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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! เราตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บั
บริษทั ๔ ภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา เพราะบริษทั ๔ เป็นมนุษย ์เป็นมนุษยน์ะ เป็นผูเ้ร่าร้อน 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เวลาเทศนาว่าการจนไดพ้ระอรหนัต ์๖๐ 
องค ์“เธอจงอยา่ไปซอ้นทางกนั โลกเขาเร่าร้อนนกั โลกเขาเร่าร้อนนกั” 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาแสวงหาอยู ่ ทุกขใ์นใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอยา่งไร ทุกขข์องสังคม ทุกขข์องสัตวโ์ลกก็เป็นแบบนั้น เวลาท่านพน้จาก
ทุกขข้ึ์นมาแลว้ “โลกน้ีเขาเร่าร้อนนกั” มนัประกนัเลย มนัสัจจะเลยวา่โลกน้ีเร่าร้อนนกั เห็นไหม 
“ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่”  

ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นบริษทั ๔ ทุกขท์ั้งนั้นแหละ ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง จะ
ยากจนเขญ็ใจ จะร ่ ารวยมหาศาลขนาดไหน มนัทุกขไ์ปคนละอยา่ง เวลาคนจนคนทุกขม์นัก็ทุกข์
ไปอยา่งหน่ึง ทุกขเ์พราะเราตอ้งแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนท่ีเขาร ่ ารวยมหาศาลนะ เขาก็ทุกข์
ดว้ยความวา่จะรักษามนัอยา่งไร ทุกขว์่าใครจะมารับผดิชอบสมบติัของเราต่อไป มนัทุกขไ์ป
หมดเลย น่ีป้ันทายาทมาเลย บอกว่าตอ้งรักษาใหดี้ไปเลย แลว้ก็ไปทะเลาะกนั ๒ คน กว่าจะโต
ข้ึนมา น่ีไง มนัทุกขท์ั้งนั้นแหละ น่ีทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง แลว้ทุกขเ์ป็นสจัจะ ทุกข์
เป็นความจริง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถึงเมตตา 

เพราะความทุกขอ์นัน้ีเราจะผอ่นคลายกนั เรามาท าบุญกุศล เรามาเพื่อหลกัใจของเรา เรา
มาท าเพื่อบุญกุศล ค าว่า “บุญกุศล” คือสร้างอ านาจวาสนาบารมี ค  าว่า “สร้างอ านาจบารมี” คนดี 
กล่ินของศีลหอมทวนลม กล่ินของคุณงามความดี เราท าคุณงามความดีกนั เราท าส่ิงใดมนัก็มีท่ี
พึ่งพาอาศยั เห็นไหม หลวงตาบอกว่า ท  าคุณงามความดี เวลาตกทุกขไ์ดย้ากจะมีคนช่วยเหลือเจือ
จาน เพราะคุณงามความดีของเราไง 
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แต่ถา้เราเอาแต่ใจของเรา เราท าส่ิงใดเราเอาแต่ใจของเรา เวลาตกทุกขไ์ดย้าก คนเขา
สมน ้าหนา้ เขาไม่ช่วย เขาสมน ้าหนา้ แต่ถา้เราเป็นคนดี เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าเพื่อ
บุญกุศลของเรา อนันั้นเป็นกระแสสังคมนะ 

แต่ถา้เป็นความจริงของเราล่ะ ถา้ความจริงของเรานะ ถา้เรารักษาใจของเราได ้ เรา
ประหยดัมธัยสัถ ์ เขาก็บอกว่าเราเป็นคนขาดแคลน เราประหยดัมธัยสัถ ์ ไอค้นมนัฟุ่มเฟือยมนัก็
บอกว่าถา้มีความสุขคือตอ้งใชจ่้ายตามแต่กิเลสมนัพอใจ ถา้ประหยดัมธัยสัถ ์ คนคนน้ีทุกขย์าก 
แต่ไอค้นท่ีมีคุณธรรมในหวัใจมนัประหยดัมธัยสัถ ์ ประหยดัเพื่ออะไร? ประหยดัเพื่อนิสัย 
ประหยดัเพื่อหวัใจ ใหห้วัใจมนัเขม้แขง็ ใหห้วัใจมนัเห็นคุณค่า 

