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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อให้เราฉลาด ไม่ให้เราโง่เขลาแบบเขา ความ
โง่เขลาแบบนั้น ประเพณีวฒั นธรรมมันเป็ นวันสงกรานต์ เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของไทย วันขึ้นปี ใหม่
ของไทย วันขึ้นปี ใหม่ของไทยเขากลับบ้าน กลับไปเพื่อความกตัญญูกตเวที เพื่อความอบอุน่ ใน
ครอบครัว ผูท้ ี่เสี ยชีวติ ไปแล้วนะ เขาก็เอากระดูกอัฐิไปวัดไปวา ไปบังสุกุล
บังสุกุลคือทาบุญให้ ทาบุญให้พอ่ แม่ปู่ย่าตายายของเรา ถ้าทาบุญให้พอ่ แม่ปู่ย่าตายายของ
เรา ทาบุญเพื่ออะไรล่ะ บุญกุศลทุกคนต้องปรารถนาใช่ไหม บุญคือความสุขไง คนเราเกิดมามี
สมบัติที่เป็ นของเราแท้จริ งคือบุญและบาป เวลาบุญและบาป สิ่ งที่เป็ นผูท้ ี่เขาเป็ นผูใ้ หญ่
ผูป้ กครองบ้านเมือง เขามีวนั หยุดราชการ เขามีวนั หยุดให้เราให้ไปทาคุณงามความดีกนั ให้ไป
ทาคุณงามความดีกนั นะ มันเป็ นมงคลชีวติ เป็ นมงคงชีวติ ไง
แต่ถา้ เป็ นมงคลชีวติ เราก็วา่ เป็ นความดีๆ ของเรา ความดีของเรามันก็เป็ นความดีแบบตรา
ยาง
ปั๊มว่าเป็ นความดีก็ตอ้ งเป็ นความดีไง
พอความดีไปแล้วมันก็มาเกิดความเห่อเหิ ม
ทะเยอทะยานไง มีแต่ความเล่นสนุก กินเหล้าเมายามีการมึนเมา แล้วก็ไปประสบอุบตั ิเหตุไง
ไหนว่ามันเป็ นมงคลๆ ล่ะ เป็ นมงคลมันต้องให้สิ่งที่ความดีงามขึ้นมาสิ เป็ นมงคลให้แต่ความ
โศกความเศร้าไง เวลาความพลัดพราก ความพรากจากกัน รับไม่ได้ๆ รับไม่ได้ก็เพราะเอ็งไม่รู้จกั
ไม่มีสติปัญญาไง ถ้ารับไม่ได้ เอ็งก็ตอ้ งมีสติปัญญา ความเป็ นมงคล มงคลมันก็ตอ้ งมีสติ มงคลก็
ต้องมีสติปัญญารักษาคุณงามความดีของเราไง เขาให้ทาดี ๆ เขาไม่ให้ขาดสติ ไม่ให้เล่นกันจนมี
การพลั้งเผลอไป เขาให้ทาความดีท้ งั นั้นน่ะ นี่พดู ถึงความดีๆ ไง
เวลาคนเขาทาบุญกุศลกัน เขาบอกทาความดีๆ ไง แต่เขาบอกให้ละชัว่ ละชัว่ ถึงทาความดี
ถ้าเราไม่ละชัว่ มันก็เอาความชัว่ นัน่ น่ะไปทาดีๆ ไง คนเราก็เอาเงินไปจ้างเขาทาร้ายทาลายกัน
นัน่ น่ะ นัน่ น่ะความดีอย่างนั้นหรื อ
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เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เขาจะมีเวรมีกรรมมาขนาดไหน เรามีสติปัญญา เราก็
ระงับเวรของเรา ให้อภัยเขาไป ยิ่งให้อภัยเขาไป เวรกรรมมันยิ่งหนักหนาสาหัสสากรรจ์เข้าไปไง
เพราะอะไร เพราะเราไม่ตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้ น เพราะอะไร เพราะเราเป็ นคนฉลาดไง เราไม่หาเวร
