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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ สจัธรรมๆ หลวงปู่ลีท่านไดส้ร้างบุญกุศลของท่านมา 
ความสร้างบุญกุศลมาคือท่านประพฤติปฏิบติัมาถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้ส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้มนั
หมดเวรหมดกรรม ท่านไม่มีเวรไม่มีกรรมอะไรทั้งส้ิน คนท่ีไม่มีเวรไม่มีกรรมแลว้มนัอยูสุ่ขอยู่
สบายอยูแ่ลว้แหละ แต่ท่านก็ยงัเป็นหลกัชยัของพวกเราไง ถา้ท่านเป็นหลกัชยัของพวกเรา 

ดูสิ ของเรายงัมีเวรมีกรรมต่อกนั เราก็อยากจะสร้างบุญกุศลของเรา ครูบาอาจารยท่ี์น่า
เล่ือมใส เราก็อยากจะเติมบุญของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราๆ ไง แลว้ท่านอยู ่พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์

พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีเป็นอริยสงฆม์นัเป็นท่ีไวว้างใจได ้ คนท่ีไวว้างใจได ้ ท าส่ิงใดเราก็ท าได้
เตม็ไมเ้ตม็มือไง แต่ถา้มนัไวว้างใจกนัไม่ได ้ ถา้ไวว้างใจกนัไม่ได ้ เราท าส่ิงใดไปเราก็เคลือบ
คลางแคลงใจ ปฏิคาหก ผูใ้ห้ใหด้ว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ สะอาด
บริสุทธ์ิอยา่งนั้นไง 

นัน่พดูถึงวา่ท่านส้ินเวรส้ินกรรมแลว้ เราเองยงัมีเวรมีกรรมต่อกนัอยูน่ะ ดสิู เวลาสัตว์
โลก เวลานกมนัอพยพ เวลามนัจะอพยพไปเพราะอะไร เพราะสถานท่ีอยูเ่ดิมของมนัไม่มีอาหาร 
มนัตอ้งอพยพเพ่ือหาอาหารมนั ถา้หาอาหารเพ่ือยงัชีพ พวกนกท่ีมนัไดแ้ขง็แรง นกท่ีมนัได้
เตรียมตวัของมนัมา มนัก็จะไปหาอาหารตามทางของมนั แลว้ไปถึงส้ินสุดมนัไปสร้างครอบครัว
ของมนั สุดทา้ยแลว้ถึงเวลามนัก็อพยพกลบั 

น่ีพดูถึงวา่มนัอพยพเพราะอะไรละ่ มนัอพยพเพราะมนัตอ้งการอาหารของมนัไง ส่ิงท่ี
เป็นอาหารๆ เห็นไหม เวลาเป็นสัตวโ์ลก สัตวโ์ลกตอ้งมีการขวนขวาย ตอ้งมีการกระท า ฉะนั้น 
ในปัจจุบนัน้ีโลกเจริญๆ กระทรวงมหาดไทยจะบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข บ าบดัทุกข ์ บ ารุงสุขของ
พวกเราน่ีไง 
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น่ีไง เราก็แสวงหาอาหารของเราอยู ่การกระท า ท าดีเป็นสุจริตธรรม ท าคุณงามความดีข้ึน
มาแลว้มนัก็ไดอ้าหารเพ่ือด ารงชีพดว้ย ไดบุ้ญกุศลของเราดว้ย บุญกุศลของเราๆ แลว้ถา้ไดม้า 
ไดม้าดว้ยทุจริต ไดม้าด ารงชีพของเราดว้ยเป็นการทุจริต มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ 

น่ีพดูถึงวา่ กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั มนัก็ท าให้คนเรามีจริตนิสัยของคนจะ
เหลวไหล จะมัน่คง น่ีส่ิงท่ีเราเกิดมา แลว้เวลาเกิดมา เกิดมาในสังคมๆ เราเกิดในประเทศอนั
สมควร เกิดจากพอ่แม่ท่ีดี พอ่แม่ท่ีดียงัสอนนะ ไปโรงเรียน เรามีเพ่ือน อยา่เอาเปรียบกนั เรามี
เพ่ือน ตกทุกขไ์ดย้ากเราจะดูแลเขา ส่ิงใดถา้ขาดแคลน เราจะช่วยกนัดูแล แต่ถา้เราอตัคดัขาด
แคลน เราไม่มีส่ิงใดดูแลเขา เราก็ใหก้ าลงัใจเขา 

