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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ เพราะธรรมะเป็นเร่ืองของนามธรรม ธรรมะ
เป็นนามธรรม ทุกคนเลยย  าไดว้่าเป็นนามธรรม พิสูจน์ส่ิงใดไม่ได ้ แต่เวลาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นนามธรรม แต่มีหลกัเกณฑไ์ง ค าวา่ “มีหลกัเกณฑ”์ เห็นไหม 
เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ แหวน 

เวลาหลวงปู่ แหวนท่านพดูจบข้ึนมาท่านบอกว่า “มหา มีส่ิงใดใหค้า้นมา”  

แต่หลวงตาบอก “ไม่หรอกครับ ผมหาฟังเทศน์อยา่งน้ีแหละครับ” 

ผมหาฟังของอยา่งน้ีเพราะมนัมีหลกัเกณฑ ์ หลกัเกณฑเ์พราะอะไร หลกัเกณฑเ์พราะมนั
มีในใจของหลวงตา เพราะหลวงตาท่านมีคุณธรรมในหวัใจของท่าน ท่านถึงฟังธรรมะของ
หลวงปู่ แหวนออกไง แต่ท่านบอกเวลาคนไปหาหลวงปู่ แหวนเขาจะไปเอา “เราสู้ๆ” คือจะไปเอา
วตัถุไง จะไปเอาวตัถุ เอาส่ิงของ เอาต่างๆ 

น่ีก็เหมือนกนั ฟังธรรมๆ ธรรมะเป็นนามธรรมๆ นามธรรมจนไม่มีส่ิงใดท่ีจบัตอ้งไดเ้ลย
หรือ...มี จบัตอ้งไดช้ดัเจนดว้ย เราบอกว่าส่ิงต่างๆ เป็นอนิจจงั วตัถุเป็นอนิจจงั แต่ความรู้สึกนึก
คิดมนัเป็นอนิจจงัไหม 

ความรู้สึกเรามนัเปล่ียนแปลงเร็วกว่าวตัถุอีก ถา้มนัเปล่ียนแปลงเร็วกว่าวตัถุ วตัถุเราจะ
เห็นมนัได ้วตัถุ ส่ิงใดมนัมีอยู ่มนัแปรสภาพ วตัถุส่ิงใดคงท่ีบา้ง มนัไม่คงท่ีหรอก แต่ความคิดเรา
ล่ะ ความคิดเรามนัเปล่ียนแปลงมากกว่าอีก เปล่ียนแปลงเร็วกว่าอีก แต่ความเปล่ียนแปลงขนาด
นั้น ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงแลว้มนัเหลืออะไรล่ะ ถา้มนัเปล่ียนแปลงไปแลว้ มนัจบไปแลว้ มนั
เปล่ียนแปลงไปแลว้ มนัคิดจบไปแลว้มนัควรจะจบสิ ท าไมมนัเปล่ียนแปลงไปแลว้เด๋ียวมนัเกิด
ข้ึนมาใหม่อีกล่ะ น่ีมนัเกิดข้ึนมาเป็นนามธรรม แลว้คนท่ีรู้เท่ารู้ทนัมนัจะจดัการเร่ืองอยา่งน้ีได ้
ฟังธรรมๆ เพื่อหวัใจของเรานะ 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีโยมมีน ้าใจ คนท่ีมีศรัทธามีความเช่ือ คนมาท าบุญกุศล น ้าใจนั้นมีค่าและ
ยิง่ใหญ่นกั ส่ิงท่ีมีเจตนามา ส่ิงนั้นมีค่ามากแลว้ ถา้จิตใจของคนท่ีสูงส่งพฒันาข้ึนมาแลว้ เรา
แสดงออกดว้ยน ้าใจของเรา ถา้เราแสดงออกดว้ยน ้าใจของเราดว้ยเป็นวตัถุคืออาหาร ส่ิงท่ีเรามี
คุณค่าเราถวายแลว้ ส่ิงนั้นเราไดแ้สดงน ้าใจของเราแลว้ น่ีส่ิงท่ีแสดงน ้าใจนะ 

