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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ออกพรรษาแลว้เขาแสวงหาธรรมนะ ออกพรรษาแลว้ เวลาหลวง
ท่านอยู ่ ท่านบอกเลย เวลาหนา้กฐิน เงินเดือนทั้งเดือนจะไม่ไดใ้ชจ่้ายเลย เพราะวา่จิตใจของคน
มนัปรารถนา มนัแสวงหาบุญกุศลของตวั บุญกุศลของตวันะ รอกาลรอเวลาไง เวลาหนา้กฐิน 
หนา้กฐินเราแสวงหากนั เราท าบุญกุศลของเรากนั เพราะบุญกุศล กฐินมีหนเดียว แต่เวลาท าบุญ
กุศลเราท าไดท้ั้งปี จะท าเม่ือไหร่ก็ได ้ 

ขนาดท าเม่ือไหร่ก็ไดน้ะ ถา้จิตใจของเขา เขาตระหน่ีถ่ีเหนียวเขาก็ไม่ท าของเขา ถา้เขาไม่
ท าของเขา เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ท่าน ท่านเทศน์ตรงนั้นแหละ ท่านเทศน์ พยายามจ้ีหวัใจ
ของคน ใหห้วัใจของคนมนัเขา้ใจ คือผลประโยชน์ของคนคนนั้น น่ีผลประโยชน์ของคนคนนั้น 
ใครท าใครไดไ้ง 

ดูสิ เวลาเราเป็นหวดั เราหายใจไม่ออก เราอึดอดัของเราใช่ไหม เวลาเราหายใจสะดวก
ของเรา เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนั หวัใจถา้มนัท าของมนั ปลอดโปร่งของมนั มนัเป็นประโยชน์
ของมนั มนัเป็นของบุคคลคนนั้น แต่ครูบาอาจารยท่์านเนน้ย  ้า เนน้ย  ้าเพื่อประโยชน์กบัใจดวงนั้น
ไง 

แต่ผูท่ี้ท  าแลว้ ผูท่ี้แสวงหาแลว้ เราแสวงหาเพื่อประโยชน์กบัเราไง ในเม่ือมนัเป็นบุญ
กุศล เรากแ็สวงหาของเรา บุญกิริยาวตัถุ แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะเอาใจของ
เราไวใ้นอ านาจของเรา เราจะตอ้งละเอียดอ่อนมากกว่านั้น  

ถา้ละเอียดอ่อนมากกว่านั้น เห็นไหม เวลาพระเรา พระเราถึงตอ้งมีความกระฉบักระเฉง 
ความกระฉบักระเฉงเพื่อใหมี้สติไง เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัดินพอกหางหมูไง ถา้ดินพอกหางหมูนะ 
จริตนิสัยของคน ดูสิ ดลููกหลานของเรา คนคนหน่ึงกว่าเราจะฝึกฝนมนัมา เราจะฝึกฝนของเราให้
ลูกของเราเป็นคนท่ีมนัมีสติสัมปชญัญะ คนท่ีมนัรับผดิชอบ เราฝึกมาแสนยากนะ  
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น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของพระ หวัใจของพระแต่ละองคเ์พื่อจะใหต่ื้นตวัตลอดเวลามนั
แสนยาก เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เวลามนัจนตรอกไง เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ บอก
ว่าเวลาปัญญามนัเกิดมนัจะเกิดตอนจนตรอกนัน่ล่ะ เวลาจนตรอกข้ึนมาแลว้มนัเป็นวิกฤติของ
เรา ถา้เป็นวิกฤติกบัเรา เราจะตอ้งเอาตวัรอดของเรา  

เวลากิเลสมนัไล่ตอ้นนะ ท าส่ิงนั้นก็ไม่ได ้ ท  าส่ิงน้ีก็ไม่ได ้ มนัลม้ลุกคลุกคลานไปหมด 
มนัจนตรอก พอมนัจนตรอกข้ึนมา เราจะสู้อยา่งใด แต่ถา้มนัจนตรอกข้ึนมา ถา้โดยกิเลส ถา้มนั
จนตรอก จนตรอกเราก็พลิกไง เราก็เลิกไง เราก็หาทางออกทางอ่ืนไง ถา้ทางออกทางอ่ืนมนัไม่
เกิดปัญญา แต่มนัเสียโอกาสของเราไป ถา้มนัเสียโอกาสของเรา เห็นไหม 

