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โลกส่วนโลกนะ เราเกิดมาเป็นโลกเราอยูก่บัโลก ถา้อยูก่บัโลก เห็นไหม ศาสนา
หาท่ีพึ่ง โลกหาท่ีพึ่ง ศาสนาเป็นท่ีพึ่งของเขา ถา้ศาสนาเป็นท่ีพึ่งของเขานะ เราเป็นส่วน
หน่ึงนะบุคลากรทางศาสนา เราเป็นพระ เห็นไหม เป็นพระเป็นพระสงฆ ์ พระสงฆน่ี์
ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานพระสงฆไ์ม่ขาดจากโลก ถา้พระสงฆ์
ขาดจากโลกการญตัติจตุตถกรรมการบวชเป็นพระข้ึนมามนับวชไม่ได ้ เห็นไหม สงฆไ์ม่
ขาดจากโลก 

แต่ความเป็นธรรม เห็นไหม โลกกบัธรรม ถา้ความเป็นธรรมธรรมมีความชดัเจน
ข้ึนมามนัมีหลกัมีเกณฑ ์โลกเขามีท่ีพึ่งท่ีอาศยั แมแ้ต่ตวัเราเป็นบุคลากรทางศาสนา ถา้เรา
มีสัจธรรมในหวัใจของเรา เราจะมีหลกัของเรา ถา้เรามีหลกัของเราโลกเขามีท่ีพึ่งได ้ แต่
ถา้เราไม่มีหลกันะ เราน่ะจะพึ่งกบัโลก ไมห้ลกัปักข้ีควาย ถา้ไมห้ลกัปักข้ีควายมนัทรง
ตวัเองไม่ได ้ถา้มนัทรงตวัมนัเองไม่ไดม้นัไม่มีคุณค่าในตวัมนัเอง ถา้เราจะมีคุณค่าตวัมนั
เองนะ เห็นไหม  

มนุษยถ์า้มีหนา้ท่ีการงานแลว้ท าหนา้ท่ีการงานประสบความส าเร็จ เขาวา่คนนั้น
คนมีราคา ความมีราคาของเขาเพราะว่าเขาท างานของเขาดว้ยความสุจริตดว้ยความเป็น
ธรรมของเขา สัตว.์.สัตวท่ี์มนัมีราคา เห็นไหม สัตวท่ี์มีราคา สัตวท่ี์มีคุณธรรมของมนั 
สัตวท่ี์ฉลาด สัตวท่ี์มีความสามารถพิเศษ สตัวน์ั้นจะมีราคา  

เหมือนกนั เราเป็นคน เราเกิดมาเป็นคน เราจะมีราคาข้ึนมาน่ีมนัตอ้งมีคุณงาม
ความดีในใจของเราถึงมีราคา การตีราคาของคนมนัอยู่ท่ีหนา้ท่ีการงานของเรา อยูท่ี่สัจจะ
ความจริงของเรา การตีราคาน่ีเราเอง เห็นไหม เราเองมีคุณค่าของเรา ไม่ตอ้งใหใ้ครมาตี
ราคาเรา  
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สังคมเขาตอ้งมีท่ีพึ่งอาศยักนั จะมีราคาข้ึนมาน่ีตอ้งมีการยอมรับกนัถึงจะมีราคา
ข้ึนมา ถา้เขายอมรับกนัคนๆ นั้นมีช่ือเสียง ความว่ามีช่ือเสียงช่ือเสียงมนัประกนัความ
สะอาดบริสุทธ์ิไดไ้หม ช่ือเสียงมนัประกนัไดไ้หมว่าคนนั้นเป็นคนดี ช่ือเสียงมนัจะ
ประกนัไดไ้หมว่าคนนั้นมีความสามารถจริง มนัประกนัไม่ไดห้รอก ความสะอาด
บริสุทธ์ิมนัเฉพาะตน  

น่ีเหมือนกนั ถา้เราจะมีราคาข้ึนมาน่ีเราจะมีคุณค่าในหวัใจของเราข้ึนมา ถา้มี
คุณค่าในหวัใจของเราข้ึนมา เห็นไหม น่ีดูสิ คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ คนท่ีมีอ  านาจ
วาสนาบารมีมนัไม่ต่ืนเตน้ไปกบัสังคมโลกไง มนัมีสติมีปัญญา มนัแยกแยะไดว้่าอะไร
ควรอะไรไม่ควร อะไรควร เห็นไหม  

เดก็ เห็นไหม เดก็ท่ีมนัมาวดัมาวา เดก็แค่ใหม้นัแค่มาวดัมาวา ใหม้นัไดซึ้มซบั
ประเพณีวฒันธรรม อนัน้ีเป็นคุณงามความดีของเขาแลว้ล่ะ คุณงามความดีของเดก็ใหม้นั
มาใกลชิ้ด ใหม้นัมาเขา้ใกลศ้าสนา พดูถึงเร่ืองศาสนาพดูถึงเร่ืองพระเขาเขา้ใจได ้ แต่ถา้
คุณธรรมของเดก็ ถา้เดก็มนัเขา้มาอยา่งนั้น มนัเขา้มาซึมซบัของมนั อนัน้ีมนัมีราคาของ
เดก็  

ถา้เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาล่ะ  เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เรามาวดัมาวา เราจะทุกขจ์นเขญ็ใจ เรา
ปรารถนาหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปรารถนาหาท่ีพึ่ง เราก็พึ่งพาอาศยัวดั ถา้พึ่งพาอาศยัวดั วดั
น่ีเป็นท่ีพึ่งได ้แต่เป็นท่ีพึ่งเพื่อดบัร้อน เพื่อดบัร้อนจากความเป็นโลกของเขา ถา้เป็นเร่ือง
ดบัร้อนจากเร่ืองโลกเร่ืองขาดปัจจยัเคร่ืองอาศยั วดัเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัได ้ 

แต่เราเป็นบุคลากรทางศาสนา น่ีเห็นไหม เราอยูใ่นวดั ถา้เราอยูใ่นวดัน่ีเราจะมี
ราคาข้ึนมา เราจะมีราคาของเราข้ึนมา เราตอ้งมีคุณค่าของเราข้ึนมา ถา้เรามีคุณค่าของเรา
ข้ึนมานะ เราจะมีความร่มเยน็เป็นสุขของเรา คนเราน่ีมนัร่มเยน็เป็นสุขจากภายใน ถา้มนั
ร่มเยน็เป็นสุขจากภายใน เรามีน ้าอมตธรรมในใจ ถา้น ้าอมตธรรมในใจมนัตกัไม่มีวนั
หมดไง ในหวัใจของเรามนัชุ่มช่ืนมนัตกั มนัใชม้นัสอย มนัไม่มีวนัหมดวนัส้ิน  

