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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมะ เม่ือวานวนัพระ เม่ือวานเป็นวนัอาสาฬหบชูา วนัน้ีเป็น
วนัเขา้พรรษา วนัอาสาฬหบชูาคือวนัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธัมมจกัฯ แสดง
ธมัมจกัฯ มีพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา ถา้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา เราเป็นชาวพุทธ 
เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธศาสนาสอน
เร่ืองอะไร 

ถา้เราชาวพุทธเราก็เป็นชาวพุทธตามประเพณีวฒันธรรม พ่อแม่พาลูกมาเขา้วดั ปู่ ยา่ตา
ยายเราเลือกนบัถือพระพุทธศาสนา เราก็เห็นการกระท าอนันั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนา มนัเป็น
เร่ืองของทาน เร่ืองของทานคือเร่ืองวฒันธรรมประเพณี วฒันธรรมประเพณีมนักห็ล่อหลอม 
หล่อหลอมหวัใจใหช้าวพุทธใหเ้ป็นผูท่ี้มีน ้ าใจกวา้งขวาง ใหมี้น ้าใจต่อกนั มนัเป็นประเพณี
วฒันธรรม  

ฉะนั้น เวลาผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขาไปวดัไปวา เขาไปจ าศีลของเขา ไปจ าศีลๆ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะเขา้วดั
เขาวานะ จ าศีลเพื่ออะไร เพื่อฝึกหดัประพฤติปฏิบติัไง ใหห้วัใจมนัมีสมบติัของมนั ใหห้วัใจน้ี 
เวลาหวัใจน้ีมนัออกจากร่างไป เพราะถา้เราเช่ือกนัว่าคนเรามนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัตอ้งมีสมบติัของมนัไป คนเดินทางจะตอ้งมีเสบียงส าหรับตวัเองไป ถา้
คนเดินทางไม่มีเสบียงส าหรับตวัเองไป เราก็เป็นห่วงญาติผูใ้หญ่ท่ีว่าล่วงลบัไปแลว้ เรามาท าบุญ
กุศลกนั อุทิศส่วนกุศลๆ ไง อุทิศส่วนกุศลเพื่อใหเ้ขาไดปั้จจยัเคร่ืองอาศยัท่ีอยู่ท่ีอาศยัท่ีไดใ้ชส้อย
ของเขา ค าว่า “ไดใ้ชส้อย” นะ แต่ของเรา เราท าของเราเองไง ถา้เราท าของเราเอง หวัใจเรา
เพียบพร้อม 

เวลาเราท าบุญกุศลกนัมา ส่ิงน้ีเป็นวตัถุท่ีเราเสียสละออกไป เสียสละออกไปดว้ยเจตนา
ของจิต ดว้ยเจตนาของหวัใจเรา เจตนาอนัน้ีเวลามนัรับรู้ของมนั มนัเป็นผูเ้สียสละเสียเอง เวลา
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มนัเป็นทิพย์ๆ  เป็นทิพยม์นัฝังใจดวงนั้นไปไง เราระลึกถึงสิ เราท าคุณงามความดีส่ิงใดมนัจะฝัง
ใจเราไหม เราท าส่ิงใดท่ีขดัแยง้ๆ มนัฝังใจเราไปไหม เวลาไปแลว้ๆ ส่ิงน้ีเวลามนัไป มนัไม่ได้
ไปเป็นอาหารอยา่งน้ีไง  

หลวงปู่ เจ๊ียะท่านพดูอยู ่ บอกว่าในสวรรคไ์ม่มีตลาดนะเวย้! หลวงปู่ เจ๊ียะท่านพดูบ่อย ใน
สวรรคไ์ม่มีตลาดหรอก ใครท าส่ิงใดก็ไดอ้ยา่งนั้น ใครท าส่ิงใดไปก็ไดอ้ยา่งนั้น การกระท าอยา่ง
นั้น การกระท าอยา่งนั้นเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์กบัเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชา ท าลายความไม่รู้ในหวัใจอนันั้น อนันั้นแก่น
ของศาสนา ส่ิงท่ีเป็นปรารถนาของเรา แต่ส่ิงท่ีจะเขา้ไปหาส่ิงนั้นไดม้นัก็ตอ้งมีเคร่ืองส่งเสริม 
เคร่ืองส่งเสริมเป็นแนวทางเขา้ไปไง แลว้ท าอยา่งไร เราจะท าอยา่งไร เราจะท าอะไรกนั เราท า
อะไรกนั 

