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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัน้ีวนัพระดว้ย วนัครบก าหนดในหลวงส้ินพระชนม์ 
๑ ปีดว้ย ในหลวงส้ินพระชนม ์ เห็นไหม เวลาคนเขาถามทุกวนั ถามว่าท าบุญทิง้เหว ท าบุญทิง้
เหวท าอยา่งไร 

ท าบุญทิง้เหว ท าบุญทิ้งเหวก็ในหลวงท าใหเ้ป็นตวัอยา่งน่ีไง ท าบุญทิง้เหว ท าบุญแลว้ไม่
หวงัผลตอบแทนไง ไม่หวงัส่ิงใดๆ ท าบุญทิง้เหวแลว้มนัจะไดบุ้ญมหาศาล บุญท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
บุญ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ง 

แต่ส่วนใหญ่เราท าบุญๆ กนั เราท าบุญแลว้ “ท าบุญแลว้ไม่ไดบุ้ญ ท าบุญแลว้ไม่มีใครนบั
หนา้ถือตา ท าบุญแลว้ไม่มีใครยกยอ่งสรรเสริญ” ไอน้ัน่มนับุญอะไรน่ะ มนัแลกเปล่ียน มนัธุรกิจ 
การท าธุรกิจ อยากจะมีช่ือเสียง อยากใหค้นยอมรับนบัถือ นัน่น่ะ ไอน้ัน่มนัหวงัผลน่ะ แลว้หวงั
ผลเราก็ทุกข ์“โอโ้ฮ! ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้” 

ดูในหลวงท าดีสิ น่ีไง ท าบุญทิง้เหว ท าบุญทิง้เหว ในพระไตรปิฎกสอนไว ้ ใน
พระไตรปิฎกนะ เวลาเขาท าบุญกุศลกนัน่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวว้่าท  าบุญ
กุศลใหท้  าเหมือนทิง้เหว 

พอท าทิง้เหวข้ึนมา มนัก็มีคนถามมาไง ท าทิง้เหวแสดงว่าเราเป็นคนโง่ใช่ไหม เราเป็นคน
โง่ไง เวลาไปตามถนนหนทางใช่ไหม เขาไปจบัเดก็มาแลว้ท าใหเ้ป็นพิการนะ แลว้เราไปท าบุญ
กุศลกบัเขาอยา่งนั้น เราถือว่าเราไปส่งเสริมการคา้มนุษย ์นัน่น่ะถามมาอยา่งนั้นนะ  

น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนถึงกิเลสตณัหาความทะยานอยากของคน 
คนท าส่ิงใดแลว้หวงัผลตอบแทน หวงัใหค้นนบัหนา้ถือตา หวงัใหค้นยกยอ่งสรรเสริญไง อนันั้น
ก็กิเลสอนัหน่ึง แต่ถา้ท าบุญกุศล ท าบุญดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของเรานะ ท าดว้ยหวัใจท่ีเป็น
ธรรมๆ ไง 
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แต่ถา้คนมนัชัว่ คนมนัชัว่ มนัทุจริต มนัไปหลอกลวงคนเขามา แลว้มาท าใหเ้ป็นคนพิการ
แลว้มาขอความเมตตา อนันั้นเราไปส่งเสริมเขาไดอ้ยา่งไร อนันั้นเขาเรียกท าบุญหรือ ไอน้ัน่
เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของคนไง แต่สังคมเป็นแบบนั้น เวลาสังคมเป็นแบบนั้น เขาก็ท  า
ใหแ้นบเนียน ท าใหเ้ราจบัตอ้งไม่ได ้ ท าใหเ้รารับรู้ไม่ไดว้่าคนคนน้ีเป็นคนท่ีน่าสงสาร คนคนน้ี
น่าสมเพช แต่เขาท าตวัของเขาใหน่้าสมเพชแบบนั้น แลว้เราก็ไปทุ่มเทใหเ้ขาไง แลว้ก็บอกว่า
พวกนั้นโดนหลอกๆ ไง ไอน่ี้มนัคนท่ีไม่มีปัญญา 

