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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีเรามาท าบุญกุศลเพราะวนัน้ีเป็นวนัจกัรีๆ เป็นวนัสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นการสถาปนาราชวงศจ์กัรีไง การสถาปนานะ การสถาปนาราชวงศ ์ วนัจกัรี 
เห็นไหม เพราะความมัน่คง ถา้ความมัน่คง ดูสิ ถา้รัฐบาลมัน่คง ถา้ชาติมัน่คง ส่ิงท่ีมัน่คง มัน่คง
เพราะเหตุใด มัน่คงเพราะวา่ผูน้ าท่ีดีไง ถา้ผูน้ าท่ีดีพาชาติปลอดภยั ถา้ผูน้ าท่ีไม่ดีพาชาติลม่จมไง 
พาชาติลม่จม 

ผูน้ าท่ีดีไม่มีความแตกแยก ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีการแบ่งแยกไง ถา้ผูน้ าท่ีไม่ดี
ออ่นแอ ออ่นแอแลว้ท าให้การปกครองไม่ได ้พอการปกครองไม่ได ้ระส ่าระสาย พอระส ่าระสาย 
เวลาเราเสียกรุงๆ เสียกรุงเพราะวา่ภายในของเราออ่นแอทั้งนั้นน่ะ ความเสียกรุง เสียกรุงเพราะวา่
มีการยกุารแหย ่การแบ่งพรรคแบ่งพวก การแก่งแยง่ชิงอ  านาจกนั 

วนัน้ีวนัจกัรี วนัจกัรีน่ีความมัน่คงไง ความมัน่คงเพราะอะไร เพราะวา่เราเห็นภยั เราเห็น
ภยั มีผูท่ี้เสียสละ เสียสละเพ่ืออะไร เสียสละเพ่ือส่วนรวมๆ น่ีความมัน่คง ถา้ความมัน่คงข้ึนมา
มนัก็สืบทอดกนัมา ถา้สืบทอดกนัมา เราไม่เห็นตอนนั้น เราเห็นแก่ตวัๆ การเห็นแก่ตวัมนัท าให้
ออ่นแอทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เห็นแก่ส่วนรวมๆ มนัจะท าให้มัน่คง ท าให้แขง็แรง ถา้ท าให้แขง็แรงข้ึนมา เราอยู่
ในชาตินั้น เราอยูใ่นประเทศชาตินั้นเราก็มีความสุข มีการปกครองดูแลไง เหมือนบา้นเราเลย ถา้
บา้นมีพอ่มีแม่ท่ีดี ครอบครัวนั้นจะมีความสุข ถา้บา้นใดพอ่แม่แตกแยกกนั พอ่แม่มีปัญหากนันะ 
ลกูมีแต่ความทุกขค์วามยากในใจทั้งนั้นน่ะ 

น่ีพดูถึงเร่ืองของชาติ แลว้ถา้พดูถึงเร่ืองของชาติแลว้ ชาติมนัเกิดมาจากอะไร ชาติมนัก็
เกิดจากคนน่ีแหละ คนรวมกนัแลว้เป็นชาติไง คนรวมกนั เห็นไหม ถา้คนรวมกนัมีสายเลือด
เดียวกนัๆ มีความรักชาติเหมือนกนั เพราะสงัคมไง เพราะสังคมรวมกนัถึงเป็นชาติ เป็นต าบล 
เป็นหมู่บา้น เป็นอ าเภอ เป็นจงัหวดั แลว้ก็เป็นชาติข้ึนมา เป็นชาติข้ึนมาตอ้งมีศาสนา พอมี
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ศาสนาข้ึนมา ถา้ศาสนาส่ิงใดก็แลว้แต่ ศาสนานั้นหลอ่หลอม หลอ่หลอมให้คนไม่เห็นแก่ตวั ให้
คนรักกนั ให้คนมีเมตตาต่อกนั น่ีถา้พดูถึงชาติ แลว้ถา้พดูถึงบุคคลละ่ 

