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

 

อา้ว! เราตั้งใจฟังธรรมะ เราอุตส่าห์ขวนขวายมานะ เราขวนขวายมาเพื่อชีวิตเรา เพราะ
วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน เขาท าบุญกุศลของเขา เขาท าบุญกุศลเพื่อจิตใจของเขา เราไม่ไดท้  า 
เราก็ไม่ไดอ้ะไรเลย เราอยากมีหลกัมีเกณฑข์องเรา เราตอ้งท าของเราเอง วนัน้ีวนัพระ เราอยาก
ท าบุญกุศล ท าบุญกุศลเสร็จแลว้เราก็จะอุทิศส่วนกุศลใหพ้่อแม่ปู่ ยา่ตายายของเรา เพราะคน
ใกลชิ้ดของเรา เราก็รัก เรากถ็นอม เรากรั็กษา เราอยากใหพ้่อแม่ปู่ ยา่ตายายของเรามีความสุข น่ี
วนัพระ 

แลว้ยิง่วนัน้ีวนัสารทดว้ย วนัตรุษ วนัสารท ท าไมวนัน้ีเขาท าบุญกนัมากล่ะ ท าบุญกนั
มากเพราะเขาอยากใหพ้่อแม่ปู่ ยา่ตายายของเขาไดบุ้ญไง ถา้เขาอยากไดบุ้ญ แลว้ส่ิงใดเป็นบุญล่ะ 
ส่ิงใดเป็นบุญ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เวลาเทศน์สอนไวน้ะ เวลาเธอเจบ็ช ้าน ้ าใจ เวลาเธอ
ทุกขเ์ธอยาก เวลามีการพลดัพรากจากไป เธออยา่คร ่ าครวญ อยา่ร้องไห ้ อยา่ใหม้นัเสียใจ
จนเกินไปนกั ใหท้  าคุณงามความดีถึงกนั ใหท้  าคุณงามความดีแลว้อุทิศส่วนกุศล อุทิศส่วนกุศล
คือการระลึกถึง อุทิศส่วนกุศลคือความสุขใจของเรา ระลึกถึง 

เอาคุณงามความดีของเราระลึกถึง เราไดท้  าบุญกุศล เราไดเ้สียสละไปแลว้ เราระลึกถึง
ปู่ ยา่ตายายของเรา น่ีคือการอุทิศส่วนกุศล อุทิศส่วนกุศลเพราะเหตุน้ี ท  าคุณงามความดีถึงกนั น่ี
ท  าคุณงามความดี 

พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายคนไหนบา้งไม่อยากตอ้งการใหล้กูของเราเป็นคนดี ไม่ตอ้งการใหลู้ก
ของเรามีความสุข ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา มีความสุข อุทิศส่วนกุศล พ่อแม่เราก็มี
ความสุขใจกบัเราไง น่ีอุทิศส่วนกุศลแบบน้ี อนัน้ีเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นคุณงามความดี 
คุณงามความดีแบบโลกๆ นะ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๒ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

โลกเขา ดูสิ เราเห็นคนตกทุกขไ์ดย้าก คนทุกขค์นเขญ็ใจ เราก็เห็นใจเขา เราก็อยาก
ช่วยเหลือเจือจานเขา เราอยากท าทั้งนั้นแหละ อยากใหเ้ขามีความสุข อยากใหเ้ขามีความอุดม
สมบรูณ์ในชีวิตของเขา เราอยากช่วยเหลือเจือจานเขา เห็นไหม เราช่วยเหลือดว้ยวตัถุไง 

วตัถุ คนท่ีจิตใจของเขาเป็นธรรมๆ เขามัง่มีศรีสุข เขาเสียสละทานของเขา เขาตั้งโรงทาน
ของเขา ดูสิ มูลนิธิต่างๆ เขาเท่ียวสงเคราะห์สงหากนั วตัถุๆ สงหากนัใหเ้พื่อบรรเทาทุกข์ๆ  แต่
บรรเทาทุกขแ์ลว้ ถา้เราใหปั้ญญาเขาล่ะ ถา้ใหปั้ญญาเขา ใหเ้ขาขวนขวายของเขา ใหเ้ขาท าของ
เขา ชีวิตของเขาจะรุ่งเรืองข้ึนมา 