ท าบุญทิง้เหวเขาตอ้งมีปัญญานะ ท าบุญทิ้งเหวดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ท  าแลว้ แลว้กนั 
แลว้ไม่ไปสนใจส่ิงใดทั้งส้ิน ท าส่ิงนั้นเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรา ถา้มนัเป็นความ
ผดิพลาดไป ท่ีเราท าผดิพลาดไปแลว้นัน่ก็หนหน่ึงใช่ไหม คราวต่อไปจะไม่มีคร้ังท่ีสอง คร้ังท่ี
สอง เราพยายามจะหลบหลีกของเราเพราะเรามีปัญญา เรามีปัญญา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้สอน วนัน้ีวนัพระๆ พระเป็นผูท่ี้ประเสริฐ ประเสริฐท่ีไหน ประเสริฐในหวัใจ คน
เหมือนกนั คนเดินมาน่ีคนเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ แต่หวัใจผูย้ิง่ใหญ่ หวัใจท่ีประเสริฐ หวัใจเขามี
คุณธรรมในหวัใจของเขา เราเดินมาดว้ยกนั เห็นไหม ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ อยูก่บั
ครูบาอาจารยข์องเรา ท่านเป็นพระอรหนัต์ๆ  ไม่เคยเห็นหวัพระอรหนัตเ์ลย วิ่งเตน้ไปหาพระ
อรหนัตไ์อท่ี้รูปเคารพกนันู่น ไอเ้ดินอยูก่บัพระอรหนัต ์พระอรหนัตอ์ยูใ่นวดัไม่รู้จกัไง  

น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน พระอรหนัตคื์อพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ใน
บา้นของเรา หลวงตาท่านสอนไวน้ะ พ่อแม่ของเราท่านจะผดิพลาดบา้ง เราก็ไม่ควรจบัผดิตรง
นั้น เพราะว่าส่ิงท่ีมีคุณค่าคือท่านใหชี้วิตเรามา คนปุถุชนทั้งนั้นมนัก็มีความผดิพลาดเป็นเร่ือง
ธรรมดา มนัก็มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นเร่ืองธรรมดา แลว้ธรรมดาข้ึนมา ถา้เรามีจิตใจ ผูท่ี้มีปัญญา 
ส่ิงนั้นแม่ของเราๆ พ่อของเรา เราท าส่ิงใดผดิพลาด เราก็คุยกนั ไม่ตอ้งไปใส่อารมณ์ ไม่ตอ้งไป
ท าใหม้นัทุกขม์นัยากอยา่งนั้น ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ือง พระอรหนัตข์องเราๆ ไง ใหชี้วิตน้ีมีคุณค่า 
ชีวิตมีค่าราคาน้ีมาไง จะผดิพลาดอยา่งใดๆ มนัเร่ืองธรรมดา คนอยูด่ว้ยกนั ลิ้นกบัฟันๆ น่ีพูดถึง
ว่าพระอรหนัตข์องเราแลว้ แลว้เราจบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลยหรือ พระอรหนัตข์องเราตอ้งดีงามไป
หมดใช่ไหม แลว้คนมนัมีอารมณ์ มนัจะดีงามตลอดไดไ้หม เวลามีผลกระทบอนันั้นไง ถา้เรามี
สติมีปัญญา เราคดัแยกของเราอยา่งน้ี ถา้เราแยกแยะของเราอยา่งน้ี เรามีสติปัญญา 
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วนัน้ีวนัพระ ถา้จิตใจท่ีมนัประเสริฐนะ มนัประเสริฐเขา้มาท่ีหวัใจน้ี เวลาประเสริฐข้ึนมา 
ท าบุญท่ีไม่ปรารถนาส่ิงใด เวลาค าสอนของท่าน ปิดทองหลงัพระๆ เวลาครูบาอาจารยข์องเราปิด
ทองกน้พระนู่นน่ะ 

ปิดทองหลงัพระๆ ไม่ตอ้งปรารถนาส่ิงใดเลย แลว้ดูสิ ดูผลตอบสนอง เวลาท่าน
ส้ินพระชนมไ์ป ใครพูดถึงไม่ได ้พูดถึงเป็นตอ้งน ้าตาไหล พูดถึงเป็นตอ้งน ้าตาไหล มนัสะเทือน
ใจ เห็นไหม มนัเขา้สู่หวัใจของคนน่ะ ความจริงๆ ความจริงท่ีเป็นความจริงแท้ๆ  มนัเขา้ถึงหวัใจ 
มนัเขา้ถึงความรู้สึกของเราไดไ้ง แลว้ถา้เราท าอยา่งนั้น เราก็ปรารถนาของเรา ท าคุณงามความดี
ของเราๆ ถา้ท าคุณงามความดีของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ท าความดี
น้ีความดีทางโลก แลว้ความดีทางธรรมๆ ดูสิ เวลาพระท่ีบวชมาแลว้ เวลานัง่สมาธิภาวนา ท าดี
เพื่อใคร แลว้ท าดีเพื่อใคร เวลาท าภตักิจเสร็จแลว้นะ ผูมี้สมาธิเขา้สมาธิ ผูมี้ปัญญาก็เดินปัญญา
ของตน ทางโลกเขาบอกว่าพระเห็นแก่ตวัๆ 