ถา้พดูถึงเราๆ ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา ถา้ความมัน่คงของเราๆ เพราะเราไม่มัน่คง 
ความไม่มัน่คงเพราะอะไร เพราะมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ มีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความเห่อเหิม
ทะเยอทะยานในหัวใจของเรา ถา้มีความเห่อเหิมทะเยอทะยานในหัวใจของเรา ความคิดแตกแยก 
ความคิดต่างๆ มนัผดุข้ึนมา ความคิดมนัโผลข้ึ่นมาในหัวใจ ความคิดมนัครอบง าเราๆ แลว้เราก็
ไม่มีสติปัญญานะ น่ีมนัออ่นแอ ออ่นแอเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง าไง แต่
ถา้มนัจะมัน่คงข้ึนมาๆ เรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาของเรา ถา้เรามีศีลข้ึนมา ศีลคือความปกติของใจ 

ก็ใจมนัไม่ปกติไง เพราะใจไม่ปกติ คนน้ียคุนน้ีแหย ่น่ีก็เหมือนกนั กิเลสตอ้งการอยา่งนั้น 
อยากไดอ้นันั้น อยากชิงดีชิงเด่นอยา่งนั้น มนัโผลข้ึ่นมาในหัวใจ เห็นไหม แตถ่า้เรามีศีลของเรา 
เรามีศีล มีสมาธิของเรา มีปัญญาของเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึน มนัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม เวลาสัตวส์ังคมข้ึนมา ไปอยูด่ว้ยกนัมนัก็กระทบกระเทือนกนั มนั
กระทบกระทัง่กนั แก่งแยง่กนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ถึงไดบ้อกไง มนุษยโ์ง่กวา่สัตว์ๆ  
ไง 

เวลาสัตว ์ดูสิ ดูนก สตัวม์นัอยูข่องมนัโดยอิสรภาพของมนั มนัมีแต่วา่คนไปลา่มนัทั้งนั้น
น่ะ เวลามนุษยข้ึ์นมาอยูด่ว้ยกนัมนัตอ้งมีกฎกติกาไง พอกฎกติกามนักร็อนสิทธ์ิๆ รอนสิทธ์ิก็ไม่
ยอม สิทธิเสรีภาพ อา้งสิทธิเสรีภาพไง แต่ไม่ไดอ้า้งถึงเวลาถา้กระทบกระเทือนกนัไปแลว้มนัจะ
มีปัญหาข้ึนมา พอมีปัญหาข้ึนมา กฎหมายท่ีบญัญติัไว ้ กฎหมายท่ีตราไวก้็ตอ้งบงัคบัใช ้ ถา้ไม่
บงัคบัใช ้มีการวิง่เตน้กนั นัน่แหละมนัท าให้แตกแยก 

ถา้มีสติมีปัญญาของเรา เรามีสติปัญญาของเรา มองจากขา้งนอกแลว้มองมาขา้งใน ถา้
มองมาขา้งใน มองตวัเราๆ ถา้มนัจะมัน่คงๆ ถา้มัน่คงมีสัมมาสมาธิ ถา้มีสัมมาสมาธิ จิตตั้งมัน่ 
พอจิตตั้งมัน่ข้ึนมาแลว้ ส่ิงใดท่ีมนัจะจรมาๆ ความทุกขค์วามยากตา่งๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนมาๆ เกิด
ข้ึนมาจากความคิดเราทั้งนั้นน่ะ 

ส่ิงท่ีปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ ถา้มนัจะขาดแคลนอยา่งไร ถา้เรามีสติปัญญารู้จกัใช ้ รู้จกัใชส้อย
ของเรา มนัจะไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป แต่ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัจะประณีตขนาด
ไหนมนัก็ไม่พอใจ มนัจะสูงส่งขนาดไหนมนัก็ไม่พอใจ กิเลสตวัยตุวัแหยม่นัส าคญัมากเลย 
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แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา ดูสิ เวลาพระเราๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน 
พระเราเวลาฉันอาหาร ฉันเหมือนกบัหยอดน ้ามนักบัลอ้เกวยีนนั้นเพ่ือไม่ให้มนัดงัเท่านั้นน่ะ 
เวลาทางโลก เวลากินข้ึนมากินเพ่ือศกัด์ิศรี กินเพ่ือเกียรติยศ กินเพ่ือเกียรติ กินเพ่ือกาม แลว้พระ
เราฉัน ฉันเพ่ือด ารงชีวติเท่านั้นน่ะ ด ารงชีวติไวท้ าไมละ่ ด ารงชีวติไวป้ระพฤติปฏิบติั ด ารงชีวติ
ไวค้น้หาสจัธรรมในหัวใจของตน ถา้คน้หาสัจธรรมในหัวใจของตน ดูสิ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เห็นไหม 

จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระ
โพธิสัตว ์เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ของเราก็เหมือนกนั จิต
ของเราก็เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
เกิดมาเป็นประชากรของชาวไทย เกิดมาเป็นคนไทย พอเกิดเป็นคนไทยอยูใ่นศาสนาอยูใ่นชาติ
ไทย ชาติไทยมีศาสนาพทุธ ถา้ศาสนาพทุธเป็นการถือท่ีมากกวา่ เราเกิดมาแลว้เราศึกษาเอา 

ศาสนาไหนสอนให้คนเป็นคนดีๆ คนดีในศาสนานั้นไง แต่ศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธ
สอนให้เป็นคนดี สอนให้เป็นคนเสียสละ แต่เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัหนา้ไหว้
หลงัหลอก หนา้อยา่งหน่ึง หลงัอยา่งหน่ึง มนุษยเ์ป็นสัตวม์หัศจรรย ์ คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง 
ท าอยา่งหน่ึง แต่ถา้มีศีลมีธรรมข้ึนมาเราไม่มุสาๆ น่ีศาสนาพทุธสอนให้เป็นคนดี แต่สอนให้เป็น
คนดี ความดียิ่งกวา่น้ียงัมีอยูไ่ง ความดียิง่กวา่น้ียงัมีอยู ่ เรามีสติมีปัญญาของเรา ท่ีเรามาวดัมาวาก็
มาท าบุญกุศลอยา่งน้ี เรามาวดัเรามาท าบุญกุศลคือระดบัของทาน ทานคือเสียสละ เสียสละแลว้
มาวดัมาวาไดว้ดัหัวใจของเรา ถา้ไดว้ดัหัวใจของเรา เราจะเป็นชาวพทุธท่ีแทจ้ริงไง ชาวพทุธท่ี
แทจ้ริง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าท่านตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ศาสนาเกิดพระพทุธกบัพระ
ธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เกิดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆม์นัอยูท่ี่น่ีไง 

เวลาเขาพดูถึง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือทรัพยากรมนุษย์ๆ  เวลาชาติ ถา้ทรัพยากรมนุษย ์มนุษย์
มีความสุขข้ึนมา ชาตินั้นกร่็มเยน็ไง เวลาท่ีเขาพฒันาๆ ข้ึนมา พฒันาเพ่ือคุณภาพชีวติๆ อา้งกนั
ไป คุณภาพชีวติมนัเป็นเร่ืองธุรกิจทั้งนั้นน่ะ 
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เพราะคุณภาพชีวติของเรา เราเกิดในประเทศอนัสมควรใช่ไหม ผกัหญา้เราเก็บกินเอา
ตามทอ้งไร่ทอ้งนา เม่ือก่อนชีวติมีความสุขนะ แต่เราอยากจะมีคุณภาพชีวติกบัเขา อยากเจริญไง 
เจริญแบบโลกๆ ไง แต่เราไม่ไดม้องเห็นคุณธรรมในหวัใจไง 

ความเจริญของเราสมยัโบราณนะ เพราะวา่อะไร เหมือนประเทศมนัต่างคนต่างอยู ่เพราะ
การคมนาคมมนัยงัไม่มีใช่ไหม เราพ่ึงพาอาศยักนัเอง เรามีน ้าใจต่อกนั วฒันธรรม ใครไดส่ิ้งใด
มาก็เจือจานกนั บา้นน้ีท าอาหารส่ิงใดก็แบ่งปันกนั ไม่มีการซ้ือไม่มีการขาย เราดูแลกนั มนัถึงกนั
ทุกๆ บา้นเลย บา้นไหนมีความเดือดร้อนข้ึนมาจะช่วยเหลือเจือจานกนั 

