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เทศน์เช้า วนัที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ วนัส าคญัของชาตินะ วนัของคนผูท่ี้มีบุญเกิด 
เพราะความมีบุญอนันั้น ๖๐ ปียอ้นหลงัไป ประเทศไทยร่มเยน็เป็นสุข เราไม่ตอ้งอพยพหนีทาง
เรือ ไม่ตอ้งอพยพขา้มชายแดน ไม่ตอ้งอพยพใดๆ ทั้งส้ิน เพราะท่านมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีชน
เผา่ ๖๐-๗๐ ชนเผา่ อยูด่ว้ยกนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุขกนัไดอ้ยา่งไร ความอยูก่นัดว้ยความร่มเยน็
เป็นสุขเพราะหวัหนา้มีวิสัยทศัน์ เรามีน ้าใจต่อเขา เรามีทุกอยา่งต่อเขา  

วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ เพราะผูน้ าชาติเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ ผูน้ าชาติเป็นผูท่ี้มีสายตายาว
ไกล ท าใหช้าติของเรามัน่คง ท าใหช้าติของเราไม่ตอ้งทุกขจ์นเขญ็ใจ ไม่ตอ้งอพยพหนีภยั น่ีวนั
ส าคญัของชาติ เห็นตรงน้ีคุม้ค่า 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เกิดในประเทศอนัสมควร” เห็นไหม เกิดจากพอ่
จากแม่ท่ีดี พ่อแม่ท่ีดีเล้ียงดูเรามา เกิดในชาติท่ีว่าร่มเยน็เป็นสุขมา ๖๐-๗๐ ปีตั้งแต่เรามีชีวิต ท่ีเรา
เห็นกนัอยูน่ี่ ไอเ้ดก็เกิดใหม่มนัไม่รู้เร่ืองหรอก ไอเ้ดก็เกิดใหม่มนัก็อยา่งว่า มนัวิเคราะห์วิจยัไป
ทางวิทยาศาสตร์ไง นู่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี นู่นก็ไม่ถูกตอ้ง 

มนัเป็นกุศโลบาย การจะเอาชาติรอดไดม้นัตอ้งมีกุศโลบาย ถา้ไม่มีกุศโลบาย เห็นไหม ดู
สิ พวกเรามีความภมิูใจกนัมากว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นข้ีขา้ของใคร รอบขา้งเป็นข้ีขา้เขาหมด
เลย นัน่ล่ะกุศโลบายของ ร.๕ กุศโลบายของท่าน ท่านเอาชาติรอดมาได ้

น่ีก็เหมือนกนั วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ วนัส าคญัของชาตินะ เราท าเพื่อหวัใจของเราไง 
เราไดอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุข ไดร่้มเงาของพระมหากษตัริย ์ เราไดอ้ยูร่่มเงาของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยน์ะ 

แลว้เวลาฟังธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกธรรมะยอ่มชนะอธรรม 
ธรรมะยอ่มชนะสรรพส่ิงทั้งปวง ธรรมะ สัจธรรมมนัตอ้งชนะทั้งหมด ทีน้ีความชนะข้ึนมา 
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ความชนะมนัตอ้งชนะดว้ยขนัติธรรม ดว้ยอ านาจวาสนาบารมี เราบอกว่า ถา้ธรรมะยอ่มชนะทั้ง
ปวง แลว้เราจะนอนอยู่บนยอดเขา ลมพดัชายเขา อู๋ย! มีความร่มเยน็เป็นสุขไปหมด มนัไม่มีอยู่
หรอก  

สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา คนท่ีมีสติปัญญาเขา
จะพาชาติรอดดว้ยสติปัญญาของเขา เห็นไหม ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ธรรมะยอ่มชนะทั้งปวง 
ธรรมะตอ้งชนะ ธรรมะคือสัจจะ คือความจริง ถา้ความจริง ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา เกิดท่ีไหน? เกิดข้ึน
จากการกระท าอนันั้น ถา้มีการกระท าอนันั้น การกระท าอนันั้นทุกคนก็รับรู้ได ้ ทุกคนมนัอยูใ่น
หวัใจของเรา เรามองเห็น ผูน้ าท่ีดีและผูน้ าท่ีเห็นแก่ตวั  