แลว้ถา้พระไม่เห็นแก่ตวั พระไม่ท าเพื่อตวัเองก่อน แลว้พระจะเอาส่ิงใดไปสอนคนอ่ืนล่ะ 
เวลาท าบุญตกับาตรไป เราก็ขอใหพ้ระเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหมี้คุณธรรมในหวัใจ
ข้ึนมา พอคุณธรรมในหวัใจนั้นเพื่อมาสอนเราบา้งไง ถา้มีคุณธรรมในหวัใจอนันั้น มนัก็อยูใ่นศีล
ในธรรม ถา้ในศีลในธรรมความเป็นจริงอนันั้นไง ความเป็นจริงๆ นะ ธรรมน้ีไดแ้ต่ใดมา เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาออกพรรษาแลว้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะถามปัญหาเลย ปฏิบติัมาอยา่งไร ขดัขอ้งอยา่งไร เหมือนกบัพระ
กรรมฐานเราท่ีไปหาครูบาอาจารย ์ เวลาออกไปเท่ียวกลบัมาท่านจะถามเลย ไปไดอ้ะไรมา ได้
คุณธรรมมาหรือไดย้าเสพติดมา 

ยาเสพติดก็ไปเท่ียวเล่นไง ไปเท่ียวเล่น ไปเท่ียวเพลิดเพลินกลบัมา ท่ีนู่นดีอยา่งนั้น ท่ีน่ีดี
อยา่งนั้นไง แต่หวัใจมนัไม่ดี ถา้หวัใจมนัดีนะ ท่ีนัน่เขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีอยา่งไร นัน่มนัก็เป็น
ชุมชนของเขา นัน่เป็นอ านาจวาสนาของเขา เราวิเวกไปต่างหาก เราไปพึ่งพาอาศยัเขา ถา้พึ่งพา
อาศยัส่ิงท่ีดีงามข้ึนมามนัก็ฝังหวัใจของเรา ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพูดถึงชาวหนองผอืๆ ไม่มีตลาด
นะ มนัอยูใ่นบา้นป่าบา้นดอยนะ ตอ้งท ามาหากินดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของตนนะ พระ ๔๐-๕๐ องค์ 
เขาดูแลกนัอยา่งไร เขาดูแลรักษาได ้ซ้ึงน ้าใจของเขาๆ 
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เราเลือกเองนะ เราเลือกเองว่าเราจะไปหาใคร เราจะอยูท่ี่ไหนนะ ท่ีนัน่มนัจะดีหรือว่ามนั
จะต ่าตอ้ยอยา่งไร เราเลือกของเราเองไง เราเลือกของเราเองดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของเรา แลว้
หวัใจของเรา หวัใจของเราล่ะ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เพื่อหวัใจของเราน่ีไง ถา้หวัใจของเรา
ถา้มนัไดคุ้ณธรรมส่ิงน้ีมา เวลาหลวงปู่มัน่ เวลาหลวงปู่ขาว ท่านไปส าเร็จท่ีไหนนะ ท่านจะตอ้ง
ออกจากท่ีนัน่ไป สถานท่ีๆ มนัมีบุญมีคุณ แมแ้ต่สถานท่ียงัมีบุญมีคุณ แต่ถา้ส่ิงท่ีเป็นปัจจยั ๔ มนั
ยิง่มีบุญมีคุณมากข้ึนไปอีก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ท่านบอกเลย ทานท่ีมีคุณค่ามีอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึง
นางสุชาดามาแกบ้นของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดฉ้นัอาหารม้ือนั้น แลว้พิจารณา
คืนนั้นท่านถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน คือส้ินกิเลสไปในคืนนั้น กบัอีกคราวหน่ึงฉนัอาหารของนายจุน
ทะ ฉนัอาหารของนายจุนทะเสร็จแลว้วนันั้นท่านถึงกบัดบัขนัธนิพพาน คือท่านตอ้งส้ินชีวิตของ
ท่านไปดบัขนัธนิพพาน  

