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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะของสมเดจ็ญาณฯ ไง “ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ีมีค่านกั” 

ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตเวลามนัส้ินไป เวลาส้ินไป แต่ท่านก็ไดส้ร้างคุณงามความดีของท่าน 
“ชีวิตน้ีนอ้ยนกั ชีวิตน้ีสั้นนกั” แต่มนัมีค่านกั มีค่านกัเพราะเราท าเป็นประโยชน์ไง ถา้มนัไม่มีค่า
นกั เราท าส่ิงใด แสวงหานะ ขวนขวายอยูท่างโลก เราขวนขวายกนั ขวนขวายมาเพื่ออะไร 
ขวนขวายมาเพื่อเป็นสมบติัไง สมบติัใหลู้กหลานไง แลว้สมบติัของเราล่ะ สมบติัของเราคือคุณ
งามความดีเท่านั้นน่ะ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เปรียบเหมือนเรือน เราเกิดมามีร่างกายน้ี
เหมือนเรือนเรือนหน่ึง ใครขนสมบติัออกจากเรือนน้ีไดเ้ท่าไร นัน่คือสมบติัของเรา แต่ถา้สมบติั
ท่ีเก็บไวใ้นเรือนนั้น ไฟไหมเ้รือนนั้น เผาไหมไ้ปหมด เราจะไม่ไดส่ิ้งใดไปเลย แสวงหาก็
แสวงหาไวไ้ง ไดเ้ป็นประวติัศาสตร์ไง ช่ือคนนั้น นายคนนั้น ประสบความส าเร็จอยา่งนั้น แต่จิต
น้ีเวียนว่ายตายเกิด ถา้เขาท าคุณงามความดีของเขา เขาไปเกิดต่อไปขา้งหนา้ เขาอาจจะท าคุณงาม
ความดีมากไปกว่านั้น แต่ถา้เขาท าของเขาดว้ยบาปอกุศลของเขา เขาไปเกิดคราวหนา้ 

ดูสิ โตเทยยพราหมณ์ๆ เขาเป็นเศรษฐีนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาต
กบัเขา เขาตระหน่ีถ่ีเหนียว เขาไม่ใส่บาตร เวลาเขาตายไป พอเขาตายไปเขาเกิดเป็นสุนขัมาอยูใ่น
บา้นนั้นน่ะ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะโปรดไง บิณฑบาตผา่นไป พอผา่นไป เขา
ไม่เคยใส่บาตร เวลาผา่นไป สุนขัตวันั้นก็ออกมาเห่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “โต
เทยยพราหมณ์ เธอเกิดเป็นคนเธอก็ตระหน่ี ตายเป็นสุนขัแลว้ก็ยงัมาหวงแหนอีก”  

คนใชไ้ดย้นิไปฟ้องลูกชาย ลูกชายโกรธมาก “บอกไดอ้ยา่งไรว่าพ่อเราเป็นสุนขั พ่อเรา
เป็นสุนขั” โกรธมาก ตามไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใหพ้ิสูจน์ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะ
ทรมานไง “ใหก้ลบัไปบา้นนะ แลว้ไปปลอบสุนขัตวันั้น แลว้เล้ียงใหอ่ิ้มหน าส าราญ แลว้ให้
เรียกพ่อ แลว้บอกว่าขอสมบติัจากพ่อ” 

สุนขัตวันั้นลุกข้ึนมานะ ชาติยงัใกลเ้คียง ยงัคิดได ้ วิ่งไปถึงตะกุย เอาเทา้ตะกุย ตะกุย
ตรงไหนก็แลว้แต่ ลกูชายบอกใหค้นใชขุ้ด ขุดไปมนัเป็นไหทองค าทั้งนั้นเลย เขาเป็นคนฝังไว้
เอง แลว้เวลาตายไปแลว้ ดว้ยความตระหน่ีถ่ีเหนียว เกิดมาเป็นสุนขัมาเฝ้าอยูน่ัน่น่ะ 

