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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เอาเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ วนัน้ีวนัจกัรี วนัจกัรี วนัสถาปนาประเทศ 
ราชวงศจ์กัรีไง เป็นท่ีอยูท่ี่อาศยัของเรา ถา้เป็นท่ีอยูท่ี่อาศยัของเรา ความมัน่คง ชาติไหนก็แลว้แต่
ถา้มีความสงบ ตอนน้ีมนัเป็นความเส่ียงในทางประกอบธุรกิจเลยแหละ ถา้การเมืองมนัน่ิง 
การเมืองน่ิง เศรษฐกิจมนัจะดี เศรษฐกิจมนัดี เพราะอะไร เพราะมนัสุขสงบไง 

วนัน้ีวนัจกัรี ถา้วนัจกัรีมนัเป็นวนัสมมุติ แต่วนัจกัรีมนัผา่นมาแลว้เกือบ ๓๐๐ ปี ถา้มนั
เป็นสมมุติ สมมุติท่ีไหน สมมุติให้คนส านึกได ้ถา้คนส านึกได ้คนนั้นเป็นคนดี คนดี คนกตญัญู
กตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดีใช่ไหม คนดี คนดีจะตอ้งมีสามญัส านึก ตอ้งรู้จกัวา่คุณงามความ
ดี ถา้คนดีแลว้ตอ้งรู้จกัผิดชอบชัว่ดี 

ถา้ค าวา่ “ผิดชอบชัว่ดี” ส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองหมายของคนดี ถา้คนดีแลว้ พ้ืนฐานท่ีมนัดี ถา้
มนัมีความรู้สึกนึกคิด ความคิดเกิดจากจิตๆ แต่ถา้มนัมีจิตไง จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 
เพราะเรามีอ  านาจวาสนา เราถึงมาเกิดเป็นคน ถา้มนัเกิดเป็นคน สามญัส านึกพ้ืนฐานท่ีดี เวลามนั
คิดส่ิงใดมนัคิดแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเองไง 

แต่ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่เห็นคุณค่าใดทั้งส้ิน มนัเห็นตวัมนั
ยิ่งใหญ่ มนัจะครองโลก มนัจะฉ้อโกง มนัท าลายเขาเลย มนัมาจากไหน น่ีไง กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากก็มาจากความรู้สึกนึกคิดเราน่ีแหละ แตถ่า้ความรู้สึกนึกคิด ท าไมเราตอ้งมานึกถึง
ชาติ ท าไมเราตอ้งมานึกถึงความมัน่คง ท าไมเราตอ้งระลึกถึงสังคม เฮย้! สงัคมก็ท าไปสิ กต็วัเรา 
เราก็มีความสามารถ ก็แข่งขนัไง น่ีไง ระบบธุรกิจไง ทุนนิยมๆ ไง 

ทุนนิยมเป็นทุนนิยม มนัเป็นระบบไง มนัเป็นระบบความเป็นอยูข่องโลก แต่เวลาคนเรา 
ส่ิงท่ีเป็นสมบติัของมนุษยก์็มีบุญและบาปเท่านั้น มีบุญและบาป คุณงามความดีมนัเป็นบุญกุศล
ของตน ถา้เป็นบุญกุศลของตน บุญกุศลของตนมนัจะเขา้สู่มโนกรรมๆ ไง ความย  ้าคิดย  ้าท าจน
เป็นจริตนิสัยของเธอไง 
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ความย  ้าคิดย  ้าท านั้นมนัจะเป็นจริตนิสัย ความท่ีจริตนิสัยท่ีเป็นคนดีไง ถา้ดีเอน็เอมนัดี ส่ิง
ใดท่ีมนัออกไปมนัก็จะดีออกไปจากความคิดของตนไง ถา้คนท่ีดีจากความคิดของตนนะ น่ีพดูถึง
คนดีเฉยๆ นะ 

แต่คนท่ีมีคุณธรรม อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้บอกถา้มนัไม่เป็นประโยชน์ ถึงมนัเป็นความจริง เราก็ไม่พยากรณ์ 

คือวา่มนัเป็นความจริงดว้ย แต่มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร ท่านไม่พดู แต่ท่านจะพดูไป
แลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัใครหรือไม่เป็นประโยชน์กบัใครไง ค าพดูขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะมีคนอา้งอิงไปเหยียบย  ่าไปท าลายกนั น่ีค  าพดู 

อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ เพราะวา่พระอริยเจา้รู้ถึงวา่น่ีมนัคิดแลว้ มนัจะพดู
แลว้ ถา้พดูแลว้มนัจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ กวา่ท่ีท่านจะพดูออกไป ท่านได้
ไตร่ตรองของท่านแลว้ นัน่ไง แลว้ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์ ท่านจะน่ิงของท่านอยู ่ ไอเ้ราก็วา่ 
“โอ๋ย! โง่ๆ  วนัๆ นัง่ซ่ือบ้ือ ไม่มีความรู้อะไรเลย” 

อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ นัน่น่ะท่านรู้วา่มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร มนัไม่
เป็นประโยชน์กบัใคร มนัเป็นประโยชน์ในหัวใจ ถา้มนัเป็นประโยชน์ในหัวใจนั้น หัวใจนั้น
ดูแลรักษาหัวใจนั้น น่ีไง ถา้มนัมัน่คง 

เราบอกวา่วนัน้ีวนัจกัรีเป็นวนัสถาปนา วนัชาติของเราเลยละ่ มนัก าเนิดชาติข้ึนมา แลว้
มนัเกิดมาแลว้ ๒๐๐-๓๐๐ ปี อู๋ย! ท าไมยงัเอามาคิดใคร่ครวญกนัอยู ่ของมนัเก่ามนัแก่ไง 

นัน่น่ะ คนมนัจะเหลวไหลแลว้แหละ คนมนัจะดีมนัตอ้งดีท่ีสามญัส านึกของคน คนถา้มี
ความส านึก มนัส านึกส่ิงใดมนัก็ไม่ผิดพลาดใช่ไหม 

เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์านะ เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน สัตวใ์นวดัๆ อยา่ไปคุน้ชินกบั
มนั อยา่ไปคุน้ชินกบัมนันะ สัตวเ์อามาเล้ียง ท่านพยายามจะให้มนัมีระยะห่างระหวา่งมนุษยก์บั
สัตว ์มนุษยก์บัสัตวน์ะ แลว้เวลาเขาเล้ียง สัตวป่์าเขาเอามาเล้ียงให้มนัเช่ืองๆ มนัเล้ียงสัตวป่์า 
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สัตวป่์ามนัเช่ืองมนัเช่ืองกบัใคร มนัเช่ืองกบัคนเล้ียงนั้น ถา้เช่ืองกบัคนเล้ียงนั้น ไดไ้ป
คุน้เคยกบัมนั ไอส้ัตวม์นัก็คุน้เคยของมนัใช่ไหม พอไปเจอคนมนัก็วิง่เขา้ไปหาคนนะ มนัก็โดน
เขายิงตายเลย เพราะอะไร เพราะวา่สัตวม์นัคิดวา่นัน่น่ะมนุษยท่ี์มนัคุน้เคย มนุษยท่ี์มนัคุน้เคย 

แต่ถา้มนุษยท่ี์ฉลาด ให้มีระยะห่างไว ้ เราเล้ียงมนั เราดูแลมนันะ แต่เล้ียงมนัเฉพาะเรานะ 
เรามีความเมตตานะ เราเล้ียงสัตว ์เราดูแลมนั มนัก็คุน้เคยกบัเรา มนัเห็นบุญคุณเรา มนัก็เช่ือง มนั
ก็ไวใ้จเราไง แต่มนุษย ์เขาบอกวา่สัตวห์นา้ขน สัตวห์นา้ขนไวใ้จไม่ได ้

มนุษยห์นา้ขนก็ไวใ้จไม่ได ้ ไอม้นุษยก์็ไวใ้จไม่ได ้ ไอม้นุษยคื์อสัตว ์ คือยกัษ ์ มนักินหมด 
น่ีไง ถา้ส่ิงท่ีตอ้งเวน้ระยะห่าง ตอ้งฝึกมนั ตอ้งกนัมนั น่ีสภาวะแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มเพราะวา่
สัตวม์นัไดรั้บการคุม้ครอง ไดรั้บการดูแล มนัไดรั้บอาหาร ไดก้ารเล้ียงดูท่ีดี มนัก็ไวใ้จมนุษย์ๆ  
แลว้มนัเห็นมนุษยข้ึ์นมามนัก็จะเขา้ไปสู่มนุษย ์ แลว้มนุษยค์นอ่ืนไวใ้จไดไ้หม มนุษยค์นอ่ืนอยา่ง
นอ้ยก็กกัขงั อยา่งมากก็ฆา่มนัเอาเป็นอาหารไง น่ีไง ส่ิงท่ีสภาวะแวดลอ้มๆ แลว้เราเกิดท่ีไหนละ่ 

