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เทศน์เช้า วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือให้เราฉลาด ไม่ให้เราโง่เขลาแบบเขา ความ
โง่เขลาแบบนั้น ประเพณีวฒันธรรมมนัเป็นวนัสงกรานต ์เป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทย วนัข้ึนปีใหม่
ของไทย วนัข้ึนปีใหม่ของไทยเขากลบับา้น กลบัไปเพ่ือความกตญัญูกตเวที เพ่ือความอบอุน่ใน
ครอบครัว ผูท่ี้เสียชีวติไปแลว้นะ เขาก็เอากระดกูอฐิัไปวดัไปวา ไปบงัสุกุล 

บงัสุกุลคือท าบุญให้ ท าบุญให้พอ่แม่ปู่ยา่ตายายของเรา ถา้ท าบุญให้พอ่แม่ปู่ยา่ตายายของ
เรา ท าบุญเพ่ืออะไรละ่ บุญกุศลทุกคนตอ้งปรารถนาใช่ไหม บุญคือความสุขไง คนเราเกิดมามี
สมบติัท่ีเป็นของเราแทจ้ริงคือบุญและบาป เวลาบุญและบาป ส่ิงท่ีเป็นผูท่ี้เขาเป็นผูใ้หญ่ 
ผูป้กครองบา้นเมือง เขามีวนัหยดุราชการ เขามีวนัหยดุให้เราให้ไปท าคุณงามความดีกนั ให้ไป
ท าคุณงามความดีกนันะ มนัเป็นมงคลชีวติ เป็นมงคงชีวติไง 

แต่ถา้เป็นมงคลชีวติ เราก็วา่เป็นความดีๆ ของเรา ความดีของเรามนัก็เป็นความดีแบบตรา
ยาง ป๊ัมวา่เป็นความดีก็ตอ้งเป็นความดีไง พอความดีไปแลว้มนัก็มาเกิดความเห่อเหิม
ทะเยอทะยานไง มีแต่ความเลน่สนุก กินเหลา้เมายามีการมึนเมา แลว้ก็ไปประสบอบุติัเหตุไง 
ไหนวา่มนัเป็นมงคลๆ ละ่ เป็นมงคลมนัตอ้งให้ส่ิงท่ีความดีงามข้ึนมาสิ เป็นมงคลให้แต่ความ
โศกความเศร้าไง เวลาความพลดัพราก ความพรากจากกนั รับไม่ได้ๆ  รับไม่ไดก้็เพราะเอง็ไม่รู้จกั 
ไม่มีสติปัญญาไง ถา้รับไม่ได ้เอง็กต็อ้งมีสติปัญญา ความเป็นมงคล มงคลมนัก็ตอ้งมีสติ มงคลก็
ตอ้งมีสติปัญญารักษาคุณงามความดีของเราไง เขาใหท้ าดีๆ เขาไม่ให้ขาดสติ ไม่ให้เลน่กนัจนมี
การพลั้งเผลอไป เขาให้ท าความดีทั้งนั้นน่ะ น่ีพดูถึงความดีๆ ไง 

เวลาคนเขาท าบุญกุศลกนั เขาบอกท าความดีๆ ไง แตเ่ขาบอกให้ละชัว่ ละชัว่ถึงท าความดี 
ถา้เราไม่ละชัว่ มนัก็เอาความชัว่นัน่น่ะไปท าดีๆ ไง คนเราก็เอาเงินไปจา้งเขาท าร้ายท าลายกนั
นัน่น่ะ นัน่น่ะความดีอยา่งนั้นหรือ 
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เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เขาจะมีเวรมีกรรมมาขนาดไหน เรามีสติปัญญา เราก็
ระงบัเวรของเรา ให้อภยัเขาไป ยิ่งให้อภยัเขาไป เวรกรรมมนัยิ่งหนกัหนาสาหัสสากรรจ์เขา้ไปไง 
เพราะอะไร เพราะเราไม่ตอบโตใ้ดๆ ทั้งส้ิน เพราะอะไร เพราะเราเป็นคนฉลาดไง เราไม่หาเวร
หากรรมใส่ตวัเราทั้งส้ิน แต่เวรกรรมมนัมีมา คนเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ชีวติน้ีท าคุณงาม
ความดีภพชาติใดก็ไม่รู้ เราท ามา 

