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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อนัน้ีฟังธรรม ฟังธรรม ฟังสัจธรรมนะ เวลาไม่มีธรรมะข้ึนมา เราก็ทุกขเ์ราก็ยากกนั เวลา
มีธรรมะข้ึนมา มีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน เราอ่านพระไตรปิฎกมาแลว้มนัซาบซ้ึงมาก พระอานนท์
คร ่ าครวญร้องไหเ้ลย “ดวงตาของโลกดบัแลว้ ดวงตาของโลกดบัแลว้” 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก าลงัจะปรินิพพาน ท่านเป็นพระโสดาบนันะ 
ท่านตอ้งการใหค้นช่วยแสวงหาจูงท่านไปอยู ่ แลว้ดวงตาของโลกดบัแลว้ แมแ้ต่พระโสดาบนัยงั
คร ่ าครวญขนาดนั้นนะ ดวงตาของโลกดบัแลว้  

เวลาท่านมีชีวิตอยูข่องท่าน ดูสิ อชาตศตัรูจะท าอยา่งไร กษตัริยต่์างๆ แว่นแควน้ต่างๆ จะ
ท าอะไรก็ไปปรึกษาๆ ดวงตาของโลกไง ใครมีปัญหาอะไรก็ไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ท่านแกไ้ขใหห้มดนะ แต่เวลาท่านแกไ้ข มนัจะเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม ท่านจะไม่พูดตรงๆ ไง 
ท่านพดูเป็นอุบาย เพราะว่าถา้พดูตรงๆ มนัสร้างเวรสร้างกรรมกนัไปทั้งนั้นน่ะ เราไปส่งเสริม
คนคนหน่ึง คนคนหน่ึงไปท าลายอีกคนคนหน่ึง คนคนหน่ึงไปท าลายอีกคนคนหน่ึง  

“ดวงตาของโลกดบัแลว้ ดวงตาของโลกดบัแลว้” 

เวลามนัสวา่งกระจ่างแจง้ เราก็ตอ้งพยายามขวนขวายของเรา เราจะปล่อยใหชี้วิตน้ีมนั
ผา่นพน้ไปโดยท่ีควา้น ้าเหลวใช่ไหม แต่เราก็ภมิูใจกนันะ เกิดมาชาติน้ี มีชีวิตรอดมาไดช้าติน้ี 
เชา้ข้ึนมา ต่ืนข้ึนมายงัมีลมหายใจอยู ่ ยงัมีชีวิตอยูน่ี่ไง เรายงัภมิูใจกนัอยูไ่ง แต่ภมิูใจอยา่งน้ีมนั
ภมิูใจแบบโลกๆ ไง แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา มนัน่ากลวั มนัน่ากลวั เห็นไหม ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ี
สั้นนกั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านขวนขวายของท่าน ส่ิงใดไม่ใหม้าขวาง
การประพฤติปฏิบติัเลย การปฏิบติัมนัตอ้งเป็นทางอนัเอก ทางโล่งโถงไปเลย เราตอ้งท าของเรา
ไปไดเ้ลย 
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เวลาคนตาบอด ไอค้นตาบอดมนัเถียงเก่งนกั เวลาตามนัมืดบอด มนัอวดรู้อวดเห็นไป
ทั้งนั้นแหละ เพราะมนัคนตาบอด แลว้คนตาบอด ดูมนัใชชี้วิตสิ เราไม่ไดดู้ถูก ไม่ไดว้่าเอาคน
พิการมาเหน็บแนมนะ แต่เปรียบเทียบโดยบุคลาธิษฐาน คนตาบอดเขาก็ตอ้งใชชี้วิตของเขา แลว้
เขาใชชี้วิตของเขาข้ึนไป เขามีความช านาญของเขา เขามีอาชีพของเขา เขาร ่ ารวยกว่าคนตาดีอีก 
เวลาคนตาบอดของเขา แต่คนตาบอดมนัก็ตอ้งไปแบบอยูใ่นโลกแห่งความมืดไง 