ถา้ผูน้ าท่ีเห็นแก่ตวั เอาแต่ผลประโยชน์ของตน แต่ถา้ผูน้ าท่ีดี เขามอง มองถึงสาธารณะ 
มองถึงความเป็นอยูข่องสังคม มองถึงความเป็นอยูข่องโลก เห็นประโยชน์คนอ่ืนก่อนเป็น
ประโยชน์ของเรา แลว้ท าข้ึนมาแลว้มนัไดห้วัใจของคน 

ดูสิ เวลาทางโลกเขา เวลาใครไปธุระแลว้ท ากระเป๋าเงินตก แลว้มีคนดีเขาเก็บกระเป๋าเงิน
ได ้ เขาก็มาคืนเรา เขามาคืนเรา เขาบอกว่าเพราะคนถา้ของมนัหายแลว้ จิตใจของเขา เขาตอ้ง
คิดถึง น่ีเขาคิดถึงใจคน แต่ไปดูสิ สังคมอีกสังคมหน่ึง เวลามีงานคนเยอะๆ ไอพ้วกกรีดกระเป๋า 
ไอพ้วกลว้งกระเป๋า 

คนคนหน่ึงเขาเก็บกระเป๋าสตางคไ์ด ้ เขาเอาไปคืนเจา้ของนะ เขาคิดถึงใจของคนนะ อีก
กลุ่มหน่ึงมนัไปฉกชิงวิ่งราว มนัไปลกัขโมยของเขานะ น่ีใจคนไม่เหมือนกนั 

ธรรมะยอ่มชนะทั้งปวง กว่าจะชนะได ้ เก็บเงินไดเ้ตม็กระเป๋าเลย ใครไม่อยากได ้ เงิน
ทองมนัใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่เราเห็นถึงน ้าใจคน เราคิดถึงเขา เราคิดถึงใจของเขา เราไป
คืนเขา น้ีมนัชนะหรือ ของอยูก่บัมือ ลาภ ลาภท่ีควรไดแ้ละไม่ควรได ้ แลว้เราเก็บไดแ้ลว้เราเอา
ไปคืนเขา 

แลว้บอกว่า “ชนะท่ีไหนน่ะ แหง้แลง้ไม่มีส่ิงใดใชส้อยเลย มนัชนะตรงไหน”  

มนัชนะท่ีขนัติธรรม มนัชนะท่ีหวัใจท่ีมนัมีคุณธรรม มนัชนะตรงน้ี ถา้มนัชนะตรงน้ีแลว้ 
มนัปลอดโปร่ง มนัโล่งโถงไปทั้งชาติเลย เราไดคุ้ณงามความดีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัจะฝังใจไปตลอด
เลย แลว้ไอพ้วกท่ีไปฉกชิงวิ่งราวของเขา ไอพ้วกท่ีไปกรีดกระเป๋าเขา ไปลว้งกระเป๋าเขา ไปดู
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ครอบครัวเขาสิ ทะเลาะเบาะแวง้ มีแต่ความขดัแยง้ ในบา้นในเรือนมีแต่ความทุกขค์วามยาก แลว้
เขาบอกว่าหาเงินมาจุนเจือครอบครัว หามาแลว้ครอบครัวมีความสุขมาก  

น่ีไง จะบอกว่าธรรมะชนะทั้งปวง ชนะตรงน้ีไง ชนะดว้ยบุญกุศลไง ชนะดว้ยหวัใจของ
เราไง ชนะท่ีประโยชน์ในครอบครัวของเราไง ในครอบครัวของเราพดูจากนั มองหนา้กนั มนั
เขา้ใจกนัหมด ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ไหม เวลาเงินทองมีมหาศาลเลย แต่ลกูหลานของเรามนัไม่
เช่ือฟังของเรา มรดกตกทอดขนาดไหนมนัรักษาไวไ้ม่ไดห้รอก แมแ้ต่ชีวิตของมนั มนัยงัรักษา
ชีวิตมนัไม่ไดเ้ลย แลว้มนัจะรักษาสมบติัไดอ้ยา่งไร  