ถา้ใจมนัมีคุณค่า สมบติัทุกอยา่งมนัก็มีคุณค่า แต่ถา้ใจมนัไม่มีคุณค่า สมบติัใชส้อยมนัก็
จะใชส้อยดว้ยความฟุ่มเฟือย มนัใชส้อยดว้ยไม่สมประโยชน์ เห็นไหม น่ีมนัมีค่าอยู่ท่ีใจ ถา้ใจ
มนัดีข้ึนมา เราประหยดัมธัยสัถเ์พื่อฝึกฝนใจของเรา ถา้ประหยดัมธัยสัถข้ึ์นมา เราจะช่วยเหลือ
หวัใจของเราใหเ้ป็นอิสระ ปลดปล่อยหัวใจของเราไม่ใหม้นัอยูใ่นอ านาจของกิเลส การจะ
ปลดปล่อยหวัใจของเรา ท่ีเรามาทุกขท์รมานกนัอยูน่ี่ เราทรมานใครน่ะ? เราทรมานกิเลสของเรา
นะ กิเลสของเรามนัอยากสะดวกอยากสบาย อยากอยูต่ามความพอใจของมนั เห็นไหม 

เราก็มีศีล มีร้ัวกั้นมนั เรามีร้ัวกั้นมนั เราท าคุณงามความดีทั้งนั้นเลยแหละ แต่กิเลสมนัดิ้น 
แลว้โลกน้ีโลกเป็นใหญ่ๆ โลกเป็นใหญ่มนัก็เร่ืองกิเลสใช่ไหม ความเห็นของโลกเขา เขาบอกว่า 
“มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไรล่ะ ฉนัขา้วม้ือเดียวมนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัไม่มีความสุข
หรอก สู้เราไม่ได ้๒๐ ม้ือวนัหน่ึง แหม! อยา่งน้ีมีความสุข” มนัคิดไปนู่น น่ีเร่ืองของกิเลสนะ พอ
กินเสร็จมนัก็ไปฟิตเนสนะ มนัไปลดความอว้น เห็นไหม มึงกินไปท าไม มึงกินไปท าไม มี
ความสุข ความสุขจริงหรือ 

ความสุข แต่พอฉนัม้ือเดียวมนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร 

ฉนัม้ือเดียว เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนไว ้ ฉนัดว้ยความเห็นภยั 
เหมือนกบัลอ้เกวียน หยอดน ้ามนัพอใหม้นัหมุนไปเท่านั้นแหละ เราเป็นสมณะ ถือพรหมจรรย ์
ด ารงชีวิตไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติัเท่านั้น โลกเขากินเพื่อกาม โลกเขากินเพื่อเกียรติ โลกเขากินเพื่อ
ศกัด์ิศรี สมณะเราฉนัเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น ม้ือเดียวก็มากเกินไป 
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เวลาคนภาวนานะ พระเราภาวนา อดอาหาร น่ีก็อดอาหารอยู ่ มาไม่ครบหรอก เขาอด
อาหารท าไมล่ะ? เขาผอ่นเพื่อใหธ้าตุขนัธ์มนัเบา เราตั้งใจใหจิ้ตใจปลอดโปร่ง การท างานของเรา
จิตใจมนัปลอดโปร่ง ท าส่ิงใดมนัก็สะดวกสบายใช่ไหม จิตใจของเรามีแต่ความเครียด มีแต่ความ
หมกัหมม ไปท าอะไรมนัก็สัปหงกโงกง่วง เขาเห็นประโยชน์ในคุณธรรม เขาไม่ใช่เห็น
ประโยชน์จากอาหาร 

