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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังนะ น่ีพระอธิษฐานพรรษาเม่ือวานน้ี เวลาอธิษฐานพรรษา ศาสนา
มีคุณค่า มีคุณค่าอยา่งน้ี มีหนกัมีเบาไง เวลาออกพรรษาข้ึนมาท าตามแต่อธัยาศยั ใครมีอธัยาศยั 
ใครมีบุญกุศล มีความมุ่งมัน่ขนาดไหน ท าตามอธัยาศยั แต่เวลาวนัเขา้พรรษาไม่ใช่ท าตาม
อธัยาศยั ตอ้งอธิษฐานพรรษา การอธิษฐานพรรษา ๓ เดือนนั้นไม่ใหจ้ากท่ีนัน่ไป ใน ๓ เดือนนั้น
ใหเ้ร่งภาวนา ถา้เร่งภาวนาน่ีพระอธิษฐานพรรษา  

เวลาอธิษฐานพรรษา คนทางฆราวาสเขาเขาอดเหลา้ เขางดเหงา้ งดบุหร่ี เขางดของเขาใน
พรรษา ในพรรษาเขาท าเพื่ออะไร เขาท าเพื่อบุญกุศลของเขา เขาท าเพื่อถวายองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราระลึกถึงศาสดาของเรา พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ แต่เวลาท่ีเขาไดม้าคืออะไร คือสุขภาพของเขา สุขภาพของเขา เขาไดสุ้ขภาพของเขา
ข้ึนมา เขาประหยดัเงินทองของเขาข้ึนมา น่ีเวลาเขาท าถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่
เขาไดป้ระโยชน์กบัตวัเขาเอง  

น่ีก็เหมือนกนั ในการภาวนาก็เหมือนกนั ถา้ในการภาวนา เราเขา้พรรษาเราตั้งใจอยูจ่  า
พรรษาเพื่อจะคน้ควา้หาใจของเรา ถา้คน้ควา้หาใจของเรา น่ีเวลาธุดงควตัรนกตอ้งบิน พระธุดงค์ 
พระป่าตอ้งถือธุดงค ์ ตอ้งเขม้งวดกบัตวัเอง นกตอ้งบิน ถา้นกมนัจะบิน เวลาเห็นนกมนัจะบิน
ไหม เวลาแม่นกมนัฟักไข่ ลกูออกมาน่ีนะมนัหาเหยือ่มาป้อนลูกมนั หาเหยือ่มาป้อนลูกมนั ดูแล
ลูกมนั จนกวา่ลูกมนัถ่ายขนจนมนัเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้มนัก็บินน าลูกมนั ลกูก็ไม่กลา้ออกไปท่ี
ปากกรง ออกไปท่ีรัง ละลา้ละลงัๆ นกมนัยงัหดับินไม่กลา้บินหรอก แม่มนัก็ตอ้งบินน าไปก่อน 
ร้องเรียกนะใหก้ าลงัใจนะ มาเลยๆ หดับินๆ  

เราเขา้พรรษา เขา้พรรษา จิตใจของเราอ่อนแอ เราจะหดับิน เราจะท าใหค้วามเขม้แขง็
ของเราข้ึนมา ใหจิ้ตใจเราเขม้แขง็ข้ึนมา นกนอ้ยหดับิน เวลามนัไดอ่ิ้มทอ้งมนัจากการหาเหยือ่
ของแม่มนั แม่มนัหาเหยือ่มาป้อนใส่ปาก แม่มนัหาเหยือ่มาป้อนใส่ปาก แลว้เวลามนัจะเล้ียงตวั
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มนัเอง ใหม้นัหดับิน ใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา ใจเรา ใจเราน่ีถา้มนัไม่ยอมรับไง มนับอกมนัจะเป็น
อีแร้ง โตข้ึนมาก็กระพือปีก บินไม่ไดส้ักที  