มีคนเยอะแยะมากมาร าพนัวา่ จิตใจคิดไม่ดีๆ ทั้งๆ ท่ีเกิดในชาติปัจจุบนัน้ีก็เป็นคนดี เป็น
คนดีสร้างแต่คุณงามความดีไง ถา้สร้างคุณงามความดีข้ึนมามนัมีความโตแ้ยง้ในใจ โตแ้ยง้ในใจ
ตลอด เราเป็นคนโง่ เราเป็นคนโง่เขลา เราเป็นคนเบาปัญญา คนอ่ืนเขามีแต่คนท่ีฉลาดทั้งนั้นน่ะ 
น่ีไง เวลามนัเกิด น่ีมนัเกิดมาจากไหนละ่ ใครยดัเยยีดให้มาในหัวใจของเราละ่ มนัเป็นการกระท า
ทั้งนั้นน่ะ เวลาการกระท า ใครเป็นคนท า มโนกรรมๆ จิตเป็นคนท า จิตเป็นคนท าดีท าชัว่มาก
นอ้ยแค่ไหน ผลท่ีไดรั้บก็คือหัวใจของเรา คือจิตตวันั้นเป็นพ้ืนฐานนัน่น่ะ แต่ไอเ้จตนาท าดีท าชัว่
นัน่น่ะมนัเกิดจากบุญและบาปออกไป ท าแลว้มนัก็ตกลงในหัวใจเราใช่ไหม ถา้ตกลงในหัวใจเรา 
ดีเอน็เอ พนัธุกรรมของจิตๆ 

เวลาพนัธุกรรมของจิตข้ึนมามนัก็คิดดีคิดชัว่ข้ึนมา กคิ็ดออกมาจากหัวใจนัน่น่ะ เพราะมนั
มีอวชิชา แลว้ท าอยา่งไรละ่ จะแกอ้ยา่งไรละ่ ทั้งๆ ท่ีเกิดมาในชาติปัจจุบนัน้ีมีสติมีปัญญา เกิด
เป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนให้ท าคุณงามความดีๆ ไง แลว้ส่ิงใด
ท่ีเป็นบาปอกุศล ส่ิงใดท่ีเป็นความชัว่ชา้ เราพยายามระงบัๆๆ ของเราไง แลว้ถา้ระงบัของเรา ถา้
เป็นทางโลก เสียศกัด์ิศรี ไม่เท่าทนัโลก 

ถา้มีสติปัญญา มนัยบัยั้งของมนัได ้ยบัย ั้งมนัเจ็บปวดนะ มนัครุ่นคิดอยูใ่นใจ มนักลืนเลือด 
มนัเจ็บอยูลึ่กๆ น่ีไง พดูถึงกรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั กรรมมนัจ าแนกทั้งนั้นน่ะ แลว้มนั
จ าแนกมาจากนัน่ แต่เพราะเรามีสติมีปัญญาของเรา เราถึงยบัย ั้งมนัได ้ถา้ยบัย ั้งมนัได ้เราสร้างแต่
คุณงามความดีๆ แลว้ให้อภยัๆ มนัจะบางไปๆ จางไปๆ จางไปจนหายได ้

ฉะนั้น คนท่ีท าดี เขาให้ละชัว่แลว้ท าดี ท าไมเราตอ้งมีศีลละ่ ท าไมเราตอ้งถือศีลละ่ เพราะ
เราถือศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพราะมีศีล มีศีลข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มาก็เป็น
สัมมาสมาธิ ถา้มนัทุศีล มนัทุศีลนะ คนท่ีจิตใจเขม้แขง็เขาทุศีลเขาก็ท าสมาธิของเขาไดน้ะ ถา้ท า
สมาธิไดม้นัก็เป็นมิจฉา ดสิู คนท าคุณไสย คนท าส่ิงตา่งๆ นัน่น่ะมนัเป็นมิจฉาทั้งนั้นน่ะ 
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สมาธิ สมาธิมนัมีมิจฉาและสัมมา ถา้มิจฉา มิจฉาคือความผิดพลาด คือความไม่ดีงาม 
เพราะอะไร เพราะไม่ละชัว่ ละชัว่ๆ ละชัว่แลว้เอาอะไรมาละละ่ มนัก็มีศีลมีธรรมมาเป็น
เคร่ืองหมาย เห็นไหม ศีล ๕ ศีล ๑๐ ปาณาติปาตา ไม่ท าร้ายนะ 