บุญกุศลในพระพุทธศาสนาน้ีท่ีมีผลเลิศๆ มีอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงฉนัอาหารของนาง
สุชาดาแลว้ถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน กิเลสขาดไปจากใจ อีกคราวหน่ึงของนายจุนทะๆ ถึงขนัธนิ
พพานคือส้ินชีวิตน้ีไป น่ีมีบุญอยู ่ ๒ คราว บุญท่ียิง่ใหญ่ในพระพุทธศาสนา น่ีไง แลว้พระท่ี
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาวิเวกไปๆ ก็วิเวกไปเพื่อเหตุน้ีไง เพื่อไดฉ้นัอาหารของเขา ฉนัอาหาร
ของเขาแลว้ไดมี้สติมีปัญญาหรือไม่ มีสติปัญญาใคร่ครวญในหวัใจของตนหรือไม่ ในหวัใจของ
ตนมนัมีส่ิงใดครอบง าในหวัใจของตน น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง ถา้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว์ๆ  ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ท าคุณงามความดีทั้งนั้นๆ น่ีก็เหมือนกนั ในหลวงของเราเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  ท่านท า
คุณงามความดีของท่านโดยไม่ปรารถนาส่ิงใดเลย ท่านไม่ปรารถนาส่ิงใดเลยเพราะอะไร เพราะ
ท่านท าของท่านมาทุกภพทุกชาติไง ท่านไม่ไดท้  าแต่ชาติน้ี ท่านท ามาเป็นเร่ืองปกติเร่ืองธรรมดา
ของท่าน แลว้ท่านท าใหม้ากข้ึนกว่านั้นไง ไอข้องเราท าส่ิงใดแลว้หวงัผลตอบแทนๆ มนัก็เลยไม่
มีส่ิงใดตอบแทนไง ถา้เราไม่หวงัผลตอบแทน มนัมีบุญท่ียิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่ท่ีไหน บุญเป็นตวั
อยา่งไร เวลาบาปอกุศล บาป เวลามนัทุกขม์นัยาก มนับีบคั้นในหวัใจ น่ีบาป มนัเกิดความเครียด 
มนัเกิดความทุกขใ์จๆ เวลาบาปน่ีไม่ตอ้งบอกเลย รู้จกัมนัหมดเลย เวลาบุญไม่รู้จกั 
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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ เหมือนน ้าฝนใสสะอาด จืดสนิทเยน็ดี แต่
เราไม่รู้จกั เราชอบแต่ไอพ้วกสุรายาเมา ไอท่ี้รสจดัๆ นัน่น่ะ ไอท่ี้มนักินแลว้มนัซู่ซ่าน่ะ นัน่ไป
ชอบอยา่งนั้นไง รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ส่ิงท่ีในโลกน้ีมนั
ท าใหค้นลุ่มหลง หลงใหลไปกบัมนัไง  

เราเกิดมา เห็นไหม เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึง
ศีลนะ ศีล ๕ ศีล ๘ พวกน้ีพวกจืดชืด พวกน้ีพวกท่ีไม่มีรสชาติ ไอข้องเรา โอโ้ฮ! มนัชอบรสชาติ
อยา่งนั้นน่ะ น่ีไง มนัท าใหลุ่้มหลง พอลุ่มหลงข้ึนมา เวลาเราเอาจริงเอาจงัข้ึนมา น่ีระดบัของทาน 
บุญกุศลของเราๆ 

เรามีอ  านาจวาสนามากนะ เกิดมาไดพ้บไดเ้ห็น บุรุษผูห้น่ึงเกิดมา บุรุษผูห้น่ึงท าคุณงาม
ความดี บุรุษผูห้น่ึงไดจ้ากไป โลกธาตุน้ีไหวหมดนะ โลกน้ีสั่นสะเทือนนะ แลว้มนัมีไอพ้วก
เปรตผพียายามจะเจาะจะท าลาย มนัท าลายไปไม่ไดห้รอก มนัท าลายอยา่งไรมนัจะท าลายตวัมนั
เองไง ตวัมนัเองเพราะอะไร เพราะว่าคล่ืนมนุษย ์ คล่ืนของความรู้สึกของคนน่ะ ความดีอนันั้น
มนัเขา้ไปสิงอยูใ่นหวัใจ มนัเขา้ไปสะเทือนใจของประชากรโลก เขารับรู้  

