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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะในพระพุทธศาสนา ธรรมะใน
พระพุทธศาสนา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงบาป
บุญคุณโทษ ค าว่า “บาปบุญคุณโทษ” ไง สอนใหมี้สติมีปัญญา 

คนเราเกิดมามนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ก าเนิด ๔ ก าเนิด จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
ก าเนิดในครรภ ์ในไข่ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ การก าเนิด ๔ ตอ้งมีอาหาร ๔ อาหารของมนุษย์
กวฬิงการาหาร อาหารของเทวดา วิญญาณาหาร อาหารของพรหม ผสัสาหาร มโนสัญเจตนาหาร 
อาหารของวฏัฏะท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีก าเนิด ๔ ก าเนิด ๔ ก็ตอ้งมีอาหาร ๔  

ค าว่า “มีอาหาร ๔” เราตอ้งมีปัจจยั มีเคร่ืองอาศยั ถา้มีปัจจยั มีเคร่ืองอาศยั เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา ศาสนาสอนใหถื้อความกตญัญูกตเวที พระอรหนัตข์องลูก เราเกิดจากพ่อจาก
แม่ พ่อแม่ใหชี้วิตน้ีมา พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูกเพราะใหก้ าเนิดมา ก าเนิดมาแลว้ เกิดมา
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีสติปัญญา ส่ิงน้ีบาปบุญคุณโทษ ท าคุณงามความดีของ
เรา ท าคุณงามความดี แมแ้ต่กตญัญูกตเวที แมแ้ต่สังคมมีการเสียสละจาคะเพื่อสังคม เพื่อคุณงาม
ความดี 

ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ีไง เพราะท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าคุณงาม
ความดี กล่ินของศีลหอมทวนลม คนท าคุณงามความดี เขาจะบอกว่าคนนั้นเป็นคนดี ชาติตระกลู
นั้นเป็นคนซ่ือสัตย ์ เป็นท่ีน่าเคารพน่าบชูา ชาติตระกลูนั้นเป็นคนท่ีเอารัดเอาเปรียบเขา ชาติ
ตระกลูนั้นเราไม่ควรเขา้ใกลเ้ขา น่ีไง พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี เพราะว่าบาปบุญคุณโทษ การ
ท าคุณงามความดีของเรา เกิดในวฏัฏะ ถา้บุญพาเกิดๆ เกิดมา คนเรามีการกระท ามา ชีวติน้ีมาจาก
ไหน ชีวิตน้ีมาจากไหน ชีวิตน้ีมาจากจิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะไดส้ร้างบุญกุศลมา การสร้างบุญกุศลมา การเกิดมาๆ ของเราตน้ทุนมนัไม่เหมือนกนั 
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ค าว่า “ตน้ทุนไม่เหมือนกนั” เกิดมาถึงแตกต่างกนั เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกนั พ่อแม่เป็น
คนเดียวกนั ลูกจริตนิสัยแตกต่างกนัไป เกิดมาท่ีครอบครัวก าลงัอุดมสมบรูณ์ข้ึนมา ลกูเกิดมาก็มี
ความสุขความสงบไง เกิดมาทุกข์ๆ  ยากๆ มนัก็เกิดมา น่ีก าเนิด ๔ การก าเนิด เกิดมาจากไหน เกิด
มาจากเวรจากกรรมไง เกิดมาจากบาปบุญคุณโทษ การท าบาปบุญคุณโทษ พระพุทธศาสนาสอน
ท่ีน่ีไง ถา้ท าดีๆ ท าดีถึงท่ีสุด ท าดีจนพน้จากกิเลสไปเลย ท าดี ท  าดีแค่เสียสละทาน แค่เสียสละให้
สังคมร่มเยน็เป็นสุข เรายงัเสียสละไม่ได ้ ของของเรา ของของเราทั้งนั้นน่ะ ของของเรา ปัจจยั
เคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ มนัก็ใชแ้ค่ชีวิตน้ีเท่านั้นน่ะ เวลาตายไปมนัก็เป็นสมบติั ถา้มีสมบติัแลว้เรา
มาท าประโยชน์กบัเรา  

