
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖ ๑ 
 

 

เทศน์เช้า วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 ตามธรรมนะ ตามสภาวธรรมเราเขา้ใจกนัวา่ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ถา้ใจเป็น
นาย กายเป็นบ่าวน่ีอาหารของมนั มนัก็ตอ้งมีอาหารของมนัเหมือนกนั เรามีทั้งกายแลว้มี
ทั้งใจเรายงัมีโอกาส ดูอยา่งคนตายสิ เจา้นายเขาไปแลว้ เจา้นายเขาตายไปแลว้เจา้นายก็
ลกุออกไป เจา้นายไปเสวยภพของเขา ตอนน้ีเหลือแต่บ่าว แลว้บ่าววนัน้ีเขาจะเอาบ่าวเขา้
ไปเผา ร่างกายน้ีตอ้งเอาไปเผา มนัก็ตอ้งท าลายไปตอ้งเผาไป เพราะเอาไวม้นัก็จะเน่าจะ
เป็นส่ิงท่ีรังเกียจ  

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว แต่เราเป็นคนท่ีวา่ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว แต่เรายงัมี
โอกาส เจา้นายของเรายงัอยู ่ แลว้เราก็เอาใจของเราเอาเจา้นายของเราสร้างบุญสร้างกุศล
เพ่ือเป็นส่ิงท่ีวา่มนัจะไดอ้าศยั ความสุขใจ เวลาเราสุขใจเราพอใจเราสุขใจนั้นคือบุญ 
เวลาเราทุกขใ์จข้ึนมาน่ี ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนมาเราไม่ตอ้งการ เราพยายามจะขบัไส
ออกไปน่ี อนันั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นทุกขเ์ป็นอวชิชา เจา้นายก็ตอ้งเสวย เสวยทั้งทุกข์
เสวยทั้งสุข ส่ิงท่ีอยากเสวยน่ีสุข แต่มนัไม่สมความปรารถนา เพราะส่ิงท่ีไดท้ ามาหรือไม่
ไดท้ ามา ส่ิงท่ีท ามา ท าไมบอกถึงวา่ท ามาและไม่ไดท้ ามา   

พาหิยะ เป็นวา่เรือลม่ พอเรือลม่ก็แตกเรือมา พอแตกเรือมาทุกอยา่งมนัโดนน ้า
พดัไป เขาเป็นคนชีเปลือยข้ึนมาน่ี แลว้พอข้ึนฝ่ังมาเวลาเขาพดูธรรมะ คนเขาเช่ือกนัมาก
ศรัทธากนัมาก แต่เพ่ือนของเขา ในเพ่ือนของเขาท่ีเคยท ามากนัน่ี ในอดีตชาติมาเตือนวา่ 
เขายงัไม่ใช่พระอรหันต ์ ตอ้งไปฟังเทศน์พระพทุธเจา้ พอไปฟังเทศน์พระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้บิณฑบาตอยู ่พระพทุธเจา้บอกวา่เวลาน้ีเป็นเวลาท่ีบิณฑบาตอยู ่ มนัยงัไม่ใช่
เวลาท่ีจะฟังธรรม น่ีบอก ขอฟังเถิดเพราะวา่คนเราชีวติไม่แน่นอน พระพทุธเจา้แสดง
ธรรมบทเดียวเท่านั้นนะ เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาเลยนะ ส าเร็จเป็นพระอรหันตข้ึ์นมา  

พาหิยะเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาทั้งๆ ท่ียงัไม่ไดบ้วชนะ แลว้ไปหาบริขารอยู ่ตอ้งมี
บริขาร ๘ ไปหาส่ิงนั้นไม่ได ้จนควายขวดิตาย ส่ิงท่ีท ามาแลว้ยอ้นไปในพระไตรปิฎก วา่
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อดีตชาติเขาเคยเป็นนกับวช ๖ องคห์รือ ๕ องคน่ี์พากนัข้ึนบนเขา เขายอดตดั แลว้เวลา
ข้ึนไปแลว้น่ีท าบนัไดข้ึนไปเสร็จข้ึนไปแลว้ท าลายบนัไดออก ตั้งกติกากนัวา่ถา้ใครข้ึน
ไปภาวนาน่ีถา้ส าเร็จออกมาก็ให้เหาะลงมา มีเหาะลงมาส าเร็จแลว้เหาะลงมา ๒ องค ์ แต่
อีก ๓ คนตายไป ตายไปเพราะวา่ความประพฤติปฏิบติั เพราะความจงใจของเขา ตั้งแต่
ชาตินั้น เวลาเขาตายไปเขาท าไม่ถึงท่ีสุด สร้างสมบุญกุศลมา เขาไดส้ร้างของเขามา เวลา
มาเกิดเป็นพาหิยะข้ึนมาน่ี ส่ิงน้ีเป็นพ้ืนฐานของใจ พ้ืนฐานของใจฟังเทศน์องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทีเดียวเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาเลย น่ีปฏิบติัง่ายไง  