น่ีก็เหมือนกนั มนัใจไม่ลงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง ใจไม่ลงธรรมวินยัไง ถา้
มนัลงธรรมวินยัใช่ไหมเราตอ้งยอมรับสิ ถา้มนัยอมรับข้ึนมาเราจะฝึกหดับิน น่ีไดอ้าหารมา ดูสิ
ทาน ทานเขาใส่บาตร เราไดปั้จจยัเคร่ืองอาศยัจนกว่ามนัจะเขม้แขง็ข้ึนมาใหเ้ห็นคุณเห็นโทษ
ของมนั เห็นคุณเห็นโทษน่ีหยาดเหง่ือแรงงานของเขา หยาดเหง่ือแรงงานเขาแสวงหามา แลว้เขา
เสียสละมา เขาท าเพื่ออะไรล่ะ  

น่ีมนัจะถ่ายขน มนัจะถ่ายขนมนัจะใหใ้จมนัเขม้แขง็ข้ึนมาไง นัน่ล่ะส่ิงท่ีเขาฟูมฟักมา 
ฟูมฟักมาดว้ยศรัทธาไทย เขาฟมูฟักใคร เขาฟูมฟักสมณะ สมณะผูท่ี้ทรงศีล สมณะผูท่ี้เขม้แขง็ 
สมณะท่ีจะเป็นศาสนทายาทไปขา้งหนา้ น่ีเขาฟูมฟักๆ อยู ่ แม่นกมนัหาเหยือ่มาป้อนลูกมนั 
ศรัทธาไทยเขาเล้ียงดูแลเพื่อตอ้งการใหพ้ระน้ีเขม้แขง็ข้ึนมา  

ถา้พระเขม้แขง็ข้ึนมา ดสิูครูบาอาจารยข์องเราน่ีแม่นก มนัฝึกบิน หดับิน ยใุหบิ้น สอน
ใหบิ้น ท าใหบิ้น เราถึงบินไดไ้ง เวลาหดับินละลา้ละลงั จิตใจเราก็เหมือนกนั เวลาภาวนาข้ึนมา
เห็นอะไรบา้ง รู้อะไรบา้ง อะไรเป็นความจริงบา้ง ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัตอ้งมีสัจจะมีความ
จริงสิ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หวัใจดวงใดไม่มีมรรคมีผลมนัจะเอาคุณธรรม
มาจากไหน  

อตัตสมบติัหลวงตาพดูบ่อย พระไม่ทรงศีล ทรงธรรม ใครจะทรง ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก ทฤษฎีความจริงมนัอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก ทฤษฎี 
ความจริงมนัอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก แต่ความจริงในใจของสัตวโ์ลก ความจริงของธรรม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ สัจธรรมอนันั้น สัจธรรมอนันั้น แลว้ในหวัใจเราล่ะ 
หวัใจเรามนัมีแต่สัญญา มีแต่จินตนาการ มีแต่การนอ้มน ามาว่ามนัเป็นจริง ไม่มีอะไรเป็นจริงเลย  

