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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนามาก มีอ  านาจวาสนาเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุเจา้เวลาแสวงหาธรรมๆ ธรรมฝ่ายเหตุๆ  ๖ ปีนั้นท่านแสวงหาของท่าน ท่านพยายามของท่าน 
เวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เสวยวมุิตติสุข วมุิตติสุขน่ะ ค าวา่ “วมุิตติสุข” สุขยิง่กวา่โลก 

สุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขดว้ยทิพยส์มบติั ไร้สาระ เวลาวมุิตติสุขๆ สุขอยา่งน้ีมนัสุขแท้ๆ  
สุขในพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา ท่ีเราแสวงหากนั ถา้แสวงหาดว้ยมีสติดว้ยมีปัญญา เรา
จะแสวงหาความสุขแบบน้ี 

แต่ความสุขแบบโลกๆ อยากเป็นเศรษฐี อยากมัง่มี อยากศรีสุข อยากมีอ านาจวาสนา 
อยากมียศถา อยากมีบรรดาศกัด์ิ อยากมีทุกส่ิง 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนมา ส่ิงนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ี
แสวงหานั้นไม่มีส่ิงใดคงท่ี เวน้ไวแ้ต่วมุิตติสุข สุขแท้ๆ  สุขจริงๆ ในพระพทุธศาสนา 

ทีน้ีจิตใจของเรา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา วฒิุภาวะของเราออ่นดอ้ย 
วฒิุภาวะของเรามีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน วฒิุภาวะท่ีมีอ  านาจวาสนามากเขาสละสุขทาง
โลกเพ่ือแสวงหาสัจจะความจริงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้สัจจะความ
จริงนั้นเกิดข้ึนมา ส่ิงนั้นจะเป็นความจริงในใจอนันั้น ถา้ส่ิงนั้นเป็นความจริงในใจอนันั้น วมุิตติ
สุข สุขอยา่งยิ่ง สุขท่ีโลกน้ีไม่เคยมี พรหมก็ไม่รู้จกั เทวดาก็ไม่รู้จกั ไม่มีใครเคยไดส้ัมผสัสุขอยา่ง
น้ี ไม่มี แต่จะมีในพระพทุธศาสนา มีในธรรมะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบสจัธรรม กราบธรรมะ กราบธรรมอนัน้ีไง ถา้กราบธรรมอนัน้ี 
ถา้เป็นสัจจะความจริงอยา่งน้ี เห็นไหม 
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ในมหายานบอก หิวก็กิน พระอรหันตด์  ารงชีพอยา่งไร หิวก็กิน ง่วงก็นอน จบ หิวก็กิน 
ง่วงก็นอน หิวก็กินไง กินดว้ยความไม่มีมารยาสาไถย กินดว้ยธาตุขนัธ์มนัตอ้งการ กินเพ่ือ
ด ารงชีวติ ด ารงชีวติน้ีเป็นขวญัหูขวญัตาของประชาชน หิวก็กินๆ ไง ไม่ไดกิ้นดว้ยมารยาสาไถย 
ไม่ไดกิ้นดว้ยความยิง่ใหญ่ ไม่ไดกิ้นดว้ยการลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ไม่ไดกิ้นดว้ยการเชิดชู ไม่ไดกิ้น
ดว้ยยศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่ไดกิ้นอยา่งนั้นนะ ง่วงก็นอน ถา้ง่วงก็นอนไดไ้ง น่ีไง วมุิตติสุขไง ถา้มี
ความสุขในใจอยา่งยิ่งแลว้มนัไม่มีมารยาสาไถยไง ไม่มีส่ิงใดมาปล้ินปลอ้นไง ไม่มีส่ิงใดมา
หลอกลวงไง 