ก็ใหเ้สียสละทานๆ เสียสละทานมนัเป็นทางเบิกเขา้ไปเฉยๆ ทางเบิกเขา้ไปสู่หวัใจของ
เราไง ส่ิงท่ีท  า เพราะว่าครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ ครูบาอาจารย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ท าตวัเป็นตวัอยา่งใหเ้รามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราก็มีก าลงัใจของเราท่ีเราจะท าได ้
เพราะเราท าได ้ ท  าไดม้นัก็เขา้มาหล่อเล้ียงใจของเรานัน่แหละ มนัเป็นอุบาย เป็นแนวทางท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางไว ้ น่ีเป็นเร่ืองของทาน เร่ืองของทานเป็นเร่ืองอ านาจวาสนา
บารมี อ  านาจวาสนาบารมีใครท ามาอยา่งไรก็ไดอ้ยา่งนั้น  

เราจะเร่ิมตน้ธุดงคต์ั้งแต่วนัน้ีไป ถา้ธุดงคแ์ลว้ พระธุดงค ์ โยมไม่ตอ้งธุดงคด์ว้ย เพราะ
เวลาภตัตาหารตามมา พระตกัใส่บาตร ท่ีเหลือนั้นโยมก็ไดท้านดว้ย เวลาพระธุดงคข้ึ์นมา เขา
ตอ้งใส่ถุงมา เขาตอ้งใส่ภาชนะมาเพื่อใส่บาตรพระ มนัก็เป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เรากธุ็ดงคด์ว้ย 
โยมก็ธุดงคด์ว้ยๆ เราจะเลือกทุกๆ อยา่งไม่ได ้เราก็เอาแต่เร่ืองของเรา 

เวลาวนัน้ีวนัจะเขา้พรรษา ถา้เขา้พรรษาแลว้ พระเราจะอธิษฐานพรรษา ธรรมดาพระ
ธุดงคก์็ถือธุดงควตัรอยูแ่ลว้ ฉนัม้ือเดียวก็เป็นธุดงควตัรขอ้หน่ึง ถือผา้ ๓ ผนืก็เป็นวตัรขอ้หน่ึง 
ถือผา้บงัสุกุลก็เป็นวตัรขอ้หน่ึง ถา้พอเวลาจะเขา้พรรษา อธิษฐานพรรษาแลว้ใครจะถือมากข้ึน 
ถือเนสัชชิกคือว่าไม่นอนตลอดวนั ไม่นอนตลอด ๑ สัปดาห์ ไม่นอน ๑ เดือน 
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ท าท าไม ท าเพื่ออะไร ท าไมตอ้งท าดว้ย อยูเ่ฉยๆ ก็สบายดีแลว้ ท าไมตอ้งไปท าดว้ย 

อยูเ่ฉยๆ คนดีก็ดีอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เวลาคนดี บอกเราก็เป็นคนดีแลว้ ท าไมตอ้งไปวดัไปวา 

ไปวดัไปวาก็วตัรปฏิบติั ไปวดัหวัใจของเรา อยูบ่า้นอยูเ่รือนเราก็บอกเราไม่มีเวลา เรา
เหน่ือยเรายากมาก เวลาไปวดั วดั ๒๔ ชัว่โมง เขาใหป้ระพฤติปฏิบติัก็เวลามากเกินไป เดิน
จงกรมก็ท  าอะไรไม่ได ้ 

