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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ เป็นธรรมะ เราเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงส้ินสุดแห่งทุกข์ๆ  

เวลาคนไปวดัไปวาก็เพ่ือตอ้งการบุญกุศลๆ คนท่ีไม่เขา้ใจเร่ืองวดัก็ตอ้งศึกษาเร่ืองวดั ดูสิ 
เรามีลกูมีหลาน เราพามาวดัเพ่ือให้การคุน้ชิน ไม่เขินไม่อายกบัพระ เวลาเจอพระเจอเจา้เราไม่
เขินไม่อาย เราท าได้ๆ  ไง 

แต่เวลาคนท่ีเขาไปวดัไปวาข้ึนมา อยา่งเช่นเดก็วดัๆ มีคนมากมาพดูกบัเรานะวา่เขาโตมา
กบัวดัๆ เขาไม่กลวัพระหรอก เขาโตมากบัวดั พอเขาโตมากบัวดั เห็นไหม เขาให้ศึกษามาเป็น
ปัญญาของตน เขาให้ศึกษาข้ึนมา ให้คน้ควา้เพ่ือท าคุณงามความดี เพ่ือให้เราเขา้สู่สจัจะความจริง 
ไม่ใช่ให้ศึกษามาเพ่ือความหนา้ดา้น หนา้ดา้นหนา้ทนไง เพราะอะไร เพราะเวลาเราศึกษามา เรา
เขา้ไปศึกษามา เราคุน้ชินกบัพระ เราไม่กลวัพระๆ ไม่กลวัพระ มนัจะไปกลวัอะไร คนคุน้เคยกนั 
มนักลวัอะไร มนัไม่กลวัหรอก แต่มนัตอ้งกลวับาปสิ 

ถา้เป็นพระ เป็นพระนะ ในทางวฒันธรรม เวลาพระเขาท าผิดท าชัว่ ก็เร่ืองของชัว่ช่างชี ดี
ช่างสงฆ ์ไม่ใช่เร่ืองของเราๆ ไอน้ัน่เวลาความผิดความชัว่ยกให้พระไป มนัเร่ืองของพระของเจา้ 
ชัว่ช่างชี ดีช่างสงฆ ์ไม่เก่ียวกบัเราๆ น่ีเวลาความชัว่ไง 

แลว้ความดีของท่านละ่ แลว้ท่านมีศีล ๒๒๗ ละ่ ท่านไม่เหมือนเรา เราไม่เหมือนท่าน 
บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา มนัไม่เก่ียวกนั ภิกษุณีกบัภิกษกุ็เป็นภิกษุณีกบัภิกษุ เรา
จะไปปฏิเสธไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่เราจะบวชเขา้มา บวชเขา้มามีศีล ๒๒๗ เท่ากนั เวลาลงอโุบสถ ลง
อโุบสถสามคัคีเหมือนกนั แต่คุณธรรมมีเหมือนกนัหรือไม่ 
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เวลากรรมฐานเรา กรรมฐานเราท่ีเขาเคารพบูชา เขาเคารพบูชาดว้ยคุณธรรมในหัวใจนั้น 
เขาไม่ไดเ้คารพบูชาวา่บวชเป็นพระๆ มาหรอก เห็นไหม เวลานางวสิาขาไม่ไดบ้วชเป็นพระ เป็น
พระโสดาบนัข้ึนมา ถา้เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา 

เราศึกษามา ศึกษามาเพ่ือลดละกิเลส ไม่ใช่ศึกษามาเพ่ือหนา้ดา้น เวลาศึกษามาๆ ชาลน้
ถว้ยๆ นะ มีความรู้เยอะ พระยงัมีความรู้ไม่เท่าเราเลย 

เวลามามนัเป็นเร่ืองการศึกษานะ เราไปประชุมสังฆาธิการ ถวายความรู้ๆ ไอพ้วกมี
การศึกษามนัถวายความรู้พระ ไอพ้ระเพ่ิงบวชมา มนัก็เหมือนโยม โยมเกิดมาพอ่แม่ก็ตอ้งดูแล
รักษาเหมือนกนั ไอน่ี้พระบวชมาตั้งแต่สามเณร ตั้งแต่บวชพระข้ึนมา พอบวชข้ึนมาตอ้งมี
การศึกษามีการเลา่เรียนข้ึนมา แต่ท่านมีศีลมีธรรมของท่านนะ 