ถา้จิตใจมนัเป็นคนดีๆ มนัมีพ้ืนฐานท่ีดี เราท าความดีแลว้เราป้องกนัไวเ้ลยนะ อยา่ให้
สัตวม์นัไวเ้น้ือเช่ือใจจนเกินไป อยา่ให้สัตวม์นัไวใ้จเราแลว้มนัไปใชว้ธีิอยา่งน้ีกบัคนอ่ืน ชีวติมนั
จะเป็นอนัตราย 

มนัมีอยูน่ะ พระเคยธุดงคไ์ปในวดั วดันั้นอยูท่ี่แก่งกระจาน เขาเคยธุดงคม์า เขาเคยไปเจอ
ชา้ง เคยคุน้เคยกนั พอคุน้เคยกนันะ เวลาเขาฉันอาหารแลว้เหลือกน้บาตร เขาจะเอาไปให้ชา้ง
กินๆ ชา้งนั้นกบัพระองคน์ั้นจะคุน้เคยกนั 

แลว้ก็ธุดงคต์่อเน่ืองไปหลายปี พอเขากลบัมา พอเขากลบัมานะ เขาก็มาลา้งบาตรท่ีนัน่ 
เขาไปเจอชา้งเดิมนัน่แหละ เขารู้จกั เขาคุน้เคยอยู ่ เขาก็เอาอาหารไปให้ชา้งนั้น ชา้งนั้นเอางวงรัด 
จบัขาเขาฟาดตายเลย 

เพราะชา้งนั้น เวลาผา่นไปแลว้ชา้งนั้นเขาก็ไปตกลกู พอตกลกู นายพรานไปยิงลกูมนั พอ
ไปยิงลกูมนั มนุษยไ์ปยิงลกูมนั มนัฝังใจๆ นะ แต่พระนั้นคุน้เคยกบัชา้งนั้น พระนั้นเคยให้
อาหารกบัชา้งนั้น พระก็คิดวา่ความคุน้เคยของบุคคลมนัจะไวใ้จเราไง 

ใช่ มนัไวใ้จมนุษย ์ ก็มนัไวใ้จมนุษยไ์ง พระเคยให้อาหารมนัไง เคยดูแลมนัไง แต่ชีวติ
สัตวป่์ามนัก็อยูใ่นป่าใช่ไหม ถึงเวลาสัตวป่์า พรานป่าเขาไปลา่สัตว์ๆ  เขาไปยิงลกูมนั ไปยิงฝงูมนั 
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มนัฝังใจ มนัฝังใจนะ พระนั้นไม่รู้ เพราะพระนั้นธุดงคไ์ปแลว้กลบัมา กลบัมาก็ชา้งตวัเดิมท่ีเรา
เคยคุน้เคยกบัมนั เราเคยคุน้เคยกบัมนัไง สุดทา้ยเอาอาหารไปให้มนันะ มนัเอางวงจบัขาฟาด
เสียชีวติเลย น่ีไง ความคุน้เคย 

ความคิดเกิดจากจิตๆ แต่การกระท าออกไป สังคมมนัไวใ้จใครไดไ้หม รู้หนา้ไม่รู้ใจ รู้
หนา้ไม่รู้ใจไง ถา้รู้หนา้ไม่รู้ใจ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนไง ถา้ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่ง
ตน เราตอ้งฝึกหัดของเรา ฝึกหัดของเราๆ รักษาหัวใจของเรา ดูแลหัวใจของเราไง 

