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เทศน์เช้า วนัที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระวนัท าบุญกุศลในพระพทุธศาสนา ใน
พระพทุธศาสนา ท าไมถึงตอ้งท าบุญในพระพทุธศาสนา เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาไง 

พอเกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัท่านจะเห็น
คุณค่ามาก อยา่งเช่นเวลาหลวงตาท่านตรัสรู้ธรรม ท่านกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
กราบแลว้กราบเลา่ เพราะท่านอยูใ่นป่า เวลาท่านกราบท่านกราบระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆร์วมเป็นหน่ึง
เดียวอยูใ่นใจของท่าน ท่านกราบดว้ยความซาบซ้ึง ท่านกราบดว้ยน ้าหูน ้ าตา น ้าตาท่ีช าระลา้งภพ 
ช าระลา้งชาติ ไม่ใช่น ้าตาแบบเราไง 

น ้าตาแบบเรา น ้าตาแบบตรอมตรมไง ทุกขต์รมในหวัใจไง น ้าตาอยา่งน้ีไม่มีประโยชน์
ไง น ้าตาไม่มีประโยชน์ เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่มนุษยท่ี์
เกิดมา ถา้เก็บน ้าตาไวท่ี้ร้องไห้ทุกภพทุกชาติ น ้าทะเลน้ีสู้ไม่ได ้ เพราะการเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะมนัไม่มีตน้ไม่มีปลายไง 

ทีน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนุษยต์่างจากสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรม
ไง ถา้มีศีลมีธรรม เราส่งเสริมกนั ปู่ยา่ตายายของเราเป็นผูฉ้ลาด เลือกพระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ปู่ยา่ตายายของเราเป็นผูท่ี้ฉลาด ส่งต่อมรดกตกทอดมาถึงพวกเราไง แลว้พยายามจะ
ส่งเสริมๆ 

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ รัชกาลท่ี ๑๐ ท่านพยายามส่งเสริมพระพทุธศาสนา ส่งเสริม
พระพทุธศาสนาไง ถา้ส่งเสริมพระพทุธศาสนา ประชาชนมีศีลมีธรรมในหัวใจนะ ประชาชนมี
ความสุข ประชาชนไม่เบียดเบียนกนั ประชาชนไม่ท าร้ายกนั 
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กฎหมายเขาเอาไวป้กครองคุม้ครอง น่ีไง เวลาผูท่ี้ฉลาดๆ เขาพยายามฟ้ืนฟูๆ  ไง พอฟ้ืนฟู
ข้ึนมามนัก็เป็นวฒันธรรม วฒันธรรมมนัก็เป็นความดีอนัหน่ึงๆ เวลานกัขตัฤกษข้ึ์นมา อู๋ย! เรา
ขวนขวายกนั เราท าบุญกุศล เราขวนขวายกนัๆ นัน่มนัเป็นประเพณีวฒันธรรมนะ ถา้เป็น
ประเพณีวฒันธรรม เราเอาเดก็ๆ มาวดั มนัน่าช่ืนใจๆ แต่ฟังเทศน์ๆ มนัฟังไม่เป็นหรอก มนัฟัง
ไม่ได ้มนัฟังไม่ได ้ เราก าจดัวงเขาหน่อยหน่ึง เพ่ืออะไร เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมๆ ไง ประโยชน์
ส่วนรวมข้ึนมา เห็นไหม 

เวลาเขาโตข้ึนมาเขากต็อ้งรู้ถึงความผิดชอบชัว่ดีเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เดก็มนัยงัรับรู้ไม่ได ้
เราเป็นผูคุ้ม้ครองดูแล เวลาถา้เราจะดุ เราจะดุผูใ้หญ่ เราไม่ดุเดก็ เพราะผูใ้หญ่มนัพามา ผูใ้หญ่มนั
ตอ้งฉลาดกวา่เดก็ ผูใ้หญ่ตอ้งฉลาดกวา่เดก็ ผูใ้หญ่เราตอ้งฝึกตอ้งสอนเขาสิ มารยาท 