แลว้ชีวิตท่ีมนัรักษาได ้ดสิู ในปัจจุบนัน้ีเรามาฟ้ืนฟูกนั ขอใหเ้ป็นคนดีเถิด ขอใหเ้ป็นคน
ฉลาด ฝึกเอาได ้คนดีเราปลูกฝังๆ ความดีกนั ปลูกฝังความดีกนัไง น่ีธรรมะชนะซ่ึงอธรรม ชนะ
ทั้งหมด ถา้มนัชนะทั้งหมด ชนะอยูท่ี่การฝึกฝน อยูท่ี่การกระท า ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา ผูท่ี้เป็นผูน้ า 
เขาจะปลูกฝังตรงน้ี ถา้ปลูกฝังตรงน้ี เราก็บอกว่า “แลว้เม่ือไหร่ชาติมนัจะเจริญ” 

จะสุมไฟกนัใช่ไหม จะเผาผลาญใหม้นัมอดไหมไ้ปใช่ไหม จะใหม้นัเจริญอยา่งนั้นหรือ 
แต่ถา้ใหม้นัเจริญข้ึนมา มนัเจริญดว้ยการกระท า เจริญดว้ยความงอกงามของหวัใจของคน 
แบ่งสันปันส่วนกนั แผน่ดินธรรม เรามีธรรมของเรา มีความพอใจของเรา เราจุนเจือกนั ความจุน
เจือกนั ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบอกท่านพาท าๆ ท่านพาเสียสละ เสียสละใหเ้ขาเห็น ท่านพาท าๆ 
พาท าไวน้ะ เห็นคนทุกขค์นจน เราก็อยากจะเจือจานเขา แต่มนัจนจริงหรือเปล่าล่ะ อาชีพจน แต่
เวลาจนแลว้ ไอค้นท่ีจะเสียสละมนัก็ไม่กลา้ท า ท  าไปแลว้พอรู้ว่าโดนหลอก มนัทนไม่ได ้ เราถึง
มาวดัๆ กนั  

ผูท่ี้ทรงศีล ทรงศีล เห็นไหม ปฏิคาหก เราไดม้า ไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา น่ี
ผูท้รงศีล ผูท้รงศีลไดแ้ลว้ไปท าประโยชน์ไหม ขนาดผูท้รงศีลนะ แลว้ท่ีมนัไม่ทรงศีลล่ะ เพราะ
มนัไวใ้จกนัไม่ไดไ้ง มนัไวใ้จกนัไม่ไดก้็ยอ้นกลบัมาท่ีเรา 

วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ แลว้เขาระลึกถึงบุญคุณของพระมหากษตัริย ์ เขาท าคุณงามความ
ดีเพื่อถวายท่าน ไปออกก าลงักายกนั ไปถีบจกัรยานกนัเพื่อประโยชน์ไง ของเรา เราจะป่ันหวัใจ
ของเราไง ถา้พดูถึงไวใ้จได้ๆ  เขาไวใ้จท่ีหวัใจน่ี ถา้หวัใจ ถา้เรามีความระลึกถึง น ้าใจ ดูสิ คนเขา
อยากท าคุณงามความดีกนัมหาศาลเลย แลว้ความดีจะไปไวท่ี้ไหน ท าหอ้งสมุด ท าส่ิงใดกนัก็ขน
ไปกองกนัไวน้ัน่ น่ีเราจะท าคุณงามความดีของเรา 
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แลว้หวัใจล่ะ คุณงามความดีท่ีเป็นนามธรรม ความคิดท่ียิง่ใหญ่ ความคิดท่ีอยากเสียสละ 
ความคิดท่ีการกระท าอยูน่ี่ แลว้ความคิดอยา่งน้ี ความคิดอยา่งน้ีเราท ากนัเป็นวตัถุ แลว้วตัถุจะไป
เก็บกนัท่ีไหน ประวติัศาสตร์สะสมกนัไว ้ คุณงามความดีของเรามีช่ืออยูใ่นประวติัศาสตร์ แต่
หวัใจของเราล่ะ  