เขาฆ่าสัตว์ๆ  ไง แต่กรรมฐานเรานะ ไม่ท าให้ใครเจบ็ช ้าน ้ าใจทั้งส้ิน การท าลาย ท าลาย
ทั้งนั้นน่ะ ของของใครก็แลว้แต่ท่ีตกอยู ่ มีเจา้ของ เราไม่หยิบ ถา้หยิบแลว้เอาไปคืนเขา ไม่ผิดลกู
เมียใคร ถา้ไม่โกหกมดเทจ็ ไม่ด่ืมน ้าเมา แลว้รักษาหัวใจของเราๆ ถา้หัวใจของเราถา้มนัสงบ
ระงบัเขา้มามนัก็เป็นสัมมา 

น่ีไง ละชัว่แลว้ค่อยท าดี ไม่ใช่ชัว่ชา้ลามกแลว้ก็ท าดี ท าดีมนัก็สะสมไปนัน่ไง น่ีไง 
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ท าความสงบของใจไม่ได ้ถา้จิตไม่สงบเขา้มาจะเอาอะไรข้ึนมา อวชิชา
ทั้งนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนมาไม่ละชัว่ 

ถา้ละชัว่ๆ มนัก็ตอ้งหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าความสะอาดของใจใหไ้ด ้ถา้ใจ
มนัสะอาด ระงบัข้ึนมา สัมมาสมาธิ แค่สัมมาสมาธินะ คนเรานะ สกปรกโสโครก ไดท้ าความ
สะอาดร่างกายก็รู้สึกวา่ช่ืนชมแลว้ เราท าหนา้ท่ีการงานสะเปะสะปะมาเตม็ท่ีเลย ท างานเสร็จแลว้
อาบน ้าอาบท่า ท าความสะอาดของใจ ท าความสะอาดแลว้มนัก็สะอาดใช่ไหม 

น่ีหัวใจของเรามนัคิดมาร้อยแปดพนัเกา้ ส่ิงต่างๆ มนัสะสมมาในหัวใจทั้งนั้น แลว้ก็วา่
เพราะปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางใชปั้ญญาๆ...ปัญญาอะไรของมึง สมาธิท าไม่เป็น 

ปัญญามนัเป็นปัญญาได ้ มนัเป็นปัญญาไดเ้พราะอะไรรู้ไหม มนัเป็นปัญญาไดเ้พราะ
สถานะของความเกิดเป็นมนุษย ์การเกิดเป็นมนุษย ์การเกิดเป็นเทวดา การเกิดเป็นพรหม การเกิด
ในอบายภูมิ การเกิดในนรกอเวจี สถานะของการเกิด ท่ีมนัคิดไดม้นัตรงน้ี สถานะของการเกิดนะ 
เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา สถานะของความเป็นมนุษย ์ จะโง่เง่าเตา่ตุ่นขนาดไหน
มนัก็มีความคิด จะฉลาดปราดเปร่ืองขนาดไหนมนัก็มีความคิด เพราะมนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และ
ขนัธ์ ๕ ท าไมมนัจะคิดไม่ได ้คิดไดท้ั้งนั้น 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้ โลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากโลก ปัญญาเกิดจากโลกคือ
ปัญญาความคิดเกิดจากจิต ความคิดเกิดจากเราน่ีแหละ น่ีโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีถา้การศึกษา
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ก็สุตมยปัญญา ถา้มีจินตนาการ จินตมยปัญญา แลว้ถา้เกิดภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร ไม่เคยรู้
ไม่เคยเห็น เป็นไปไม่ได ้เพราะไม่ละชัว่ ท าสมาธิไม่เป็น ท าความจริงของเราข้ึนมาไม่ได ้

