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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ วนัส าคญัของชาวไทย ไม่ใช่วนัส าคญัใน
พระพทุธศาสนา วนัส าคญัในพระพทุธศาสนา วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัพระ วนัโกนเป็น
วนัส าคญัในพระพทุธศาสนา แต่วนัน้ีเป็นวนัสงกรานตไ์ง เป็นวนัสงกรานตเ์ป็นวฒันธรรม
ประเพณีของชาวเอเชียน้ี ถา้เป็นเอเชียน้ี วนัน้ีเป็นวนัครอบครัว มนัเป็นวฒันธรรม เป็นวนัข้ึนปี
ใหม่ของไทย ถา้วนัข้ึนปีใหม่ของไทย เรากลบับา้น กลบับา้นไปเพ่ือหาพอ่หาแม่ เพ่ือชาติ เพ่ือ
ตระกูล น่ีวนัครอบครัว 

ถา้วนัครอบครัว ส่ิงท่ีถา้ชาติมัน่คง ชาติมีความสงบสุข กาลถึงหนา้สงกรานต ์ มนัมี
ความสุข ถา้มีความสุขนะ แต่ถา้ประเทศชาติมนัไม่มัน่คง ประเทศชาติมีความไม่สงบ การกระท า
ส่ิงน้ีมนัก็ไม่มีความสุขของเรา ถา้มีความสุขของเรา ความอบอุน่ ความไวว้างใจในชาติ ความ
ไวว้างใจในวฒันธรรมของเรา ถา้ความไวว้างใจในวฒันธรรมของเรา เวลาเม่ือปีท่ีแลว้มนัมีภยั
แลง้ๆ เขาขอร้องกนัวา่การเลน่สงกรานตใ์ห้ประหยดัน ้า แต่ปีน้ีมนัสมบูรณ์ไปหมด มนัสมบูรณ์
ทั้งทางเศรษฐกิจ สมบูรณ์ทั้งชาติมัน่คง สมบูรณ์ทั้งวฒันธรรมของชาวพทุธไง วฒันธรรมของ
ชาวไทย 

ถา้วฒันธรรมของเรา วนัน้ีวนัสงกรานต ์ถา้วนัสงกรานต ์เราให้คิดถึงพอ่ คิดถึงแม่ คิดถึง
ชาติ คิดถึงปู่ยา่ตายายของเรา กลบับา้นไปเพ่ือไปขอพร เพ่ือความอบอุน่ในครอบครัว เห็นไหม 
เขาคิดถึง เขาห่วงหาอาทรต่อกนั การห่วงหาอาทรตอ่กนัมนัตอ้งเป็นน ้าใจของคน ถา้น ้าใจของ
คน ส่ิงท่ีกลบัไปแลว้มนัมีความช่ืนใจมีความช่ืนบานในครอบครัวของเราไง น่ีพดูถึงในบา้นของ
เรานะ แต่เวลาในประเทศของเรา เวลาในโลกของเราละ่ ถา้เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนให้มีการเสียสละ สอนให้ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ถา้การ
เอารัดเอาเปรียบกนั ให้มีน ้ าใจต่อกนัๆ นะ  
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ในสมยัโบราณของเรา ชาวพทุธๆ มีน ้าใจต่อกนันะ ความมีน ้าใจต่อกนั แต่สังคมมีทั้งคน
ดีและคนเลว ถา้คนเลวก็มาแสวงหาผลประโยชน์ในสังคมนั้น แต่ถา้เป็นคนดี น่ีพดูถึงวา่ความ
สงบสุขในครอบครัว ถา้ความสงบสุขในครอบครัวของเรา ส่ิงน้ีมนัแบบวา่ทุกคนอยากกลบับา้น 
เวลากลบับา้นไปแลว้ กลบับา้นมนัอบอุน่ไง 

เวลาในบา้นของเรามีแต่ความขดัแยง้ ในบา้นของเรามนัมีแต่ความหวาดความระแวง ใคร
ไปท างานขา้งนอกบา้นแลว้ไม่อยากกลบับา้นเลย คนเวลากลบับา้นแลว้ กลบับา้นไปแลว้มนัไม่มี
ความสุขเลย 