มนัตอ้งสร้างความเขม้แขง็อยา่งน้ี ถา้สร้างความเขม้แขง็อยา่งน้ี วดัปฏิบติัเราจะต่ืนตวั
ตลอดเวลา ค าว่า “ต่ืนตวัตลอดเวลา” เราจะตอ้งต่ืนตวั ต่ืนตวัเพราะฝึกสติของเราไว ้ อยา่ใหไ้ป
นอนจมอยา่งนั้น ถา้ไปนอนจมอยา่งนั้น ดูสิ เวลาคนพลั้งคนเผลอเขาจะมีความผดิพลาดจะมาก 
จะนอ้ย เขาจะมีความผดิพลาดของเขาตลอดไป 

แต่เวลาเราจะต่อสู้กบักิเลสนะ ถา้ต่อสูก้บักิเลส กิเลสมนัคืออะไร? กิเลสคือความพอใจ 
กิเลสคือความเคยใจของเรา มนัเคยตวั มนัซบัซอ้นอยูใ่นใจนัน่น่ะ แลว้เราบอกว่าเราเป็นชาว
พุทธ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ มนัละเอียดลึกซ้ึง “จะสอน
ใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” สอนใครไดห้นอก็คือมนัขดัแยง้กบัความรู้สึกของเราไง มนั
ขดัแยง้กบัจิตใจส านึกของเราไง มนัขดัแยง้กบัความพอใจของเรา 

เราเกิดมา เรามีความพอใจ เราจะมีความสะดวกสบายของเราต่างๆ ความสะดวกสบาย
นั้น เราคิดว่าส่ิงนั้นเป็นบุญของเรา เป็นบุญกุศลของเรา...ใช่ บุญกุศลของเรามนัมีบุญกศุลของเรา 
แต่การประพฤติปฏิบติัขา้มทั้งบุญและบาป 

ส่ิงท่ีบุญนั้น เราท าบุญกุศลของเราเป็นสุจริต ส่ิงน้ีคุม้ครองเรา ส่ิงน้ีท  าใหเ้ราสะอาด
บริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีท  าใหเ้ราสุขสบาย ค าว่า “สุขสบาย” เห็นไหม คนเราสุขสบายแลว้ ถา้มนัคิดได ้คน
มนัทุกขม์นัยากมนัตอ้งแสวงหามาเพื่อบรรเทาความทุกขอ์นัน้ี เวลาขาดแคลนต่างๆ ก็พยายาม
แสวงหามา ส่ิงนั้นเขาว่าเป็นความสุขของเขา ถา้มนัสมความปรารถนาของเขาก็เป็นความสุขของ
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เขา อนันั้นมนัเป็นเร่ืองวตัถุ เป็นเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงนั้นปัจจยัเคร่ือง
อาศยั ถา้คนจิตมนัไม่สูงส่งมนัก็เอาส่ิงนั้นเป็นเป้าหมาย  

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั ถา้เราประพฤติปฏิบติั ถา้มนัขาดแคลน ส่ิงใดขาดแคลนแลว้
เราแสวงหาส่ิงนั้นมาเพื่อสมประโยชน์ของเรา เราก็พอใจ ถา้เรามีบุญกุศลของเรา ส่ิงนั้นมนั
สมบรูณ์อยูแ่ลว้เรากย็ิง่พอใจเขา้ไปใหญ่ ความพอใจๆ นะ ส่ิงท่ีความพอใจ บุญกุศลขา้มทั้งดีและ
ชัว่ เพราะการท าบุญกุศลท าใหเ้รานอนใจ 

ถา้เราถือธุดงควตัร เคร่ืองขดัเกลาๆ จะไดม้ากนอ้ยขนาดไหน เราก็มกันอ้ยสันโดษของ
เรา เราทั้งมกันอ้ยดว้ย เราสันโดษดว้ย เราใชแ้ต่พอประมาณของเรา มนัจะมัง่มีขนาดไหน จะ
สมบรูณ์ขนาดไหน เราวางไว ้ น่ีเป็นสมบติัของเรา เราไดท้  าบุญกุศลของเรามา เราถึงประสบ
ความส าเร็จของเรามา แต่เราตอ้งการอริยทรัพย ์ ตอ้งการอตัตสมบติั สมบติัของใจของเรา ส่ิงน้ี
เราวางไว ้ วางไว ้ ถา้เราใชป้ระโยชน์ก็ประโยชน์ของเรา ถา้เราสร้างบุญกุศลมนัก็เป็นประโยชน์
กบัสาธารณะ ถา้ประโยชน์สาธารณะ นัน่ล่ะบารมี 