เห็นไหม ประเพณีวฒันธรรม มนัเป็นวฒันธรรม มนัเป็นส่ิงท่ีห่อหุม้ไว ้ มนัเป็นเปลือกๆ 
แต่ถา้เวลาความจริงของเรา เราท าบุญกุศล เราจะเอาแก่นใช่ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บอกพระอานนท ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะนิพพานไง โอ๋ย! เพราะจะท าบุญ
คร้ังสุดทา้ย คร ่ าครวญกนัมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เตม็ไปหมดเลย องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสั่งพระอานนทไ์ว ้ “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ใหเ้ขาปฏิบติับชูาเราเถิด ปฏิบติั
บชูาเราเถิด อยา่บชูาเราดว้ยอามิสเลย” 

แต่ก็ตอ้งบชูาแหละ บูชาเพราะเรายงัอ่อนดอ้ยอยู ่เราก็บชูาดว้ยอามิสน่ีแหละ 

แต่ถา้ผูท่ี้จะปฏิบติั จะเอาแก่นไง เราจะเอาแก่น เอาคุณงามความดีของเรา เราปฏิบติับูชา
เราเถิด เราสั่งสอนหวัใจของเราเถิด เราอบรมหวัใจของเราเถิด เห็นไหม เรามีสติยบัย ั้งมนั เวลา
มนัคิด คิดส่ิงท่ีไม่ดี คิดส่ิงท่ีมนัดิ้นรนของมนั ยบัย ั้งมนัดว้ยสติ  

สติ หลวงตาท่านสอนว่า สติเหมือนฝ่ามือ 

ฝ่ามือไม่สามารถกั้นคล่ืนทะเลไดน้ะ ดูสิ เวลาน ้าท่วม เวลาน ้าหลาก เขาท าเข่ือน ท า
ท านบมนัยงัพงัเลย มนักดัเซาะไปหมดเลย น ้ากดัเซาะ มนัท าลายไปหมด น ้าท  าลายทุกอยา่ง แต่
ท าไมสติเหมือนดงัฝ่ามือ มนักั้นทะเลได ้ มนักั้นทะเลได ้ สติมนักั้นทะเลได ้ น่ีทะเลอารมณ์ไง 
อารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัรุนแรง เรามีสติ เราฝึกหดั 

“น่ีก็ตั้งสติแลว้ หลวงพ่อใหฝึ้กหดัสติก็ตั้งสติแลว้ อารมณ์มนัก็ยงัรุนแรงอยู”่ 
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น ้าทะเลมนัมา มนัยงักั้นไม่ทนั ฝึกหดัๆ สิ ตั้งสติไว ้ ท  าบ่อยคร้ังเขา้ๆ สติมนัยบัย ั้ง
ความรู้สึกเราไดน้ะ ยบัย ั้งส่ิงท่ีมนัคิดตามแต่ใจมนั สติน่ีฝึก แต่ท่ีมนัท าไม่ไดเ้พราะมนัยงัขาดการ
ฝึกฝน ขาดการเรียนรู้ไง จิตของเราไม่มีการเรียนรู้ การฝึกฝน 

เขาพาเดก็ๆ ไป ไปพฒันาๆ ไปท าฝายน ้าลน้ เดก็ๆ มนัไปนะ มนัไปปักไม ้ เอาไมไ้ปปัก 
เอาหินไปเรียง เอ๊ะ! มนักั้นน ้าได ้ น่ีเราฝึกเขามา เห็นไหม มีการเรียนรู้ มีการพฒันาของมนันะ 
มนัก็ท  าของมนัได ้