แต่ถา้เรามีศีลมีธรรม ถา้มีศีลมีธรรมมีศีล ๕ ใครไปท างานท่ีไหนก็แลว้แต่ เวลามีศีลมี
ธรรมข้ึนมามนัไวว้างใจกนัได ้ การไวว้างใจกนัได ้ น่ีศีล ๕ ถา้มีศีล ๕ ข้ึนมา วนัน้ีวนัสงกรานต ์
วนัสงกรานตแ์ลว้เขาไปท าบุญกุศลกนั ท าบุญกุศลแลว้เขาเอากระดูกพอ่เอากระดูกปู่ยา่ตายายไป
บงัสุกุลๆ ถา้บงัสุกุล ท าบุญกุศลๆ ท าบุญกุศลมนัถึงไหม เวลาท าบุญกุศล พดูถึงบุญกุศลมนัก็เขา้
มาสู่หัวใจแลว้ 

ถา้หัวใจ เรามีศรัทธาท่ีไหนเราควรท าบุญท่ีนัน่ ควรท าบุญใกลบ้า้นของเรา ถา้ท าบุญใกล้
บา้นของเรา แต่ถา้มนัแสวงหาๆ มนัตอ้งกระเสือกกระสนไปหาท่ีลงใจๆ อนัน้ีมนัเพราะอะไรละ่ 
เป็นเพราะวา่ความไวว้างใจ ถา้ความไวว้างใจ ถา้เรามีศีลมีธรรมต่อกนั เราไวว้างใจในบา้นเรือน
ของเรา ถา้มนัมีศีลมีธรรม คนท่ีมีบุญกุศลท าส่ิงใดจะมีคนคอยช่วยเหลือเจือจาน ท าส่ิงใดมนัมี
ความอบอุน่ไปทั้งนั้นน่ะ น่ีเขาเรียกวา่คนมีบารมี 

แต่คนเราท าความดีๆ แลว้มนัขาดตกบกพร่องส่ิงใด ไอน้ัน่ท าความดีๆ เพ่ือความดีของเรา 
ถา้เรามีสติมีปัญญานะ มนัอยูท่ี่วฒิุภาวะของใจนะ ถา้ใจของคน คนท่ีมีศรัทธามีความเช่ือ เขา
เสียสละได ้ เขาท าของเขาไดด้ว้ยเขาทุ่มเททั้งชีวติของเขาเลย ไอค้นท่ีเวลาศรัทธามนัออ่นแอท า
ส่ิงใดละลา้ละลงัๆ ท าส่ิงใด ค าวา่ “ละลา้ละลงั” มนัจะไดจ้ะเสียมนัไม่ไดไ้ม่เสียไง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีของเรา แลว้เราวา่เราท าคุณงาม
ความดีมามาก ถา้ความดีของเราท าไมมนัไม่ให้ผลตอบสนองกบัเราเลย ถา้ไม่ให้ผลตอบสนอง
กบัเราเลย มนัละลา้ละลงัๆ มนัไม่ศรัทธา มนัไม่มัน่คงไง 
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ถา้มัน่คงของเรา เราศรัทธานะ ทาน ศีล ภาวนา เวลาเราจะภาวนาๆ เราจะให้วฒิุภาวะของ
ใจเรามนัมัน่คงข้ึน ให้วฒิุภาวะของใจเราดีข้ึน เห็นไหม เวลาทางโลกมีความพร้อมเพรียงกนัแลว้
มนัเป็นคุณงามความดีไปทั้งนั้น เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจเรา เราจะประพฤติ
ปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัเพ่ืออะไร จะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ความสุขภายนอก ความสุขภายในไง 

ความสุขภายนอก วนัสงกรานต ์วนัสงกรานตไ์ปแลว้เฉลิมฉลองกนั ความสุขภายนอก ถา้
ความสุขภายนอกถา้เกิดความประมาทพลั้งเผลอข้ึนมา มนัเกิดอบุติัเหตุไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
ความสุขภายในๆ เรากลบัไปแลว้ครอบครัวเรามีแต่หนา้ยิ้มแยม้แจ่มใสๆ เราอยูใ่นครอบครัวของ
เรา ในครอบครัวของเรา เราจะฝึกหัดภาวนา เวลาท าวตัรสวดมนต ์ ท าวตัรสวดมนตแ์ลว้หัดนัง่
สมาธิภาวนา ถา้นัง่สมาธิภาวนาเพ่ืออะไร 