ถา้มนัไม่เป็นจริง น่ีเวลามนัจะเป็นจริงศาสนาเจริญ เจริญในใจน้ีไง ถา้เจริญในใจน้ีมนั
บินไดน้ะ มนับินได ้ดูสิเวลาลูกนก เวลาแม่มนัไม่เอาเหยือ่มาป้อน โอ๋ย มนัโหยหา มนัเรียก มนั
หิว มนัหิวๆ เวลาแม่เอาอาหารมาป้อน โอ๋ย มนัมีความสุขไง จิตใจถา้เรามีศีล มีธรรม มนัไม่โหย
หาไง มนัไม่หิว มนัไม่กระหาย มนัไม่ตอ้งหวงัรอแม่เอาขา้วมาป้อน ไม่หวงัแม่เอาเหยื่อมาป้อน 
ไม่ตอ้งหวงัรอแม่เอาเหยื่อมาป้อน ใจมนัเป็นธรรมไง มนัมีคุณธรรมของมนั มนัไม่หิว ไม่
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กระหายนะ มนับิน เวลามนับินไปนะ หิวมนัก็หาเหยือ่ของมนั หิวมนัก็หากินของมนั เวลาท่ี
หลบภยัของมนั มนัไม่ตอ้งใหเ้หยือ่มาโฉบมนัไป 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจของเรา เราพฒันาข้ึนมา เรามีคุณธรรมข้ึนมาแลว้มนัมีคุณธรรมในใจ
ไง แลว้คุณธรรมในใจมาจากไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดานะ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ พระถามว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบ
อะไร ศาสดาจะกราบอะไรอีก เวลาพวกพราหมณ์เขาแก่เฒ่ามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ มาต่อว่าไง ในประเพณีของพราหมณ์เขาถืออาวุโส ผูน้อ้ยตอ้งเคารพผูใ้หญ่ แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ยงัอายนุอ้ยอยู ่ท  าไมไม่เคารพบชูาผูใ้หญ่  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าในโลกน้ีเราไม่เห็นใครท่ีเราจะเคารพไดเ้ลย เพราะว่า
ไม่มีใครใหญ่กวา่ศาสดา ไม่มีใครใหญ่กวา่น้ีไปเลย ท่านไม่เคารพใครเลย แต่ท าไมท่านกราบ
ธรรมล่ะ เวลาท่านกราบๆ นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ แลว้ดูหลวงพ่อเสาร์ หลวงปู่
มัน่สิ หลวงตาท่านบอกอยูใ่นป่าในเขา ถา้อยูใ่นป่าในเขาตาแทนเทียน น้ิวแทนธูป ธูป เทียน 
หวัใจเป็นดอกไมบ้ชูา เราสรรเสริญ เราสวดมนตส์รรเสริญพุทธคุณ น่ีแลว้เราภาวนาไป เวลาจิต
มนัสงบข้ึนมามนัมีความสุข มนัมีจิตสงบ อยูใ่นป่าท าไมร่ืนเริงล่ะ  

เราจะหาความสุขกนันะไปทัว่โลก ไปเท่ียวดวงจนัทร์กนัตอนน้ี เท่ียวอวกาศกนัจะหา
ความสุขใส่ตวัไง ท าไมอยูใ่นป่าในเขาท าไมมีความสุขล่ะ น่ีไงนกนอ้ยมนัมีอาหาร ไม่ตอ้งพึ่งพ่อ
พึ่งแม่ไง แต่เดิมข้ึนมาเราก็ตอ้งพึ่งพ่อพึ่งแม่ทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ก็ตอ้งเล้ียงดูมาทั้งนั้นแหละ 
เพราะพ่อแม่ไม่เล้ียงดูมา นกมนัจะโตข้ึนมาไดอ้ยา่งไร แลว้โตข้ึนมาแลว้ถา้มนัเป็น
นกกระจอกเทศมนัก็บินไม่ได ้บินไม่ไดก้็เป็นธรรมชาติของมนั  

แต่ไอน่ี้เราเป็นนกเราตอ้งบินใหไ้ด ้ ธรรมชาติของมนัตอ้งบินไดไ้ง ใจของเรามนัคิดได ้
มนัทุกขไ์ด ้ มนัสุขได ้ มนัเจริญได ้ มนังอกงามได ้ แลว้มนังอกงามทางไหนล่ะ งอกงามทางไหน 
งอกงามทางโลก ทิฐิมานะ ฉนัมีความสุข ชีวิตน้ีฉนัพอแลว้ ฉนัท าแค่น้ีก็พอ น่ีไงมนัไร้ค่า ใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกเหยยีบแผน่ดินผดิ เหยยีบแผ่นดินผดิคือเกิดผดิ 
ถา้เกิดท่ีถูกล่ะ  