แต่เด๋ียวน้ีมนัจะพฒันากนั ไม่มีใครรู้จกักนัแลว้ เป็นเงินเป็นทองไปทั้งนั้นเลย แต่ถา้เป็น
เงินเป็นทองนั้นมนัเป็นเร่ืองของสังคมใช่ไหม โลกมนัพฒันาของมนัไป เวลาโลกเจริญๆ ไง แต่
หัวใจมนัเดือดร้อนมากข้ึน หัวใจมนัโดนบีบรัดมากข้ึน ถา้หัวใจมนัโดนบีบรัดมากข้ึน เราจะเอา
ความมัน่คงของชีวติ ถา้ความมัน่คงของชีวตินะ เรามีสติมีปัญญาอยูก่บัโลก เราตอ้งอยูก่บัโลกนะ 
มนุษย ์คนเกิดมา คนเกิดมาอยูใ่นโลก คนตอ้งเจอคนอยูแ่ลว้ คนจะหนีจากคนไปไม่พน้หรอก ถา้
คนจะหนีจากคนไม่พน้ เราจะมีอะไรเป็นท่ีพ่ึงละ่ เรากต็อ้งมีศีลมีธรรมเป็นท่ีพ่ึงของเรานะ  

เราอยูก่บัโลก แต่เราให้มีสติเท่าทนัเขา เรามีสติปัญญาเท่าทนัเขา คนท่ีมีสติปัญญา เห็น
ไหม คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด คนโง่ คนฉลาด ฉลาดอะไรละ่ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา
นะ ท่านฉลาดแลว้ท่านพาพวกเราให้เป็นอิสระไง อิสระเป็นความสุข 

แลว้พาพวกเราไปไหน พาไปบนกอ้นเมฆใช่ไหม พาไปสวรรค ์พาไปพรหมอะไรนู่นน่ะ 

สวรรคใ์นอก นรกในใจ สุคโต ถา้มนัสงบสุขท่ีน่ีนะ สงบสุขในใจของเรานะ เราจะรู้เลย
วา่สวรรคเ์ป็นอยา่งไร ต่อไปถา้สงบสุขท่ีน่ีนะ เวลาจิตน้ีออกจากร่างไป เราจะรู้วา่เราจะไปไหน
ไง แต่น่ีเราไม่รู้อะไรทั้งส้ินเลย แลว้ก็ให้คนนูน้จูงไป ให้คนน้ีลากไป 

ไม่ตอ้งๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ไปศึกษาท่ี
ไหนก็แลว้แต่ เราไปดูครูบาอาจารยท่ี์ไหนก็แลว้แต่ สุดทา้ยแลว้ก็ท่ีหัวใจเราน่ีแหละ เวลาเราไป
กราบไปไหวไ้ปออ้นวอนขอเอาใช่ไหม ออ้นวอนขอใครไดท้ั้งส้ิน ครูบาอาจารยช้ี์เขา้มาท่ีหัวใจ
ของเราทั้งนั้นน่ะ 
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ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดี ท่านให้เรามีศีลคือให้เราสงบ ให้เราปกติ ให้เราฝึกหัด ฝึกหัดหาอะไร 
ฝึกหาหัวใจของตน ฝึกหาความรู้สึกอนัน้ี แลว้เราจะไปกราบไหวค้รูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารย์
ท่านมีคุณธรรมของท่าน ท่านรู้อะไรของท่าน เด๋ียวมนัก็จะรู้ในใจของเราข้ึนมา 