คนเราบางคนเกิดมามนัไม่เท่ากนัหรอก คนท่ีเกิดมาไม่เท่ากนัแลว้เราก็ไม่นอ้ยใจส่ิงใด
ทั้งส้ิน ไม่นอ้ยใจเพราะอะไร เพราะกรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั การก าเนิดของเรามาจาก
การกระท าของเราทั้งนั้นน่ะ ท าดีท าชัว่มา ถา้เขาท าคณุงามความดีของเขามา ท าบุญกุศลของเขา
มา เห็นไหม 

เวลาเรามาบวช เวลาเราพดูกบัลกูศิษยทุ์กทีวา่ เราภูมิใจนะ เราเกิดมาในชาติน้ี เกิดมากย็งั
พบครูบาอาจารยข์องเราท่ีดีๆ ไง ครูบาอาจารยท่ี์ดีๆ เพราะอะไร เพราะเวลาเราประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ใช่ไหม ท่านบอกวา่ท่านเคารพหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่
มัน่กบัท่านเหมือนกบัพอ่กบัลกู ถา้คุยกนัดว้ยการปกครอง การรับผิดชอบในวดันะ เหมือนพ่อ
กบัลกู แต่พดูธรรมะไม่ไดเ้ลย พดูธรรมะ หงายทอ้งทุกทีเลย 

ท่านบอกเวลาข้ึนไปหงายทอ้ง ค าวา่ “หงายทอ้ง” หมายความวา่ เราประพฤติปฏิบติัทุก
คน ทุกคนมนัตอ้งไดป้ระสบใช่ไหม จิตจะเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ จิตของเราจะเป็น
ปัญญาหรือไม่เป็นปัญญา เราก็เขา้ใจวา่มนัเป็นอยา่งนั้นไง น่ีเขาเรียกวา่ของของเรา เราก็มีของเรา
ใช่ไหม ปัจจตัตงัของเรา แต่ปัจจตัตงัโดยท่ีกิเลสมนัยงัมีสมุทยัเจือปนอยู ่ ยงัมีความเขา้ใจของเรา 
ยงัมีความเห็นของเราเจือปนอยู ่ เราก็ซาบซ้ึง เราข้ึนไปเราก็อยากจะวา่ของเราก็มีอยูไ่ง พอมีอยู ่
เวลาข้ึนไปหาท่าน น่ีไง เวลาพดูธรรมะกนั พอพดูธรรมะทีไรลม้ทุกทีๆ เพราะอะไร เพราะ
สติปัญญาเราสู้ท่านไม่ได ้
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น่ีก็เหมือนกนั ท่ีเราบอกวา่เราเกิดมามีบุญๆ เพราะเรามีครูบาอาจารยข์องเราไง เรากไ็ด้
ข้ึนไปสนทนากบัท่าน หลวงตา หลวงปู่เจ๊ียะ หลวงปู่เจ๊ียะน่ีโอโ้ฮ! ทั้งคืน มนัก็เป็นทิฏฐิของเรา
เหมือนกนัใช่ไหม เรากรู้็เราก็เห็นของเราเหมือนกนัน่ะ ท่ีวา่มีบุญๆ มีบุญตรงน้ีแหละ 

ถา้เราไม่มีบุญตรงน้ีนะ หลวงปู่เจ๊ียะท่านพดูเลย เวลาพระเพ่ือนเราไปเยี่ยมท่าน “ไอข้าวๆ 
ยงัอยูไ่หม” เพราะเราไปกบัพระบุญส่ง มีขาวกบัด า “ไอข้าวๆ เถียงเก่ง” ค าวา่ “ไอข้าวๆ เถียงเก่ง” 
ท่านฝังใจท่านนะ ไอข้าวๆ เถียงเก่งๆ เพราะมนัเถียงทุกคืนเลย 

เราจะบอกวา่ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์มีวฒิุภาวะท่ีสูงกวา่ ค  าวา่ “เถียงเก่ง” เราเถียงชนะนะ 
เวลาเถียง หลวงปู่สู้ไม่ได ้เถียงน่ีแหม! ไปไดเ้ร่ือยเลย 

ค าวา่ “เถียง” มนัก็มุมมองของเรานัน่แหละ แต่ความจริงมนัไม่ใช่ ความจริงสู้ท่านไม่ได้
หรอก แต่มนัเถียงเก่งๆ มนัเถียงไง ค าวา่ “เถียง” 

