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เทศน์เช้า วนัที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใส
สะอาด ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้
ธรรม ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมหาศาล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้นะ 
ธรรมวนิยัน้ีเหมือนทะเลมหาสมุทร มนัจะพดัซากศพเขา้ฝ่ัง มนัจะซัดส่ิงสกปรกโสโครกข้ึนไป
บนฝ่ัง มนัไม่จะไม่เก็บไวใ้นทะเลนั้น น่ีธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ถา้
ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนให้ท าคุณงามความ
ดีๆ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ในพระพทุธศาสนายืนยนัแน่นอน ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ แต่เวลาคนท า
ดีๆ แลว้ เวลาจะประพฤติปฏิบติันะ นัง่สมาธิภาวนา เป็นคนดีไหม เป็นคนดีแน่นอน นัง่สมาธิ
ภาวนา ทุกคนพยายามขวนขวายกระท าของตนให้เป็นสัจธรรมในใจของตนข้ึนมา แต่มนัท า
ข้ึนมาไม่ได้ๆ  ลม้ลกุคลกุคลาน ลม้ลกุคลกุคลานเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ังๆ มนัท่วมทบัถมหัวใจของสัตวโ์ลก 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านพยายามขวนขวายของ
ท่าน ถา้ใครคุณงามความดีไดม้ากนอ้ยขนาดไหนก็พยายามรักษาคุณงามความดีของตน แต่ถา้
ใครยงัท าคุณงามความดีของตนแลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง ท่านก็พยายามต่อสู้
กีดขวางขดัขวางมนั เห็นไหม ท าคุณงามความดีๆ ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แต่เวลาท าความ
ดี ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระโพธิสัตว์ๆ  สร้างคุณงามความดีนะ เวลา
สร้างคุณงามความดี ขวนขวายท าคุณงามความดีของท่าน พอท าคุณงามความดีของท่าน ท่ีวา่เป็น
มนุษยช์าติหน่ึง เขาสร้างทางกนั เวลาเห็น “เขาท าทางกนัเพ่ืออะไร” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะเสดจ็ผา่นทางน้ี เรามาสร้างบุญบารมีกนั” เขาขอ
ช่วงหน่ึงท าของเขา แต่ท าแลว้ท าเลา่มนัท าไม่เสร็จ ท าไม่ทนัไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พทุธเจา้เสดจ็มา ท่านนอนราบไปให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเหยียบบนร่างนั้นไป
ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหยียบบนร่างนั้นไป พยากรณ์เลย “อนาคตไปขา้งหนา้จะได้
ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะไดช่ื้อวา่สมณโคดม” 

เวลาท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีกบัใคร เวลาท าคุณงามความดีกบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท าคุณงามความดีกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพราะวา่เขา
สร้างสมบุญญาธิการของเขามา เวลาเขาสร้างสมบุญญาธิการของเขามา มนัเขา้กนัโดยธาตุไง เขา้
กนัโดยธาตุ ท่ีไหนท าคุณงามความดีก็อยากจะร่วมมือไปกบัเขาไง 

แต่ถา้มนัเป็นโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ท่ีไหนท าคุณงามความดีก็อยากไปจะ
ร่วมกบัเขา แลว้ก็จะไปชิงดีชิงชัว่กบัเขา ก็จะไปแยง่ชิงกบัเขา กจ็ะไปเหยยีบย  ่าท าลายเขา นัน่ท า
ความดีอยา่งนั้น 

ท าความดี ท าความดีก็ตอ้งระวงันะ ท าความดีก็ตอ้งระวงั แต่ถา้ท าความดีกบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นอนราบไปเลยนะ ให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหยียบย  ่าร่างกายน้ี
ไปเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์เลยนะ ในอนาคตขา้งหนา้จะไดเ้กิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ จะไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บอกช่ือบอกเสียงหมด องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านพยากรณ์แลว้ไปขา้งหนา้ น่ีท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

