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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เรามาวดัมาวาเพื่อความสงบร่มเยน็ เพื่อความสุขในหวัใจนะ 
มาวดัใจไง เวลาอยูว่ดั ไปวดัใจ แต่เราไปวดัท่ีวดัเป็นวตัถุ เราไปเห็นนะ มนัช่ืนตา ไปเห็นส่ิงท่ี
เขาปลูกสร้าง ส่ิงต่างๆ มนัเป็นศิลปวฒันธรรม วฒันธรรมของชาวพุทธ อนันั้นมนัเป็น
วฒันธรรม เห็นภาพต่างๆ แลว้มนัประทบัใจ 

แต่ถา้เราไปวดั เราไปวดัหวัใจของเรา ถา้ไปวดัหวัใจของเรา เราตอ้งรีบ เรารีบของเรา เรา
รีบดว้ยความมีสตินะ ค าว่า “รีบ” มีสติ ไม่เฉ่ือยชา ความเฉ่ือยชา กิเลสมนัจะครอบง า ถา้กิเลส
ครอบง า ความเฉ่ือยชา ความต่างๆ 

เวลาเราเมตตาสัตวน์ะ ทุกคนจะเมตตาสัตว ์ ถา้เมตตาสัตวน์ะ เราจะเล้ียงดู เราจะปกป้อง
ดูแลสัตว ์ ดสิู ในปัจจุบนัน้ีส่ิงท่ีเป็นศตัรูกบัสัตวคื์อมนุษยท์ั้งนั้นแหละ มนุษยท์  าลายท่ีอยูอ่าศยั
ของมนั มนุษยท์  าลายอาหารของมนั มนุษยท์  าทุกอยา่งเลย แต่เวลาเราไปเท่ียวตามป่าเขาจะข้ึน
ป้ายไวเ้ลย หา้มใหอ้าหารสัตว ์หา้มใหอ้าหารสัตว ์ 

เขาหา้มใหอ้าหารสัตว ์ เพราะพอใหอ้าหารสัตว ์มนัจะไม่ขวนขวาย มนัจะไม่หาอยูห่ากิน
ดว้ยตวัของมนัเอง มนัจะรออาหารจากมนุษยท่ี์ไปใหม้นั ถา้รออาหารจากมนุษยท่ี์ใหม้นั แลว้
มนุษย ์ จิตใจของคนมนัแตกต่างกนั ถา้จิตใจของคนแตกต่าง คนท่ีเมตตา คนท่ีเขาอยากเจือจาน 
คนท่ีเมตตาก็อยากใหม้นั คนท่ีเขาไม่ใหม้นั เขาเห็นมนัมาเขานึกว่ามนัมาท าร้าย มนัก็มาดว้ย
ความซ่ือของมนั ความเขา้ใจของมนั มนัจะขออาหาร แต่คนกลวัเป็นภยักบัมนั คนก็ตอ้งฆ่ามนั 
คนก็ตอ้งท าลายมนั 

เขาถึงบอกว่า ถา้อยูใ่นป่า หา้มใหอ้าหารสตัว ์ เพราะใหส้ัตวม์นัด ารงชีวิตของมนั ใหม้นั
อยูข่องมนัได ้ แต่มนุษยก์็เป็นผูท้  าลาย ท าลายท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์ ท  าลายแหล่งอาหารของสัตว ์
ท  าลายทั้งนั้นแหละ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้ท  าลาย 
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แลว้มนุษยท่ี์มีน ้ าใจ ตอนน้ีมนุษยท่ี์มีน ้ าใจเขาก็ไปฟ้ืนฟู สัตวท่ี์สูญพนัธ์ุแลว้เขาก็จะมา
โคลนน่ิง พยายามฟ้ืนฟูสัตวน์ั้นมา ตอ้งปรับสภาพแลว้ใหส้ัตวน์ั้นมนัอยูข่องมนัได ้เห็นไหม คน
ท่ีจิตใจเขาสูงส่งเขาทุ่มเททั้งชีวิตของเขาเลย 

แต่พวกเรา จิตใจของเรา เราบอกท าไมเขาทุ่มเทชีวิตของเขาไปในส่ิงท่ีไร้สาระ ท าไมเขา
ไม่ท ามาหากินของเขา ท าไมเขาไม่ท าเพื่อตวัของเขา ท าไมเขาทุ่มเทชีวิตของเขาไปเพื่อสัตว ์

ทั้งชีวิตของเขาทุ่มเทกนันะ คนท่ีจิตใจเขารัก จิตใจเขาเมตตาของเขา เขาท าของเขาได ้
แลว้เขาจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไรล่ะ เขาด ารงชีวิตของเขาได ้ เขาด ารงชีวิตของเขาดว้ยความ
ประหยดั ดว้ยความมธัยสัถข์องเขา ดว้ยปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยัของเขา เขาไม่ตอ้งการความร ่ารวย 
เขาไม่ตอ้งการความนบัหนา้ถือตาของสังคม แต่คนท าดี ดีก็คือดี ชัว่ก็คือชัว่ น่ีพดูถึงน ้าใจของคน 

เราไปวดัไปวา ไปวดัท่ีเราไปเห็นภาพประทบัใจต่างๆ นัน่ก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ถา้เรามีสติมี
ปัญญา เราจะวดัใจของเรา ขอ้วตัรปฏิบติั ถา้ว่าขอ้วตัรปฏิบติั เราจะฟ้ืนฟู เราจะมีสติมีปัญญาของ
เรา ถา้มีสติปัญญาของเรานะ เราเกิดปัญญาแลว้เราท าส่ิงใด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้ท่ีไหน? ตรัสรู้ท่ีโคนตน้โพธ์ิ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้องคเ์ดียวตรัสรู้ท่ีโคนตน้โพธ์ิ เวลาตรัสรู้แลว้เผยแผธ่รรมๆ มา เวลา
เผยแผธ่รรมมานะ ทุกคนปรารถนาความสุขๆ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาแสดง
ธรรมๆ มนัแทงเขา้ไปในหวัใจ ปรารถนาความสุข 