เวลาเราปฏิบติั เวลาสุขเวลาทุกขใ์นหัวใจเราตอ้งเสวยทั้งหมด แต่เราจะเอาส่ิงใด 
เราตอ้งการส่ิงใด เราจะตอ้งการความปรารถนาส่ิงใดมนัก็ไม่สมความปรารถนาๆ เพราะ
ส่ิงนั้นมนัเกิดจากตณัหาความทะยานอยาก เกิดจากส่ิงท่ีวา่มนัปรุงแต่งของมนัข้ึนมาตาม
ความตอ้งการของมนัข้ึนมา แต่ส่ิงนั้นมนัไม่เป็นประโยชน์กบัมนัเลย เพราะความคิดอนั
นั้นไม่เป็นประโยชน์ เราตอ้งสยบความคิดอนัน้ีให้ไดก่้อน สยบความคิดอนัน้ี ความคิด
เวลาเป็นความคิด มนัเป็นความเดือดร้อน  

แต่เวลาหนา้ท่ีการงานท่ีเราคิดออกไปเป็นการงานนั้นเป็นส่วนหน่ึง เวลาท างาน
เป็นการท างานส่วนหน่ึง บอกวา่เวลาไม่คิดเลยกิเลสมนัจะแยง้ไง แยง้วา่ถา้ไม่คิดเลยเรา
จะประกอบอาชีพอยา่งไร เราจะท างานของเราไดอ้ยา่งไร หนา้ท่ีการงานเป็นหนา้ท่ีการ
งาน แต่ความคิดของเราเวลาท างานมนัคิดเฉพาะหนา้ท่ีการงานไหม มนัมีความโตแ้ยง้มี
ความปรารถนาของมนั อนันั้นคือตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีตณัหาความทะยานอยาก
เกิดข้ึนจากใจ  

เจา้นายอนัน้ีมนัเสวยทั้งสุขเสวยทั้งทุกข ์ บ่าวน้ีมนัอาศยัแค่ปัจจยั ๔ แต่เวลาเรา
เห็นข้ึนมาน่ีเราอยูก่บัเราของเราข้ึนมาน่ี เราเห็นกายกบัใจ เรามองเห็นสภาวะเราส่งออก
ไปทั้งหมดเลย มองไปแต่ขา้งนอกนะ ส่ิงท่ีขา้งนอกน่ีส่ิงนั้นเป็นท่ีพ่ึงอาศยั ส่ิงต่างๆ เป็น
ท่ีพ่ึงอาศยั แต่ไม่คิดถึงเลยวา่ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกถา้มนัขาดตอนข้ึนมาน่ี มนั
ตอ้งไปเสวยภพของมนัตามสภาวะของมนั แลว้ร่างกายน้ีก็ตอ้งท้ิงไป ท้ิงไปโดยท่ีไม่มี
โอกาสนะ ส่ิงท่ีไม่มีโอกาสเลย แลว้ตอ้งไปเผาตอ้งไปฝังเพ่ือท าลายส่ิงน้ีออกไป  
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เวลาอยูก่บัเรามนัจะเป็นประโยชน์ไดถ้า้เราใชป้ระโยชน์ แต่ถา้เราพลดัพรากจาก
กนัไปแลว้มนัจะไม่เป็นประโยชน์เลยส่ิงนั้น เวลาธาตไุฟออกจากร่างก่อน จิตวญิญาณน้ี
ออกไปก่อน ธาตุลมหยดุน่ิงอยู ่ มีน ้ ากบัดินอยูใ่นน้ีมนัตอ้งแปรสภาพออกไป อนัน้ีเราเขา้
มา มรณานุสติ เราคิดถึงส่ิงน้ีข้ึนมาน่ีความคิดมนัจะไม่ออกไปขา้งนอกตามอ านาจของ
มนั มรณานุสติคิดถึงความตายอยูเ่พ่ือจะให้มนัสลดให้มนัสังเวชเขา้มา ส่ิงท่ีสลดสังเวช
เขา้มา  