ถา้ท าความเป็นจริงของเราไดน้ะ ถา้ท าความสงบของใจ เหมือนกบัรู้ตวัตน เรายืนยนั
สถานะของเรา จะไปไหนตอ้งเซ็นรับรอง เซ็นเอกสารแสดงตวัตนๆ แลว้มึงไม่ไดเ้ซ็นอะไรเลย 
ลอยมาจากฟ้าเป็นผยุผงมา แลว้ก็จะวา่มีตวัตน ตวัตนอะไร ตวัตนท่ีไหน ไม่จริง 

ถา้เป็นตวัตน สัมมาสมาธิมนัเป็นแบบน้ี ถา้สัมมาสมาธิเป็นอยา่งน้ี การยืนยนัตวัตนของตน 
ถา้การยืนยนัตวัตนของตนข้ึนมาแลว้ ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากจิตนั้น ปัญญาเกิด
จากจิตๆ ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากความคิดไง 

ถา้ความคิดก็เป็นสัญญาอารมณ์ ค าวา่ “สัญญาอารมณ์ๆ” แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา จิตสงบ
ระงบัแลว้ เวลามนัยกข้ึนสู่วปัิสสนาๆ เห็นไหม ละชัว่ก่อน ถา้ไม่ละชัว่ เขาบอกท าคุณงามความ
ดีๆ...กโ็ปะเขา้ไปสิ ไอค้วามชัว่ก็อยูก่บัความดีนัน่แหละ พลิกไปพลิกมาอยูน่ัน่น่ะ แลว้คน
ออ่นไหว คนไม่มีหลกัการมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

แต่คนท่ีเขม้แขง็ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่มัน่เวลาท่านประพฤติปฏิบติัไปแลว้ พิจารณา
กายแลว้ก็แลว้ ท าส่ิงใดก็ท าแลว้ เอะ๊! ท าไมมนัคลายออกมาแลว้ ออกมาเป็นปกติแลว้มนัก็
เหมือนปกติ มนัไม่มีอะไรดีข้ึนมาเลย มนัไม่มีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนัเลย ท่านถึงมาพิจารณาซ ้ าแลว้
ซ ้ าเลา่ หาครูบาอาจารย ์ ไปหาหลวงปู่เสาร์ ครูบาอาจารยแ์กท่้านไม่ได ้ ท่านปัญญามาก ตอ้งแก้
ตวัเอง 

ท่านก็มาระลึกเอง ระลึกไดว้า่ตวัท่านเองปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ คือปรารถนาเป็น
พระพทุธเจา้ไปขา้งหนา้ ถา้ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ไปขา้งหนา้ ผูท่ี้ปรารถนาพระโพธิสัตวท์ า
ไดสู้งท่ีสุดคือฌานโลกีย ์ ไดอ้ภิญญาเท่านั้น จะเขา้สู่อริยมรรคไม่ได ้ ถา้เขา้สู่อริยมรรค มนัก็พาด 
มนัก็จะไม่เกิดไม่ตายไปขา้งหนา้ แลว้จะเป็นพระโพธิสัตว ์จะเป็นพระพทุธเจา้ไปไดอ้ยา่งไร 

ในเม่ือจะเป็นพระพทุธเจา้ เราสะสมมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความ
ปรารถนาการสร้างสมอนันั้นมา สถานะอนันั้นมนัจะส่งเสริมใหไ้ปเป็นพระพทุธเจา้ไปขา้งหนา้ 
แลว้ถา้เกิดเขา้สู่อริยสจั ส้ินกิเลสไป มนัจะไปเกิดอีกไดไ้หม มนัไม่มีผูไ้ปเป็นพระพทุธเจา้
ขา้งหนา้ไง 
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เห็นไหม เพราะท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ท่านถึงไดม้าลาพระโพธิสัตวข์องท่าน พอ
ลาพระโพธิสัตวข์องท่าน ท าความสงบของใจเขา้มา ยกข้ึนสู่วปัิสสนาไปเห็น พิจารณากายข้ึนไป 
พอพิจารณากายไปมนัมีรสมีชาติ มีรสมีชาติ รสของภาวนามยปัญญา รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง มีรสมีชาติ มีความรู้สึก มีความมัน่คงในหัวใจ รู้สึกวา่เราไดล้ะไดว้างส่ิงใดไป อู๋ย! มนัเป็น
ช้ินเป็นอนัน่ะ เวลาออกจากการวปัิสสนามา เออ! มาถกูทางแลว้ละ่ น่ีใช่ คนท่ีเขามีปัญญาเขา
ทดสอบของเขา ทดสอบของเขาเพราะมนัเป็นประโยชน์ของเรานะ 