หากรรมใส่ตวั เราทั้งสิ้ น แต่เวรกรรมมันมีมา คนเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ชีวติ นี้ทาคุณงาม
ความดีภพชาติใดก็ไม่รู้ เราทามา
มีคนเยอะแยะมากมาราพันว่า จิตใจคิดไม่ดีๆ ทั้งๆ ที่เกิดในชาติปัจจุบนั นี้กเ็ ป็ นคนดี เป็ น
คนดีสร้างแต่คุณงามความดีไง ถ้าสร้างคุณงามความดีข้ ึนมามันมีความโต้แย้งในใจ โต้แย้งในใจ
ตลอด เราเป็ นคนโง่ เราเป็ นคนโง่เขลา เราเป็ นคนเบาปัญญา คนอื่นเขามีแต่คนที่ฉลาดทั้งนั้นน่ะ
นี่ไง เวลามันเกิด นี่มนั เกิดมาจากไหนล่ะ ใครยัดเยียดให้มาในหัวใจของเราล่ะ มันเป็ นการกระทา
ทั้งนั้นน่ะ เวลาการกระทา ใครเป็ นคนทา มโนกรรมๆ จิตเป็ นคนทา จิตเป็ นคนทาดีทาชัว่ มาก
น้อยแค่ไหน ผลที่ได้รับก็คือหัวใจของเรา คือจิตตัวนั้นเป็ นพื้นฐานนัน่ น่ะ แต่ไอ้เจตนาทาดีทาชัว่
นัน่ น่ะมันเกิดจากบุญและบาปออกไป ทาแล้วมันก็ตกลงในหัวใจเราใช่ไหม ถ้าตกลงในหัวใจเรา
ดีเอ็นเอ พันธุกรรมของจิตๆ
เวลาพันธุกรรมของจิตขึ้นมามันก็คิดดีคิดชัว่ ขึ้นมา ก็คิดออกมาจากหัวใจนัน่ น่ะ เพราะมัน
มีอวิชชา แล้วทาอย่างไรล่ะ จะแก้อย่างไรล่ะ ทั้งๆ ที่เกิดมาในชาติปัจจุบนั นี้ มีสติมีปัญญา เกิด
เป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้ทาคุณงามความดีๆ ไง แล้วสิ่ งใด
ที่เป็ นบาปอกุศล สิ่ งใดที่เป็ นความชัว่ ช้า เราพยายามระงับๆๆ ของเราไง แล้วถ้าระงับของเรา ถ้า
เป็ นทางโลก เสี ยศักดิ์ศรี ไม่เท่าทันโลก
ถ้ามีสติปัญญา มันยับยั้งของมันได้ ยับยั้งมันเจ็บปวดนะ มันครุ่ นคิดอยูใ่ นใจ มันกลืนเลือด
มันเจ็บอยูล่ ึกๆ นี่ไง พูดถึงกรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมมันจาแนกทั้งนั้นน่ะ แล้วมัน
จาแนกมาจากนัน่ แต่เพราะเรามีสติมีปัญญาของเรา เราถึงยับยั้งมันได้ ถ้ายับยั้งมันได้ เราสร้างแต่
คุณงามความดีๆ แล้วให้อภัยๆ มันจะบางไปๆ จางไปๆ จางไปจนหายได้
ฉะนั้น คนที่ทาดี เขาให้ละชัว่ แล้วทาดี ทาไมเราต้องมีศีลล่ะ ทาไมเราต้องถือศีลล่ะ เพราะ
เราถือศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพราะมีศีล มีศีลขึ้นมา ทาความสงบของใจเข้ามาก็เป็ น
สัมมาสมาธิ ถ้ามันทุศีล มันทุศีลนะ คนที่จิตใจเข้มแข็งเขาทุศีลเขาก็ทาสมาธิของเขาได้นะ ถ้าทา
สมาธิได้มนั ก็เป็ นมิจฉา ดูสิ คนทาคุณไสย คนทาสิ่ งต่างๆ นัน่ น่ะมันเป็ นมิจฉาทั้งนั้นน่ะ
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สมาธิ สมาธิ มนั มีมิจฉาและสัมมา ถ้ามิจฉา มิจฉาคือความผิดพลาด คือความไม่ดีงาม
เพราะอะไร เพราะไม่ละชัว่ ละชัว่ ๆ ละชัว่ แล้วเอาอะไรมาละล่ะ มันก็มีศีลมีธรรมมาเป็ น
เครื่ องหมาย เห็นไหม ศีล ๕ ศีล ๑๐ ปาณาติปาตา ไม่ทาร้ายนะ