ถา้หวัใจของเรา เราท าคุณงามความดี เราจะป่ันหวัใจของเรา เราจะเร่ิมกวนมนัใหม้นัคาย
ไอค้วามทุกขร์ะทมของเรา ไอค้วามเครียดในหวัใจ เราเห็นชาติท่ีสงบร่มเยน็เราก็มีความพอใจ 
แต่หวัใจของเราล่ะ หวัใจของเราล่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทน์ะ “ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด ปฏิบติั
บชูาเราเถิด” 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราป่ันหวัใจของเรา เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เขาไปป่ัน
จกัรยานกนั เขาป่ันดว้ยเทา้ของเขา ไอเ้ราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเรา เราก็กวนหวัใจของ
เรา เราดูแลหวัใจของเรา เห็นไหม ถา้ไม่มีกิจจญาณ สัจจญาณ มนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

เราเป็นชาวพุทธ เราท าบุญกุศลจะไดบุ้ญกุศลมาก บุญกุศลก็เป็นบุญกุศล มนัเป็นอามิส 
มนัส่งเสริมข้ึนไปแลว้ มนัใชห้มดแลว้มนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ น่ีก็เหมือนกนั เราจะเอา
บุญกุศลของเรา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ กิจกรรม กิจจญาณ สัจจญาณ มนัตอ้งมี
กิจกรรมของมนั หวัใจท่ีมนัจะพฒันาได ้มนัจะดีไดข้ึ้นมามนัตอ้งมีการกระท า 

เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาท่าน
ปรารถนาของท่านเป็นพระโพธิสัตว ์ ท่านเสียสละมาขนาดไหน พระโพธิสัตว์ๆ  เสียสละมาทุก
ภพทุกชาติ เสียสละมาจนหวัใจท่านมัน่คง หวัใจท่านมัน่คงเพราะท่านมีบารมีธรรม  

เวลาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาไปประพฤติปฏิบติักบัอุทกดาบส อาฬารดาบส เขายกยอ่ง
สรรเสริญว่า “มีความรู้เหมือนเรา เป็นศาสดาเหมือนเรา” ท าไมท่านไม่เช่ือล่ะ ไอข้องเราไม่ตอ้ง
ใหใ้ครมายกยอ่งหรอก กิเลสมนัชูหางเลยล่ะ 

น่ีของท่านมีอาจารยย์กยอ่งแลว้ท่านยงัไม่เช่ือๆ ไม่เช่ือเพราะอะไรล่ะ ไม่เช่ือเพราะท่าน
สร้างสมบุญญาธิการมาไง เหมือนเรา เราท าบุญกุศลของเรา เราฟังธรรมของเรา เราฝึกหวัใจของ
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เราใช่ไหม ใครจะพดูอะไรก็เร่ืองของเขา กาลามสูตร พระพุทธเจา้ไม่ใหเ้ช่ือๆ เราจะเช่ือสัจจะ
ความจริงของเราไง ถา้เราเช่ือสัจจะความจริงของเรา 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา วนัส าคญัของชาติ ถา้วนัส าคญัของชาติเขาท าเพื่อ
ถวายในหลวง เราก็ประพฤติปฏิบติัของเราเพื่อถวายในหลวงดว้ย แลว้เพื่อพุทธะ เพื่อความสวา่ง
ไสวในหวัใจของเราดว้ย ถา้เราสว่างไสวในหวัใจของเรา เราท าคุณงามความดี คุณงามความดี ดู
สิ เวลาเราทุกขเ์รายาก เราทุกขจ์นเขญ็ใจกนั เราก็บอกเราทุกขเ์รายากนกั เราจะท าความดีข้ึนมา 
ใหน้ัง่เฉยๆ นัง่สมาธิ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 