ถา้มนัมีมารยาสาไถย หิว หิวความอยากดงั หิวความอยากใหญ่ หิวตอ้งให้ทุกคนเคารพ
บูชา หิวตอ้งการให้คนอยูใ่ตอ้  านาจ หิวอยา่งน้ีแหละมนัถึงตอ้งปล้ินปลอ้น หิวอยา่งน้ีไง เวลากิน 
กินดว้ยความปล้ินปลอ้น กินดว้ยความหลอกลวง กินดว้ยความมารยาสาไถย แลว้ปากพดูดว้ยนะ 
“หิวก็กินไง หิวก็กิน” กินดว้ยมารยาสาไถยไง น่ีไง เพราะอะไร เพราะไม่มีเหต ุ

แต่ถา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัมีฝ่ายเหต ุ
มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนัข้ึนมา มนัตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา มีการกระท าข้ึนมา ถา้มีการ
กระท าข้ึนมา น่ีไง ท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัไง ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมาอยา่งน้ีมนัถึง
จะเป็นความจริงข้ึนมาไง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา หิวกกิ็น พระอรหันตด์  ารงชีพไว ้ หิวก็กิน ง่วงก็
นอน 

แต่ถา้เราไม่มี ไม่มีธรรมฝ่ายเหตุ หิวกกิ็นน่ะ ดูทารกนะ สมยัจีนโบราณเวลาครอบครัวท่ี
ยากจน เวลาเขาคลอดลกูแลว้เขาเอาไปวางไวต้ามสามแยกส่ีแยก เผ่ือใครมีอ านาจวาสนาจะได้
เก็บไปเล้ียง เวลามนัไปนอนตามสามแยกส่ีแยก แลว้ทบัถมกนันะ เป็นร้อยๆ คน เวลามนัหิวมนั
กระหายนะ มนัก็เอามือมนัควกัแต่อจุจาระของมนักินเขา้ไป เวลาหิวถึงท่ีสุดมนัดูดน้ิวมือนะ 

มีคนเขาไปเห็นแลว้มาเลา่ให้เราฟัง ไปเดินดูตามท่ีวา่พอ่แม่เขาไม่มีปัญญาท่ีจะเล้ียงของ
เขา เขามาวางไว ้ เผ่ือมีอ  านาจวาสนา ใครจะเก็บไปเล้ียงบา้ง ไปกองไวต้ามสามแยกส่ีแยก เวลา
เขาไปดูนะ มนัร้องไห้ แลว้เวลามนัหิวนะ มนัดูดหัวแม่มือของมนัไง มนัไปจบัหัวแม่มือของคน
นูน้มาดูด จบัหัวแม่มือของคนน้ีมาดูด มนันึกวา่เป็นนมไง 
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หิวก็กินใช่ไหม ถา้ไม่มีเหตุกกิ็นอยา่งนั้นไง กินข้ี กินแต่ส่ิงท่ีคนไปท้ิงไวไ้ง เพราะอะไร 
เพราะมนัไม่มีเหตุไง มนัไม่มีการกระท ามา ไม่มีอ  านาจวาสนาไง คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาเกิดมา
ชอ้นเงินชอ้นทอง มีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั เขามีคนดูแลไง 

น่ีไง ถา้หิวจะกิน กินอะไร ถา้ไม่มีเหตุมีผลจะกินอะไร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้น้ีประเสริฐ แต่มนัมีไอพ้วกจอมปลอม ไอพ้วกปล้ินปลอ้น เวลามาบวชใน
พระพทุธศาสนาไง แลว้ก็มาปล้ินปลอ้นอยูใ่นศาสนาน้ีไง 

เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นธรรมๆ ท่านท าดว้ยความไม่
เป็นมารยาสาไถย เพราะท าดว้ยความไม่เป็นมารยาสาไถย กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวน
ลมไง เพราะกล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลม มนัก็มีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงัไง คนลอ้ม
หนา้ลอ้มหลงั ท่านก็ยงัประพฤติตนอยูใ่นศีลอยูใ่นธรรมไง แต่ไอพ้วกมารยาสาไถยมนัเขา้มา
ปอกลอกไง เขา้มาเพ่ือแสวงหา 