ฝ่ามือสามารถกั้นน ้าทะเลได ้ ธรรมะๆ สัจธรรมๆ เราตั้งสติของเรา ฝึกหดัของเราข้ึนมา 
ท าของเราข้ึนมา ปฏิบติับชูาๆ ฝึกฝนข้ึนมาใหเ้ป็นแก่นท่ีเราแสวงหากนัอยูน้ี่ 

ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงนั้นมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เราจะปฏิเสธเขาไม่ไดห้รอก 
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนเรามีครอบครัวแลว้ตอ้งมีลูกมีหลาน เรามีลูกมีหลาน เรามีเดก็ข้ึนมา 
สังคมมนัซบัซอ้น สังคมมนัมีวิวฒันาการของมนั มนัตอ้งมีคนเกิดอยูต่ลอดไป แต่ของเรา เราโต
แลว้ เรามีสติปัญญาแลว้ ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมเราก็ศึกษา เราเขา้ใจ เราไม่คดัคา้นเขาหรอก ส่ิงท่ี
เป็นแก่นเป็นสาร เราจะหาของเราอยา่งไร 

ดูสิ ตน้ไมใ้นป่า เวลาเขาจะตดัตน้ไม ้ เขาไปควัน่เปลือกมนัใหม้นัยนืตาย เห็นไหม น่ีมนั
เป็นเปลือกๆ วฒันธรรมมนัเป็นเปลือก เป็นเปลือกมนัก็ห่อหุม้สังคมน้ีไวไ้ง ประเพณีวฒันธรรม
ท่ีมนัจะดีงาม ดูสิ พวงมาลยั ดอกไมแ้ต่ละตน้ แต่ละดอก เขาไปเก็บมา เขามาร้อยเป็นพวงมาลยั
บชูาพระ 

วฒันธรรมประเพณีมนัก็เหมือนดา้ยเส้นนั้นน่ะ มนัร้อยเรียงสังคม ร้อยเรียงหมู่บา้นของ
เรา ร้อยเรียงในตระกลูของเราใหม้นัสงบระงบั ใหอ้ยูใ่นกรอบๆ แต่พวงมาลยัเด๋ียวมนัก็เห่ียว มนั
ก็เสียหายไปนะ จิตใจของเราเวลามนัคิดดี มนัคิดดีเราก็ท  า พวงมาลยัเรากร้็อยกนั เรากมี็ความสุข 
มนัสวยมนังาม กล่ินมนัหอม เห็นไหม แต่มนัเป็นเปลือก เป็นเปลือก เราจะเอาความจริงของเรา 
ความจริงของเรา  

ถา้ความจริงของเรา เวลาเปลือกมนัห่อหุม้ตน้ไมน้ั้นไว ้ ตน้ไมจ้ะเจริญนะ ถา้ไม่มีเปลือก
นะ มนัสังเคราะห์อาหารทางใบไม่ได ้ มนัเล้ียงล าตน้ไม่ได ้ รากมนัไม่ได ้ น ้ าข้ึนไม่ได ้ เห็นไหม 
เขาควัน่มนั เขาตดัมนั น่ีวฒันธรรมประเพณี 
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เราบอกว่าส่ิงนั้นไม่ถูกตอ้งๆ 

มนัก็ถูกตอ้งของเขา มนัถูกตอ้งของเปลือก เปลือก มนัเป็นหนา้ท่ีของมนั เปลือกไม ้การ
ส่งอาหาร ล  าเลียงอาหารของมนั ล  าตน้ของมนัเพื่อเปลือกเพื่อใบของมนั น่ีก็เหมือนกนั 
วฒันธรรมประเพณีก็ใหส้ังคมเรามัน่คงไง 