น่ีเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพทุธศาสนา พุทธศาสนาดูสิรักตวัเองทั้งนั้น คน
ปรารถนาความจริง ทุกคนปรารถนาของดี แลว้อะไรมนัดีล่ะ อะไรมนัดี ความดีมนัอยูไ่หน ถา้
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อะไรมนัดีเราก็ตอ้งหาของดีสิ หาความจริงอนันั้นสิ แลว้ความจริง ดูสิเขาท าแร่เขาตอ้งใช้
คล่ืนไฟฟ้าต่างๆ เพื่อหาสายแร่วา่แร่อยูไ่หนไง เวลาเขาท าธุรกิจกนัเขาก็ตอ้งดูการตลาดว่าตลาด
ท่ีไหนสมควรท าการคา้ของเขา แลว้เวลาปฏิบติัธรรมล่ะ  

ปฏิบติัธรรม ดูสิเรามาวดัมาวามนัก็ทางจงกรม มนัก็ร้าน มนักก็ุฏิเท่านั้นแหละ ท่ีไหนมนั
ก็มี รีสอร์ทมนัสร้างดีกวา่น้ีอีก แต่เวลามาน่ีเรามาอาศยัไง เรามาอาศยัเพื่อคน้หาหวัใจของเราไง 
ส่ิงท่ีมีค่าๆ ความเป็นมนุษยมี์ท่ีไหน เวลาเกิดเป็นมนุษยส์ัญญาณชีพ ถา้มนัยงัเตน้ตุบๆ อยูน่ี่ยงัมี
ชีวิต ยงัมีชีวิต สัญญาณชีพหมดมนัก็ตาย แลว้มนัมีอะไรเหลือ น่ีไงเหยยีบแผน่ดินผดิไง เกิดมา
ผดิไง เวลาสัญญาณชีพไม่มีมนัไปแลว้ แลว้ไปน่ีมนัคน้หาไม่เจอ แต่เราเป็นชาวพุทธไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ ไง  

ธรรมมนัเกิดท่ีไหน ธรรมมนัเกิดจากฐีติจิต ธรรมมนัเกิดท่ีจิต พระไตรปิฎกสาธุนะ เวลา
พดูทุกวนั สาธุเป็นธรรมและวินยั เป็นศาสดา เคารพบชูามาก เคารพบชูาในเน้ือหาสาระนั้น 
เน้ือหาสาระนั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ แต่เวลาจะพมิพก์นัมนัก็
ตอ้งเป็นกระดาษ มนัก็ตอ้งไปท่ีโรงพิมพ ์ มนัก็เป็นกระดาษ มนัเป็นกระดาษนะแลว้พิมพเ์ป็น
ตวัอกัษร ถา้เก็บไวป้ลวกมนัก็กินหมด ถา้เก็บรักษาไม่ดีปลวกมนักกิ็นหมด น่ีรักษาไม่ดีมนัก็
เสียหาย  

น่ีไงเราศึกษามาแลว้ ศึกษาเอาความรู้ไง น่ีไงปริยติัไง สุตมยปัญญาไง เราศึกษา ศึกษาเอา
ความรู้ ความรู้อนันั้นเขาช้ีใหม้าปฏิบติั ความรู้อนันั้นเขาช้ีเขา้มาสู่ใจ แลว้จะท าอยา่งไร น่ีไงนก
นอ้ยจะบินก็ละลา้ละลงั ไปยนืท่ีปากรังจะไปก็ไม่กลา้ จะถอยก็ไม่ได ้ กระพือปีกอยา่งนั้นแต่บิน
ไม่ได ้ ความรู้ท่วมหวั ศึกษามาน่ีความรู้แน่น แต่ไม่รู้จกัตวัเอง แต่เวลาจะปฏิบติัก็ไม่กลา้ โอโ้ฮ 
ไปพุทโธอยู ่ ไอพ้วกหลบัหูหลบัตาน่ีโง่ไม่เคยศึกษาเลยเอาความรู้มาจากไหน น่ีศึกษามาขนาดน้ี
ยงัโง่ขนาดน้ี ยิง่ไปหลบัตายิง่โง่สองชั้นเลย มนัไม่กลา้หลบัตา ไม่กลา้เอาจริง หลบัตาลง คน้หา
หวัใจใหเ้จอ 