ท าดีก็ตอ้งไดดี้ ท าชัว่ก็ตอ้งไดช้ัว่ แต่เวลาท าคุณงามความดีๆ ท าคุณงามความดีของเรา 
กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรามนัก็ต่อตา้น เวลาสังคมมนัก็กีดขวาง สังคมมนัก็ท าลาย
ทั้งนั้นน่ะ เวลาท าลายๆ น่ีสังคมๆ 

สังคม คนเกิดมามนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้นน่ะ ถา้คนมีกิเลสตณัหาความ
ทะยากอยาก ใครจะมีอ านาจวาสนามากนอ้ยขนาดไหน ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระอรหันตต์อ้งแสนกปันะ ถา้เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาตอ้งมี
บุญญาธิการ ตอ้งมีอ  านาจวาสนา 

เวลาเราท าประวติัครูบาอาจารยท่ี์เช่ือวา่เป็นพระอรหันต ์ดูแต่ละองค์ๆ  ในหนงัสือสิ ท่าน
ขวนขวายของท่าน ท่านมีการกระท าของท่าน ท่านฟ้ืนฟขูองท่าน แต่เวลาถา้เป็นจริงข้ึนมา เป็น
จริงข้ึนมาแลว้ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านวหิารธรรมๆ ไง ท่านอยูท่ี่ไหนก็มีความสุขของ
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ท่าน เวลาเราเห็นท่าน ท่านอยูใ่นป่าในเขา หลวงตาท่านเลา่ให้ฟัง ท่านบอกวา่ ถา้อยูเ่ชียงใหม่ 
เทวดามหาศาล พวกเทวดา กามภพ รูปภพ อรูปภพมาฟังเทศน์ท่านมากมาย เวลาอยูใ่นภาคอีสาน
มนันอ้ยกวา่ๆ 

เวลากลางคืนท่านเทศนาวา่การอบรมสั่งสอนพวกเทวดา อินทร์ พรหม เวลากลางวนัท่าน
ก็อบรมสั่งสอนพระ น่ีความเป็นอยูข่องท่าน ท่านมีวหิารธรรมในใจของท่าน มีวหิารธรรมของ
ท่าน น่ีมนัเป็นตวัอยา่ง ท่านบอกเลย ถา้อยูท่างโลกเหมือนเศษคน ก็อยูใ่นป่าในเขา เวลาอยูใ่นป่า
ในเขาแบบหลวงปู่มัน่นะ อยูใ่นป่าในเขาแบบพระอรหันตน์ะ แลว้เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะไป
อยูใ่นป่าในเขาๆ เวลาในป่าในเขากไ็ปขวนขวาย ไปทุกขไ์ปตรอมตมในใจของตน 

เวลาคนชาวภูเขานะ ชาวดอยเขาก็อยูเ่ขาของเขา เขาก็มีความทุกขค์วามยากของเขา ใน
หลวงก็ตอ้งไปพฒันาๆ ไอก้ารอยูอ่ยา่งนั้นมนัการอยูแ่บบชาติก าเนิด มนัไม่ไดอ้ยูแ่บบเห็นภยั 

ครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านไปเห็นภยัในวฏัสงสาร เวลาบวชมาแลว้ก็เขา้ป่าเขา้เขาไป 
เขา้ป่าเขา้เขาไปเพ่ือฝึกฝนตน เอาเสือ เอาชา้งมาเป็นครูสอน ครูสอนวา่ เด๋ียวมนัท าลายเรา เด๋ียว
มนัฆ่าเรา เราตอ้งมีสติปัญญา เราตอ้งอยูก่บัพทุโธ เราไม่ตอ้งคิดนอกเร่ืองนอกราว เราพยายามจะ
สร้างสมนะ ความกลวัๆ ก็ตอ้งพิจารณา อะไรเป็นความกลวั ความกลวัมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
แลว้มนัหายไปอยา่งไร เราไปอยูใ่นเขา เราอาศยัส่ิงนั้นนั้นเป็นชยัภูมิ คนท่ีมีสติปัญญา เขาอยูก่นั
แบบนั้น ไม่ใช่ไปอยูป่่าๆ พระป่าๆ ไปอยูใ่นป่า อยูใ่นป่าแบบพรานป่าหรือ พรานป่ามนัมีปืนนะ 
มนัฆ่าสัตวน์ะ แต่น่ีเราไปอยูใ่นป่า สัตวจ์ะฆ่าเรานะ  