ถา้สังคมมัน่คงเป็นสุข สังคมสงบร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์ไดป้ฏิบติั เห็นไหม 
เวลาคนมาวดั กลางคืนเงียบเลย น่ีเราไดป้ฏิบติัแลว้ ถา้มนัไม่สงบล่ะ ไม่สงบ มนัหนวกหูไปหมด 
มนัท าใหเ้ราประพฤติปฏิบติัไม่ได ้

เปลือกก็เป็นเปลือก ถา้เป็นเปลือกแลว้ การเรียนรู้ จิตของเราจะรู้ของเราข้ึนไป ถา้เราจะ
เอาแก่นสารของเรา น่ีเราเอาแลว้ หวัใจของเรา ดูแลใจของเรา ถา้เราดูแลหวัใจของเรานะ 

เขาบอกว่า “ไม่ท าอยา่งนั้น ไม่ท าอยา่งนั้น” 

เราท ามาหมดแลว้แหละ เราท าแลว้วางไว ้เห็นไหม เวลาวางไว ้วางแลว้เราพฒันาของเรา
ต่อเน่ืองไป เวลาต่อเน่ืองไปจะเอาแก่นแลว้ ถา้เอาแก่น แก่นท่ีไหนล่ะ 

ส่ิงท่ีวตัถุท่ีเขาเจือจานกนั เราเห็นความทุกขค์วามยาก เราอยากจะช่วยเหลือเขา เราอยาก
ช่วยเหลือเขา แต่คนของเขา เขาคิดไม่เป็น เขาท าไม่ได ้ใหข้องเขาไปเขายงัไปทิง้ไปขวา้ง เขาไม่
เขา้ใจของเขา เห็นไหม ดูสิ เวลาส่ิงท่ีดีงาม เราก็บอกส่ิงท่ีดีงาม เขาไม่เขา้ใจของเขา เขาจะเอาแต่
ใจของเขาๆ เขาไม่ไดฝึ้กใจของเขา 

ใจของเขาเป็นเร่ืองใจของเขา ใจของเราล่ะ เรามอง เห็นไหม เรามอง น่ีคนเขา้กนัดว้ยธาตุ 
ถา้ธาตุมนัลามกจกเปรต มนัเขา้กนัอยา่งนั้นแหละ ชอบเร่ืองลามก ชอบเร่ืองจกเปรตอยา่งนั้น
แหละ 

ถา้ธาตุมนัเป็นธาตุของธรรม มนัจะคุยเร่ืองธรรมะนะ ถา้เร่ืองธรรมะนะ แต่ถา้เราไปคุย
กนัตรงขา้ม ไอพ้วกลามกจกเปรตก็บอกเราตอ้งไปเอาผลประโยชน์ของเรา เราตอ้งเอารัดเอา
เปรียบเขา พวกเราคนมีศกัด์ิศรีเวย้ ไอพ้วกนั้นเป็นคนเซ่อเวย้ ไอค้นฉลาดเวย้ 

ฉลาดนัน่ล่ะมนัฉลาดใตข้องกิเลสไง มนัฉลาดไปไหนล่ะ มนัไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟมา
เผาตวัมนัโดยมนัไม่รู้ตวั 
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เพราะเวลาคนใกลต้ายนะ เขาเรียก “กรรมนิมิต” คนท าส่ิงใดมนัจะเกิดส่ิงนั้น เราท าไว้
เอง เราท าไวเ้อง เห็นไหม หมาไล่เน้ือ เวลาหมาไล่เน้ือมนัมีก าลงั มนัไล่ของมนัไป กรรมมนัไล่
มา เวลาท าไว ้ ส่ิงท่ีว่าเรามีศกัด์ิศรี เราท าคุณงามความดี แต่เวลาคนท่ีเป็นธรรมๆ เราท าส่ิงใดเขา
เหยยีดหยามทั้งนั้นแหละ “ไอพ้วกนั้นคนเซ่อ คนเซ่อ แหม! เกิดมาชีวิตจืดชืด โอ๋ย! ชีวิตไม่สนุก
ครึกคร้ืนแบบเขาเลย” 