ตาน ้าท่ีมนัผดุน ้าตลอดเวลา น ้าท่ีมนัไม่เคยขาดเหือดแหง้ไปกบัหวัใจดวงนั้น ถา้
น ้าไม่เคยขาดแหง้ไปจากหวัใจดวงนั้น เห็นไหม เขาจะเดือดร้อน โลกจะหวัน่ไหวไป
ขนาดไหนแต่อมตธรรมในหวัใจมนัมีของมนัน่ะ ถา้มีของมนั เห็นไหม น่ีความร่มเยน็
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จากภายในข้ึนมา มีราคาๆ มนัมีราคาท่ีเรา เราเองมีราคาข้ึนมา ไม่ใช่ใครจะใหร้าคาเรา
หรอก  

น่ีคนโง่กบัคนฉลาด คนโง่ เห็นไหม คนโง่ถา้เขาไปท่ีไหนมีคนช่ืนชมยนิดี เขาว่า
ส่ิงนั้นเป็นคุณงามความดีของเขา เขาก็ช่ืนชมของเขา เพราะมีคนไปช่ืนชมมาก คนโง่เขา
มีอะไรล่ะ เขามองไดแ้ค่นั้น แต่คนท่ีเขาฉลาดนะ ส่ิงท่ีเขาช่ืนชมอยูน่ั้นเป็นความจริงหรือ
เปล่า ถา้ส่ิงท่ีเขาช่ืนชมนั้นเป็นความจริงแสดงว่าคนท่ีช่ืนชมนั้นเขามีปัญญาของเขา เขา
แยกถูกแยกผดิได ้เขามีคุณค่าในตวัเขา  

แต่ถา้เขาไม่รู้จกัแยกถูกแยกผดิ เขาช่ืนชมไปตามกระแสน่ะ แสดงว่าคนๆ นั้น
เป็นคนโง่ คนโง่ไปตามกระแสไง แต่ถา้คนฉลาดเขาแยกแยะแยกถูกแยกผดิของเขา 
อะไรเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงของเขา ถา้มนัแยกถูกแยกผดิเป็นจริงออกมาไดน่้ะ แยกผดิ
แยกถูกจากภายนอก แลว้จากภายในของเราล่ะ จากภายในของเราน่ีเราศึกษาใช่ไหม เรา
เขา้ใจใช่ไหม? เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม?  

วนัน้ีวนัมาฆบชูา เป็นวนัส าคญัในพุทธศาสนา วนัส าคญัเพราะเหตุใดล่ะ? ในวนั
ปกติ เห็นไหม วนัปกติเขาท าหนา้ท่ีการงานของเขา วนัพระวนัโกนเขาเตรียมไปวดัไปวา 
เพื่อท าบุญกุศลของเขา น่ีเหมือนกนั เราเป็นบุคลากรในศาสนา เราเป็นพระ วนัส าคญัใน
พุทธศาสนามนัเป็นการกระตุน้เราไง วนัส าคญัในพุทธศาสนา วนัพระวนัโกน เห็นไหม 
ถา้นกัปฏิบติัเราน่ีถือเนสัชชิก เนสัชชิกคือการไม่นอน ธุดงควตัรไง  

ธุดงควตัร เราถือเนสัชชิก เราไม่นอน ไม่นอนเพราะเหตุใด ไม่นอนเพราะเราจะ
ต่อสู้ ต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ถา้เราต่อสูก้บักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของเรา ส่ิงท่ีเป็นอวิชชาอกุศลในหวัใจของเราเราต่อสู ้ เราก าจดัอวิชชาพญา
มารในหวัใจของเรา  เราต่อสู้กบัส่ิงน้ี ถา้เราต่อสู้ โดยปกติเราก็ต่อสู้โดยปกติของเราอยู่
แลว้  

วนัปกติ ตั้งแต่วนัท่ีเราบวชมาจากอุปัชฌาย ์ เห็นไหม นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ 
นิสสัย ๔ นะเธอตอ้งบิณฑบาตเป็นวตัร เธอตอ้งมีกรณีกิจ ๔ อกรณียกิจ ๔ ท่ีท  าไม่ได ้๔ 
อยา่ง น่ีส่ิงท่ีเรามีของเรา เราจะต่อสู้ตั้งแต่อุปัชฌายย์กเขา้หมู่ ถา้วนัท่ีอุปัชฌายย์กเขา้หมู่ 
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เราจะต่อสู้ของเรา เราจะปฏิบติัของเราเป็นสัจจะความจริง เป็นบารมีธรรมของเรา เราหา
ท่ีพึ่งท่ีอาศยัในหวัใจเรามาตลอดเวลา  

ฉะนั้น เวลาวนัพระวนัโกนเราก็เขม้ขน้ข้ึน ยิง่วนัส าคญัทางพุทธศาสนาเราจะ
ต่อสู้เตม็ท่ีเลย เพราะว่าเราอาศยัส่ิงนั้น อาศยัพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคน่ี์เป็นท่ีพึ่ง เป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทร ท่านประพฤติปฏิบติัมาท่านพน้ท่ีสุดแห่งทุกขข์องท่านไป เราก็เอาส่ิงน้ีเป็น
ท่ีชะโลมใจเราไง เอาส่ิงน้ีเป็นท่ีชะโลมใจเรา เป็นท่ีดูดด่ืมหวัใจของเรา ใหห้วัใจเราแช่ม
ช่ืน   

เวลาแช่มช่ืน วนัปกติเราก็ภาวนาของเราอยูแ่ลว้ วนัพระวนัโกนเราถือเนสัชชิก
เลย เราจะเอาความจริง เราจะสร้างศีล สมาธิ ปัญญา เราจะท าคุณงามความดีของเรา ค าว่า
สร้าง สร้างคือสร้างข้ึนมา มนัเป็นสมมุติมนัไม่เป็นความจริง ก็ตอ้งสร้างตอ้งท าของเรา 
มนัสมมุติก็ตอ้งสมมุติกนัไปก่อน เราพยายามของเราข้ึนไปก่อน พอเป็นความจริงข้ึนมา 
ความจริงมนัคือความจริง  