ส่ิงท่ีท  าๆ มนัมีการเปล่ียนแปลง มนัมีหนกัมีเบา เวลาเขา้พรรษา เวลาออกพรรษา พระก็
ธุดงคก์นัไปเพื่อแสวงหาวิเวก แสวงหาสัจธรรม แสวงหาความจริงในใจนัน่แหละ ท่ีไปธุดงค์ๆ 
อาบเหง่ือต่างน ้าไปก็เพื่อหาใจของตนทั้งนั้นน่ะ เวลาถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน ปัญญามนัเกิดข้ึน มนัก็
เกิดข้ึน ภาวนามยปัญญาก็เขา้ช าระลา้งกิเลสในใจของตน แสวงหาๆ แสวงหาในใจของตน แต่
มนัตอ้งอาศยัสัปปายะ ๔ อาศยัความสงบสงดั อาศยัต่างๆ ไง 

เขาบอกท าไมตอ้งอาศยัล่ะ ก็หาเอาเองในหัวใจก็ได ้ 

เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราอยูก่นั เวลาเราช่วยเหลือเจือจานกนัก็ไดป้ลอบใจกนัเท่านั้นน่ะ 
เวลาถา้สัจจะความจริงมนัเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนจากในใจอนันั้นนะ ถา้เกิดข้ึนจากใจอนันั้น วนั
เขา้พรรษา เราจะประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นพระท่ีดีข้ึนมา 

เราเป็นโยม เป็นฆราวาสญาติโยม เขา้พรรษาแลว้ก็อดเหลา้ เขา้พรรษาแลว้ก็พยายามท า 
ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเราก็รู้ว่ามนัไม่ดี ถา้มนัไม่ดี มนัท าลายสุขภาพของเรา มนัท าลายทุกๆ อยา่ง เราก็
งดเวน้มนัๆ เวลาเขา้พรรษาดว้ยศรัทธาดว้ยความเช่ือ เราก็งดเวน้มนัได ้ แลว้งดเวน้ได ้ ท าไมไม่
งดเวน้ตลอดไปล่ะ ก็มนัไม่ดี น่ีไง มนัไม่ดี มนัไม่ดี แลว้มนัไม่ดีมนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูข่า้งนอกนะ 
แลว้ใครไปเอามนัมา ใครไปเอามนัมา บุหร่ี เหลา้ มนัอยูท่ี่ร้านขาย มนัอยูท่ี่ร้าน มนัอยูใ่นบา้นเรา 
เราไปซ้ือมนัมา เราไปขวนขวายมนัมา เพราะเราอยากได ้เพราะหวัใจของเราไง 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราเท่าทนัท่ีน่ี เราตดัท่ีน่ี คนเรามนัทุกขเ์พราะความคิดของตน มนั
คิด มนัอยากไดอ้ยากดี อยากไดอ้ยากดี อยากไดโ้ดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก อยากได้
ท  าลาย ถา้อยากไดอ้ยากดีของเรา อยากไดอ้ยากดีแบบธรรม อยูใ่นบา้น อยูใ่นบา้นนะ พ่อแม่เป็น
พระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่ของเรา ญาติพี่นอ้งของเรา น่ีเป็นพระอรหนัตข์องลูก เป็นผูมี้บุญมีคุณ
ต่อกนั กตญัญูกตเวที เรามีน ้าใจต่อกนั ลิ้นกบัฟันมนัตอ้งขบกนัแน่นอน คนอยูด่ว้ยกนัมนัตอ้งมี
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ผลกระทบแน่นอน ผลกระทบก็คือผลกระทบไง ถา้เรามีสติปัญญา ไอน่ี้เราใหอ้ภยัต่อกนั เรา
มองขา้มมนัไป มองขา้มไปเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาคิดของเขาอยา่งนั้นเพราะเขาแสวงหา
ส่ิงท่ีเขาจะท าอยา่งนั้น เราจะท าแต่ความดีของเรา เราจะท าแต่คุณงามความดีของเรา เราท าเพื่อ
เราๆ ท าเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้ท าแลว้นะ เวลามนัผา่นพน้ไปแลว้นะ มนันัง่ท่ีไหนมนัก็อาจหาญ
นะ ยิม้แยม้แจ่มใสได ้