แลว้เวลาดดัแปลง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ สละราชสมบติั
ออกมา เวลาไปร้ือคน้ออกมา ไปร้ือคน้อยูใ่นป่าในเขา มนัทุกขม์นัยากขนาดไหน มนัทุกขม์นั
ยากก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมี อ  านาจวาสนาบารมีอยา่งน้ีมนัไม่จนตรอก ไม่จนตรอกเพราะ
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่เวลาจะยอ้นกลบัมาท่ีใจไง ยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา 

ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีใจ ถา้มนัสมบรูณ์เกินไป ส่ิงต่างๆ มีสมบรูณ์เกินไป เราพอใจกบัส่ิงนั้น 
นัน่ล่ะมนัเป็นตวัชกัน าใหพ้ลั้งเผลอ แต่ถา้เราถือธุดงควตัร มนัขดัเกลากิเลสๆ มนัจะต่ืนตวั มนัจะ
มีมากมีนอ้ยเรากมี็สติสมัปชญัญะสมบรูณ์ไปกบัมนั เราก็วางไว ้เราใชป้ระโยชน์พอประมาณ แต่
เราจะสร้างสติ เราจะท าสมาธิของเรา เราจะใชค้วามสงบร่มเยน็จากภายในของเรา แลว้ถา้มนัเกิด
ภาวนามยปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีเกิดจากการช าระลา้งกิเลส ปัญญาท่ีมนัจะแยกแยะว่าอะไรถูก 
อะไรผดิ 

อะไรถูก อะไรผดิ ส่ิงท่ีว่าถูก ว่าผดิ ผดิตรงไหน ส่ิงท่ีเราใชป้ระโยชน์ทางโลกมนัผดิ
ตรงไหน เราไดม้าดว้ยความสุจริต เห็นไหม ดูสิ พระไปบิณฑบาตมา เขาใส่บาตรมา มนัของเรา
ทั้งนั้นแหละ ท าไมเราตอ้งมามกันอ้ย เราตอ้งมาสันโดษล่ะ น่ีมนัสุจริตทั้งนั้นแหละ สัมมาอาชีวะ
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ไง เล้ียงชีพชอบ เล้ียงชีพดว้ยความชอบธรรมทั้งนั้นแหละ ท าไมเราตอ้งมาอตัคดัขาดแคลน ถา้
กิเลสมนัคิด มนัคิดอยา่งนั้น 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ เราไม่ใช่อตัคดัขาดแคลน มนัประหยดัมธัยสัถ ์ ความกตญัญู
กตเวที ความประหยดัมธัยสัถเ์ป็นเคร่ืองหมายของคนดี ถา้คนดีเขาใชส้อย เขาใชพ้อประมาณ 
แลว้ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัโลก  

แลว้ถา้มนัใชส้อยพอประมาณ เวลานัง่สมาธิภาวนา ธาตุขนัธ์มนัก็ไม่ทบัจิตใช่ไหม เราใช้
แต่พอประมาณ มนัปลอดโปร่ง เวลาภาวนาข้ึนมามนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเราใช่ไหม เวลาเรา
มานัง่ภาวนาของเรา เราตอ้งการอตัตสมบติั เราตอ้งการอริยทรัพย ์ เราตอ้งการสมบติัความจริง
ของเราข้ึนมา เวลานัง่ภาวนาข้ึนมากส็ัปหงกโงกง่วง เวลาเราใชส้อยเราก็วา่ส่ิงนั้นเป็นบุญกุศล 
ส่ิงนั้นเป็นความพอใจ มนัเป็นสุจริต ท าแลว้มนัเป็นสิทธิของเรา น่ีสิทธิของเรา ถา้คนมนั
ประมาท 

แต่เวลามานัง่ภาวนา ส่ิงท่ีว่าเป็นสิทธิของเรานัน่แหละมนัจะพอกพนู ธาตุขนัธ์ทบัจิต แต่
ถา้เราประหยดัมธัยสัถม์าตั้งแต่ตน้ เราไดม้าดว้ยความสุจริตของเรา เราไดม้าดว้ยบุญกศุลของเรา 
เราใชส้อยแต่พอประมาณ แลว้วางส่ิงนั้นไว ้ เวลามาภาวนาต่อเน่ืองมนัก็ปลอดโปร่ง มนัก็ดีงาม
ข้ึนไป มนัส่งต่อข้ึนไปเป็นชั้นๆ ข้ึนไปถา้เรามีสติสัมปชญัญะไง มนัเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส มนั
เป็นเคร่ืองขดัเกลาใหเ้รามีสติมีปัญญา  