น่ีไง มนัจะเป็นประโยชน์ๆ เป็นประโยชน์ ถา้เรือนของเรา เราขนออกขนาดไหน “ชีวิตน้ี
สั้นนกั ชีวิตน้ีมีค่านกัๆ” เราชนะใจเราไหม ถา้เราชนะ เราเสียสละของเรา เราท าเพื่อประโยชน์
กบัเรา ส่ิงน้ีสมบติัท่ีเราไดเ้อาออกจากเรือนของเรา ถา้เอาออกจากเรือนของเรา ถา้เรือน ไฟมนั
ไหมไ้ป ชีวิตน้ีส้ินไป ชีวิตน้ีส้ินไป เวลาชีวิตมนัส้ินไป สมบติันั้นมนัเผาผลาญไหมไ้ปดว้ยกบั
เรือนนั้น แต่เราไดอ้ะไรไปล่ะ แต่เราไดอ้ะไรไปนะ 

ถา้เรามีสติปัญญา “ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ีมีคุณค่านกั” มีคุณค่านกั ถา้เรามีสติปัญญา มี
ศรัทธาความเช่ือของเรา คนโบราณเวลาแก่เฒ่าข้ึนมาก็ไปอยูว่ดัอยูว่ากนั อยูว่ดัอยูว่า อยูว่ดัอยูว่า
เพื่อหาสมบติัอนัน้ี เวลาคนแก่ไปเขา้วดั ไปประพฤติปฏิบติัธรรม ไปถือศีลเพื่อใหมี้สมบติัติดใจ
เราไป ถา้เรามีสติปัญญา เขาถือศีลเป็นประเพณีวฒันธรรมของเขา แต่ของเรา เรามีสติมีปัญญา
ของเรา เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเรา 

สติมนัเป็นช่ือ แต่เรามีสติยบัย ั้งในหวัใจของเรา ถา้เรามีสติ เรามีค าบริกรรมของเรา มีสติ 
มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา ถา้มีปัญญาข้ึนมานะ ของนั้นมนัของเลก็นอ้ยเลย เวลาครูบาอาจารยท่์าน
บอก “ไอห้ลงัลายๆ” ส่ิงท่ีว่าไอห้ลงัลายคือกระดาษมนัเป้ือนหมึก กระดาษเป้ือนหมึกแต่มนัมี
คุณค่าทางโลกนะ มนัมีค่าทางโลก มนัเป็นธนบตัรท่ีใชช้ าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย มนัเป็นสมมุติ
ไง มนัเป็นสมมุติแลว้มนัไดใ้ชป้ระโยชน์ เพราะอะไร เพราะมนัมีรัฐบาลคุม้ครอง รัฐบาล
รับประกนั มนัก็เป็นความจริง 

แต่ถา้สู่ใจของเรามนัสูงส่ง “ไอห้ลงัลายๆ” คือกระดาษมนัเป้ือนหมึก ถา้กระดาษมนั
เป้ือนหมึก ถา้มีสติมีปัญญาอยา่งนั้น แลว้ใจเราสูงส่งขนาดไหน ถา้ใจเราสูงส่งขนาดไหน “ชีวิต
น้ีส าคญันกัๆ” ส าคญัตรงน้ี 
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ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เวลาพุทโธๆ จิตเป็นสมาธิเขา้มา เราจะเห็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครท าความสงบของใจเขา้มานะ มนัจะมัน่คงในพระพุทธศาสนานะ 
พระพุทธศาสนามนัมหศัจรรยข์นาดนั้น เวลาจิตมนัสงบเขา้ไปแลว้ เพราะจิตถา้เป็นสมาธิแลว้ 
คนเราหลงใหลไดว้า่เป็นนิพพานได ้ เพราะมนัมีความสุขไง มนัมีความสุข เพราะวุฒิภาวะมนัแค่
นั้นไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาไปศึกษากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ได้
สมาบติั ๘ สมาบติั ๘ เป็นสมาธิดว้ย แลว้มนัมีฐานของมนัข้ึนไป ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วญิญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ มนัเป็นขั้นเป็นภมิู ในสมาธิมนัมีขั้นมีภมิูของมนั ๘ ขั้น สมาบติั ๘ สมาบติั ๖ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่ปรารถนา ยงัไม่เช่ือเลย 