ไฟ เห็นไหม จุดไฟน่ีจุดในท่ีแจง้จุดในท่ีโล่งในท่ีสว่างมนัก็คือไฟ มนัก็แผดเผา
ไหมข้ยะ ไหมทุ้กๆ อยา่งท่ีมนัเป็นเช้ือไฟทั้งนั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราจะท าความจริง
ของเราข้ึนมา ในเม่ือเป็นสมมุติ สร้างข้ึนคือพยายามฝึกฝนสร้างสมข้ึนมา ถา้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา เห็นไหม ดสิู ในสมยัโบราณเขาจะจุดไฟของเขา เขาตอ้งใชไ้มสี้ไฟให้
เกิดเป็นไฟข้ึนมา เขาใชห้วาย..ใชห้วายเสียดสีกนัใหม้นัเกิดเป็นไฟข้ึนมา คนท่ีเขาช านาญ
ของเขา เขาตอ้งท าเขาจุดไฟของเขาดว้ยเป็นปกติของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราพยายามฝึกฝนของเราข้ึนมา ใจของเรามีสัจจะข้ึนมา เห็น
ไหม ศีล สมาธิ ปัญญาในใจของเราข้ึนมา มีจริงข้ึนมา พอมีจริงข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีว่า
จะไปต่อสู้ ส่ิงท่ีจะไปท าอกุศล ส่ิงท่ีจะไปต่อสู้กบัอวิชชาในหวัใจของเรา ถา้มนัมีส่ิงน้ี 
เห็นไหม ธรรมาวุธ มนัมีอาวุธของมนั จิตใจมนัมีอาวุธมนัมีส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะไป
ต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัก็อบอุ่นหวัใจ มนัก็ท  าของมนัได ้ในปัจจุบนัน้ี
เราไม่มีเคร่ืองมือส่ิงใดเลย สู้กบัโจรผูร้้ายโจรผูร้้ายมนัมีอาวุธครบมือเลย แลว้เรามีแต่มือ
เปล่า เห็นผูร้้ายจะวิ่งเขา้ไปจบัผูร้้าย เขา้ไปตายหมด มนัยงิตายหมด  
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ทางโลก เห็นไหม เพราะอะไร เพราะผูร้้ายมนัตอ้งเอาตวัรอด  มนัไม่ตอ้งการให้
โดนจบั มนัไม่ตอ้งการใหมี้โทษ ไม่ตอ้งการใหติ้ดคุกติดตะราง มนัตอ้งเอาตวัมนัรอด
แน่นอน น่ีก็เหมือนกนั กิเลสตณัหาทะยานอยากมนัก็ปลอมตวัไง มนัปลอมตวัเขา้มาใน
หวัใจของเราว่ามนัเป็นธรรม ส่ิงท่ีว่าอยา่งน้ีเป็นคุณธรรม มนัปลอมตวัมาไง มนัปลอมตวั
มาว่ามนัเป็นคุณงามความดีในหวัใจของเรา เพราะเราเป็นคนคิดข้ึนมา  

พอเราเป็นคนคิด มนัเสวยอารมณ์ข้ึนมา มนัเสวยพญามารข้ึนมา มนัก็วา่ส่ิงนั้น
เป็นธรรมๆ แลว้เราจะไปต่อสู้กบัมนั เราแยกแยะไม่ไดว้่าอะไรผดิอะไรถูกเลย เห็นไหม 
น่ีเราไม่มีราคา เราไม่มีราคาเลย ถา้เรามีราคาข้ึนมาเราแยกผดิแยกถูกได ้ ถา้เรามีราคาน่ี
จิตใจของเรามีราคาข้ึนมา เราแยกอะไรผดิอะไรถูกได ้แลว้ถา้ผดิถา้ถกู มนัผดิถูกทางโลก
ไง  

ดูสิ คนทุกคนจะบ่นเพอ้มากว่า “อยากจะบวช อยากจะออกประพฤติปฏิบติั พ่อ
แม่ไม่ใหไ้ป” เห็นไหม แมแ้ต่จะออกจากบา้น ชาติตระกลูข้ึนมามนัก็ยงัละลา้ละลงัเลย ดู
เจา้ชายสิทธตัถะสิ เวลาจะออกจากพระราชวงัไปแสวงหาโพธิญาณ เห็นไหม น่ีสามเณร
ราหุลเกิด มนัละลา้ละลงันะ ก็อยากเห็นหนา้เหมือนกนั อยากเห็น แต่ไปเห็นแลว้ถา้เกิด
อารมณ์มนัฉุดกระฉากไวอ้อกไม่ไดเ้หมือนกนั  

เวลาไปไปดว้ยความไม่เคยเห็นหนา้ลูกนะ ลูกเกิดมาน่ีไปเห็นหนา้ไม่ได ้ ตอ้ง
พลดัพรากออกมาเลย เวลาไปท าอยา่งนั้น ไปแสวงหาข้ึนมา ไปต่อสู้กบักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของท่านเอง ส่ิงน้ีกิเลสตณัหาทะยานอยาก เห็นไหม ดูสิ อวิชชาในหวัใจไป
ศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไปศึกษาทุกๆ อยา่งมาก็เพื่อจะเอาความจริงๆ แลว้ดูสิ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เผชิญกบัความเป็นจริงอยา่งน้ีมา เพราะคนเกิดมาตอ้งมีพ่อมีแม่  

เราเกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่ก็มีปู่ มียา่มีตามียาย เราตอ้งเกิดมาจากชาติตระกลู
เหมือนกนั แลว้เราจะพลดัพรากออกมาเพื่อจะเป็นนกัพรตน่ี มนัมีความกระทบกระเทือน
ไหม น่ีมีค่าหรือไม่มีค่า ถา้ไม่มีค่ามนัก็ติดขอ้งอยู่อยา่งนั้น ติดขอ้งอยู่อยา่งนั้นเพราะอะไร 
ติดขอ้งอยูอ่ยา่งนั้นเพราะส่ิงนั้นมนัเป็นกตญัญูกตเวทีเป็นความดี เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ไม่เป็น
ความดีตรงไหน มนัก็เป็นความดีทั้งนั้น อยู่กบัพ่อกบัแม่เป็นความดีทั้งนั้นน่ะ  
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น่ีเราพลดัพรากมาไม่ได ้ ถา้มนัจะพลดัพรากออกมาได ้ พลดัพรากออกมาไดม้นั
ตอ้งมีขนัติบารมี มนัตอ้งมีความอดทน มีความแก่กลา้ ถา้มีความแก่กลา้พลดัพรากส่ิงนั้น
มา เห็นไหม ว่ามีราคา ราคาทางโลกนะ กตญัญูกตเวทีน่ีเป็นสมบติัของคนดี คนดี คนดีน่ี
คุณสมบติั คุณสมบติัคนดีก็แสดงออกอยา่งนั้น น่ีราคาของโลก  

แลว้ราคาของธรรมล่ะ เวลาเราจะมีราคาข้ึนมาน่ีเวลาของธรรม เห็นไหม เราพลดั
พรากจากบา้นจากเรือนมา จากบา้นจากเรือนมาหวัใจมนัเศร้าสร้อย จิตใจของเราน่ีมนัไป
เผชิญกบัความจริง เผชิญกบัความเป็นอยู่ดว้ยล าแขง้ ความเป็นอยูก่บันกัพรต ความ
เป็นอยู่น่ะเป็นจริงไหม แลว้ความเป็นอยูน่ี่ขนาดพลดัพรากนะ น่ีราคามนัแค่น้ี  

เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา บวชเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมาทุกคนยกยอ่งสรรเสริญ ผูท่ี้
เสียสละทางโลกมาเพื่อประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีมนัก็มีราคาๆ หน่ึง แต่เวลาราคาๆ ของ
โลกท่ีวดักนัแบบนั้นดว้ยคุณภาพของเขา แต่เราจะมีราคาตามความเป็นจริงนะ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม วนัมาฆบชูาเวลาเทศน์โอวาทปาติโมกข ์ พระ
อรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ อนูปวาโท  อนูปฆาโต ไม่ท าความชัว่ต่างๆ ท าแต่คุณงามความดี
ทั้งนั้น ท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้  