เขาฆ่าสัตว์ๆ ไง แต่กรรมฐานเรานะ ไม่ทาให้ใครเจ็บช้ าน้ าใจทั้งสิ้ น การทาลาย ทาลาย
ทั้งนั้นน่ะ ของของใครก็แล้วแต่ที่ตกอยู่ มีเจ้าของ เราไม่หยิบ ถ้าหยิบแล้วเอาไปคืนเขา ไม่ผิดลูก
เมียใคร ถ้าไม่โกหกมดเท็จ ไม่ดื่มน้ าเมา แล้วรักษาหัวใจของเราๆ ถ้าหัวใจของเราถ้ามันสงบ
ระงับเข้ามามันก็เป็ นสัมมา
นี่ไง ละชัว่ แล้วค่อยทาดี ไม่ใช่ชวั่ ช้าลามกแล้วก็ทาดี ทาดีมนั ก็สะสมไปนัน่ ไง นี่ไง
ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ถ้าทาความสงบของใจไม่ได้ ถ้าจิตไม่สงบเข้ามาจะเอาอะไรขึ้นมา อวิชชา
ทั้งนั้น สิ่ งที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นมาไม่ละชัว่
ถ้าละชัว่ ๆ มันก็ตอ้ งหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ทาความสะอาดของใจให้ได้ ถ้าใจ
มันสะอาด ระงับขึ้นมา สัมมาสมาธิ แค่สัมมาสมาธิ นะ คนเรานะ สกปรกโสโครก ได้ทาความ
สะอาดร่างกายก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้ว เราทาหน้าที่การงานสะเปะสะปะมาเต็มที่เลย ทางานเสร็จแล้ว
อาบน้ าอาบท่า ทาความสะอาดของใจ ทาความสะอาดแล้วมันก็สะอาดใช่ไหม
นี่หัวใจของเรามันคิดมาร้อยแปดพันเก้า สิ่ งต่างๆ มันสะสมมาในหัวใจทั้งนั้น แล้วก็วา่
เพราะปล่อยวาง ปล่อยวางใช้ปัญญาๆ...ปัญญาอะไรของมึง สมาธิทาไม่เป็ น
ปัญญามันเป็ นปัญญาได้ มันเป็ นปัญญาได้เพราะอะไรรู้ไหม มันเป็ นปัญญาได้เพราะ
สถานะของความเกิดเป็ นมนุษย์ การเกิดเป็ นมนุษย์ การเกิดเป็ นเทวดา การเกิดเป็ นพรหม การเกิด
ในอบายภูมิ การเกิดในนรกอเวจี สถานะของการเกิด ที่มนั คิดได้มนั ตรงนี้ สถานะของการเกิดนะ
เกิดเป็ นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนา สถานะของความเป็ นมนุษย์ จะโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดไหน
มันก็มีความคิด จะฉลาดปราดเปรื่ องขนาดไหนมันก็มีความคิด เพราะมนุษย์เกิดมามีธาตุ ๔ และ
ขันธ์ ๕ ทาไมมันจะคิดไม่ได้ คิดได้ท้ งั นั้น
แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิไปแล้ว โลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากโลก ปัญญาเกิดจากโลกคือ
ปัญญาความคิดเกิดจากจิต ความคิดเกิดจากเรานี่แหละ นี่โลกียปัญญา ปัญญาอย่างนี้ถา้ การศึกษา
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ก็สุตมยปัญญา ถ้ามีจินตนาการ จินตมยปัญญา แล้วถ้าเกิดภาวนามยปัญญาเป็ นอย่างไร ไม่เคยรู้
ไม่เคยเห็น เป็ นไปไม่ได้ เพราะไม่ละชัว่ ทาสมาธิไม่เป็ น ทาความจริ งของเราขึ้นมาไม่ได้
ถ้าทาความเป็ นจริ งของเราได้นะ ถ้าทาความสงบของใจ เหมือนกับรู้ตวั ตน เรายืนยัน