แต่ถา้มีอะไรปกปิดในใจนะ นัง่ท่ีไหนไม่กลา้สู่หนา้เขานะ มนัตอ้งคอยหลบคอยหลีก เรา
ไม่กลา้สู้หนา้เขา แต่ถา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา ศีล แลว้ถา้เกิดสมาธิ เกิดปัญญาข้ึนมา เราจะ
บอกว่าวนัเขา้พรรษา จะเขา้พรรษาแลว้พระอธิษฐานพรรษา โยมก็อธิษฐานขอ้ใดขอ้หน่ึง ส่ิงท่ี
ไม่ดีของเราส่ิงใด เอาช้ินเดียว เอาเร่ืองเดียวพอว่าเราจะไม่ท า เราตั้งกติกากบัเราไง  

น่ีไง เราจะบอกว่าธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมโอสถ มนัมี
คุณค่าไง เรามีศรัทธาความเช่ือในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราก็ตั้งกติกา
กบัเรา ตั้งกติกากบัเราเพื่อพฒันาตวัเราใหดี้ข้ึน อะไรก็ไดข้อ้หน่ึงท่ีเราจะไม่ท าใน ๓ เดือนน้ี แลว้
พิจารณาวา่มนัดีข้ึนหรือไม่ ดีข้ึนหรือไม่ 

พระเราเวลาอธิษฐานพรรษาแลว้เขาก็ตอ้งขวนขวายของเขาเพื่อปฏิบติัของเขา ไอเ้รานะ 
เราเป็นชาวพุทธไง พระเขาถือศีล ๒๒๗ เราเป็นชาวพุทธถือศีล ๒๒๗ ไดไ้หม ได ้ เราเป็น
ฆราวาส เราภาวนาไดไ้หม ได ้เราเป็นฆราวาส เราเป็นพระอรหนัตไ์ดไ้หม ได ้ไดท้ั้งนั้น แต่ถา้ผู ้
ท่ีเป็นพระๆ เขาเห็นโอกาสของเขาใช่ไหม ถา้อยูท่างโลกมนัตอ้งมีความรับผดิชอบใช่ไหม ทาง
ของฆราวาสเป็นทางท่ีคบัแคบใช่ไหม ทางของนกับวชเป็นทางท่ีกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมงนะ  

วดัเรา เวน้แต่พระท่ีมีหนา้ท่ี นอกนั้น ๒๔ ชัว่โมง ใหป้ฏิบติั ๒๔ ชัว่โมง เพราะอะไร 
เพราะในพระไตรปิฎกเขียนไวอ้ยา่งนั้น ทางของนกับวชกวา้งขวาง กวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง เตม็ท่ี
เลย แต่พอท าไปเร่ิมตน้มนัก็สดช่ืน มนัก็ท  าของมนัไดน้ะ เหมือนนกักีฬา ถึงเวลาแลว้มนัก็ลา้ของ
มนั ถา้ลา้ของมนั ก็มีครูบาอาจารยค์อยกระตุน้ไง คอยกระตุน้ คอยบอกคอยกล่าว สังคมของเราๆ 
สังคมครูบาอาจารยท่์านท ามาอยา่งน้ี ถา้ท ามาอยา่งน้ีนะ ท ามาอยา่งน้ี ท  ามาอยา่งน้ีเพราะอะไร 
เพราะว่าเวลาหลวงตาท่านพดูถึงวา่ส่ิงน้ีธุดงควตัรๆ มนัก็มีมาในต ารับต ารา มีในบาลี พวกเราก็
มองขา้มกนัไปๆ บอกว่าสะดวกสบายอยูแ่ลว้ ท  าดีอยูแ่ลว้ท าไมตอ้งท าใหม้ากข้ึนไปกวา่นั้น 
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การท าดี ทุกคนก็อยากจะมัง่อยากจะมี ทุกคนก็อยากจะมีคุณธรรม ทุกคนก็อยากเป็นคน
ดีใหม้ากๆ ข้ึนไปไง ความดีท่ียิง่กว่าน้ียงัมีอยู ่ ถา้ความดีท่ียิง่กว่าน้ียงัมีอยู ่ เราพยายามขวนขวาย
ของเรา เพราะเรายงัมีชีวิตอยู ่ ยงัมีการกระท านะ เวลาตายไป ไปเกิดภพชาติใดก็แลว้แต่ มนัจะมี
สติปัญญาอยา่งน้ีอีกไหม  