เทศนาว่าการใคร เทศนาว่าการพระอรหนัต ์ พระอรหนัตต์อ้งเทศนาว่าการหรือ 
พระอรหนัตต์อ้งไปสั่งสอนอีกหรือ ในเม่ือสั่งสอน เห็นไหม วิหารธรรม ในเม่ือประเพณี
วฒันธรรม ส่ิงท่ีแสดงแสดงถึงอ านาจวาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกๆ 
พระองค ์ จะเป็นเอหิภิกขุองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บวชใหเ้อง แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บวชใหเ้องนะ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สั่งสอนเอง
ดว้ย  

เห็นไหม เป็นพ่อแม่ ลูกน้ีคลอดมาเอง แลว้ก็เล้ียงดูอบรมจนเป็นคนดีข้ึนมา จน
ประสบความส าเร็จในชีวิตข้ึนมา น่ีเป็นเร่ืองของโลก น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บวชเอง คลอดออกมาเอง ท าคลอดเอง แลว้สั่งสอนเอง แลว้ก็ให้
ประพฤติปฏิบติัเอง แลว้ประสบความส าเร็จเอง ประสบความส าเร็จทั้งหมด อนูปวา
โท  อนูปฆาโต...  
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เธอจงท าคุณงามความดี  ความดีความดีของใครล่ะ ถา้ความดีของพระอรหนัต ์
พระอรหนัตก์บัพระอรหนัตรู้์กนั องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์พระ
อรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคก์็เป็นพระอรหันต ์ พระอรหนัตก์บัพระอรหนัตส่ื์อความหมายของ
พระอรหนัตเ์ขาเขา้ใจกนั แต่ของเราน่ีเราฟังพระอรหนัตคุ์ยกนัไง พระอรหนัตน่ี์องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ จารึกไวใ้นพระไตรปิฎก นั้นคือค าพดูของ
พระอรหนัต ์แลว้พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคฟั์ง เราตอ้งตีความว่า สังคมของพระอรหนัต์
ท่ีความเขา้ใจสัจธรรมอนันั้น แลว้ค าพดูอยา่งนั้นมนัมีคุณค่า คุณค่าในตวัมนัเองไง  

ฉะนั้น วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เราเองเป็นบุคลากรในทางพุทธศาสนา 
เพราะเราบวชมาเป็นพระ ถา้เราบวชเป็นพระเราก็จะพยายามสร้างคุณค่าของเราข้ึนมา 
เราจะท าใหคุ้ณค่าของเราข้ึนมา ท าใหเ้รามีราคาข้ึนมา แลว้มีราคาข้ึนมาไม่ใช่ราคาโลก 
โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ เราจะไม่หาลาภสักการะทางโลก เราจะไม่หา
ยศฐาบรรดาศกัด์ิ ยศฐาบรรดาศกัด์ิมนัหวัโขน หวัโขนอนันั้นใครๆ ก็หาได ้ แลว้หวัโขน
อนันั้นมนัเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  

ราคาท่ีเป็นความจริง วิมุตติสุข ความจริงท่ีเราแสวงหาน้ีมนัเป็นราคาในตวัของ
มนัเอง น่ีมนัสัจธรรม เห็นไหม จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค 
เวลาเราออกประพฤติปฏิบติัเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนามนัก็ทุกขเ์สียแลว้ เขาบอกไม่เห็น
ทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ แลว้ทุกขม์นัอยูไ่หน ใครเคยเห็นทุกขบ์า้ง ใครไม่
เห็นทุกข ์ เวลามนัเจบ็มนัปวดมนัทุกข์มนัยาก น่ีความทุกขย์ากอยา่งน้ีมนัเป็นสัญญา
อารมณ์ มนัเป็นส่ิงท่ีมนัจรมา มนัมีของมนั แลว้เราก็เคยหลบหลีกมนัได ้ 

เวลานัง่มากมนัเม่ือยเราก็เปล่ียนอิริยาบถซะ เวลานอนมนัปวดเน้ือปวดตวัเราก็
พลิกร่างกายซะ มนัแกไ้ขโดยสัญชาตญาณไปหมดเลย แลว้แกไ้ขสัญชาตญาณมนัก็เร่ือง
โลกๆ ไง แลว้เอาความจริงของเราล่ะ ส่ิงน้ีมนัแกไ้ขได ้มนัเปล่ียนได ้มนัพลิกแพงได ้แต่
ถา้ท าความสงบใจของใจเขา้ไปล่ะ ถา้ใจมนัสงบเขา้ไปนะ ถา้เราท าความสงบของใจเขา้
มาน่ะมีคุณค่านะ คุณค่าของศีล คุณค่าของสมาธิ คุณค่าของปัญญา แลว้มนัมีราคา ราคาน่ี
เป็นธรรมไหม? ถา้ราคาไม่เป็นธรรมมนัโกงกนั เห็นไหม สมาธิเวลามนัจะสงบ มนัจะ
เป็นสมาธิน่ีมนัสงบหรือไม่สงบ น่ีถา้มนัสงบแลว้เราคาดเราหมายเขา้ไปน่ี ราคาไม่เป็น
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ตามความจริงเพราะเราคาดเราหมาย มนัไม่เป็นความจริงของมนั ถา้เป็นความจริงของ
มนั มนัเป็นปัจจตัตงั มนัจะเป็นปัจจตัตงันะ  

พุทโธ ก าหนดพุทโธเขา้ไป แลว้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา ส่ิงท่ีเราพลดัพราก
ออกมาจากชาติจากตระกลูของเราแลว้ แลว้มาบวชเป็นพระ เราเป็นศากบุตรพุทธชิโนรส 
เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ เราเป็นบุตรโดยสมมุติ เพราะเรา
เป็นพระโดยสมมุติข้ึนมา จริงตามสมมุติ เห็นไหม เราจะท าความเป็นจริงในหวัใจของ
เราข้ึนมา  

ถา้เราท าตามความเป็นจริงในหวัใจของเราข้ึนมา หวัใจเราตอ้งแขม้แขง็ มนัจะ
เผชิญส่ิงใด เห็นไหม น่ีบ าเพญ็เพียรตบะธรรม ความตบะธรรมมนัจะแผดเผา แผดเผา
อะไรล่ะ มนัแผดเผาส่ิงท่ีมนัเร้าหวัใจน่ีไง ส่ิงท่ีมนัเร้าหวัใจมนัรุมตอมในใจเราน่ี รุมกดั
รุมฉีกในหวัใจเรา แลว้รุมกดัรุมฉีกแลว้ความจริงเวลากดัฉีกข้ึนมามนัจะมีบาดแผลนะ 
เวลากดัฉีกข้ึนมามนัจะเจบ็ปวดนะ เราจะไม่พอใจ 