บุคคลผูย้ิง่ใหญ่ ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย ไม่ไดรุ้กราน ไม่ไดเ้บียดเบียนใครทั้งส้ิน ไม่ตอ้ง
โฆษณาชวนเช่ือใดๆ ทั้งส้ิน โลกเขายอมรับโดยคุณงามความดีอนันั้น คุณงามความดีอนันั้น โลก
เขายกยอ่งสรรเสริญ ไอค้นอยากไดไ้ม่ได ้ ไอค้นพยายามสร้างภาพจะใหเ้ขานบัหนา้ถือตา 
พยายามจะตีเสมอ เขาท าอะไรก็จะท าตามเขา ไม่มีใครเอาหรอก ไม่มีใครสนใจหรอก แลว้จะมา
เจาะจะมาท าลาย มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้ 

ธรรมะยอ่มชนะอธรรม มนัชนะในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ พอชนะในตวัมนัเอง แต่พวกเรามนัต ่า
ตอ้ยไง พวกเรามนัต ่าตอ้ย จิตใจเรามนัไม่มัน่คงไง เราท าคุณงามความดีของเราไม่ได ้ เรายนือยู่
บนความถูกตอ้งชอบธรรมไม่ได ้ ความถูกตอ้งชอบธรรม อะไรท่ีมนัถูกตอ้งชอบธรรม เรามี
ความกลา้หาญ มีความองอาจท่ีเราจะยนืหยดัอยูก่บัความถูกตอ้งชอบธรรม ถา้ยนือยูก่บัความ
ถูกตอ้ง นัน่น่ะผูท่ี้มีบารมี ถา้บารมี จิตใจท่ีมนัไดส้ร้างสมมา ไดมี้การกระท ามา มนัถึงจะยนือยู่
ในกระแสลมการเมืองท่ีมนัพดัรุนแรง เขายนืของเขาไดเ้พราะอะไร เพราะเขามีจิตใจท่ีเขม้แขง็ 
จิตใจท่ีเขม้แขง็มนัมาจากไหน 
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จริตนิสัยของคน จริตนิสัยของคน การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ดูสิ พระอรหนัตต์อ้งสร้าง
มาแสนกปั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ดูหวัใจ
ของคนสิ หวัใจคนท่ีหวัน่ไหว หวัใจคนท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ กบัหวัใจคนท่ีมัน่คง มัน่คงเพราะ
อะไร มัน่คงเพราะมนัมีจุดยนืของมนัไง แลว้จุดยนืน้ีมนัมาจากไหน จิตใจน้ีมาจากไหน ดูสิ เวลา
เกิดมา ศีล ๕ คนเราเกิดมาเป็นมนุษยสู์งต ่าด  าขาวไม่เท่ากนั นัน่น่ะรูปสมบติั แลว้คุณสมบติัล่ะ 
ทิพยส์มบติัล่ะ สมบติัในหวัใจนัน่น่ะ น่ีมนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากการกระท าทั้งนั้นน่ะ มนั
ตอ้งมีการกระท ามา พระพุทธศาสนาไม่ไดส้อนว่าใหห้ยบิฉวยเอา ใหอ้อ้นวอนเอา พระ
พระพุทธศาสนาสอนใหมี้การกระท าทั้งนั้น กรรมยอ่มจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมดี
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดท่ีดีข้ึน แลว้ท าคุณงามความดี กรรมดีนั้นน่ะ บุญกุศล ท าความดีนั้นมนัเขา้ไป
อยูใ่นหวัใจนั้นเพราะมนัเจตนาอนันั้น ถา้เจตนาอนันั้นมนัท าส่ิงนั้นมา น่ีกรรม การกระท าอนันั้น
ท่ีว่ามนัมัน่คงข้ึนมา แลว้มีส่ิงใดมนัจะยอ้นกลบัมา คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาจะหาคุณงามความดีท่ี
ละเอียดลึกซ้ึง เขาจะหาคุณงามความดีท่ีเป็นความจริงไง 