น่ีพดูถึงเวลาท าคุณงามความดีไง ในพระไตรปิฎกนะ มนัมีพระเป็นเจา้อาวาส เวลามีพระ
ธุดงคม์า พระจรมา เป็นพระอรหันตม์าอาศยัอยูด่ว้ย พออาศยัอยูด่ว้ย ทีแรกมาก็รับไวด้ว้ยความจ า
ใจ พออยูไ่ปๆ ดว้ยกล่ินของศีลกล่ินของธรรม ประชาชนเขาศรัทธา พอเขาศรัทธาข้ึนมา เขากจ็ะ
ถวายผา้ไตร เขาบอกวา่เขามีแลว้ เขาไม่ตอ้ง เวลาเขาจะนิมนตไ์ปฉันนะ มนัหวง หวงแหนส่ิงท่ี
เขาถวายพระไตร แลว้เขาก็นิมนตไ์ปฉันท่ีบา้น บอกวา่พรุ่งน้ีเชา้นิมนตไ์ปฉันท่ีบา้น แลว้พระก็
นดักนัวา่เชา้ข้ึนมาเขาจะเคาะระฆงั แลว้ก็ไปฉันท่ีบา้น 

สุดทา้ยแลว้คหบดีเขาก็ไปเตรียมอาหารของเขา ไอพ้ระท่ีหวงถ่ินไง เชา้ข้ึนมามนัก็เอาเลบ็
ไปดีดระฆงั เสร็จแลว้มนัก็ไปบา้นคหบดี ไปบา้นคหบดี คหบดีเขาถาม “อา้ว! แลว้พระท่ีนิมนต์
ท าไมไม่มาละ่” 
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“โอ๋ย! มนันอนต่ืนสาย ข้ีเกียจข้ีคร้าน อู๋ย! ไม่ไดเ้ร่ืองเลย” อิจฉาๆ น่ีใส่ความเขาไปทัว่ แต่
คหบดีเขารู้ เขามีหูมีตานะ เขารู้วา่พระองคไ์หนดีและองคไ์หนไม่ดี พระองคท่ี์ดีเขาสงบเสง่ียม 
เขาสงบระงบัของเขา เขาไม่ตอ้นรับแขก ไอพ้วกตอ้นรับแขก ไอพ้วกพยายามจะแสวงหาลาภ เขา
รู้วา่นัน่น่ะไม่ใช่ของจริง 

เวลาเขานิมนตฉ์ัน ฉันเสร็จแลว้เขาก็เอาอาหารใส่บาตรเตม็บาตรเลย บอกวา่ใหก้ลบัไป
ถวายพระองคน์ั้นดว้ย เวลากลบัมาแลว้ไม่เจอ ท่านธุดงคไ์ปแลว้ พระเขารู้ 

เวลาพระโพธิสัตวท์ าคุณงามความดีกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาสร้างทาง 
ทางมนัไม่สร็จ นอนราบไปเลย ให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหยียบย  ่าร่างกายนั้นไป องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์เลยวา่ ต่อไปอนาคตกาล พระโพธิสัตวน้ี์จะไดต้รัสรู้เป็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช่ือวา่สมณโคดม 

แต่ไอพ้ระท่ีหวงถ่ิน ไอพ้วกข้ีเหนียว ไอพ้วกเห็นแก่ตวั ไอพ้วกอิจฉาตาร้อน ท าลายเขาๆ 
ไง ตกนรกอเวจีนะ พอเกิดมาเป็นมานพ เป็นลกูเศรษฐี พออยากจะบวช บวชไปส านกัไหนนะ 
ส านกัไหนไปบวชแลว้ไปท าลายช่ือเสียงเขา เพราะอะไร เพราะวา่อาหารปกติกินไม่ได ้ตอ้งกินข้ี 