แต่เวลามนัหูตาสวา่งข้ึนมา หูตาสว่างข้ึนมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมแลว้ เป็นหนทางของ
เรา ถา้เป็นหนทางของเรา คนท่ีมีสติมีปัญญาข้ึนมามนัจะท าเพื่อประโยชน์กบัมนัไง ถา้เพื่อ
ประโยชน์กบัมนั หูตาสว่าง หูตาสวา่ง ดสิู เราไปบิณฑบาต หูตาก็สว่าง เดินเหยยีบเศษแกว้ เดิน
เหยยีบหนาม หูตาสว่างๆ เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะเอาความจริงมาจากไหน ถา้เราไม่มี
ความเพียรชอบ พอหูตาสว่างมนัก็สว่างดว้ยเร่ืองของโลกไง โลก เร่ืองพระอาทิตยข้ึ์นมนัก็สว่าง 
พระอาทิตยต์กมนัก็มืด  

น่ีก็เหมือนกนั เวลามืดบอดๆ มืดบอดเป็นบุคลาธิษฐานไง แต่ถา้กิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัปกปิดหวัใจของมนั ถือตวัถือตนนะว่าเราเป็นคนดีๆ ท าไมเราตอ้งไปวดัไปวา เราเป็น
คนดีๆ ท าไมตอ้งมีครูบาอาจารย ์

เราบอกคนดีๆ ขนาดรัฐบุรุษเขายงัมีท่ีปรึกษาเลย คนอะไรมนัจะรอบรู้ไปทุกอยา่ง แลว้
เร่ืองในหวัใจของเราอีกต่างหาก ทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองหวัใจของเราน่ีแหละ มนัท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย หูตา
สว่างๆ แต่มนัมืดบอดภายในไง  

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ รูปอนัวิจิตร เสียงอนัวิจิตร ของท่ีดีเลิศ
ขนาดไหนไม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากของคนต่างหาก ตณัหาความทะยานอยากของคน
ต่างหากคือกิเลส แลว้มนัปิดบงัหวัใจอนันั้นไว ้ถา้ปิดบงัหวัใจอนันั้นไว ้ เขาสว่างกระจ่างแจง้กนั 
พระอาทิตยข้ึ์น เขาสว่างกระจ่างแจง้กนั ไอเ้รามีแต่มืดบอดในใจของเรา ถา้เรามืดบอดในใจของ
เรา กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา 

เวลาถา้ธรรมมนัเกิดแลว้ๆ เราจะขวนขวายของเรา ขวนขวายของเราคือศรัทธาของเราไง 
คือสติปัญญาของเราไง คือเปิดหวัใจของเราไง ดูสิ คนเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เขาท าเพราะ
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อะไร เพราะเขาจงใจของเขา เขามีศรัทธาของเขา เขาหมัน่เพียรของเขา ไอเ้ราไอค้นทัว่ไป เราเคย 
เราเคยโดนชาวบา้นเขาแซว “วนัๆ ไม่เห็นท าอะไร เห็นเดินไปเดินมา” 

เขาพดูดว้ยความอาจหาญของเขานะ เขาพดูดว้ยความอาจหาญของเขา “ดูสิ พระไม่เห็น
ท าอะไรเลย วนัๆ เห็นมนัเดินไปเดินมานัน่น่ะ” 

เขาเดินจงกรมนะ ถา้เป็นทางของเรา ครูบาอาจารยท่์านส่งเสริม ท่านพยายามกระตุน้ให้
พวกเราฝึกหดัภาวนา เพราะเวลาฝึกหดัภาวนาเพื่อโอกาสของเราไง เราท างานๆ อยู ่งานมนัจะถูก
จะผดิมนัอยูท่ี่การกระท า  