ถา้มนัมีพ้ืนฐานของความมีมารยาทนะ ความคิดมนัจะดีงามมาตลอดไง ความคิดมนัจะไม่
เบียดเบียนคนอ่ืน มนัไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ถา้มนัมีมารยาท มีความผิดชอบชัว่ดีในใจ ถา้มนัไม่
มีมารยาทนะ มนัเหยียบหัวผูใ้หญ่ไปนะ มนัเหยียบย  า่เขาไปทัว่แหละ น่ีความคิดใหม่ ความคิด
เลอเลิศ น่ีไง เวลาฝนตก ถา้ฝนตกมากเกินไปก็น ้ าท่วม ฝนแลง้ก็ไม่มีประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน 

พระพทุธศาสนาเราส่งเสริมให้มนัเจริญงอกงามข้ึนมา ฟ้ืนฟกูนั ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
คนก็เห่อเหิมกนั เวลาเห่อเหิมไปมนัก็ตอ้งมีการท านะ เวลาพวกท่ีแก่เฒ่า ขา้ราชการเกษียณ เวลา
เกษียณแลว้เขาอยากท าไร่ท านา เขาอยากท าไร่ อยูก่บัอากาศบริสุทธ์ิไง 

เราฟังลกูศิษยเ์ขามาเลา่ให้ฟังเยอะแยะ ไปซ้ือท่ีกนัท่ีเมืองจนัท ์ แลว้ก็ไปลงทุนลงแรงกนั 
ท าสวนๆ เขาบอกวา่ “หลวงพอ่ ลงทุนไปแปดหม่ืน ค่าปุ๋ยต่อปีนะ ขายไดส้องพนั” 

เราก็อยากไดอ้ยา่งนั้นน่ะ เราอยากท าสวน อยากอยูอ่ากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไง เราคิดไดใ้ช่
ไหม เราคิดได ้ เราเห็นได ้ เราเห็นชาวไร่ชาวนาเขาท า ชาวไร่เขาท าประสบความส าเร็จของเขา 
เขามีวฒันธรรมของเขา เขาท าเป็นของเขา ไอเ้ราก็อยากท าอยา่งนั้น เรากคิ็ดได ้

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ศีล สมาธิ ปัญญา การ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คิดไดท้ั้งนั้นน่ะ ใครก็คิดได ้ จินตนาการได ้ น่ีไง เวลาครูบาอาจารยท่์าน
ประพฤติปฏิบติัเกือบเป็นเกือบตายนะ เวลาเกือบเป็นเกือบตายข้ึนมา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ท่านท าของท่านมา ท าจนเป็นท่ีเช่ือถือของสังคม สังคมก็คิดได ้ คิดไดก้็อยากกระท าไง ลงทุนท า
สวนไง ลงทุนไปแปดหม่ืน ขายไดส้องพนั มนัท าไม่เป็น แต่เราก็อยากไดไ้ง 

เวลาท าไร่ท าสวน คนท่ีเขาท าสวนเขาดูแลของเขา เห็นไหม เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ รดน ้าท่ีโคน ดูท่ีโคนตน้ ดูท่ีตน้ ดูท่ีโคนตน้ เวลามนัออก มนัออกท่ีปลาย 
น่ีไง เขาไม่มาดูท่ีปลาย 

ไอเ้ราไปดูท่ีผลกนัไง โครงการส าเร็จหมด มรรคผลนิพพานหยิบเอาเลย ทุกอยา่งมีพร้อม
หมดทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัไดไ้หม มนัไม่ไดห้รอก เพราะท าไม่เป็น แลว้ท าไม่เป็นไปท า อยากท า 
อยากท านะ เราส่งเสริมกนั พระพทุธศาสนา เราส่งเสริมกนัท าคุณงามความดี ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้คนมีปัญญาข้ึนมา จะท าส่ิงใดไม่ตกไปในท่ีชัว่ ไม่ตกไปท่ีต ่าตอ้ย ถา้
มนัมีสัมมาสมาธินะ มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถกูตอ้งดีงามข้ึนมา มนัจะเปล่ียนชีวติของเราให้ดีงาม
ทั้งนั้นน่ะ ถา้ความดีงามๆ อนันั้น ถา้ดีงาม ถา้จิตมนัส่งเสริมข้ึนไป ดีงามจนวางไวไ้ดน้ะ วางส่ิงท่ี
เป็นสมบติัโลกๆ เราจะเอาสมบติัความจริงในใจของเรา เราจะเอาสมบติัความจริงไง น่ีมนัจริง
ตามสมมุติๆ ไง 