หิวก็กินๆ...ใช่ การด ารงชีพของพระอรหันต ์ ด ารงชีพ ด ารงชีพไวท้ าไม น่ีไง เวลาหลวง
ตาท่านพดู เวลาตายกบัอยูมี่ค่าเท่ากนั ตายกบัอยูมี่ค่าเท่ากนั เวลาตายไป เพราะกิเลสมนัตายตั้งแต่
วนัแรก การเกิดและการตายเป็นสมมุติ การเกิดและการตายพระอรหันตเ์ป็นมารยาสาไถย เป็น
ของหลอกลวง แต่ของเราเป็นความจริงนะ เราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเป็นความจริงนะ จิตน้ีไม่
เคยเวน้วรรคนะ จิตน้ีตอ้งเกิดแน่นอน เกิดมาตั้งแต่พรหม เกิดบนสวรค ์ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น
สัตวน์รกอเวจี ตอ้งเกิดแน่นอน เพราะมนัมีพลงังาน พลงังานตวัท่ีเกิดคือตวัจิต มนัมีอวชิชา มนัมี
ความไม่รู้ของมนั มนัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดเหมือนกนั 

ใครจะพดูอยา่งไร เร่ืองของเขา แต่มนัตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ 
เวรกรรมเป็นธรรมชาติ จิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีมีอวชิชาครอบง ามนัอยู ่ มนัจะไปอยูเ่ป็นสุขได้
อยา่งไร มนัอยูด่ว้ยตวัของมนัเองไม่ได ้มนัไปตามการขบัเคล่ือนกบัเวรกบักรรม กรรมดีกรรมชัว่ 
บุญและบาปขบัเคล่ือนจิตดวงน้ีไป จิตดวงน้ีไม่มีการเวน้วรรค จิตดวงน้ีตอ้งเกิดในวฏัฏะแน่นอน 
ถา้มนัเกิดในวฏัฏะแน่นอน มนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัเป็นไปดว้ยอ านาจของกรรม น่ีไง ท่ี
มนัตอ้งเป็นไปไง มนัเป็นไปของมนัโดยธรรมชาติของมนั ถา้ธรรมชาติของมนัเป็นแบบนั้น มนั
ไม่มีใครรู้ใครเห็นมนัไง 
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จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้ไม่มีฝ่ายเหตุ มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเกิดเป็น
มนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษยต์อ้งมีอ  านาจวาสนานะ ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนา โดยวทิยาศาสตร์ ของของ
เราให้เขาท าไม ของของเราก็ตอ้งเก็บไวสิ้ คนเราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะรู้จกัประหยดั
มธัยสัถ ์คนรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์คนคนนั้นจะรุ่งเร่ือง 

ของของเราไดม้า เราก็ตอ้งเก็บรักษาของเรา เราจะไปท้ิงๆ ขวา้งๆ ไดอ้ยา่งไร ของของเรา 
เรามีสติสัมปชญัญะ เราไม่ใช่คนบา้ ไดข้องมาจะไปโยนท้ิง ไม่มี ของเราตอ้งเก็บรักษาของเราไว ้
ถา้ของเราเก็บรักษาไว ้ชาติตระกูลเราจะไม่ถึงคราวเส่ือมสูญไป 

แลว้เวลาเรามีสติมีปัญญาข้ึนมาใช่ไหม เราเป็นคนใช่ไหม มีสติสัมปชญัญะใช่ไหม เรา
แสวงหามาเป็นสมบติัของเราใช่ไหม แต่เรามีสติมีปัญญาของเราไง ไอส่ิ้งน้ี น่ีไง ดว้ยอ านาจ
วาสนาบารมี เราท ามามนัก็ประสบความส าเร็จของเราใช่ไหม แลว้เราจะให้มนัมอดไหมไ้ปกบั
ชีวติปัจจุบนัน้ีใช่ไหม 

