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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เวลาครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรมนะ ท่านบอก ธรรมเป็นใหญ่ ถา้ธรรมเป็นใหญ่ มนัจะ
เรียบง่าย ส่ิงใดมาถึง เวลาเรามาทอดกฐิน กฐินมนัก็แค่วินยักรรม มนัเป็นวินยักรรม มนัเป็นการ
ทอดกฐิน แต่เราไม่ไปต่ืนกบัมนัไง ถา้ไปต่ืนกบัมนั เขาจะมีมหรสพสมโภช เขาจะมีการฉลอง
กนัไป ไอน้ัน่เป็นเร่ืองโลกๆ แต่ถา้เป็นเร่ืองธรรม ท าอะไรใหม้นัเรียบง่าย เราอยากใหม้นัเรียบ
ง่าย ไม่มีส่ิงใดเลย 

เราอยูบ่า้นตาด สมยัอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ วนักฐินก็เหมือนวนัปกติ แต่มีคนมาถวายผา้
กฐินเท่านั้นเอง ท่านท าใหม้นัเรียบง่าย ท่านท าใหม้นัเป็นตวัอยา่งไง ท่านท าใหเ้ป็นตวัอยา่ง เรา
ตอ้งการอยา่งนั้น  

ฉะนั้น เพียงแต่ว่าเราเป็นบณัฑิตใช่ไหม บณัฑิต คนท่ีคิดดีใฝ่ดี จิตใจท่ีเป็นดี เขามาก็
อ  านวยความสะดวกใหเ้ขา ถา้อ  านวยความสะดวกนะ กฐินปีแรกๆ เราเห็นนัง่อยูน่ี่ เราเห็นประจ า 
เวลาคนเขา้มานะ “รู้ไหมว่าฉนัน่ีลูกศิษยใ์กลชิ้ดนะ” คือมนัจะเอารถเขา้มาจอดใกล้ๆ  แลว้เราก็
ยนืดูอยู ่ใครๆ ก็ แหม! ศิษยเ์อกทั้งนั้นแหละ 

ยิง่ถา้เป็นศิษยเ์อกนะ เขายิง่จะไม่ใหมี้การกระทบกระทัง่ เขาจะท าอะไรส่ิงใดเพื่อใหม้นั
เรียบง่าย เพื่อใหง้านมนัสะดวก แต่ต่างคนต่างว่า ต่างคนต่างมีทิฏฐิ ต่างคนต่างว่ามีความส าคญั 
ถา้มีความส าคญั งานมนัไม่สะดวกหรอก คนท่ีมีความส าคญัคือคนท่ีสูงสุดสู่สามญัไง คนท่ีมี
ความส าคญัคือนอ้มลงต ่า 

เราอยูบ่า้นตาดนะ เวลาหลวงตาท่านออกไปตอนบ่าย ท่านออกไปตรวจวดั เวลาโยมเขา
มาวดันะ มาถึงมาเจอหลวงตานะ “พระมหาบวัอยูไ่หม” 

ท่านบอกว่า “อยูข่า้งใน” 
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ไอน้ัน่ก็เขา้ไปเลยนะ เขา้มาขา้งใน เขา้มารอ มารออยูข่า้งใน เขาก็จดัอาสนะไวใ้ห ้ เวลา
มานัง่ก็องคน์ั้นน่ะมานัง่ เห็นไหม ใครๆ กม็าถามท่าน “พระมหาบวัอยูไ่หม” ท่านบอกว่า “อยู่
ขา้งใน อยูข่า้งใน” น่ีท่านไม่มีส่ิงใดคาหวัใจ มนัเป็นเร่ืองปกติไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราท าอะไรเราอยากเป็นอยา่งนั้น อยากใหม้นัเรียบง่าย ถา้ค าวา่ “เรียบง่าย” 
ค าว่า “เรียบง่ายของเรา” แต่เรียบง่ายแลว้มนัตอ้งอ านวยความสะดวกใหเ้ขา ท าอะไรใหเ้ขาให้
เป็นประโยชน์ไง ถา้มนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นการยนืยนักนัจากธรรมในหวัใจ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ เขาว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบอะไร เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ธรรมข้ึนมาเอง แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ยงักราบธรรมอยู ่