เขาไปเลน่กนั สนุกสนานขา้งนอกนั้น ถา้เลน่สนุกสนานขา้งนอกนั้นมนัเป็นเร่ืองโลกนะ 
มนัเป็นวฒันธรรมประเพณี เห็นไหม กลบัไปแลว้มีความสุขความช่ืนใจ มีความอบอุน่ทั้งนั้นน่ะ 
ถา้เอาความจริงๆ เราจะคน้หาหัวใจของเรา ถา้ใครคน้หาหัวใจของเราเจอ ถา้มนัมีความอบอุน่ มี
ความพร้อมเพรียงกนั นัน่มนัเป็นอะไร 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาศาสนาพทุธ พระพทุธศาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ภาวนามยปัญญาๆ เวลาเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาจากในหัวใจของเรา เร่ืองอยา่งนั้นมนัเร่ือง
ภายนอก เร่ืองภายนอกเราก็เห็นดีเห็นงามนะ เรามีลกูมีหลานใช่ไหม เรามีสงัคมใช่ไหม ถา้สังคม
เราไม่มีวฒันธรรมไม่มีประเพณีเลย มนัจะเป็นสังคมข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้สังคมอยา่งน้ี พวกสังคม
วฒันธรรม ขอ้วตัรปฏิบติัเอาไวข้ดัเกลาไง ขดัเกลาให้คนของเรามีวฒันธรรม ให้ใจของเรา
ออ่นไหว ให้ออ่นโยน จิตใจของเราให้ออ่นโยน อยา่แขง็อยา่กระดา้ง น่ีวฒันธรรมประเพณี 

แต่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา มนัจะคน้หาหัวใจของตนๆ มรรค ๘ มนัมีสัมมาทิฏฐิความเห็น
ถกูตอ้งดีงาม มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา ถา้เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถา้มนัมีสติ ถา้มีสติ 
เห็นไหม ถา้เรากลบับา้นไป พอ่แม่เวลาโหยหาคอยลกู ลกูจะกลบัมาเยี่ยม ลกูกลบัมาเยี่ยมพอ่แม่
หรือไม่ ลกูจะคิดถึงเราหรือเปลา่ ลกูมนัจะมีอะไรมาเพ่ือความอบอุน่ในหัวใจเราหรือไม่ มนัคิด
มนัแสวงหาอยา่งน้ีไง 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาท าความสงบของใจๆ ใจมนัสงบท่ีไหน ถา้ใจมนัสงบ มนัตอ้งสงบใน
หัวอกน้ีใช่ไหม ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา บา้นของมนัๆ คหูาของจิตๆ ไง แลว้เราจะไปหาความสุขท่ี
ไหน เวลาภาวนาข้ึนไปแลว้ส่งออกไปหมดเลย ไปรู้เหนือรู้ใต ้รู้จากขา้งนอก 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมดาของจิต จิตน้ีมหัศจรรยน์กั คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ ดสิู เวลาหลวง
ปู่เสาร์ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน เวลาท่านนัง่สมาธิของท่าน เวลาท่านลอยข้ึนมาได ้ ท่านยงั
ไม่แน่ใจวา่ไอส่ิ้งท่ีลอยข้ึนมาจริงหรือเปลา่ ท่านถึงไดเ้อากา้นไมขี้ดไปเสียบไวบ้นจาก แลว้เวลา
มนัลอยข้ึนมาโดยความไม่เป็น คนท าทีแรก ถา้คนไม่มีประสบการณ์ท าไม่เป็นทั้งนั้นน่ะ พอลอย
ข้ึนมา ลืมตาตกมากระแทกเอวเคลด็เลย สุดทา้ยแลว้พยายามท าความสงบของใจเขา้มา เวลาลอย
ข้ึนไปแลว้ก าหนดสติไว้ๆ  แลว้ค่อยมีสติพร้อมกบัยื่นมือออกไป แลว้ข้ึนไปจบั แลว้ยอ้นกลบัมา 
ถึงให้กลบัมาเป็นปกตินะ แลว้ค่อยก าหนดจิตให้มนัลงมา พอลงมาถึงพ้ืนแลว้ค่อยลืมตาข้ึน 