ธรรมะเหมือนน ้าฝน ใสสะอาด จืดสนิท ไม่มีโทษมีภยักบัร่างกาย เป็นประโยชน์ทั้งนั้น
แหละ น ้าสุรายาเมา เขากินของเขาแลว้เขามีความสุขของเขา เห็นไหม เมาหย  าเปอยูอ่ยา่งนั้น
แหละ เขาบอกมีความสุขของเขาๆ นัน่เป็นเร่ืองโลกๆ 

แลว้ชีวิตจืดชืด อะไรมนัจืดชืดล่ะ ท่ีไหนมนัจืดชืด จืดชืด ฝ่ามือมนัสามารถกั้นทะเลได ้มี
สติสัมปชญัญะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง เวลาจิตมนัสงบเขา้ไป มนั
ผงะเลย “เอ๊อะ! อยา่งน้ีก็มีดว้ยหรือ อยา่งน้ีก็มีดว้ยหรือ” แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัอยูท่ี่ไหน ไปหา
ในตูพ้ระไตรปิฎกไดไ้หม ไปหาจากครูบาอาจารยไ์ดไ้หม ไปหาจากใครไดบ้า้ง รสของธรรมไป
หาจากใครไดบ้า้ง ถา้ใจไม่ไดส้ัมผสั 

แต่ถา้ใจมนัไดส้ัมผสันะ จิตมนัสงบมา โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์มหศัจรรย ์ไหนว่ามนัจืดชืด
ไง ไหนบอกว่ามนัจืดชืด 

จืดชืดเพราะมึงไม่รู้จกัไง ทพัพีขวางหมอ้ไง ทพัพีเขาเอาไวต้กัอาหารใหค้นอ่ืนไง มนัไม่
เคยไดกิ้นไง เกิดมาเป็นเรา เรามีชีวิตจิตใจข้ึนมา เกิดมาเป็นเรา เราอยากสงเคราะห์สงหาคนอ่ืน 
สงเคราะห์เขาดว้ยทางวตัถุไง แลว้หวัใจล่ะ ใจใครจะไปสงเคราะห์มนัล่ะ เราจะเอาคุณธรรมมา
จากไหนล่ะ 

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็ฟังเร่ืองของเรา ตอกย  ้าเขา้มาท่ีน่ี แต่มนัไม่อยา่งนั้นน่ะสิ มนัทอดทิง้
ตวัเอง ทอดทิ้งหวัใจ แลว้ก็จะส่งเสริมนะ เมตตา สงสาร สงเคราะห์ โอ๋ย! เมตตากนัหมด 

วตัถุ โลกเขาสงเคราะห์กนัได ้ ถา้โลกสงเคราะห์มนัก็เป็นความดีอนัหน่ึง มนัเป็นเปลือก 
แต่หวัใจของเรามนัตอ้งมีศีล ความปกติของใจ ถา้มนัมีสมาธิข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้
ใจสงบ เราสงเคราะห์ใจเราเอง การสงเคราะห์ใจเราเอง ถา้เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา ปัญญามนั
แยกแยะข้ึนมา มนัเกิดปัญญาข้ึนมา 
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ปัญญาน้ีปัญญาจ าเพาะตน ปัญญามนัเกิดจากจิต มนัก็แกไ้ขจิตดวงนั้น เห็นไหม จิตแกจิ้ต 
หนามยอกเอาหนามบ่ง กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ เราจะเอาอะไรไปบ่งมนัออกมา จะเอาอะไรไปถอน
ส่ิงใดออกมา มนัตอ้งเกิดภาวนามยปัญญาเกิดจากจิต 

