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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เอาเนาะ ตอนน้ีจะพดูธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะ ธรรมะคือสัจจะ ทุกคนแสวงหา ทุก
คนตอ้งการคุณงามความดี เราท าคุณงามความดีของเรา ดูสิ พลเมืองดีๆ เขาเก็บทรัพยส์มบติัของ
ใครไดเ้ขาไปคืนเจา้ของ เขาใหโ้ล่รางวลันะ เขาว่าเป็นพลเมืองดี ถา้พลเมืองดี ดูสิ หน้ีสินเขายงัมี
เลย เขามีหน้ีสินของเขา เขาหาเชา้กินค ่า แต่เขาเก็บทรัพยข์องใครไดเ้ขาเอาไปคืนเจา้ของๆ เขา
บอกว่าเขาคิดถึงน ้าใจของคน คนของหาย ใจก็หาย แลว้เขามีความจ าเป็นตอ้งใชข้องเขา เขา
อุตส่าห์เก็บไดแ้ลว้เขาเอาไปคืนเจา้ของเขา เพราะเห็นน ้าใจของเขาว่าเขาตอ้งแสวงหาส่ิงนั้นมา 
ทั้งๆ ท่ีตวัเองเขาก็ทุกขน์ะ ตวัเองเขาก็ขาดแคลนท าไมเขาเป็นพลเมืองดีล่ะ  

ค าว่า “พลเมืองดี” เราก็มองว่าส่ิงนั้นเป็นความดีใช่ไหม...ใช่ มนัเป็นความดี ความดีอยา่ง
น้ีเป็นความดี ถา้ความดีแลว้ตอ้งใหผ้ล ความดีแลว้ท าไมเขายงัทุกขเ์ขายงัยากอยูล่่ะ 

เขาทุกขเ์ขายากอยู ่ เขาคิดถึงคนอ่ืน เวลาส่ิงท่ีเขาขาดแคลนเขาจะทุกขย์ากมากกวา่เรา เขา
จะมีความเสียใจ เขายงัคิดถึงน ้าใจของคนอ่ืนเลย นัน่พดูถึงความดี น่ีพลเมืองดี ถา้เราจะท าคุณ
งามความดีของเราล่ะ ถา้คุณงามความดีของเรานะ เราก็ทุกขเ์ราก็ยากเหมือนกนั ความทุกขค์วาม
ยาก ความทุกขค์วามยากของใครไง คนถา้มีศกัยภาพทางสังคม เขาหาส่ิงใดมาเขาก็มีความทุกข์
ความยาก เขาตอ้งรับผดิชอบ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกเลย ทุกคนเขาวิ่งเขา้หาอ านาจ เขา้ไปกอดใน
กองไฟนั้นๆ กองไฟไง เห็นไหม กษตัริยใ์นสมยัพุทธกาลสละราชสมบติัออกมาบวชๆ บวชเป็น
พระนะ เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัอยูโ่คนตน้ไม ้ ท่องบ่นอยูว่่าสุขหนอๆๆ จนพระท่ีอยูด่ว้ยกนัเขา
สงสัยไง สงสัยว่ากษตัริยอ์งคน้ี์เขาคงคิดถึง เหมือนพดูประชดว่าคิดถึงสมบติั เพราะอยูใ่นราชวงั
มนัมีความสุขไง ทีน้ีมาอยูโ่คนไมว้่าสุขหนอๆ เขาไม่เช่ือ เขาไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียกพระองคน์ั้นมาแลว้ถามว่า “เธอพดูอยา่งนั้นจริง
หรือ ว่าสุขหนอๆ จริงหรือ” 

“จริงครับ” 

“แลว้เธอพดูอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไรว่าสุขหนอ เพราะว่าความสุขอยูโ่คนตน้ไม ้ กบัความสุข
ราชวงั อยูร่าชวงัมนัไม่มีความสุขไดอ้ยา่งไร” 