แต่ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เราจะเสียสละของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาให้เสียสละทาน ทานกบัใคร เน้ือนาบุญของโลก เราก็แสวงหา
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ ไง ถา้แสวงหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม เน้ือนาบุญของโลกท่ีเราจะ
เพาะปลกูบุญกุศลของเรา ถา้จะเพาะปลกูบุญกุศลของเรา เราเสียสละตรงนั้น การเสียสละตรงนั้น 
น่ีดว้ยสติดว้ยปัญญา 

แต่คนท่ีกิเลสหนาปัญญาหยาบ “ของของกู ให้ไดอ้ยา่งไร อู๋ย! ของของกูไง” น่ีไง เขาวา่
ฉลาด วทิยาศาสตร์ไง คิดโดยวทิยาศาสตร์ไง แลว้ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนา “ไปวดัๆ คนท่ีไปวดั คน
มีปัญหาทั้งนั้นเลย คนไม่สบายกไ็ปโรงพยาบาล แลว้พวกน้ีมีหนา้ท่ีการงาน เกิดมาเป็นคน ท าไม
ไม่ท ามาหากิน ไปวดัท าไม” 

อา้ว! ก็เขาฉลาดกวา่มึงไง มึงน่ะมนัโง่ ของมึงๆ ไม่มีอะไรเป็นของมึงเลย เขาไปวดัไปวา
ข้ึนมา เขาจะแสวงหาสัจธรรมในหัวใจของเขา เขาจะขดุ เขาจะเปิดหัวใจ เขาจะฟ้ืนฟใูจของเขา 
มนุษยเ์กิดมามีกายกบัใจๆ แลว้ใจอยูไ่หน 
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น่ีไง หิวกกิ็นๆ อะไรกิน ถา้กินดว้ยตณัหาความทะยานอยาก กินดว้ยความแสวงหา กิน
ดว้ยมารยาสาไถย กินอยา่งนั้นไง กินดว้ยความอยากใหญ่ กินดว้ยความเหยียบย  ่าคนโนน้คนน้ี 
กินดว้ยกิเลส 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ เวลามาวดัมาวา แสวงหาหัวใจของเราอนัน้ีไง มโนกรรม มโนกรรม
มนัก่อนความคิดนะ ความคิดเกิดจากจิต มโนวญิญาณ ปฏิสนธิจิต มนัเกิดจากท่ีนัน่ อวชิชาอยูท่ี่
นัน่ พญามารอยูท่ี่นัน่ พญามารอยูท่ี่นัน่ แลว้ความคิดเกิดข้ึนมาพร้อมกบัอนุสัย อนุสัยคืออวชิชา 
คือความไม่รู้ ความไม่รู้มนัออกมา แลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หิวก็
กิน ง่วงก็นอน แต่กูอยากให้เขานบัหนา้ถือตากู ถา้กจูะกิน อู๋ย! มนักินไม่ได ้มนัไม่ถกูธาตขุนัธ์ 

แลว้จะกินอะไรละ่ 

ดาวกบัเดือน ถา้ไม่ไดด้าวไม่ไดเ้ดือน กินไม่ได ้ถา้ดาวกบัเดือนมา กินได ้

น่ีไง ถา้มนัมีมารยาสาไถยของมนัไง น่ีไง อวชิชามนัอยูท่ี่นัน่ไง น่ีไง ปฏิสนธิจิตๆ คนท่ี
เขาไปวดัไปวาเขาก็ตอ้งแสวงหา ทุกคนตอ้งท าอยา่งน้ีทั้งนั้น ถา้ทุกคนไม่ท าอยา่งน้ี คนคนนั้นจะ
ไม่มีสมบติัเป็นของตนเอง สมบติัของตนตอ้งจิตของเราเป็นผูแ้สวงหา ความสุขความทุกขใ์นใจ
มนัเป็นของของเรา กิเลสบีบคั้นจนน ้าตาไหลพราก ความพลดัพรากมนัควกัหัวใจเราไป ความ
ทุกขย์ากมนักระทืบหัวใจเรา ใครเจ็บซ ้ า 