น่ีก็เหมือนกนั เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเราอยู ่ เราท างานของเราอยู ่ท  างานของ
เราอยู ่ ถา้มนัจะผดิจะถูกมนัอีกเร่ืองหน่ึงนะ คนท างานมนัจะถูกจะผดิ มนัอยูท่ี่สัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นถูกตอ้งดีงาม อนันั้นถา้มนัเป็นความถกูตอ้งดีงามข้ึนมามนัก็เป็นคุณธรรมใช่ไหม แต่
ถา้มนัท าของมนัแลว้มนัยงัผดิพลาด มนัยงัไม่ไดท่ี้ไดท้างของมนั ดูสิ ดูผลไมเ้ขาไปเก็บเน้ืออ่อน
แลว้เอามาบ่ม มนัก็เน่าเสียหมด ผลไมม้นัจะเอามาบ่มไดต่้อเม่ือมนัแก่ มนัแก่ มนัสมควรท่ีเก็บมา
บ่มได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั อ  านาจวาสนาของเรา การกระท าของเรามนัจะสมควรของเราหรือไม่ ถา้
สมควรของเราหรือไม่ เรากข็วนขวายของเรา การขวนขวายนั้นน่ะ ขวนขวายนั้นก็ประโยชน์เรา
ทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัจะถูกจะผดิมนัอีกเร่ืองหน่ึงไง 

น่ีพอหูตาสว่าง หูตาสว่างแลว้ไง แลว้ถา้หูตาสว่างมนัก็ส าคญัตนอยา่งนั้นน่ะ มานะ ๙ 
เสมอเขา ส าคญัตนว่าเสมอเขา ส าคญัตนว่าต ่ากว่าเขา ส าคญัตนว่าสูงกว่าเขา สูงกวา่เขาแท้ๆ  ก็
ส าคญัตนว่าสูงกว่าเขา ส าคญัตนว่าเสมอเขา ส าคญัตนว่าต ่ากว่าเขา มนัไปส าคญัตนๆ พอส าคญั
ตนๆ ข้ึนไปมนัก็ส่งออกทั้งนั้นน่ะ พอส าคญัตนข้ึนไปมนัก็ผดิทั้งนั้นน่ะ 

ทีน้ีพอความส าคญัตน มานะ ๙ มนัเกิดมานะทิฏฐิในหวัใจของมนั แลว้ปฏิบติัมนัจะได้
อะไรล่ะ ก็ไดทิ้ฏฐิมานะอนันั้นน่ะ คาบคมัภีร์ไปอวดกนั เอาคมัภีร์มาแลว้กม็าเหน็บแนมกนั แลว้
มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา 

ศึกษามาๆ สาธุ ศึกษาในภาคปริยติั คนเรา โลกจะเจริญดว้ยการศึกษา โลกตอ้งใชปั้ญญา
ทั้งนั้นแหละ เราก็มีการศึกษามาเหมือนกนั แต่ศึกษามาเพื่อปฏิบติั ศึกษามาเพื่อแสวงหา มา
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พยายามคน้ควา้ตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา รูป รส กล่ิน เสียงอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส 
ตณัหาความทะยานอยากของคนต่างหากเป็นกิเลส แลว้ก็ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของ
เราต่างหากเป็นกิเลส เรามาคน้ควา้ๆ มาน่ีไง 

ธรรมะ สัจธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ สันติภาพ ทุกๆ คนพยายาม
แสวงหา ทุกคนพยายามกระท า กระท าในใจของเราน่ีแหละ ท าในใจของเรา ท าใหม้นัได ้
พิจารณาใหม้นัไดข้ึ้นมา เห็นไหม มนัมีโอกาส  

การเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เวลาท่าน
แสดงธรรม เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก ไอเ้ราก็ว่าแสนยากท่ีไหน ลน้โลกอยูแ่ลว้ มนัแสนยาก
ตรงไหน ถา้แสนยาก ดสิู ไปดูสัตว ์ดูฟาร์มต่างๆ ดูสิ อายมุนัเท่าไร แลว้เราไปเกิดอยา่งนั้นๆ 