เราเกิดมามนัมีโอกาส ถา้เราใชโ้อกาสของเรา เจา้นายก็อยูน่ี่ บ่าวก็อยูน่ี่ พากนั
ท าบุญกุศล พากนัประพฤติปฏิบติั ถา้ประพฤติปฏิบติั ทาน ศีล ภาวนา การสละทาน การ
ให้ทานเป็นประโยชน์ทั้งหมด ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ออกไปเพราะส่ิงน้ีมนัเป็นก าลงังาน
ของเรา เราแสวงหามาน่ีเป็นงานของเรา แลว้เราสละส่ิงน้ีออกไปเพ่ือประโยชน์กบัสัตว์
โลก แลว้ถา้เรามีปัญญาข้ึนมาเราเลือกเน้ือนาบุญเรา ถา้เลือกเน้ือนาบุญของเรา เราหวา่น
พืชไปหวงัผลของเรา หวา่นลงไปขนาดไหน ผลจะเกิดขนาดไหน มนัเป็นท่ีความ
ปรารถนาความตั้งใจของเรา แลว้มนัก็ตอ้งประสบอนันั้นดว้ย  

คนเราปรารถนานะ มีมากเลยเวลาคนเราชาวพทุธเราเวลาไปอยูต่่างประเทศจะ
คิดถึงเลยวา่เราไม่มีโอกาสเจอพระ เวลาเราวา้เหวข้ึ่นมาจะไม่มีท่ีพ่ึง เวลาอยูใ่กลพ้ระ
ข้ึนมา พระจะรู้เร่ืองของเจา้นาย เจา้นายเวลามนัตอ้งการๆ ส่ิงท่ีวา่เป็นประโยชน์ไหม ถา้
เป็นประโยชน์เราตอ้งเหยยีบคนัเร่งข้ึนไป เป็นประโยชน์คือท าบุญกุศลท าคุณงามความดี
ของเรา ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีของเรามนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

แต่คุณงามความดี เวลาสวดมนตส่ิ์งท่ีดีกวา่น้ียงัมีอยู ่ เราตอ้งพฒันาใจของเราส่ิงท่ี
ดีกวา่น้ีข้ึนไปเร่ือยๆ คนเราเวลาทุกขย์ากข้ึนมาอาหารอะไรๆ เราก็หาไดเ้พ่ือจะลองทอ้ง
ไปก่อน แต่พอเรามีความเลือกไดเ้ราจะเลือกวา่ส่ิงนั้นสมควรหรือไม่สมควร สมควรเรา
ถึงจะกิน ถา้ไม่สมควรเรากจ็ะปฏิเสธออกไปเพราะเราเลือกได ้ แลว้ถา้เราเจริญข้ึนไป
อาหารเราจะประณีตข้ึนไปเร่ือยๆ  

ใจก็เหมือนกนั เราปรารถนาเร่ืองทาน เราท าทานข้ึนมาเราก็มีความสุข เราเห็น
ความสุข ความสุขเรายื่นไปเราให้เดก็ๆ ก็พอใจ ให้ใครๆ ก็พอใจทั้งนั้น ส่ิงท่ีเราให้ไปเรา
มีความสุขใจไหม โอกาสของเราเป็นผูใ้ห้ ถา้เราทุกขย์ากข้ึนมาโอกาสของเราเป็นผูรั้บละ่ 
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ส่ิงท่ีเราเป็นผูรั้บ เราเป็นคนทุกขค์นยากเราตอ้งรอความเจือจานจากคนอ่ืน นัน่นะเป็น
กรรมไง กรรมแต่ละคนไม่เหมือนกนั อนันั้นทุกคนสามารถท่ีจะท าได ้ 

แต่เวลายอ้นกลบัเขา้มา ทาน ศีล พอมีศีลความปกติของใจเร่ิมบงัคบัตนเอง จะ
บงัคบัตนเองเราจะดีไดต้อ้งดว้ยการบงัคบัตอ้งการฝึกฝน สัตว ์ สตัวป่์า เป็นสัตวป่์า คน
เอามาฝึกฝนมนัยงัใชง้านได ้หัวใจของเราถา้มนัปลอ่ยไปมนัเหมือนสัตวป่์านะ มนัคิดไป
ตามอ านาจของมนั เรามีศีลข้ึนมาเพ่ือจะครอบง ามนั เพ่ือพยายามท าให้มนัอยูใ่นธรรม
วนิยั  