สถานะของเรา จะไปไหนต้องเซ็นรับรอง เซ็นเอกสารแสดงตัวตนๆ แล้วมึงไม่ได้เซ็นอะไรเลย
ลอยมาจากฟ้าเป็ นผุยผงมา แล้วก็จะว่ามีตวั ตน ตัวตนอะไร ตัวตนที่ไหน ไม่จริ ง
ถ้าเป็ นตัวตน สัมมาสมาธิมนั เป็ นแบบนี้ ถ้าสัมมาสมาธิเป็ นอย่างนี้ การยืนยันตัวตนของตน
ถ้าการยืนยันตัวตนของตนขึ้นมาแล้ว ถ้ามันเกิดปัญญาขึ้นมา มันเกิดขึ้นมาจากจิตนั้น ปัญญาเกิด
จากจิตๆ ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากความคิดไง
ถ้าความคิดก็เป็ นสัญญาอารมณ์ คาว่า “สัญญาอารมณ์ๆ” แต่ถา้ เป็ นความจริ งขึ้นมา จิตสงบ
ระงับแล้ว เวลามันยกขึ้นสู่วปิ ัสสนาๆ เห็นไหม ละชัว่ ก่อน ถ้าไม่ละชัว่ เขาบอกทาคุณงามความ
ดีๆ...ก็โปะเข้าไปสิ ไอ้ความชัว่ ก็อยูก่ บั ความดีนนั่ แหละ พลิกไปพลิกมาอยูน่ นั่ น่ะ แล้วคน
อ่อนไหว คนไม่มีหลักการมันเป็ นอย่างนั้นน่ะ
แต่คนที่เข้มแข็ง เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านประพฤติปฏิบตั ิไปแล้ว พิจารณา
กายแล้วก็แล้ว ทาสิ่ งใดก็ทาแล้ว เอ๊ะ! ทาไมมันคลายออกมาแล้ว ออกมาเป็ นปกติแล้วมันก็
เหมือนปกติ มันไม่มีอะไรดีข้ ึนมาเลย มันไม่มีสิ่งใดเป็ นชิ้นเป็ นอันเลย ท่านถึงมาพิจารณาซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่า หาครู บาอาจารย์ ไปหาหลวงปู่ เสาร์ ครู บาอาจารย์แก้ท่านไม่ได้ ท่านปัญญามาก ต้องแก้
ตัวเอง
ท่านก็มาระลึกเอง ระลึกได้วา่ ตัวท่านเองปรารถนาเป็ นพระโพธิ สัตว์ คือปรารถนาเป็ น
พระพุทธเจ้าไปข้างหน้า ถ้าปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้าไปข้างหน้า ผูท้ ี่ปรารถนาพระโพธิสัตว์ทา
ได้สูงที่สุดคือฌานโลกีย ์ ได้อภิญญาเท่านั้น จะเข้าสู่อริ ยมรรคไม่ได้ ถ้าเข้าสู่อริ ยมรรค มันก็พาด
มันก็จะไม่เกิดไม่ตายไปข้างหน้า แล้วจะเป็ นพระโพธิสัตว์ จะเป็ นพระพุทธเจ้าไปได้อย่างไร
ในเมื่อจะเป็ นพระพุทธเจ้า เราสะสมมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความ
ปรารถนาการสร้างสมอันนั้นมา สถานะอันนั้นมันจะส่งเสริ มให้ไปเป็ นพระพุทธเจ้าไปข้างหน้า
แล้วถ้าเกิดเข้าสู่อริ ยสัจ สิ้ นกิเลสไป มันจะไปเกิดอีกได้ไหม มันไม่มีผไู้ ปเป็ นพระพุทธเจ้า
ข้างหน้าไง
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เห็นไหม เพราะท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ ท่านถึงได้มาลาพระโพธิสัตว์ของท่าน พอ
ลาพระโพธิสัตว์ของท่าน ทาความสงบของใจเข้ามา ยกขึ้นสู่วปิ ัสสนาไปเห็น พิจารณากายขึ้นไป
พอพิจารณากายไปมันมีรสมีชาติ มีรสมีชาติ รสของภาวนามยปัญญา รสของธรรมชนะซึ่งรสทั้ง