แต่น่ีมนัมารุมกดัรุมฉีกเขา้มาน่ีพอใจ เพราะสัญญาอารมณ์ไง พวงดอกไมข้อง
มารไง รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัเอาดอกไมม้าเชิด
มาชูข้ึนมา มนัออกดอกไมม้าเยนิยอเรา พอใจ! น่ีมีคุณค่าไหม? ถา้มนัมีคุณค่ามนัไม่โดน
มารมาหลอกอยา่งน้ี น่ีมนัไม่มีคุณค่าไง เวลามนัเอาพวงดอกไมม้าเชิดชูมาเยนิยอน่ี
หลงใหลไปกบัมนั ทั้งๆ ท่ีมนักดัมนัฉีกนั้นน่ะ มนักดัมนัฉีกเพราะอะไร มนักดัมนัฉีก
เพราะว่ามนัเสวยอารมณ์อยา่งนั้นแลว้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง  

เห็นไหม มนักระทบกนั มนัเป็นสองอารมณ์ ธาตุรู้ ธาตุรู้คือจิต แลว้เวลามนัรู้
อารมณ์มนัเสวยอารมณ์น่ีมนัเป็นสอง มนักระทบกนัมนัถึงเกิดอารมณ์ข้ึนมาได ้ ถา้มนั
กระทบกนัน่ีมนัเกิดข้ึนมาน่ี อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มนักระทบแลว้แต่เรามองไม่เห็น
หรอก เราไม่รู้ของมนั 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยเ์ขาจึงสอนใหก้ าหนดพุทโธไง มีค าบริกรรมไว ้ บริกรรมไว ้
บริกรรมไว ้พุทธโธๆๆ มนักระทบเหมือนกนั แต่ใจเรากระทบพุทธานุสติ จิตมนัเกาะไว้
ท่ีน่ี ถา้เกาะไวท่ี้น่ีเวลามนัสงบเขา้มามนัรู้ของมนั มนัมหศัจรรยข์องมนัข้ึนมาล่ะ เพราะ
อะไร เพราะมนัจะทิง้จากสองมาเป็นหน่ึงไง มนัรวมลง เห็นไหม พุทโธจนพุทโธไม่ได ้
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ถา้ยงัพุทโธไดเ้ป็นสอง เพราะพุทธานุสติ ธาตุรู้กบัพุทธานุสติ เราระลึกพุทโธๆ พุทธานุ
สติ พุทโธไปเร่ือยๆ เกาะไปเร่ือย น่ีค  าบริกรรมไม่ใหจิ้ตมนัเร่ร่อน เห็นไหม น่ีถา้จิตมนั
เร่ร่อนพุทโธไป มนัจะมีราคาข้ึนมา  

มีราคาท่ีไหน? มีราคาข้ึนมาเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้มนั
สงบเขา้มามนัรู้ตวัมนัเอง มนัจะมีราคาในตวัมนัเอง ถา้มนัมีราคาในตวัมนัเอง มนัรู้ตวัมนั
เอง น่ีไง มนัจะมีราคา มนัไม่ใช่จะใหใ้ครมาสรรเสริญเยนิยอไง เห็นไหม ถา้มนัเป็นสอง 
มนัเป็นสองโดยธรรมชาติของมนั เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษยม์นัเป็นอยา่งน้ี มนัมีธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕  มนัเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย ์ 

น่ีภพของมนุษยม์นัมีสาระอยา่งน้ี แลว้เรามาศึกษาๆ ตวัของเราเอง เห็นไหม มนั
จะมีราคาข้ึนมา เพราะมนัมีสติมีปัญญา มีการศึกษา มีการคน้ควา้ในหวัใจของเรา ถา้พุท
โธ ๆ จนสงบเขา้มาน่ี ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้มนัสงบเขา้มา สงบแลว้
ร่มเยน็ล่ะ คนไม่เคยเห็น  

คนเรานะทุกขจ์นเขญ็ใจ แลว้แสวงหาทรัพยส์มบติัข้ึนมา ไดเ้ป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา
น่ะมนัจะภมิูใจไหม? คนเราน่ีมนัทุกขม์นัยาก ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้มาน่ีเราไดพ้ินยักรรมมาฉบบัหน่ึง แต่พินยักรรมนั้นยงัไม่ไดส้ าเร็จว่าเป็นมรดก
ตกทอดส่ิงใดมา น่ีไดพ้ินยักรรมมาฉบบัหน่ึง น่ีก็เหมือนกนั ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พินยักรรมมนัช้ีบอก เห็นไหม เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

น่ีไง เราไดพ้ินยักรรมมา แต่เรายงัไม่ไดค้วามจริงมา แต่เราพุทโธๆๆๆ จนเป็น
ความจริงข้ึนมาจากในพินยักรรมไง เราศึกษามาน่ีมนัพินยักรรมมา แลว้พุทโธจนมนั
สงบ มนัสงบเขา้มามนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์แต่น่ีไดพ้ินยักรรมมาเราก็ภมิูใจกนั เรา
เป็นชาวพุทธ เราศึกษามาไดป้ระกาศนียบตัรไดทุ้กอยา่งมาพร้อมเลย ไดพ้ินยักรรมมา 
แลว้ คนท่ีไดพ้ินยักรรมมาเขาเอาพินยักรรมไปตรวจสอบว่าพินยักรรมนั้นมนัจริงหรือ
ปลอม โอ ้พินยักรรมจริงดว้ย พินยักรรมจริงนะ แต่สมบติัยงัไม่มีไง ถา้พินยักรรมไดจ้ริง 
ก็ไดป้ระกาศนียบตัรไปใบหน่ึง แลว้เอาพินยักรรมไปพิสูจน์ว่าพินยักรรมน้ีถูกไหม ถูก 
อา้ว ไดป้ระกาศอีกใบหน่ึง  
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แต่มนัไม่มีสมบติัไม่มีความจริงอะไรข้ึนมาเลย แต่ถา้เราพุทโธๆ ของเรา เรามา
พุทโธของเรา เรามาใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา ถา้มนัสงบเขา้มาไง น่ีเราไดส้มบติัจริง 
ถา้สมบติัจริง เห็นไหม ราคามนัเกิดตรงน้ีไง ถา้ราคามนัเกิดตรงน้ี มนัตอ้งใหใ้ครมาตีค่า 
ใหใ้ครใหใ้บประกาศ เวลาพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ใหใ้บประกาศใครบา้ง ไม่มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอตทคัคะ ผูใ้ดมีความ
ช านาญในทางใดตั้งใหเ้ป็นเอตทคัคะแต่ละแนวทาง ไม่ไดไ้ปประกาศใครหรอก  

แต่น้ีเพราะจิตใจเราไม่มีคุณค่า จิตใจของเราพึ่งตวัเองไม่ได ้ เราถึงตอ้งใหส้ังคม
ประกาศยกยอ่งดว้ยใบประกาศคนละใบสองใบ ใหมี้คุณค่าข้ึนมาไง ตวัเองไม่มีคุณค่า 
ตอ้งการใหเ้ขายกข้ึนมาใหมี้คุณค่า แต่ถา้เราจะมีคุณค่าของเราตอ้งใหใ้ครยกยอ่ง ถา้ไม่
ตอ้งใหใ้ครยกยอ่ง เห็นไหม เราดูสิ วนัน้ี ๑,๒๕๐ องค ์พระอรหนัตท์ั้งนั้น พระอรหนัต์
ตอ้งการใหใ้ครยกยอ่ง พระอรหนัตจ์ะตอ้งไปติดขอ้งกบัส่ิงใด แลว้เป็นพระอรหันต์
ข้ึนมาน่ีมนัมีคุณค่าในตวัมนัเอง  