แต่ของเราพอจิตสงบเขา้ไป “อู๋ย! นิพพานๆ” น่ีจิตใจมนัอ่อนแอไง ถา้จิตใจมนัอ่อนแอ 
วุฒิภาวะมนัอ่อนแอมนัก็ไดเ้ท่านั้น ถา้วุฒิภาวะมนัเขม้แขง็นะ เวลาคลายตวัออกมามนั
เปรียบเทียบได ้ เปรียบเทียบว่าจิตเราสงบแลว้เป็นอยา่งหน่ึง เวลาจิตเราคลายตวัออกมา เราไม่มี
สติปัญญาสามารถควบคุมได ้ มนัฟุ้งซ่าน มนัเครียด มนักรู้็ไดไ้ง ธรรมะไม่เป็นอยา่งน้ี ธรรมะ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมๆ มา คุณสมบติัในใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัมีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ี มีคุณค่าท่ีเราคน้ควา้เราคน้หาน่ีไง 

สมบติัทางโลกเป็นสมบติัทางโลกไง สมบติัทางธรรม สมบติัทางธรรมคือสมบติัใน
หวัใจของเรา มนัเป็นอริยทรัพย ์ เป็นอตัตสมบติั สมบติักบัใจดวงนั้น เวลาเราเกิดมามีร่างกาย มี
ชีวิตหน่ึง มีเรือนหลงัหน่ึงคือร่างกายน้ี ถา้ร่างกายน้ี ถา้เราใชชี้วิตของเราไป จะท าคุณงามความดี
ขนาดไหน ท าบาปอกุศลขนาดไหนตอ้งส้ินชีวิตน้ีไป  

เวลาไฟไหมบ้า้นๆ ทรัพยส์มบติันั้นมนัก็สูญสลายไปกบัภพชาติน้ี แต่เวลาเราท าสมาธิ
ของเราเขา้มา เรามีปัญญาของเราเขา้มา จิตน้ีมนัรับรู้ได ้สมบติัน้ีเป็นอตัตสมบติัไง อตัตสมบติัน้ี
มนัไม่ไหมไ้ปกบัโลกไง มนัไม่ไหมไ้ปกบัร่างกายน้ีไง มนัจะไปกบัเราไง น่ีอตัตสมบติัเป็น
สมบติัความจริง “ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ีมีคุณค่านกั” มีคุณค่าท่ีตรงหวัใจ มีคุณค่าตรงหวัใจท่ีมนั
พิจารณา มนัการกระท า ถา้มนัไดส่ิ้งใดไป อตัตสมบติัมนัฝังกบัใจอนัน้ีไป 
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เวลาอยูท่างโลกสมบติัขนาดไหนมนัตอ้งไหมท้  าลายไปกบัโลกน้ี มนัอยูก่บัโลกน้ีเป็น
สมบติัของโลก แต่อตัตสมบติัมนัไปกบัใจ ใจมนัท าแลว้มนัไปกบัเราๆ น่ีมีคุณค่าไง “ชีวิตน้ีมี
คุณค่านกัๆ” 

เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์สติมีปัญญา แสวงหาทรัพยส์มบติัทางโลก
ก็ได ้ แสวงหาทรัพยส์มบติัทางธรรมก็ได ้ จะท าคุณงามความดีขนาดไหนก็ได ้ ขนาดหลวงปู่ มัน่
ท่านบอก จิตน้ีมนัเป็นไดห้ลายหลากนกั จิตน้ีเป็นไดทุ้กๆ อยา่ง 