วตัถุ ดูสิ คลงัสินคา้ๆ เขาตอ้งมีการบริหารจดัการของเขา คนท่ีเขาท าการคา้แลว้ตน้ทุน
เขาสูง ระบบการจดัการของเขาไม่ดี ตน้ทุนเขาสูงข้ึนมา เขาไปแข่งขนักบัคนอ่ืนไม่ได ้ เห็นไหม 
วตัถุมนัเก็บยาก ส่ิงท่ีเราหามาเป็นวตัถุแลว้ เพราะอะไร เพราะร่างกายมนัตอ้งการอาหาร ร่างกาย 
ธาตุ ๔ ตอ้งการอาหารอยูแ่ลว้ อาหารของกายน้ีตอ้งการอยูแ่ลว้ เพราะส่ิงท่ีด ารงชีวิตมนัตอ้งมี
อาหาร ๔ 

อาหารของวิญญาณาหาร อาหารของความคิดมนัเป็นเร่ืองเทวดา อินทร์ พรหม เป็น
ทิพย์ๆ  มนัเป็นทิพย ์ แต่ของเราถา้อาหารเป็นทิพยเ์ราก็นึกเองก็ได้ๆ  อารมณ์ก็นึกได ้ อารมณ์มนั
เป็นพิษ ส่ิงท่ีเป็นพิษข้ึนมา มนันึกมามนัก็เผาลนไง แต่เขามีบุญกุศลของเขา เขาเกิดเป็นเทวดา 
อินทร์ พรหม เขากินอาหารท่ีเป็นทิพย ์ วิญญาณาหาร ของท่ีเป็นทิพย์ๆ  มนัเสร็จมา ส าเร็จรูปมา 
นัน่มนัเป็นทิพย ์ แต่อารมณ์ของเรามนัมีแต่สารพษิ มนัมีแต่กรดมนักดักร่อน ถา้กดักร่อน ยิง่คิด
มนัก็ยิง่ทุกข ์ถา้ยิง่ทุกข ์เห็นไหม 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจ ถา้มีกายกบัใจ หวัใจน้ียิง่ใหญ่นกั หวัใจน้ียิง่ใหญ่นกัเพราะหวัใจ
ปฏิสนธิ ปฏิสนธิในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะถึงมีก าเนิด แลว้ถา้ไม่ปฏิสนธิมนัอยู่
ไหนล่ะ ถา้ไม่ปฏิสนธิมนัก็อยูใ่นวฏัฏะ อยู่ในวฏัฏะคือมนัอยู่บนพรหม อยู่บนเทวดา อยูใ่นนรก
อเวจี มนัก็เวียนว่ายตายเกิดไปประสามนั เพราะอะไร เพราะมนัอยูท่ี่เวรกรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ช่ือกรรมๆ 

กรรมคือการกระท า เพราะเราเกิดมาเป็นคนมนัตอ้งมีอาหาร ๔ เกิดเป็นพรหมมี
ผสัสาหาร เป็นเทวดามีวิญญาณาหาร เกิดเป็นมนุษย ์ กวฬิงการาหาร กบัสัตวเ์ดรัจฉานท่ีมนัตอ้ง
กินกนัเป็นค าขา้ว นรกอเวจี แลว้มโนสัญเจตนาหาร มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ 
นิพฺพินฺทติ เห็นไหม มโนก็ท  าลาย ท าลายหมดแลว้ พระอรหนัตท์  าลายมโน ท าลายตวัตน ท า
ลายทิฏฐิมานะ ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายส่ิงท่ีมีอยู ่ มนัถึงไม่มีอยูไ่ง พระอรหนัตถึ์งไม่มี
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จิต ถา้มีจิตคือมีตวัตน มีตวัตนกิเลสมนักค็รอบง าไง มโนสัญเจตนาหาร เทวดา อินทร์ พรหม 
ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ คือว่าไม่มีๆ พระอรหนัตห์มดแลว้  

มโนเจตนา มโนเจตนาตั้งมโนข้ึนมา ตั้งความรู้สึกข้ึนมาเพื่อจะสมมุติส่ือกนั เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาอนุโมทนากบัหลวงปู่ มัน่เขาก็ตกใจ “โอ๋ย! พระอรหนัตห์มดไป
แลว้มนัมาอยา่งไร” 