ท าไมตอ้งพุทโธดว้ยล่ะ  

พุทโธคือพุทธะ พุทธะคือองคศ์าสดาของเรา เราระลึกถึง เราทุกขเ์รายากข้ึนมา เรานึกถึง
พ่อแม่ของเรา คนทุกขค์นยากข้ึนมาจะคิดถึงพ่อถึงแม่ก่อน น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราคิดถึง เราคิดถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆก่์อน คิดถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรา 
เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่านร้ือ
คน้สัจธรรม ท่ีท่านพน้ไปแลว้ ท่านเป็นพยาน พยานกบัเรา เราจะตามรอยท่าน เราตามรอยท่าน 
เราก็หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เราป่ันหวัใจของเรา 

เขาป่ันจกัรยานกนัถวายในหลวงใช่ไหม เราท าคุณงามความดีถวายในหลวง ท าคุณงาม
ความดีจากภายใน ความดีท่ีเป็นนามธรรม นามธรรมท่ีมนัทุกขม์นัยาก เราพยายามรักษาดูแลของ
เรา ตอ้งมีการกระท า ไม่มีการกระท า ไม่มาหรอก เวลาป่ันจกัรยานไปนอนดูเขา มนัก็ไม่ไดป่ั้น
หรอก ไอน่ี้ก็เหมือนกนั “ผูท้รงศีลๆ ธรรมะเขาฝากไวก้บัพระ พระก็ปฏิบติัไปสิ พระท าไมตอ้ง
มาเค่ียวเขญ็ใหโ้ยมมาท าดว้ยล่ะ” 

อา้ว! พระก็ฉนัคนเดียวนะ อาหารอยา่ตกันะ เด๋ียวพอเสร็จแลว้ทานอาหารดว้ยกนั ทุกคน
ก็ตอ้งทานดว้ยกนั กินดว้ยกนั อยูด่ว้ยกนั 

หวัใจก็เหมือนกนั พุทธะมีอยูใ่นหวัใจทุกๆ ดวงใจใช่ไหม พระก็ตอ้งท าของพระใช่ไหม 
โยมก็ตอ้งท าของโยมสิ นางวิสาขาไม่ไดบ้วชพระ เป็นพระโสดาบนั พระเจา้สุทโธทนะเป็น
กษตัริย ์เป็นพระอรหนัต ์น่ีไง ไม่ใช่พระก็ท  าได ้ไม่ใช่พระก็ท  าได ้
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พอท าอยา่งน้ี เวลาท าบชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้มนัจะบชูาหวัใจของเรา
ไง แลว้ถา้ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้จิตมนัสงบ โอ๋ย! มนัร่มเยน็นะ 

น่ีไง เราถึงว่าเกิดแลว้ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิไง แผน่ดินคือเหยยีบในแผน่ดิน
พระพุทธศาสนา เกิดในประเทศอนัสมควร แลว้หวัใจ ภวาสวะ ภพ มนัจะไดส้ัมผสัธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อีก มนัสองชั้นสามชั้น ถา้สองชั้น มีกายกบัใจๆ ร่างกายน้ีก็ให้
โรงพยาบาลดูแลไป รัฐสวสัดิการเขาดูแลเรา แต่หวัใจน่ีใครจะดูแล หวัใจน่ีใครดูแล 

“ก็เรานบัถือศาสนาพุทธสิ พระก็ตอ้งดูแลสิ” 

พระก็ดูแลหวัใจของท่าน พระเองพระก็ยงัทุกขอ์ยูเ่ลย แลว้หวัใจของเราล่ะ ถา้หวัใจของ
เราเป็น น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มีความเสมอภาค เวลาเรียกร้อง เรียกร้องความเสมอภาคๆ แต่ 
ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วนัมาฆบชูานะ เอหิภิกขุคือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูบ้วชใหเ้อง ๑,๒๕๐ องค ์ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สั่งสอน
จนเป็นพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปกราบองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยไม่ไดน้ดัหมายกนัเลย ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความ
เสมอกนั น่ีพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคพ์ร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็น ๑,๒๕๑ 
องค ์น่ีพระอรหนัตด์ว้ยกนั เสมอกนั เพราะอะไร 