ถา้เรารู้ในใจข้ึนมา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไง ปัจจตัตงัในหัวใจน้ี หัวใจท่ีมนัทุกขม์นัยากอยู่
น่ี มนัทุกขม์นัยาก แลว้บอกวา่เราเป็นคนท่ีอ านาจวาสนานอ้ย เราท าส่ิงใดไม่ได ้ แลว้ครูบา
อาจารยอ์งคไ์หนท่ีมีวาสนามากละ่ ก็เกิดมาจากพอ่จากแม่เหมือนกนั เกิดมาแลว้ก็ขวยขวาย
เหมือนกนั เกิดมาแลว้การปฏิบติัเหมือนกนั ท่านขวนขวายของท่านเหมือนกนั ท่านขวนขวาย
จากการเดินจงกรม การนัง่สมาธิ การภาวนา ท่านเกิดจากปัญญาของท่าน ตั้งใจของท่านไง 

แลว้เราละ่ เราก็มีใช่ไหม เราก็มี ใช่ เราก็มี แต่เราเป็นฆราวาสไง เราตอ้งท ามาหากิน ใช่ 
เราตอ้งท ามาหากินนะ ท ามาหากินเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง แต่การท ามาหากิน ดสิู คนเรามนัก็ตอ้งมี
การพกัผอ่นนอนหลบัใช่ไหม เวลาเราพกัเราผอ่นข้ึนมา ตอนนั้นท าไมเราท าไม่ไดล้ะ่ 

การพกัการผอ่นการหลบัการนอนเป็นการพกัการผอ่น แต่เวลาเราหายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ ถา้หัวใจมนัไดห้ยดุเลยนะ หลวงตาท่านสอนไวว้า่ คนเราเกิดมาเหมือนรถยนต์
ติดเคร่ืองแลว้ไม่เคยดบัเลย เพราะดบัไม่ได ้ ดบัคือตาย แลว้คิดดูสิ เคร่ืองท่ีมนัเกิดมาแลว้มนัไม่
เคยดบัเลย มนัจะร้อนขนาดไหน มนัจะดูแลมนัอยา่งไร แต่ถา้พทุโธๆ จนจิตมนัสงบ มนัหยดุได ้
ดบัเคร่ืองได ้

คนท่ีดบัเคร่ืองได ้ เคร่ืองยนตท่ี์มนัไม่เคยดบัเลย มนัร้อนของมนั แลว้มนัดบัได ้ มนัจะมี
ความสุขแค่ไหน เราฝึกหัดตรงน้ี แลว้มนัเป็นผลประโยชน์ของใครละ่ มนัก็เป็นผลประโยชน์
ของเราไง ถา้เป็นผลประโยชน์ของเรา เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัมัน่คง มนัมัน่คงท่ีน่ี ถา้มัน่คงท่ีน่ีแลว้ 
พอมนัมัน่คงแลว้มนัก็เปรียบเทียบไดแ้ลว้ คนถา้ท าความสงบของใจ คนท่ีมีหลกัมีเกณฑน์ะ มนั
จะเปรียบเทียบไดเ้วลาท่ีเราเผลอ เวลาท่ีเราขาดสติ เวลากิเลสมนัโหมใส่เรา เรามนัจะทุกขจ์ะยาก
ขนาดไหน แต่ถา้สติมนัฟ้ืนมา มนัเปล่ียนจากคนหน่ึงเป็นอีกคนหน่ึงเลยละ่ 

มนัเปล่ียนจากคนหน่ึงเป็นอีกคนหน่ึงเพราะอะไร เพราะมนัมีสติมีปัญญาของเรา เราเห็น
ประโยชน์กบัเรา ทีน้ีมนัจะเห็นประโยชน์แลว้ ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาท่ีเราเหน่ียวร้ัง ปัญญาท่ีเรา
รักษาหัวใจของเรา กบัปัญญาท่ีเราท างานคิดงาน ปัญญาอยา่งนั้นมนัเหน่ือยคนละอยา่งนะ เวลา
ปัญญาท่ีเราคิดงานท างาน เราตอ้งทนัเขาวา่สังคมเขาตอ้งการอะไร เราจะตอ้งท าส่ิงใดเพ่ือท างาน
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ให้ประสบความส าเร็จ แต่เวลาเราจะเท่าทนัหัวใจของเรา ไม่ใช่อยา่งนั้นเลย ไอท่ี้คิดมากๆ นัน่น่ะ
โง่ แลว้ท่ีสติปัญญาท่ีมนัปัญญาอบรมสมาธิ ท่ีมนัสติตามความคิดละ่ 

