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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมเพราะวนัน้ีเป็นวนัพระ วนัพระ วนัโกนเป็นวนัแสวงหา
บุญกุศลของชาวพทุธเรา ถา้ชาวพทุธเราปรารถนาอยากท าบุญกุศลใช่ไหม ดว้ยเจตนา ดว้ยความ
ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเรา เราถึงไดแ้สวงหา ส่ิงท่ีไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราเอาปัจจยัของ
เราไปเปล่ียนเป็นส่ิงน้ีมาถวายเป็นจงัหันแก่พระภิกษุสงฆ ์

พระภิกษุสงฆไ์ดท้ าภตักิจเสร็จแลว้ หนา้ท่ีของพระภิกษุสงฆ ์ เห็นไหม ผูท่ี้ไดฌ้านสมาบติั 
ผูท่ี้ไดส้มาธิ ผูท่ี้ไดใ้ชปั้ญญาเขา้สู่โคนไม ้ เขา้สู่เรือนวา่งเพ่ือท าหนา้ท่ีของตน ท าหนา้ท่ีของตน
ข้ึนมาเพ่ืออะไร เพ่ือการประพฤติปฏิบติันั้นให้ไดส้มความปราถนา 

เวลาคนบวชแลว้อยากไดม้รรคไดผ้ล อยากส้ินจากกิเลส แต่ถา้โลกเขาฟังกนันะ เขาบอกวา่ 
“เป็นไปไดอ้ยา่งไร โอโ้ฮ! มีเป้าหมายถึงขนาดนั้นเชียวหรือ เช่ือไม่ได”้ น่ีทางโลกเขาคิดกนัอยา่ง
นั้นใช่ไหม แต่มนัเป็นหนา้ท่ีของพระท่ีตอ้งพิสูจน์วา่พระจะทรงมรรคทรงผลในหัวใจของพระ
นั้น 

ถา้พระนั้นไดฝึ้กฝน ไดศึ้กษามาดีแลว้ ไดผ้า่นครูบาอาจารยท่ี์ดีมา การรับภตัตาหารๆ เห็น
ไหม เราตั้งใจมาท าบุญกุศลนะ เราท าบุญกุศลนั้น เราเจตนาของเราไดถ้วายแลว้ ให้มนัจบลงตรง
นั้น ถา้จบลงตรงนั้น เวลาพระภิกษุสงฆเ์ขาพิจารณา ตกัอาหารใส่บาตรของเขาๆ เพราะเวลาใน
เสขิยวตัรนะ ภิกษุฉันอาหารไม่ไดใ้ห้ดงัจุ๊บๆ ไม่ให้ซดดงัซู๊ดๆ ไม่ขอดบาตร 

ค าวา่ “ไม่ขอดบาตร” ไง ไม่ขอดบาตร เห็นไหม เวลาเราธุดงคก์นั เราเท่ียวมา อาหารมนัไม่
พอ เวลาขอดบาตรคือมนักินไม่อ่ิม วา่อยา่งนั้นเถอะ เวลามนัฉันแลว้ ฉันแลว้มนัหมด ขอดบาตร 
คือวา่เราขอดบาตร ภิกษขุอดบาตรเป็นอาบติัทุกกฏนะ อยูใ่นเสขิยวตัร พระเขาสวดปาฏิโมกขก์นั
ทุก ๑๕ ค ่า ฉะนั้น ภิกษฉุันไม่ขอดบาตร 
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เราจะบอกวา่ เวลาท่ีมนัอตัคดัขาดแคลน เขาก็ไดฝึ้กฝนกนัมาอยา่งนั้น เวลาท่ีมนั
เจริญรุ่งเรือง เวลาทานลน้ฝ่ัง ทาน หลวงตาท่านสอนไง ท่านบอกวา่ น ้าออ้ยน ้าตาลมนัจะท่วม
หัวใจ ท่วมหัวปอด ท่วมหัวใจของพระไง 