เวลาครูบาอาจารย ์หลวงปู่ จนัทา เวลาท่านจิตสงบ ท่านเห็นเป็นครอบครัวๆ เลย เดินเขา้
ไปในฟาร์มสัตว์ๆ  เดินเขา้ไปเป็นครอบครัว เห็นจิตวิญญาณเดินเขา้ไปเลย เขา้ไปในนั้นเลย พอ
เขา้ไปในนั้นมนัก็ไปอยูตู่ฟั้กไง ออกมาเป็นสัตวปี์กไง ออกมาแลว้ก็ใหเ้ขาเชือดไง แต่เจา้ตวัไม่รู้ 
ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้วา่เป็นใคร ใครกระท ามาอยา่งไร 

น่ีไง เกิดเป็นมนุษยแ์สนยากๆ ถา้เกิดมาแลว้เรามีโอกาสข้ึนมา ถา้หูตามนัสวา่งมนัตอ้ง
สว่างภายในของเรา ถา้มนัสว่างภายในของเรา แลว้ทางสว่าง ทางกระจ่างแจง้ เดินไปยงัเหยยีบ
ขวากเหยยีบหนาม การประพฤติปฏิบติัมนัจะเอาง่ายๆ มาจากไหน เขาท างานทางโลกเขา เขายงั
มีอุปสรรคของเขา อุปสรรคของเขา ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมายงัมีคนมาช่วยเหลือจุนเจือ ไอก้าร
ประพฤติปฏิบติัของเรา ใครจะช่วยเหลือจุนเจือล่ะ  

ดูสิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูกบัหลวงปู่ เจ๊ียะนะ “มนัจะมีพระหนุ่มๆ อยูอ่งคห์น่ึงจะมาหา
เรา ถา้พระองคน์ั้นต่อไปจะเป็นประโยชน์” น่ีท่านรู้ตั้งแต่ตน้ ท่านรู้ตั้งแต่ตน้ เวลาหลวงตาเขา้ไป
หาท่าน เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะว่าพอพระองคไ์หนเขา้มา “ใช่องคน้ี์ไหม” 

“ไม่ใช่” 

“ใช่องคน้ี์ไหม” 

“ไม่ใช่” 
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เวลาหลวงตาเขา้ไป “ใช่องคน้ี์ไหม” 

เงียบเลย เงียบเลย แลว้ก็ฝึกฝนมาๆ ดสิู คนเหมือนไมดิ้บๆ หลวงตาเวลาท่านพดูถึงชีวิต
ของท่านนะ ชีวิตของท่าน คนประสบการณ์ท าส่ิงใดมนัจะรู้ของมนั ท่านจบมหามา ท่านจบมหา
มาแลว้ คาบคมัภีร์กนัมาทั้งนั้นน่ะ แลว้พอคาบคมัภีร์กนัมา นิพพานมนัจะมีจริงหรือเปล่า 

เวลาศึกษา เวลาศึกษาเป็นทางวิชาการ ทุกคนก็วิชาการมนัอยูข่า้งนอก มนัวิเคราะห์วจิยั
ไดห้มดแหละ เวลาเราตอ้งเป็น เอ๋อๆๆ เอ๋อทนัทีเชียว 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาละลา้ละลงัเลย มนัจะไดห้รือไม่ มนัจะมี
หรือไม่มี ศึกษามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จนเป็นมหานะ ดูสิ เวลา
บวชใหม่ๆ ข้ึนมา พอพดูถึงว่าศึกษาข้ึนมา อ๋อ! คนท าบุญไดเ้ป็นเทวดา อยากเป็นเทวดา ศึกษา
ต่อไป พรหมมนัดีกว่าเทวดา จะไปพรหม ศึกษาถึงนิพพาน ศึกษาทางวิชาการมา แลว้สังคมไทย 
๒,๐๐๐ กว่าปีข้ึนมาเขาศึกษากนัมาอยา่งนั้น การศึกษา การศึกษาท าใหค้นมีสติปัญญาไง แต่เขา
ศึกษามาเพื่อปฏิบติั แต่เวลาจะปฏิบติัข้ึนมา รูป รส กล่ิน เสียงอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส เวลาใครจะเขา้
ทางจงกรม จะนัง่สมาธิภาวนา น่ีแหละจะเผชิญหนา้กบัมนัแลว้ กลวัแลว้ หวัน่ไหวแลว้ แลว้จะ
จริงหรือไม่จริง  