เราศึกษามาจากขา้งนอก ศึกษามาจากสัญญา สัญญาคือขนัธ์ ๕ คือความคิด ความปรุง 
ความแต่ง แลว้ความรู้สึก กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ อยูท่ี่ความรู้สึกอนันั้น ความคิดมนัอยูน่อก ความคิด
มนัอยูน่อก เราพุทโธๆ จากความคิดนั้นเขา้มาจนมนัสงบเขา้มา แลว้เกิดปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต 
ไม่ใช่เกิดจากสมอง เกิดจากทางวิทยาศาสตร์ท่ีเราพิจารณา น่ีไง เวลาทางการศึกษา เขา
ทบทวนๆๆ มนัลืม ก็หนงัสือเอาคืนหมด อาจารยเ์อาคืนหมด ศึกษามาก็ลืม 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัลืมไดอ้ยา่งไร มนัลืมไดอ้ยา่งไร เพราะจิตมนัเป็นเอง มนัลืม
ไดอ้ยา่งไร 

เวลาหลวงตาท่านพดู พุทธ ธรรม สงฆร์วมเป็นหน่ึงเดียว 

ไอพ้วกนั้นก็บอกว่า พุทธ ธรรม สงฆร์วมเป็นหน่ึงเดียว...หน่ึงเดียวมนัพดูข้ึนมา มนั
ไม่ใช่เป็นจริง 

ถา้เป็นจริงมนัเกิดจากจิต เห็นไหม อริยสจั สัจจะมนัเกิดจากใจ เกิดจากใจ จากใจดวง
หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงน้ีเป็นแบบน้ีนะ มนัรอบรู้ไปหมด แลว้เราภาวนาไปลม้ลุกคลุกคลาน 
เราหาครูอาจารยก์็ตรงน้ีไง เราท ามาอยา่งน้ีเป็นอยา่งน้ีควรท าอยา่งไรต่อไป แลว้ท าต่อไป ท า
อยา่งน้ีป๊ับ ถา้เดินเบ่ียงซา้ยเบ่ียงขวาไปมนัลงขา้งทางอยูแ่ลว้ แลว้ถา้ตรงไปจะตรงไปอยา่งไร 
ตรงไป ขา้งหนา้มนัโล่งโถง แต่กิเลสมนับงัไวบ้อกว่ามืดต้ือ ไปไม่ได ้ท าอยา่งไร  

ครูบาอาจารยท่์านสอนอยา่งน้ี กรรมฐานสอนอยา่งน้ี หดัเรียนรู้ๆ เรียนรู้ในใจของตวัไง 
ดูสิ แมแ้ต่ฝ่ามือกั้นทะเลได ้ เราจะวิดทะเลทั้งหมดเลย เราจะพลิก ๓ โลกธาตุ หวัใจน้ีมนัจะไม่
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

ท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิด พอบอกเกิดเป็นมนุษย ์“โอ๋ย! มนุษยก์็คือมนุษย ์ตายก็จบ” 

แลว้มึงมาจากไหนล่ะ อา้ว! ก็บอกว่ามาจากแม่ แลว้แม่ท่ีไม่ทอ้งล่ะ อา้ว! คนเป็นหมนัมนั
ไม่ทอ้ง ท าอยา่งไรล่ะ อา้ว! มึงมาจากแม่ ไอน้ัน่มนัเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์ น่ีกามคุณ ๕ 
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เร่ืองของกาม เร่ืองของสังสารวฏั แต่ปฏิสนธิจิต ไอต้วัเวียนว่ายตายเกิดนัน่น่ะ มนัไม่รู้มนัเห็น
ของมนัไง 

ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัเขา้มาท่ีน่ี มนัวิปัสสนาของมนั ถา้มนัถอดมนัถอนของมนั ท า
ท่ีน่ีไง น่ีแก่นของมนัไง 

บอกว่า เวลาเปลือก อู๋ย! มนัเป็นเปลือกนะ วฒันธรรมประเพณีมนัเป็นเปลือก 

เปลือกมนัก็ส าคญั มนัก็หล่อเล้ียงตน้ไมน้ั้นไว ้ หล่อเล้ียงสังคมน้ีไว ้ สังคมร่มเยน็เป็นสุข 
สมณะชีพราหมณ์จะไดป้ฏิบติั แลว้ปฏิบติั ปฏิบติัท่ีไหนล่ะ? ปฏิบติัท่ีใจ  