น่ีเราใชค้  าวา่ “บุญ” ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์ฉลาดกวา่ ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์จะมาแกไ้ขได ้
มนัก็ติดอยูน่ัน่แหละ แลว้ยิ่งเถียงเก่งๆ อยา่งน้ีดว้ยนะ ยิ่งปากจดัอยา่งน้ี ยิ่งปล้ินไปอยา่งน้ี กิเลส
มนัพาไปอยา่งนั้นน่ะ มนัก็ไปคา้งอยูน่ัน่น่ะ มนักไ็ปตายอยูน่ัน่น่ะ มนัไปไม่รอดหรอก 

เวลากลบัมายอ้นถึงประสบการณ์ของเราๆ เราถึงวา่เรามีบุญๆ ไง มีบุญตรงท่ีมีครูบา
อาจารยค์อยมาแกไ้ข มีบุญท่ีมีครูบาอาจารยค์อยมาเปล่ียนแปลงทศันคติ มีบุญ มีครูบาอาจารย์
คอยชกัน าให้เขา้ท่ีถกูทาง 

ไอเ้ราก็เถียง เถียงทุกคนน่ะ เพราะหลวงตาท่านพดู เวลาท่านข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ เราก็มี
ของเรา ค าวา่ “เราก็มีของเรา” คือเราไปภาวนาแลว้เรารู้เราเห็นของเราตามนั้นๆ แต่มนัยงัมีสมุทยั 
มีความเห็นของเราเจือปนอยู ่ มนัยงัไม่สะอาดบริสุทธ์ิพอ การปฏิบติัมนัเป็นมาอยา่งน้ีทุกคนน่ะ 
ไอค้นท่ีปฏิบติัมาๆ ไปรู้อะไรเลก็ๆ นอ้ยๆ ลมพดัใบไมไ้หว โอโ้ฮ! ต่ืนเตน้ มนัยงัไม่จริงหรอก 

เวลามนัจริงแลว้ น่ีไง เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติันะ เวลาไปถามปัญหา เราฟังถามตอบ
ปัญหาของหลวงตาประจ า 

ถามวา่ ท าอยา่งน้ีถกูตอ้งหรือไม่ 

ถกู 
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แลว้ท าอยา่งไรต่อ 

ก็ท าซ ้ าไง ท าซ ้ า 

ค าวา่ “ท าซ ้าๆ” ทุกคนฟังแลว้เบ่ือ แต่ความเป็นจริง การท่ีใจของเราตรวจสอบซ ้ า ท าซ ้ า 
พิจารณาซ ้า ท าซ ้ าๆ ถา้เรามีสติมีปัญญามนัจะเห็นความบกพร่อง ถา้มีสติมีปัญญา มีความ
รอบคอบ มนัจะพฒันาข้ึน 

แต่มนัเป็นเพราะวฒิุภาวะคนท่ีออ่นแอ ก่อนท่ีจะท าส่ิงใดข้ึนมาไดม้นัก็แบบวา่สุด
ความสามารถแลว้ แต่น่ีมนัจะท าซ ้ าๆ “อูฮู้! งานอยา่งน้ีตอ้งท าซ ้ าอีกหรือ อูฮู้! อูฮู้! อูฮู้!” มนัท าไม่
ไหว แต่ถา้มนัท าซ ้ า ช านาญในวสี 

หลวงปู่เจ๊ียะท่านพดูบ่อย ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ ช านาญในการออก ช านาญใน
การตรวจสอบ ช านาญ ค าวา่ “ช านาญ” ท าเม่ือไหร่มนัก็ได ้

ค าวา่ “ไม่ช านาญ” นกักีฬาถา้ร่างกายมนัฟิตอยูน่ะ ถา้มนัซ้อม ความฟิตนั้นมนัจะคงท่ี
ตลอดไป คนท่ีท าซ ้ าๆ พิจารณาซ ้ าๆ แลว้มนัจะมีมาตรฐาน มนัจะมีสติ มนัจะมีสมาธิท่ีสามารถ
จะพิจารณาไดซ้ ้ าๆ เพราะมนัมีก าลงัพอ แต่นกักีฬาท่ีมนัไม่ซ้อม นกักีฬาไม่ดูแลตวัเอง ปลอ่ยจน
ข้ึนอืดเลยอยา่งน้ี 