ถา้มีค่าในตวัเอง เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีเป็นครูบาอาจารยข์องพวกเรา เห็นไหม ดูสิ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดาเป็นครูเอกของโลก แลว้สั่งสอนข้ึนมาสั่งสอนมา
จนประสบความส าเร็จ จนมีเอหิภิกขุบวชใหเ้องแลว้เป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด น่ีแลว้มา
กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในเม่ืออาจารย ์ ศาสดากบัสาวกสาวกะมนัจะมี
การทุจริตไหม? มนัจะมีการฉอ้ฉลไหม? มนัไม่มีเลย มนัเป็นความจริงทั้งนั้น ถา้เป็น
ความจริงทั้งนั้นนะ เราก็เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั  

เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ราเห็นคุณค่า เราเห็นคุณค่าของชีวิตของเรา ถา้ชีวิตของเรา
เราไม่มาบวชมาเรียน เราอยูท่างโลกเราก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเรา มีผลงานของเรา
แน่นอน เราจะไดม้ากไดน้อ้ยมนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน แต่เราเห็นภยัในวฏัสงสาร 
เห็นภยัในการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย คนเราเกิดมา เห็นไหม มีการเกิด การแก่ การ
เจบ็ การตาย เกิดแลว้มนัก็ตอ้งแก่ แลว้มนัตอ้งเจบ็ แลว้มนัก็ตอ้งตาย แลว้เราจะเอาแค่นั้น
หรือ  

แค่นั้นเห็นไหม แค่นั้นคือผลของวฏัฏะไง ผลของบุญกุศลท่ีเกิดดีไง เกิดดีไดเ้ป็น
มนุษยไ์ง เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยม์นัแยกผดิแยกถูกเป็นไง แลว้เรามีค่า
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มีราคาไง พอเรามีค่าเรามีราคาเราตอ้งการอริยทรัพย ์ เราไม่ตอ้งการทรัพยท่ี์เขาแสวงหา
กนัทางโลก ทางโลก เห็นไหม ดสิู นกัธุรกิจเขาแสวงหากนัเขาไดท้รัพยส์มบติักนัมา
ทั้งนั้น เขาประสบความส าเร็จทางชีวิตกนัทั้งนั้นน่ะ ท่ีไหนเขาก็หาได ้ท่ีไหนเขาก็มีได ้ 

ทางโลกมนุษยน้ี์ ๗,๐๐๐ กว่าลา้น มนุษยเ์ยอะแยะไปหมด แลว้มนุษยก์็มีหนา้ท่ี
การงานไปหมด มนุษยก์็มีการศึกษากนัทั้งนั้น มนุษยท์  าอะไรก็ประสบความส าเร็จทั้งนั้น 
แต่มนุษยท่ี์สละไง สละสิทธิเสรีภาพในทางฆราวาสแลว้มาบวชเป็นบุคลากรทางศาสนา 
มาบวชเป็นพระน่ี มาบวชเป็นพระมีศีล ๒๒๗ มาบวชเป็นพระเป็นพระปฏิบติัดว้ย เป็น
พระปฏิบติัๆ ในหวัใจน่ี  

ถา้ปฏิบติัในหวัใจ ดูสิ พระท่ีเขาบวชมาเพื่อจรรโลงศาสนานั้นก็เป็นเร่ืองหน่ึง 
พระท่ีเห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นไหม มีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เราเกิด เห็นไหม 
เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ห็นภยัในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ น่ีเราเกิดมาเราไดส้มมุติ
สงฆ ์ เราไดส้ถานะของภิกษุ ภิกษุคือพระ พระท่ีเป็นนกัพรต เป็นผูท่ี้มีทางอนักวา้งขวาง 
มีทางอนักวา้งขวางนะ ๒๔ ชัว่โมง  

น่ีตั้งแต่ฉนัเสร็จ เชา้ข้ึนมาออกบิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ กลบัมาพิจารณา
ปฏิสังขาโย พิจารณาก่อนแลว้ค่อยฉนั ฉนัเสร็จแลว้เพื่อด ารงชีวิต ลา้งเก็บบริขารเสร็จ
แลว้น่ีมีโอกาสแลว้ ทางอนักวา้งขวาง กวา้งขวางก็เดินจงกรมเม่ือไรก็ได ้นัง่สมาธิเม่ือไร
ก็ได ้เห็นไหม ดูสิ เวลาวนัพระวนัโกนเราถือเนสัชชิก เราไม่นอน กลางคืนก็ไม่นอน ๒๔ 
ชัว่โมงต่อสู้กบัอวิชชาต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ  

น่ีไง ทางอนักวา้งขวางมนักวา้งขวางท่ีน่ีไง กวา้งขวางแลว้มีโอกาสต่อสู้กบั
อวิชชา ต่อสู้กบักิเลสตณัหาทะยานอยากของเราไง ในทางคฤหสัถข์องเขาน่ีทางคบัแคบ 
เขาตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเขา เขาตอ้งท างานของเขา กว่าเขาจะประพฤติปฏิบติัเขาตอ้ง
เจียดเวลาของเขา น่ีขอพกัร้อนขอเวลามาประพฤติปฏิบติั เขาก็เห็นภยัในวฏัสงสาร แต่ก็
อ  านาจวาสนาของคนไง ราคาของคนมีค่าแค่ไหนไง  

ถา้ราคาของคน เห็นไหม สถานะของฆราวาสเราสละทิง้ น่ีมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคม ถา้เกิดมาเป็นมนุษยข้ึ์นมา มนุษยมี์กฎหมายคุม้ครองดูแล น่ีมีสิทธิเสรีภาพ
เหมือนกนั เราเสียสละทิง้ ฆราวาสธรรม สัจธรรมของเราเราสละออกมา เราออกมาเป็น
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นกัพรต เราออกมาเป็นนกับวช  นกับวชเราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั มนุษยก์็มีกฎหมาย
คุม้ครองเหมือนกนั แต่เรายงัมีศีล มีศีลมีขอ้หา้ม มีศีลมีธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ครอบง าอีกชั้นหน่ึง พอครอบง าอีกชั้นหน่ึงก็เพราะเราเลือกเอง  

เราเลือกเอง เพราะตอ้งการทางอนักวา้งขวาง ถา้ทางกวา้งขวางเรามีราคาไหม? ถา้
แมแ้ต่พระน่ีมีศีลมีธรรมอยูใ่นศีลอยูใ่นธรรม ไปไหนน่ีฆราวาสญาติโยมเขากส่็งเสริม
แลว้ เพราะอะไร เพราะเราบวชเป็นพระ เรานุ่งห่มผา้จีวร มนัเป็นธงชยัของพระอรหันต์ 
มนัเป็นธงชยัของพระอรหนัต์นะ ส่ิงท่ีเรานุ่งห่มกนัอยูน่ี่มนัเป็นสัญลกัษณ์ มนัเป็นการ
แสดงออกว่าเราน่ีละแลว้ทางโลก แลว้เราจะมาพยายามขวนขวายหาอริยทรัพย ์ หาสัจจะ 
หาความจริงในใจของเรา เขาส่งเสริมเขายนิดีเขาเชิดชูมาตลอด เขาเชิดชูเขายนิดีเขา
ส่งเสริม น่ีส่ิงน้ีเราไม่ตอ้งไปวิตกกงัวล เห็นไหม น่ีทางกวา้งขวาง  