ถา้ก าเนิด ๔ ก าเนิด ท าคุณงามความดีไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ท าบาป
อกุศลไปเกิดในนรกอเวจี ถา้ท ามนุษยส์มบติัไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เรารู้ว่าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งน้ีไง ถา้สอนอยา่งน้ี เขาว่านรกสวรรคไ์ม่มี นรกสวรรคม์าจากไหน 
นรกสวรรคก์็บาปบุญคุณโทษอนัน้ีแหละ เพราะบาปบุญคุณโทษ เราท าส่ิงใดแลว้เรากต็อ้งไดรั้บ
บาปบุญคุณโทษอนันั้น ท าคุณงามความดี เราประสบความส าเร็จในชีวิต ท าต่างๆ ของเรา มนัถึง
เวลาแลว้เราตอ้งไปเสวยภพเสวยชาติอยา่งนั้นน่ะ ไม่ใช่ในปัจจุบนัน้ี  

ในปัจจุบนัน้ีเราเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงกรรมดี
กรรมชัว่ ใหเ้ช่ือเร่ืองของกรรม ถา้ท าคุณงามความดีมนัสุขสงบท่ีน่ี มนัไประงบัท่ีน่ี 

แต่เราไปเช่ือเทวดา อินทร์ พรหม ตอ้งการใหค้นดลบนัดาล ตอ้งการใหค้นอุม้ชู 

ความอุม้ชู มนัก็บุญกุศลน้ีอุม้ช ู ท  าดีๆ กล่ินของศีลหอมทวนลม คนท่ีดี คนท่ีเขา
ขวนขวาย คนท่ีเขาหมัน่เพียร ทุกคนอยากช่วยเหลือเจือจานทั้งนั้นน่ะ แต่มนัเป็นเวรเป็นกรรม
ของคน บางทีเขาอยากช่วยเหลือเจือจาน แต่ถึงจงัหวะและโอกาส อ  านาจวาสนาของคนมนัไม่
เท่ากนั  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเวลาเราตายไปแลว้ เราตายไป เราเสวยภพชาติอยา่งนั้น เทวดา อินทร์ 
พรหมต่างๆ หรือเสวยภพชาติเป็นมนุษย ์ หรือเสวยภพชาติในนรกอเวจี เราตายไปเราถึงจะได้
สถานะอยา่งนั้น แต่ในปัจจุบนัน้ีเราอยากรู้อยากเห็น จะเคารพบชูา น่ีเราไปเคารพบชูา เราก็ตดั
ขาดจากไตรสรณคมน์ เพราะอะไร เพราะเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์องค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรม แสดงธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณ
ฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก สัจธรรมๆ คือขอ้เทจ็จริงอนันั้น อริยสัจไง  

ทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ทุกขน์ะ ชาติการเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ ถา้เป็นทุกข์
อยา่งยิง่ มนัมีความทุกขข์องมนัเป็นอริยสัจ เป็นสัจจะความจริง อนัน้ีมนัเป็นเวลาคนท่ีจิตใจ
สูงส่งข้ึนมาแลว้เห็นอริยสัจใช่ไหม แต่ถา้คน จิตใจของเรายงัเป็นฆราวาส จิตใจของเรายงัเป็น
ปุถุชน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอนุปุพพิกถา สอนใหเ้สียสละกนั สอนใหรั้กกนั 
สอนใหส้ามคัคีกนั สอนใหร่้วมมือร่วมใจกนัท าส่ิงใดแลว้ประสบความส าเร็จ สอนอยา่งน้ี สอน
อยา่งน้ีเพราะสอนสถานะของมนุษย ์ สถานะของความเป็นอยูข่องสังคมไง สถานะความเป็นอยู่
ของเรา พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายมีทิฏฐิเสมอกนั มีการสนทนากนั มีความอบอุ่นในบา้น มีความสุข น่ีไง 
สวรรคใ์นอก สวรรคใ์นบา้น ใครๆ ออกไปไหนก็อยากจะกลบับา้น อยากจะกลบัมาเพื่อความ
สงบร่มเยน็ไง แต่ถา้มนัมีความขดัแยง้ มีแต่ความไม่ลงรอยกนั มนัไม่อยากเขา้บา้น นรกในใจ น่ี
ส่ิงท่ีนรก 