กราบธรรมคือกราบสัจธรรม ธรรมเหนือโลกน่ีไง ถา้ธรรมเหนือโลกอยูใ่นหวัใจดวงใด
แลว้ หวัใจดวงนั้นประเสริฐมาก ประเสริฐมาก ดูสิ หลวงตาท่านบอกว่าใจของท่านมนัเขา้ไดทุ้ก
เมด็หินเมด็ทราย คือมนัไปไดห้มด ไม่มีสูงไม่มีต ่า มนัเสมอภาคไปหมดเลย ถา้ใจเป็นธรรมมนั
ไม่มีสูงไม่มีต ่า แต่ถา้เราจะมาสูงมาต ่า มาสูงมาต ่าอะไร ถา้มาสูงมาต ่า เราว่าเป็นงาน พอเป็นงาน
เขา้ไปแลว้ งานน้ีมนัเป็นความส าคญั ความส าคญั พอมีความส าคญั เราไปแลว้  

เสมอเขา ส าคญัตนว่าเสมอเขา ส าคญัวา่ต ่ากว่าเขา 

ต ่ากว่าเขา ส าคญัว่าต ่ากว่าเขา ส าคญัว่าเสมอเขา ส าคญัวา่สูงกว่าเขา 

สูงกว่าเขา ส าคญัว่าสูงกว่าเขา ส าคญัว่าเสมอเขา ส าคญัวา่ต ่ากวา่เขา 

เราไม่ส าคญัไง มนัเป็นวินยักรรม มนัเป็นส่ิงท่ีเราจะมาแสวงหาบุญกุศลกนั ถา้ท าบุญ
กุศล วนัน้ีสุกดิบ วนัสุกดิบคือวนัเราเตรียมงานของเรา จะไม่เตรียมส่ิงใดเลยมนัก็ดูดายเกินไปใช่
ไหม คนเรามนัเป็นคนน่ี คนเราเป็นคน เราก็ตอ้งมีสติมีปัญญา จะมีกฐิน เราก็เตรียมงานของเรา 
แต่เตรียมใหม้นักรรมฐาน เตรียมใหแ้บบมีครูบาอาจารย ์ ถา้ครูบาอาจารยท่์านท า มนัเป็นเร่ือง
ปกติ เราไม่ท าใหอึ้กทึกครึกโครม จะไม่ท าส่ิงใดใหม้นักระทบกระเทือนกนั ไม่มีประโยชน์
อะไรหรอก แลว้ถา้หวัใจท่านมีหลกัจริงนะ มนัแสดงออก ถา้หวัใจคนท่ีมีหลกั เวน้แต่หวัใจท่ีไม่
มีหลกั หวัใจไม่มีหลกันะ เห่อเหิม พอเห่อเหิมข้ึนมา ว่าวเชือกขาด พอว่าวเชือกขาด เราเล่นว่าว
อยู ่เรามีเชือกอยู ่เราคุมไดห้มดแหละ ถา้ว่าวเชือกขาด มนัไป 
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น่ีก็เหมือนกนั ส าคญัตนแลว้เห่อเหิม แลว้ไปเลย พอไปเลยแลว้นะ แลว้ศาสนาอยูท่ี่
ไหนน่ะ แลว้ทุกคนก็บอกว่า พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเลิศ
ท่ีสุด เลิศท่ีสุดแลว้ท าไมบริษทั ๔ ท าไมมีผลกระทบกระเทือนกนัอยา่งนั้นล่ะ 

เราไม่ท าอยา่งนั้น เราไม่ท าอยา่งนั้น ถา้เราไม่ท าอยา่งนั้น เรามีสติปัญญาของเรา ถา้มี
สติปัญญาของเรา เรารู้ ผูท่ี้มีคุณธรรมจะเขา้สังคมไหนก็ได ้หรือท าส่ิงใดก็ได ้เพราะในหวัใจของ
เราสะอาดบริสุทธ์ิ เราท าเพื่อธรรมและวินยั ถา้เราท าเพื่อธรรมและวินยั แต่เวลาท าก็ท  าตามท่ี
ธรรมและวินยับญัญติัไวเ้ท่านั้นแหละ บญัญติัใหถึ้งพระจ าพรรษาแลว้ ออกพรรษาแลว้ใหมี้กฐิน 
มีการทอดกฐินเพื่อจะเปล่ียนผา้ไตรเท่านั้นเอง เขาท าอยา่งนั้น แต่จริงๆ แลว้เราก็ท  าเพื่อหวัใจ
ของเรา ท าเพื่อ เวลาถึงท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญา เวลาท าปัญญาของเรา แต่มนัเป็น
วฒันธรรมประเพณีไปไง เวลาบวชแลว้ถา้ใครไม่รับกฐินถือว่าเป็นคนท่ีจบัจด ตอ้งบวชครบ ๓ 
เดือน รับกฐิน รับกฐินก็เลยกลายเป็นว่าถือศกัด์ิสิทธ์ิไปเลย 