เขาบอก อูฮู้! สมยัเป็นกษตัริยอ์ยูใ่นราชวงัมนัมีแต่ความทุกขบี์บคั้นหวัใจทั้งนั้นแหละ 
ความรับผดิชอบ ความรับผดิชอบต่างๆ มนัแบกรับภาระ ความแบกรับภาระนัน่มนัก็เป็นทุกข์
อนัหน่ึง น่ีถา้คนท่ีเขามีความรับผดิชอบ แต่เวลามาบวชแลว้ มาบวชแลว้มาประพฤติปฏิบติั มา
ประพฤติปฏิบติัอยูโ่คนไม ้ ฉนัอาหารดว้ยปลีแขง้ อาหารน้ีหามาดว้ยปลีแขง้ แลว้แต่ดว้ยการ
บิณฑบาตของเรามา ไดส่ิ้งมาก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของเรา คนท่ีมีอ  านาจวาสนา ถา้ใครถกูรางวลัท่ี 
๑ เชา้ข้ึนมาเขาจะใส่บาตรมหาศาลเลย เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้เราเดินไปพอดี โอโ้ฮ! น่ีเขาถกู
รางวลัท่ี ๑ มา เขาเตรียมฉลองของเขา เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เห็นไหม มนัอยูท่ี่วาสนาของเรา 

แต่ถา้คนทุกขค์นเขญ็ใจ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเศรษฐี เป็นพระโสดาบนั มีจิตเป็นกุศล 
ท าบุญกุศลมหาศาล เวลาเขาตกทุกขไ์ดย้ากนะ ทรัพยส์มบติัสมยัก่อนนั้นเขาไม่มีธนาคารฝาก 
เขาใส่ไหแลว้ฝังไวใ้นดิน น ้าเซาะไง น ้าท่วม น ้าเซาะ ทรัพยส์มบติันั้นหายไปหมดเลย เวลาเขา
ทุกขเ์ขายากนะ บิณฑบาต พระมาบิณฑบาต เขาทุกขย์าก คนจนในสมยันั้นเขากินขา้วกบัน ้าผกั
ดอง น ้าผกัดองกบัขา้ว แลว้พระผา่นไปบิณฑบาต เขายอมอด เขาใส่บาตรหมดเลย ใส่บาตร
หมดๆ 

เวลาเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ไปเจอน ้าขา้วผกัดอง ก็น ้ าขา้วผกัดอง ส่ิงนั้นเราเล้ียงชีพดว้ยปลี
แขง้ เล้ียงชีพไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั เวลาเรามาประพฤติปฏิบติั ฉนัอาหารของคฤหสัถแ์ลว้เรานัง่
อยูโ่คนไม ้ เราเขา้สู่เรือนว่าง เราท าใจของเราใหส้งบ เกิดปัญญาของเราข้ึนมา ปัญญาท่ีมนั
พิจารณาวิปัสสนาใหรู้้แจง้ในหวัใจ ส่ิงนั้นมนัเป็นหนา้ท่ีของพระ มนัเป็นงานของพระ งานของ
พระคือใชปั้ญญาแสวงหาสัจจะความจริง  

ท าส่ิงนั้น ส ารอกคายกิเลสอยา่งนั้น พอส ารอกคายกิเลสอยา่งนั้นตามความเป็นจริงอยา่ง
นั้น อยูโ่คนไมม้นัมีความสุขๆ ความสุขเพราะมนัไม่มีภาระท่ีจะตอ้งไปแบกหามไง ถา้ไม่มีภาระ
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แบกหาม พระก็เอาเปรียบน่ะสิ ฉนัแลว้กไ็ม่แบกหามอะไรเลย ฉนัแลว้ก็ไม่ท าอะไรเลย เอา
เปรียบสังคมๆ 

หนา้ท่ีเราเป็นคฤหสัถ์ เรามีสัมมาอาชีวะ หนา้ท่ีของพระเสียสละมาจากหนา้ท่ีของการ
เป็นคฤหสัถแ์ลว้ หนา้ท่ีของพระก็ตอ้งคน้ควา้ ตอ้งพยายามสร้างสัจจะความจริงข้ึนมาในใจของ
พระผูน้ั้น ถา้พระผูน้ั้นเกิดปัญญาญาณข้ึนมาอยา่งนั้น ส่ิงน้ีมนัเป็นหนา้ท่ีของพระ มนัเอาเปรียบ
สังคมตรงไหนล่ะ เพราะมนัท าหนา้ท่ี ท  าส ารอกคายทิฏฐิมานะ คายภวาสวะ คายภพท่ีมนัรองรับ
สถานะนั้นหมดแลว้ มนัก็ไม่มีอะไรไปแบกรับ มนัไม่มีอะไรแบกรับ โลกเขากอ็ยูอ่ยา่งนั้น 
สังคมเขาอยูอ่ยา่งนั้น คนท าบุญเขาอยู่อยา่งนั้น ทุกอยา่งเขามีพร้อมอยูข่องเขาอยา่งนั้น 