กรรมดีกรรมชัว่มนัอยูท่ี่น่ี เทวดาเป็นเทวดาท่ีน่ี ผูท่ี้เป็นผูน้ า ผูท่ี้เสียสละ มนุสสเทโว เขา
เป็นเทวดาในร่างของมนุษยเ์ลย มนุสสติรัจฉาโน เอารัดเอาเปรียบเขา ท าลายเขา เป็นมนุษย ์
ร่างกายเป็นมนุษย ์ใจเป็นสัตว ์น่ีไง กรรมดีกรรมชัว่ บาปบุญคุณโทษ พระพุทธเจา้สอนท่ีน่ี สอน
ท่ีน่ี ท  าท่ีน่ี มนัแจ่มแจง้ท่ีน่ี ท  าไมจะตอ้งปฏิเสธนรกสวรรคมี์หรือไม่มี ท าไมตอ้งอยากใหเ้ทวดา
คุม้ครอง เทวดาคุม้ครองๆ มนัเป็นเร่ืองสัจจะ เป็นขอ้เทจ็จริงของเขา  

เทวดา ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ออกบิณฑบาต พระอินทร์ถวายบาตร ๔ 
ลูก พระอินทร์ถวายบาตร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อธิษฐานใหเ้หลือใบเดียวเป็นสมบติั 
เพราะบริขาร ๘ ของพระ น่ีไง เวลาส่ิงท่ีเขาตอ้งการบุญกุศลของเขา แต่มนัเป็นอะไร มนัเป็น
เร่ืองของวฏัฏะใช่ไหม 

แต่ถา้เวลาเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงบาป
บุญคุณโทษ ถา้บาปบุญคุณโทษ คนเราเวลาจิตใจมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัก็
เหน่ียวร้ังไป มนัอยากท าแต่ความพอใจของมนัเท่านั้นน่ะ ท าความพอใจของมนักเ็ป็นความ
พอใจของกิเลสไง แต่ถา้เป็นความพอใจของธรรมล่ะ  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๔ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

สัจธรรม สายบุญสายกรรม ถา้สายบุญสายกรรม ถา้มีสติปัญญา มนัยบัย ั้งได ้ มนัยบัย ั้งๆ 
ยบัย ั้ง พอคนยบัย ั้ง เขามีความสุขของเขา ไอค้นท่ีจิตใจกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัชกั
น าไป มนับอกว่าเขามีความสุขไดอ้ยา่งไร ท าไมเขาไม่มีความสุขเหมือนเรา เรา อูฮู้! เท่ียวระราน
เขา เราเท่ียวเก็บทรัพยส์มบติัเป็นของเราหมดเลย เราร ่ารวยมหาศาล ไอพ้วกนั้นแหง้แลง้ ไอพ้วก
นั้นแหง้แลง้...แต่เขามีความสุขของเขา เขาอยูใ่นพรหมจรรย ์เขามีพรหมจรรยเ์ป็นเคร่ืองอยู ่ เขามี
คุณธรรมในหวัใจของเขา จิตใจของคนท่ีมนัสูงมนัต ่า มนัสูงต ่าอยา่งน้ี ถา้สูงต ่าอยา่งน้ี บาป
บุญคุณโทษอนัน้ีส าคญั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ถา้สอนเร่ือง
บาปบุญคุณโทษ เราท าคุณงามความดีของเรา ท าเพื่อประโยชน์ตรงน้ีไง 