น่ีจะบอกวา่ ถา้มนัมีความพร้อมเพรียง มนัถกูตอ้งดีงามไปทั้งนั้น ไอน่ี้เป็นการพิสูจน์
เฉยๆ ไง เป็นการพิสูจน์วา่มนัลอยข้ึนมาจริงไดห้รือเปลา่ แต่ลอยข้ึนมาแลว้มนัเป็นอยา่งไรละ่ ใน
ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งพิสูจน์หรอก สายการบินมนัพาลอยไปทั้งนั้นน่ะ มนัลอยไปรอบโลก น่ีการ
พิสูจน์ๆ ของใจ ใจดวงนั้นมีคุณภาพไง แต่ใจของเรามนัใชเ้งินซ้ือ น่ีไง เวลาส่งออก ส่งออกเป็น
โลกมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

ถา้มนัเป็นความจริงมนัตอ้งมีสติสัมปชญัญะสิ ความสงบ สงบเขา้มาในใจน้ี ถา้สงบเขา้
มาในใจน้ีมนัมีความสงบไง ไม่ตอ้งมีใครบอก ดสิู เดก็ท่ีมนัเป็นคนดี เดก็ท่ีกตญัญูกตเวที มนั
รับผิดชอบ มนัดูแลปู่ยา่ตายาย ดูแลในบา้นมนัเรียบร้อยหมดเลย เพราะเดก็กตญัญู เดก็มนัมี
สติปัญญา 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ จิตใจท่ีมนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะสงบเขา้
มาจากภายใน ไอส่ิ้งท่ีส่งไปภายนอกไร้สาระ จะบอกวา่มนัไร้สาระ มนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เวลา
ไร้สาระ เวลาพอ่แม่ พอ่แม่คุม้ครองดูแลลกู เวลาลกูมีความผิดพลาดส่ิงใดพอ่แม่ก็สั่งสอนใช่ไหม 
น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัฝึกหัดใหม่ๆ มนัก็เหมือนทารก มนัจะรู้ไปทัว่ ส่งออกไปทัว่ การส่งออก
ไปทัว่ เดก็ถา้มนัส่งออกไปแลว้มนัไปคบเพ่ือนของมนั มนัไปเท่ียวระรานชาวบา้น ไอเ้ราก็
ส่งเสริมไปๆ มนัก็เท่ียวระรานเขาไปทัว่ ระรานเขาไปทัว่เด๋ียวก็มีปัญหาข้ึนมาเพราะมนัท าผิด
กฏหมาย มนัท าผิดกฎกติกาของสงัคม กติกาของสังคมเขาให้มีน ้ าใจต่อกนั เขาให้มีความเมตตา
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ต่อกนั ไม่ใช่ให้ระรานกนั น่ีก็เหมือนกนั จิตเวลามนัส่งออกๆ เหมือนเดก็ๆ ท่ีออกไปรับรู้ขา้ง
นอก พอรับรู้ขา้งนอกข้ึนมา กิเลสมนัก็ยมุนัแหย ่ มีความรู้ร้อยแปดพนัเกา้...นอกมรรค มิจฉา 
มิจฉามรรค ความเห็นผิด 

น่ีไง เพราะมนัมีการฝึกหัดข้ึนมา มนัตอ้งฝึกหัดของมนั ถา้มนัจะเติบโตข้ึนไปเป็นผูใ้หญ ่
เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะ วฒิุภาวะข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นอยา่งไร น่ีไง มรรค ๘ ไง มรรค ๘ ของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อนัน้ีส าคญัท่ีสุดเลย ส าคญัท่ีสุดเพราะคนคนนั้นเป็นคนดี อตฺ
ตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนคนนั้นตอ้งเป็นคนดีก่อน ถา้เป็นคนดีแลว้ ดูองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาอยูโ่คนตน้โพธ์ินั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนสามโลกธาตุ สอนตวัเองให้ไดก่้อน ถา้สอนตวัเองให้ไดก่้อนดว้ยสัจธรรม ดว้ยตามมรรค
ตามผล ดว้ยขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่สอนตวัเองให้ออกนอกลูน่อกทาง สอนตวัเอง  

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เวลาออกบิณฑบาต มี
เวลาเหลือท่านไปสนทนาธรรมกบัเจา้ลทัธิต่างๆ พวกเดียรถีย ์ นิครนถ ์ ร้อยแปดพนัเกา้ เหตุผลสู้
ไม่ไดห้รอก เพราะเหตุผลอา้งอิงทั้งนั้น แต่เหตุผลตามความจริงเพราะอะไร เพราะคนท่ีอา้งอิงเขา
ยงัไม่รู้จกัใจของเขาเลย เวลาพวกฌานโลกีย ์พวกส่งออกไป มนัจะไปรู้อะไร 