ดูสิ พระสึกไปก็เป็นฆราวาส ฆราวาสบวชมาก็เป็นพระ มนัเป็นไดห้ลากหลายนกั มนั
เป็นไดทุ้กๆ อยา่ง มนัเป็นได ้ แต่เวลาจิตถา้มนัสงบเขา้ไปมนัยิง่เป็นไดม้ากกว่านั้นอีก เป็นได้
มากกวา่นั้นนะ ดูสิ เป็นเปรตเป็นผกี็ได ้ ถา้เป็นเปรตเป็นผ ี ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต มนุษยเ์ดรัจฉาน มนุษยส์ัตว ์มนุสสเทโว เป็นมนุษยน่ี์เป็นเทวดาได้
อยา่งไร เป็นเทวดาสิ เป็นเทวดาเป็นผูใ้ห ้ เป็นเทวดามีอ  านาจวาสนาบารมีคุม้ครองดูแลปกปัก
รักษา ดูพระโพธิสัตว์ๆ  สิ คุม้ครองดูแล นัน่น่ะมนุสสเทโว มนุษยเ์ทวดา มนัเป็นไดข้นาดนั้น น่ี
พดูถึงเวลาเป็นมนุษยย์งัเป็นไดห้ลากหลายขนาดน้ี 

เวลาจิตมนัเป็น มนัเป็นตอนไหน 

มนัเป็นเวลากิเลสมนัรุนแรง มนัมีแต่ความทุกขค์วามยากในใจ เวลาท าสมาธิเขา้มามนัมี
ความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตสงบแลว้คลายตวัออกมามนัก็จะเป็นโลกๆ โลกีย
ปัญญา ถา้เรายกข้ึนสู่วิปัสสนา น่ีไง เขา้สู่อริยสัจ เขา้สู่สัจจะความจริงอนันั้น ถา้เขา้สู่สจัจะความ
จริงอนันั้น มนัแยกแยะไป มนัเป็นความจริงของมนันะ เป็นความจริง  

ถา้ไม่เป็นความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เร่ืองกิจจญาณ สจัจ
ญาณ ถา้ไม่อยา่งนั้นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะส่ือความหมายกบัพระอริยบุคคลได้
อยา่งไร เวลาลูกศิษยเ์ป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต ์ ไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เอาอะไรเป็นบรรทดัฐาน เอาอะไรเป็นบรรทดัฐานว่าคนนั้นไดแ้ค่
น้ี คนน้ีไดแ้ค่น้ี เอาอะไรเป็นบรรทดัฐาน 

บรรทดัฐานมนัเกิดจากตรงน้ีไง อตัตสมบติัอนัน้ีไง สมบติัท่ีว่ามีคุณค่าอนัน้ีไง ถา้ใคร
สร้างคุณงามความดี โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค มนัเป็นอยา่ง
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ใด มนัมีคุณค่าของมนั มีคุณสมบติัของมนั ไม่อยา่งนั้นมนัจะเป็นโสดาปัตติมรรคอยา่งไร มนัจะ
เป็นสกิทาคามิมรรคอยา่งไร มนัจะเป็นอนาคามิมรรคอยา่งไร มนัจะเป็นอรหตัตมรรค มนัมี
คุณสมบติัอยา่งไร มนัเป็นอยา่งไร แลว้ถา้มนัไม่มีสัจจะไม่มีความจริง เราจะส่ือกนัอยา่งไร จะ
ดูแลกนัอยา่งไร  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา ไออ้ยา่งเราโง่เง่าเต่าตุ่นเขา้ไปหาท่าน 
เวลาท่านพดูมา เราเขา้ใจไดอ้ยา่งไร เราเขา้ใจไหม มนัจบัตอ้งไดไ้หม มนัมีคุณสมบติัอยา่งไร น่ี
ไง ส่ิงท่ีมนัเป็น มนัเป็นอยา่งน้ี ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี “ชีวิตน้ีมีคุณค่านกัๆ” ส่ิงใดท่ีเป็นโลก เราอยูก่บั
โลก เราไม่คดัคา้น เราไม่ขวางโลก เราเห็นเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีดีงาม เราก็เห็นดว้ย 
เราเห็นดว้ยทั้งนั้นน่ะ เพราะว่าคุณงามความดี เราก็ตอ้งอาศยัทาน อาศยัศีล อาศยัภาวนาเพื่อให้
หวัใจของเราเขม้แขง็ข้ึนมา ใหห้วัใจเราละเอียดเขา้ไป ใหห้วัใจของเรามีคุณสมบติัในใจของเรา 