แต่ถา้ภวาสวะ ถอนภพถอนชาติออกไปแลว้มนัไม่แบกรับ เพราะความไม่แบกรับมนัเกิด
บุญกุศลเท่าทวีคูณใหก้บัสังคม ผูมี้ศีลผูมี้ธรรมอยูท่ี่ไหนฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล สังคมส่ิงใดท่ี
มนัจะเกิดภยัพิบติัต่างๆ มนัจะเป็นประโยชน์ 

พระเอาเปรียบท่ีไหน พระเอาเปรียบใคร พระไม่ไดเ้อาเปรียบใคร พระพยายามจะช าระ
ลา้งกิเลสในใจของพระนั้นต่างหาก แต่ในเม่ือเป็นพระใช่ไหม พระก็มาจากคน คนก็ตอ้งมีปัจจยั
เคร่ืองอาศยัใช่ไหม พระก็ตอ้งมีปัจจยัเพื่อด ารงชีพ เพราะมนัมีธาตุมีขนัธ์ ก็ตอ้งด ารงชีพนั้นไป 
ด ารงชีพไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ด ารงชีพไวเ้พื่อแบกรับ เพื่อต่างๆ แลว้แบกรับ แบกรับไม่
รับผดิชอบส่ิงใดเลยหรือ 

คนท่ีรับผดิชอบรับผดิชอบแบบทางโลกก็รับผดิชอบดว้ยกนั แต่รับผดิชอบแบบองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใช่รับผดิชอบเฉพาะโลกน้ีนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  สอน ๓ โลกธาตุ สอนเทวดา สอนอินทร์ สอนพรหม สอนหมดเลย เวลา
เทวดาเขามีทุกขใ์นใจก็มาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวดามีปัญหา พรหมมีปัญหาก็
มาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน พระ
อานนทร์ าพนันะ “ดวงตาของโลกดบัแลว้ ดวงตาของโลก ดวงตาของโลก” 

อนัน้ีดวงตาของเรา ตาใสๆ มองชีวิตของตวัเองไม่เขา้ใจ ชีวิตของเรา เราทุกขเ์รายากอยูน่ี่ 
พลเมืองดีๆ เขาท าความดีของเขาอยา่งนั้นก็เป็นความดีของเขาจริงๆ แต่ความดีของเรา เราก็ท  า 
เราก็มีปัญญาท่ีจะท าอยา่งนั้นเหมือนกนั แลว้ท าอยา่งนั้นแลว้เราจะเอาชนะใจของเราดว้ยไง 
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เพราะใจของเรามนัโดนกิเลสข่มข่ี มนับีบคั้นอยูน่ี่ไง เพราะกิเลสข่มข่ี มนับีบคั้นอยูน่ี่มนัถึงมี
ความทุกขไ์ง ถา้ความทุกข ์ธรรมโอสถๆ 

ส่ิงน้ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง เล้ียงชีวิตน้ีไว ้ถา้ไม่มีชีวิตจะเอาอะไรปฏิบติั 
เพราะเราแสวงหาชีวะ แสวงหาใจของเรา ถา้แสวงหาใจของเรา ใจตวันั้นมาปฏิสนธิ จะมาเวียน
ว่ายตายเกิด สัจธรรมสอนท่ีน่ี พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี 

หลวงตาท่านบอกว่าศาสนาน้ีเหมือนหา้งสรรพสินคา้ใช่ไหม หา้งสรรพสินคา้มนัมีสินคา้
มากมายมหาศาลเลย แต่พวกเราคนทุกขค์นเขญ็ใจเราก็แค่ขอเขา้ไปเดินตากแอร์กพ็อ ออกจาก
หา้งมา เขา้ไปในหา้งก็มีความร่มเยน็เป็นสุข ออกจากหา้งมาก็ร้อนอีกแลว้ไง 