น่ีไง ถา้คนท่ีมีคุณธรรม อยา่งไรเขาก็เคารพบูชาของเขา เขาไม่กา้วลว่ง เขาไม่ตีเสมอ เขา
ไม่ตีเสมอ หน่ึง เขาไม่อวดวา่มีความรู้ เขาไม่มีการเหยียดหยาม น่ีไง ถา้มนัเป็นจริงมนัตอ้งเป็น
จริงอยา่งนั้น 

เรามาวดัมาวา มาวดัมาเพ่ือเอาบุญนะ ไม่ใช่เอาบาป ดูสิ ทางวฒันธรรม เวลาไปวดัไปวา 
กลบับา้นมีเศษดินเศษหินติดรองเทา้ไป ถึงเวลาแลว้เขายงัขนทรายเขา้วดั ท าเจดียท์รายๆ น่ีไง 
วฒันธรรมของเขา เขายงัแกข้องเขา 

ไอน่ี้มาวดัมาวา มาวดัมาวาเพ่ืออะไร ถา้ชาลน้ถว้ย มีความรู้มาก มีการศึกษามาก มีความ
คุน้ชินมาก โอ๋ย! พระองคน้ี์เราดูแลมาตลอด พระองคน้ี์เป็นลกูศิษยข์องเรา พระองคน้ี์เราควบคุม
ได ้พระองคน้ี์เราสั่งได.้..เอาอยา่งนั้นหรือ 

น่ีไง เพราะอะไร ไอน่ี้มนักิเลสทั้งนั้น ไปวดัไปวาก็อยากจะเหนือคน เหนือคนนัน่แหละ
กิเลสมนัท่วมหัว เวลาพดูถึงความถกูตอ้งนะ กระมิดกระเม้ียนนะ กระมิดกระเม้ียน แต่ก็ยงั
อยากจะท า แต่ถา้เป็นความจริงนะ เขาไม่ท าเลย 

น่ีแค่มารยาทนะ มาวดั เร่ืองโทรศพัทมื์อถือน่ีปวดหัว ทุกคน ลกูศิษยก์็บอกวา่ให้ติดป้าย
เลย ให้ปิดโทรศพัทก่์อน ให้ติดป้ายหนา้วดัเลย 
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เราบอกวา่เราท าไม่ไดห้รอก สังคมเส่ือม น่ีเหมือนกนั ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สั่งสอนมาขนาดไหน แค่มารยาทมึงยงัไม่รู้จกัเลย แลว้มึงอยากจะภาวนา อู๋ย! 
อยากมีคุณธรรม แค่มารยาทสงัคมเอง็ยงัไม่รู้เลย การกระทบกระเทือนคนขา้งเคียงมนัดีหรือไม่ดี 
การกระท าน้ี ไอน่ี้มนัแค่มารยาท 

เวลาพระบวชมามีศีลมีธรรม เวลามีศีลมีธรรม เวลาพระกรรมฐานเรา ไออ้ยา่งท่ีวา่อาวโุส
ภนัเต เขาลด ลดทิฏฐิมานะของคน ลดทิฏฐิมานะของพระ เวลาอาวโุสภนัเตเขาตอ้งเคารพกนันะ 
เอง็จะไม่เคารพบุคคลนั้น เอง็ก็ตอ้งเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวนิยัน้ีไว ้อาวโุสภนัเต ให้นอ้งเคารพพ่ี เช่ือฟังพ่ี พ่ีบวชมาก่อน สงฆอ์งค์
แรกของโลกคือพระอญัญาโกณฑญัญะ ให้เคารพใหบู้ชากนั ลดอีโกข้องตน ลดการตีตนเสมอ
กบัเขา ลดการเหยียดหยาม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรม กษตัริยจ์ากเมืองมา ท่ีวา่ พระอบุาลี
เป็นกลับก เป็นคนตดัผมตดัอะไรให้กบัเจา้ชาย เวลาบวชนะ ให้กลับกบวชก่อน ให้เจา้ชายกราบ
ซะ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นโยบายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านลดอี
โก ้ลดความอหังการของคน 

ไอน่ี้มาวดัมาวา มีการศึกษามาก มีคนมาโมเ้ยอะ “ผมไม่กลวัพระ เพราะวา่ผมคุน้เคย ผม
โตมากบัวดั” ไอน้ัน่ก็เร่ืองของเอง็ ความจริงเอง็ไม่กลวัพระ เอง็ก็อาศยัวดั 