พระอรหนัตห์มดไปแลว้หมดอยา่งไร ก็หมดแบบเรา หมดวิทยาศาสตร์ไง หมดแบบวตัถุ
ไง ทุบมนัทิง้ไง ทุบมนัทิง้แลว้มนัก็ไม่มีไง ทุบมนัทิง้มนัก็ยงัคิดไดน้ะ 

แต่ถา้น ้าใจของเรายิง่ใหญ่นกั คนท่ีเป็นพาลเขาบอกว่า “น ้าใจยิง่ใหญ่นกัก็นึกเอาสิ ไม่
ตอ้งกินขา้ว วตัถุไม่ตอ้งเอามาเลย” นัน่น่ะคนพาล คิดแบบพาล คิดแบบพาลว่า “น ้าใจยิง่ใหญ่ก็
เอาแต่น ้าใจต่อกนัสิ ไม่ตอ้งเอาอะไรเลย ก็มีแต่ความรู้สึกท่ีดีๆ ต่อกนั” 

ความรู้สึกท่ีดีๆ ต่อกนั ส่ิงนั้นดี มโนกรรม ถา้ไม่มีมโนกรรมมนัจะเกิดคุณงามความดีมา
ไดอ้ยา่งไร ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมามนุษยส์ร้างทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีเราไปเท่ียวทศันศึกษาในโลกน้ีมนุษย์
สร้างทั้งนั้นแหละ สร้างมาจากมือทั้งนั้นแหละ กรรมาชีพเกิดจากมือของกรรมกร อยูท่ี่คนมาหา 
น่ีมนัเกิดมาจากมนุษย ์

แลว้ถา้สัจธรรมล่ะ สัจธรรมมนัเกิดมาจากไหน ถา้เกิดมาจากไหน ในเม่ือเราเกิดมา เรา
เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยมี์ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มีกายกบัใจเราก็ตอ้งมีอาหารเล้ียงดมูา ตน้ไม้
มนัยงัมีสารอาหารของมนั ตอ้งดูดสารอาหารของมนั มนัถึงจะโตข้ึนมา มนุษยโ์ตข้ึนมาเพราะกิน
นมแม่  

กินนมแม่ส าคญัมากนะ กินนมแม่ ถา้เป็นประสาเราบอกว่ากินเลือดของแม่ มนักลัน่มา
จากเลือด เวลากินนมแม่น่ีกินเลือดของแม่ ถา้กินเลือดของแม่แลว้มาค ้าศาสนา เวลาบวช เห็น
ไหม เวลาลูกมาบวชท าไมพ่อแม่ไดบุ้ญล่ะ? ก็เอาเลือดเน้ือเช้ือไขมาบวชไง เอาเลือดเน้ือเช้ือไข
ของเขามาค ้าศาสนาไง พ่อแม่ถึงไดบุ้ญ ๑๖ กปั ๑๖ กปั เอาลกูมาบวช ลกูเป็นญาติกบัศาสนา 
เพราะลูกเรามาบวชเป็นพระ ลูกเราเป็นพระ เราเป็นญาติศาสนาไง เพราะลูกเราก็เป็นพระ เราก็
คิดถึงพระๆ 
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บวชเป็นพระมา บวชเป็นพระข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? บวชเป็นพระดว้ยญตัติจตุตถกรรม เป็น
วินยั วินยัพระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ น่ีเป็นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไว้
กลบัมาเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นญาติกบัพระพุทธเจา้ 

มนัถึงว่า เวลาเติบโตมาตอ้งมีอาหาร คนเกิดมาตอ้งมีอาหาร มนัไม่ใช่คนเซ่อ เห็นไหม 
ซ่ือสัตย ์ ซ่ือเซ่อ เวลาซ่ือ แหม! ศึกษาธรรมมาแลว้ แหม! เป็นคนดี ซ่ือ...ซ่ือบ้ือ กิเลสมนัลูบหวั
เล่น ยงัปฏิบติัธรรมอยูน่ะ “โอ๋ย! ฉนันกัปฏิบติันะ” กิเลสมนัลูบหวั น่ีซ่ือ ซ่ือเซ่อใชไ้ม่ได ้

ซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือมีสติปัญญา เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เกิดมาเร่ือง
อาหาร ปัจจยัเคร่ืองอาศยั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดูพระบวชสิ จะเป็นญาติกบัศาสนา
แลว้ยงับอกปัจจยั ๔ นะ บาตร น่ีบาตรของใคร อามะ ภนัเต ของผมครับ บาตรน้ีคืออาหาร 
บิณฑบาตเล้ียงชีพ น่ีผา้ไตรจีวรของใคร ของผมครับ ไม่ไดย้มืใครมา ไม่ไดข้อใครมา ของผม
ครับ ตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิไง อามะ ภนัเต คือของผมครับ อามะ ภนัเต เห็นไหม 

บวชมาก็มีอาหาร มีเคร่ืองนุ่งห่ม รุกขมูลเสนา อยูเ่รือนว่าง ท่ีอยูอ่าศยั น ้ ามูตรคูถ น ้ามตูร
น ้าคูถ น ้ าหมกัดองเป็นยารักษาโรค ปัจจยั ๔ พระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏิเสธ พระพุทธเจา้ใหแ้สวงหา 
แต่แสวงหาดว้ยความชอบธรรม 

โยมแสวงหามาเพื่อชีวิตนะ โยมก็ท  าหนา้ท่ีการงานกนั พระบวชมาแลว้พระก็ตอ้งมีงาน
นะ งานของพระงาน ๒ ชั้น งานหน่ึงคือรักษาชีวิตน้ีไว ้ เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราเป็นชาวพุทธ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสก-
อุบาสิกาก็อยากไดบุ้ญกุศลใช่ไหม เรามีหนา้ท่ีการงานของเราใช่ไหม เชา้ข้ึนมาหุงหาอาหารนะ 
ตกัปากหมอ้ก็ใส่บาตรพระไป พระไม่ไดมี้ไร่มีนา พระไม่ไดท้  าหนา้ท่ีการงานของโลก 

พระท าหนา้ท่ีการงานของอริยสัจ พระท างานดว้ยไถ ดว้ยขุด ดว้ยปลูกหน่อของพุทธะ 
หน่อหวัใจ เราไม่มีสัมมาอาชีวะ แต่เราตอ้งเล้ียงชีพ เราตอ้งเล้ียงธาตุขนัธ์เพื่อใหมี้ชีวิตเพื่อด ารง
การปฏิบติั เราก็ภิกขาจาร บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เดินบิณฑบาตไป ใครมีศรัทธามีความ
เช่ือ เขาใส่บาตรก็เป็นบุญกุศลของเขา ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ สัมมาอาชีวะ เราก็เล้ียงชีพของ
เราดว้ยปลีแขง้ ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิใช่ไหม น่ีความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีเล้ียงชีพดว้ย
สัมมาอาชีวะ 
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เล้ียงชีพ เห็นไหม ปัจจยั ๔ พระยงัตอ้งบิณฑบาต พระยงัตอ้งหาอาหารเล้ียงปาก เล้ียง
ปากเสร็จแลว้ พอฉนัอาหารของชาวบา้นเขาแลว้ ฉนัอาหารเสร็จ ลา้งบาตรเสร็จแลว้เขา้สู่โคนไม ้
ผูท่ี้ไดส้มาธิก็เขา้สู่สมาธิ ผูท่ี้ไดปั้ญญาก็เดินปัญญา น่ีงานของพระ งานของพระอะไรล่ะ จะลา้ง
สารพษิไง ไอค้วามคิดท่ีเป็นพิษ ไอค้วามคิดท่ีมนักดักร่อนหวัใจ ไอก้รดท่ีเป็นพิษ ไอก้รดอนันั้น
ไอท่ี้ว่าวิญญาณาหารๆ 

วิญญาณาหารของเทวดาเขาเป็นเทวดา อินทร์ พรหม เขาเสวยภพชาติของเขาโดยสัจจะ 
โดยวฏัฏะ แต่ไอน่ี้มนัไม่ใช่ ไอน่ี้มนัเสวยเป็นมนุษย ์แต่มนัก็มีความคิดเหมือนกนั แต่ความคิดน้ี
มนัเกิดจากไหนล่ะ? มนัเกิดจากอวิชชา เกิดจากความไม่รู้ ทีน้ีความไม่รู้แลว้ท าอยา่งไรล่ะ? ก็มี
วิชชาไง 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็ส่องกลอ้ง ขยายเลย ธรรมะ 
พระพุทธเจา้ก็บอกสอนใหอ้นุปุพพิกถา ใหมี้ทาน ใหมี้ศรัทธามีความเช่ือ ก็ท  าทุกอยา่งหมดแลว้
มนัก็ยงัทุกขอ์ยูน่ี่ มนัท าทุกอยา่ง ท าทุกอยา่งหมดเลย ท าบุญก็ไม่ไดบุ้ญ น่ีสารพิษ สารพิษมนักดั
กร่อนหวัใจ 