เรามีสติปัญญา จะท าทานเราก็ตอ้งมีสติปัญญา จะรักษาศีลก็ตอ้งมีสติปัญญา จะภาวนาก็
ตอ้งมีสติปัญญา มีสติปัญญาว่า ค  าบริกรรมต่างๆ ส่ิงท่ีเราบงัคบัใหจิ้ตเรามนัอยูก่บัค  าบริกรรม อยู่
กบัหน่ึงเดียวเพื่อไม่ใหม้นัแตกออกไป ไม่ใหม้นัฟุ้งซ่านออกไป น่ีเราตอ้งมีปัญญาดว้ยเหตุดว้ย
ผล ดว้ยเหตุดว้ยผลมนัก็พอใจจะท า 

พอท าส่ิงใด เวลาเราท าสมาธิเราก็ตอ้งมีปัญญา แลว้เวลามนัจะเกิดปัญญา เกิดภาวนามย
ปัญญา ปัญญาการรู้แจง้ ปัญญาท่ีมนัไปเห็นไง ไปเห็นส่ิงท่ีว่าเราเขา้ใจผดิๆ สักกายทิฏฐิคือ
ความเห็นผดิ เราเขา้ใจผดิไปหมดว่าสมบติัของเราๆ 

สมบติัท่ีเป็นบุญกุศลน่ีสมบติัของเราจริงๆ แต่มนัเป็นของชัว่คราว มนัเป็นผลของวฏัฏะ 
วฏัฏะคือมนัมีวาระของมนั แต่เราตอ้งการความจริงใช่ไหม เราตอ้งการความคงท่ีของเราใช่ไหม 
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ถา้ความคงท่ีของเรา สมาธิเวลามนัเจริญข้ึนมาแลว้เด๋ียวมนัก็เส่ือม สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั 
ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนั 
ขอ้เทจ็จริงของเขาเป็นอยา่งนั้น แต่เราไม่เห็นจริงตามนั้น ถา้เราไม่เห็นจริงตามนั้น เราถึงไม่มี
หลกัใจไง เพราะเราไม่เห็นจริงตามนั้นเราถึงเร่ร่อนอยู่น่ีไง  

แต่ถา้เรามีหลกัใจของเรา เพราะเราเห็นจริงแลว้ เป็นความจริงแน่นอนแลว้ ความจริงนั้น
มนัเกิดจากไหน? เกิดจากความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ ความแสวงหา พอเรา
ท าได ้เห็นไหม ดูสิ คนท างานเป็นมนัท าไดทุ้กอยา่ง ถา้คนท างานไม่เป็น นัน่แหละตอ้งแสวงหา 
นัน่แหละตอ้งฝึกหดั ฝึกหดัใหเ้ป็นข้ึนมา ฝึกหดัตั้งสติ ฝึกหดัใหมี้ปัญญารักษาใหเ้ป็นสมาธิ ถา้
เป็นสมาธิแลว้เกิดปัญญา เพราะมนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นดว้ยความเพียรชอบ ความเพียร 
ความวิริยะ ความอุตสาหะอนันั้นมนัท าใหเ้ป็นความจริงอยา่งน้ี ถา้ความจริงอยา่งน้ีพิจารณาซ ้า
พิจารณาซาก น่ีเราตอ้งการสมบติัอยา่งน้ี 

แต่โลกน้ีเราเกิดมาเราก็มีร่างกายใช่ไหม เกิดมาเราก็มีสังคมใช่ไหม เราอยูก่บัสังคมนัน่
แหละ อยูก่บัสังคมนั้นอยูก่บัโลก ฉะนั้น ถา้เรามีสติมีปัญญา เราวิวฏัฏะนะ ผลของวฏัฏะคือผล
ของการเวียนว่ายตายเกิด วิวฏัฏะมนัจะเป็นไปไดม้นัตอ้งมีสัจธรรม วิวฏัฏะมนัไม่ลอยมาจากฟ้า
หรอก วิวฏัฏะมนัไม่เกิดข้ึนมาเอง 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ๆ ก็พยายามจะฝึกฝน จากวฏัฏะ การเวยีน
ว่ายตายเกิดของพระโพธิสัตว ์ เวียนว่ายตายเกิดของจิต เวียนว่ายตายเกิดมา สร้างอ านาจวาสนา
บารมีมา ถึงเวลามนัจะออกวิวฏัฏะ ออกเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย
ญาณ วิชชา ๓ วิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