น่ีไงชีวิตท่ีมีค่าน่ีไง ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิไง คน้หาหวัใจของเราไง พ่อแม่ สายบุญสาย
กรรม น่ีปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์ การเกิดน้ี
อาศยัครรภข์องมารดาเป็นผูเ้กิด ไม่มีพ่อมีแม่เอาเกิดมาจากไหน มนัมีสายบุญสายกรรมมาถึง
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ไดม้าเกิดเป็นญาติกนั เพราะสายบุญสายกรรมนัน่เกิดในวฏัฏะ ในวฏัฏะกเ็วียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ ท าคุณงามความดีก็เพื่อชาติเพื่อตระกลู เพื่อความสุขในครอบครัว เพื่อความสุขของเรา  

ความสุขอนัน้ีความสุขของร่างกาย ความสุขประจ าธาตุขนัธ์ ความสุขของธาตุท่ีมองเห็น
ได ้ แต่ความสุขของใจๆ เวลาทุกขเ์วลายากพ่อแม่ก็ปลอบกนั ไม่เป็นไรเนาะ เป็นอนิจจงัเนาะ
เด๋ียวมนัก็จางไป แต่ไอค้นปลอบก็ทุกข ์ ไอพ้่อแม่ก็ทุกข ์ ไอลู้กก็ทุกข ์ แลว้มนัหาไม่เจอไง แต่ถา้
มนัจะหาเจอ หลบัตาลง หลบัตา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิคน้หา
หวัใจของเรา ปฏิสนธิจิตน้ีเกิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ เราจะคน้หาตวัเราเองไง 
จิตแกจิ้ตไง หาจิตน้ียอ้นกลบัมาสู่จิตของเรา นกนอ้ยฝึกบิน ฝึกบิน หดับิน หดัหาอาหาร หดัเล้ียง
ตวัเอง ถา้มนัเล้ียงตวัเองได ้น่ีมนัจะมีคุณธรรม  

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัในป่าในเขาท่านมีความสุขของ
ท่านนะ เวลากิเลสมนับีบบ้ีสีไฟมีความทุกข ์ ทุกขเ์พราะกิเลสมนับีบบ้ีสีไฟ แต่ของเราน่ีกิเลสมนั
บีบบ้ีสีไฟแลว้เรายงัเช่ือกิเลสมนัต่อไป น่ียงัแสวงหามาป้อนมนั ป้อนมนัคือว่าส่ิงใดท่ีมนัอยาก
ไดก้็เอามาปรนเปรอมนัๆ เวลาปรนเปรอมนัแลว้มนัก็อยากไดม้ากข้ึนไปๆ เราก็ยงัดิ้นรนข้ึนไป 
น้ีคือการปฏิบติัธรรม นัน่ว่าไปนู่น กิเลสมนัหลอกจนหวัป่ันมนัยงัไม่รู้เลย ไอน่ี้มนั
นกกระจอกเทศ มนับินไม่ได ้มนัท าตวัเองไม่ไดไ้อน้กกระจอกเทศน่ะ น่ีมนัก็เป็นประเภทหน่ึง  

ฉะนั้น เราเป็นนกเราจะบินได ้ธรรมชาติของนกมนับินได ้แลว้บินได ้ดูสิมนุษยอ์ยากบิน
ได ้เวลาบินไดบ้นอากาศมนัเวิง้วา้ง มนัไปตามธรรมชาติของมนั นัน่นกคือธรรมชาติมนัสัจธรรม 
ธรรมะมนัเหนือธรรมชาติ เหนือนก เหนือสัจจะ สัจจะ อริยสัจจะ มนัเป็นอริยสัจจะ จิตน้ีกลัน่
ออกมาจากอริยสัจ อริยสัจมนัคืออะไร อริยสัจ ทุกข ์ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขเ์ป็นความจริงอยู่
แลว้ ดสิูดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน อานนท ์เรากระหายเหลือเกิน ตกัน ้าให้
เราหน่อย เรากระหายเหลือเกิน  