เราก็เขา้ใจได ้ เราก็เห็นดีดว้ย เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ิมตน้จากวฒันธรรม
ประเพณี วฒันธรรมประเพณี แลว้เราก็ฝึกหดัปฏิบติัของเรา ถา้มนัขา้มพน้ไปมนัก็เป็นไอห้ลงั
ลายแลว้ แต่ถา้เรายงัไม่ขา้มพน้ไป ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์กบัการสร้างบุญ
กุศลของเรา มนัเป็นประโยชน์กบัการแสวงหาของเรา มนัอาศยั อาศยัส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่ถา้ถึงเป็นความจริงข้ึนมา มนัเหนือโลก จิตใจน้ีมนัเหนือส่ิงต่างๆ มนัเหนือเพราะ
อะไรล่ะ มนัเหนือเพราะเรามีคุณสมบติัของเรา อตัตสมบติัอนัน้ีมนัเป็นไปได ้ถา้เป็นไปไดน้ะ ดู
สิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่ ขาว ท่านมีทางจงกรม ๓ เส้น ตอนเชา้มาท่านเดินจงกรมถวาย
พระพุทธ ตอนเยน็ๆ ข้ึนมาท่านถวายพระธรรม เวลากลางคืนท่านเดินจงกรมถวายพระสงฆ ์ มี
ทางจงกรม ๓ เส้น แลว้มีความสุข มีวิหารธรรม อยูใ่นทางจงกรม อยูใ่นท่ีนัง่สมาธิภาวนา อยูค่น
เดียวมีความสุขมาก เพราะจิตใจมนัเป็นความสุข จิตใจมนัเป็นวิหารธรรม มนัเหนือโลก มนั
เหนือทุกๆ อยา่ง มนัมีความสุขในตวัของมนัอยูพ่ร้อมแลว้ น่ีไง ชีวิตท่ีมีความส าคญั ส าคญัอยา่ง
น้ี ส าคญัท่ีมนัเป็นไปไดจ้ริง พอเป็นไปไดจ้ริง มนัเป็นสมบติัของเรา 

แต่ของเราตอนน้ีล่ะ ตอนน้ีเราก็มีเป้าหมาย เราก็อยากไดอ้ยา่งนั้น ถา้เราอยากไดอ้ยา่งนั้น 
แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้ ส่ิงท่ีกิเลสมนัต่อตา้น เวลาส่ิงท่ีเราทุกขเ์รายาก กิเลสทั้งนั้นน่ะ กิเลสมนั
ต่อตา้น เพราะกิเลสมนัตอ้งการยดึครองหวัใจน้ี มนัเป็นท่ีอาศยัของมนั บา้นเรือนของเขา เขาไม่
ยอมทิง้หรอก บา้นเรือนของเขา เราไล่ เราฟ้องศาลอยา่งไรเขาก็ไม่ไปหรอก แต่ถา้เราใชม้รรค
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ญาณเขา้ไปแยกแยะ เขา้ไปพิจารณาของเขา พิจารณาท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายบา้น
ท าลายเรือนทั้งหมด ท าลายแลว้มนัยิง่สว่างไสว ท าลายแลว้ยิง่ผอ่งแผว้ เพราะอะไร เพราะท าลาย
แลว้มนัเท่ากบัท าลายกิเลส แต่ส่ิงท่ีเป็นสัจจะความจริงมนัก็เหลืออยูโ่ดยสัจจะความจริงอยา่งนั้น 
แต่สัจจะความจริงอนัน้ีมนัโดนอวิชชา โดนพญามารมนัครอบง าอยู ่ เราก็สงวน เรากรั็กษา เราก็
ไม่กลา้ท าส่ิงใดเลย “สรรพส่ิงเป็นเราๆ นู่นก็เป็นเรา น่ีก็เป็นเรา เราล าบากๆ” 