เพราะเสมอกนัเวลาเทศนาว่าการ เห็นไหม “เธอจงไม่ท าความชัว่ใดๆ ทั้งปวง ท าแต่คุณ
งามความดี ท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้” ท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้ น่ีไง โอวาทปาติโมกข ์

น่ีพดูถึงเวลาผูท่ี้จิตสะอาดแลว้ตอ้งท าอยา่งนั้นดว้ยหรือ 

จิตสะอาดแลว้มนัพดูแลว้มนัเขา้ใจกนัไง มนัเขา้ใจกนัไดไ้ง แลว้ของเราล่ะ ถา้เราจะ
ประพฤติปฏิบติั เราท าความจริงของเราข้ึนมา ถา้ท าความจริงข้ึนมา เห็นไหม 

คนท่ีมนัอยากไดอ้ยากดีเขาก็สุมไฟนะ เขาสุมไฟ เขาวิเคราะห์วิจยัว่ามนัเป็นเร่ืองของ
โลก มนัเป็นทางวิทยาศาสตร์ ความเสมอภาคของมนุษย ์ 
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ความเสมอภาคของมนุษยน์ะ แต่คนท่ีมีบุญ คนท่ีท าส่ิงใดแลว้ประสบความส าเร็จ เราก็
คนเหมือนกนั แต่กุศโลบายท าใหช้าติร่มเยน็ ผูน้  าท่ีดีๆ ส าคญัมากเลย ไอน่ี้เวลาแยง่ชิงกนัก็สุม
ไฟกนั พอสุมไฟกนั เราเช่ือใครล่ะ 

กาลเวลามนัพิสูจน์ได ้ เรารับรู้ไดใ้นใจ แต่พอมีอ านาจข้ึนมา เราไม่กลา้โตแ้ยง้อะไรเลย 
แต่ใจเรารับรู้ไดน้ะ ถา้ใจเรารับรู้ได ้ เราซ่ือสัตย ์ เราอยูก่บัความจริง ไม่ใช่หลบัหูหลบัตายกยอ่ง
กนัไปอยา่งนั้นหรอก ไม่ใช่ ความจริงตอ้งเป็นความจริง ถา้หลบัหูหลบัตา เราไปพดูส่ิงท่ีไม่ถูก
ไม่ตอ้งข้ึนมา ไอค้นพดูมนัก็เสียทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงเป็นความจริงอยู่
แลว้ แต่ความจริงอยา่งน้ีมนัอยูใ่นใจของทุกๆ คน แลว้ทุกๆ คนไม่กลา้พดูออกมาไง 

วนัพ่อแห่งชาติๆ เวลาไปลา้งเทา้พ่อ พ่อกบัลูกก็รักกนัอยูแ่ลว้ รักกนักส่็วนรักกนัสิ แต่
เวลาการกระท า กระท าข้ึนมาซ่ึงๆ หนา้ ยอมรับกนัตรงๆ หนา้ ยอมรับความจริงกนัอยา่งน้ี เรา
ยอมรับความจริงกนัอยา่งน้ี มนัอยากท าแต่ไม่กลา้ท า แต่มนัท าแลว้มนัปลาบปล้ืมใจนะ ปลาบ
ปล้ืมใจ ใจของเรา ส่ิงมีชีวิต กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี เราจะเป็นคนดี ส่ิงน้ีเราท า
ไม่ไดห้รือ เราตอ้งท าได ้แลว้ท าส่ิงจากภายนอก แลว้เราท าส่ิงจากภายในนะ ภายใน ถา้หวัใจมนั
ยอมรับ หวัใจยอมรับ เห็นไหม หลวงตาเวลาท่านพดูถึงเวลาระลึกถึงหลวงปู่ มัน่ “ไม่ตอ้งมีรูป
เคารพท่ีไหนก็ได ้ผมระลึกถึงของผมแลว้ผมกราบเอา”  