ถา้อยูใ่นธรรมวนิยั เราเดินตามธรรมวนิยัไปเราจะถึงท่ีสุด อาหารอนัประณีตมนั
ถึงท่ีสุดแลว้น่ีประณีตจน เห็นไหม รถของเราเราตอ้งเติมน ้ามนัตลอดไป เราตอ้งพยายาม
ท างานตลอดไป บุญกุศลเราสร้างสมตลอดไปมนัจะเวยีนตายเวยีนเกิดไปในวฏัฏะถึง
ท่ีสุด แต่เวลาไปถึงท่ีสุดแลว้น ้ามนัไม่ตอ้งเติม น ้ามนัเตม็อยูต่ลอดเวลานะ น ้ามนัน้ีมนั
เป็นทิพย ์ มนัไม่เคยบกพร่องกบัใจดวงนั้นเลย ส่ิงท่ีใจดวงนั้นเตม็อ่ิมแลว้จะไม่มีความ
บกพร่อง อาหารท่ีวา่มนัถึงท่ีสุด  

เราเกิดในวฏัฏะ มนัมีอาหาร ๔ กวฬิงการาหาร อาหารเป็นค าขา้ว สัตวโ์ลกตอ้ง
อาศยัค าขา้วน้ีเป็นอาหารเพ่ือความเป็นอยู ่ วญิญาณาหาร เทวดาเขาใชว้ญิญาณคือ 
ความคิดไง ความคิดความนึก นึกข้ึนมาน่ี ถา้เราไม่สร้างบุญกุศลข้ึนมานึกไม่ไดห้รอก 
เวลาเราคิดวา่ถา้เป็นนึกเอาเป็นความโกหกเพราะเรานึกได ้ เรานึกไดเ้พราะเรามีกายกบัใจ
เรามีภาพส่ิงต่างๆ ท่ีเราเห็นได ้ เรานึกได ้ เราจินตนาการได ้ เราคิดได ้ แต่เวลาเราไปเรา
ไม่ไดท้ าอะไรไว ้ ให้เรานึกถึงนิพพานสิ เราเขา้ใจไหม ทุกคนจะงงหมดเลย เพราะอะไร 
เพราะถา้คนเขา้ถึงนิพพานแลว้จะไม่กลบัมาเกิดอีก ส่ิงนั้นใจถึงไม่เคยเห็นสภาวะส่ิงน้ี 
จะไม่เคยเห็นสภาวะส่ิงน้ี  

แต่ถา้เรานึกส่ิงต่างๆ นึกเร่ืองวฏัฏะวนเราจะนึกไดเ้พราะอะไร เพราะใจมนัเคย
สัมผสัอยู ่ แลว้เราเคยอา่นต ารับต าราน่ีมนันึกได ้ ส่ิงนั้นนึกได ้ เรานึกส่ิงท่ีวา่มนัเป็นภาพ
ความคิด มนัเป็นสัญญา แต่เวลาเราเป็นทิพยข้ึ์นมาน่ีอาหารเราคิดถึงมนัก็อ่ิมข้ึนมา เรา
ไม่ไดนึ้กภาพอยา่งนั้น เรานึกอาหารของเรา แต่ถา้มนัไม่มี นึกจนตายมนัก็ไม่มี เพราะเรา
สร้างไม่ไดอ้ยา่งนั้น เราไม่ไดส้ร้างข้ึนมา มนัถึงต่างกนั ในเทวดาสมบติัของเขาคือแสง
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สวา่ง คือส่ิงท่ีเป็นทิพยใ์นร่างกายของเขา มนัจะมีมากมีนอ้ยแลว้แต่เขา เขาจะมีความสุข
ของเขา นัน่วญิญาณาหาร  

ผสัสาหารเห็นไหม พรหม พรหมผสัสาหาร ผสัสะต่างๆ ผสัสะความกระทบของ
ใจ น่ีมนัจะมีความอ่ิมของมนั อาหารน่ี ใจมนัพฒันาข้ึนไปสูงข้ึนไปจากการวปัิสสนา ถา้
วปัิสสนาจะเห็นส่ิงน้ี ส่ิงท่ีวา่ในภพใดในวาระท่ีเราไปเสวยตรงไหน มนัจะตอ้งใชอ้าหาร
ของมนัอยา่งไร 