ดูสิ เวลาไปถึง หลวงปู่ มัน่ท่านพยากรณ์ไวต้ั้งแต่ยงัไม่มานู่นน่ะ เวลามาแลว้ทะนุถนอม 
ความทะนุถนอมของท่านนะ ดูสิ หลวงตาท่านบอกเลย ผดิหวัวดัทา้ยวดั มหาคนเดียว ผดิหวัวดั
ทา้ยวดัมหาคนเดียว ท่านถนอมอยา่งน้ีใช่ไหม ทะนุถนอม ทั้งวดัลงมหาอยูค่นเดียว น่ีทะนุถนอม
หรือ 

น่ีไง ทะนุถนอมเพื่อจะป้ันข้ึนมาไง เพื่อจะท าใหเ้ป็นศาสนทายาทไง มนัตอ้งมี
ประสบการณ์ไง แมแ้ต่ทางโลกก็ตอ้งเผชิญกบัสังคม แลว้เผชิญกบัในหวัใจ หวัใจท่ีปฏิบติัข้ึนไป 
มนัไปเผชิญหนา้กบักิเลส มนัไม่รู้จกักิเลสไง ไปยอมจ านนกบัมนั พอจิตสว่างข้ึนไป อูฮู้! มนั
ทะลุปรุโปร่ง จิตน้ีมหศัจรรยม์าก โอโ้ฮ! จิตของเราท าไมมหศัจรรยข์นาดน้ี ท  าไมมหศัจรรย์
ขนาดน้ี ธรรมะจะมาเตือนเลย น่ีไง เวลาเผชิญกบัมนัยงัไม่รู้ว่าเป็นกิเลสนะ แสงสว่างต่างๆ เกิด
จากฐีติจิต เกิดจากจุดและต่อม 
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งงไปหมดเลย เราเขา้ไปเจอกิเลส เรายงัไม่รู้จกัมนั ไปยอมจ านนกบัมนั ไปเฝ้ามนั ไป
ทะนุถนอมมนั ไปรักษามนัอยูน่ัน่น่ะ รักษามนัเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้จกัมนั แลว้มนั
มหศัจรรย ์ กิเลสน้ีมหศัจรรยเ์ลย แลว้เวลาคนจะบอกใหเ้ขา้ใจไดจ้ะท าอยา่งไร จะท าอยา่งไรให้
คนคนนั้นเขา้ใจได ้ น่ีไง เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านดูแล ท่านรักษาของเรามา เวลาดูแล
รักษามา หูตากระจ่างแจง้ 

แลว้เวลาอยู ่ ดสิู เวลาหลวงตาท่านติดสมาธิอยู ่ ๕ ปี อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เป็น
พระอะไร เป็นพระอรหนัต ์ แลว้ท่านก็อยูก่บัพระอรหนัต ์ แลว้จิตใจของเรา เราประพฤติปฏิบติั
อยู ่เราขวนขวายของเราอยู ่ติดอยูอ่ยา่งนั้น ๕ ปี สมบุกสมบนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ละลา้ละลงัๆ ไปได ้
ไปไม่ได ้ สมบุกสมบนักนั น่ีพดูถึงว่าเวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา น่ีวง
กรรมฐานๆ 

ฉะนั้น โยมจะเอาส่ิงใดมาท่ีมนัประเสริฐเลอเลิศขนาดไหน มนัเป็นศรัทธาของโยม แต่
พระเราจะตอ้งอยูใ่นกรอบก็เพราะน่ีไง เพราะเทศน์อยู่น่ี อยูก่บัหลวงตา เวลาวนัไหนอาหารดีๆ 
ข้ึนมาท่านจะพดูประจ า ค  าพดูน้ีเราจ าแม่นเลย แลว้เรารู้เลยท่านพดูเพื่อเหตุใด แต่พระจะเขา้ใจ
ไม่เขา้ใจนัน่อีกเร่ืองหน่ึง เพราะพระ ระดบัของวุฒิภาวะมนัแตกต่างกนั 