ปวง มีรสมีชาติ มีความรู้สึก มีความมัน่ คงในหัวใจ รู้สึกว่าเราได้ละได้วางสิ่ งใดไป อู๋ย! มันเป็ น
ชิ้นเป็ นอันน่ะ เวลาออกจากการวิปัสสนามา เออ! มาถูกทางแล้วล่ะ นี่ใช่ คนที่เขามีปัญญาเขา
ทดสอบของเขา ทดสอบของเขาเพราะมันเป็ นประโยชน์ของเรานะ
จิตนี่นะ เพราะมันมีอวิชชา เพราะมันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เพราะความไม่รู้ ความเผลอ
ถึงได้เกิดนี่ เผลอปั๊บ เกิดแล้ว ตายไปไม่มีสิ่งใดควบคุมตัวเอง เกิดแล้ว เกิดในครรภ์ ในไข่ ในน้ า
ครา ในโอปปาติกะ เกิดอยูน่ นั่ น่ะ
ที่ไหนมีการเกิด ที่นนั่ มีการตาย ที่ไหนมีการเกิด ที่นนั่ มีความทุกข์ ทุกข์ท้ งั นั้น แต่เวลา
คนเราเกิดมา ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่ ทุกข์ดบั ไป ทุกข์เจือจางลง มีความสุข โอ๋ ย! มีความสุข
มีความสุขก็คนเมาไง กินเหล้าเมายาเต็มที่ เออ! มีความสุข ไม่กินอีกแล้วแหละ เลิกเหล้า
แน่นอน เดี๋ยวกินอีกแล้ว ความสุขแบบคนเมา ความสุขแบบโลกๆ มันไม่เป็ นความจริ งหรอก แต่
ด้วยวุฒิภาวะของหัวใจที่ออ่ นแอ เพราะหัวใจมันไม่มีกาลังขึ้นมา มึนงงไปทัว่ สะเปะสะปะไป
ร้อยแปด แต่อา้ งพระพุทธเจ้านะ อ้างธรรมะ อ้างธรรมะตลอด
อ้างธรรมะเพราะอะไร เพราะว่าเราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไง
พระพุทธศาสนาเป็ นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอยูโ่ คนต้นโพธิ์นนั่ น่ะ โลกธาตุหวัน่ ไหว โลกธาตุหวัน่ ไหวตั้งแต่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด ตรัสรู้ ปริ นิพพาน ปลงอายุสังขาร โลกธาตุหวัน่ ไหว โลกธาตุน้ ีไหว
หมดเลย นี่ผมู้ ีบุญมาเกิด ผูม้ ีบุญญาธิการได้ชาระล้างอวิชชา พญามารได้สิ้นไปจากใจขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัศจรรย์ในใจดวงนั้นนัก มหัศจรรย์นกั มันยิ่งใหญ่นกั
แต่พวกเรา “ธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมะเป็ นธรรมดา นอนหลับตื่นขึ้นมาก็เป็ นพระ
อรหันต์ นัง่ สมาธิก็ไปก้นติดพื้น ลุกขึ้นมาก็เป็ นพระอรหันต์ สะดวกสบาย สะดวกสบาย” ขี้โม้
ทั้งนั้นน่ะ โม้เพราะอะไร โม้เพราะมันมีสจั จะ มีคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นที่ยืนยัน

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๖

แล้วขนาดหลวงปู่ มัน่ ครู บาอาจารย์ที่ทา่ นประพฤติปฏิบตั ิมา กว่าคนเขาจะเชื่อถือได้วา่
มนุษย์คนหนึ่งนี่หรื อประพฤติปฏิบตั ิจนสิ้ นกิเลสได้หรื อ มันจะมีมรรคมีผลจริ งอยูห่ รื อ
ท่านทาของท่านด้วยอานาจวาสนาของท่านนะ เกิดในป่ า สาเร็จในป่ า อยูใ่ นป่ า ตายในป่ า