เพียงแต่ในใจเรามนัมีราคาจริงหรือเปล่า เราพยายามใหม้นัมีราคาจริงข้ึนมา ถา้มี
ราคาจริงข้ึนมานะ มนัอาย มนัไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง มนัไม่คิดออกไปนอกเขตนอก
วดั  มนัไม่คิดออกนอกจากผวิหนงั มนัไม่คิดออกนอกจากร่างกายของเรา มนัจะอยูใ่นน้ี 
มนัจะดิ้นรนขนาดไหน จิตใจน่ีมนัจะดิ้นรนมนัจะแส่ส่ายไปขนาดไหนมีสติมีปัญญา
ยบัย ั้งมนัไว ้ 

เรามีราคาท่ีน่ี สมณะสารูป การเดิน การเหยยีด การคู ้ การเคล่ือนไหว ถา้มีสติมี
ปัญญา ถา้มีสติมีปัญญาน่ีการเหยยีดการคู ้ครูบาอาจารยท่์านมองกนัออกนะว่าใครน่ีมีสติ
มีปัญญารักษาหวัใจไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน ถา้หวัใจมนัรักษาไวไ้ดม้ากเพราะ..เพราะใน
การประพฤติปฏิบติัมนัอยูท่ี่จริตนิสัย จิตใจของเราน่ีมนัสงบธรรมดาก็มี ถา้คนมีอ านาจ
วาสนา เวลาสงบแลว้น่ีมนัจะพุ่งออกเลย มนัพุ่งลงไปบาดาล มนัข้ึนไปบนสวรรค ์มนัข้ึน
ไปรู้ไปเห็นร้อยแปดพนัเกา้ นั้นคือจิตคึกจิตคะนอง  

จิตคึกจิตคะนองคือจิตมนัมีก าลงัของมนั ถา้จิตคึกจิตคะนองมีครูบาอาจารยจ์ะร้ัง
อยา่งไรจะแกไ้ขอยา่งไรใหเ้ขา้มาสงบสู่กลางหวัใจ ใหม้นัสงบเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา ให้
เป็นศีลสมาธิ ใหเ้กิดวิปัสสนาญาณไม่ใช่ออกรับรู้อยา่งนั้น การออกรับรู้เขาเรียกจิตคึกจิต
คะนอง ถา้มนัสงบแลว้มนัคึกมนัคะนองของมนั มนัออกไปรู้ไปเห็นของมนัเขา้มา แลว้
ถา้มนัเส่ือม มนัเส่ือมหมดแลว้จะแกไ้ขอยา่งไร  
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คนเรานะ ถา้ไปท ามาหากินข้ึนมาจนมีทรัพยส์มบติัข้ึนมา เวลาลม้ละลายไป
เสียใจไหม? จิตใจของเรามนัไม่มีราคามนัไม่มีคุณค่า มนัมีแต่ความทุกขค์วามยาก มนัมี
แต่ความล าบาก มีแต่ทุกขแ์ต่ยาก มีแต่ความเบียดเสียดในหวัใจ  

น่ีเวลามนัสงบเขา้มา เห็นไหม มนัสงบ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตมนัสงบ
แลว้เขา้มา มนัมีความสุขของมนัอยูแ่ลว้ แลว้มนัคึกมนัคะนองเพราะมนัมีอ  านาจวาสนา
ของมนั มนัถึงไปรู้ไปเห็นอะไรแปลกๆ แต่ถา้คนมนัจิตสงบแลว้ มนัสงบธรรมดาก็มี 
สงบแลว้มนัลุ่มๆ ดอนๆ สงบมนัจะตกจากท่ีสูงก็มี สงบแลว้มนัสะดุดก็มี จิตของคนมนั
แตกต่างหลากหลาย ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมาท่านก็ตอ้งแกไ้ข แกไ้ขใหม้นั
ราบเรียบเขา้มา ใหม้นัเป็นสัมมาสมาธิ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไปเรียนกบัอุทกดาบส 
อาฬารดาบส น่ีไดส้มาบติั ๘ สมาบติั ๘ น่ีสมาบติัมนัเป็นอภิญญา เห็นไหม มนัอภิญญา
ไง รู้วาระจิต รู้อดีตอนาคต รู้อะไรหมด น่ีมนัเป็นอภิญญา  

แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่าใหล้ะใหว้าง รู้แลว้วางไว ้ใหก้ลบัมาสงบเขา้
มา กลบัมาสงบใหม้นัมีก าลงัข้ึนมา ถา้มีก าลงัมนัจะเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ เห็น
ไหม ถา้ออกวิปัสสนาออกใชปั้ญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีมนัเป็นปัญญา
เกิดจากจิต ปัญญาท่ีเกิดจากภวาสวะเกิดจากภพ เกิดจากส่ิงท่ีเป็นภวาสวะ เกิดจากส่ิงท่ี
เร่ิมตน้จากความคิด ความคิดท่ีมนัจะคิดออกไป เวลาคิดออกมา เห็นไหม มนัเป็นสอง 
กระทบกบัอารมณ์ แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัเป็นหน่ึง เป็นหน่ึงแลว้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา 
ปัญญามนัเกิดจากปัญญาภายใน มนัจะวิปัสสนา มนัจะส ารอกมนัจะคายกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากท่ีอยูใ่นใจของมนั ถา้มนัส ารอกมนัคายของมนัข้ึนมา เห็นไหม น่ีราคา
มนัเกิดตรงน้ีไง  

เป็นมนุษย ์เห็นไหม กลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชน ปุถุชนมนัคนหนาไปดว้ยกิเลส 
พอเป็นกลัยาณปุถุชนมนัก็ละเอียดข้ึนไป เวลามนัออกฝึกหดัใชปั้ญญา เห็นไหม โสดา
ปัตติมรรค ถา้โสดาปัตติมรรคมนัเกิดท่ีไหน เวลามนัราคาข้ึนมา เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ 
บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนามิมรรค 
อนามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เห็นไหม น่ีดูราคาของมนัสิ ถา้มนัเสมอกนั มนัเท่ากนั 
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ท าไมมนัตอ้งมี ๔ คู่ล่ะ ถา้มนัเสมอกนัมนัเหมือนกนั ท าไมตอ้งมีสติมีมหาสติล่ะ ท าไม
ตอ้งมีสติมีปัญญามีมหาปัญญาล่ะ ปัญญาท่ีหยาบท่ีมนัละเอียด ปัญญาท่ีมนัลึกซ้ึงเขา้ไป
มนัเป็นขั้นตอนของมนัข้ึนไปเป็นอยา่งไร  