เวลาวนัไหนถา้อาหารมนัเยอะมานะ ท่านจะพดูเลย สมยัอยูก่บัหลวงปู่ มัน่นะ ไป
บิณฑบาตกลบัมา สมยัธุดงค ์มนัไดน้ ้ าพริกมาถุงเดียวเลก็ๆ แลว้พระ ๕-๖ องคม์นัไม่พอกิน ตอ้ง
เอาน ้าพริกไปใส่กะลา มนัไม่มีภาชนะ เขาใชก้ะลาท าใหส้ะอาด เอาน ้าพริกไปใส่แลว้เติมน ้า
เยอะๆ มนัจะไดต้กัออกคนละชอ้นไง แลว้เวลาบอกว่าฉนัพอเป็นข้ี คือใหล้  าไสม้นัมีอาหารได้
ยอ่ยเท่านั้นน่ะ 

ค าเตือนอยา่งน้ีท่านเตือนพระ เวลาอาหารเยอะท่านจะบอกว่า เอย้! คนนั้นท าอยา่งน้ี คน
น้ีท าอยา่งน้ี ท่านไม่บอก แต่ท่านจะบอกเลยว่าขณะท่ีท่านออกธุดงคอ์ยู ่ เวลามนัวิเวกไป มนัไม่มี
ส่ิงใดมา เวลามนัไดส่ิ้งใดมา ไดม้า ไดน้ ้ าพริกมาถว้ยหน่ึง แลว้พระ ๕ องค ์ ๑๐ องคม์นัไม่พอ
แบ่งกนั เอาไปใส่ภาชนะไวแ้ลว้เติมน ้าลงไป คนๆๆ พอใหม้นัไดพ้อตกัแจกใหม้นัพอ  

ท่านเตือนสติไง ของท่ีมนัมากมายอยา่งนั้นน่ะ ฉนัเขา้ไปแลว้มนัจะเกิดความง่วงเหงา
หาวนอน ฉนัเขา้ไปแลว้มนัจะไปขดัแยง้กบัการภาวนา แมแ้ต่ท่านเป็นพระหนุ่มๆ ข้ึนมา เวลา
ท่านไดน้มไดเ้นยมา ท่านบอกฉนัไม่ได ้ ฉนัแลว้มนัไปกระตุน้ ไปกระตุน้กิเลสใหม้นัฟูข้ึนมา น่ี
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ไง เวลาวิธีการประพฤติปฏิบติัมนัก็ตอ้งอดนอนผอ่นอาหาร มนัตอ้งฉนัดว้ยสติดว้ยปัญญา 
ด ารงชีวิตน้ีไว ้แต่ดว้ยศรัทธาของญาติโยมนะ มีส่ิงใดเขาก็จะมาเชิดชูไง  

ฉะนั้น ดว้ยศรัทธา ดว้ยจินตนาการของโยมก็เร่ืองหน่ึงนะ ถา้พระของเรา ตกัของเรา ดูแล
ของเรา ใหเ้ห็นใจพระเหมือนกนั พระกบัโยมไม่เหมือนกนั หนา้ท่ีของโยมท าบุญกุศลมนัก็เป็น
บุญของเราใช่ไหม คนท่ีจิตใจสูงส่งก็อยากใหบุ้ญเขาประณีต บุญเขาดีงาม เขาก็ตอ้งขวนขวาย
ของเขาดว้ยก าลงัของเขา 