หัวโขน โลกเขาก็วา่กนั โลกน้ีคือละครๆ แต่โลกน้ีคือละคร เรามาเลน่ตามบทไหน ถา้
เลน่บทไหนนะ ใครเป็นผูก้  ากบั กิเลส ความอยากไดอ้ยากดี ความตอ้งการมนัก ากบั แลว้เราจะ
ต่อสู้มนัอยา่งไร ถา้เราจะต่อสู้กบัมนั ความดีงามของเรา พนัธุกรรมของจิตๆ 

ใครปลกูทุเรียนก็ไดทุ้เรียน ถา้เวลาปลกูข้ึนมามนัแลง้ข้ึนมา ทุเรียนตาย ไม่ไดทุ้เรียนสัก
ตน้หน่ึง ตน้มนัยงัตายเลย จะเอาผลท่ีไหน แต่ถา้ใครปลกูแลว้ดูแลดีงาม ใครปลกูทุเรียนก็ได้
ทุเรียน ใครปลกูส้มก็ไดส้้ม ใครปลกูส่ิงใดกไ็ดส่ิ้งนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั จริตนิสัยของเรา เรามาตดัแตง่พนัธุกรรมของมนัใหดี้งามดว้ยบุญกุศล 
วนัน้ีวนัพระ เรามาเสียสละกนั เรามาท าบุญกุศลของเรา เราจะรู้หรือไม่รู้ ผูท่ี้มีศรัทธาความเช่ือ
เขาท าดว้ยหัวใจของเขา เขาท าดว้ยความชุ่มช่ืนของเขา 

เดก็เกณฑม์นัมา ดึงมนัมา ดึงมนัมา “ท าไมตอ้งเดือดร้อน ท าไมตอ้งเดือดร้อน” มีเดก็ๆ 
วยัรุ่นมนัก็อยากจะไปตามความพอใจของมนัทั้งนั้นน่ะ แต่พอ่แม่เขาก็พยายามจะบงัคบัให้มนัไป
วดั พอเวลาไปวดัไปท าบุญกุศล นัน่น่ะตดัแต่งพนัธุกรรมของมนัไง มนัด้ือ มนัไม่พอใจ มนั
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ขดัขอ้งในใจของมนัทั้งนั้นน่ะ ความไม่พอใจ ความขดัขอ้งหมองใจ ถา้มีสติปัญญาดดัแปลงตดั
แต่งมนัไง ตดัแต่งให้มนัดีงามข้ึนมา ท าให้มนัดีงามข้ึนมา ท าให้มนัจนมนัเห็นผลไง เห็นผล 

น่ีไง อนาถบิณฑิกเศรษฐี เศรษฐีนะ เอาเงินปูซ้ือท่ีสร้างวดัเลยละ่ ตวัเองไดพ้ระโสดาบนั
ไง แต่ลกูมนัต่อตา้นๆ น่ีจา้ง จา้งให้ไปฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จา้งให้ไป
ฟังธรรม พอจา้งไปถึง กลบัมาแบมือเอาตงัค์ๆ  

พอ่ฉลาดนะ น่ีพอ่ฉลาด อา้ว! คราวน้ีจะให้เป็นสองเท่า ฟังวา่พระพทุธเจา้พดูวา่อะไร 
แลว้เอามาบอกวนัละค า 

พอไปวดักลบัมาเอาตงัค ์ มาถึงแบมือเลย พอไปฟังแลว้จะเอาเน้ือความ พอฟังเอา
เน้ือความ ฟังธรรม พนัธุกรรมของมนัไดต้ดัแต่ง พนัธุกรรมของมนัไดแ้กไ้ข พอมนัแกไ้ข พอฟัง
ธรรม ธรรมมนัสะเทือนหัวใจไง 

พอ่เล้ียงมาตีนเท่าฝาหอย พอ่แม่เล้ียงมา พอ่แม่ดูแลมา พอ่แม่จะโง่ขนาดนั้นหรือ ถา้พอ่
แม่โง่ขนาดนั้น พอ่แม่จะสร้างฐานะข้ึนมาไดอ้ยา่งไร พอ่แม่เล้ียงเรามาจนเป็นหนุ่ม จนจะแก่เฒ่า 
ยงัต่อตา้นๆ อยูน่ัน่ พอคิดไปฟังไปนะ โอโ้ฮ! มนัสะเทือนหัวใจ บรรลเุป็นพระโสดาบนันะ 