แต่ความเป็นจริง เราท าเพื่อเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท  าเคารพองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือเคารพธรรมวินยั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทรงพุทธา
นุญาตเอาไวเ้องว่า เวลาพระออกพรรษาแลว้ใหท้  า เราท าเพื่อเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก็เท่ากบัเราท าเคารพพุทธะในใจของเรา พุทธะ ความรู้สึกในใจของเรา เราท า เคารพท่ีน่ี 

แต่ถา้เราทิง้หวัใจของเรา เราไปอยูท่ี่ขา้งนอก เปลือกขา้งนอก เวลาคนมามนัทิฏฐิไม่
เหมือนกนั เขาตอ้งการอยา่งนั้น เราตอ้งการอยา่งน้ี มีประเดน็แลว้ แต่เราตอ้งการอยา่งน้ี เขา
ตอ้งการอยา่งนั้น ก็อะลุ่มอล่วยกนัไป พอเขาผา่นไปแลว้นะ เราก็ท  าของเราใหเ้ขา้ท่ี ใหเ้ขาผา่น
ไปก่อน ใหเ้ขาไดแ้สดงความสามารถของเขาเตม็ท่ีเลย พอเขาแสดงของเขาแลว้เขาภมิูใจ เขา
ภมิูใจของเขา ปล่อยเขาไป แลว้เรามาท าทีหลงั เราท าแลว้ไม่กระทบกระเทือน เขาจะแสดง
ความสามารถขนาดไหนก็เร่ืองของเขา เราท าเสร็จแลว้ เขาไปแลว้ แต่เราอยู ่ เราเป็นเจา้ภาพ เรา
อยูท่ี่น่ี เราจะรักษาของเรา ถา้รักษาท่ีน่ี เพื่อประโยชน์กบัเรา ใครจะแสดงออกขนาดไหนเร่ือง
ของเขา แต่เร่ืองของเรานะ เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ท าประโยชน์ เราฝึกอยา่งน้ี ฝึกฝนใจ
ของเรา ฝึกฝนใหม้นัเขา้ไดก้บัทุกสรรพส่ิง  

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน อยูค่นเดียวก็อยูไ่ด ้ พออยูค่นเดียวใหร้ะวงัความคิดของตวั 
เวลาอยูก่บัหมู่คณะมนักระทบกระเทือนกนัไงเวลาอยูก่นั อยูค่นเดียวก็อยูไ่ด ้ อยูค่นเดียวก็ให้
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ระวงัความคิด ถา้อยูก่บัคนอ่ืน ใหร้ะวงัใหร้ะวงัอายตนะมนักระทบกนั ถา้มนักระทบกนั เราดูแล
ตรงน้ี อยูใ่นหมู่คณะแลว้ถึงเวลาเราหลีกเร้นไป เราก็ไปภาวนาของเรา เราดูแลใจของเราอยา่งน้ี 
ท  าเพื่อประโยชน์กบัเราอยา่งน้ี ถา้ท าอยา่งน้ีข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีเป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงพุทธานุญาตนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีเป็นประโยชน์กบัเรา 

มนัเป็นกาลเป็นเวลา เป็นฤดูกาล ฤดกูาลท่ีเปล่ียนแปลงไป คนก็ตอ้งเปล่ียนแปลงไป ดูสิ 
ฤดูกาลท่ีเป็นฤดูกาลต่างๆ ผลไมม้นัออกแต่ละฤดูกาล ฤดกูาลไหน ผลไมม้นัมาก เราก็ไดใ้ช้
ประโยชน์จากมนั ถา้มนัไม่มี เราก็ใชป้ระโยชน์จากอยา่งอ่ืน ฤดูกาลมนัเปล่ียนแปลงของมนั
ตลอดไป ถา้ฤดูกาลเปล่ียนแปลงตลอดไป เราท าตวัของเราใหเ้ขา้กบัฤดกูาลได ้ เราท าตวัของเรา
เขา้กบัสรรพส่ิงน้ีได ้ถา้เขา้กบัสรรพส่ิงน้ีได ้ส่ิงใดท่ีมนัผา่นไปแลว้เราก็ไม่เสียใจเลย 