ตามความคิด ก็ความคิดมนัเกิดดบัไง ความคิดท่ีมนัเกิดดบั เกิดแลว้เกิดเลา่ไง เกิดแลว้เกิด
เลา่มนัก็ให้อารมณ์ไง ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกกบัหัวใจไง ถา้ให้ความรู้สึกกบัหัวใจ หัวใจมนัก็เร่า
ร้อนไง แต่ถา้มนัหยดุคิด มนัหยดุคิดดว้ยเหตุดว้ยผลไง ดว้ยสติ ดว้ยปัญญา มนัหยดุคิดเพราะ
อะไร เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นของร้อนไง ถา้เราไม่คิด เราไม่คิด เราหยดุ หยดุมนัก็ปลอ่ยวางไง 

ถา้ปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางน่ีก็ผลของปัญญาอบรมสมาธิไง ผลของปัญญาท่ีเท่าทนัตวัเองไง 
พอเท่าทนัตวัเองมนัหยดุ หยดุแลว้ก็คิดอีก ใชปั้ญญาอบรมอีก อบรมจนมนัฉลาด พอมนัจะคิด
มนัรู้เลย ไม่คิด จะคิด คิดไปท าไม มนัมีปัญญาโตแ้ยง้เลย เราจะคิดไปท าไม เราจะไปเดือดร้อน
ท าไม เราไดพ้กัไดผ้อ่น น่ีดบัเคร่ือง พอดบัเคร่ืองข้ึนมา คนดบัเคร่ืองเป็นน่ะ คนดบัเคร่ืองเป็น 
เห็นไหม คนดบัเคร่ืองเป็น คนรักษาเคร่ืองเป็น เคร่ืองมนัจะเป็นประโยชน์นะ  

ความมัน่คงของชีวติ เวลาทางโลก ความมัน่คงอยา่งนั้นมนัอยูท่ี่หัวหนา้ มนัอยู่ท่ีสภาค
กรรม เราเกิดร่วมสมยั แต่เกิดร่วมสมยัขนาดไหน ทุกคน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตน ทุกคนมีความรู้สึกมีความนึกคิด ทุกคนมีเวรมีกรรมของเรา ถา้ทุกคนมีเวรมีกรรมของเรา
นะ หนา้ท่ีของเรา เราท าหนา้ท่ีส่ิงใดในสังคม เราก็ท าหนา้ท่ีนั้น แต่เวลาเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา 
เร่ืองส่วนตวัของเราคือการประพฤติปฏิบติัไง ถา้เร่ืองการประพฤติปฏิบติั การคน้ควา้หาสจัจะ
ความจริง ไม่มีใครหลอกใครหรอก เราคน้ควา้หาให้ได ้ เราท าของเราให้ได ้ ถา้มนัไดข้องเรานะ 
น่ีเป็นสมบติัของเรา 

น่ีไง ส่ิงท่ีวา่รู้จ าเพาะตนๆ กรู้็จ าเพาะในหัวใจดวงนั้นไง หัวใจดวงนั้นเวลามนัทุกขม์นั
ยาก มนัทุกขม์นัยากมาก แลว้เวลาหัวใจดวงนั้นมนัมีความสุข มนัก็เป็นความสุขในใจดวงนั้นไง 
น่ีไง เวลาถา้มนัมีความสุขในใจดวงนั้น จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่าน
ประพฤติปฏิบติั ถา้ท่านมีคุณธรรมในใจมนัตอ้งมีการกระท า เห็นไหม หัวใจดวงใดไม่มีมรรคคือ
หัวใจดวงใดไม่มีศีล สมาธิ ตามความเป็นจริง 