จิตน่ีนะ เพราะมนัมีอวชิชา เพราะมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะความไม่รู้ ความเผลอ 
ถึงไดเ้กิดน่ี เผลอป๊ับ เกิดแลว้ ตายไปไม่มีส่ิงใดควบคุมตวัเอง เกิดแลว้ เกิดในครรภ ์ในไข่ ในน ้า
คร า ในโอปปาติกะ เกิดอยูน่ัน่น่ะ 

ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มีการตาย ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มีความทุกข ์ ทุกขท์ั้งนั้น แต่เวลา
คนเราเกิดมา ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป ทุกขเ์จือจางลง มีความสุข โอ๋ย! มีความสุข 

มีความสุขก็คนเมาไง กินเหลา้เมายาเตม็ท่ี เออ! มีความสุข ไม่กินอีกแลว้แหละ เลิกเหลา้
แน่นอน เด๋ียวกินอีกแลว้ ความสุขแบบคนเมา ความสุขแบบโลกๆ มนัไม่เป็นความจริงหรอก แต่
ดว้ยวฒิุภาวะของหัวใจท่ีออ่นแอ เพราะหัวใจมนัไม่มีก าลงัข้ึนมา มึนงงไปทัว่ สะเปะสะปะไป
ร้อยแปด แต่อา้งพระพทุธเจา้นะ อา้งธรรมะ อา้งธรรมะตลอด 

อา้งธรรมะเพราะอะไร เพราะวา่เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง 
พระพทุธศาสนาเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมอยูโ่คนตน้โพธ์ินัน่น่ะ โลกธาตุหวัน่ไหว โลกธาตุหวัน่ไหวตั้งแต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปลงอายสุังขาร โลกธาตุหวัน่ไหว โลกธาตุน้ีไหว
หมดเลย น่ีผูมี้บุญมาเกิด ผูมี้บุญญาธิการไดช้ าระลา้งอวชิชา พญามารไดส้ิ้นไปจากใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อศัจรรยใ์นใจดวงนั้นนกั มหัศจรรยน์กั มนัยิ่งใหญ่นกั 

แต่พวกเรา “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมดา นอนหลบัต่ืนข้ึนมาก็เป็นพระ
อรหันต ์ นัง่สมาธิก็ไปกน้ติดพ้ืน ลกุข้ึนมาก็เป็นพระอรหันต ์ สะดวกสบาย สะดวกสบาย” ข้ีโม้
ทั้งนั้นน่ะ โมเ้พราะอะไร โมเ้พราะมนัมีสจัจะ มีคุณธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เป็นท่ียืนยนั 
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แลว้ขนาดหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมา กวา่คนเขาจะเช่ือถือไดว้า่
มนุษยค์นหน่ึงน่ีหรือประพฤติปฏิบติัจนส้ินกิเลสไดห้รือ มนัจะมีมรรคมีผลจริงอยูห่รือ 