คนรอบขา้งปลอบนะ ไม่เป็นไรๆ เอาน ้าเยน็เขา้ลบูนะ คนรอบขา้งเขาไม่ไดทุ้กขก์บัเรา
เลยนะ เขาปลอบประโลมเรานะ เราเจ็บอยูค่นเดียว เราเสียใจอยูค่นเดียว น ้าตาไหลพรากอยูค่น
เดียว 

ฉะนั้น เวลาจะไปแกม้นัตอ้งไปแกต้รงนั้น จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะๆ มนัเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะดว้ยอวชิชา ดว้ยความไม่รู้ของมนั แลว้ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือมา 

คนไปวดั เอง็มีเวลาวา่งเหลือเฟือใช่ไหม ท าไมไม่ท ามาหากิน ท าไมมึงไปวดั 

อา้ว! ก็กูไปวดัเพราะกูเร่ิมฉลาดข้ึนไง กูเร่ิมจะหาสมบติัของกูบา้งแลว้ แต่ก่อนกูหาสมบติั
ไวใ้ห้ชาติให้ตระกูล หาสมบติัไวเ้ผ่ือลกูหลาน หาสมบติัไวเ้ผ่ือคนรอบขา้ง แต่สมบติักูไม่เคยมี
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เลย สมบติักู ถา้เวลากูตาย กกู็จะทุกขข์องกูไปน่ีแหละ แต่วนัน้ีกูชกัฉลาดข้ึนแลว้ กจูะเจียดเวลากู
เพ่ือไปหาสมบติักูแลว้ 

เวลาไปวดัแลว้มนัท าไม่ไดห้รอก คนไม่เคยท านะ มนัเหมือนโดนขงัคุก โคถึก เวลาไป
ผกูมนัไวน้ะ มนักระชากจนเชือกจะขาด มนักระชากอยูน่ัน่น่ะ ไอน่ี้ก็ตวัมาอยูว่ดัไง ใจมนัด้ินรน 
ใจมนัจะกลบับา้น ใจมนับอกวา่ไม่ได ้

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียมนัข้ึน ใจมนับอกไม่ไดน้ะ โอ๋ย! เวลาเป็นเงินเป็นทอง อู๋ย! มนัค านวณ
หมดเลย ใจมนัจะขาด 

แต่ถา้มนัฝึกฝนของมนั มนัมีอ  านาจวาสนาของมนั มนัพยายามท าของมนั ท าของมนั 
พยายามมีสติมีปัญญารักษาใจของเราใหไ้ด ้ ถา้รักษาใจของเราได ้ ใจมนัจะสงบระงบัเขา้มา ถา้
สงบระงบัเขา้มา สงบระงบัเขา้มามนัก็สบายแลว้ แลว้ถา้มนัสงบจนเป็นสัมมาสมาธินะ 
สัมมาสมาธิ จิตน้ีไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน จิตเป็นจิต ปฏิสนธิจิต จิตเป็นจิต 

น่ีไง ถา้คนท่ีไม่ไดส้มบติัๆ ไม่มีใครไดส้มบติัอะไรไปเลย โยมมาท าบุญกนัอยูน่ี่ มีไดบุ้ญ
และบาป บุญและบาปเป็นอามิส บุญและบาปมนัเป็นความคิด ความคิดเกิดจากจิต ไม่ใช่จิต 
ความคิดเกิดจากจิตนะ แต่มนัยงัมีบุญกุศลเพราะมนัเกิดจากจิต เวลามนัไปกบัจิตไง มนัถึงเป็น
ทิพยส์มบติัไง 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา จิตสงบเขา้ไปแลว้มนัจะไปเห็นของมนัไง ถา้เห็นของมนั เห็น
ใจ จิตเห็นอาการของจิตไง จิตเห็นอาการของจิตคือจิตเห็นความคิดของตน ถา้จิตเห็นความคิด
ของตน นัน่ พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี 