ถา้มนัเป็นปกติของใจของเรา ถา้ใครเห็นใจของตน ท าความสงบของใจ ใจมนัสงบระงบั
เขา้มาได ้เวลามนัพิจารณาของมนั มนัเห็นอาการของจิต เห็นอาการของจิตนะ มนัเห็นอาการของ
จิต มนัเห็นกิเลส เห็นตณัหาความทะยานอยาก โอ๋ย! ท าไมมนัวุน่วายขนาดน้ี ท าไมมนัด้ินรน
ขนาดน้ี ท าไมมนัพลิกแพลงขนาดน้ี ไปเห็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเราน่ะ เห็น
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา อู๋ย! มนัมีมหาศาลขนาดน้ีเชียวหรือ มนัท าของมนั
อยา่งนั้นนะ แลว้ถา้กิเลสในใจของเรามนัขนาดน้ี แลว้กิเลสในใจของคนอ่ืนละ่ ถา้กิเลสในใจของ
คนอ่ืน เราไวใ้จใครไดไ้หม ถา้เราไวใ้จใครไม่ได ้ปัญหาสังคมๆ 

กาลเวลาไง จากกนั ๓ วนั ใจเป็นอ่ืน เป็นอ่ืนหมด กาลเวลามนักดักินไปหมดนะ แต่ความ
จริงกาลเวลาเหมือนยกัษ ์มืดกบัสวา่ง ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัตอ้งตายไปขา้งหนา้ วนั
เวลามนักลืนกินไปหมดแหละ 

แต่น่ีวนัเวลามนัก็เปล่ียนแปลงไปทั้งนั้น ถา้มนัเปล่ียนแปลงไปทั้งนั้น เราเห็นผลของ
วฏัฏะๆ ไง ถา้ผลของวฏัฏะ ใครจะไปเพง่โทษใคร ใครจะไปจบัผิดใคร ถา้มนัจะเป็นความจริงๆ 
คนท่ีมีสติปัญญา วนัน้ีวนัมัน่คงของชาติ วนัจกัรี เรามาท าบุญกุศลของเรา ถา้ท าบุญกุศลของเรา 
ขอให้เรามีหลกัมีเกณฑใ์นหัวใจของเรา ถา้ขอให้เรามีหลกัมีเกณฑใ์นหัวใจของเรา เราจะฝึกหัด 

ส่ิงใดก็แลว้แต่ ส่ิงท่ีเป็นวตัถพ่ึุงพาอาศยัไม่ไดท้ั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีมนัไม่มี
ตวัตนนัน่แหละ แต่ความคิดมนัมหาศาลยิ่งใหญ่นกั 

เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้พดูถึงอกุปปธรรมๆ ถา้มีคุณธรรมในหัวใจ ถา้มีคุณธรรมใน
หัวใจ ความเป็นจริงท่ียิ่งใหญ่ในใจนั้นมนัยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่กวา่ท่ีมนัจะยิ่งใหญ่ มนัจะเห็น
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ส่ิงนั้นได ้ มนัมีแต่ความมืดบอด มนัมีแต่ความมวัหมองในหัวใจทั้งนั้นน่ะ กวา่จะท าหัวใจให้มนั
ยิ่งใหญข้ึ่นมาได ้เราลงทุนลงแรงขนาดไหน 

คนท่ีลงทุนลงแรง เวลาท างานทางโลก เราท างานทางโลกเราวา่เราทุกขเ์รายากขนาด
นั้นน่ะ เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัเป็นอากาศธาตุ วมิานบนสวรรค์ๆ วมิานมนัอยูไ่หน 
สติ สมาธิ ปัญญามนัอยูไ่หน เวลามนัสร้างสมข้ึนมาจนมนัเป็นจริงข้ึนมาในหัวใจ ถา้มีสติ
สมบูรณ์ข้ึนมา โอโ้ฮ! 

คนภาวนานะ จะภูมิใจมาก ถา้สติเราสมบูรณ์นะ เราจะมัน่คงของเรา เราจะอยูใ่นทางเดิน
จงกรมของเรา เราจะนัง่สมาธิของเราดว้ยความช่ืนบาน แต่ถา้สติเราออ่นแอ พอสติออ่นแอ เราอยู่
ในทางจงกรมของเราดว้ยความทุกขค์วามยาก เรานัง่สมาธิของเราดว้ยความอึดอดัขดัขอ้ง เราจะ
เป็นจะตายเลยละ่เพราะสติมนัออ่น พอสติมนัออ่น ความคิด กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัจะ
บวกเขา้มา มนัจะเขา้มาป่ันป่วนในหัวใจไง 