แต่ถา้เรา เราตอ้งท าลายพญามาร พญามารมนัอยูใ่นบา้นในเรือนนั้น เราล าบากแค่ไหน
เราก็เขม้แขง็ เราล าบากแค่ไหนเรากมี็ความพยายามของเรา ท าต่อเน่ืองไปเร่ือย เวลามรรคมนั
เจริญข้ึนๆ มรรคเจริญข้ึนคือคุณธรรมในหวัใจเราเจริญข้ึน เวลาเจริญข้ึน การนัง่สมาธิการภาวนา
สะดวกสบายมาก เวลาจิตมนัเจริญนะ เวลาคุณธรรมในหวัใจมนัสูงส่ง แต่เวลาถา้มนัยงัไม่ได้
สมุจเฉทปหาน มนัเส่ือมได ้ 

ถา้มนัเส่ือมได ้ มนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เป็นประสบการณ์ของผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั เป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารยข์องเรา เราท าความจริงของเรา ท าใหม้นัมัน่คงข้ึนมา 
เวลามนัสมุจเฉทฯ มนัขาด จบ น่ีไง พอมนัขาดไปแลว้ ส่ิงท่ีเราท าลายขนาดไหน ท าลายขนาด
ไหน ส่ิงท่ีท  าลายน้ีเป็นนามธรรม ท าลายน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ยิง่ท  าลายมนัยิง่สว่างไสว ยิง่
ท  าลายมนัยิง่ผอ่งแผว้ มนัไม่ใช่เหมือนวตัถุ ท  าลายแลว้ก็จบเลย ท าลายแลว้ตอ้งมาซ่อมแซมมนั  

ไอน่ี้ยิง่ท  าลายยิง่สะอาด ยิง่ท  าลายยิง่บริสุทธิ  แต่คนไม่กลา้ท าลาย เพราะกิเลสเป็นเรา แต่
ถา้สัจจะความจริง สัจจะความจริง ยิง่ท  าลายมนัยิง่มีคุณธรรม ยิง่ท  าลายยิง่ดีข้ึน มนัท าลายจริงๆ 
ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา น่ีมีครูบาอาจารยอ์ยา่งน้ี มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าอยา่งน้ี มนัมีสัจจะมี
ความจริงของมนั ฉะนั้น ส่ิงใดท่ีเป็นคุณค่า เป็นประโยชน์กบัเรา เราท าเพื่อส่ิงน้ี  

ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ีนอ้ยนกั แต่ชีวิตน้ีมีความส าคญันกั ความส าคญัว่าเราจะท าไดม้ากได้
นอ้ยแค่ไหน ความส าคญัว่าคนจนก็มีสมบติัแค่นั้น คนร ่ารวยก็มีสมบติัมากข้ึน เราประพฤติ
ปฏิบติั ในใจของเรามีคุณธรรมแค่ไหน คุณธรรมของเรา ประโยชน์กบัเรา สมบติัของเรา อนัน้ี
เป็นความจริงอนัน้ี แลว้มนัเกิดข้ึนจากการเดินจงกรม การนัง่สมาธิภาวนา เกิดจากปัญญา เกิด
จากมรรค ใหม้นัเกิดคุณธรรมในหวัใจของเราข้ึนมา สมบติัแท้ๆ  อยูก่ลางหวัอก หาไม่เจอ สมบติั
ขา้งนอกมนัเป็นท่ีพึ่งอาศยัเท่านั้น สมบติัในใจน้ีรักษาท่ีน่ี 
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