เวลาพระเขาไปบิณฑบาตกนันะ โอ๋ย! อดอาหาร ยนืขาเดียว กินลม กินอาหารทิพย ์
สุดทา้ยแลว้นะ พระเขาก็ใหค้นเฝ้า พอคนเฝ้าเห็นเลยวา่ไปกินข้ี พอพระไปบิณฑบาตแลว้เขาเขา้
ไปท่ีส้วม ไปตกัอจุจาระนั้นกิน พระทั้งหมดเห็นกนัวา่มนัจะท าลายช่ือเสียง ท าให้เสียช่ือเสียง ไล่
ออกไปๆ ไปยืนอยูใ่นป่า ยืนอยูใ่นป่านะ แลว้ถึงเวลาก็ไปหาอจุจาระกิน แลว้ก็ไปยืนอา้ปาก เขา
วา่ท าไมถึงท าอยา่งนั้นละ่ 

โอ๋ย! กินอาหารทิพย ์

น่ีเวลามนัให้ผลๆ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ คนท าคุณงามความดีๆ จนไดไ้ปเกิดเป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช่ือสมณโคดม ไอพ้วกท่ีหวงแหน ไอพ้วกท่ีตระหน่ีถ่ีเหนียว เวลา
ไปเกิดเป็นมานพ เกิดมาแลว้เป็นคนกินอจุจาระ น่ีพระพทุธศาสนายืนยนัอยา่งนั้น ท าดีตอ้งไดดี้ 
ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ 

น่ีก็เหมือนกนั ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ น่ีเป็นเร่ืองความจริงทั้งนั้น น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก ส่ิง
ท่ีเป็นจริง เป็นจริงอยา่งน้ี ในพระพทุธศาสนา ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งได้
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ชัว่ แต่การท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีแลว้มนัเจอส่ิงกีดขวาง เจอผลกระทบแน่นอน ท าดี 
แต่อยา่เด่น จะเป็นภยั มนัเป็นภยัทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้คนเป็นจริงๆ นะ เขาท าดีเพ่ือความดีไง แลว้เวลาสร้างคุณงามความดี ขอ้วตัรปฏิบติั
ของเรา เราท าเพ่ือรักษาหัวใจของเรา เราคน้ควา้หัวใจของเราไง ถา้คน้ควา้หัวใจของเรา เวลาคน
ท่ีประพฤติปฏิบติัไปแลว้นะ ถา้คนท่ีมีหูมีตาเขาคอยจอ้งดูวา่ใครภาวนาไดห้รือไม่ไดไ้ง เพราะ
อะไร เพราะเขาตอ้งการฟังธรรมๆ อยา่งนั้นไง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านปกป้องดูแลไว ้ ให้มีเวลา ให้มีการประพฤติปฏิบติั ให้มนัเป็น
จริงข้ึนมา เพราะถา้เป็นความจริงข้ึนมา พอจิตมนัสงบหรือจิตมนัมีส่ิงใด มนัจะมีแง่มีงอน กิเลส
มนัจะพลิกมนัจะแพลง เวลาเราพิจารณาไปนะ ถา้เราท าความเพียรดว้ยความทุกขค์วามยากนะ 
วนัใดกิเลสมนัเผอเรอไปนะ โอโ้ฮ! วนันั้นจิตสงบลงได ้พอจิตสงบลงได ้ โอโ้ฮ! มีความสุขมาก 
เวลาจะภาวนาให้จิตมนัสงบไปอีกมนัท าไดแ้สนยาก แลว้กิเลสถา้มนัรู้ทนัดว้ยนะ มนัปกมนัป้อง
นะ เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งการให้สัตวโ์ลกอยูใ่นอ านาจของมนั น่ีครูบาอาจารยท่์านประพฤติ
ปฏิบติัท่านรู้เลห์่เหล่ียมของกิเลสไง ถา้กิเลสอยา่งนั้น ท่านจะปกป้องไว ้ท่านจะดูแลไวไ้ง เพราะ
มนัจะเจริญแลว้เส่ือม คนท่ีประพฤติปฏิบติัมนัจะเจริญแลว้เส่ือม พอเส่ือมแลว้กลบัมาไม่ไดไ้ง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะปกป้องดูแลฟ้ืนฟข้ึูนมาๆ เห็นไหม แกจิ้ตน้ีแกย้าก การ
ประพฤติปฏิบติัน้ีแสนยาก แสนยากเพราะอะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า
สัตวโ์ลกมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัครอบง ามาตลอด 