ถา้ท าเพื่อประโยชน์ตรงน้ี ถา้มนัแจ่มแจง้ข้ึนมา น่ีไง มนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย ์ แต่
จิตใจเป็นเทวดา ถา้เป็นเทวดา มนัมีความสุข แลว้ความสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ความสุขอ่ืน
ใดจะไปหาท่ีไหนถา้ไม่หาในหวัใจ  

เราต่ืนเตน้หาความสุขกนัแต่ขา้งนอก หาความสุขกนัแต่ขา้วของเงินทอง เราพยายาม
แสวงหาความสุข ตะครุบเท่าไรมนัก็ไม่พอ ตณัหาลน้ฝ่ัง ความตอ้งการของเรามนัลน้ฝ่ัง มนัไม่
พอ โลกทั้งใบน้ีมนัยงัไม่พอ ตณัหาความทะยานอยากมนัพอท่ีไหน แต่ถา้เราจะหาความสุขใน
หวัใจของเรา เรามีสติปัญญาของเรา บาปบุญคุณโทษนะ เราจะหาอะไรมามากมายขนาดนั้น 
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ เราก็มีใชข้องเราแลว้ ชีวิตน้ีก็มีเท่าน้ีแหละ ส่ิงท่ีเหลือเป็นประโยชน์
กบัสังคม เป็นประโยชน์กบัโลก ใครท่ีฉลาด ส่ิงท่ีเป็นทรัพยส์มบติัของเราเอามาท าประโยชน์ได ้
แต่ถา้จิตใจของคนมนัต ่าตอ้ย มีทรัพยส์มบติันะ มีเศรษฐีมากไม่กลา้ใชส้ตางค ์ มีไวท้  าไม มีไว้
ท  าไม มีเศรษฐีมีไวท้  าไม มีเงินมหาศาลแลว้ใชไ้ม่เป็น ท าไม่ได ้ ไม่หาปัจจยัเคร่ืองอาศยัคือ
ด ารงชีวิตพอสมควร 

ไม่ตอ้งไปฟุ่มเฟือย คนท่ีเขาฉลาดนะ เขาใชข้องเขาพอประมาณของเขา ส่ิงท่ีเหลือมนั
เป็นประโยชน์ไง แลว้ส่ิงท่ีเหลือมนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์สังคมดว้ยนะ เป็นประโยชน์กบัเรา
ดว้ย เป็นประโยชน์กบัเราตรงไหน  

ความตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากกดัหวัใจ เราฝึกหดัดว้ยการ
เสียสละ เวลาคนหดัภาวนา พุทโธๆ หดัท าความสงบของใจ พุทโธใหจิ้ตมนัเกาะไว ้ จิตของเรา
ใหม้นัเกาะไว ้ เกาะพุทธานุสติ เกาะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ไวใ้นธรรม ถา้ใหค้บมิตรดี ถา้จะคบมิตร มิตรท่ีดีท่ีสุดคือคบองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้คือพุทธะเป็นช่ือของท่าน เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ระลึก
ถึงพุทธะ พุทโธ เราระลึกถึงของเรา เราเกาะของเราไว ้ จิตใจของเรา เราเกาะของเราไวเ้พื่อ
ประโยชน์กบัหวัใจของเรา 