ดูสิ เขาเล้ียงหมู เชา้ข้ึนมามนักินอยา่งเดียว กินไปท าไม? กินใหเ้ขาเชือดไง เน้ือหนงัมงัสา
มนัเป็นอาหารไง เราไม่ใช่หมู เรากินดว้ยปัญญา เรามีสติมีปัญญา เรากินเพื่อด ารงชีวิต ด ารงชีวิต 
“คุณภาพชีวิตๆ”...ไอน้ัน่มนัเหยือ่ น่ีคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตก็เป็นคุณภาพชีวิตของเขา 

คุณภาพชีวิตของเรานะ ร้ัวกินได ้ กระถิน ยอดกระถิน ผกัริมร้ัว นัน่ล่ะคุณภาพชีวิต มนั
ใหแ้ต่ประโยชน์ มนัไม่ใหโ้ทษเลย เราจะเอาคุณภาพชีวิตๆ กินเขา้ไปแลว้ก็ไปหาหมอ เวลา
คุณภาพชีวิต 

น่ีมนัเป็นกระแสสังคม กระแสโลก เราไม่เป็นเหยือ่ เรามีสติปัญญาของเรา เวลาเขาไป
สัมภาษณ์คนอายรุ้อยกวา่ปี ท  าอยา่งไรล่ะ? กินน ้าพริก ผกัน ้าพริก อายรุ้อยกว่าปี ไอเ้ราน่ีกินอยา่ง
ดีเลย ไปถามเขาว่าท าไมอายยุนืล่ะ ไอเ้รา ๖๐ ปีตายแลว้ เส้นเลือดสมองแตก คุณภาพชีวิต 

ถา้เรามีสติมีปัญญา เราไม่เป็นเหยือ่ไง ถา้เรามีสติมีปัญญา เรากินเพื่ออะไร? เรากินเพื่อ
ด ารงชีวิตไว ้ ชีวิตน้ีมีค่ามาก มีค่าจริงๆ นะ ผูท่ี้ไปบวชเพราะเห็นคุณค่าของใจ ถา้เห็นคุณค่า 
ความรู้สึกนึกคิด หวัใจ น ้าใจมีค่ามากเลยล่ะ เพราะน ้าใจมีค่า เพราะมนัมีค่ามนัถึงเสียสละ มนัถึง
เจือจานกนั พอเจือจานกนั สังคมก็ไม่ไดแ้ยง่ชิงกนัจนเกินไป ถา้สังคมไม่แยง่ชิงจนเกินไป สังคม
ก็ร่มเยน็เป็นสุข 

ถา้จิตใจของเรา เห็นไหม หนา้เน้ือใจเสือ เวลาหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส แต่ใจมนัเชือดคอ มนั
จะเอาเขาทั้งนั้นแหละ ถา้มนัท าอยา่งนั้นนะ ขนาดมนัหนา้เน้ือใจเสือมนัจะเชือดคอคนอ่ืน แลว้
มนัจะเชือดตวัมนัเองไหมล่ะ มนัเชือดตวัมนัเองเพราะอะไรล่ะ เพราะส่ิงท่ีกวา้นมาเป็น
ประโยชน์กบัเรา ฟืนไฟทั้งนั้นแหละ น่ีมนัเป็นฟืนเป็นไฟ เพราะมนัไดม้าดว้ยความไม่สุจริต 