ไอว้่าความดีๆ ความดีอะไร ถา้ในปัจจุบนัน้ี เพราะอะไร เพราะเราเป็นมนุษย ์ เราเห็นไง 
เราเห็นกรอบ กรอบของวฒันธรรม กรอบของชาวพุทธ เราเห็นกรอบ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมา
พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ถา้เห็นกรอบอยา่งนั้น ถา้เราศึกษาของเรา ศึกษาในเชิงลึก
เขา้ไป ถา้ศึกษาในเชิงลึก ศึกษาแลว้เราจะเอาเป็นความจริงหรือไม่ ถา้เป็นความจริง ศึกษามาเป็น
ฉลากยา ขวดยา เราหยบิข้ึนมาสิ ยาน้ีมนัมีคุณสมบติัอยา่งไร ท าเพื่ออะไร แต่เราเปิดขวดยาไม่ได ้
เราไม่ไดส้ัมผสัรสของยาอนันั้น เราก็แกโ้รคของเราไม่ได ้ 

ถา้เราจะแกโ้รคของเรา อา้ว! แกแ้ลว้มนัเจบ็มนัปวด ยามนัเฝ่ือน ยามนัขม ยามนัร้อน ก็
มนัเป็นยา ธรรมโอสถๆ มนัก็เป็นยา ยาปราบกิเลส เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาเราก็หายาเพื่อรักษา
ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเราใช่ไหม แลว้จิตใจเราป่วยไหม 

บา้ ๕๐๐ จ าพวก ป่วยทั้งนั้น มากหรือนอ้ย แลว้ป่วยเร่ืองอะไร บา้ ๕๐๐ จ าพวก ชมรมส่ิง
ใดก็ชมรมบา้ทั้งนั้นน่ะ ชมรมของมนั มนัก็พดูแต่เร่ืองของมนันัน่แหละ 

น่ีไง ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เราจะเติมเตม็ของเราไง เราจะเติมเตม็หวัใจของเรา หวัใจ
เราไม่พร่องไง โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ โลกคืออะไร โลกคือจิต โลกคือโลกทศัน์ วิสัยทศัน์ พร่อง
อยูเ่ป็นนิจไม่เคยเตม็ 

พุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะเตม็ของมนันะ น ้าเตม็แกว้ น ้ าเตม็ขวดเขยา่ไม่มี
เสียง น ้าท่ีมนัพร่องอยูเ่ขยา่จะมีเสียงทั้งนั้น เราฝึกหดัของเรา เราฝึกหดัของเราน่ีไง เราท าของเรา
เพื่อประโยชน์กบัเราไง 

เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้พระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎกเขียน 
เวลาวิธีการช้ีเขา้มาในใจของเราทั้งนั้นเลย เวลาเป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตใ์นใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้เป็นพระอรหนัต ์เป็นพระอรหนัตใ์นใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
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มัน่ แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ก็ศึกษามาจากต ารานัน่แหละ ศึกษามาแลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา
ตามความเป็นจริง 

ช่ือของมนั ศีล สมาธิ ปัญญาเร่ืองของมรรคของผล ช่ือ มนับอกช่ือของมนัเป็นทฤษฎี แต่
เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมาก็น่ีไง ธรรมวินยัไง ขอ้วตัรปฏิบติัไง 
วตัรปฏิบติัของพวกเราน่ีแหละ ถา้วตัรปฏิบติัของพวกเรา เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัจะเห็นความดี
ของเราเป็นชั้นเป็นตอน มนัจะยกใหสู้งข้ึนนะ ยกใหใ้จสูงข้ึน พอยกใหสู้งข้ึนป๊ับ โยมมอง
กลบัไปส่ิงท่ีเราเห็นสิ จิตใจของเขายงัต ่ากวา่ เขาคิดของเขาไดอ้ยา่งนั้น ท าไมเขาคิดของเขาอยา่ง
นั้น ท าไมเขาท าของเขาอยา่งนั้น ถา้จิตใจเราสูงข้ึนมาแลว้นะ 