เร่ิมตน้หดัภาวนาเขาพยายามจะเกาะไว ้พุทโธ ธมัโม สังโฆ มรณานุสติ อานาปานสติ ถา้
ไม่ไดก้็ใชส้ติปัญญา ใชส้ติปัญญาพยายามพิจารณาความคิดของเรา ความคิดคืออารมณ์ไง ถา้มนั
ว่างจากอารมณ์ สัมมาสมาธิคือว่างจากอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัเกาะเก่ียว ท่ีมนัชกัน าเรา
อยูน่ี่ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราฝึกหดั การเสียสละทาน การเสียสละทาน จิตใจของเรามนัยดึมัน่
ถือมัน่ ของเราๆๆ แลว้มนัเสียสละไม่ไดน้ะ หลวงตาท่านพดูบ่อยเวลาโครงการช่วยชาติ ก าเงิน
ธนบตัรใบละบาท กระดาษก าไวจ้นเปียก จนเปียกจนแฉะมนัยงัสละไม่ไดเ้ลย น่ีไง จิตใจถา้มนั
สละมนัก็เป็นการฝึกหดั มนัเป็นการฝึกหดั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใชอุ้บาย เรามีส่ิงใด
เราก็เสียสละของเรา เป็นการฝึกหดัๆ หวัใจของเรา  

ใช่ของของเรา มนัไม่ใช่ของของใครหรอก เราหามา อาบเหง่ือต่างน ้าหามาเป็นสมบติั
ของเราทั้งนั้นน่ะ แต่เราเสียสละๆ เราไม่ไดเ้สียสละเพราะว่าเราโดนบีบคั้น เราไม่ไดเ้สียสละ
เพราะความยอมจ านน เราเสียสละว่าน่ีมนัเป็นประโยชน์กบัหวัใจ มนัเป็นประโยชน์ไง มนัเป็น
ประโยชน์กบัใจของเรา ใจเรารู้จกัเสียสละ ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ไอกิ้เลสตณัหาความทะยาน
อยากตรงน้ีเป็นช่องทางของมนั เราปิดช่องทางของมนัดว้ยการสร้างสายบุญสายกรรมของเรา 
สายบุญสายกรรม ท าคุณงามความดีของเรา 

เราเสียสละไดม้ากไดน้อ้ย ขา้วทพัพีเดียว ในพระไตรปิฎก มีทุคตะเขญ็ใจคนหน่ึงเขาหา
เงินหาทอง หาปัจจยัเคร่ืองอาศยัไดย้าก เขาเป็นทุคตะเขญ็ใจ เขาไม่มีของเขา วนัหน่ึงเขาไดต้กั
บาตรพระสารีบุตร ๑ ทพัพี ขา้ว ๑ ทพัพี แลว้เขาอยากบวชมาก เขาอยากจะประพฤติปฏิบติัมาก 
ไปหาพระองคไ์หน พระองคไ์หนก็ไม่ใหบ้วชทั้งนั้นน่ะ จนไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ว่า “ไปขอพระบวช ไม่มีพระใหบ้วชเลย” 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ประชุมสงฆป์ระกาศเลย “บุรุษผูน้ี้ไดมี้คุณกบัใคร
บา้ง” 

พระสารีบุตรยกมือเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามว่า “เขามีคุณกบัเธออะไร”  

“เขาเคยใส่บาตรขา้พเจา้ ๑ ทพัพีครับ”  

“อยา่งนั้นถา้เขามีคุณกบัเธอ พระสารีบุตรเอาบวช” 

น่ีขา้วทพัพีนั้น พระสารีบุตรเอาไปบวช บวชเสร็จแลว้นะ พระสารีบุตรสอนประพฤติ
ปฏิบติัจนทุคตะเขญ็ใจนั้นเป็นพระอรหนัต์ข้ึนมา ขา้วทพัพีเดียว น่ีไง เวลาคนท่ีเขามีน ้าใจ น ้าใจ
ส่ิงน้ีมนัส าคญั ถา้น ้าใจแลว้มนัขวนขวาย มนัประพฤติปฏิบติั  