ไม่ออกมาสังคมใครทั้งสิ้ น หลวงตาท่านชื่นชมมาก เห็นอยูอ่ งค์เดียวที่ถือผ้าบังสุกุลทั้งชีวติ ท่าน
ถือธุดงค์ท้ งั ชีวติ ถ้าไม่มีแบบอย่างที่จริ ง ใครมันจะเชื่อ ความเชื่อของโลกคือความเชื่อของโลก
แต่ความจริ งอันนั้นเป็ นความจริ งอันนั้น ถ้าเป็ นความจริ งอันนั้น ถ้าเราจะทาจริ งของเรา เราอยาก
ได้ความจริ ง เราไม่อยากได้ความสามะเลเทเมา
เมาแอ๋ เลยนะ “เออ! สิ้ นกิเลส สิ้ นกิเลส” แล้วก็เป็ นอย่างนั้นไปเป็ นกระแส แล้วเราก็จะไป
“เออ! เราก็จะสิ้ นกิเลสด้วย” เอาอย่างนั้นหรื อ ไม่มี เราไม่ตอ้ งการสิ้ นกิเลส ไม่ตอ้ งการ เรา
ต้องการความจริ ง ต้องการความจริ งจริ งๆ เขาจะโง่ เขาจะฉลาด เรื่ องของเขา เราเอาความจริ ง
ของเรา
ถ้าเอาความจริ งของเรา มันเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่สามารถยัดธรรมะให้ในหัวใจของใครทั้งสิ้ น ครู บาอาจารย์ไม่สามารถทาให้คนคนนั้นเป็ น
อริ ยบุคคลขึ้นมาได้ แต่ครู บาอาจารย์เป็ นคนชี้ทางได้ เป็ นคนวางกรอบได้ เป็ นคนคอยกระตุกได้
เห็นไหม ครู บาอาจารย์สาคัญ สาคัญตรงคอยชี้ คอยแนะ คอยบอก แล้วให้อบุ าย การให้อบุ ายๆ
มันไม่เชื่อใครหรอก กิเลสไม่เชื่อใครหรอก ทิฏฐิมานะล้นฝั่ง แล้วอ้างธรรมะพระพุทธเจ้า
ทั้งนั้น อ้างธรรมะพระพุทธเจ้าไปเพราะเผลอไปอ่านเข้า อ่านเข้า ตัวเองเกิดทิฏฐิมานะว่าเป็ น
อย่างนั้นจริ งๆ พยายามจะสร้างภาพให้เป็ นอย่างนั้น...ไม่เป็ น มันเป็ นขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้เป็ นของเรา
ถ้าเป็ นของเรานะ เราไม่เชื่อใครๆ ทั้งสิ้ น ไม่เชื่อใครๆ ทั้งสิ้ น ในตาราเขียนอย่างนั้นมันยัง
ไม่ชดั เจนเหมือนในใจที่เราเป็ นนะ รสชาติของธรรมมันเหนือโลก มันเหนือกว่าทฤษฎีที่วา่ กัน
อย่างนั้นนะ แล้วมันเป็ นที่ไหนล่ะ มันเป็ นในหัวใจของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิไง
ฉะนั้น การประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม วันนี้จะเป็ นประเพณี เป็ นวันมงคลให้ครอบครัว ให้
สังคมไทยร่ มเย็นเป็ นสุข ถ้าเป็ นมงคลมันก็เป็ นมงคลจริ งๆ นัน่ แหละ แต่พวกเราผูท้ ี่ได้รับ
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อานิสงส์ ได้เป็ นประชากรที่จะกลับไปหาพ่อหาแม่ กลับไปเพื่อความสงบร่ มเย็นในสังคมนัน่ น่ะ
เขาให้เป็ นมงคลนะ
เราต้องมีสติปัญญา เราต้องมีสติรักษาให้ความมงคลนี้เป็ นมงคลตลอดไป อย่าไปประมาท
เลินเล่อ ทาให้มนั เป็ นอุบตั ิเหตุ ทาให้ไปกระทบกระเทือนคนอื่น เขาจะรี บไป ให้เขาไปก่อน เขา