แต่ถา้สติปัญญามนัสมบูรณ์ สติสมบูรณ์ๆ พทุโธก็พทุโธชดัๆ ไง ถา้พทุโธชดัๆ หัวใจเรา 
เราอยูก่บัพทุธานุสติไง กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัจะเจาะช่องเขา้มาไม่ได ้ มนัจะตอกล่ิม
เขา้มาไม่ไดใ้นหัวใจของเราเลย ถา้สติปัญญามนัสมบูรณ์ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัมี
ความสุข มนัมีความพอใจ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตของเราไม่วอกแวกวอแวไปคิดแต่เร่ือง
อ่ืน มาอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ สมบูรณ์ร้อย
เปอร์เซ็นตน์ะ 

แต่ถา้สติมนัออ่นนะ มนัพุทโธ ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ถา้มนัมีสติจนสติหายไปมนัพทุโธแต่ปาก
ไง พทุโธแต่ปากก็เหมือนเดก็ๆ มนัท่องบ่น นกแกว้ นกขนุทอง แต่ใจมนัคิดเร่ืองอ่ืน ใจมนัไม่
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพุทธานุสติไง 

น่ีไง เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาน่ีแหละ ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา เดินจงกรมดว้ยความสุข 
ดว้ยความสงบความระงบัน่ีแหละ แต่ถา้ขาดสติ สติมนัเดินจงกรมดว้ยความทุกขค์วามยากน่ี
แหละ แลว้ถา้สติมนัอ่อนแอนะ เลิกดีกวา่ อูฮู้! เสียเวลาไปตั้งนาน ไปท างานอยา่งอ่ืนดีกวา่ 
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เสียเวลาไปตั้งนานก็ยงัไดเ้ห็นร่องเห็นรอยของพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาถึงสจัจะ
ความจริงข้ึนมาแลว้ พระพทุธศาสนาสอน สอนจริงๆ สอนเร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา ถา้เรา
มีศีลจริงๆ เรากห็ักหา้มตวัเอง หักห้ามความคิดของเราได ้ถา้เรามีศีล ศีลคือความปกติของใจไง 

เราขอศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เราขอๆ เราขอน่ีเป็นขอ้ปฏิบติัเหมือนกฎหมาย 
กฎหมาย ใครท าตามกฎหมายนั้นก็เป็นคนดีข้ึนมา กฎหมายก็เป็นกฎหมายวนัยงัค ่านัน่น่ะ ถา้ไม่
ท าผิดก็ไม่ผิดกฎหมาย 

น่ีก็เหมือนกนั ศีลก็เป็นศีลวนัยงัค ่านัน่แหละ ศีลท่ีขอนัน่แหละมนัเป็นกฎหมาย มนัเป็น
ขอ้ห้าม แต่เราท าหรือเปลา่ละ่ เออ! เราท าหรือเปลา่ ศีลมนัมีหรือยงั น่ีไง หลวงตาท่านบอกขอศีล 
ขอศีลไดศู้นยไ์ง มนัขอศีลไปแลว้ไดศู้นยเ์พราะขอศีลแลว้กลบัไปนัง่ท่ีบา้น นัง่จ๋องเลย ท าอะไร
ไม่ได ้เด๋ียวผิดศีล เออ! เด๋ียวผิด ไม่กลา้ท าอะไรเลย กลวัไม่มีศีล 

ศีลคือความปกติของใจ เราท าไดทุ้กๆ อยา่ง เราท าอะไรก็ได ้ เจตนาของเราถา้มีสติมนัไม่
ท าหรอก มนังดเวน้ทนัทีเลย ส่ิงใดท่ีมนัจะลว่งละเมิดมนังดเวน้ๆๆ เลย การงดเวน้นัน่แหละคือ
ร้ัวกั้นของมนัข้ึนมา ร้ัวกั้นให้ใจเรามีขอบมีเขตข้ึนมาใช่ไหม ถา้มนัเป็นจริงๆ เป็นจริงอยา่งน้ีไง 
ถา้มนัเป็นจริง ถา้ความเป็นปกติของใจ ถา้มนัมีศีล แลว้ถา้มนัมีธรรมๆ ข้ึนมา มีศีลตอ้งมีธรรมไง 