พอบรรลเุป็นพระโสดาบนั กลบัไปท่ีบา้น ธรรมดาไปฟังธรรมกลบัมาแบมือเลย เอาตงัค์
มาๆ วนันั้นอนาถะเขารู้แลว้ไง เด๋ียวลกูมนัจะไถตงัค ์ถา้ไม่ให้มนัเด๋ียวมนัจะไม่ไปอีก เตรียมตงัค์
ไวเ้ลย เอ!๊ วนัน้ีท าไมลกูมนัไม่มา ท าไมไม่มา 

ไม่มาก็ให้คนไปตามมา บอกมาเอาตงัคสิ์ 

โอ๋ย! มนัอายไง คนเราพอมนัรู้แลว้ เล้ียงมาตีนเท่าฝาหอย อบรมบ่มเพาะมาทั้งหมด 
ทรัพยส์มบติัท่ีหามาก็หามาไวใ้ห้ใคร ทุกคนดูแล ถา้พอมนัคิดได ้โอ๋ย! มนัเศร้าใจนะ ไม่เอาตงัค ์
ตงัคไ์ม่เอา ไม่กลา้เอา อาย น่ีพนัธุกรรมของมนัไดต้ดัแต่งๆ ถา้มนัตดัแต่งไดจ้ริงนะ 

ถา้ตดัแต่งไดจ้ริงคือชาวสวน ชาวสวนเขาปลกูของเขาไดจ้ริง เขาดูแลตน้ไมข้องเขาได้
จริง มนัไดทุ้เรียนจริงๆ ข้ึนมาไง ไอเ้ราก็มีโครงการใหญ่โตเลย ซ้ือปุ๋ยแปดหม่ืน ขายไดส้องพนั 
ไม่ไดเ้ร่ือง ท าไม่เป็นหรอก ท าไม่เป็นก็ตอ้งฝึกหัดสิ 
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ท าไม่เป็น อา้ว! ท าไม่เป็นใช่ไหม เด๋ียวน้ีปัญญาชนท าไม่เป็นก็ไปซ้ือเอาไง ทุเรียนจะเอา
เท่าไร สั่งไดห้มดเลย...ก็เอง็สั่งเอาไง 

น่ีไง เกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษยมี์กาย
กบัใจๆ น่ีสั่งเอา จริงตามสมมุติไง มนัจริงทั้งนั้นน่ะ สัง่เอาก็ได ้ท าอะไรก็ได ้ไดทุ้เรียนจริงๆ เอง็
ปลกูเป็นหรือเปลา่ละ่ เอง็ท าไดห้รือเปลา่ เอง็ไดแ้ต่กินทุเรียนไง เอง็ยงัไม่เห็นตน้ทุเรียนเลย เอง็
ยงัไม่เห็นทุเรียนเวลามนัออก เวลาลมมนัพดั ชาวสวนเวลาลมพดัแรงๆ มนัพดัปลิวเอาผลเอาดอก
ทุเรียน ดอกออ่นไป ชาวสวนเขาทุกขต์รอมใจขนาดไหน เวลาท่ีเขาดูแล ฝนตกฟ้าร้อง เขาตอ้งดู
ทุเรียนของเขา เขาตอ้งพยายามปกป้องทุเรียนของเขา กวา่ทุเรียนมนัจะโตข้ึนมาเป็นลกูท่ีเอามา
ขายให้เอง็สั่งซ้ือมานัน่น่ะเอง็รู้ไหม ถา้มนัไม่รู้ มนัสั่งเอาไง น่ีไง โลกน้ีเจริญๆ ไง 