ถา้ปฏิบติัท่ีใจ ถา้ใจมนัสูงส่งข้ึนมา เราจะมองแลว้มนัเมตตาไปหมด ค าว่า “เมตตา” 
เมตตาแบบคนท่ีมีปัญญานะ ไม่ใช่เมตตาแบบโลก ฉนัสงสารเธอ ฉนัสงสารเธอ อยากใหเ้ขารู้ว่า
ฉนัเมตตา น่ีเมตตาโลกๆ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยน์ะ ท่านเมตตา ท่านเฉย หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาทั้งหมด องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยากร้ือสัตวข์นสัตว ์ ท่านไปประกาศว่าท่านเมตตาใคร เมตตามนั
อยูใ่นใจอนันั้น ไม่ตอ้งมาคุย ไม่ตอ้งควกัออกมา มนัเป็นความจริงอยูใ่นนั้น ความจริงมนัเป็น
ความจริง แร่ธาตุมนัคือแร่ธาตุ ธาตุใดก็เป็นธาตุนั้น ของมนัจริงของมนั มนัก็จริงของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้นแหละ แลว้จริงอยา่งนั้น เห็นไหม เวลาปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวธ์าตุนั้น 

แต่มนุษยเ์ขาเกิดมามีกายกบัใจ แต่เขาไม่รู้ไม่เห็น แลว้เขาก็ตะครุบเงา เวลาคุยโมก้็โมก้นั
ไป โมก้นั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัไม่เคยรู้เคยเห็นของมนั น่ีไก่ได้
พลอยๆ มนัไดพ้ลอยมามนัยงัไม่รู้จกัว่าพลอย เกิดมาเป็นมนุษยมี์กายกบัใจๆ อยูน่ี่ แสวงหากนั
แต่เร่ืองวตัถุ แสวงหากนัแต่ลาภสกัการะ โลกธรรม ๘ อยูน่ี่ แต่หวัใจทิง้มนัไป หวัใจทิง้มนัไป 

แลว้ของใครของมนั ใจเราก็คือใจเรา เรากท็  าของเราแลว้แหละ ท าแลว้จะเพ่งโทษคนอ่ืน
ไง จะมาบงัคบัใหค้นอ่ืนท าไง 

ไม่ไดบ้งัคบั บอกใหรู้้ ใหเ้ห็น ใหคิ้ด คิดใหเ้ป็น ถา้คิดเป็น มนัมีส านึกข้ึนมา คนมีส านึก
มนัท าไดห้มดแหละ แลว้คนมีสามญัส านึกข้ึนมา ฝ่ามือจะกั้นทะเลแลว้ แลว้มนัจะวิดทะเลของ
มนั ทะเลอะไร? กามราคะไง ทะเลคือส่ิงท่ีมนัท่วมทน้หวัใจนั้นไง หวัใจท่ีมนัท่วมทน้ ท่ีมนัทุกข์
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กนัอยูน่ี่ แสวงหาบุญ หวัใจท่ีท่วมทน้อยูน่ี่ เอามนัออก เอากิเลสตณัหาความทะยานอยากออกไป 
ถา้มนัสวา่งไสว มนัสวา่งโพลงของมนั มนัจะมีอะไร ดูดวงอาทิตยสิ์ มนัสว่างขนาดไหน แลว้มนั
ไดอ้ะไรล่ะ มนัก็แร่ธาตุทั้งนั้นแหละ 

แต่ตอ้งใจมนัเป็นสิ มนัพน้จาก ๓ โลกธาตุ พน้จากการดึงดูดของดวงอาทิตย ์ พน้จาก
วฏัฏะ พน้ไปหมดเลย เอวงั 