คุณงามความดีท่ีเราท ามนัเป็นสมมุติ สมมุติคือการกระท าเป็นพิธีกรรม พิธีกรรมท าข้ึนมา 
พิธีกรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางมรดกธรรมเอาไวไ้ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาไง น่ีฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ บริษทั ๔ ชาวพุทธเป็นเจา้ของศาสนา นัน่เป็น
พินยักรรมๆ ไง แลว้ถา้ใครท าไดม้ากนอ้ยขนาดไหนมนัจะไดคุ้ณสมบติัออกมาจากพินยักรรม
นั้นไง พินยักรรมนั้นสอนใหห้าทิพยส์มบติั ใหห้าสัจจะความจริงไง 

เราข้ึนมาน่ี พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร ออ้นวอนใหเ้ขาใหม้าใช่ไหม 

ท าดีดีกว่าขอพร เราท าคุณงามความดีของเรา ท าท่ีไหนก็ท  าได ้แลว้ท ามนัเป็นความดีข้ึนมา 
ความดีมนัเกิดจากหวัใจอนัน้ี ถา้เกิดจากหวัใจอนัน้ี ส่ิงท่ีเราท ามนัเป็นการกระท า ดูสิ เวลาหลวง
ตาท่านท าโครงการช่วยชาติ ท  าโครงการช่วยชาตินัน่น่ะ เราเสียสละไป คุณงามความดีเราทั้งนั้น 
เพราะอะไร เพราะเขาบอกมนัท าคุณงามความดีตอ้งสร้างโบสถส์ร้างวิหาร โบสถว์ิหารมนัตั้งอยู่
บนอะไร มนัตั้งอยูบ่นแผน่ดิน แลว้แผน่ดินของชาติเรากอบกูม้นัมา แลว้มนัจะไม่มีบุญกุศล
ตรงไหน แลว้มนัมีบุญกุศลมีบุญกุศลมหาศาล มีบุญกุศลแบบว่าเป็นสาธารณะไง เพราะแผน่ดิน
ของชาติ ค  าว่า “ชาติ” ทุกคนมีสิทธิ ทุกคนมีสิทธ์ิทั้งนั้นไง แลว้การมีสิทธ์ินั้นมีสิทธ์ิเพื่อเราไง 
แลว้เรามีการกระท าอนันั้นเพื่อประโยชน์อนันั้น แลว้เราท าประโยชน์อยา่งน้ีใหก้บัสาธารณะมนั
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จะไดบุ้ญกุศลไหม เวลาบุญกุศล บุญกศุลท่ีมนัเป็นบุญกุศลท่ีมนัเขา้มาในหวัใจ บุญมนัเป็น
อยา่งไร ตวับุญมนัเป็นอยา่งไร น่ีพูดถึงบุญนะ 

แลว้เวลาคนมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็บอกว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
พุทธพจน์ๆ 

พุทธพจน์คือค าสั่งสอน ค าสั่งสอนมนัเป็นช่ือ ค าสัง่สอน พ่อแม่สอนท าดีๆ แลว้ท าหรือ
เปล่า เวลาท าคุณงามความดีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมามนัเกิดมาจากไหน มนัตอ้งเกิดข้ึนมาจาก
หวัใจสิ หวัใจท่ีมนัฟุ้งซ่าน หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ถา้เรามีสติปัญญา มีค าบริกรรมของเรา 
ถา้มนัสงบลงมา น่ีไง มนัเป็นตวัสมาธิ ตวัสมาธิมนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดข้ึนในหวัใจของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เวลามนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาใน
พระพุทธศาสนา เกิดโลกุตตรปัญญา ปัญญาท่ีพน้จากโลก ปัญญาท่ีจะช าระลา้งกิเลส มนัดูความ
มหศัจรรยข์องศาสนาสิ น่ีพูดถึงบารมีๆ นะ คนท่ีจะมีบารมี คนท่ีจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนั
ตอ้งมีบารมี ค  าว่า “มีบารมี” มนัมีจุดยนืไง มีจุดยนืเวลามนัปฏิบติัข้ึนมามนัไม่ใหใ้ครมาหลอกล่อ
ไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนถึงกาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือ
แมแ้ต่อาจารยข์องตน ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือในผลของการปฏิบติั แต่ดว้ยวุฒิภาวะท่ีอ่อนแอ 
จิตใจท่ีมนัอ่อนแอ ไม่มีหลกั ไม่มีจุดยนืไง เพราะพอมนัเผลอๆ มนัเผลอมนัละเมอ “อูฮู้! ธรรมะ
เป็นอยา่งน้ีเอง” น่ีคนท่ีวุฒิภาวะมนัอ่อนแอ 