น่ีก็เหมือนกนั ภาวนาไดห้นหน่ึง สุดทา้ยแลว้ก็ท าไม่ไดอี้ก แลว้จะให้ท าซ ้ าเกือบตาย 
ส่วนใหญ่ภาวนาเป็นอยา่งน้ี ฉะนั้น ถึงวา่ส้มหลน่ๆ ไง ค าวา่ “ส้มหลน่” มนัไดอ้ยูห่นหน่ึง ความ
ไดอ้ยูห่นหน่ึง ใครมนัก็ท าได ้ ลมพดัใบไมไ้หวไง อารมณ์ชัว่วบู ภาวนาชัว่วบู วบูหน่ึงเห็นอยา่ง
นั้น แลว้ท าอีกท าไม่ได ้แลว้ชัว่วบูๆ ดูสิ ลมพดัใบไมไ้หว ใบไมเ้วลามนัแก่ มนัผลดัใบ แลว้ผลดั
ใบใบหน่ึง แลว้ตน้ไมต้น้หน่ึง ใบไมม้นัมีอีกมากมายเท่าไร ฤดูกาลหนา้มนัจะออกอีกเท่าไร 

เราจะบอกวา่ เวลาลมพดัใบไมไ้หวก็เหมือนกบัใบไมใ้บหน่ึงหลดุจากขั้วไป พิจารณาไป 
พอรู้เห็นทีหน่ึง แลว้ความเขา้ใจก็ไดใ้บไมใ้บหน่ึง แลว้ไอใ้บไมอี้กเตม็ตน้อยูไ่หน ฤดูกาลหนา้
มนัออกอีก กิเลสมนัยงัสร้างอยูต่ลอดเวลานัน่น่ะ มึงจะทุกขอี์กขนาดไหน 

แต่เวลาคนปฏิบติัมาแลว้มนัคิดอยา่งนั้นไง เพราะอะไร สมุจเฉทปหานหนเดียว กห็น
เดียวก็หนนั้นไง หนท่ีใบไมน้ั้นมนัหลดุ มนัเขา้ขา้งตวัมนัเองไปตลอดเลยนกัภาวนา 
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เราเป็นคนภาวนามาก่อน เรารู้ถึงกิเลส เลห์่กลของมนั เลห์่กลของกิเลสแค่ไหน แลว้ถา้มี
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ นะ ท่านก็จะคอยช้ีคอยแนะ คอยบอกเรา ไอถ้า้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ 
เราฟังมาเยอะนะ เวลาพระท่ีปฏิบติัแลว้มนัไปตนั แลว้เขากไ็ปจบักลุม่กนั น่ีเขามาพดูให้ฟังนะ 

เวลาหลวงตาท่านเทศนาวา่การ ตทงัคปหานคือการประหารชัว่คราว ความรู้ชัว่คราว 
ความรู้พอเรารู้ไดช้ัว่คราวมนัไม่ใช่สมุจเฉทปหาน 

ค าวา่ “สมุจเฉทปหาน” คือการฆ่ากิเลสตาย ตายจริงๆ ตายตามขอ้เทจ็จริง สงัโยชน์จะ
ขาดไป แลว้มนัจะเกิดความมหัศจรรย ์ เกิดขณะจิต เหมือนกบัฝนตกฟ้าร้อง มนัจะเกิดฟ้าผา่ ฟ้า
แลบ ความเกิดการเป็นจริงในเวลาสมุจเฉทปหานมนัจะมหัศจรรย ์เขาเรียกวา่ “ขณะจิต” 

หลวงตาใชค้  าวา่ “ขณะเลก็ ขณะใหญ่” ถา้ขณะเลก็มนัก็ง่ายๆ เรียบง่าย แต่ไม่มีอะไร
มหัศจรรย ์ แต่ของท่าน ท่านบอกของท่านน่ีขณะใหญโ่ตมาก โลกธาตุน้ีไหวหมดเลย แลว้ท่านก็
มาเทียบกบัของอาจารยสิ์งห์ทอง ท่านบอกวา่ขณะมนัเรียบๆ น้ีถา้มนัเป็นสมุจเฉทปหาน 

แต่มีพระกลุม่หน่ึงเขาบอกวา่เขาไปรวมหัวกนั ไอพ้วกภาวนาไม่เป็น “เวลาพวกนั้นบอก
วา่ตอ้งขาด ตอ้งสมุจเฉทปหาน ก็เป็นเร่ืองของเขาเนาะ ไอพ้วกเราท าแค่น้ีก็พอ” 