จะรี บไปนะ จิตใจเขาดี เขาอยากจะไปหาพ่อหาแม่เขา ให้เขาไป เปิ ดทางให้เขา อย่าไปขัดไปแย้ง
กัน นี่เป็ นมงคลชีวติ นะ
แล้วในการประพฤติปฏิบตั ิ ละชัว่ ๆ ศีลธรรมของเอ็งสมบูรณ์ไหม อย่ากะล่อน อย่าปลิ้น
ปล้อน อย่าโกหก อย่ามดเท็จ แล้วทาความจริ ง
กะล่อน ปลิ้นปล้อน ผูท้ ี่โกหกจะทาความชัว่ อย่างอื่นยิ่งขึ้นไปกว่านี้ที่ไม่ทาอีกไม่มีเลย ทา
ได้ท้ งั นั้น ถ้าลองเอ็งยังโกหกตัวเอง เอ็งยังไม่แน่ใจกับตัวเอ็งเอง แล้วเอ็งจะไปเอาคุณธรรมมา
จากไหน มันไม่เป็ นมงคลไง
ถ้ามันเป็ นมงคลชีวติ นะ ละชัว่ ทาดี แล้วเวลาจะประพฤติปฏิบตั ิจริ งๆ ขึ้นมา ถ้าทาสมาธิ
ไม่ได้ ยังยืนยันสถานะของตนไม่ได้ ยังไม่รู้จกั ว่าตัวตนเป็ นอย่างไร มรรคผลมันมาจากไหนวะ
มรรคผลมันจะมาจากไหน มันก็ลอยอยูบ่ นอากาศไง มันไม่เป็ นของใครไง นี่ไง ธรรมะเป็ น
ธรรมชาติไง เป็ นสาธารณะไง มันไม่เป็ นของเราไง
ถ้าเป็ นของเรา เราเกิดมาทุกข์ไง เราก็อยากมีความสุขไง เราเกิดมาทุกข์ไง เราก็อยากจะแก้
ทุกข์ของเราไง เพราะเราเกิดมาเจ็บช้ าน้ าใจไง เราก็อยากจะปรารถนาความสุขไง แล้วสุขอื่นใด
เท่ากับจิตสงบไม่มีไง สุขอื่นใด สุขที่ไหน ศาสนาไหนสอนความสุข ไม่มีจริ งไง
ถ้ามันมีจริ ง มีจริ งในพระพุทธศาสนาไง พุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานกลางหัวใจของเราไง
ความรู้สึกของเราคือพุทธะ พุทธะคือหัวใจเรานี่ ถ้ามันเป็ นจริ ง เป็ นจริ งที่นี่ ถ้าเป็ นมงคล เป็ น
มงคลอย่างนี้ ทาเพื่อเป็ นประโยชน์กบั เราไง อย่าไปเมาแอ๋ เลยกับกระแสสังคม “จะนิพพานแล้ว
ล่ะ จะสิ้ นกิเลสเลย” ไม่เอา เอาจริ งๆ
เราเกิดเป็ นมนุษย์นะ การเกิดนี้แสนยาก เวลาแสดงธรรมะ การเกิดเป็ นมนุษย์น้ ีแสนยาก
การเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นอริ ยทรัพย์ แต่เวลาเกิดมาแล้วเราทุกข์กนั น่าดูเลยนะ แต่เฉพาะการเกิดและ
การตายมันมีเหตุมีผลของมัน พระพุทธศาสนานี้แจ่มแจ้งมาก เกิดเพราะอะไร ทุกข์เพราะอะไร
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พ้นจากทุกข์เพราะอะไร ตายเพราะอะไร ตายแล้วถ้ามันสิ้ นกิเลสแล้วไม่เกิด ถ้ายังมีกิเลสมันไป
เกิด เกิดเพราะอะไร เกิดเพราะอวิชชา ชัดเจนมากนะ พระพุทธศาสนานี้สุดยอด ชัดเจนแจ่มแจ้ง
แต่ไอ้พวกเมาธรรมมันเลยทาให้เลอะเลือน แล้วพวกเราก็ไม่มีจุดยืนไง
ฉะนั้น เราพยายามมีจุดยืนของเรา นี่เป็ นมงคลชีวติ ต้องให้เป็ นมงคลชีวติ ของเรานะ ให้
จิตใจเรามีคุณค่า ให้ชีวติ เรามีคุณค่าขึ้นมา แล้วมีคุณค่าในหัวใจของเรา ไม่ตอ้ งให้ใครมารับรอง
ค้ าประกัน ดีกค็ ือกูดีนี่แหละ เอวัง
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