อวิชชาคือความไม่รู้ เพราะความไม่รู้มนัเลยมืดบอด คนมืดบอดมนัก็คล าทางกนัไปอยา่ง
นั้นแหละ แต่เราฝึกฝน เราฝึกฝน เราท าของเรา วิชชา ๓ อวิชชา มีวิชชา มีวิชชาท่ีมนัเป็นปัญญา
ญาณ ปัญญาเขา้มาช าระลา้งมนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา 

เรามีเป้าหมายอยา่งนั้นนะ ถา้เรามีเป้าหมายอยา่งนั้น เพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม คนท่ี
เขาไม่เห็นดว้ยในการท าบุญกุศลเขาก็วา่ของเขาเป็นประโยชน์กบัเขา แลว้เขาเกิดมาแลว้เขา
แสวงหาเพื่อความอุดมสมบรูณ์ของเขา เราก็แสวงหาความอุดมสมบรูณ์ของเราเหมือนกนั แต่
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ความอุดมสมบรูณ์น้ีเราอุดมสมบรูณ์มาเล้ียงชีวิตของเรา เล้ียงชีวิตไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั เล้ียง
ชีวิตเพื่อศึกษาหาความจริง ถา้หาความจริงอยา่งน้ีไดม้นัจะออกจากวิวฏัฏะ ถา้ออกจากวิวฏัฏะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ๔๕ ปี ออกวิวฏัฏะแลว้ก็มีชีวิต
เหมือนกนั มีชีวิตเหมือนกนั แต่มนัมีชีวิตท่ีว่ามีวิชชา ความเขา้ใจ เขา้ใจในเร่ืองของจิตของตวันะ 
เขา้ใจเร่ืองอวิชชาในหวัใจ แต่ทางโลกมนัมีการเปล่ียนแปลง 

เขาถามว่าพระอรหนัตลื์มในอะไร 

ลืมในสมมุติบญัญติัน่ีลืมได ้ ลืมในสมมุติบญัญติั บางอยา่งลืมได ้ พระอรหนัตไ์ม่ลืมใน
อริยสัจ สัจจะความจริง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เพราะมนัประพฤติปฏิบติัมา มนัท าเป็น ท าได ้
ส่ิงท่ีท  าเป็น ท าได ้มนัจะลืมไหม เราท างานของเราเป็น เราท างานของเราไดแ้ลว้มนัจะลืมส่ิงนั้น
ไหม? มนัไม่ลืมหรอก แต่ส่ิงท่ียงัไม่เคยท าสิมนัลืม 

เราศึกษาทางวิชาการมา เราอยากจะท าอยา่งน้ีๆ เห็นไหม มนัมีต าราท าอาหาร ไปอ่าน
มาแลว้ก็ลืม อ่านมานะ จะท าอยา่งนั้น เราอ่านมาเลย ต าราท าอาหารนัน่น่ะ แต่เราท าของเราทุก
วนั เราพลิกแพลงของเราไปเร่ือย อาหารชนิดน้ีเราปรุงต่อเน่ืองไปมนัก็ดีข้ึน กลมกล่อมข้ึน ทุก
อยา่งถูกปากข้ึน ดีข้ึน น่ีท  าของเราไป แต่ต าราอาหารอ่านแลว้มนัลืม แต่ท่ีเราท าอยู ่เราฝึกหดัอยูน่ี่ 
เราไดท้  ามาแลว้ ไม่ลืมหรอก เราท ามาแลว้ เราท ามาแลว้ ไม่ลืม 