แลว้มโนสัญเจตนาหาร ถา้ปริยติัเขาตีกนัเขาตีกนัเร่ืองธรรมดาเราน่ี เร่ืองใจ มโน 
คือใจ มโนสัญเจตนาหารคือความเจตนาของใจ ใจท าคุณงามความดี แต่มโน เห็นไหม 
มโนมิงปิ นิพพินทะติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ ใจของเราเราก็เบ่ือหน่าย เพราะมนัมีใจ
ของเรา เราถึงตอ้งมีความกระทบกระทัง่ตา่งๆ เราตอ้งคิด เป็นนามธรรมเกิดดบัในหัวใจ 
ส่ิงต่างๆ เรายบัย ั้งไดเ้ลย เพียงแต่ยบัย ั้งใจของเราไม่ได ้ น่ีมนัก็น่าเบ่ือหน่าย เวลามนั
สัมผสักนัมนัคิดกระทบกบัส่ิงใด ความสัมผสัเกิดข้ึนก็น่าเบ่ือหน่าย ส่ิงท่ีผลเกิดข้ึนมา
จากการสัมผสันั้นเป็นความทุกขม์นัก็น่าเบ่ือหน่าย ส่ิงน้ีเบ่ือหน่ายทั้งหมด  

พอเบ่ือหน่ายทั้งหมด มีวปัิสสนาญาณเกิดข้ึน วปัิสสนาญาณเขา้ไปจบัส่ิงน้ี
พิจารณาส่ิงน้ีแลว้ท าลายส่ิงน้ีออกไป มโนสัญเจตนาหาร คือวา่มนัพน้ออกไปจากตรงนั้น
แลว้มนัยอ้นกลบัเขา้มาได ้ท่ีวา่พระอรหันตม์าในสมมุติมาตรงน้ีไง ไม่มีภพไม่มีต่างๆ ใน
หัวใจ แต่เป็นทางผา่น มโนคือตวัสมมุติ มโนแลว้เจตนา จะส่ือถึงใครจะเขา้ถึงใคร แต่จะ
ส่ือถึงใครจะเขา้ถึงใครตอ้งใจของเขา ไม่ใช่ส่ืออยา่งเรา อยา่งเราน่ีเราเป็นวญิญาณ 
วญิญาณความรู้ในอายตนะ น่ีวญิญาณ ในตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบจากใจ ใจ
กระทบข้ึนมาน่ี  

แต่เวลาเขาส่ือข้ึนมาน่ีเขาเอาวญิญาณอนัละเอียดต่างหาก วญิญาณละเอียดคือวา่ 
อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณ  จิตท่ีสงบคือวา่มนัปล่อยวางอารมณ์ท่ี
หยาบๆ เขา้มา มนัจะเขา้ไปขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาเขา้สมาธิ น่ีบุญ
กุศลใครสร้างสมมาน่ีครูบาอาจารยจ์ะมากลา่วธรรม จะมาส่ือกนั เวลาครูบาอาจารยม์า
สอนกนันะ เวลาเราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป มนัติดขดัตรงนั้นนะ น่ีส่ิงน้ีผิดพลาด ส่ิงน้ีควร
ท า สภาวะแบบน้ีเป็นไปไม่ได ้ อนัน้ีเป็นอตัตกิลมถานุโยค อนัน้ีเป็นกามสุขาลิกานุโยค 
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มนัจะพลาดไป ครูบาอาจารยจ์ะมาสอน มโนสัญเจตนาหารมนัยงัส่ือกนัในวฏัฏะได ้ส่ิงท่ี
พน้ออกไปสุขอนันั้นก็ยงัส่ือกนัได ้ ส่ือกลบัมาส่ิงน้ี อาหารท่ีวา่มนัสัมพนัธ์กนัไง แลว้เรา
ท าของเราข้ึนมา เจา้นายยงัอยูก่บัเรานะ  

ดูสิ คนเขาตายไปแลว้ เจา้นายเขาหลดุออกไปจากใจ พน้ออกไปจากร่างกายแลว้
เขาก็ตอ้งจุติตามแต่ภพแต่กรรมของเขา ร่างกายเขาก็ตอ้งเอาไปท้ิงเอาไปเผา ตาม
ธรรมชาติของเขา แลว้เรายงัมี เจา้นายก็ยงัอยู ่ แลว้เจา้นายก็ตอ้งคิดให้เป็นดว้ย ถา้เจา้นาย
คิดเป็นมนัจะเร่ิมแสวงหาส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์กบัมนั เร่ืองของโลกเราตอ้งมีท่ีอยู่
แน่นอน คนเรานะถา้มีบุญกุศลมีความคิดดีนะ หนา้ท่ีการงานก็ดี คนดีนิสัยดีท าดีจะเป็น
ความดีตลอดไป  