เราฟังธรรมๆ วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนามนัละเอียดลึกซ้ึงจนเราจะคาดหมายไม่ได ้ ลทัธิศาสนาอ่ืนนะ มนัมีวตัถ ุ มีส่ิงท่ี
จบัตอ้ง ถึงเวลาแลว้ให้พระเจา้พยากรณ์ คือมนัมีเหตมีุปัจจยัท่ีเขาจะส่งออก แตข่องเรามนัตอ้ง
ทวนกระแสกลบัเขา้มา 

ดูสิ เวลาเราออกไปเท่ียวนอกบา้น เราเพลิดเพลินทั้งนั้นน่ะ กลบัเขา้มาในบา้น ในบา้นเรา
มีส่ิงใดเราก็รู้อยูแ่ลว้ แต่ถา้ของท่ีเราซ่อนไว ้เราลืมไป เราไม่เห็น กลบัเขา้บา้นของตน เราไม่รู้ส่ิง
ใดเลยวา่มนัอยูท่ี่ไหน แต่ถา้ออกไปนอกบา้นมนัสนุกครึกคร้ืน มนัมีท่ีช่ืนชม มนัมีคนยกยอ่ง
สรรเสริญ มนัมีคนคอยปอกลอก มนัมีคนคอยค ้าจุน ร้อยแปด ส่งออก 
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พระเจา้พยากรณ์ หวงัพ่ึงคนอ่ืน แต่พระพทุธศาสนาไม่เป็นอยา่งนั้น พระพทุธศาสนา 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พทุธะในใจของตน กลบัเขา้บา้นของตน การจะกลบัเขา้บา้นของตน 
ทวนกระแสกลบัเขา้ไป ถา้ทวนกระแสกลบัเขา้ไป คนถา้ไม่มีอ  านาจวาสนาบารมีมนัจะทวน
กระแสกลบัเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 

เวลาทวนกระแสกลบัเขา้ไป ดูสิ เวลาน ้าป่ามนัเกิดข้ึนมานะ มนัซัดบา้นเรือนพงัทลายไป
หมดเลย เวลาอารมณ์คนท่ีมนัรุนแรง ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัออกมาจากใจ มนัท่วม
ทน้หัวใจ มนัท าลายไปทัว่เลย เราจะฝืนกระแส ปลาเป็นวา่ยทวนน ้าๆ สติปัญญาตอ้งทวนเขา้ไป
หาในใจของตน ถา้หาใจของตน คนท่ีท าได ้ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนั
ตอ้งมีพ้ืนฐานของมนั มนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาของมนั มนัถึงไดมี้ก าลงัของตนท่ีจะเขา้ไปสู่ใจของ
ตนได ้ ถา้เขา้ไปหัวใจของตนได ้ พทุธะ เขา้ไปสู่ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในใจของตน ถา้เป็นพทุธะ
แลว้ ถา้เรามีสติปัญญา วนัน้ีวนัพระๆ วนัพระของเรานะ พระผูป้ระเสริฐ 