อารมณ์ เห็นไหม ดสิู เวลามีความคิด มีความโกรธม ันมาจากไหน เวลาเราท้ิงความโกรธ 
ท้ิงความคิดต่างๆ มนัไปไหน มนัไปไหนเพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นสมาธิ มนัก็ยงัเร่ร่อนไง 
เพราะมนัเร่ร่อน ไหนสมาธิมีความสุขๆ ท าไมไม่มีความสุขสกัที ไม่มีความสุขสกัทีเพราะมนัไม่
เป็นความจริงไง 

ถา้เป็นความจริง เรามีค าบริกรรม เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีไง ส่ิงน้ีมนัจะมาพร้อมกบั
ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา คนจะท าบุญกุศลตอ้งมีปัญญา ไม่มีปัญญา เขาลอ่เขาหลอก
ไปทัว่ ท าอยา่งนั้นจะไดอ้ยา่งนั้นๆ ธุรกิจหรือ 

การท าบุญน่ีมนัเป็นบุญกุศลนะ บุญกุศลเกิดจากเจตนา คนท่ีมาวดัดว้ยกนั แต่คนท่ีมี
เจตนาท่ีละเอียดลึกซ้ึงของเขา เขามีอ  านาจวาสนาบารมีของเขา เขาท าของเขา เขาเตม็หัวใจของ
เขา ไอค้นท่ีโดนกะโดนเกณฑม์า ไอค้นท่ีมาโดยจบัพลดัจบัผลทู าแลว้ก็จืดๆ ชืดๆ ท าแลว้ก็เฉยๆ 
น่ีท าบุญในสถานท่ีเดียวกนั ท าเหมือนกนั ของมีมากกวา่เขาอีก เพราะอะไร เพราะเจตนามนัไม่
ขาวสะอาดไง ถา้เจตนามนัขาวสะอาด บุญมนัอยูท่ี่น่ี มนัไม่ใช่ธุรกิจซ้ือขาย ถา้ซ้ือขายข้ึนมามนัก็
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เหมือนแลกเปล่ียน แลกเปล่ียนตอ้งไดเ้ท่ากนัหมด ตอ้งเสมอภาค ถา้ไม่เสมอภาคเด๋ียวไปแจง้วา่
เราเสียสิทธ์ิของเรา 

แต่ถา้มนัเป็นบุญกุศล สิทธ์ิท่ีไหน สิทธ์ิก็เจตนาของเราน่ีไง สิทธ์ิก็เจตนาความตั้งใจน่ีไง 
ถา้มนัเป็นความจริงๆ ก็เป็นข้ึนมา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกน่ีไง ถา้เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกข้ึนมา 
สมาธิก็ตอ้งเป็นสมาธิไง ศีล สมาธิ ปัญญา ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๒,๐๐๐ กวา่ปี
มาแลว้มนัก็ยงัเป็นความจริงอยูน่ัน่ไง 

ถา้เป็นความจริงอยูน่ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ พระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะ เป็นลกูศิษยข์องพระอสัสชิ เวลามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การจนเป็นพระอรหันต ์ เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้าย
และเบ้ืองขวา เวลาพดูส่ิงใด เผยแผธ่รรมอยา่งใด เป็นผูเ้ผยแผ ่ เป็นผูท่ี้มีคุณประโยชน์กบัใน
ศาสนาน้ีมาก 

เวลาพระสารีบุตรจะปรินิพพานไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ “ให้สมควรแก่เวลาของเธอเถิด” เวลาท าส่ิงใดข้ึนมา เวลาสัจธรรมๆ พระสารี
บุตรไปเทศนาวา่การสอนใครก็แลว้แต่ เวลามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วนัน้ีไดไ้ป
เทศนาวา่การ ไดไ้ปชกัน าให้คนไดบ้รรลธุรรมชั้นนั้นๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก “เธอท าไมสอนต ่าทรามอยา่งนั้น” 

แมแ้ต่บรรลธุรรมๆ นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะให้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ๆ  ไง 
สอนต ่าทรามๆ น่ีไง ถา้มนัมีปัญญา มีปัญญาอยา่งน้ี เวลานกัปราชญเ์ขาคุยกนั เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สนทนาธรรมกบัพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ในประไตรปิฎกไง แลว้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาแสดงธรรม แสดงธรรมกบัพวกฆราวาส แลว้เรามีวฒิุภาวะ
แค่ไหนท่ีเราจะไปศึกษา เรามีวฒิุภาวะแค่ไหนท่ีเราจะปฏิบติัไง 