มีหลายๆ คนนะ พลเอกต่างๆ ตอนเป็นนกัเรียนไปอาศยัวดัอยู ่ เวลาเขาโตข้ึนมาเป็นพล
เอก โตข้ึนมาเป็นรัฐมนตรี เขาคิดถึงวดันะ อยา่งไรก็แลว้แต่ เขาก็คิดวา่เคยมีบุญคุณกบัเขา ตอนท่ี
เขาเป็นเดก็ เขามาจากบา้นนอกมาศึกษาในกรุงเทพ เขาก็อาศยัวดัเป็นท่ีพ่ึงอาศยั เวลาโตข้ึนมา ท า
หนา้ท่ีการงานข้ึนมาแลว้ ถา้เขามีส่ิงใดช่วยเหลือไดเ้ขาก็จะช่วยเหลือของเขา น่ีเขายงัคิดถึงบุญถึง
คุณของเขาได ้ไอน่ี้เร่ืองของวฒันธรรมนะ เร่ืองของบุญและบาปนะ 

แต่ถา้เร่ืองเป็นความจริงๆ เราจะเอาคุณธรรม แลว้เอาคุณธรรมๆ อาวโุสภนัเต อาวโุสภนั
เตส่วนอาวโุสภนัเตนะ หลวงตาท่านพดูประจ า ถา้อาวโุส ๑๐๐ พรรษาแต่โง่ ไม่มีปัญญา ก็ตอ้ง
ขอนิสัยตลอดไป เวลาพน้นิสัย พน้นิสัยก็ ๕ พรรษาข้ึนตอ้งเป็นผูฉ้ลาด ผูฉ้ลาดคือท่องปาฏิโมกข์
ได ้ท่องปาฏิโมกขไ์ดคื้อมนัรู้ธรรมวนิยั มนัเอาตวัรอดได ้มนัไม่ท าความผิดพลาด 
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ถา้คนรู้ผิดรู้ถกู ถา้มนัมีความละอายนะ ถา้คนรู้ผิดรู้ถกูมนัไม่มีความละอาย มนัก็เหมือน
นกักฎหมาย เอากฎหมายไปหากิน ไปตบทรัพย ์เวลาศีลธรรมมนัเป็นแบบนั้นไง แลว้เวลาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เธอควรท าบุญท่ีไหน ควรท าบุญท่ีเธอพอใจ 

ถา้วดัไหนเขาโฆษณาชวนเช่ือมากมายมหาศาลเขา้ไปวดันั้น แลว้ไปแลว้คร้ืนเครง สนุก
ครึกคร้ืนกไ็ปวดันั้น วดันั้นเขามีพิธีกรรมเท่านั้นน่ะ วดันั้นเป็นวฒันธรรมเท่านั้นน่ะ เพราะอะไร 
เพราะมนัไม่ไดอ้อกมาจากใจไง 

เวลางานใหญ่ๆ ของท่ีวดัป่าบา้นตาด เวลาศาลาใหญ่ หลวงตาท่านพดูเอง “มนัไม่น่ิง 
เทศน์ไม่ได ้มนัไม่น่ิง เทศนไ์ม่ได”้ 

เวลาเทศน์ข้ึนไป มนัเทศน์ข้ึนไปแลว้ เวลาโครงการช่วยชาติไปท่ีไหนก็แลว้แต่ เราก็ไป 
เราไปช่วยงานท่าน รถราวิง่กนัขวกัไขว ่ท่านก็ตอ้งพยายามตะเบง็ไปอยา่งนั้นนะ ไอน่ี้คือความจ า
ทั้งนั้นน่ะ สัญญา เพราะอะไร เพราะวา่มนัคลาดเคล่ือน เพราะใจมนัไม่ไดอ้อกมาจากใจหรอก 
เวลามนัออกมาจากใจนะ มนัไม่มีอะไรกระทบ มนัออกมาจากใจ 