พระป่าเราอยูใ่นป่าในเขา มนัมีพระพุทธรูปท่ีไหน มีธูปเทียนท่ีไหน ตาของเรา น้ิวของ
เรา มือของเรากราบไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มนักราบหวัใจ ถา้หวัใจมนัลงนะ หวัใจมนัเขา้ใจนะ ท่ีไหน
มนัก็กราบได ้ ความดีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๒,๐๐๐ กว่าปียงัระลึกถึง เรายงั
เคารพบชูากนัอยู ่เพราะอะไร เพราะท่านร้ือคน้ส่ิงน้ีมา ร้ือคน้มาใหค้นเสมอภาคกนั  

พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์ เอหิภิกขุ บวชมาให ้สอนดว้ย แลว้พยายามกลบัมาตรวจสอบ
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าจริงหรือเปล่า แลว้มนัจริงไหม แลว้พอมนัจริงข้ึนมา
มนัถึงย ัง่ยนืไง ย ัง่ยนืแลว้เป็นความจริงประสบมา 

แลว้เราเองเราเป็นชาวพุทธนะ ถา้วนัส าคญัของชาติ เรากตญัญูกตเวที เราก็ตอ้งระลึกถึง 
แต่วนัส าคญัของชาติก็วนัส าคญัของชาติ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ เพราะมนัมีชาติ ชาติก็คือ
สังคม ถา้มีศาสนาหลอมหวัใจของพวกเรา แลว้ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา  
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ส่ิงท่ีผูน้  าก็พระมหากษตัริย ์พระมหากษตัริยท่ี์ดี เป็นองคอ์คัรศาสนูปถมัภกดูแลพวกเราๆ 
ทีน้ีดูแลพวกเรา เราก็มีน ้ าใจต่อกนั เราดูแลหวัใจของเรา ท าหวัใจของเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมา แลว้
มนัจะคุม้ค่าไง มนัจะคุม้ค่า 

วนัปกติเราก็ปฏิบติักนั เราก็ท  าคุณงามความดีกนั แลว้วนัส าคญัของชาติ เราตอ้งท าความ
ดีมากข้ึน เดินจงกรมก็เพิม่อีกเท่าหน่ึง นัง่สมาธิก็เพิ่มอีกเท่าหน่ึง ท าคุณงามความดีกนัใหม้ากข้ึน 
แต่กินนอ้ยลงเท่าหน่ึง เวลากินใหน้อ้ยลงเท่าหน่ึง แต่ท าความดีใหม้ากข้ึนๆ เพราะเป็นวนัส าคญั  

วนัปกติเราก็ท  าความดีอยูแ่ลว้ วนัส าคญัตอ้งท าใหม้ากข้ึน ถา้คิดอยา่งน้ีท  าอยา่งน้ี เราจะ
พฒันา เราจะเป็นคนดีไง 

ไอว้นัส าคญัของชาติก็ เออ! วนัน้ีวนัหยดุ นอน วนัส าคญัของชาติ 

วนัส าคญัของชาติตอ้งท าความดีมากข้ึน เพราะว่าเราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ วนัพระ 
เนสัชชิก วนัปกติก็ภาวนาอยูแ่ลว้ วนัพระน่ีไม่นอนๆ เพราะเรามีเป้าหมาย เรามีเป้าหมาย เราจะ
เอาความจริงกนั เราตอ้งขวนขวายของเรา  

น่ีก็เหมือนกนั มนัมีส่ิงใดท่ีมนัสะดุด มีส่ิงใดท่ีเป็นขอ้ต่อรอง เราตอ้งบงัคบัตวัเองใหท้  า
ความดีมากข้ึน ท าความดีมากข้ึน แลว้ท าความดีนั้นไม่ใช่ของใครเลย ของจิตดวงนั้น จิตดวงใดก็
แลว้แต่ ความลบัไม่มีในโลก ใครคิดใครท า มนัรู้ ท  าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่กบัจิตดวงนั้น เอวงั 