ท าบุญกุศลนะ เวลาท าบุญกุศลมนัก็มีความสุขใจไง เวลากลบัไปบา้นก็ไปนัง่คอตกอยู่ไง 
แต่ถา้เราไปหา้งสรรพสินคา้ เราจะซ้ือสินคา้หมดหา้งเลย หา้งน้ีเป็นของเราเลย เราเอาหา้งน้ีมาไว้
ในหวัใจของเราเลย เราอยูท่ี่ไหนเราก็ร่มเยน็เป็นสุข ถา้เอาหา้งไวใ้นหวัใจ ศีล สมาธิ ปัญญามนั
อยูท่ี่ไหน ในพระไตรปิฎกสอนเร่ืองอะไรล่ะ? ก็สอนเร่ืองสัจธรรม เร่ืองอริยสัจ ทุกข ์เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข์ 

แต่กว่าเราจะเห็นทุกขข์องเราได ้ เราว่าเราทุกข ์ เราบ่น เราเห็นว่าเราทุกข์ๆ  อยูน้ี่ เราทุกข์
ท  าไมไม่นัง่สมาธิ เราทุกขท์  าไมไม่เกิดปัญญา ท าไมทุกข ์ เพราะอะไร เพราะมนัจะไปถอดถอน
ไง เวลามนัถอดถอนสมุทยัหมดแลว้มนัก็ไม่มีความทุกขไ์ง ความทุกขม์นัเกิดข้ึนไม่ได ้ มนัไม่มี
ท่ีตั้ง ภวาสวะภพไม่มี ไม่แบกโลก ไม่มีอะไรเป็นภาระ มนัไม่มีอะไรเลย  

ไม่มีอะไรเลย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๔๕ ปีพดูอะไร ถา้มนัไม่มีอะไรเลย
ท าไมพดูได ้ ถา้ไม่มีอะไรท าไมสั่งสอนคนอ่ืนได ้ ไม่มีอะไรจะสอนไดห้รือ เพราะมนัไม่มีอะไร
มนัถึงสอนไดไ้ง เพราะมนัไม่มีความล าเอียงไง มนัไม่มีความล าเอียง ไม่มีความเป็นภาระ 

ถา้เราทุกข์ๆ  เราทุกข์ เราก็เขา้ใจวา่เราทุกข ์ถา้เราทุกขน์ะ อ  านาจวาสนาบารมีของคน ถา้
เรามีอ  านาจวาสนาขนาดน้ี เราก็พยายามบุกเบิกของเรา แมแ้ต่ใหน้อ้มใจลงเช่ือมนัยงัเป็นไดย้าก
เลย ถา้คนท่ีมีทิฏฐิมานะนะ เขาไม่เช่ือ เขียนเสือใหว้วักลวั เขียนเสือใหว้วักลวั ค  าน้ีเป็นค าพดู
ของโลกเขา เขียนเสือใหว้วักลวั หน่ึง สอง พระเอาเปรียบสังคม ว่าเอาเปรียบสังคม ไม่ช่วยเหลือ
สังคม 
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ดูหลวงตานะ เวลาเกิดตม้ย  ากุง้ สังคมป่ันป่วนขนาดนั้น สังคมมนัจะมัน่คงข้ึนมามนัตอ้ง
มีหลกัใจ ถา้หลกัใจ คนมีหลกัใจเขาจะฟ้ืนฟูข้ึนมาได ้ สังคมป่ันป่วนขนาดนั้น ครอบครัว
แตกแยก ธุรกิจล่มสลาย ชาติแทบจะอยูก่นัไม่ได ้มีบุรุษคนหน่ึงเป็นเอกบุรุษออกมาบอกว่าเราจะ
เป็นผูน้ า เราจะเป็นผูน้ า ถา้เราสามคัคีกนั เรารักกนั เราจะฟ้ืนฟูข้ึนมาได ้ พระเอาเปรียบสังคม
ตรงไหน เวลาสังคมวิกฤติขนาดนั้นใครเป็นผูน้ า  

ค าว่า “ผูน้ า” คือฟ้ืนฟูความเช่ือไง ฟ้ืนฟูใหห้วัใจมนักลบัมามัน่คงไง แลว้พอฟ้ืนฟูหวัใจท่ี
กลบัมามัน่คง มือไมม้นัก็เขม้แขง็ข้ึนมา มนัจะสามารถเผชิญกบัวิกฤติได ้ แลว้พอหลวงตาท่าน
ออกมาเป็นผูน้ า ทุกคนเฮกนัหมดเลย เราจะฟ้ืน ชาติเราจะฟ้ืนข้ึนมาได ้ ชาติเราจะฟ้ืนข้ึนมาได ้
ก่อนหนา้นั้นมนัทุกขย์ากขนาดไหน ในบา้นแต่ละบา้น บา้นแตกสาแหรกขาด ความเป็นไป เวลา
คุณงามความดีอยา่งน้ีไม่บอกเลยว่าพระท าบา้งไง แลว้บอกว่าพระเอาเปรียบสังคม พระเอา
เปรียบสังคม  