ท าดีตอ้งไดดี้ โยนอาหารใหส้ัตว ์ สัตวดุ์ร้ายขนาดไหน ใหอ้าหารมนันะ มนัรู้จกับุญคุณ 
สัตวม์นัมองดว้ยสายตานะ โอ๋ย! คนน้ีมีคุณกบัเราเนาะ มนัซ่ือสัตย ์เจอคนน้ีไดม้นักระดิกหางเลย
ล่ะ มนัขอบคุณ ขอบคุณครับ ขอบคุณอาหารม้ือนั้นครับ น่ีมนัยงัขอบคุณ 

มนัไม่ดีตรงไหนล่ะ มนัได ้แต่กิเลสมนัอยาก มนัอยากได ้พอท าบุญแลว้มนัก็อยากใหส้ม
ความปรารถนา อยากจะเป็นพระอินทร์เลย อยากจะไปนัง่อยู่บนกอ้นเมฆ ไอน้ัน่สุดวิสัย มนั
สุดวิสัย 

บุญคือความสงบของใจ เห็นไหม เวลาเราท าหนา้ท่ีการงานกนัแลว้ วนัเสาร์วนัอาทิตยเ์รา
ไปพกัผอ่น เราไปชายทะเล เราไปบนยอดภเูขา เราตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิ เราไปหายใจเอา
อากาศเขา้ปอด ช่ืนใจ ช่ืนใจ อะไรนัน่น่ะ? สุขไง บุญคือความสุขไง 

ถา้จิตใจมนัมีสติมีปัญญานะ มนัภมิูใจ เราใหอ้าหารสัตว ์ เราไม่ไดเ้กิดเป็นสัตว ์ เราให้
อาหารสัตว ์สัตวม์นัไดกิ้นอาหารของเรามนัขอบคุณๆ เรา ถา้เราเกิดเป็นสัตว ์ เราจะทุกขย์ากกว่า
น้ี เราตอ้งใชเ้ทา้ของเราคุย้เข่ียหาอาหารกินเอง จะตอ้งล่าเพื่อประโยชน์กบัปากของเรา สัตวม์นั
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เกิดมามนัทุกขย์ากกว่าเรา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เรามีศกัยภาพ เรามีปัญญา เรามีโอกาสไดใ้หอ้าหาร
สัตว ์เป็นสุขไหม น่ีปัญญามนัเกิดไง น่ีไง บุญตรงน้ีไง บุญมนัไดห้รือยงัล่ะ? มนัไดแ้ลว้ 

เขาใหอ้าหารสัตว ์ เขามีความคิด เขาก็ไดบุ้ญนะ ไอเ้ราก็ใหอ้าหารสัตว ์ เอะ๊! ท  าไมไม่ได้
บุญเลยวะ เฮย้! ท  าบุญไม่ไดบุ้ญว่ะ แลว้เอง็ไดใ้หอ้าหารสัตวห์รือเปล่าล่ะ? ให ้ แลว้คนอ่ืนเขาก็
ให ้แต่ท าไมเขาไดบุ้ญล่ะ 

เขาไดบุ้ญเพราะเขามีปัญญา เขามีความรู้สึกนึกคิด แลว้เขามีความสุข เรากใ็หอ้าหารสัตว์
เหมือนกนั แลว้เราก็เรียกร้องนะ ใหอ้าหารสัตวแ์ลว้อยากไดร้างวลัท่ีหน่ึง ใหอ้าหารสัตวแ์ลว้
อยากจะเป็นเทวดา น่ีคา้ก าไรเกินควร 