แต่ถา้มนัเป็นความสุจริตนะ คนเราสร้างบุญกุศลมา ค าว่า “คนสร้างบุญกุศล” น่ีบุญ เวลา
บุญ มนัท าอะไรมนัจะประสบความส าเร็จไปหมดเลย จงัหวะและโอกาสจะเป็นของเขา เขาจบั
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ตอ้งส่ิงใดถูกเวลา ถูกจงัหวะ อู๋ย! คนน้ีท าอะไรมนัประสบความส าเร็จ บุญของเขา ไอเ้ราเห็นเขา
ท านะ อยากท าตามเขาบา้ง เห็นเขาท าอะไรดีก็แห่ตามกนัไป ตลาดมนัวายแลว้ค่อยไปท า แต่ไอ้
คนท่ีมนัท า น่ีบุญของเขา เขาท าของเขา จงัหวะโอกาสของเขา นัน่คือบุญกุศลของเขา เขาท าของ
เขามา เราท าของเรามาแบบน้ี เราก็มีสติปัญญาของเรา เราไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ 

ค าว่า “นอ้ยเน้ือต ่าใจ” นัน่ล่ะมนัฟืนมนัไฟ มนันอ้ยเน้ือต ่าใจมนัก็เตะตดัขาตวัเองไง มนั
ท าใหต้วัเองไม่มีก าลงัใจ ท าใหเ้ราจะเป็นเหยือ่นะ เพราะอะไร เพราะเรานอ้ยเน้ือต ่าใจ เราก็
แสวงหา คนเสนอส่ิงใดมาโดยไม่ใชส้ติปัญญา เราก็จบัตอ้ง พอจบัตอ้งมนัก็เป็นเหยื่อ 

แต่ถา้คนเรามีสติปัญญา เราไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ ส่ิงใดท่ีไดม้าโดยเปล่าไม่มี มนัตอ้งมีเหตุมี
ผลทั้งนั้นแหละ เราใชส้ติปัญญาของเรา เราจะรักษาหวัใจของเรา รักษาชีวิตของเราไม่ใหไ้ปเอา
ฟืนเอาไฟ เอาฟืนเอาไฟนะ ใจเรามนัก็เป็นฟืนไฟเผาตวัเองอยูแ่ลว้ ไปจบัตอ้งส่ิงใดข้ึนมามนัก็
โดนหลอกลวงข้ึนมา มนัก็เป็นโทษเป็นภยั ๒ ชั้น ๓ ชั้นข้ึนไป 

คนมีบุญเขาจบัตอ้งส่ิงใดเขาประสบความส าเร็จ เขาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ นัน่เป็น
บุญของเขา เขาท าของเขามา เราก็พยายามท าของเรามา ท าของเรามา ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองผลของ
วฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือสถานะการเกิดไง “กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดแตกต่างกนั” กรรมจ าแนก
สัตว ์จ  าแนกสัตว ์ท  าบุญ ท าความดีอยา่งไร ท าความชัว่อยา่งไร จ าแนกสัตวเ์ป็นชั้นเป็นตอน เป็น
ชั้นเป็นตอนข้ึนไป อนัน้ีเป็นผลของวฏัฏะ 

แต่เราจะเอาใจของเราใหเ้ป็นอิสระ ทุกคนมีสิทธ์ิหมด ทุกคนมีสิทธ์ิเพราะอะไร ทุกคนมี
สิทธ์ิ เห็นไหม เวลาหวัใจมนัทุกขม์นัยาก มนัทุกข์มนัยากมาจากไหน ในสมยัพุทธกาลนะ พระสี
วลีเป็นผูท่ี้มีลาภมาก เป็นพระอรหนัตท่ี์มีลาภมากรองจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ มี
ทุคตะเขญ็ใจส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ ฉนัขา้วไม่เคยอ่ิมเลย เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั เห็นไหม 
คนทุกขค์นจนก็เป็นพระอรหนัตไ์ด ้

คนมัง่มีศรีสุข เวลาเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้ ลาภสักการะอนัดบัหน่ึงเลย พระสีวลี ท า
อยา่งไรคนก็อยากมาท าบุญกบัพระสีวลี ใครก็อยากมาท าบุญกบัพระสีวลี เพราะอะไร เพราะ
ท่านท าของท่านมา ทุคตะเขญ็ใจเขาก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่มนัทุกขม์นัยากมา ทุกขย์าก
มา 
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ส่ิงท่ีมนัจะเป็นมนัเป็นเพราะเรานัง่สมาธิ ทุกคนมีหวัใจไหม ทุกคนมีความรู้สึกไหม 
ความรู้สึกอนัน้ีมนัโดนกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยู ่ ในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เราจะท าบุญกุศลมากนอ้ยขนาดไหน แต่เวลาจะส าเร็จก็ตอ้ง
ส าเร็จดว้ยการภาวนา”  