“เด๋ียวน้ีธรรมะมนัเรียบง่าย อะไรก็ไดท้ั้งนั้นน่ะ”...ไดอ้ะไร ไดส้ั่งเอาใช่ไหม 

เวลากฎระเบียบมนัเขม้งวด อาหารส าเร็จรูปท่ีในศูนยก์ารคา้มนัตอ้งมีวนัเวลาของมนั 
ก าหนดวนัหมดอาย ุ หมดอาย ุ ๓๐ เปอร์เซ็นตเ์หลือท้ิง อาหารท่ีขายกนัในทอ้งตลาด ๓๐ 
เปอร์เซ็นตท้ิ์ง จนเด๋ียวน้ีฝร่ังเศสประเทศแรกออกกฎหมายแลว้ ห้ามท้ิง ท่ีเหลือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์
ตอ้งให้ไปบริจาคในท่ีคนขน้แคน้ 

กฎระเบียบมนัมีมาเพ่ืออะไร เพ่ือปกป้องคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ในระบบมนัจะมีเหลือท้ิงๆ 
ของมนั น่ีไง เอง็สัง่ซ้ือใช่ไหม เอง็สัง่เอาไดต้ามใจชอบใช่ไหม ธรรมะเอง็จะเอาไดอ้ยา่งนั้นเลย
หรือ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ท่ีมนัเป็นไปไดเ้พราะเราเป็นจริงตามสมมุติน่ีไง จริงตามสมมุติคือ
เอง็เกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เพราะเอง็เกิดเป็นมนุษย ์ เพราะบุญกุศลท่ีเอง็ไดส้ร้างมาไง เพราะเอง็ได้
สร้างมา เอง็ถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์กฎหมายคุม้ครองไง เอง็ไปเกิดเป็นสัตว ์ ไปเกิด
เป็นไก่สิ อยูใ่นฟาร์ม ๔๐ วนัเชือด ลองไปเกิดเป็นไก่ กฎหมายคุม้ครองเอง็ไหม 

เพราะเอง็มาเกิดเป็นมนุษยน่ี์ไง เอง็ไดเ้ห็นบุญกุศลไหม เอง็ไดส้ัจจะความจริงไหม ถา้
ความจริงมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้เราศึกษา เราใคร่ครวญ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนเขา้มาท่ีใจของเราน่ีไง 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระผูป้ระเสริฐคือหัวใจมนัประเสริฐ หัวใจของคนนัน่น่ะ คนจะท าดี ท า
ชัว่ ท ามาจากหัวใจของตน ท ามาจากความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดน้ีเกิดข้ึนมาจากภวาสวะ 
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คือภพ คือปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะปฏิสนธิจิตข้ึนมาเกิดเป็น
มนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจ มีความรู้สึกนึกคิด แมแ้ต่คนละภาษามนัยงัพดูตา่งภาษากนัเลย เวลาจิต
น้ีเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดในนรกอเวจี 

เขาบอกวา่ อยา่เขียนเสือให้ววักลวั อยา่เอานรกสวรรคม์าขู ่

สวรรคใ์นอก นรกในใจ เวลามนัตกนรกเป็นๆ มนัทุกขก์ลางหัวใจน่ี คนเรานะ เวลาเจ็บ
ช ้าน ้ าใจเจ็บปวดเจ็บแสบมาก ดว้ยมารยาท เก็บไวใ้นหัวใจ น ้าตาตกใน อยา่ให้มนัไหลออกมา 
เสียมารยาท เวลามนัเจ็บช ้าน ้ าใจนัน่น่ะนรกในใจ 

เวลามนัมีสวรรคน์ะ สวรรคใ์นอก สวรรค ์ ถา้มนัมีสติมีปัญญา ถา้เราศึกษาธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลชีวติๆ ใครๆ ก็อยากไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาออกพรรษาแลว้ พระไดก้รานกฐินแลว้จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ไปเฝ้าเพ่ืออะไร ไปเฝ้าเพ่ือรายงานผลในการปฏิบติัไง แลว้ถา้ใครมีอะไรติดขดั ขดัขอ้ง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะให้อบุายไง เห็นไหม ไดเ้ห็นสมณะๆ ไง การไดเ้ห็นสมณะเป็น
มงคลชีวติไง 