น่ีพระอรหนัตน์ะ ทรงคุณธรรมในใจมา ๔๕ ปีนะจะไปนิพพาน อานนท ์ตกัน ้ามาใหเ้รา
หน่อยเรากระหายเหลือเกิน พระอานนทต์กัน ้าไม่ลงเลยเพราะน ้ามนัขุ่นไง อนันั้นมนัไม่ใช่ทุกข ์
อนันั้นมนัธาตุขนัธ์ไง ดูสิเกวียนของเรามนัชราคร ่าคร่า มนัจะตอ้งเดินทางไปขา้งหนา้เพื่อจะไป
สละทิง้ มนัก็หยอดน ้ามนัมนัซ่อมเกวียน ลอ้มนัจะช ารุดเอาหวายผกูมนัซะเราจะไดไ้ปใหถึ้งท่ีไง 
ขอน ้ากินหน่อย น่ีไงทุกขเ์ป็นอริยสัจ แต่ไม่มีสมุทยั  
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ค าว่าอริยสัจมนัเป็นความจริง ความจริงอนัหน่ึง ความจริงของธาตุขนัธ์ ความจริงของ
วิทยาศาสตร์ ความจริงส่ิงท่ีมีอยู ่แต่มนัไม่กระเทือนธรรมะ ใจน้ีพน้ไปแลว้ ใจน้ีพน้ไปแลว้ ทุกข์
ควรก าหนด สมุทยัควรละ นิโรธเกิดจากอะไร เกิดจากมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้น
ไม่มีผล หวัใจมนักินทุกขกิ์นยากอยูต่ลอดเวลานะ เราฝึกหดัมาเพื่อปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเกิดมรรค 
เกิดผล เกิดมรรค เกิดผลมนัจะเกิดมรรคสามคัคี มนัท าลายสมุจเฉทถอดถอนลูกศรท่ีปักกลาง
หวัใจ รากแกว้ของอวิชชามนังอกงามอยูภ่วาสวะในภพนั้น ถอดถอนมนั เอาความจริงอนัน้ีไง 
นกนั้นจะเขม้แขง็ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ ธรรมะอนัน้ีไง  

น่ีเขา้พรรษา พระอธิษฐานพรรษาแลว้ เขาจะเขม้งวดของเขา แสวงหาของเขา เรา
ฆราวาสญาติโยมนะเราก็ตั้งสัจจะ จะท าความดีสักอยา่งหน่ึง อะไรก็ไดท่ี้เป็นนิสัยเราท่ีเราไม่
ชอบ บอกว่าในพรรษาน้ีจะไม่ท า แลว้พยายามเตือนสติไว ้ นัน่ก็ถอดถอน ดดัแปลงใหน้กตวัน้ี
มนัฟูมฟักเปล่ียนขนใหปี้กแขง็แรง ฝึกบิน ฝึกบิน ธรรมะจะเกิดข้ึนในใจ ใจน้ีจะบินได ้ใจน้ีจะมี
สัจธรรม ถา้ท าแลว้เป็นปัจจตัตงั ครูบาอาจารยคุ์ยกนัรู้เร่ืองไง ไอน่ี้บอกว่าหลวงพ่อเล่านิทานอีก
แลว้ นิทานอนัน้ีส าหรับผูท่ี้ฟัง แต่ความเป็นจริงยนืยนัในใจผูรู้้ ยนืยนัในใจผูรู้้ อตัตสมบติักลาง
หวัใจนั้น เอวงั 