ไอพ้ระเราฉนัเขา้ไปแลว้มนัธาตุขนัธ์ ลงไปแลว้มนัก็ไปกระตุน้ต่างๆ เขาก็มีสติปัญญาตกั
ใส่บาตรแลว้ เวลาจะฉนัตอ้ง ปฏิสงฺขา โยฯ ใครไม่ ปฏิสงฺขา โยฯ ก่อนฉนัเป็นอาบติัทุกกฏ จะ
กินขา้วตอ้งพิจารณาก่อนว่าขา้วมนับดูมนัเน่า ขา้ว ธรรมวินยัใหพ้ิจารณาอยา่งน้ี แลว้เราจะมาเชิด
ชูหรูหราอะไรกนัมากมายอยา่งนั้น น่ีไง วดัปฏิบติัมนัก็ตอ้งรู้อยา่งน้ี 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพยากรณ์ไวก้บัหลวงปู่ เจ๊ียะ เราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะเล่า
ใหฟั้งหลายรอบมาก เวลาอยูก่บัท่าน “เหมือนท่านเจ๊ียะ แต่ไม่ใช่ท่านเจ๊ียะ ต่อไปจะท าประโยชน์
กบัสังคมมาก เหมือนท่านเจ๊ียะ แต่ไม่ใช่ท่านเจ๊ียะ” 

เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านไปอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่ ผา้ผอ่นท่านดูแลหมด เวลาพระเขา้มา ไม่มี
ใครกลา้ ไม่มีใครกลา้เขา้ใกลห้ลวงปู่ มัน่ แต่หลวงปู่ เจ๊ียะถามว่า “ใช่องคน้ี์ไหม” 

“ไม่ใช่” 

“ใช่องคน้ี์ไหม” 

“ไม่ใช่” 

จนหลวงตาเขา้ไป “ใช่องคน้ี์ไหม” 

ไม่พดูนะ เงียบกริบเลย แต่ฟังหลวงตาท่านเล่าใหฟั้งสิวา่ท่านสมบุกสมบนัมาขนาดไหน 
การสมบุกอยา่งนั้นก็คือการกระท าไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล พวกเราไม่เคย
ฝึกหดัอะไรกนัเลย แลว้จะบอกว่ามีประสบการณ์มาก บอกว่ามีเชาวน์ปัญญามาก พวกเราไม่มี
ประสบการณ์อะไรกนัเลย ฟังเขาเล่ามาทั้งนั้นน่ะ 
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เราจะมีประสบการณ์ เราจะรู้ส่ิงใด เราตอ้งมีการประพฤติปฏิบติัสิ เราตอ้งเขา้ไปเจอ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากสิ ตอ้งเขา้ไปปะทะกบัมนั ตอ้งต่อสู้กบัมนัสิ เราไดท้  ามา พอไดท้  า
มาแลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่กลวัใครเลย ถา้ใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใครมีปัญหาข้ึนมาใหถ้าม
ท่านไดต้ลอดไปเลย  

หลวงตาเวลาท่านพดูของท่าน ถามใหจ้นสิ ถามใหจ้น ถามท่านใหจ้น เพียงแต่ท่านไม่
ตอบเอง ไม่ตอบเพราะอะไร เพราะค าถามของเรามนัไร้ค่า ค  าถามของคนถามมนัหน่อมแนม้ มนั
ไม่มีสาระ แต่อวดอยากถาม แต่ถา้ความเป็นจริงมนัจริงหรือเปล่า ถา้มนัจริงข้ึนมามนัจะเป็น
ประโยชน์ 

น่ีพดูถึงว่าถา้มนัมืดบอดมนัก็มืดบอดไปอย่างนั้นน่ะ ถา้มนัหูตาสว่างข้ึนมา มนัเห็นดว้ย
สติดว้ยปัญญานะ เราจะไม่มีความขดัแยง้ใดๆ กนัทั้งส้ิน เวลาพระของท่าน พระท่านก็บิณฑบาต
ของท่านมาแลว้ ส่ิงใดท่ีตกบาตรของท่านมาเป็นสิทธิของท่าน เวลาท่านตกัอาหารใส่บาตร ท่าน
ก็คอยระมดัระวงัไม่ใหกิ้เลสของท่านฟูข้ึนมา มนัเป็นความเขม้แขง็นะ มนัเป็นเร่ืองของสติ มนั
เป็นเร่ืองของสติปัญญาของท่านท่ีท่านพยายามจะรักษาตวัท่าน น่ีพดูถึงว่าสิทธิของท่าน เราอยา่
กา้วล่วง เราอยา่กา้วล่วง 