เราบอกวา่วนัน้ีเป็นวนัส าคญัของชาติ เป็นเร่ืองสงกรานต ์ เร่ืองต่างๆ เวลาวนัส าคญัของ
ชาติเขาเปล่ียนแปลงไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่วนัส าคญัของชาติ แลว้ถา้ชาติไทยเรานบัถือ
พระพทุธศาสนา เวลาพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเขา้มาจากภายในน้ีไง ถา้สอนเขา้มา
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จากภายใน ท าให้ทุกคนมีหลกัมีเกณฑ ์ ทุกคนมีน ้าใจต่อกนั ทุกคนมีสติมีปัญญา ไม่มีความ
ประมาทเลินเลอ่ มีคุณธรรมในใจๆ ส่ิงท่ีจะเกิดอบุติัเหตุเกิดต่างๆ มนักไ็ม่เกิด 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาชาวพทุธข้ึนมา มนัมีศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าทอ้งถ่ิน ศาสนา
ประจ าหัวใจ เวลาท าบุญกุศลๆ ข้ึนมา บุญกุศลจากภายนอกจากภายในไง บุญกุศลจากภายนอก
เรามาท ากนัเป็นพิธีกรรม มนัเป็นเร่ืองพิธีกรรม เป็นเร่ืองวฒันธรรม แต่ท าบุญกุศลแลว้ใจเรา
พฒันาข้ึนหรือไม่ ถา้ใจเราพฒันาข้ึนมาแลว้เราอยากหาความจริง ทุกคนอยากไดข้องจริง ทุกคน
อยากไดข้องดี เพราะของดีกวา่น้ียงัมีอยู ่ดีกวา่น้ี ดีมนัคืออะไรละ่ 

ถา้ดีในพระพทุธศาสนา ก็ดีคือปัญญา ปัญญา โลกียปัญญา โลกุตรปัญญา สุตมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีปัญญาๆ มนัเกิดข้ึน เพราะมนัแกไ้ขวกิฤติ แกไ้ขความสุขความทุกขใ์น
หัวใจไดท้ั้งหมดเลย เราท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีเพ่ือเหตุน้ี 

ท าความดีๆ ความดีจากภายนอก ความดีจากภายใน ความดีมนัเร่ิมจากความพร้อมเพรียง 
ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา สติปัญญาอนันั้นส าคญัมาก เวลาภาวนาข้ึนไปแลว้ เรามองโลกได ้ แลว้ก็
มองความรู้สึกนึกคิดเราได ้ แต่ส่ิงท่ีมนัจะเป็นจริงๆ ข้ึนมา มนัพฒันาข้ึนมา มนัพฒันาข้ึนมาแลว้
ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ 

สัมมาสมาธิ ท าสมาธิให้ไดก่้อน เร่ืองมรรคผลมนัจะอยูข่า้งหนา้ท่ีเราจะพฒันาของเราข้ึน
ไป ถา้มนัไม่มีพ้ืนฐานเลย ไม่มีส่ิงใดเลย มนัแห้งแลง้ ต่างคนตา่งแสวงหา ตา่งคนต่างกระท า แลว้
จบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ถา้จบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย 

พระองคน์ั้นหรือผูท่ี้ปฏิบติันั้นเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส มนัจะมีหลกัมีเกณฑไ์ง พอมนั
มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมามนัเป็นตวัอยา่งไดไ้ง ถา้มนัเป็นตวัอยา่งได ้ ในสมยัพทุธกาล ดูพระมหาศาล
เลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ พระอรหันตเ์ตม็ไปหมด แต่พวกท่ีเขา้มา
กดถว่งก็เยอะแยะไปหมด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เทศนาวา่การไดปั้ญจวคัคีย ์ ได้
พระยสะกบับริวาร น่ีพระอรหันต ์ ๖๑ องค ์ ทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “เธอทั้งหลาย
พร้อมเราดว้ย พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ 
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เวลาไปเทศนาวา่การ ไปไดช้ฎิล ๓ พ่ีนอ้ง พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ก็เผยแผม่า 
วนิยัยงัไม่ไดบ้งัคบัเลยนะ เพราะมนัมีแต่ผูท่ี้สะอาดบริสุทธ์ิ ผูท่ี้ตั้งใจดีปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะ แต่
พอมนัเผยแผไ่ป มนัมีจ านวนมากข้ึน พระจุนทะ นอ้งของพระสารีบุตรไปเห็นเวลาลทัธิศาสนา
อ่ืนศาสดาเขาเสียชีวติไป ศาสนิกชนของเขาแตกกระสานซ่านเซ็นหมดเลย มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกมนัไม่มีวนิยั วนิัยคือกติกาท่ีบงัคบัไวน่ี้แหละ 