วนัคืนล่วงไปๆ ปีแลว้ปีเล่าๆ เราก็ท  าของเรา ท าแลว้ท าเล่าๆ ท าแลว้มนัจะไปไหน มนัจะ
เตลิดเปิดเปิง ปีน้ีท  าไดข้นาดน้ี ปีหนา้จะท าใหม้ากกวา่นั้น มนัไม่ใช่ ปีน้ีท  าไดข้นาดนั้น ปีหนา้
ต่อไปท าใหเ้รียบง่ายยิง่กว่าน้ี ปีหนา้ต่อไปท าใหม้นัเรียบง่าย ท าส่ิงท่ีเรียบง่าย ส่ิงท่ีเรียบง่าย หรู
แต่เรียบ มนัหรูท่ีไหนล่ะ หรูท่ีว่าจิตใจมนัทรงธรรมทรงวินยัไง มนัหรูท่ีหวัใจมนัไม่สั่นไหวไป
กบัโลกไง โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศไง เห็นเขาสรรเสริญนินทาข้ึนมา โอโ้ฮ! 
ลอยไปจรดขอบฟ้า 

เราไม่ตอ้งการอยา่งนั้น เราไม่ตอ้งการอยา่งนั้น เราตอ้งการหวัใจของสัตวโ์ลกท่ีมีจุดยนื 
หวัใจของสัตวโ์ลกท่ีมีจุดยนื องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ “มารเอย เม่ือใดภกิษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ กล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ เราจะไม่ยอม
นิพพาน” น่ีไง เราตอ้งการตรงน้ีต่างหากล่ะ เราสามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง ค าติฉินนินทา การ
เสียดสีของสังคม สังคมเสียดสีนินทาขนาดไหน มนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ทั้งนั้นแหละ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียบง่าย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีเรียบง่าย เรียบ
ง่ายมาก ผูท้รงศีล เชา้ออกภิกขาจารเล้ียงชีพ เล้ียงชีพมา ผูท่ี้ท  าภตักิจเสร็จแลว้เขา้สู่โคนไม ้ ผูท่ี้
เขา้ฌานสมาบติัไดเ้ขา้ฌานสมาบติั ผูท่ี้มีปัญญาไดใ้ชปั้ญญาไป ร้ือคน้ในหวัใจของตน ถา้ร้ือคน้
ในหวัใจของตน 

โรงงานส าคญัคือหวัใจของสัตวโ์ลก แลว้หวัใจของสัตวโ์ลกมีมรรคมีผลข้ึนมา ท าลาย
อวิชชาในโรงงานอนันั้น จิตใจท่ีมนัพน้จากกิเลสไปแลว้มนัมีคุณค่าท่ีนัน่ มนัมีวตัถุส่ิงใดมีค่าไป
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กว่านั้นล่ะ มนัมีวตัถุส่ิงใดมีค่าไปกว่านั้น ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดก็คือความรู้สึกของคน ความรู้สึกคือจิต
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ความรู้สึกของคนมนัมีค่าท่ีสุด แต่เรามองไม่เห็นคุณค่าน้ีไง เวลาค่า
น ้าใจๆ ครูบาอาจารยมี์น ้าใจของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เมตตาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ครอบไป ๓ โลกธาตุ คุม้ครองดูแลพวกเราไง  

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราก าลงัจะปฏิบติัธรรม
เป็นเจา้ภาพกฐินพรุ่งน้ี ท  าใหม้นัสมควรแก่สถานะของพระกรรมฐาน ท าใหม้นัสมสถานะของ
พระป่า ค าวา่ “พระป่า” เราเองวิตกกงัวลกนัอยูว่่าขอ้วตัรปฏิบติัของพระป่ามนัจะเรียวแหลมไป 
มนัจะไม่มีใครทรงไว้ๆ  แลว้เราก็ไปต่ืนกบัโลก มนัจะทรงไวไ้ดอ้ยา่งไรล่ะ มนัจะทรงไวม้นัก็
ทรงไวแ้บบพระป่า แบบครูบาอาจารยข์องเราสิ  