คนท่ีเขามีสติมีปัญญาของเขา เขารู้จกัสมณะ เขาใฝ่หาของเขา ไอค้นท่ีไม่รู้จกัสมณะ เจอ
พระแลว้วิง่หนีเลย สมณะข้ีขอ ขอจนบริษทั ๔ กลวั ใครๆ ก็ขอ มาก็แบมือ ไปก็แบมือ ไอเ้ราก็ท า
มาหากินเกือบตาย มาอีกแลว้ ไอส้มณะข้ีขอ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็นแบบนั้น เป็นผูใ้ห้ ท่ีไหนมีภยัพิบติั องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้พระสารีบุตรไปสวดมนต ์ ไปสวดมนตข์อฝนให้ฝนช าระลา้ง
ซากศพคนตายลอยกลาดเกล่ือนออกไป ท าลายเช้ือโรค น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ 
ไม่ใช่สมณะข้ีขอ 

สมณะข้ีขอเพราะอะไร เพราะเกิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนา เกิดเป็นภิกษ ุ ภิกษุเป็นผูข้อๆ ไง ผูข้อเขาขออะไร เขาขอมรรคขอผลนะเวย้ 
สมณะเห็นภยัในวฏัสงสาร เขาบวชมา ภิกขาจาร ไม่มีอาชีพ ห้ามมีอาชีพ เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ 
ภิกษุจะใชชี้วติแบบคฤหัสถไ์ม่ได ้เขาไม่ไดท้ าสวนท านา 
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ถา้ไม่ไดท้ าสวนท านา เวลาไม่ไดท้ าสวนท านา เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ บิณฑบาตมา 
ภิกขาจาร ไดส่ิ้งใดมาก็เล้ียงชีพดว้ยส่ิงนั้น เวลาจะท าไร่ท านาข้ึนมาก็ท าในหัวใจไง ศีล สมาธิ 
ปัญญาไง สมาธิเป็นผาล ปัญญาเป็นแอกไถเขา้ไปในหัวใจของตน ไถเขา้ไปท่ีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ท าลายอวชิชาในใจของตน เพ่ือจะไปเฝ้าสมณะไง เพ่ือจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตไง ตถาคตท่ีเป็นความเป็นจริงไง เวลา
ประเสริฐ ประเสริฐท่ีหัวใจน้ีไง สมณะจริงๆ มนัอยูท่ี่น่ี สมณะจริงๆ มนัอยูใ่นหัวใจนั้น หัวใจท่ี
สงบระงบันั้น นัน่คือสมณะท่ีแทจ้ริงไง 

แลว้เราเกิดมา เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บั
บริษทั ๔ นะ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา เราก็เป็นอบุาสกและอบุาสิกา มีสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิ
ท่ีจะฟ้ืนฟหูัวใจของเรา มีสิทธิจะให้เราฉลาดนะ ธรรมะเป็นการกระท าให้ผูท่ี้ฉลาด 

เวลาเราเกิดมา เราอยากให้ลกูหลานเราเป็นผูท่ี้ฉลาด เวลาผูท่ี้ฉลาด ให้นัง่ลง แลว้ลม
หายใจเขา้ให้นึกพทุ ลมหายใจออกนึกโธ ให้เขามีสติปัญญาควบคุมตวัเขาได ้ ไม่ต่ืนเตน้ไปกบั
อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์รุนแรง อารมณ์กระตุน้ มนัท าให้เราสั่นไหว 

ถา้มนักดดนัมากมนัจะเครียดนะ นัง่ลงแลว้หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าความ
สงบของใจ ไม่ให้ต่ืน ไม่ใหต่ื้นเตน้ไปกบัอารมณ์ของตน สงบระงบัเขา้มา อะไรท่ีมนัฉุดกระชาก 
พยายามไว ้กดไว ้กดไวก่้อน ใหม่ๆ ฝึกหัด พอต่อไปมนัจะเป็นของมนั มนัท าของมนัได ้

น่ีไง ทุกคนปรารถนาให้ลกูหลานเราเป็นคนท่ีฉลาด ปรารถนาให้ลกูหลานเราเป็นคนดีไง 
คนดีก็ขอให้เขาเป็นผูท่ี้ฉลาด ให้เขาเป็นคนท่ีควบคุมตวัเขาได ้อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ี
พ่ึงแห่งตน น่ีไง ถา้มนัท าตนได ้ปัญญามนัจะเกิดท่ีตรงนั้น ถา้ปัญญาเกิดท่ีตรงนั้น ลกูหลานเราก็
เป็นผูท่ี้ฉลาด ไม่เป็นเหยื่อของใคร ไม่เช่ือใครง่ายๆ ไม่ให้ใครหลอกลวง 