เขาบอกว่าท าบุญแลว้คา้ก าไรเกินควร...ไม่ 

ในสมยัพุทธกาลทุคตะเขญ็ใจอยากจะบวชมาก จะไปบวชท่ีไหนไม่มีใครใหบ้วชเพราะ
เป็นคนจน เวลาเร่ืองน้ีร ่ าลือไปถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ประชุมสงฆเ์ลย “ทุคตะเขญ็ใจคนน้ีเขาอยากบวช ท าไมไม่มีพระบวชใหเ้ขา ทุคตะ
เขญ็ใจคนน้ีเคยมีคุณกบัใครบา้ง”  

พระสารีบุตรยกมือเลย “เคยมีบุญคุณกบักระผมครับ”  

“มีบุญคุณอะไร”  

“เขาเคยตกับาตรใหข้า้พเจา้ ๑ ทพัพีครับ“ 

เคยตกับาตรพระสารีบุตร ขา้ว ๑ ทพัพ ี น่ีมีบุญมีคุณกบัคนท่ีมีปัญญา มีบุญมีคุณกบัคนท่ี
มีสติปัญญา “มีบุญคุณกบัผมมากครับ” 

“อยา่งนั้นสารีบุตรเธอเอาไปบวช” เอาทุคตะเขญ็ใจคนนั้นไปบวช บวชแลว้ คนทุกขค์น
จน แลว้คนผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒ่าเขาว่ามีทิฏฐิ เขามีประสบการณ์ทางโลกมามาก เขาจะถือว่าเขาเก่ง เขารู้ 
พระเดก็ๆ จะมาสอนอะไรฉนั ฉนัเป็นผูใ้หญ่ ฉนัผา่นโลกมาเยอะ บวชผูเ้ฒ่าน่ีแกย้าก  

ฉะนั้น เวลาบวชแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระสารีบุตร “สารีบุตร 
สัทธิวิหาริกของเธอสอนยากไหม” เพราะโดยวฏัฏะ โดยกระแสวฏัฏะ โดยธรรมชาติเป็นอยา่งน้ี 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลยถามวา่ “สารีบุตร สัทธิวิหาริกของเธอสอนยากไหม มีทิฏฐิ
มานะไหม” 

“สอนง่ายครับ สอนง่ายครับ พดูอะไรก็เช่ือครับ ท าอะไรก็ท  าตามครับ ท าทุกอยา่งครับ” 

น่ีสอนจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ดว้ยขา้ว ๑ ทพัพี ขา้วทพัพีเดียว บุญคุณอนันั้นใหพ้ระสารี
บุตรเห็นคุณของเขา แลว้เอาเขาบวช แต่ไปขอบวชกบัใคร ใครก็ไม่ใหบ้วช เพราะคนจน คน
ทุคตะเขญ็ใจคือคนจนไม่มีผลประโยชน์กบัเรา แต่มนัมีบุญมีคุณกบัผูท่ี้จิตใจเป็นธรรม ขา้วทพัพี
เดียวนั้นมนัฝังอยูก่ลางหวัใจของพระสารีบุตร เห็นไหม ไดบุ้ญไหม 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นผล เป็นผลท่ีเป็นวตัถุๆ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุเป็นเคร่ืองแสดงออกของน ้าใจเนาะ 
เราเอาความยิง่ใหญ่ของหวัใจ เอาความยิง่ใหญ่ของความรู้สึกอนัน้ี ฉะนั้น เรามาแสดงออกดว้ย
น ้าใจของเรา แต่มนัเป็นวตัถุ มนัเยอะ ฉะนั้น ท าอยา่งไรล่ะ 