ถา้อาหารมนัจะมากจะนอ้ยก็แลว้แต่ มนัเป็นศรัทธาของเรา เขาเรียกศรัทธาประณีต ศรัทธา
ประหยาบ ศรัทธาประณีตเขาท าของเขา โอ๋ย! เขาแกะสลกัของเขา เขาท าจนเราไม่กลา้กิน 
ศรัทธาท่ีประณีตเพราะอะไร เพราะจิตใจเขาประณีต จิตใจเขายิ่งใหญ่ ถา้จิตใจเขายิง่ใหญ ่ เขาจะ
ท ามาวจิิตรพิสดาร จิตใจคนปานกลางก็ปานกลาง จิตใจคนหยาบ น่ีพดูถึงวา่ศรัทธา ถา้ศรัทธา
มาแลว้ ศรัทธามาแลว้มนัท าอยา่งนั้นนะ 

แต่พระท่ีรับภตัตาหารนั้นจะพิจารณาอยา่งใด ดว้ยการรักษา รักษาหัวใจอยา่งไร การรักษา
หัวใจนะ เวลาหลวงตาท่านสอนอีกละ่ กินแลว้ก็นอน กอนแลว้ก็นิน วชิาส าคญัเลย กอนแลว้ก็
นิน กินแลว้ก็นอน พอยิ่งกินมากมนักย็ิ่งกิเลสมาก ยิง่กินมากก็ยิง่เพ่ิมพนูกิเลสหนา ถา้กิเลสหนา 

แต่มนัศรัทธาไทยๆ ไง เราไปท่ีไหนเราก็ตอ้งการพระท่ีดี ไปท่ีไหนก็ตอ้งวดัท่ีมีศีลมีธรรม 
วดัท่ีมีศีลมีธรรม แต่ฆราวาสก็มีส่วนหน่ึงท่ีไปส่งเสริม ส่งเสริมอะไร ส่งเสริมกิเลสในหัวใจของ
พระ 

แต่ครูบาอาจารยเ์ราท่านส่งเสริมคุณธรรมๆ มีศีลมีธรรม ท่ีอตัคดัขาดแคลน ท่ีไหนมนัสัป
ปายะ ท่ีวเิวก ท่ีสมควรแก่การประพฤติปฏิบติั ถา้มนัมีสติปัญญานะ เขาจะรักษาตวัเขาๆ ถา้รักษา
ตวัเขา 

ทีน้ีเราไปวดันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่ เราควรท าบุญท่ีไหน ท าบุญท่ีเรา
พอใจ เราพอใจท่ีไหน เราศรัทธาท่ีไหน รีบท า ถา้ไม่รีบท า เด๋ียวกิเลสมนัต่อรอง พอกิเลสมนั
ต่อรองแลว้ อู๋ย! นู่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี นัน่ก็ไม่ตอ้งท า เก็บของเราไวดี้กวา่ 

เห็นไหม ถา้มนัพอใจท่ีไหนควรท า รีบๆ ท า รีบท าเพราะอะไร เพราะเป็นประโยชน์ของ
เรานะ เป็นประโยชน์ของเราจริงๆ ของท่ีเราไดเ้สียสละไปแลว้ นัน่คือของของเรา ของท่ียงัไม่ได้
เสียสละไป วา่จะเสียสละ ละลา้ละลงัๆ ยงัไม่ใช่ของใคร 

ส่ิงท่ีสละไปแลว้น่ีของของเรา หลดุจากมือไปแลว้เป็นของของเรา เพราะมนัขาดไปจากมือ
ของเรา ของของเราตรงไหน ของเราเป็นทิพยส์มบติัๆ ไง ใครเคยท าบุญกุศลท่ีไหน แลว้ลอง
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ทบทวนสิ อาหารนั้นไม่เคยบูดเคยเน่านะ อาหารท่ีจะเป็นแกง เป็นส่ิงใดก็แลว้นะ มนัไม่เคยบูด
เคยเน่า เพราะอะไร เพราะมนัฝังลงท่ีใจเรา คิดถึงแกง เคยท ามาตั้งแต่เดก็ แกงนั้นไม่เน่า แต่เก็บ
ไวใ้นตูว้นัเดียวเน่า 