สามเณร ๗ ขวบในสมยัพุทธกาลเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ค าว่า “สามเณร ๗ ขวบเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมา” เขาตอ้งมีมรรคญาณ เขาตอ้งมีอริยสัจ เขาตอ้งมีสัจจะความจริง ทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรค มรรคคือด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ 

คิดดูสิ สามเณร ๗ ขวบเขาภาวนาถูกตอ้งของเขาไดอ้ยา่งไร เขารักษาหวัใจของเขา
อยา่งไร เขาท าสมาธิของเขา แลว้สมาธิของเขา เขามีปัญญาของเขา เขาถึงเกิดมรรค มนัตอ้งมีเหตุ 
มนัจะเป็นพระอรหนัตม์นัตอ้งมีเหตุ ไม่ใช่เป็นพระอรหนัตเ์พราะเขาตั้งให ้ ไม่ใช่เป็นพระ
อรหนัตเ์พราะนอนหลบัไป ต่ืนข้ึนมาเป็นพระอรหนัต ์ มนัไม่มีหรอก เป็นพระอรหันต์มนัตอ้งมี
เหตุมีผลของมนั แลว้เหตุผลของมนั คนท่ีเป็นพระอรหนัต์เขาตอ้งเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
ตอ้งรู้จ  าเพาะตน รู้ข้ึนมาท่ีกลางหวัใจเลย เห็นไหม เพราะเราลงัเลสงสัย เราไม่แน่ใจของเรา มนัก็
เหมือนขวดน ้าท่ีพร่อง ขวดน ้าท่ีมีอากาศ เขยา่เสียงดงัมากเลย ขวดน ้าท่ีเตม็ เขยา่อยา่งไรมนัก็ไม่
มีเสียงดงั 

น่ีก็เหมือนกนั มนัตอ้งเป็นท่ีหวัใจของเรา หวัใจเราปฏิบติัข้ึนมา เราจะมาปลดปล่อยใจ
ของเราไง ถา้เราปลดปล่อยใจของเรา ใจของเรามีค่าแลว้นะ สรรพส่ิงในรอบตวัเรามนัดีงามไป
หมดเลยล่ะ นู่นก็ดี น่ีก็ดีนะ เพราะจิตใจมนัดีไง ถา้จิตใจมนัมีความทุกข ์มารมนัครอบง านะ ของ
จะดีขนาดไหน ของเราไปซ้ือมาราคาแพงๆ ทั้งนั้นแหละ เวลาใชไ้ปๆ มนัเบ่ือ ให้คนอ่ืนแลว้ 
แลว้ไปซ้ือใหม่ เลวกวา่เก่า อนัน้ีดี ดีเพราะอะไร เพราะเพิ่งไดข้องใหม่ไง แต่เลวกว่าเก่า เพราะ
คุณภาพมนัดอ้ยกว่า  