ท่ีเราศึกษามา ศึกษาเป็นทฤษฎี เป็นความจ าทั้งนั้น ถา้เป็นความจ าทั้งนั้น เป็นทฤษฎีท่ีมนั
ยงัไม่ประพฤติปฏิบติัให้มนัเป็นขอ้เทจ็จริงข้ึนมาในใจ ถา้มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็น
ขอ้เทจ็จริงในใจ ทฤษฎีก็คือทฤษฎีนัน่แหละ เวลาเราเทศนาวา่การก็อา้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ผูท่ี้อา้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็อา้งอิงส่งออก
ไปหมดเลย อา้งอิงเป็นทฤษฎี อา้งอิงดว้ยจากการจ า 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงแลว้อา้งทฤษฎีนั้น แต่มนัมีความจ าเป็น
ขอ้เทจ็จริง ถา้ความจ าอนันั้นเป็นขอ้เทจ็จริงคอยแกค้อยไข คอยประพฤติปฏิบติัของผูท่ี้ผิดพลาด
ไง เวลามนัผิดพลาดไป ผิดพลาด ถา้คนมนัท าความจริงไดแ้ลว้ ส่ิงท่ีผิดพลาดมนัตอ้งแกไ้ขไดไ้ง 
แต่คนท่ีมนัไม่มีความจริงข้ึนมา เวลาผิดพลาดข้ึนไปนะ ก็เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีจดจ ามาไง มนัก็
เปรียบเทียบอยูข่า้งนอกนัน่น่ะ มนัก็ตะครุบเงาตลอดไป ถา้เร่ืองหนา้ท่ี เร่ืองของสังคมก็เร่ืองของ
เราไง 

ฉะนั้น บอกวา่ มนัเป็นความส าคญันะ เห็นถึงความมัน่คงไง วนัจกัรีคือวนัสถาปนา เวลา
ตั้งรัชกาลข้ึนมาใหม่ๆ ศึก ๙ ทพั ศึก ๑๐ ทพันะ ก าลงัเขามากกวา่เขาพยายามแยง่ชิง ก าลงัท่ีนอ้ย
กวา่ดว้ยความสามคัคี ดว้ยหัวหนา้ท่ีดี พาชาติรอดมาๆ ถา้ไม่พาชาติรอดมาเอาไวคุ้ยโมก้นัจน
ป่านน้ีไง ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองข้ึนๆ ของเขาเป็นเมืองข้ึนกนัทั้งหมดนะ แลว้ถา้เป็น
เมืองข้ึนข้ึนมาแลว้ ในกรุงเทพฯ จะมีศิลปะทางยโุรปเตม็ไปหมดเลย น่ีไม่มี มนัเป็นศิลปะของ
ชาวไทยเราเอง มนัเป็นความอิสระ แต่ความด ารงชีพมาอยา่งน้ี การกระท ามาแบบน้ีตอ้งเป็นหัว
หนา้ท่ีดี แลว้มีความสามคัคีในชุมชนนั้น มีความสามคัคีในชาตินั้น ถา้ความสามคัคีอนันั้น ความ
สามคัคีมนักต็อ้งมีเหตุมีผลใช่ไหม ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์กบัเรา น้ีเป็นเร่ืองของ
โลก 

แต่เร่ืองของเราๆ เราอยูก่บัโลกแลว้ เราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา มนัก็ควรจะมีสมบติัของเราบา้ง สมบติัของเราคือความเป็นจริงของเรา เห็น
ไหม ประชาชนเป็นคนท่ีฉลาด ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นคนท่ีดี ทรัพยากรมนุษยมี์แต่ความสุข 
ประเทศชาตินั้นร่มเยน็เป็นสุขหมดเลย มนัจะร่มเยน็เป็นสุขตามความเป็นจริง มนัก็ดว้ยสติดว้ย
ปัญญาของเรา เราไม่เป็นเหยื่อใครนะ อยา่ให้ใครจูงจมูก ตอ้งมีสติ ตอ้งมีปัญญา ตอ้งร้ือคน้เพ่ือ
ประโยชน์กบัชีวติของเราเอง เอวงั 