กิเลสขนาดนั้นนะ ตวัเองหลงผิด ตวัเองไม่มีสัจจะความจริงในใจ มนัยงัไปเอาความเห็น
ไปรวมกนัเป็นกลุม่เป็นกอ้นข้ึนมาเพ่ือให้กิเลสมนัพองตวั เพ่ือให้กิเลสมนัแอบอา้งวา่ฉันก็มีคนท่ี
เห็นดว้ย ฉันก็วา่มีคนท่ีวา่บรรลธุรรม เห็นธรรม 

เราฟังมา เราฟังพระท่ีมนัคุยกนันัน่น่ะเวลามาถามปัญหา “ถา้อยา่งนั้นพวกเราไม่ตอ้งขาด 
ไม่ตอ้งสมุจเฉทปหานก็ได ้ ของเราก็บรรลธุรรมเหมือนกนั” น่ีก็ไปสร้างกลุม่สร้างกอ้นดว้ยแก๊ง 
แก๊งสเตอร์ดว้ยความเห็นผิดไง 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัคืออะไร ความจริงมนัเป็นปัจจตัตงั ความจริงมนัเป็น
สันทิฏฐิโก รู้แจง้ตามความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริงแลว้มนัตอ้งรู้จริงเห็นจริงใช่ไหม กิเลสขาด 
ยถาภูตงั กิเลสมนัขาดไป เกิดญาณทสัสนะ เกิดญาณทสัสนะเห็นวา่กิเลสมนัตาย มนัเหมือนกบั
การฆาตรกรรม เวลาฆาตรกรรมไปแลว้ตอ้งมีการพลิกศพ คดีอาญาเขาตอ้งพิจารณาไง มนัมี
กระบวนการของมนั น่ีก็มีกระบวนการของมนั แต่คนมนัไม่เคยเห็น 
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เราฟังแลว้เศร้านะ มีพระมาพดูให้ฟังหลายองค ์บอกวา่ “ถา้หลวงตาท่านบอกตอ้งขาด ค า
วา่ขาดคือสมุจเฉทปหาน กิเลสขาดออกไปจากใจ ก็เป็นเร่ืองของท่านเถอะ ของเราๆๆ พอมนั
ปลอ่ยวางก็ใช่แลว้แหละ” 

การพดูอยา่งน้ีฟังแลว้มนัสะเทือนใจ สะเทือนใจหมายความวา่มนัผิดพลาด คือมนัไม่ส้ิน
กระบวนการของมนั พอไม่ส้ินกระบวนการของมนั แลว้ก็ไปเช่ือกนัวา่เป็นอยา่งนั้น แลว้คนวฒิุ
ภาวะมนัออ่นแอใช่ไหม มนัก็เป็นอยา่งนั้น เหมือนเราเลย โลกปัจจุบนัน้ีไอแ้ก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
“บญัชีของท่านไปพวัพนักบัการคา้ยาเสพติด ตอ้งส่งบญัชีมาให้ดู” ส่งไปใหห้มดเลย แลว้มนัก็
เบิกเกล้ียงเลย 

น่ีก็เหมือนกนั กลุม่ของมนัไง เพราะอะไร เพราะมนัไม่จริง มนัเป็นการหลอกลวง กิเลส
มนัหลอก แต่น่าเห็นใจนะ เราพยายามตามความรู้สึกของเขา ตามความรู้สึกของเขาคือวา่เขาก็ท า
ไดแ้ค่น้ีไง คืออ านาจวาสนาบารมีของคนมนัมีเท่าน้ี พอมีเท่าน้ี เคยท าได ้ คือใบไมห้ลดุไปสักใบ
หน่ึง คือเกิดความเห็นชัว่คราว แลว้ความเห็นชัว่คราวมนัก็มหัศจรรยน์ะ พอมหัศจรรยข้ึ์นมาก็
บอกวา่น่ีใช่ๆ ใช่ของเขาคือเขาท าซ ้ าอีกไม่ได ้