ดูฟังเทศน์สิ ถา้อนัไหนมนัออกมาจากใจนะ ออกมาจากธรรม โอโ้ฮ! มนัฟังแลว้มนัขน
ลกุขนพองนะ ถา้มนัออกมาจากความจ านะ เราก็อา่นได ้ ดูสิ เขาเทศน์เอาบุญกนั ฟังเทศน์เอา
บุญๆ ให้ฝนตกฟ้าร้อง ใหร้ะเบิดลงก็ไม่เป็นไร เพราะหนงัสือมนัไม่หายหรอก อา่นหนงัสือ เราก็
อา่นได ้แต่มนัก็เป็นวฒันธรรมใช่ไหม ฟังเทศน์เอาบุญๆ 

แต่ถา้เราไปวดัไปวา เราไปวดั เราไปประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งการสัจธรรม เวลาครู
บาอารจารย ์เวลาหลวงปู่มัน่ท่านวา่ “จิตน้ีแกย้ากนะ จิตน้ีแกย้ากนะ ผูเ้ฒ่าจะแกว้ะ่” 

จิตน้ีแกย้ากนะ จิตน้ีเป็นอยา่งไร จิตน้ีมนัมีเลห์่มีเหล่ียม มีแง่มีงอน กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากมนัปกมนัป้องของมนั เวลาปฏิบติัไป ไปรู้ไปเห็นอะไรเขา้ อู๋ย! สุดยอด 

สุดยอดอะไร เอง็ยงัท าอะไรไม่เป็นเลยนัน่น่ะ เพราะอะไร เวลาธรรมมนัเกิดๆ ธรรมมนั
เกิดคืออารมณ์ อารมณ์ดี อารมณ์ชัว่ อารมณ์ชัว่ อารมณ์มนัทุกขม์นัยากข้ึนมามนับีบคั้นหัวใจ 
อารมณ์ดีมนัเกิด โอโ้ฮ! สุดยอด สุดยอด 
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ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิดก็เท่านั้นน่ะ มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่การ
กระท าของเรา แลว้อริยสัจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรถา้มนัไม่เขา้ไปสู่ใจของตน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาหลวงตาท่านไปท่ีไหนท่านบอกไปเอาใจคนๆ 
เอาความส านึกของคน ถา้คนมนัส านึกไดน้ะ ชาไม่ลน้ถว้ย 

ชามนัพร่องอยูน่ะ มนัจะเติมน ้าตลอด การศึกษาของเรา โอ๋ย! ความรู้เยอะ ลน้ไปหมดเลย 
นู่นก็ผิด น่ีก็ผิด แลว้เวลานัน่ก็ผิด น่ีก็ผิด แลว้ท่ีเอง็ท าอยูน่ัน่ผิดหรือถกู นัน่ก็ผิดๆ แลว้ท่ีเอง็ท าอยู่
ผิดหรือถกู น่ีไง แค่มารยาท 

หลวงตาท่านพดูประจ า หูมนัอยูข่า้งปากนัน่น่ะ เวลาปากมนัพดูออกไป เอง็ไม่หนวกหู
บา้งหรือ แต่ถา้กูพดูละ่ กูพดู กูตอ้งให้คนฟังกู ถา้ใครฟังกูนะ อยูค่ร่ึงวนั กกู็พดูได ้แต่ถา้กูฟังนะ 
โอ๋ย! ไม่ไหวนะ อึดอดั กูไม่ยอมๆ แลว้หูมนัอยูก่บัปากมนันัน่น่ะ 

มารยาทแค่น้ีมนัก็ท าไม่ไดแ้ลว้ มนัก็ไม่รู้แลว้ แลว้มนัสมควรหรือไม่สมควรละ่ ในสภา
ใดก็แลว้แต่ ไม่มีบณัฑิต ไม่มีนกัปราชญ ์ สภานั้นไม่เป็นสภา ถา้สภาไหนนะ ถา้มีบณัฑิต มี
นกัปราชญท่ี์เขาวนิิจฉยั เขาประชุมกนั นัน่ถึงเป็นสภา 

น่ีก็เหมือนกนั ไปวดัไปวา เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ไปเถอะ ไปท่ีอึกทึกครึกโครม ไป
ไหนก็ไป เธอควรท าบุญท่ีไหน ควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ควรไปท่ีนัน่ 

แต่ถา้จะเอาความจริงๆ ละ่ เอาความจริงกนั ฟังธรรมๆ จิตน้ีมนัแกย้ากนะ เวลาจิตน้ี เวลา
ธรรมมนัเขา้มากระแทกในหัวใจนะ ขนลกุขนพอง มนัสะเทือนกิเลสไง ถา้สะเทือนกิเลส ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัอยูท่ี่น่ี ถา้อยูท่ี่น่ี เราเคารพบูชา มนัถึงแบ่งไง อรัญวาสี
กบัคามวาสีไง 