ถา้จิตใจของเราไม่สูงข้ึนมา เสมอเขานะ เขาท าอยา่งน้ีเขาหาเร่ืองนะ นัน่ล่ะมนัจะไปล่อ
กบัเขาแลว้ แต่ถา้จิตใจเราพฒันาข้ึนมาแลว้นะ ถา้จิตใจคนพฒันาข้ึนไป มนัจะเห็นไง เห็นว่าพาล
ชนเป็นแบบนั้น ความทุกขข์องบณัฑิตคืออยูใ่กลค้นพาล คนพาลมนัพาลไปทั้งหมด น่ีเป็นความ
ทุกขข์องเราไง ถา้ความทุกขข์องเรานะ แต่ใจเราไม่พาลไปกบัเขา ใจของเรา เรารักษาของเรา เรา
ดูแลของเรา ดูแลธรรมโอสถไง ดูแลดว้ยรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

บอกว่าเป็นแกว้สารพดันึกๆ นึกเร่ืองอะไร อา้ว! นึกเป็นคนดีก็เป็นคนดีนะ ถา้โยมถือศีล
นะ ๓ เดือนน้ีโยมไม่กินเหลา้เมายานะ เงินเหลือในออมสินเตม็เลย เห็นไหม สีเลน สุคตึ ยนฺติ สี
เลน โภคสมฺปทา ศีลท าใหเ้กิดโภคทรัพย ์ เราประหยดัมธัยสัถ ์ คนเรารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ รู้จกั
การใชส้อย ส่ิงท่ีหามามนัเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ เราสะสมของเราๆ น่ีไง มนัจะใหผ้ลกบัเรา น่ี
แกว้สารพดันึก 

เรานึก เราไม่ไดท้  า นึกแลว้มนัไม่มีข้ึนมา มนันึกข้ึนมาไม่ได ้ คนเราท าบุญกุศลข้ึนมา 
คนเราไม่ท าส่ิงใดเลย ถกูลอตเตอร่ีรางวลัท่ี ๑ ไอเ้ราซ้ือเกือบตายไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ไดอ้ะไรเลยก็
อยากได ้ มนัก็ไม่ได ้ เราท ามาหากินของเรา ประหยดัมธัยสัถข์องเราข้ึนมา มนัไดข้องเรามาดว้ย
ความภมิูอกภมิูใจนะ 

ส่ิงใดท าแลว้เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย เรามีสติปัญญาของเราตลอดเวลา เราท าเพื่อ
เรา เราจะบอกว่าวนัเขา้พรรษาๆ มนัเขา้พรรษาแลว้มนัมีประโยชน์อะไรกบัเรา วนัเขา้พรรษาก็
มาท าบุญเฉยๆ ท าบุญเสร็จแลว้กก็ลบับา้น ฉนัไดท้  าบุญวนัเขา้พรรษาแลว้ 
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น่ีไง ถา้ท าบุญวนัเขา้พรรษา มนัก็เขา้พรรษาจริงๆ นัน่แหละ วนัเขา้พรรษามนักเ็ป็นคุณ
งามความดีของเรา ดูสิ ปีใหม่ ปีใหม่ก็เร่ิมตน้ชีวิตใหม่ เราก็ท  าตวัใหม่ น่ีก็เหมือนกนั เวลา
เขา้พรรษามนัเป็นโอกาสเลย มนัเป็นโอกาสท่ีเขาขวนขวาย ท่ีเขาท าจริงท าจงัข้ึนมา ถา้ท าเป็น
จริงเป็นจงัข้ึนมานะ เวลาออกพรรษาแลว้ ออกพรรษาแลว้นะ พระท่ีจ าพรรษาแลว้ ๓ เดือนจะไป
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไป มนัเปียก
มนัปอนไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงใหมี้กฐินมีอะไร มีกรานกฐินไป ไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามเลย เธออยูท่ี่ไหน เธออยู่
อยา่งไร แลว้เธอปฏิบติัอยา่งใด แลว้มีส่ิงใดตกคา้งในใจบา้ง ปฏิบติัแลว้มีเหตุมีผลหรือไม่ 

เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ออกพรรษาแลว้พระส่วนใหญ่แลว้จะไปเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนเทศนาว่าการ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นคนพิจารณาเองว่าปฏิบติัแลว้ไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหน ปฏิบติัแลว้
มีธรรมะในหวัใจหรือไม่ ถา้มีธรรมะในหวัใจนะ เป็นศาสนทายาท ศาสนทายาทตรงไหน ศาสน
ทายาทตรงบอกกล่าวสั่งสอนเขาได ้ 

มรรค ๘ มืด ๘ ดา้น มืด ๘ ทิศ ไม่รู้อะไรเลย แต่เวลาเป็นจริงข้ึนมานะ เป็นกบัเรานะ 
โอโ้ฮ! มนัสว่างไสว แลว้เราพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ สวา่งไสว สมัมาสมาธิ ด าริชอบ งาน
ชอบ เพียรชอบ 

งานของเรานะ งานอาบเหง่ือต่างน ้าหาอยูห่ากินมา อูฮู้! ทุกขย์ากมาขนาดไหน เวลามนั
เกิดงานชอบจากมรรค จากวิปัสสนาญาณ งานจากหวัใจ เห็นไหม เราเป็นผูบ้ริหารคิดงานๆ คิด
งานมนัคิดจากสมอง เวลาจิตมนัเป็นข้ึนมา มนัพิจารณาของมนั มนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญา
เกิดจากการภาวนา ปัญญาไม่ไดเ้กิดจากสถิติ ปัญญาไม่ไดเ้กิดจากท่ีปรึกษา ปัญญาไม่ใช่เกิดจาก
การจา้งวานใคร ปัญญาเกิดจากผลงานของตน ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนั้นไม่มีผล 
ดวงใจดวงใดมีมรรค มรรคมนัเกิดข้ึนอยา่งน้ี มรรคมนัเกิดข้ึนจากการภาวนาอยา่งน้ี แลว้มนัเป็น
จริงข้ึนมา 

น่ีไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผู ้
พยากรณ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใหแ้สดงธรรม องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้
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บอก แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะผูบ้อกว่าถูกตอ้งหรือว่าตอ้งแกไ้ขอยา่งไร องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะแกไ้ขๆ ไป  

น่ีพดูถึงว่าถา้ในพรรษาเขาประพฤติปฏิบติักนัขวนขวายอยา่งน้ี น่ีเป็นประเพณีวฒันธรรม
ของชาวพุทธเรา เราเป็นชาวพุทธนะ ไม่ใช่ว่าปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีของพระ ถา้ปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีของ
พระ เด๋ียวพระฉนัขา้ว โยมหา้มกินขา้ว หนา้ท่ีของพระ พระกิน โยมไม่ตอ้งกิน 

โยมก็กินขา้ว มนัหนา้ท่ีของเรา ถา้หนา้ท่ีของเรา เราตกัอาหารเขา้ปาก เราก็ไดข้องเรา เรา
เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็นสมบติัของเราทั้งนั้นนะ เวลาเงินทองนบั ใครอยากไดเ้งินไดท้อง 
ใหเ้อาเงินมากองไว ้ใครนบัเท่าไรเอากลบับา้นไปนะ โอโ้ฮ! มนันบักนัใหญ่เลย ใหม้นัพุทโธมนั
ไม่ท า  

พุทโธมนัสูงกว่าเงินทองนะ น ้าใจของคนมีค่ากว่าวตัถุธาตุ น ้ าใจของพวกเรามีคุณค่ามาก
นะ แลว้เราฝึกหดัของเราๆ กลัน่กรองหวัใจของเราใหใ้สใหส้ะอาด หน่ึง เราไดค้วามร่มเยน็ เรา
ไดค้วามเป็นสุขก่อน เราไดค้วามร่มเยน็ เราไดค้วามเป็นสุขก่อน พอร่มเยน็เป็นสุขแลว้เรากมี็
จิตใจเจือจานกบัคนอ่ืนได ้ เราเห็นเขา เราก็อยากเจือจาน ท าไมไม่ท าแบบเราล่ะ ท าแบบเราแลว้
จะมีความสุข 