แต่ถา้เวลาคนท่ีมีคุณธรรม ดูหลวงตาสิ เวลาท่านประพฤติปฏิบติัท่ีหนองผอืนัน่น่ะ ท่ีบา้น
ผอืๆ พอจิตสงบแลว้ มนัสงบ มนัคลายออก มนัเสวยอารมณ์มนัปล่อย “เอะ๊! อยา่งน้ีไม่ใช่พระ
อรหนัตห์รือ อยา่งน้ีไม่ใช่พระอรหนัตห์รือ” น่ีขนาดปฏิบติัมาขนาดนั้นนะ ถา้ เอ๊ะ! ว่าอยา่งน้ี
ไม่ใช่พระอรหนัตห์รือ ไม่เอา เพราะเอะ๊คือความเอะใจ ความเอะใจคือความลงัเลสงสัย ถา้มี
ความลงัเลสงสัยอยู ่ ปัดใหกิ้เลสไปเลย ไม่คิดว่าเป็นธรรม นัน่คนท่ีปฏิบติัเขาปฏิบติักนัอยา่งน้ี 
เขาไม่เช่ือ แมแ้ต่เกิดข้ึนมายงัไม่เช่ือ ตอ้งทดสอบๆ เลย 

แต่ไอข้องเราเผอเรอ ปฏิบติัเผอๆ เรอๆ ว่างๆ ว่างๆ ว่างๆ อะไรของมนัน่ะ น่ีจะบอกว่าวุฒิ
ภาวะมนัอ่อนดอ้ยมาก บารมีในหวัใจอ่อนแอมาก อ่อนแอจนไม่มีคุณงามความดีจะอยูบ่นหวัใจ
อยา่งน้ีไดเ้ลย เหมือนกบัแพท่ีมนัแตกไปอยู่บนแม่น ้าไม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั เราทรงตวัอยูไ่ม่ได ้แต่
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ถา้มนัอยูข่องมนัได ้ มนัจะเขม้แขง็ของมนั ถา้จิตใจท่ีเขม้แขง็ จิตใจท่ีอ  านาจวาสนาบารมี ไม่เช่ือ
ใดๆ ทั้งส้ิน กาลามสูตร ไม่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตน ไม่เช่ือทฤษฎี ไม่เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน เช่ือความ
เป็นจริงในใจ 

เวลาฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านหนกัหนา เวลาสงบ สงบระงบัดีมาก แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ี
ไม่เคยเกิดข้ึนในโลกน้ี ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีช าระลา้งกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของ
เรา กิเลสมนัอยูใ่นซอกหลืบในใจท่ีแอบคิด แอบท าลาย แอบท าใหต้วัเองเสียหาย แลว้ปัญญามนั
เขา้ไปช าระลา้ง เขา้ไปส ารอก เขา้ไปคน้ควา้ มนัเป็นปัญญาท่ีมหศัจรรย ์แลว้มนัมหศัจรรยม์าจาก
ไหนล่ะ  

น่ีถา้คนมีคุณธรรม คนมีอ านาจวาสนาบารมี เขาจะหาคุณงามความดีของเขา ถา้คุณงาม
ความดีของเขา ถา้คุณงามความดีอยา่งนั้นจะเขา้ใจไดว้่าบุญมนัคืออะไร บุญตวัมนักลมๆ หรือมนั
ตวัแบนๆ บุญตวัมนัอว้นๆ หรือตวัมนัผอมๆ แลว้มนัจะเห็นของมนัน่ะ มนัร้ือภพร้ือชาติ มนัถอน
ภพถอนชาติ น่ีพระพุทธศาสนาไง 

เวลาเราท าบุญกุศล วนัน้ีวนัส้ินพระชนมค์รบ ๑ ปี บุคคลผูย้ิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่ในหวัใจของ
ท่าน ท่านไปแลว้ ดีหรือชัว่อยูท่ี่พวกเราน่ีแหละ เรายงัเห็นกนัอยู ่ ท่านท าไวใ้หท้ั้งชีวิตของท่าน 
ต่อไปแลว้ใครจะสืบทอด ใครจะท าคุณงามความดีเพื่อใจของตน เอวงั 