คามวาสี อรัญวาสี มนัเป็นวิปัสสนาธุระ คนัถธุระ คนัถธุระคือการศึกษา การศึกษามนั
ท่องมนับ่นไง มนัก็ท่องบ่นกนัไดไ้ง มนัจะมีส่ิงใดมนัก็ไม่เป็นไรไง แลว้การท่องการบ่นอยูอ่ยา่ง
นั้นมนัก็เพ่ือให้ทรงจ าๆ ไอก้ารประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งรู้เท่าทนักิเลสของตนไง แลว้กิเลสของตน
มนัก็มีแง่มีงอนนะ นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ อะไรก็ไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะถา้มนัไม่พอใจ แลว้ส่ิงท่ีมนัไม่
พอใจอยูแ่ลว้ เราไปเติมมนัอยา่งไร แลว้ไปเติมมนันะ 
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เวลาคนเขาไปวดัไปวากนัเขาไปดว้ยความเคารพบูชาใช่ไหม เขาไปเพ่ือความปรารถนาดี 
เขาก็ไปดว้ยคุณธรรมของเขา ไปดว้ยจริตนิสัยของเขา เขาไปดว้ยอาการออ่นนอ้มถอ่มตน เขาไป
ดว้ยความนอบนอ้ม 

ไอเ้ราไม่เคยเจอสังคมอยา่งนั้นน่ะ มีแต่สังคมของคนพาล คนตะโกนโหวกเหวกกนัเพ่ือ
เอาเสียงกลบเกล่ือนกนั เอาเสียงเอาชนะกนั เคยอยูส่งัคมอยา่งนั้น มาเจอสังคมของนกัปราชญ ์งง
นะ “เฮย้! เขาเงียบเนาะ พวกน้ีพวกข้ีขลาด โอ๋ย! เราน่ีกลา้หาญ ตะโกนตะเบง็เลย เก่ง เสียงกูดงั 
ทุกคนตอ้งฟังกู”...ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

เขามีคุณธรรมในใจของเขา เขามีความละอาย เขาไม่ใช่คนพาลอยา่งเอง็ คนพาลอยา่งเอง็
ท่ีจะไปเหยียบย  ่าเหยียดหยามเขา ความเหยียดหยามเขานะ เขาเหยยีดหยามดว้ยทิฏฐิมานะของเอง็ 
ดว้ยความเห็นผิด แต่จริงๆ เขาไม่ใช่รอให้เอง็เหยียดหยาม เขามีคุณธรรม เขาเคารพธรรมวนิยั เขา
เคารพศาสดา 

เวลาหลวงตาท่านเทศน์ไง ไม่เหยียบหัวพระพทุธเจา้แสดงธรรมๆ ส่ิงท่ีมนัแสดงธรรมๆ 
มนัเหยียบหัวพระพทุธเจา้ ธรรมและวนิยัไง เคารพธรรมหรือไม่ เคารพผูแ้สดงธรรมหรือไม่ 
เคารพสถานท่ีหรือไม่ เคารพธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หรือไม่ รู้หรือไม่ 
อะไรมนัต ่า อะไรมนัสูง รู้หรือไม่ ส่ิงใดมนัสูงมนัต ่า รู้หรือเปลา่ ถา้รู้มนัก็มีความละอายไง มนัไม่
มีใครเหนือใครหรอก เด๋ียวตายหมด 

แต่คนท่ีมีน ้าใจ คนท่ีเขาระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เคารพองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีแสดงออกมา ท่ีเราศึกษามา ธรรมและวนิยั ท่ีศึกษามาเป็นภาคปริยติัท่ี
ท่องจ าๆ ทรงจ ากนันัน่น่ะ นัน่คือค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งนั้น 