น่ีไง ของของเราๆ ทิพยส์มบติัๆ มนัอยูท่ี่น่ีไง น่ีไง เวลาคนเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะท่ีมนั
ไม่เสมอกนั มนัไม่เหมือนกนัตรงน้ีไง ตรงท่ีท ามาๆ ทั้งนั้นน่ะ คนท่ีมีจิตใจท่ีผอ่งแผว้ คนท่ีมี
จิตใจท่ีมีปัญญา คนท่ีมีจิตใจท่ีประเสริฐ เขาท าของเขามาๆ แบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ พระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์ขาเสียสละมาตลอดเวลา เสียสละแลว้เสียสละเลา่ เสียสละจน
เป็นจริตนิสัย 

พระเวสสันดรเสียสละขนาดไหนนะ เวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะมนัจะไปตระหน่ีถ่ี
เหนียวไดอ้ยา่งไรเพราะมนัเคยท ามาอยา่งนั้น พนัธุกรรมของจิตมนัลงไปตรงนั้น ถา้มนัลงไป
ตรงนั้นมนัก็เป็นอยา่งนั้น ถา้มนัเป็นไปอยา่งนั้น พอเกิดมาแลว้มนัมีคนยคุนแหย ่ คนคอยป่ันหัว 
ป่ันหัวขนาดไหนนะ พอร่องความคิด จริตนิสยัเป็นอยา่งนั้น ใครมาป่ันหัวมนัก็ฟังเขา มนัก็
คลอนแคลนพกัหน่ึง แต่มนัเป็นไปไม่ได ้บารมีของคนมนัอยูท่ี่น่ีไง 

แต่ของเราท าแต่ความชัว่ๆ มา เทวทตัเอารัดเอาเปรียบมาทุกภพทุกชาติ แลว้พอมาเกิดเป็น
เทวทตั เวลาบวชแลว้ โอโ้ฮ! ความคิดยิง่ใหญ่ จะเสียสละ จะดูแลหมู่คณะ 

จะดูแลจริงๆ หรือ หลอกเขาทั้งนั้นน่ะ หลอกเขามาเป็นบาทเป็นฐาน หลอกเขามาเป็นก าลงั
ของตน หลอกเขานัน่น่ะ หลอกเขาทั้งนั้นน่ะ มนัไม่จริง มนัไม่จริงมาแตไ่หนแต่ไรไง ถา้มนัไม่
จริงมาแตไ่หนแต่ไรมนัก็ไม่จริงตลอดไปอยา่งนั้นน่ะ ทั้งๆ ท่ีมนัเกิดมาร่วมกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น 
สร้างสมบุญญาธิการขนาดนั้น เวลาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ๖ ปี เผชิญกบัพญามาร เผชิญกบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยากขนาดนั้น ไดป้ราบมารในใจของตนขนาดนั้น แลว้เทวทตัท าอะไร ได้
อะไรมาเป็นความจริง ไม่มีความจริงเลย 

เพียงแต่วา่เวลาคู่ต่อกร คู่ต่อกร เวลาเจา้ชายสิทธตัถะเป็นพระโพธิสัตว ์ เทวทตัก็เกิดร่วมมา
ตลอด คู่ต่อกร ก าลงัไง เขาบอกไม่มีมารก็ไม่ท าให้เกิดไง น่ีไง ต่อกรไปต่อกรมากไ็ดฌ้านสมาบติั 
แปลงร่างได ้ ไปเป็นงูบนหัวอชาตศตัรู นัน่น่ะผลของฌานสมาบติั นัน่น่ะอภิญญา อภิญญาอยา่ง
นั้นท่ีวา่เป็นโลกๆ น่ีไง เร่ืองของโลกๆ เพราะอะไร เพราะเทวทตัเส่ือมหมด 
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เทวทตัแปลงร่างไดน้ะ ไปเป็นงูอยูบ่นหัวอชาตศตัรูได ้ ทายใจคนได ้ แต่เทวทตัคิดท าลาย
พระสงฆ ์ คิดฆา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ คนท่ีแปลงกายไดย้งัคิดฆ่าอาจารยข์องตน คิด
ฆ่าศาสดาของตน คิดฆา่ แปลงร่างไดมี้ประโยชน์อะไร 