พระอรหันตข์องเราๆ ในบา้นของเราก็มีพอ่มีแม่เป็นพระอรหันตข์องเราเพราะให้ชีวติน้ี
มา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีศาสดา มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มีพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นศาสดา มีครูบาอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง แลว้การกระท า เรากระท าเขา้มาใน
หัวใจของตน ถา้เขา้มากระท าในหัวใจของตน ศีล ๕ เป็นสัจธรรม พระพทุธศาสนา พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์
รวมลงในหัวใจของตน 

พทุธ ธรรม สงฆ ์ มนัเป็นหน่ึงเดียวไดอ้ยา่งไร เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เอโก ธมฺโม 
เวลาความคิดมนัแตกแขนงไป ดูสิ ตน้ไมต้น้หน่ึงมนัพุม่มหาศาล น่ีไง ความคิดมนัแตกยอดไป
มหาศาลเลย แลว้มนักลบัเขา้มาเหลือตน้ไม ้เวลาตน้ไมป้ระพฤติปฏิบติัไป มนัชอนไชลงไปสู่ราก
แกว้ รากแกว้มนัฝังอยูใ่นดินนะ ตน้ไมท่ี้จะเกิดข้ึนไดม้นัตอ้งมีรากแกว้ของมนั รากแกว้ของมนั
คืออวชิชา รากแกว้ของมนัคือส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น ส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น แลว้ท าอยา่งไร 

น่ีวนัพระ เร่ืองของปัญหาสังคม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ การกระท าของเขา คนเราเกิดมา 
เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราก็อยากจะค ้าจุนศาสนา อยากจะประพฤติปฏิบติั 
เวลาเขา้มาแลว้มีก าลงัมากนอ้ยแค่ไหน มีก าลงัพอไหม มีสติปัญญายบัยั้งไดไ้หม 
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กาในฝงูหงส์ หงส์ในฝงูกา ฝงูหงส์ๆ นะ ผูท่ี้มีความสะอาดบริสุทธ์ิน่ีฝงูหงส์ อีกามนัเขา้
ไปอยูต่วัหน่ึง กาๆ อยูน่ัน่น่ะ แลว้กามนัก็จะน าฝงูหงส์นั้น มนัจะน าไปไดไ้หม 

หงส์ในฝงูกา ฝงูกามีแต่อีกา มีแต่สีด าสนิทไปหมดในหัวใจ 

ฝงูหงส์ หงส์ท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาในหัวใจของเรา เราตอ้งต่อสู้ปฏิบติั 

พระพทุธศาสนามีการกระท านะ การเห็นสมณะๆ เห็นสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ เป็นมงคล
ชีวติไง เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดในประเทศอนัสมควรนะ โอกาสอยา่งน้ีหาไดย้าก แลว้โอกาสอยา่ง
น้ีหาไดย้ากนะ ชาวพทุธอยูใ่นประเทศไทย อยูใ่นพระพทุธศาสนา ไม่รู้ไม่เห็นหรอกวา่ความจริง
เป็นอยา่งไร รู้แต่วา่วดัวดัหน่ึงมีแต่ธุรกิจเตม็วดั มีรถจอดอยูเ่ตม็เลย เพราะมองเห็นไดต้ลอด มีท่ี
บริการจอดรถ มีตลาดนดั มีทุกอยา่งพร้อมเลย แลว้ก็เบนหนา้หนี วดัเป็นอยา่งน้ีหรือ ศาสนา
พทุธเป็นศาสนาท่ีต ่าตอ้ย ศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ีแสวงหาแต่ผลประโยชน์ ศาสนาพทุธเป็น
ศาสนาท่ีชิงดีชิงเด่น ศาสนาพทุธ มนัมองอยา่งนั้นนะ น่ีคนท่ีต ่าตอ้ย คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนาไง 