ศึกษามาแลว้ท่วมหัว น ้ าลน้แกว้ ชาลน้ถว้ย ศึกษามา รู้มาก เพราะอะไร เพราะตวัเองก็มี
อาชีพน้ีเหมือนกนั ก็ศึกษาธรรม สอนหนงัสือกส็อนสังคม สอนถึงมารยาท เวลาสอนเดก็ๆ สอน
อยา่งไร แลว้เวลาพฤติกรรมของตวัเองท าอยา่งไร เวลาท าอยา่งนั้นข้ึนมาแลว้มนัเสียหายอยา่งไร 
เวลาเสียหายข้ึนมา คนอ่ืนเสียหมดเลย เราเป็นคนดี น่ีเวลากิเลสมนัปิดหูปิดตามนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 
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ไปวดัไปวา เห็นท่ีมนัสงบสงดัไดเ้พราะวา่ดว้ยมารยาทของเขา คนเหมือนคน ไม่มีใคร
กลวัใครหรอก คนเหมือนคน ปัญญาของคนน่ะ ปัญญาของคนมนัแกไ้ขไดท้ั้งนั้นน่ะ จะพลิก
แพลงเอาชนะคะคานใคร เรามาสร้างการเบียดเบียนกนั เห็นไหม 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เวลาคนแพเ้ป็นพระรู้จกัถึงวา่การกระทบกระเทือน
อยา่งนั้น แลว้มีสติสัมปัชชญัญะยบัยั้งอารมณ์ของตนได ้ รักษาหัวใจของตนได ้ น่ีแพเ้ป็นพระ 
ไม่ใช่แพด้ว้ยความเซ่อ ไม่ใช่แพด้ว้ยความไม่รู้ 

ในธรรมะวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ มีพระองคห์น่ึงเป็นพระท่ีหยาบ
ชา้มาก แลว้ทีน้ีวดันั้น อยูใ่นพระไตรปิฎกนะ วดันั้นเขาเรียกทุคตะ พระเขาจะมีประเพณี นิมนต์
พระไปฉันท่ีบา้น บา้นละหน่ึงองค ์แลว้มีบา้นเศรษฐี เวลาเขา้ไปจบัฉลาก เขาไปไดพ้ระองคน้ี์มา
ไง เขาไดพ้ระท่ีหยาบชา้น้ีมา 

พอไปถึงท่ีบา้นเขานะ เขาจดัให้อยา่งดีเลยนะ ปูพรม อปัุฏฐากอยา่งสุดยอด พระองคน์ั้น
ไดใ้จ คิดวา่เศรษฐีน้ีคงจะไม่รู้ถึงความชัว่หยาบของเรา ดว้ยความภูมิใจนะ กลบัวดัดว้ยความ
ภูมิใจมาก 

ทุคตะ ในพระไตรก็ปิฎกมีประเพณีของพ้ืนบา้น พอตกบ่ายไปหาเขาอีกนะ เพราะตอน
เชา้ไปแลว้เขาอปัุฏฐากอยา่งดีเลย คิดวา่เขาเคารพศรัทธาตน พอไปถึงนะ เดินเขา้ไปบา้นเขานะ 
เขาเอาเทา้คีบอาสนะแลว้เข่ียออกไป “ถา้ท่านประสงคจ์ะนัง่ก็เชิญนัง่ ถา้ท่านไม่ประสงคจ์ะนัง่ก็
กลบัไปซะ” 

นัน่ อยา่เขา้ใจวา่เขาไม่รู้ เขารู้ แต่ตอนเชา้ท่ีเขานิมนตม์นัเป็นประเพณีวฒันธรรมของ
ทอ้งท่ีใช่ไหม อยา่งวดัวดัหน่ึงในชุมชนนั้นจบัฉลากกนั ตอ้งนิมนตพ์ระไปฉันท่ีบา้น บา้นละ
หน่ึงองค์ๆ  เขาก็ไปไดพ้ระองคน์ั้นมา องคท่ี์หยาบชา้มา พอไดอ้งคท่ี์หยาบชา้มา มนัเป็นพระเพณี
ใช่ไหม สังฆะๆ สงฆ ์ส่วนรวม สาธารณะ นิมนตม์า เขาก็อปัุฏฐากอยา่งดีเลย ไอพ้ระองคน์ั้นคิด
วา่เขาไม่รู้ถึงความชัว่หยาบของเรา เพราะสงัคมเขารังเกียจเราหมดเลย มีคนคนน้ีเช่ือเรา ไปอีก 
ตอนบ่ายไป เขาเอาเทา้เข่ียเลย เข่ียอาสนะ “ถา้ท่านประสงคจ์ะนัง่ก็เชิญนัง่ ถา้ท่านไม่ประสงคจ์ะ
นัง่ก็กลบัไปซะ” หนา้มา้นกลบัวดั 
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น่ีเราบอกวา่ ถา้มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม มนัเป็นสาธารณสมบติั เขาก็รู้ของเขา แต่เขา
ท าของเขาดว้ยเคารพธรรมวนิยั เคารพกติกาไง ทั้งๆ ท่ีก็รู้วา่พระชัว่หยาบอยา่งนั้น เขาก็อปัุฏฐาก
อยา่งดีเลย แต่พอมาโดยส่วนตวั ตอนบ่ายมาเอง มาส่วนตวั เอาเทา้เข่ียอาสนะให้เลย น่ีเพราะ
อะไร เพราะเขารู้ พระองคเ์ดียวกนันั้น เวลาตอนเป็นพิธีกรรม ตอนเร่ืองสาธารณะ เร่ืองสงัฆะ 
เขาท าให้อยา่งดีเลย แต่เร่ืองส่วนตวัเขาไม่สนใจเลย ไร้สาระ เพราะอะไร เพราะเขามีคุณธรรมใน
ใจของเขา น่ีพดูถึงวา่คนท่ีมีคุณธรรม เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ถา้พอใจท าท่ีไหนให้ไปท่ีนัน่ 