ครูบาอาจารยข์องเรา ดสิู หลวงปู่ มัน่ท่านใชบ้งัสุกุลมาตลอด ครูบาอาจารยท่์านท าของ
ท่าน ท่านบอกท าเพื่อจรรโลงศาสนา ไม่ไดท้  าเพื่อมกัใหญ่ใฝ่สูง ไม่ไดท้  าเพื่อหวัใจของใคร
ทั้งส้ิน ท าเพื่อธรรมวินยัอนันั้นไง ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพุทธานุญาต
ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนุญาตไวใ้ห ้ เราก็ท  าตามนั้นน่ะ ถึงท่ีสุดแลว้ถา้เราจะระงบั
เสีย งดเวน้เสีย ไม่ท าก็ได ้ ไม่ท าคือว่าเรากไ็ม่เห็นตามนั้น ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ไม่เห็นแก่ส่ิง
ใด แต่เราก็ยงัเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยการประพฤติปฏิบติัของเราอยู ่ เราก็ท  า
ของเรา 

ไม่ต่ืนโลก โลกจะเป็นอยา่งไรใหเ้ป็นเร่ืองของโลกเขา แต่ทีน้ีเพียงแต่เร่ืองของโลก 
เพียงแต่เราอยูก่บัโลกไง ถา้มนัสุดโต่งเกินไป เขาก็มองว่าแปลกๆ แต่ท าเสร็จแลว้ เราท าเคารพ
ครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราท่านแสวงหามา ท่านยนืหลกัเกณฑน้ี์มา ส่งขอ้วตัร
ต่อๆ กนัมา เราท าส่ิงใด จะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ พวกเราไม่มีช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณจนตอ้ง
รักษาช่ือเสียงของเราหรอก แต่เรารักษาช่ือเสียงของครูบาอาจารยเ์ราดีกวา่ ครูบาอาจารยเ์ราท่าน
ท าสืบต่อกนัมา 

แลว้เวลาพดู ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดี ท  าไมมนัฝึกฝนลูกศิษยไ์ม่ไดเ้ลย ลูกศิษยท่ี์จะเป็นหลกั
เป็นเกณฑไ์ปขา้งหนา้ไม่เห็นมีสักคนหน่ึงเลย 

เราท าตรงน้ีดีกว่า ท  าเสร็จแลว้ ถึงเวลาแลว้ “น่ีลูกศิษยใ์คร ใครเป็นคนฝึกฝนมา” มนัก็ท  า
ใหเ้ราไดช่ื้นชม ใหค้รูบาอาจารยข์องเราไดว้่า เออ! ท่านไดเ้สียสละของท่านมา แลว้ท่านได้
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ฝึกฝนเรามา เรายงัมีแบบอยา่งมาท าใหเ้ขาไดเ้ห็นว่าครูบาอาจารยเ์ราท่านก็มีความสามารถไง ถา้
ครูบาอาจารยเ์ราไม่มีความสามารถเลย หายหมดเลย ไปไหนแลว้ก็ไปอยูก่บัโลก โลกเป็นใหญ่
เลย ท าส่ิงใดกโ็ลกเป็นใหญ่ไปทั้งหมดเลย เห็นไหม เรายนืหลกัตรงน้ี ถา้ยนืหลกัตรงน้ี ท  าส่ิงใด
แลว้ไม่ตอ้งรักษาหนา้ อยา่กลวั อยา่กลวัว่าจะเสียหนา้ อยา่กลวัว่าจะเสียศกัด์ิศรี อยา่กลวั ศกัด์ิศรี
เราไม่มี ศกัด์ิศรีเราก็ไม่ส าคญั หนา้ตาเราอยูไ่หน หนา้ตาก็ไปหาหมอ หมอท าศลัยกรรมนู่นน่ะ 
มนัจะไปรักษาหนา้ ไปผา่ตดักนัอยูนู่่นน่ะ  