เอาใจไวใ้นหัวอกของเรา เป็นผูฉ้ลาดข้ึนมา เราก็ฉลาดข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ฉลาด
มาแลว้ฝึกหัดข้ึนมา ส่ิงท่ีดีกวา่น้ียงัมีอยู ่ ส่ิงท่ีดีกวา่น้ียงัมีอยู ่ คุณงามความดียงัมีอีกมากมาย
มหาศาล คุณงามความดีท่ีเราจะไขวค่วา้มาให้หัวใจของเรานะ 

ไม่ใช่คุณงามความดีจะไปโชวใ์ครหรอก ไม่ตอ้งไปอวดใคร ไม่มีใครยอมรับใคร แต่
หัวใจเรามนัยอมรับความดี ความจริงท่ีมนัเกิดข้ึนกลางหัวใจ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ความดีท่ีกิเลส
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ปฏิเสธไม่ได ้ ความดีท่ีกิเลสมนัลบลา้งไม่ได ้ ความดีท่ีเราสร้างข้ึนมาของเรา เหยียบย  ่ามนัลงไป 
น่ีความดีอยา่งน้ี เราตอ้งการความดีอยา่งน้ี ถา้ตอ้งการความดีอยา่งน้ี มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง 
ทั้งๆ ท่ีเป็นนามธรรมนะ 

โลกเขาแสวงหาแต่วตัถกุนั วตัถมุนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดมนัแปรปรวนตลอดเวลาถึงเป็น
อนิจจงั แต่เวลาเป็นไตรลกัษณ์ๆ มีการเกิดข้ึน การเกิดข้ึนคือจิตท่ีมนัสงบ จิตท่ีมีคุณงามความดี 
จิตท่ีมนัสงบระงบัเขา้มา จิตท่ีมนัปลอ่ยวางอารมณ์ โลกียปัญญา โลกียปัญญาจนมนัสงบเขา้มา 
ถา้มนัไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัเกิดข้ึน 

ตั้งอยูคื่อการวปัิสสนา การใชปั้ญญาของเรา เวลามนัยอ่ยสลายไป น่ีไตรลกัษณ์ ถา้เป็น
ความจริงเป็นอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ มนัยงัมีคณุค่ามากกวา่ มากกวา่เพราะมนัเป็นสมณะ 
มนัเป็นความจริง แลว้ความจริงเกิดท่ีน่ี แลว้เกิดท่ีน่ีเป็นอกุปปธรรม 

มีคนถามบ่อยนะวา่ ท าไมเทวดาจากเยอรมนั เทวดาจากฝร่ังเศส ท าไมตอ้งไปฟังเทศน์
หลวงปู่มัน่ เทวดาจะฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ น่ีไง เพราะใจเป็นสมณะไง 

เราเปรียบเหมือนในท่ีมืดมีดวงไฟดวงหน่ึงท่ีสวา่งไสว เรากรู้็ไดว้า่ท่ีนัน่สวา่งไสว ใน
หัวใจของเรามีแตกิ่เลส มีแต่ความมกัมากอยากใหญ ่ มีแต่การอิจฉาริษยา จิตใจของครูบาอาจารย์
ของเรา จิตใจของหลวงปู่มัน่ท่านปลอ่ยวางหมดแลว้ สวา่งไสวในกลางใจนั้น เทวดาเขาไปท่ีนัน่ 
เทวดาเขาไปฟังเทศน์คนท่ีจิตใจไม่อิจฉาริษยาใคร ไม่ยกตวัข่มท่าน ไม่มีความยิ่งใหญ ่

สูงสุดสู่สามญั รวงขา้วนอ้มลงต ่า จิตใจท่ีเป็นความจริงออ่นนอ้มถ่อมตนกบัธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่แขง็แกร่ง กลา้หาญ จะเหยยีบย  ่ากิเลส เหยียบย  า่กิเลสใน
หัวใจของเรา แต่ออ่นนอ้มถอ่มตนกบัธรรมวนิยั อ่อนนอ้มถ่อมตนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เอวงั 