น่ีก็เหมือนกนั ไม่ลืมในอริยสัจ ไม่ลืมในความเป็นจริง แต่สมมุติบญัญติัน่ีลืม เพราะ
สมมุติบญัญติั เราศึกษาทางโลกมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีมนัลืมได ้ แต่
จะไม่ลืมในอริยสัจ ไม่ลืมในความเป็นจริง ถา้เราไดอ้ยา่งนั้นแลว้มนัไม่ลืมในความเป็นจริง เวลา
ผูท่ี้ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ จิตไปอยูใ่นธรรมธาตุ แลว้มนัเสวยอารมณ์นะ เวลามนัจะคิด หลวง
ตาท่านใชค้  าน้ี ท่านบอกเวลาจะคิดมนัตอ้งไปแบกขอนไม ้ คนเราถา้มนัปล่อยขอนไม ้ มนันัง่
สบายใช่ไหม เวลามนัจะคิดมนัไปแบกขอนไม ้ขอนไมคื้อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ รูป
คืออารมณ์ความรู้สึกมนัตอ้งเสวย มนัตอ้งไปแบก 

ทีน้ีคนท่ีไปแบก คนไปแบกขอนไมม้นัรู้ตวัมนัไหม มนัแบกหนกั มนัรู้ตวัมนัไหม 
ฉะนั้น เวลาจะออกไปคิด เวลาจะออกมาเสวยอารมณ์มนัเหมือนแบกขอนไมห้นกัๆ เลย แต่ถา้
มนัไม่แบกมนัก็ปล่อยวาง ปล่อยวางในตวัของมนั 
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แลว้ถา้ปล่อยวางแบบเรา ปล่อยวางแบบข้ีลอยน ้า ปล่อยวางไม่ได ้ปล่อยวาง มนัยงัคิดอยู่ 
การปล่อยวางมนัตอ้งมีวิปัสสนาญาณ การรู้แจง้ การช าระลา้งรู้แจง้แลว้มนัช าระลา้งขาดไปจาก
ใจ เวลามนัเสวยอารมณ์ มนัคิด นัน่ล่ะชีวิตขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ชีวิตของครูบา
อาจารยท่ี์ท่านส้ินสุดแห่งทุกข ์

มนุษยเ์หมือนกนั มนุษยค์นหน่ึงแบกขอนไมไ้วบ้นบ่า มนัไม่รู้ว่ามนัแบกนะ แต่มนุษย์
คนหน่ึงทิ้งขอนไมไ้ปแลว้ เวลาจะคิด มนัไปแบกมนั มนุษยเ์หมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนัโดย
หวัใจ ไม่เหมือนกนัโดยสัจธรรมอนัน้ี 

เราแสวงหาสมบติัอยา่งน้ีเพื่อประโยชน์กบัเรานะ เราท าเพื่อเรา ท าทานก็ท  าเพื่อสร้าง
อ านาจวาสนาบารมี เวลาฝึกหดัปฏิบติัเขา้มากใ็ชปั้ญญาของเราเพื่อสัจจะความจริง ถา้มนัมี
ปัญญาญาณของเราข้ึนมา เห็นไหม ท าเป็น ท าเป็น ศาสนทายาท เราสอนเราได ้ ใจดวงหน่ึงสู่ใจ
ดวงหน่ึงนะ ถา้เราสอนใจเราไม่ได ้เราไม่รู้สัจจะความจริง เราจะเอาอะไรไปบอกเขา จากใจดวง
หน่ึงไปใจดวงหน่ึงมนัเป็นงานของใจ งานของเราเป็นงานสัมมาอาชีวะ งานเล้ียงชีพ น่ีเป็นงาน
ประจ าชีวิต แต่งานของใจเป็นงานของธรรม ถา้ธรรมเกิดข้ึนมนัจะมีความจริงในหวัใจดวงน้ีเพื่อ
ประโยชน์กบัเรา เราแสวงหาส่ิงน้ี  

ฉะนั้น จะตอ้งมีสติมีปัญญา อยา่งใดก็แลว้แต่ เราจะต่ืนตวัตลอดเวลา การต่ืนตวัน้ีเพื่อ
ไม่ใหกิ้เลสมนัครอบง า การต่ืนตวัๆ ต่ืนตวัตลอดเวลาเพื่อใหเ้ป็นส านกัปฏิบติั ใหผู้ท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัมีตวัอยา่ง ใหมี้แบบอยา่ง ไม่ดึงฟ้าลงต ่า ไม่ดึงส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเราใหม้าคลุกคลี
กบัโลก เราจะออกจากโลก เราจะท าแตกต่างจากโลก ถา้ท าแตกต่างจากโลก ท าอยา่งใด ท าอยา่ง
ใด มีผูน้ าใหถื้อผูน้ าเป็นแบบอยา่ง แลว้เราท าตามนั้นเพื่อเราจะออกจากวฏัฏะ เอวงั 