ท่านท าของท่านดว้ยอ านาจวาสนาของท่านนะ เกิดในป่า ส าเร็จในป่า อยูใ่นป่า ตายในป่า 
ไม่ออกมาสังคมใครทั้งส้ิน หลวงตาท่านช่ืนชมมาก เห็นอยูอ่งคเ์ดียวท่ีถือผา้บงัสุกุลทั้งชีวติ ท่าน
ถือธุดงคท์ั้งชีวติ ถา้ไม่มีแบบอยา่งท่ีจริง ใครมนัจะเช่ือ ความเช่ือของโลกคือความเช่ือของโลก 
แต่ความจริงอนันั้นเป็นความจริงอนันั้น ถา้เป็นความจริงอนันั้น ถา้เราจะท าจริงของเรา เราอยาก
ไดค้วามจริง เราไม่อยากไดค้วามส ามะเลเทเมา 

เมาแอ๋เลยนะ “เออ! ส้ินกิเลส ส้ินกิเลส” แลว้ก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นกระแส แลว้เราก็จะไป 
“เออ! เราก็จะส้ินกิเลสดว้ย” เอาอยา่งนั้นหรือ ไม่มี เราไม่ตอ้งการส้ินกิเลส ไม่ตอ้งการ เรา
ตอ้งการความจริง ตอ้งการความจริงจริงๆ เขาจะโง่ เขาจะฉลาด เร่ืองของเขา เราเอาความจริง
ของเรา 

ถา้เอาความจริงของเรา มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ไม่สามารถยดัธรรมะให้ในหัวใจของใครทั้งส้ิน ครูบาอาจารยไ์ม่สามารถท าให้คนคนนั้นเป็น
อริยบุคคลข้ึนมาได ้ แต่ครูบาอาจารยเ์ป็นคนช้ีทางได ้ เป็นคนวางกรอบได ้ เป็นคนคอยกระตุกได ้
เห็นไหม ครูบาอาจารยส์ าคญั ส าคญัตรงคอยช้ี คอยแนะ คอยบอก แลว้ให้อบุาย การให้อบุายๆ 

มนัไม่เช่ือใครหรอก กิเลสไม่เช่ือใครหรอก ทิฏฐิมานะลน้ฝ่ัง แลว้อา้งธรรมะพระพทุธเจา้
ทั้งนั้น อา้งธรรมะพระพทุธเจา้ไปเพราะเผลอไปอา่นเขา้ อา่นเขา้ ตวัเองเกิดทิฏฐิมานะวา่เป็น
อยา่งนั้นจริงๆ พยายามจะสร้างภาพให้เป็นอยา่งนั้น...ไม่เป็น มนัเป็นขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่ไดเ้ป็นของเรา 

ถา้เป็นของเรานะ เราไม่เช่ือใครๆ ทั้งส้ิน ไม่เช่ือใครๆ ทั้งส้ิน ในต าราเขียนอยา่งนั้นมนัยงั
ไม่ชดัเจนเหมือนในใจท่ีเราเป็นนะ รสชาติของธรรมมนัเหนือโลก มนัเหนือกวา่ทฤษฎีท่ีวา่กนั
อยา่งนั้นนะ แลว้มนัเป็นท่ีไหนละ่ มนัเป็นในหัวใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไง 

ฉะนั้น การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม วนัน้ีจะเป็นประเพณี เป็นวนัมงคลให้ครอบครัว ให้
สังคมไทยร่มเยน็เป็นสุข ถา้เป็นมงคลมนัก็เป็นมงคลจริงๆ นัน่แหละ แต่พวกเราผูท่ี้ไดรั้บ
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อานิสงส์ ไดเ้ป็นประชากรท่ีจะกลบัไปหาพอ่หาแม่ กลบัไปเพ่ือความสงบร่มเยน็ในสังคมนัน่น่ะ 
เขาให้เป็นมงคลนะ 

เราตอ้งมีสติปัญญา เราตอ้งมีสติรักษาใหค้วามมงคลน้ีเป็นมงคลตลอดไป อยา่ไปประมาท
เลินเล่อ ท าให้มนัเป็นอุบติัเหตุ ท าให้ไปกระทบกระเทือนคนอ่ืน เขาจะรีบไป ให้เขาไปก่อน เขา
จะรีบไปนะ จิตใจเขาดี เขาอยากจะไปหาพอ่หาแม่เขา ให้เขาไป เปิดทางให้เขา อยา่ไปขดัไปแยง้
กนั น่ีเป็นมงคลชีวตินะ 