น่ีไง แลว้เวลามนัท า เวลามาอยูใ่นศาสนา ศาสนาเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สร้างมาอยา่งนั้นๆ มนัขดัมนัแยง้กนัไง มนัขดัมนัแยง้กนัเพราะกิเลสกบัธรรม 
กิเลสกบัธรรมไง ในใจเราก็เหมือนกนั คิดดี คิดชัว่ คิดเห็นแก่ตวั คิดถึงคนอ่ืน มนัมี ๒ เร่ือง
เท่านั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นขั้วบวกขั้วลบ ถา้ไม่มีขั้วบวกขั้วลบก็ไม่มีชีวติน้ี ไม่มีเวรมี
กรรม ไม่มีมนัก็ไม่มีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ เห็นไหม แต่เราเกิดมาแลว้ เรามีสติปัญญามาก
นอ้ยแค่ไหน 

ทุกคนแพต้วัเองหมดนะ แพกิ้เลสในใจของตนเองหมด ทุกคนตอ้งตายทั้งนั้น เราชนะคน
อ่ืน ชนะใครก็ไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่เราสร้างเวรสร้างกรรม เห็นไหม เราแพกิ้เลสในใจของตน เห็น
ไหม เราแพเ้รานะ แลว้ทุกคนตอ้งไปอยูใ่นโลงหมดนะ ทุกคนแพต้วัเองหมด 

ชนะใครก็แลว้แต่ มีเหตุการณ์ขนาดไหน เหยียบย  า่เขาขนาดไหน ท าลายเขาไดข้นาดไหน 
ชนะเขาตลอดไป ตายหมด แพค้วามตายไง แพม้จัจุราชไง แต่สุดทา้ยแลว้ ส่ิงท่ีกระท านั้น พญา
มารท่ีมนัท านั้นมนัตกอยูท่ี่ไหนละ่ มารเกิดบนท่ีไหน เกิดบนใจของคน 

ธรรมเกิดท่ีไหน เกิดบนใจของคนๆ ใจของคนนะ แต่ผลท่ีมนัไดรั้บละ่ มารมนัรับดว้ยไหม 
ไม่ ไอพ้วกยแุหย ่ไอพ้วกตะแคงร่ัวมนัรับดว้ยไหม ไม่ ไอท่ี้กระท าๆ มนัรับดว้ยไหม ไม่ 

ใครรับ ภวาสวะ ภพ จิต จิตท่ีมนัรับไง พอรับ พอเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัเกิดภพชาติ
ใหม่ แต่มนัมีสถานะกรรมอนันั้นตามมนัไป น่ีไง ท่ีจิตรับไว้ๆ  ท่ีพระโพธิสัตว ์ ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย ภพชาติท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้มนัไม่ต่อเน่ือง พระพทุธเจา้เกิดได้
อยา่งไร มนัขาดตอนไง 

ไฟของเรา ในบา้นเราไฟมนัตก ไฟขาดไป บา้นยงัไฟดบัเลย แลว้จิตมนัมีขาดตอนตรงไหน 
จิตมนัมีเวน้วรรคท่ีไหน จิตมนัไม่มีขาดตอน จิตมนัไม่มีเวน้วรรค มนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ
ไง ส่ิงท่ีท ามาๆ น่ีไง ส่ิงน้ีใครรับๆ ก็ใจน้ีเป็นผูรั้บ ก็โงก่บัตวัเองไง มนัสะใจ มนัสะใจนะ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๘ เมายน ๒๕๖๑ ๕ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

เวลาไปวดัไปวานะ ควรท าบุญท่ีไหน ท าแลว้ให้มนัจบกนัไป ท าจบไป อยา่วา่ใจหน่ึงอยาก
ท าบุญ แต่กิเลสมนัก็อยากให้เขาเห็นหนา้ ลอยไปลอยมา ลอยหนา้ลอยตา ไร้สาระฉิบหายเลยนะ 
มนัเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นน่ะ 