ถา้มนับอกวา่ หิวก็กิน ง่วงก็นอน มนัตอ้งรู้จกัหัวใจของมนั มนัตอ้งเห็นใจของมนั มนั
ตอ้งไดแ้กไ้ขหัวใจของมนัจนมนัซ่ือตรงกบัหัวใจของมนั ถา้มนัซ่ือตรงกบัหัวใจของมนั ซ่ือตรง
กบัความคิด ไม่ใช่มารยาสาไถย เห็นครูบาอาจารยมี์ช่ือเสียงก็ไปเกาะไปแกะ แลว้ก็วา่ “มนัเป็น
ธรรมดา ป่วยก็รักษา” ไอค้นพดูอยา่งน้ี กจูะดูเวลามึงป่วย มึงอยา่ออเซาะนะ มึงอยา่อยูห่้องปลอด
เช้ือนะ มึงตอ้งมีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงันะ ตอ้งมีคนคอยป้อนๆ หิวก็กิน ไม่ป้อนกินไม่ได ้ ไม่
สบาย ตอ้งป้อนๆ...อยา่มารยาสาไถย 
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ความจริงเป็นความจริงของท่าน ครูบาอาจารยข์องเราเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงของ
ท่าน รักษากนัไปตามขอ้เทจ็จริง ในทางการแพทยเ์ขาก็มีวชิาการของเขา เจ็บไขไ้ดป่้วยกรั็กษา
ตามวชิาการนั้น ตามทางการแพทยน์ั้น ทางการแพทยเ์ขาจะรักษากนัอยา่งใด 

แต่หัวใจของท่านยิ่งใหญ ่ ท่านรักษาใจของท่านอยูแ่ลว้ ท่านฟอกใจของท่านอยูแ่ลว้ ไม่
ตอ้งมีมารยาสาไถย ไม่ตอ้งมีความอยากดงัอยากใหญ่ อยากพลิกแพลง เขา้มาเกาะกระแส นัน่น่ะ
เป็นความคิดของเอง็ จิตใจต ่าตอ้ย 

ไปโรงพยาบาลก็วา่หายไหมๆ ทุกคนไปโรงพยาบาล เห็นหมอคนแก่ กลวัวา่หมอมนัจะ
ตายก่อนเราหาย มนัยงัไม่ทนัรักษาเลย เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้อยากไดท้ั้งนั้น คนอ่ืนไม่
ส าคญั เวน้ไวจ้ากเราไปแลว้ เลวทั้งนั้น เราน่ียิ่งใหญ่ทั้งนั้น 

แต่ถา้เป็นธรรมไม่เป็นอยา่งนั้น เพราะมนัไม่มีเหตุไง ถา้มนัมีเหตุนะ มีเหตุ ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัสมบูรณ์แบบแลว้มนัจะสงบ มนัจะระงบั 

สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม สพฺเพ สตฺตา สัตวท์ั้งหลายเป็นผูเ้กิด แก่ เจ็บ ตายดว้ยกนั
ทั้งหมดทั้งส้ิน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย เพราะมนัเป็นไปตามเวรตามกรรม ตามแต่อ  านาจวาสนา 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้หัวใจท่านไดไ้ขแลว้ หิวก็กิน ง่วงก็นอน จิตใจท่านไม่มีมารยา
สาไถย ผูใ้ดมีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็ได ้ผูใ้ดมีอิทธิบาท ๔ ฉันทะ มีความพอใจกบัจิตของ
ตน รักษาจิตของตน จิตของตนไม่ออกจากร่าง มนัจะไปไหน ถา้มีความพอใจจะอยูอี่กก่ีกปัก็ได ้
มนัเป็นหนา้ท่ีของท่าน มนัเป็นเร่ืองคุณธรรมในใจของท่าน มนัเป็นเร่ืองวาสนาของท่าน 

ไอพ้วกมารยาสาไถยเขา้ไปแอบอิง แลว้เอง็ช่วยอะไรได ้ เอง็ช่วยอะไรไม่ไดแ้ลว้เอง็ยงัมา
แอบอา้ง แต่ถา้เป็นความจริง ผูใ้ดมีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กก่ีกปัก็ได ้เอวงั 