ถา้คนเรานะไม่มีบุญกุศลเวลาพลดัพราก เวลามนัโดนทุกขย์าก มนัก็ทุกขย์ากมา
แต่ขา้งนอก แต่ทุกขย์ากหรือไม่ทุกขย์ากมนัเป็นเปลือก ส่ิงท่ีเป็นเปลือกเพราะวา่มนัเป็น
จริต มนัเป็นนิสัย เป็นอ านาจวาสนา แต่ตวัจริงๆ คือตวัใจ คือตวัเจา้นายนัน่นะ ถา้เจา้นาย
นั้นนะมนัพลิกพฒันาเขา้ไปมนัจะไปถึงมนั มนัจะไปเห็นตวัของมนั  

แลว้มนัจะท าลายส่ิงต่างๆ แลว้มนัจะปลอ่ยวางเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ปลอ่ยวาง
จากกายนอก ขนัธ์ขา้งนอกปลอ่ยวางเขา้มา แลว้กป็ลอ่ยกายนอกกายในก็ปลอ่ยเขา้มา 
กายในกายก็ปลอ่ยเขา้มา ถึงตวัจิตลว้นๆ กายของจิตเห็นไหม กายของจิตนะ จิตน้ีมนั
ข้ึนมาให้เห็นเป็นสภาวะของรูปร่างของมนัก็ได ้ เป็นกายอนัละเอียดยิบอยูใ่นหัวใจ ท้ิง
สภาวะต่างๆ เขา้มา พฒันาเขา้มา เจา้นายถึงสุดทา้ยแลว้ เจา้นายมนัก็ตอ้งวปัิสสนาญาณ
ของมนั สัพเพ ธมัมา อนตัตา สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนมามนัจะพฒันาข้ึนมา ท าได ้เราเกิดข้ึน
มาแลว้ท าได ้อาหารของใจ ใจน้ีพน้จากทุกขไ์ดห้มดเลย  

ถา้อาหารของใจท่ีเรากินอยูเ่หมือนเติมน ้ามนัอยูน้ี่ มนัก็เป็นส่วนหน่ึง แต่ถึงท่ีสุด
แลว้อาหารนั้นไม่จ าเป็น อาหารนั้นเป็นเร่ืองของวฏัฏะ ความอ่ิมของใจพน้ออกไปจาก
กิเลส เจา้นายถึงควรจะท าอยา่งนั้นได ้ มีศาสนา มีค าสั่งสอนคือมีเคร่ืองด าเนิน ถา้เรามี
ค าสั่งสอนมีครูบาอาจารยส์อนเราไปได ้ถา้ไม่มีนะเราตอ้งคน้ควา้เองนะ  

หลวงปู่มัน่ไม่มีใครสอนคน้ควา้ของท่านเอง แต่ท่านมีบารมีของท่านมาก ท่านถึง
ท าของท่านได ้อยา่งพวกเราน่ีมียิ่งท ายิง่งงๆ งงมาก เพราะความเห็นภายในมนัมหัศจรรย ์
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มนัเป็นไปร้อยแปด ส่ิงท่ีร้อยแปดนะถา้ไม่มีครูบาอาจารยช้ี์น าเราจะมีโอกาสนอ้ยมาก 
เพราะบารมีเรานอ้ย เราสร้างมาก็นอ้ย การท าลายก็นอ้ย เราถึงตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมา
เพ่ือให้เป็นบารมีของเราในหัวใจของเรา ให้มนัสมความปรารถนา  

เจา้นายก็มีความสุข ร่างกายก็อาศยักนัไปชัว่คราว จะมีความสุขคือวา่มนัมีความ
สบาย เยน็ ร้อน ออ่น แขง็ มนัพอใจมนัๆ ก็มีความสุขดว้ยประสาบ่าว บ่าวน้ีถา้มนัมี
อบอุน่ เวลาหนาวก็อบอุน่ เวลาร้อนมนัก็เยน็ของมนัพอ มนัตอ้งการแค่นั้นแหละ แต่
ความสุขของใจมนัตอ้งการมากกวา่นั้น ตอ้งการส่ิงท่ีมนัอ่ิมเตม็ในหัวใจ แลว้มนัจะพน้
ไปจากกิเลส เอวงั          
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