ในสังคมนะ ในสังคมทุกสังคมมนัก็มีคนดีและคนเลวปนกนั พระท่ีมีเป้าหมายเขา
เสียสละของเขามา เสียสละโอกาส การท่ีแสวงหาความประสบความส าเร็จทางโลก เสียสละแลว้
มาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระ ปฏิญาณตนว่าเราเป็นสมณะ สมณะเป็นผูล้ะผูว้างแลว้ เขา
เสียสละโอกาสท่ีจะอยูท่างโลกเพื่อแข่งขนักบัพวกคฤหสัถด์ว้ยกนั เพื่อจะประสบความส าเร็จ
ในทางชีวิต เขาเสียสละมาเพื่อบวชพระ แลว้เขามีเป้าหมายว่าเขาจะพน้จากทุกข ์ พระอยา่งน้ีเขา
จะมีเป้าหมาย เขาจะขวนขวาย เขาจะมีการกระท า 

เพราะศีล สมาธิ ปัญญามนัเป็นนามธรรม มนัหามาไดย้าก ไอแ้กว้แหวนเงินทองทรัพย์
สมบติัมนัเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีว่าหามามนัยงัหามาไดง่้าย หามาไดง่้ายกว่าสติ หามาไดง่้ายกวา่สมาธิ หา
มาไดง่้ายกวา่ภาวนามยปัญญา เขาตอ้งการแสวงหาส่ิงนั้น ถา้เขาตอ้งการแสวงหาส่ิงนั้น เขาตอ้ง
มีศีล เขาตอ้งมีความสะอาดบริสุทธ์ิในใจของเขา ถา้มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ ถา้มนัเกิดข้ึนมามนัก็
เป็นมิจฉา พอเป็นมิจฉา เรากดดนัตวัเอง เราอยากจะใหจิ้ตใจเราลง มนัลงไปดว้ยความกดดนั มนั
เป็นมิจฉา มนัไม่เป็นสัมมา มนัไม่มีความสมดุล มนัจะเจริญงอกงามข้ึนเป็นเป็นสมาธิ เป็น
ปัญญาข้ึนไปโดยไดย้าก เห็นไหม มนัเป็นมิจฉา 
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ฉะนั้น มนัตอ้งสมดุลของมนั สมดุลคือมชัฌิมาปฏิปทา ถา้มชัฌิมาปฏิปทา ความเป็นจริง
ข้ึนมาท าอยา่งน้ี น่ีหนา้ท่ีของพระๆ ไง ถา้พระมีหนา้ท่ีท  าอยา่งน้ี ทรัพยอ์นัละเอียด อตัตสมบติัใน
ทรัพย ์ส่ิงน้ีมนัถนอมรักษา แลว้มนัจะไปแสวงหาทรัพยท่ี์หยาบกว่าท าไม 

เวลามูตรคถูมนัเป็นอาหารของตวัหนอน เวลาตวัหนอนมนักินอาหารท่ีเป็นมูตรเป็นคูถ 
เราเห็นว่าสกปรก แต่วา่มนัเป็นอาหารของมนันะ มนัล่ืนรสของมนั มนัลิ้มรสของมนัดว้ย
ความสุขของมนั แต่เรามองแลว้เรากินไม่ไดห้รอกมูตรคูถ แต่พวกหนอนพวกอะไรมนักิน แต่เรา 
อาหารของเราตอ้งละเอียด แลว้เทวดาเขากินอาหารของเขา วิญญาณาหาร อาหารละเอียด น่ีพดู
ถึงอาหารนะ แลว้พดูถึงทรัพยส์มบติัท่ีว่าเป็นแกว้แหวนเงินทองท่ีเป็นทรัพยส์มบติั ถา้จิตใจเขา
ละเอียดแลว้เขาตอ้งการอตัตสมบติั เขาตอ้งการศีล ตอ้งการสมาธิ ตอ้งการปัญญา เขาหาส่ิงนั้น 
เขาพยายามท าส่ิงนั้น 

ในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลว พระท่ีเขาท าตวัอยา่งนั้น พระท่ีเขาบวชมาโดย
แสวงหาลาภสักการะเพื่อประโยชน์ของเขา อนันั้นยกไว ้นัน่เป็นเร่ืองของเขา เราไม่สามารถท่ีจะ
ท าใหทุ้กๆ คนมีความคิด มีเป้าหมายมุ่งอนัเดียวกนั ถา้เขาแสวงหาส่ิงนั้นมนัก็เร่ืองสิทธิของเขา 
แต่ถา้เราอยากจะเป็นคนดี พลเมืองดี เราเป็นชาวพุทธท่ีดี ชาวพุทธท่ีดีเราก็ท  าเพื่อหวัใจของเราไง 
ท าเพื่อประโยชน์ของเราไง ถา้ท าเพื่อประโยชน์ของเรา เราท าส่ิงน้ี เราท าเพื่อประโยชน์น้ี  

ฉะนั้น ถา้ท าประโยชน์น้ี เราไปท าบุญกุศลท่ีวดัใดก็แลว้แต่ ถา้เขาประพฤติปฏิบติั เรา
ถวายอาหาร ถวายไปแลว้มนัเป็นสิทธ์ิของท่าน ถา้ท่านจะเมตตาเรา ท่านเอาส่ิงนั้น ท่านขบท่าน
ฉนัก็เร่ืองของท่าน แลว้ถา้ท่านเอาไว ้เอาไวใ้นบาตร เพราะฉนัแลว้มนัท าใหไ้ปขดัไปแยง้ อาหาร
ไปทบัธาตุขนัธ์ของท่าน ท่านก็ตอ้งหลบหลีกของท่านเอง ถา้ท่านหลบหลีกมนัก็เป็นสิทธ์ิของ
ท่าน เราท าบุญแลว้ก็คือบุญ เราท าบุญแลว้ก็คือบุญ เราไดบุ้ญแลว้ ปฏิคาหก ใหด้ว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิ ผูรั้บรับดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ปฏิคาหก สองฝ่ายเสมอกนั แลว้บุญกุศลนั้นมนัจะ
มหาศาลเลย แต่ถา้เราใหแ้ลว้เรายงัติดใจของเรา เราอยากจะใหไ้ดด้ัง่ใจเรา นัน่กิเลส  

เราใหข้องเราดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ใหแ้ลว้ ใหแ้ลว้ ส่ิงนั้นท่านรับแลว้ท่านก็บริหาร
จดัการของท่านเพื่อประโยชน์กบัท่าน ประโยชน์กบัท่านไง แลว้ถา้ต่างคนต่างประพฤติปฏิบติั
มนัส่งเสริมกนัไง  
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“มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ ไม่สามารถกล่าวแก้
ค  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ไม่สามารถกล่าวแกกิ้เลสตณัหาของคนท่ีคอยติฉินนินทาศาสนาได ้
เม่ือนั้นเราจะไม่นิพพาน” 

จนกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมะจนมัน่คง เห็นไหม “มารเอย บดัน้ี
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้
สามารถกล่าวแกกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากของคนท่ีเพ่งเลง็จบัผดิพระได ้ ต่อไปขา้งหนา้อีก 
๓ เดือนเราจะนิพพาน” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวอ้ยา่งน้ี แลว้มนัละเอียดลึกซ้ึงแต่ละซบัแต่ละซอ้น 
อยา่งหยาบๆ มนัก็ทานบุญกุศลของเรา อยา่งละเอียดข้ึนไปเขาก็ถือศีลของเขาอยา่งละเอียดเขา้ไป
อีก มนัก็มีปัญญา มีมรรคญาณเขา้ไปท าลายอวิชชา มนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เป็นชั้นเป็นตอน
เขา้ไปนะ 

เราตอ้งส่งเสริม ส่งเสริมเพื่อประโยชน์กบัพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเพื่อประโยชน์กบัเรา 
เพราะถา้มีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัอยูจ่ะเกิดศาสนทายาท จะเกิดผูท้รงธรรมทรงวินยัไวเ้พื่อเป็นหลกั
ชยัของพุทธศาสนา เอวงั 

 