ของดีๆ น่ีแหละแต่อยูก่บัเรา จิตใจมนัคุน้เคยแลว้มนัเบ่ือหน่ายของมนั มนัเป็นเพราะเร่ือง
ใจทั้งนั้นแหละ แต่ถา้ใจมนัท าใจของเราดีแลว้ ของรอบขา้ง ใบไมม้นัเอามาจกัรสาน มาเป็นของ
มหศัจรรยเ์ลยล่ะ ใบไมจ้กัรสานข้ึนมา ท าข้ึนมา ใครมาเห็นก็ โอโ้ฮ! ท  าไมมนัสุดยอด มนัมาจาก
ไหนล่ะ มนัมาจากไหน? มาจากคุณธรรมทั้งนั้นแหละ มาจากหวัใจท่ีมนัคิดของมนั เห็นไหม 
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ฉะนั้น เราจะปลดปล่อยใจของเรา เราถึงว่าตอ้งวางไว ้ สถานะทางสังคม สถานะผลของ
วฏัฏะท่ีท ามา เราเกิดมามีค่าเท่ากนั อาการ ๓๒ เหมือนกนั เรากมี็หู ตา ลิ้น จมูก กาย ใจ
เหมือนกนั มีเหมือนกนั ไม่ต่างกนัหรอก มนัต่างกนัท่ีคุณภาพหวัใจ ถา้เราต่างกนัท่ีเราจะเขม้แขง็ 
ไม่เขม้แขง็ เราต่างกนั เห็นไหม 

ดูสิ ท  าไมเขาเดินจงกรมได ้ ท าไมเขานัง่สมาธิได ้ ท  าไมเรานัง่ไม่ได ้ เออ! มนัต่างกนั 
ต่างกนัตรงน้ี ต่างกนัตรงความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ แลว้ถา้ความเพียร ความเพียร
ชอบ ความเพียรไม่ชอบ เราพยายามของเรา หลงัขดหลงัแขง็แลว้มนัก็ไม่ประสบความส าเร็จสัก
ที 

แต่ถา้ความเพียรชอบ ชอบตรงไหน ชอบตรงท่ีว่าจิตใจสมดุล เห็นไหม พุทโธๆๆ จนมนั
พอใจของมนั จิตมนัสงบได ้ น่ีพุทโธๆ มนัดิ้น พุทโธ จะมาพุทโธท าไม เขาไปเท่ียวเล่นกนั
สนุกสนานแลว้จะมาพุทโธอยูท่  าไม 

น่ีเขาเท่ียวเล่น เขาเหน่ือยลา้ สุขภาพเขาเสียหายไป เขาทุกขท์ั้งนั้นแหละ แต่เรามองว่าเขา
สุข ไอเ้รานัง่พุทโธๆ เรานัง่โดยปกติ สุขภาพกายของเราแขง็แรงเพราะเราไม่ไดอ้อกใชพ้ลงังาน 
เขามองว่า “โอ๋ย! คนน้ีดีเนาะ เขามีความสุข เขานัง่น่ิงๆ ไดเ้นาะ ไอเ้ราสิ โอ๋ย! มนันัง่ไม่ได ้ ดิ้น
รนอยูน่ี่” 

ความคิด เห็นไหม ใครอยูต่รงไหนมนัไม่เป็นปัจจุบนั ถา้เราเอาเป็นปัจจุบนัของเรา เอา
สติ เอาสมาธิของเราไวไ้ดน้ะ จะมีคุณค่าข้ึนมา เราจะปลดปล่อยใจของเรา ถา้ใจของเรามี
สติปัญญา มนัวิปัสสนาข้ึนมา มนัจะปลดปล่อยตวัมนัเอง ปลดปล่อยตวัมนัเองนะ ปลดปล่อย
เป็นชั้นเป็นตอน ปลดปล่อยเป็นโสดาบนั ปลดปล่อยเป็นสกิทาคามี ปล่อยเป็นพระอนาคามี แลว้
มนัจะท าลายภวาสวะ ท าลายตวัมนัเอง ท าลายภวาสวะ ท าลายฐานท่ีตั้ง ท  าลายภพชาติทั้งหมด 
มารหาไม่เจอ เวลาท าเสร็จแลว้นะ มารคน้ควา้ ฝุ่ นตลบหาใจดวงน้ี หาท่ีอยูข่องมนั หาไม่เจอ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย “มารเอย เธอไม่ตอ้งคน้หา ลูกศิษยข์องเรา เขา
ท าลายภพ ท าลายชาติ ท าลายสถานท่ีท่ีเอง็จะหาได ้พิกดัของมนัท าลายหมดแลว้ เอง็จะหาเจอได้
อยา่งไร หาไม่เจอหรอก เอง็ไม่ตอ้งหา” 