เราไม่ตอ้งไปรักษา เราท าเพื่อธรรมวินยั เราท าเพื่อองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรา
ท าแบบครูบาอาจารยข์องเรา ท าเรียบง่าย ท าแลว้เราภมิูใจ เราภมิูใจวา่ ผูท้รงศีล สงบระงบั ผูท้รง
ศีลไม่ต่ืน ไม่ต่ืนโลก ไม่ต่ืนสงสาร ไม่แตกต่ืน แต่ถึงเวลาจะท าก็ท  าเป็นไง ไม่ต่ืน แต่ตอ้งท าได้
ดว้ย ไม่ใช่ว่าไม่ต่ืนโลกไม่ต่ืนสงสาร แต่ท าอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกบัขอนไม ้นัน่ขอนไม ้ไม่ใช่
คน 

คนมีปัญญา แลว้คนมาบวชพระดว้ย บวชพระ มีการศึกษาสูงส่งขนาดไหนนัน่สูงส่งทาง
โลก แต่ไม่เท่าทนักิเลสของตวั ไม่เท่าทนัในหวัใจของตน เราเป็นลูกศิษยข์องครูบาอาจารย ์ ครู
บาอาจารยจ์ะมีการศึกษามากนอ้ยขนาดไหน อยา่ดูถูกดูแคลนกนั ทุกคนใหมี้เมตตาต่อกนั ทุกคน
ใหค้น้ควา้ในหวัใจของตน ถา้คน้ควา้หาหวัใจของตน นัน่แหละ ตรงนั้นส าคญัท่ีสุด ถา้เรา
คน้ควา้หาหวัใจของตนแลว้ เราท าท่ีน่ี 

ศกัด์ิศรีเกียรติศพัทเ์กียรติคุณขา้งนอกไม่เก่ียว ไม่เก่ียว เราไดส้ละแลว้ เราเป็นผูถื้อศีล
พรต เราไดว้างแลว้ ถา้เราวางส่ิงนั้นแลว้นะ เรามาอยูท่ี่น่ีกนั แลว้ท าเพื่อใหเ้กียรติศพัทเ์กียรติคุณ
ของพระกรรมฐานเรา ท าใหเ้กียรติศพัทเ์กียรติคุณของครูบาอาจารยท่ี์ท่านไดว้างรากฐานไวไ้ง 
อยา่ใหท่้านมองแลว้เศร้าใจ สั่งสอนมาขนาดน้ี ออกไปแลว้หายหมด มนัไปไหนกนัหมด เห็น
ไหม ท่านสั่งสอนเราไว ้แลว้เราท าเพื่อครูบาอาจารย ์ท  าเพื่อวงกรรมฐาน ไม่ไดท้  าเพื่อใครทั้งส้ิน 
ฉะนั้น ท าใหม้นัเรียบง่าย เรียบง่าย 

จริงๆ นะ จะบอกใหย้กเลิกไปก็ยงัได ้ แต่ก็ยงัเห็นใจกนัอยู ่ ยกเลิกกนัไป ถา้มนัจะเป็น
ปัญหาเป็นอะไรก็ไม่ตอ้งท าเสีย ไม่ท าแลว้มนัจะเป็นอาบติัไหม มนัก็ไม่เป็น ไม่เป็นอาบติั เรา
ยกเลิกได ้ แต่ทีน้ีเราท าเพื่อใหเ้ป็นการว่า ท  าก็เป็น ไม่ท าก็เป็น ท าก็ท  าใหเ้ป็นได ้ ไม่ท าก็ไม่เอาก็
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ได ้สรรพส่ิงไดท้ั้งนั้นแหละ ผูท่ี้จะมีสติปัญญารักษาตนเองใหร้อดได ้ถา้มีสติปัญญารักษาตนเอง
ใหร้อดได ้

ทีน้ีเวลาท าแลว้เราอยากจะท าเพื่อเชิดชูครูบาอาจารยท่ี์ท่านไดข้วนขวายมา ท่านไดว้าง
ธรรมวินยั วางขอ้วตัรปฏิบติัมา แลว้เราศึกษากนัมาจนป่านน้ี ทุกคนก็ส าคญัตนว่ามีการศึกษา มี
ปัญญากนัทั้งนั้น ฉะนั้น ท าส่ิงใดแลว้ท าเพื่อครูบาอาจารย ์ไม่ใช่ท าเพื่อสนองกิเลสของตน เอวงั 