แลว้ในการประพฤติปฏิบติั ละชัว่ๆ ศีลธรรมของเอง็สมบูรณ์ไหม อยา่กะลอ่น อยา่ปล้ิน
ปลอ้น อยา่โกหก อยา่มดเทจ็ แลว้ท าความจริง 

กะลอ่น ปล้ินปลอ้น ผูท่ี้โกหกจะท าความชัว่อยา่งอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวา่น้ีท่ีไม่ท าอีกไม่มีเลย ท า
ไดท้ั้งนั้น ถา้ลองเอง็ยงัโกหกตวัเอง เอง็ยงัไม่แน่ใจกบัตวัเอง็เอง แลว้เอง็จะไปเอาคุณธรรมมา
จากไหน มนัไม่เป็นมงคลไง 

ถา้มนัเป็นมงคลชีวตินะ ละชัว่ท าดี แลว้เวลาจะประพฤติปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา ถา้ท าสมาธิ
ไม่ได ้ ยงัยืนยนัสถานะของตนไม่ได ้ ยงัไม่รู้จกัวา่ตวัตนเป็นอยา่งไร มรรคผลมนัมาจากไหนวะ 
มรรคผลมนัจะมาจากไหน มนัก็ลอยอยูบ่นอากาศไง มนัไม่เป็นของใครไง น่ีไง ธรรมะเป็น
ธรรมชาติไง เป็นสาธารณะไง มนัไม่เป็นของเราไง 

ถา้เป็นของเรา เราเกิดมาทุกขไ์ง เราก็อยากมีความสุขไง เราเกิดมาทุกขไ์ง เราก็อยากจะแก้
ทุกขข์องเราไง เพราะเราเกิดมาเจ็บช ้าน ้ าใจไง เราก็อยากจะปรารถนาความสุขไง แลว้สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มีไง สุขอ่ืนใด สุขท่ีไหน ศาสนาไหนสอนความสุข ไม่มีจริงไง 

ถา้มนัมีจริง มีจริงในพระพทุธศาสนาไง พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานกลางหัวใจของเราไง 
ความรู้สึกของเราคือพทุธะ พุทธะคือหัวใจเราน่ี ถา้มนัเป็นจริง เป็นจริงท่ีน่ี ถา้เป็นมงคล เป็น
มงคลอยา่งน้ี ท าเพ่ือเป็นประโยชน์กบัเราไง อยา่ไปเมาแอ๋เลยกบักระแสสงัคม “จะนิพพานแลว้
ละ่ จะส้ินกิเลสเลย” ไม่เอา เอาจริงๆ 

เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ การเกิดน้ีแสนยาก เวลาแสดงธรรมะ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก 
การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ แต่เวลาเกิดมาแลว้เราทุกขก์นัน่าดูเลยนะ แต่เฉพาะการเกิดและ
การตายมนัมีเหตุมีผลของมนั พระพทุธศาสนาน้ีแจ่มแจง้มาก เกิดเพราะอะไร ทุกขเ์พราะอะไร 
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พน้จากทุกขเ์พราะอะไร ตายเพราะอะไร ตายแลว้ถา้มนัส้ินกิเลสแลว้ไม่เกิด ถา้ยงัมีกิเลสมนัไป
เกิด เกิดเพราะอะไร เกิดเพราะอวชิชา ชดัเจนมากนะ พระพทุธศาสนาน้ีสุดยอด ชดัเจนแจ่มแจง้ 
แต่ไอพ้วกเมาธรรมมนัเลยท าให้เลอะเลือน แลว้พวกเราก็ไม่มีจุดยืนไง 

ฉะนั้น เราพยายามมีจุดยืนของเรา น่ีเป็นมงคลชีวติ ตอ้งให้เป็นมงคลชีวติของเรานะ ให้
จิตใจเรามีคุณค่า ให้ชีวติเรามีคุณค่าข้ึนมา แลว้มีคุณค่าในหัวใจของเรา ไม่ตอ้งให้ใครมารับรอง
ค ้าประกนั ดีกคื็อกูดีน่ีแหละ เอวงั 