น่ีก็เหมือนกนั เราจะเสียสละของเรา เสียสละทานของเรา เราจะมีมากมีนอ้ยไม่ส าคญั 
ส าคญัท่ีว่าเราจะฝึกหดัหวัใจของเรา ถา้ฝึกหดัหวัใจของเรานะ เวลามนัฝึกหดัได ้ มีสติปัญญาได ้
สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เราจะคน้หาความสุขความสงบในใจเราแลว้ล่ะ ถา้เรารู้จกัเสียสละ
ทานไดคื้อมนัมีสติมีปัญญา มีสติปัญญาฝึกหดัหวัใจของเรา เขาจะบอกว่า “เราเสียเปรียบ เราเป็น
คนท่ีข้ีทุกขข้ี์ยาก ยงัมาอวดว่าเสียสละของเรา” 

นัน่ปากของมาร น่ีเราเช่ือธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราเช่ือปากขอ
งองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางทาน ศีล ภาวนาไวใ้ห้
ฝึกหดัหวัใจของคน หวัใจของคนเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ บาปบุญคุณโทษ ท าคุณงามความดีของเรา ถา้มนัมีปัญญามนัก็จะท าใหส้ติปัญญาเกิด
ข้ึนกบัใจดวงน้ีไง ถา้ใจดวงน้ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เกิดมีการภาวนา 
เกิดมีการกระท าของมนั เกิดมรรคญาณ เกิดสัจธรรมข้ึนมาในหวัใจ มนัมีคุณค่าแค่ไหน 

คนคนหน่ึง คนคนหน่ึงเวลาพิจารณาปฏิบติัไปแลว้เป็นอริยชน มนัเป็นในหวัใจนั้นน่ะ 
คนเหมือนกนั พระเหมือนกนั พระครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระ
ธรรมดา พระธรรมดาอยูใ่นป่าในเขา ท่านไม่มีอะไรพิเศษเลย ท่านไม่มีอะไรเหนือคนหรอก แต่
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ท่านมีคุณธรรม ท่านมีสติปัญญาอยา่งน้ี ท่านมีสติปัญญาฝึกในใจของท่านจนท่านเหนือโลก 
เหนือโลกจนเทวดา อินทร์ พรหมตอ้งมาฟังเทศน์  

หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่ไหน อยูเ่ชียงใหม่ บอก โอ๋ย! ๔ ทุ่มมาแลว้ ไปอยูห่นองผอื อยู่ทางอีสาน
ท่านบอกมาเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน์ ยงัมาปรึกษา มา
หาทางออก นัน่น่ะยอดคน แต่เป็นพระธรรมดา ไม่มีอะไรเลย มีบริขาร ๘ หลวงปู่ มัน่ท่าน
นิพพาน หลวงตาท่านบอกในวดัมีเงินอยู ่ ๕๐๐ บาท ไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัเลย น่ีไง เพราะอะไร 
เพราะท่ีคุณธรรมอนัน้ี จิตใจท่ีเป็นธรรมมนัเหนือทรัพยเ์หนือวตัถุ มนัเหนือสรรพส่ิงในโลกน้ี 
คุณธรรมในหวัใจ 

ถา้สัจธรรมๆ มนัเหนือโลกน้ี มนัมีคุณค่าเหนือโลกน้ี มนัเป็นวิมุตติสุข มนัเหนือโลก 
แลว้ท าไมมนักลบัมากิน โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ท าไมมนัมาตายเพราะลาภเพราะสักการะ 
เพราะช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ มนัไปตายกบัเขาไดอ้ยา่งไร งบัเหยือ่ไป คนโง่ งบัเหยือ่มนัก็
ติดเบด็  

น่ีไง มนัมาจากไหน ทานมนัมาจากไหน? ก็มาจากคฤหสัถเ์ขา ถา้คฤหสัถเ์ขาดี เขา
ส่งเสริม มนัก็เป็นเร่ืองอยา่งหน่ึง ถา้คฤหสัถข์องเขา เขาตอ้งการของเขาล่ะ ไปงบัเหยื่อแลว้มนัก็
เก่ียวเบด็ ดิ้นพราดๆๆ อยูน่ัน่น่ะ แต่ถา้มนัธรรมเหนือโลกๆ มนัเหนือของมนัอยูแ่ลว้ ความสุขท่ี
หาไดใ้นหวัใจของเรา หวัใจของเราๆ เราหาเอาท่ีน่ี ถา้หาเอาท่ีน่ี 