มนัอยูท่ี่พระ พระเวลาเขาตกัอาหารใส่บาตร เขาพิจารณาปฏิสงฺขา โยฯ เวลาบวชเป็นพระ
แลว้จะห่มผา้ก็ตอ้งปฏิสงฺขา โยฯ คือตอ้งระลึกบุญคุณของผา้ ผา้น้ีห่มเพื่อปกป้องความอบัอาย 
ปกป้องกนัร้ินกนัไร ปกป้องความหนาวความเยน็ จะฉนัอาหารก็ตอ้งปฏิสงฺขา โยฯ อาหารน้ีมนั
เป็นของเน่าของบดู อาหารน้ีมนัเกิดมาจากดิน ถา้กินก็เท่ากบักินดิน มนุษยก์็กินดินอยูน่ี่ เพราะ
อาหารมนัเกิดมาจากดิน พิจารณาแลว้ใหม้นัสลดใหม้นัสังเวช 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าพระจะตกั ปฏิสงฺขา โยฯ คือว่าตกัแลว้ ตกัอาหารมาเป็นประโยชน์ไหม 
มนัข้ีโลภไหม ตกัมา ส่ิงท่ีฉนัแลว้มนัเป็นพลงังานท่ีมาก เวลาไปนัง่สมาธิสัปหงกโงกง่วงไหม 
อนัน้ีมนัเป็นสิทธ์ิของพระ เวลาพระจะตกัอะไรใส่บาตร ถา้ตกัใส่บาตรแลว้พระปฏิสงฺขา โยฯ 
จะฉนัก็ยงัตอ้งมีสติดว้ย ฉนัเพื่อด ารงชีวิต ถา้เป็นขา้วเปล่าๆ ถา้เป็นขา้วกบัพวกผกัพวกหญา้เป็น
อาหารเบา พอฉนัเสร็จแลว้อ่ิมหน าส าราญ พอไปนัง่ภาวนาแลว้มนัก็ไม่สัปหงกโงกง่วง เพราะ
มนัไม่มีไขมนั เห็นไหม ปฏิสงฺขา โยฯ 

อนัน้ีหนา้ท่ีของโยม บุญกุศลของเรา เราแสวงหาของเรา ก็เป็นของโยมนะ เวลาของพระ
เขามีงานต่อเน่ือง งานภาวนาต่อเน่ืองกนัไป ฉะนั้น ส่ิงน้ีเขาตอ้งบ ารุงตอ้งรักษา ตอ้งมีสติ ถา้มี
สติตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ท่ามกลาง ตั้งแต่ท่ีสุด 
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ฉะนั้น ค่าของน ้าใจของโยมยิง่ใหญ่ ความปรารถนาการประพฤติปฏิบติั ความปรารถนา
เกิดศีล สมาธิ ปัญญาของพระก็ยิง่ใหญ่ ความยิง่ใหญ่ เห็นไหม สิทธิของบุคคล สิทธิของเรา 
สิทธิๆ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราตอ้งมาปฏิสันถาร ตอ้งมาสัมผสักนั ถา้ใครมีสติปัญญาแลว้ มนัมองส่ิงใด
ใหใ้ชปั้ญญา ใหใ้ชปั้ญญาคิดใคร่ครวญ ท าไมท่านท าอยา่งนั้น ท าไมท่านท าอยา่งนั้น ท่านมี
เหตุผลอะไร 

เราท าอยา่งน้ีเราก็มีเหตุผลของเรา อูฮู้! มาทุกขม์ายาก มาตี ๔ ตี ๕ อู๋ย! อุตส่าห์อยา่งดีเลย 
มาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ตอ้งเอาของหนูเยอะๆ สิ เอาเสร็จแลว้โยมกลบัไปแลว้โยมก็ปล้ืมใจ
เนาะ พระฉนัเสร็จแลว้พระก็นอนตีแปลงเลยล่ะ เพราะไขมนัมนัเยอะ 

แต่ถา้โยมบอก โยมมาถวายพระแลว้พระกต็กั น ้ าใจไดแ้ลว้ เราไดบุ้ญกุศลแลว้นะ พระ
ฉนัแลว้พระไปภาวนา พระก็ อูฮู้! ลงสู่สมาธิ จิตใจสว่างไสว เหมือนกบัเราท าบุญกุศล แลว้คน
เอาส่ิงท่ีเราต่อเน่ืองไป ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่าบุญน้ีมีคุณประโยชน์ท่ี
มีบุญมากอยู ่๒ คราว คราวหน่ึงเราฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้เราถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน อีกคราว
หน่ึงเราฉนัอาหารของนายจุนทะแลว้เราถึงซ่ึงขนัธนิพพาน เห็นไหม ฉนัอาหารของนางสุชาดา 
อาหารม้ือนั้น พลงังานอนันั้นท าใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรม 
อาหารม้ือนั้นมีคุณมาก 