ถา้ไปวดัไปวา เราก็เลือกอยูแ่ลว้ใช่ไหม เลือกวดัท่ีเราพอใจ ไปถึงถา้มนัเป็นกิจกรรม
อยา่งไรเราก็ท าตามนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นขอ้วตัร ค าวา่ “ขอ้วตัร” แต่ละวดัไม่เหมือนกนัหรอก แต่
ละวดันะ มนัอยูท่ี่ หน่ึง ชยัภูมิ สถานท่ีต่างๆ มนัร้อยแปด ดูศาลาสร้างก็ไม่เหมือนกนั ทุกอยา่งก็
ไม่เหมือนกนั การเขา้ออกก็ไม่เหมือนกนั แต่ท่ีไปไหนแลว้ ถา้เป็นบณัฑิตๆ เรากด็ูเสียหน่อยหน่ึง 
เขาท ากนัอยา่งไร เราก็ท าตามเขา เราท าตามเขานะ เพราะอะไร เพราะเราตอ้งการบุญกุศลของเรา 
เราไม่ตอ้งไปคอยเพง่โทษใครทั้งส้ิน การเพง่โทษใครมนัเป็นแผลใจเราทั้งนั้นน่ะ น่ีไง เราท าเพ่ือ
ประโยชน์กบัเราไง 

เราจะพดูวา่ ถา้ไปวดัไปวาแลว้ ถา้มนัจะเป็นประโยชน์ พระเราอยากให้มนัไดป้ระโยชน์
สูงสุดไง ไดป้ระโยชน์ทั้งนั้น แต่พวกกิเลสวา่ “เอะ๊! มีแค่น้ีหรือ ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะ” 

ไม่มีอะไรเลยน่ะมนัมี ไอท่ี้มีๆ มนัไม่มี มนัไม่มีเพราะอะไร เพราะมนัเป็นพิธีกรรม 
พิธีกรรมเอามาเป็นขั้นตอน เห็นไหม เวลาเราไปวดัไปวาข้ึนมา เราไปราชการ หลายๆ โต๊ะตอ้ง
จ่ายเยอะนะ กวา่จะผา่นโต๊ะหน่ึง แหม! จ่ายแลว้จ่ายอีก ผา่นทีละโต๊ะๆ ไง ถา้มนัท าทีเดียวส าเร็จ
เลย นัน่จบ 

น่ีก็เหมือนกนั เพราะทานมนัอยูท่ี่เจตนา มนัอยูท่ี่หัวใจมนัยิ่งใหญ่ ถา้หัวใจน้ีมนัยิ่งใหญ่ มนั
ไปแลว้อยา่ให้กิเลสมนัมายมุาแหยไ่ง นู่นกไ็ม่ดี น่ีก็ไม่ได ้ โน่นก็ไม่เป็นไป โอ๋ย! เราเรียนมานะ 
เราเรียนมานะ ศาสนพิธี โอ๋ย! ถา้ไม่ไดถ้วายสังฆทานมนัเป็นทานไม่ไดน้ะ 

สมยัพทุธกาลนะ เวลาขา้วยากหมากแพง พอขา้วยากหมากแพงมนัเกิดภยัพิบติั องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัด ารงชีพอยู ่ผอ่น ผอ่นให้ภิกษ ุถา้เดินไปในป่า เห็นผลไมท่ี้ตก ให้เก็บได ้
ให้เก็บไดแ้ลว้ถา้ไปเจอใครแลว้ ไปเจอใคร ให้วางไว ้ แลว้ให้เขาประเคน แลว้เวลากลบัมาเป็น
ปกติแลว้ วนิยัขอ้น้ีพระพทุธเจา้สั่งยกเลิก 

เวลาเราไปในป่านะ เวลาเราไปเห็นส่ิงท่ีเราจะใกลต้ายแลว้ละ่ ใกลต้ายเพราะอดอาหารมา
หลายวนัแลว้ มนัจะเป็นจะตายแลว้ ถา้ไปเจอส่ิงใดไม่มีคนประเคนนะ ให้บงัสุกุลเอานะ บงัสุกุล
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เลย อนิจจา วต สงฺขารา ขอเถอะผลไมผ้ลน้ี ฉันไดน้ะ ไม่เป็นอาบติั มนัจะผา่นไปได ้มนัผา่นไป
ได ้น้ีอยูใ่นพระไตรปิฎกนะ 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้บอกเราศึกษามาๆ ศึกษาอะไร ศึกษามา ศึกษาแลว้เป็นโทษกบัตนใช่ไหม 
ศึกษามาแลว้ก็คอยเพง่โทษคนอ่ืนหรือ ศึกษามาแลว้เพ่ือเป็นดาบเพ่ือไปฟันเขาใช่ไหม เพ่ือเป็น
คนจบัผิดเขาหรือ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ศึกษามาเพ่ือลดทอนกิเลสของ
เรา ศึกษามาเพ่ือให้เราเปิดกวา้ง เพ่ือให้ด  ารงชีพ เพ่ือให้เราท าส่ิงใดท่ีมนัเป็นประโยชน์ ส่ิงใดท่ี
มนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์กบับริษทั ๔ 

ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ เหมือนพอ่แม่ พอ่แม่ ลกูมนัจะผิดพลาด ลกูมนัจะเป็นส่ิงใด เราจะ
พยายามสัง่สอน เราพยายามชกัน าไปให้มนัถกูตอ้ง แลว้เขาก็ศึกษามาอยา่งนั้น ศึกษามาไวเ้พ่ือ
เถียงกบัมนั มนัจะบอกวา่ มนัเรียนเก่ง พอ่แม่ไม่มีการศึกษาไง ศึกษาไวเ้ถียงกบัมนั เวลาเถียง
มาแลว้พระมนัชอบเขา้รูปเขา้รอย น่ีพดูถึงถา้มนัเป็นธรรมๆ ถา้เป็นธรรม เป็นธรรมอยา่งนั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ เวลาพระเรา ส่ิงท่ีมนัผา่นโลกมา ผา่นโลกมาอยา่งไร ไดจ้ริตนิสยัใครมา 
เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสอนมาอยา่งนั้น ครูบาอาจารยเ์ราท่านสอนมา ประหยดัมธัยสัถ ์

เราอยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ของมนัลน้เหลือนะในคลงั ท่านประหยดัของท่าน 
ท่านใชข้องท่านดว้ยความประหยดัมธัยสัถ ์ ยิง่หลวงปู่มัน่น่ีไม่ไดเ้ลยนะ อนันั้นมนัแสดงออกถึง
หัวใจ หัวใจของคนท่ีเป็นธรรม กิริยามนัแสดงออกหมด กิริยาท่ีแสดงออกมาจากธรรมมนัจะเป็น
ธรรม 

กิริยาท่ีแสดงออกมาจากกิเลส กิเลสทั้งนั้น อา้งวา่มีธรรมก็กิเลส กิเลสมนัแสดงออกมาดว้ย
ความเป็นกิเลส แลว้กิเลสแสดงออกมาแลว้ยงับงัเงานะ มารยาทสวยงาม เวลานัง่ตอ้งนัง่บนขน
สัตว ์ไปไหนตอ้งไปดว้ยเคร่ืองบิน ไร้สาระมากเลย 

ครูบาอาจารยเ์รานะ สูงสุดสู่สามญัน่ีใชไ้ด ้ สูงสุดสู่สามญั ใจเหมือนใจ คนเหมือนคน เขา
จะมีกิเลส มนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัไม่มีใครท าให้ใครสะอาดไดห้รอก แต่การกระท าของครูบา
อาจารยท่ี์เป็นตวัอยา่งไง หน่ึงตวัอยา่งดีกวา่ร้อยค าสัง่ หลวงปู่มัน่ท่านท าทั้งชีวติของท่าน หลวง
ตา เพราะท่านมีโครงการช่วยชาติน่ีแหละ ถา้ไม่มีโครงการช่วยชาติ ชีวติของท่านจะสมบูรณ์
แบบมากกวา่น้ี แต่โครงการช่วยชาติก็เพ่ือโลกไง 
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น่ีก็เหมือนกนั ชีวติเราก็เป็นชีวตินะ อยา่ให้แพต้วัเอง ทุกคนตอ้งไปนอนในโลงศพทั้งนั้น 
ไม่มีใครผา่นโลงศพไปไดห้รอก แลว้ชีวติท่ียงัมีอยูน่ี่พยายามยบัยั้งมนั ถา้มนัคิดเห่อเหิมท าลาย
คนอ่ืน หยดุซะ ถา้มนัคิดเพ่ือตวัมนัเอง เหยียบคนัเร่ง ท าเพ่ือประโยชน์ ท าเพ่ือประโยชน์กบั
หัวใจดวงน้ี ให้หัวใจดวงน้ีมีธรรมเพ่ือรักษาใจของตน เอวงั 