ใช่ คนเราเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็มีปัจจยัเคร่ืองอาศยัพอด ารงชีพอยูแ่ลว้ พระ
เราก็ฉนัม้ือเดียวเท่านั้นน่ะ ส่ิงท่ีฉนัม้ือเดียวเขายงัด ารงชีพไดเ้ลย เราก็ประหยดัมธัยสัถข์องเรา ถา้
ประหยดัมธัยสัถข์องเรา ทางการแพทยเ์ขาว่าสุขภาพแขง็แรง สุขภาพไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่ีเราป่วย
กนัอยูน่ี่ โรคอว้นตอนน้ีมีปัญหามากเลย กินกนัจนอว้น กินกนัจนตอ้งไปลดน ้าหนกันู่นน่ะ แลว้
กินไปท าไมนัน่น่ะ นัน่หรือด ารงชีวิต  

ฉะนั้น ถา้เรามีปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิตของเราแลว้ ด ารงชีวิตของเราแลว้ เราเกิดมานะ 
ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ตายหมด ความตายรออยูข่า้งหนา้ เกิดมาภพชาติหน่ึง เราจะได้
สมบติัอะไรเป็นสมบติัของเราบา้ง ทรัพยส์มบติัท่ีหามานะ ไม่ใช่ธรรมวินยัก าไว ้เด๋ียวมนัแยง่กนั 
แต่ของของเรา บุญกุศลเท่านั้น บาปบุญคุณโทษมนัจะติดหวัใจเราไป เพราะหวัใจน้ีเป็นคนท า  
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เจตนาไง เจตนาท่ีเรากระท ามนัเกิดจากใจ แลว้บาปบุญคุณโทษมนัเกิดจากใจนั้น แลว้ใจ
นั้นมนัสูงส่งข้ึนไป ใจดวงนั้นไง เราเกิดเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไง 
พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี ไม่ใช่ว่าไปออ้นวอนขอเอา เทวดา อินทร์ พรหมต่างๆ จะไปออ้นวอน
ขอเอา 

ไอข้อเอาอยา่งนั้นมนัอยูท่ี่สายบุญสายกรรม แต่จริงๆ แลว้พระพุทธเจา้สอนท่ีน่ีๆ สอนลง
ท่ีศีล สมาธิ ปัญญา สอนลงท่ีหวัใจของเราน้ี สอนลงท่ีการประพฤติปฏิบติัน้ี แลว้ฝึกหดัของเรา
ข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา มนัเกิดกิจจญาณ สัจจญาณ มนัเกิดมรรคญาณ มนัเกิดวิปัสสนา มนั
เกิดปัญญาของมนั ท าท่ีน่ีๆ งานอยา่งน้ีมนัทุกขย์ากกว่างานของโลกท่ีโยมท ากนัเยอะมาก ท าแลว้
นะ งานเป็นวตัถุยงัวางไวไ้ด ้สติ สมาธิไม่รักษา หายหมดเลย เวลาเจริญมา โอโ้ฮ! อยา่งกบัเทวดา
เลย เวลาเส่ือมไปตกนรกทั้งเป็น แลว้มนัเจริญเส่ือมอยูอ่ยา่งน้ี คนปฏิบติัมนัจะรู้ว่าการกระท าจะ
ทรงไวอ้ยา่งไร ทรงหวัใจเราไว ้ทรงศรัทธาเราไว ้ทรงขอ้วตัรปฏิบติัไว ้ทรงคุณธรรมในหวัใจอนั
น้ีไว ้เอวงั 