จะให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวนิยั 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกท าไม่ไดเ้พราะยงัไม่มีตน้เหต ุ

พอมีตน้เหตุข้ึนมาก็บญัญติัวนิยั วนิยัคือขอ้บงัคบัเราน่ีไง แลว้พอบญัญติัขอ้บงัคบัมา ส่ิง
ท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัวนิยั พระอรหันตม์หาศาลเลย เพราะผูท่ี้มา มาดว้ยความเจตนาบริสุทธ์ิ ไม่ได้
แสวงหาส่ิงใด ตอ้งการจะพน้จากทุกข ์ตอ้งการประพฤติปฏิบติัดว้ยความเป็นจริง แต่เวลาจ านวน
พระมากข้ึน จ านวนผูแ้สวงหามากข้ึน ถึงมีธรรมวนิยัข้ึนมา พอมีธรรมวนิยัข้ึนมาน่ีมีกฎหมาย
บงัคบัใช ้ การปฏิบติัยิง่ออ่นแอไปเร่ือยๆ มนับงัคบัๆ เพราะเจตนาอนันั้นไง เจตนาไม่สะอาด
บริสุทธ์ิไง ถา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิมนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา ถา้มนัมีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา ถา้ปัญญาของเราเวลาปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งปฏิบติัอยา่งน้ี มนัถึงปฏิบติัในพระพทุธศาสนา 
พทุธศาสน์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ เพราะจิตมนัมหัศจรรย์ๆ  ไง 

ดูสิ ดูเดก็ของเรานะ คนในบา้นตอ้งการให้ลกูให้หลานเราเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ ถา้ลกูหลาน
เรามนัมีอ  านาจวาสนา มนัเป็นคนดีจริงๆ นะ แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนาของเขาคิดอยา่งนั้น เขามี
ความนอ้ยเน้ือต ่าใจของเขา เขาด้ินรนไปตามแต่ชีวติของเขา จิตใจของเรา จิตใจของเราปรารถนา
ดีทั้งนั้นน่ะ คนอยากประพฤติปฏิบติัแต่ปฏิบติัไปไหน ปฏิบติัไปแลว้ส านกัปฏิบติัมนัมหาศาล 
มหาศาลเพราะอะไร 

น่ีไง ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ไดบ้งัคบัวนิยั เวลาผูป้ระพฤติปฏิบติัเป็น
พระอรหันตท์ั้งนั้นเลย พอมีวนิยัข้ึนมา เหลวแหลกกนัไปหมดเลย น่ีก็เหมือนกนั เวลาคนไม่มี
ความเช่ือถือ การปฏิบติัมนัก็ไม่เขม้แขง็ข้ึนมาไง 
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หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านขวนขวายของท่าน ท่านท าของท่านจนเป็นท่ีเช่ือถือของ
สังคม 

นู่นก็ปฏิบติั น่ีก็ปฏิบติั ปฏิบติัไปไหน ปฏิบติัส่งออกทั้งนั้น ถา้ปฏิบติัเป็นความจริงข้ึนมา 
ทุกส านกั ดูสิ ดูวดัป่าบา้นตาด ดหูนองผือนาใน เงียบ สงบ ไม่มีส่ิงใดเขา้มาวอแวเลย เพราะส่ิง
วตัถเุขาไม่สนใจ เขาสนใจหัวใจ เขาสนใจจิตไม่ส่งออก เขาสนใจทวนกระแสกลบั ทวนกระแส
โลก ไม่ใช่ไปตามโลก ไปตามโลกข้ึนไปมีแต่คนยกยอ่งสรรเสริญเชิดชูกนั กิเลสทั้งนั้น โมฆ
บุรุษตายเพราะลาภ อยากดงั อยากใหญ่ อยากมีช่ือเสียง ตายหมด 