เขาบอกว่า เร่ืองอะไรฉนัหาเงินหาทอง ท าอยา่งนั้นแลว้ไม่ไดเ้งินไดท้อง  

เขาไม่รู้ว่าความสุขเป็นอยา่งไร เขาไม่รู้จกั แต่ถา้เขาทุกขเ์ขายากข้ึนมานะ ใครถา้มีความ
ทุกขค์วามยากข้ึนมา แลว้ไดธ้รรมโอสถเขา้มาชโลมในหวัใจนะ จะรู้จกับุญรู้จกัคุณเลย มนัจะ
รู้จกัเลย ชีวิตเปล่ียนชีวิตของคนทั้งนั้นนะ ชีวิตของเราส ามะเลเทเมานะ ถา้เราคิดได ้ เรามี
สติปัญญานะ เราเปล่ียนเป็นคนใหม่เลย พอเปล่ียนคนใหม่ ในครอบครัวสาธุ ในครอบครัวมีแต่
ความร่มเยน็เป็นสุขไปหมดเลย ธรรมะสมานใหใ้นครอบครัวเรามีความร่มเยน็เป็นสุข สมานให้
สังคมน้ีมีความร่มเยน็เป็นสุข  

เวลาพระเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ มนัเห็นคุณค่านะ สัปปายะ ๔ 
สถานท่ีเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ในบา้นเราเป็นสัปปายะไง ใคร
ไปไหนมนัก็อยากกลบับา้น ใครไปไหนมาก็รีบกลบับา้น เพราะบา้นเราอบอุ่นไง แลว้ครูบา
อาจารยเ์ป็นสัปปายะ ในบา้นก็ผูห้ลกัผูใ้หญ่เป็นหลกัเป็นชยั มนัจะเป็นสัปปายะของเรา  
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วนัเขา้พรรษา วนัเขา้พรรษาแลว้อธิษฐานของเรา ใครจะรู้ไม่รู้ เร่ืองของเขา ตั้งอธิษฐาน
ในหวัใจก็ได ้ แลว้ถา้มนัลม้ ลม้ก็ไม่เป็นไร ปีหนา้เอาใหม่ บอกตั้งไม่ได ้ ตั้งแลว้มนัลม้ ถา้ไม่
ตั้งอยู ่ สุขสบาย ชีวิตน้ีด๊ีดี พอตั้งกติกาแลว้ขยบัไม่ไดเ้ลย เกร็งไปหมด ท าอะไรก็ไม่ได ้กลวัผดิๆ 
แลว้ถา้ไม่ตั้ง ท  าไมไม่ผดิล่ะ ถา้ตั้งแลว้ท าไมผดิล่ะ 

กิเลสมนัร้ายนกั กิเลสมนัไม่เปิดโอกาสใหเ้ราท าความดีเลย แต่เราก็ฝึกหดัของเรา เพราะ
มนัเป็นกิเลสของเราไง มนัอยูใ่นใจของเราไง เราก็ตั้งของเราข้ึนมา ท าของเราข้ึนมาเพื่อ
ประโยชน์กบัเรานะ 

วนัน้ีวนัเขา้พรรษา แลว้เด๋ียวเยน็น้ีพระจะอธิษฐานพรรษา มนัเป็นโอกาสไง เราเห็นว่า
พระมีโอกาสไดท้  า เราเห็นใจพวกโยมนะ ๓ เดือนน้ี พระของเราอยูใ่นความดูแลของเรา ตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั ตอ้งขวนขวาย ตอ้งความจริง แลว้โยมล่ะ โยมก็เป็นชาวพุทธเหมือนกนั โยมก็มี
โอกาสเหมือนกนั แต่โยมมีสติปัญญา สติปัญญาคือความคิดของเราเองไง งานก็ท  าของเราไป 
งานก็ท  า ชีวิตประจ าวนัก็ท  าไปน่ีแหละ แต่เรามีกติกาในใจเรา 

เรือมีหางเสือ ทุกอยา่งมีการควบคุม ชีวิตเราไม่ปล่อยใหม้นัเร่ร่อน ชีวิตไม่ปล่อยใหม้าร
มนับงัคบับญัชา ชีวิตไม่ปล่อยใหม้ารมนัขบัไสไปโดยท่ีไม่มีใครดูแล เราตอ้งมีสติปัญญาดูแล
ชีวิตของเราเอง เอวงั 