แต่ถา้มาวดัป่า วดัป่าท่ีมีหลกัมีเกณฑน์ะ ไม่ใช่วดัป่า ไม่อยากจะพดู เขาเสียดสี ป่าเถ่ือน 
ไม่มีวฒันธรรม 

มนัจะป่าเถ่ือนไปท่ีไหน กิเลสของคนมนัเลวร้าย มนัร้ายกาจ มนัท าลายหัวใจดวงนั้น 
แลว้คนท่ีมีสติมีปัญญา ครูบาอาจารยข์องเรานะ อดนอนผอ่นอาหารเพ่ือเอาชนะมนั เอาชนะ
กิเลสของตนมนัป่าเถ่ือนไปไหน ความป่าเถ่ือน ป่าเถ่ือนคือท าร้ายกนั ป่าเถ่ือนคือแสวงหาแต่
ความดีของตน ท าลายคนอ่ืน เป็นความป่าเถ่ือน 

แต่การท าลายกิเลสของตน ยบัยั้งชัง่ใจ มนัจะป่าเถ่ือนไปไหน ถา้ไปวดัป่าอยา่งนั้น เราก็
สมควร มองไง ไปท่ีไหนเคารพสถานท่ี มองวา่เขาท าอยา่งไรกนัก่อน อยา่คิดวา่รู้มาก ชาลน้ถว้ย 
เก่งมาก เพราะอะไร เพราะเขาสอนวชิาน้ีเอง สอนศีลธรรมทั้งนั้นน่ะ แลว้มาวดัมาวาเขานัง่กนั
เงียบ ปากโพนทะนา น่ีมนัไม่มีสติส านึกถึงมารยาทของตน ไม่มีสติปัญญาส านึกไดว้า่ตวัท าดี
หรือชัว่ แต่อยากภาวนานะ อยากไดม้รรคไดผ้ลนะ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีการกระท าตอ้งท าอยา่ง
นั้น 

น่ีพดูถึงเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาๆ แลว้พทุธะมนัศึกษาไดม้ากนอ้ย
แค่ไหน ไม่ใช่ศึกษาไปแลว้ไปกระตุน้มนัไง น่ีชาลน้ถว้ย เรารู้ เราแน่ เราเก่ง เหยียบย  า่เขาไปทัว่ 
ไร้สาระ 

แต่คนท่ีเป็นความจริงนะ เศรษฐีมหาเศรษฐีนะ ดูสิ นางวสิาขาต่างๆ จะไปวดั ไปถึงถอด
เคร่ืองประดบัออกหมดเลย กษตัริยใ์นสมยัพทุธกาลนะ ก่อนจะเขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้จะถอด
เคร่ืองประดบัออกหมด แลว้ลงจากชา้งจากมา้เดินเขา้ไป 
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เราไปวดัไปวานะ อยา่งนอ้ยสถานท่ีปฏิบติัธรรม เราเห็นวดัท่ีมนัเหลวแหลกไปแลว้ นัน่
สาธุ เป็นเร่ืองของโลก แต่วดัท่ีเขาตั้งใจท าของเขามี อยา่เหยียดหยาม อยา่ดูถกู เอวงั 