คนท่ีมีวาสนานะ พระพทุธเจา้สอนอะไร ถา้ศาสนาน้ีไม่จริง ท าไมในสมยัพทุธกาล 
กษตัริยม์าบวชนะ สละราชสมบติัมาบวช ในสมยัปัจจุบนัน้ีนะ กษตัริยใ์นประเทศไทยเรา ราชา
โน เป็นกษตัริยท่ี์ค  ้าจุนศาสนา ท่านก็มาบวชของท่าน เวลากษตัริยท่์านก็อยากบวชนะ อยากบวช 
อยากชิมรส อยากล้ิมรสชิมรสพระธรรม พอเป็นกษตัริยแ์ลว้ ศาสนูปถมัภก เป็นผูค้  ้าจุนศาสนา 
แลว้ศาสนาเป็นอยา่งไร น่ีถา้เราคิดไดไ้ง 

เหมือนท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดหูปิดตา โอโ้ฮ! วดัมีแต่
ธุรกิจไปหมดเลย โอโ้ฮ! วดัเป็นอยา่งน้ีหรือ พระพทุธศาสนาน่ีหาแต่เงินแต่ทองหรือ กิเลสมนัก็
พาคิดไปนู่นใช่ไหม 

แต่ถา้เราระลึกได ้พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น พระพทุธเจา้เวลาสอน เวลาบวชข้ึนมา 
นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป 
เวลาบวชแลว้ให้ รุกฺขมูลเสนาสน  ให้เขา้ป่าเขา้เขาไปคน้ควา้หาตนเอง หาพทุธะในใจของตน ถา้
เกิดเป็นธรรมๆ ข้ึนมา ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ไง ท าดีในพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา แก่น
ของพระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี กรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พระพทุธเจา้สอนเขา้มา
ท่ีใจของคน พระพทุธเจา้สอนเขา้มาในส่ิงน้ี 
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ไอน้ัน่มนัศาสนวตัถ ุศาสนบุคคล ศาสนธรรม เราแสวงหาศาสนธรรม เวลาครูบาอาจารย์
ของเรานะ สร้างศาสนทายาท เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้เทศนาวา่
การไปไดภิ้กษุ ๖๐ องค ์“เธอกบัเราพน้ทั้งบ่วงท่ีโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย”์ 

ท่ีมีปัญหากนัน่ีมนัเป็นปัญหาน้ีทั้งนั้นแหละ บ่วงท่ีเป็นทิพยก์็แหม! ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 
เวลาภาวนาไป จินตนาการไป โอโ้ฮ! เป็นทิพยส์มบติั เป็นเร่ืองไสยศาสตร์หมดเลย เป็นเร่ือง
อภิญญา น่ีบ่วงท่ีเป็นทิพยไ์ง บา้บอคอแตก เวลาบ่วงท่ีเป็นโลก ยศถาบรรดาศกัด์ิ ความช่ืนชม
ของสังคมไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูกบัพระท่ีเผยแผค่ร้ังแรกนะ “เธอกบัเราพน้จาก
บ่วงท่ีเป็นโลก” ยศถาบรรดาศกัด์ิทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นทิพย ์ อภิญญาทั้งหมด “เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็น
โลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์เธอจงไปอยา่ซ้อนทางกนั โลกน้ีเขาเร่าร้อนนกั” 

โลกน้ีเขาเร่าร้อนนกั เพราะเขาทุกขเ์ขายาก เขาปากกดัตีนถีบ เขาอยากหาทางออก เขาไป
ไม่ไดท้ั้งส้ิน ถา้เขามีอ  านาจวาสนาแบบพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เห็นพระอสัสชิไป
บิณฑบาต ยงัใส่ใจสนใจ ฟังเทศน์พระอสัสชิหนเดียวไดเ้ป็นพระโสดาบนั ประพฤติปฏิบติัถึง
ส้ินสุดแห่งทุกข ์ แต่ท่านก็สร้างอ านาจวาสนาของท่านมา ๔ อสงไชย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 
พระอรหันตแ์สนกปั น่ีอคัรสาวกมากกวา่นั้น จิตใจถึงมัน่คง จิตใจถึงมีหลกัเกณฑ ์ จิตใจถึง
แสวงหาส่ิงท่ีดีงาม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ แต่ตอ้งดีแท้ๆ  ดีจริงๆ ดีแบบธรรม เอวงั 