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรานะ ถา้มนัไดอ้ยา่งนั้นมานะ เวลาหลวงตาท่านเทศนาวา่
การประจ า คนภาวนาเป็น คนภาวนาไม่เป็น ถา้ภาวนาเป็นมนัจะมีร่องมีรอยอยา่งน้ี น่ีภาวนาเป็น
เห็นร่องเห็นรอย เพราะพอภาวนาเป็นแลว้มนัจะท าไดง้่ายข้ึน เหมือนกบันกักีฬามนัฟิตข้ึน มนัท า
อะไรข้ึน มนัก็ท าความสงบให้มากข้ึน พอมากข้ึน มีสติให้มัน่คงข้ึน ใชปั้ญญาต่อเน่ืองไปๆ 
ท าซ ้ าๆ พอท าซ ้าไป กิเลสมนัไดพิ้จารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ กิเลสมนัจะไปหลบท่ีไหน จะไปซ้อนท่ี
ไหนนะ มรรคญาณมนัเขา้ไปท าลาย เขา้ไปตรวจไปสอบ มนัพยายามถากพยายามถาง เวลาเทศน์
อยา่งน้ี หลวงตาพดูประจ าเลย แต่ถา้องคอ่ื์นไม่พดูอยา่งน้ี 

“โอ๋ย! มนัลอยมาจากฟ้า บรรลธุรรมกลางหัวใจ” โอโ้ฮ! เราฟังมาแลว้เบ่ือแสนเบ่ือ แต่มนั
ก็ยอ้นกลบัไงยอ้นกลบัท่ีเราพดูน่ี เราเกิดมาแลว้เราภูมิใจนะ เราเกิดมาก่ึงกลางพระพทุธศาสนา 
เราเกิดไม่ทนัหลวงปู่มัน่หรอก แต่เราเกิดมาแลว้เรากย็งัมีครูบาอาจารย ์ หลวงปู่จวน หลวงปู่ตา 
หลวงปู่เจ๊ียะ เลียนแบบหลวงตาเนาะวา่เป่ากระหม่อมมาๆ ถา้ไม่มีอยา่งนั้น แลว้คิดดูสิ พอ่แม่ท่ี
สอนลกู ถา้ไม่อยา่งนั้นหลวงตาท่านจะคอยสืบเร่ืองเราท าไม ท าไมท่านคอยเชค็เราตลอดเวลา 
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โธ่! มาอยูโ่พธารามใหม่ๆ นะ เวลามาน่ีตรวจหมด ในกุฏิเปิดดูเลย มีอะไรบา้ง เชค็ตลอด
เลย จะกินจะอยูอ่ยา่งไรน่ีเชค็ตลอด นัน่เป็นเพราะอะไรละ่ เป็นเพราะน่ีไง เป็นเพราะพอ่ลกูอยู่
ดว้ยกนัมา มนัปล ้ากนัมาน่ะ ไอน้ัน่มนัเร่ืองส่วนตวันะ น่ีเราพดูถึงบอกวา่ ค  าวา่ “บุญ” ไง เด๋ียวจะ
หาวา่ “โอ๋ย! หลวงพอ่ยกแต่หางตวัเอง อะไรก็วา่ตวัมีบุญๆ” 

มีบุญของเราไม่ใช่มีบุญอะไรหรอก มีบุญของเราคือเราไดพ้บอาจารยข์องเรา เรามีครูบา
อาจารยข์องเราคอยแกไ้ขเรา เรามีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าเรา เรามีครูบาอาจารยค์อยสับหัวเรา น่ี
บุญเราเกิดตรงน้ี น่ีคือบุญของเรา 

ฉะนั้น เรายอ้นกลบัไปนกัปฏิบติัทัว่ๆ ไป มนัไม่กลา้ไปหาครูบาอาจารย ์ ไม่กลา้ไปหา
ของจริง มนักลวัโดนแฉ มนัไม่กลา้เขา้ไปพบ เฉียดไปเฉียดมา แลว้มีแต่แอบอา้ง ไม่มีความจริง
ในใจเลย 

ถา้มีความจริงในใจ หลวงปู่ลี ครูบาอาจารยข์องเราท่านเคารพหลวงตาขนาดไหน ถา้มนั
เป็นความจริงนะ กตญัญกูตเวทีนะ มนัจะโอโ้ฮ! ราบเลยละ่ ไม่ตอ้งสั่ง รู้วา่ท่านปรารถนาอยา่งใด
จะท าทนัทีเลย ไม่ตอ้งสั่ง ถา้สั่งแลว้จ ้ าจ้ีจ ้ าไชนัน่ยงัหยาบมาก ไม่ตอ้งสั่ง แลว้ถึงใจ พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเรารวมเป็นหน่ึงเดียว ท่ีหลวงตาวา่ รวมเป็นหน่ึงเดียวอยู่
ท่ามกลางหัวใจของเรา อยูก่ลางใจนั้นเป็นความจริงในใจดวงนั้น ของจริงตอ้งเป็นแบบน้ี เอวงั 