น่ีก็เหมือนกนั เราถวายอาหาร แลว้พระไปประพฤติปฏิบติัไดคุ้ณธรรม ไดส่ิ้งต่างๆ 
ข้ึนมา บุญกุศลมนัเกิดตรงนั้นน่ะ มนัไม่ใช่ว่าเอาของหนูเยอะๆ เอาของหนูมากๆ แลว้หนูจะได้
บุญเยอะๆ 

น ้าใจ น ้าใจ น่ีคุณธรรม ฟังธรรมๆ ฟังเพื่อเหตุน้ีไง ใหใ้จเรามีคุณธรรมไง บุญเราไดท้  า
แลว้ แลว้ใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา มนัจะเกิดความสงบความระงบั เกิดความสามคัคี เกิดความชุ่มช่ืน 
แต่ถา้มนัเป็นกิเลส มนัเป็นพิษนะ มนัคิดนอ้ยใจหมดแหละ มนัคิดไปเลยนะ โอ๋ย! นู่นก็ไม่เอา น่ี
ก็ไม่เอา  
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เอา เอาหมดแหละ เอามาก เอานอ้ย ตกัมาก ตกันอ้ย ตกัไวเ้ป็นน ้าใจ น ้าใจของเรา เรามี
น ้าใจมา น ้าใจนั้นยิง่ใหญ่ ไม่มีหวัใจ ไม่มีความรู้สึก มนัมาไม่ได ้ คนตายเขาเผา คนตายไม่เผาก็
ฝังไวใ้นหลุม ลุกข้ึนมาไม่ไดห้รอก 

แต่ถา้ความคิด ศรัทธาความเช่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเป็นอริยทรัพย์
ของมนุษย ์ ถา้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเช่ือ จะไม่มีการขยบัเขยื้อน เพราะมีศรัทธามีความเช่ือถึงได้
ขวนขวาย ถึงไดศึ้กษา ถึงไดมี้การกระท า มนัยิง่ใหญ่ 

แต่ความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่าใหก้าลามสูตร 
ตอ้งใหพ้ิจารณา อยา่เพิ่งเช่ือ อยา่เพิ่งเช่ือ แต่ศรัทธาตวันั้นมนัท าใหเ้ขา้มาพสูิจน์ แต่เขา้มาพสูิจน์
แลว้เราไปแยกแยะหาเหตุหาผลของเรา ถา้มนัเป็นความจริง นัน่ล่ะปัจจตัตงั คือรู้จ  าเพาะตน รู้
จ  าเพาะหวัใจของเรา รู้จากความรู้สึกอนัน้ีข้ึนมา ความรู้สึกอนันั้นตีแผอ่อกมา มนัจะก าจดั
สารพษิ แลว้มนัจะเป็นคุณประโยชน์ เกิดมรรคญาณ เกิดธรรมจกัร เกิดสัจจะ เกิดภาวนามย
ปัญญา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

แลว้เราจะซาบซ้ึงมากวา่สุตมยปัญญาเป็นอยา่งไร จินตมยปัญญาเป็นอยา่งไร แลว้
ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร แลว้เราจะซาบซ้ึงมากว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งแบก
รับภาระกบัไอพ้วกโง่ๆ ไอพ้วกเต่า ไอพ้วกท่ีไม่เขา้ใจเลย แลว้พฒันาข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านจ ้าจ้ีจ  ้าไชๆๆ เราชาวพุทธ จะซ้ึงมากเลย เพราะอะไร 
เพราะเราเคยโง่มาก่อนไง เม่ือก่อนกกู็โง่ฉิบหายเลย กกู็โง่อยา่งน้ี แลว้กมีูปัญญาข้ึนมา อูฮู้! อูฮู้! 
แลว้ไปดูคนอ่ืนสิ แลว้ไปดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตอ้งมาคลุกคลี 

หลวงตาท่านบอกว่าตอ้งมาคลุกข้ี คลุกข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลงของพวกเราไง ตรงน้ี เรา
เห็นตรงน้ีแลว้เราจะค่อยเขา้ใจ ค่อยๆ ปรับความคิด ค่อยๆ ปรับความรู้สึก ค่อยๆ ปรับใหม้นั
ข้ึนมา มนัจะพฒันาข้ึนมา อนัน้ีจะเป็นปัญญาของเรา ถา้เป็นปัญญาของเรา ฟังธรรมๆ เพื่อหวัใจ
ดวงน้ี เอวงั 