มารคอตกเลย เห็นไหม 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

เราโดยมารยาทสังคม “สบายดีไหม” เรากบ็อกสบายดี เราสบายดี มารยาทสังคมเราก็ตอ้ง
มีมารยาทสังคม แต่ใจของเราท่ีมนัดิ้นอยูก่ลางหวัอก เราตอ้งมีคุณธรรม เอาคุณธรรม เอา
สติปัญญาหล่อเล้ียง เห็นไหม ใจตอ้งการธรรมเป็นอาหาร ร่างกายตอ้งกินอาหารเป็นค าขา้ว 
อาหารเป็นค าขา้วเพื่อหล่อเล้ียงร่างกายของเราใหร่้างกายของเราด ารงชีวิตไปได ้ 

แต่ด ารงชีวิตไปได ้ เวลาคนละขนัธ์ไปแลว้ ใจออกจากร่างน้ีไป มนัยงัตอ้งไปเวียนว่าย
ตายเกิดตามอ านาจของกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัน้ี ธรรมอนัน้ีใหห้วัใจดวงน้ีได้
ด่ืมกินในปัจจุบนัน้ี 

ท าส่ิงใด ถา้เป็นสมาธิธรรม ถา้เป็นปัญญาธรรม เห็นไหม “ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็น
ตถาคต” มนัมีความสุขในปัจจุบนัน้ีนะ ถา้เราท าบุญกุศลของเรา สร้างบุญกุศลของเราเป็นเสบียง
กรังต่อไปท่ีเวียนว่ายตายเกิด ถา้ยงัไม่ส้ินสุดแห่งทุกข ์ ก็ขอใหเ้กิดดว้ยมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัใหพ้อ
อาศยั อยา่ใหม้นัทุกขย์ากจนเหมือนปัจจุบนัน้ีปากกดัตีนถีบ ทุกขม์ากๆ ทุกขม์ากเพราะอะไร 
ทุกขม์ากเพราะเราสะสมมาอยา่งน้ี เราท ามาอยา่งน้ี กรรมคือการกระท า ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัน้ีคือเรา
ท ามาทั้งนั้น เราเป็นคนท ามาเอง แลว้จะไปตีโพยตีพายเอากบัใคร 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา ไดฟั้งธรรมๆ เตือนสติเรา ท าแต่ส่ิง
ท่ีดี ท  าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัหวัใจของเรา จะไดม้ากไดน้อ้ย จะภาวนาไม่ไดก้็ท  าบุญกุศลของ
เรา สะสมของเราไป สะสมดว้ยเจตนาของเรา เจตนา ปฏิคาหก เราไดค้วามสะอาดบริสุทธ์ิ ท  า
แลว้เรากพ็อใจของเรา ถา้มนัมีสติปัญญามากข้ึน เราก็นัง่สมาธิของเรา เพราะเราจะเอาอริยทรัพย์
แลว้ เอาอตัตสมบติัแลว้ เอาสมบติัจริงๆ ของเราแลว้ น่ีกุปปธรรม-อกุปปธรรม กุปปธรรม สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา อกุปปธรรม สถานะเป็นอตัตสมบติั เป็นสมบติัแทข้องเรา เราจะขวนขวายไดไ้หม 

เวลาทางโลกเราอยากไดท้รัพยส์มบติัท่ีมีคุณค่ามาก แต่เวลาบุญกุศล ปฏิบติับชูาไดคุ้ณค่า
มาก ศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะเป็นมรรคญาณเขา้ไปช าระลา้ง เขา้ไปปลดปล่อยหวัใจของเรา ให้
หวัใจของเราเป็นอิสระ เอวงั 