มีศีลๆ บอกมีศีลทุกคนมีศีล มีศีลคือขอนไมไ้ง ขอนไมม้นัไม่เคยท าร้ายใครเลย มีศีลก็
ตอ้งมีธรรม ไม่ฆ่าสัตวก์็ตอ้งมีเมตตาเขา ไม่ฆ่าสตัว ์ มนัจะเป็นจะตาย มนัด้ินต่อหนา้เรา ไม่เจือ
จานมนัเลย ถา้มนัจะด้ิน มนัจะเป็นจะตายต่อหนา้ เราก็เจือจานมนัได ้ ถา้เราเจือจานมนัไดท่ี้ไม่
เป็นโทษนะ ถา้มนัถึงท่ีสุด เราใหโ้อกาสเขา น่ีไง ถา้มนัมีธรรมๆ ข้ึนมา มนัพฒันาข้ึนมา แลว้มนั
จะยอ้นกลบัมาภายใน ถา้มนัยอ้นกลบัมา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ถา้มนัเป็นจริง เป็นจริง
ข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้เป็นจริงข้ึนมาอยา่งน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัเราไง แลว้ถา้มนั
เป็นจริงข้ึนมา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ใครท าความจริง
มากนอ้ยแค่ไหนก็ไดข้นาดนั้น เราก็ยงัมีหลกัมีเกณฑข์องเรานะ ค าวา่ “มีหลกัมีเกณฑ”์ เราเป็น
ชาวพทุธ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็ตอ้งท าของ
เขา แต่ลทัธิศาสนาของเรา ความเป็นจริงของเรา เราท าให้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา มนัขวนขวาย
ข้ึนมา มนัเป็นจริตเป็นนิสัย 
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เวลาพอ่แม่เล้ียงลกูนะ อยากให้ลกูฉลาด ลกูทนัคน ลกูมีปัญญา ถา้เรามีศีลมีธรรมใน
หัวใจ นัน่ละ่คือฉลาดกบัอารมณ์ของเรา ฉลาดกบัความคิดของเรา ฉลาดกวา่กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก แลว้ก็สร้างคุณงามความดีของเราไป 

แลว้พอสร้างคุณงามความดี กระแสสังคม ใครท าความดีมนัก็เจาะยาง มนัทั้งช้ีหนา้นินทา
กาเล นัน่เร่ืองของเขา เวลาหลวงตาท่านสอนไง เราจะท าคุณงามความดีวะ่ ใครจะติฉินนินทามนั
เร่ืองของเขา เร่ืองของเขา ใครจะเจาะยาง ใครจะท าอะไรมนัเร่ืองของเขา 

เพราะโลกมนัเป็นอยา่งน้ี ใครท าความดีเกินหนา้เขา เขาไม่ยอมรับหรอก เขาตอ้งเจาะยาง
ไปเร่ือยๆ เจาะยางจนเจาะไม่เขา้ เจาะยางจนกวา่มนัจะเห็นประโยชน์ แลว้มนัจะเปล่ียนแปลง
นิสัยของมนัถา้มนัเปล่ียนได ้ถา้มนัเปล่ียนไม่ไดม้นัก็เป็นเร่ืองของโลกไง เพราะเราเกิดมากบัโลก 
เราอยูก่บัโลก เราปฏิเสธพระอาทิตยไ์ม่ได ้เราปฏิเสธดวงดาวไม่ได ้นกัดาราศาสตร์เขาเห็นคุณคา่
ของมนัมหาศาลเลยนะ ชาวไร่ชาวนาเขาก็ดูขา้งข้ึนขา้งแรมเพ่ือผลประโยชน์กบัเขา เราปฏิเสธส่ิง
ใดไม่ไดท้ั้งส้ิน แต่เราจะใชป้ระโยชน์อะไรกบัมนัละ่ เราจะท าประโยชน์อะไรละ่ ถา้เราท า
ประโยชน์มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรานะ ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา เรามีคุณคา่ 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้เห็นตถาคตเห็นคณุงามความดีของเรา เห็นประโยชน์
กบัเรา วนัมัน่คง วนัจกัรีๆ วนัจกัรีมนัเป็นวนัหยดุเลยแหละให้เราระลึกถึงคุณของแผน่ดิน เราเกิด
มาในแผน่ดินน้ี เราเห็นคุณค่าของแผน่ดินน้ี จะตกระก าล  าบากบา้งมนัก็เป็นเร่ืองของเวรของ
กรรม ถา้มนัจะมีคุณงามความดีบา้ง เราก็พยายามสร้างสมของเราเพ่ือชีวติน้ี เอวงั 