น่ีมนัจะมีราคาไง ราคาและคุณค่า มนัพฒันาของมนัข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอน อยูท่ี่
วิวฒันาการของใจ ใจท่ีมีวิวฒันาการไปมนัจะรู้จะเห็น ถา้ใจไม่เคยววิฒันาการใจไม่เคย
พฒันาเลย ไม่เคยพฒันา สงบก็ไม่เป็นสงบ สงบก็ไม่เป็นความจริง เวลามนัจินตนาการ
ความว่าง ถา้มนัความคิดมนัก็คิดทุกขคิ์ดยาก มนัคิดว่าวา่งๆ ซะ น่ีมนัเป็นอารมณ์สองไง 
พออารมณ์สอง พอเราจินตนาการว่าว่างมนัไม่ใช่ว่างความจริง มนัไม่มีราคา พอไม่มี
ราคา เห็นไหม  

ดูเราจินตนาการว่าว่าง แลว้พอการจิตนาการนั้น เวลาเราส่ือความหมายกนัเขา้ใจ
กนัหมดเลย เพราะมนัสัญชาตญาณของมนุษย ์ มนุษยมี์ความคิด แลว้มนุษยคิ์ดให้ว่างมนั
ก็ว่าง พอมนุษยคิ์ดไม่ว่างแลว้มนัมีอะไรข้ึนมาต่อ พอคิดว่ามนัไปไม่ได ้ เพราะมนัเป็น
โลกียะ มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองของสามญัส านึก มนัเป็นเร่ืองของสัญชาตญาณ
การคิด ถา้การคิดมนัคิดกนัอยูอ่ยา่งน้ี มนัคิดแลว้มนัเป็นเร่ืองโลก มนัคนละมิติ  

มิติของโลกหรือว่ามิติของธรรม ถา้มิติของโลก เห็นไหม มนัถึงไม่มีราคาไง สัตว์
ท่ีไม่มีราคาเพราะสัตวม์นัไม่มีความสามารถ มนัเป็นววัเป็นควายท่ีมนัไถหว่านไม่เป็น 
มนัเป็นโคเน้ือ เขาเอาไวกิ้นเน้ือ แต่ถา้โคท่ีมนัคราดมนัไถของมนัไดม้นัจะมีราคา มนั
แตกต่างกนัท่ีว่าสัตวท่ี์มนัไถมนัลากคนัไถ มนัลากไถเป็นหรือลากไถไม่เป็น  

จิตท่ีมนัพฒันาของมนัไม่ได ้ จิตน้ีมนัไม่มีวิวฒันาการของมนั มนัจะมีราคาท่ีไหน 
มนัก็ราคาของโลกไง ราคาของโลกคือวฏัฏะ คือผลของวฏัฏะ ผลของการเกิดมาเป็น
มนุษย ์ มนุษยเ์กิดมามีค่า น่ีอริยทรัพย ์ เพราะการเกิดเป็นมนุษยม์นัก็มีค่าเท่าน้ี น่ีค่าของ
โลกค่าของวฏัฏะ  

แต่ถา้มนัมีราคาข้ึนมา เห็นไหม มนัจะมีราคาข้ึนมาต่อเม่ือจิตเราสงบ มนัจะมี
ราคาข้ึนมาต่อเม่ือเรามีสติปัญญา แลว้มนัวิวฒันาการมนัพฒันาการของมนัข้ึนไปมนัจะ
เป็นบุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
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อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล วิวฒันาการของมนั พฒันาการของ
มนั พฒันาการของมนัท าอยา่งไรล่ะ 

น่ีไง มีครูบาอาจารยก์็ของเรา ครูบาอาจารยท่์านถึงคอยช้ีน าคอยชกัคอยน า จิตท่ี
สูงกว่าจะดึงจิตท่ีต ่ากว่าข้ึนมา จิตท่ีเสมอกนัก็งงๆ ดว้ยกนั จิตท่ีต ่ากว่าจะรู้จิตท่ีสูงกว่า
ไม่ได ้ จิตท่ีต ่ากว่า ถา้จิตท่ีต ่ากวา่กบัสูงกวา่ มนัสูงมนัต ่ากว่าตรงไหน ก็คนเหมือนกนั 
ความรู้สึกเหมือนกนั มนัต่างกนัตรงไหน ต่างกนัตรงอริยมรรค ต่างกนัตรงท่ีมนัรู้จริงกบั
รู้ไม่จริง ถา้รู้ไม่จริงมนัจะจินตนาการความว่าง เห็นไหม  

พินยักรรมไง เอาไปพิสูจน์พินยักรรมจริงหรือไม่จริง พระไตรปิฎกพิสูจน์ได ้
ทดสอบได ้ สังคายนาไดว้่าพระไตรปิฎกมนัถูกหรือเปล่า น่ีมนัก็ถูกทั้งนั้นน่ะ พอพิสูจน์
แลว้พินยักรรมถูกไม่ใช่พินยักรรมปลอม แลว้ทรัพยสิ์นมีหรือเปล่าล่ะ พินยักรรมน่ะมี 
แต่ตวัทรัพยสิ์นมีหรือเปล่า ตวัทรัพยสิ์นไม่มี น่ีไง มนัก็เลยไม่มีราคาไง ราคาของโลกไง 
ราคาของพินยักรรมไง แต่ราคาของทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นคืออริยทรัพยไ์ง ทรัพยสิ์นคือศีล
ไง คือสมาธิไง คือปัญญาไง แลว้ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนจริง มนัจะมาเกิดข้ึนจริงท่ีน่ี มนัจะมี
ราคาท่ีน่ี มีราคาท่ีน่ี เราถึงมีราคา เราควรท าคุณค่า  

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคน์ะ เป็นพยานว่า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้จริง ตรัสรู้แลว้สั่งสอนไดจ้ริง ผูท่ี้ปฏิบติัตาม ตาม
สัจจะตามค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้ป็นพระอรหนัตจ์ริง 
๑,๒๕๐ องค ์ยนืยนักนัว่าผูส้อนสอนไดจ้ริง แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัก็ปฏิบติัไดจ้ริง แลว้มาจตุรงค
สันนิบาตในวนัน้ี มาชุมนุมกนัในวนัน้ี วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา วนัน้ีแต่เม่ือเกือบ 
สองพนักว่าปีมาแลว้  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีกาลเวลาก็คือกาลเวลา ถา้เราประพฤติปฏิบติัท่ีน่ี ทุกขเ์ด๋ียวน้ี ทุกขท่ี์น่ี 
แลว้ถา้เราปฏิบติั สุขท่ีน่ี ความรู้ท่ีน่ี สัจจะเกิดท่ีน่ี แลว้จะมีราคาท่ีกลางหวัใจของเรา เรา
จะเป็นพระแทพ้ระจริงตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตามครูบาอาจารยท่ี์
ประพฤติปฏบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา เราท าจริงจะไดจ้ริง สมกบัราคาท่ีเราท าของเรา
เอวงั         