เราท าบุญของเรา เราไดถ้วายแลว้ ไดถ้วายแก่สงฆแ์ลว้ สงฆรั์บแลว้ อนันั้นบุญกุศลของ
โยมเตม็ท่ีเลย แต่สงฆรั์บแลว้สงฆก์็ตอ้งพิจารณาของท่านท่ีท่านจะใชส้อยของท่านอยา่งใด ใช้
สอยของท่านไม่ใช่เพื่อมกัมากอยากใหญ่ทั้งนั้นน่ะ เพื่อก าจดักิเลสในหวัใจของเรา เวลามนั
เดือดร้อน โยมก็เคยทุกขใ์ช่ไหม เวลาเศร้าโศกข้ึนมาในใจมนัขนาดไหน เวลากิเลสมนัย  า่ยหีวัใจ
มนัทุกขข์นาดไหน  

น่ีเหมือนกนั หนา้ช่ืนอกตรมไง เวลาหนา้มนัร่ืนเริงเชียว แต่พอเวลาอยูค่นเดียวคอตก นัง่
อยูค่นเดียวคอตกเชียว น่ีไง แต่ถา้ท่านมีสติปัญญาของท่าน ท่านไม่ตามใจลิ้นตามใจปากของ
ท่าน เวลาท่านท าของท่าน เวลาไปอยูข่องท่านคนเดียว ท่านร่ืนเริง ท่านอาจหาญ ท่านนัง่สมาธิ
ภาวนาของท่านดว้ยความสว่างไสว ท่านเดินจงกรมของท่านดว้ยความพึงพอใจของท่าน สาธุ 
เราท ากนัอยา่งนั้น เราท ากนัอยา่งนั้นไง  

น่ีไง ดูสิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกหลวงตา “มหาๆ พรรษาเยอะแลว้ไม่ตอ้งข้ึนมา ใหพ้ระ
เลก็พระนอ้ยมนัข้ึนมา มนัจะไดมี้ขอ้วตัรติดหวัใจมนัไปไง” ถา้ขอ้วตัรติดหวัใจ เวลาระลึกถึง
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ค าพดูของท่าน เวลาระลึกถึงค าสั่งสอนของท่าน มนัสะเทือนใจๆ พอสะเทือนใจ เวลากิเลสมนัยุ
มนัแหยม่นัจะไปแลว้นะ นู่นก็ดี น่ีก็ดี อูฮู้! คนนูน้ก็สรรเสริญ คนนูน้ก็เยนิยอ โอ๋ย! ลอยหมดเลย
นะ พอระลึกถึงท่าน แฟบเลย  

ครูบาอาจารยข์องเราไม่ท าแบบน้ี ครูบาอาจารยข์องเราไม่ท าแบบน้ี แลว้ครูบาอาจารย์
ของเราท่ีไม่ท าแบบน้ี ท่านเป็นครูบาอาจารยท่ี์เชิดชูน่าเคารพทั้งนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมี
ช่ือเสียงในสังคม สังคมยกยอ่งสรรเสริญ นั้นเป็นครูบาอาจารยข์องสังคมเขา ไม่ใช่ครูบาอาจารย์
ของเรา ไม่ใช่ครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราท่านท าของเราโดยขอ้วตัรปฏิบติัของ
ท่าน ท่านสั่งสอนเรามา นั้นคือครูบาอาจารยข์องเรา 

ถา้ครูบาอาจารยข์องสังคม ใหส้ังคมเขายกยอ่งสรรเสริญของเขาไป แต่ไม่ใช่ครูบา
อาจารยข์องเรา เอวงั 