แต่คนท่ีตอ้งการหัวใจของตนสงบระงบั วดัตอ้งเป็นวดั วดัคือวตัรปฏิบติั วดัคือกติกา 
แลว้มนัเคารพบูชาในหัวใจ ถา้เคารพบูชาในหัวใจนะ เป็นท่ีท่ีผูท้รงศีลเขาเขา้ไปดว้ยความสงบ
ระงบันะ ไม่เขา้ไปดว้ยกิริยาท่าทางแบบโลกๆ จะไปเลน่สงกรานตก์นัหรือ เขามาวดั เขามา
ภาวนา ไม่ใช่ไปสาดน ้า ถา้ไปสาดน ้า เขาเอาข้ึนรถพิกอปัขนไปนู่น 

ไอน่ี้เราเอาร่างกายของเรา เอาหัวใจของเราเขา้มา แลว้ปฏิบติัแลว้ไม่ส่งออก การส่งออก
นั้นเป็นช่องทางให้กิเลสมนัมีอ  านาจบาตรใหญ่นะ ถา้ไม่ปฏิบติัก็วา่ฉันยงัไม่ปฏิบติั พอปฏิบติัข้ึน
มาแลว้มนัส่งออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ นัน่น่ะผูว้เิศษ วเิศษโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แต่
ถา้คนมีคุณธรรมสงบระงบั อยูใ่นท่ีสงดั เขาแสวงหากนัอยา่งนั้นไง ถา้เป็นความจริง เป็นความ
จริงแบบน้ี 

น่ีพดูถึงวนัส าคญัของชาตินะ วนัส าคญัของชาติมนัมีโอกาส วนัสงกรานตม์นัเป็นวนั
ครอบครัว มนัเป็นส่ิงดีงามไง แต่มนัเร่ืองจากปัญหาในครอบครัวของเรา แลว้ก็เร่ืองในหัวใจของ
เรา มนัพฒันาข้ึนมา ถา้เราพาพอ่พาแม่พาปู่ยา่ตายายไปวดัไปวานะ ท าบุญกุศลสร้างบุญให้ท่าน 
แลว้ถา้ท่านฟังธรรม ท่านประพฤติปฏิบติั ท่านเฉลียวใจ มนัไดข้อ้คิด พอไดข้อ้คิด กลบัไปบา้น
ไปเรือนนะ เขาพยายามจะหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เพราะเขาจะหาทรัพยส์มบติัของ
เขา เขาจะหาท่ีพ่ึงในใจของเขา 

แลว้ถึงเวลาแลว้ เวลาเอากระดกูพอ่กระดกูแม่ กระดูกปู่ยา่ตายายไปบงัสุกุลๆ ไง บงัสุกุล
เพ่ือให้ไดบุ้ญกุศลไง แต่น่ีมีชีวติอยู ่ ยงัมีชีวติสดๆ ร้อนๆ ชกัน ากนัตรงน้ีไง แลว้ถา้มนัเป็นจริงๆ 
ข้ึนมา เราเปิดหูเปิดตา 
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เราเล้ียงดกูนันะ เราป้อนน ้าป้อนขา้วก็ชาติน้ีนะ แต่ถา้ท่านมีคุณธรรมในใจของท่านน่ะ 
ท่านไปสามโลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัไปหมดไง ชาติหนา้ท่านกจ็ะไดผ้ลของท่านไป
นู่นน่ะ จะชาติไหนใครจะวา่ไม่มีๆ เร่ืองของเขา ใครจะวา่มีไม่มีนัน่มนัเป็นความเห็น เป็น
ความคิดเร่ืองของเขา เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน บุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตชาติขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จุตูปปาตญาณ อนาคตขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมดว้ยอาสวกัขยญาณ จบหมดทั้งอดีตอนาคต เป็นปัจจุบนัน้ี มนัมี
ของมนัโดยวชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ใครจะคดัคา้น ใครจะโตแ้ยง้ เป็น
สิทธ์ิๆ สิทธ์ิของเขา เราเอาศรัทธาของเรา เอาความเช่ือของเรา เราไม่ส่งออกไปกบัเขา เราเช่ือ
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรมไม่เคยสอนอยา่งนั้น สัจธรรมสอนให้ทวนกระแสกลบั 
ไม่ส่งออก เอวงั 