เวลากษตัริย ์ เวลาส่ิงท่ีเขามีความทุกขค์วามยาก เห็นไหม ทิฏฐิพระ มานะกษตัริย ์ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เคลียร์ปัญหาในหวัใจนั้นว่า ส่ิงนั้นเวลามนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมา
เพราะเหตุใด เกิดข้ึนมาตอ้งมีท่ีมาท่ีไป คนเรามีเวรมีกรรม สร้างกรรมกนัมา ถา้มีกรรมเก่ามา 
กรรมเก่า ท  าส่ิงใดมนัขาดตกบกพร่องไปทั้งนั้นแหละ น่ีกรรมเก่า ถา้กรรมใหม่ล่ะ กรรมใหม่ 
กรรมปัจจุบนัน้ี คนจะมีกรรมเก่ามา ถา้มีกรรมดีมา กรรมดีกส่็งเสริมมา แต่ถา้คนส่งเสริมมา 
ส่งเสริมมาเกิดเป็นมนุษย ์ แต่มนัก็ทุกข์ๆ  ยากๆ มนัก็ขาดตกบกพร่องมาตลอดไป ถา้ตลอดไป 
ท าไมเราท าแลว้มนัไม่ประสบความส าเร็จ บางคนท าไมประสบความส าเร็จ เห็นไหม มนัมีท่ีมา
ท่ีไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกท่ีมาท่ีไป 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
ปรารถนามาเป็นพระโพธิสัตว ์ สร้างสมบุญญาธิการมามหาศาล สละชีวิต สละชีวิตนะ เวลาใน
หมู่สัตว ์ สละชีวิตเพื่อปกป้องเขา เวลาเป็นหวัหนา้สัตว ์ หวัหนา้ต่างๆ สละมาทั้งหมด สละเพื่อ
สร้างอ านาจวาสนาบารมีธรรม แลว้เวลาเราเกิดมาในชาติปัจจุบนัน้ีเราก็มามองอยา่งน้ี มองคนท่ี
เขาอุทิศชีวิตของเขาเพื่อคุม้ครองสัตว ์เพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม เขาสละชีวิตของเขาท าไม  

ถา้เขาสละชีวิตของเขา คนท่ีดีเขาก็สละชีวติของเขาตามความเป็นจริงของเขา คนท่ีเห็น
คนอ่ืนท าความดีก็จะท าตามบา้ง ท าตามบา้งก็มีผลประโยชน์ทบัซอ้น มนัท าใหเ้ราเช่ือถือใคร
ไม่ไดเ้ลย ถา้เราอยากท าคุณงามความดีเหมือนกนัใช่ไหม แต่เราก็ท  าคุณงามความดีไปแลว้ ความ
ดีจะเป็นความดีจริงหรือเปล่า ความดีอยา่งนั้น เราอยูใ่นสังคม สังคมก็เป็นแบบนั้น ถา้สังคมเป็น
แบบนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอน กรรมเก่า-กรรมใหม่ เราเกิดมา สภาวะกรรม 
เราเกิดมาในสังคมแบบน้ี สังคมแบบน้ีถา้เราเกิดมาเจอคนดี เจอหวัหนา้ท่ีดี เราเจอหวัหนา้ท่ีดี 
เจอสังคมท่ีดี เราก็มีความร่มเยน็เป็นสุข ถา้เราเกิดมาในสังคมท่ีมีแต่การเอารัดเอาเปรียบกนั เราก็
มีความทุกข ์ เห็นไหม น่ีผลของวฏัฏะๆ การสร้างบุญกุศลของเรามา ถา้สร้างบุญกุศลมา ท่ีมาท่ี
ไปจากกรรมเก่า-กรรมใหม่ หน่ึง ท่ีมาท่ีไปจากทิฏฐิมานะของเรา เราเกิดมาแลว้เราว่าเรามี
ความคิดท่ีถูกตอ้ง เรามีความคิดดีงาม 

มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด มรรคหยาบกคื็อความคิดของเรา เราคิดวา่มนัเลอเลิศ แต่
เวลาเรามีประสบการณ์ชีวิต ความคิดของเรามนัหญา้ปากคอก คือว่ามนัเดก็นอ้ย มนัทารกมาก 
ความคิดของมนั ความคิดของคนมนัพฒันาไปมากกว่าน้ี 

ดูสิ เวลาบริษทัท่ีปรึกษา เขามีขอ้มูลของเขามหาศาลเลย คนจะมาลงทุนเขาไปท่ีบริษทั
นั้น เขาจะเอาขอ้มูลจากท่ีนั้นมาเป็นประโยชน์ ไอเ้รา เราใชปั้ญญาของเราเราว่าเราไบรตม์ากเลย
นะ เราว่าเราเก่งมากเลย แต่เราไม่มีวิชาชีพแบบนั้น เราจะเขา้ขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงอยา่งนั้นไม่ได ้ปัญญา
ท่ีว่าเราพฒันาไปแลว้มนัจะรู้ของมนัไป น่ีพดูถึงปัญญาทางโลกนะ แลว้ปัญญาทางโลกมนัมา
จากไหนล่ะ? มนัมาจากฐีติจิต 

คนเรา สัตวก์็มีความคิดนะ มนุษยก์็มีความคิด ส่ิงท่ีเป็นแร่ธาตุมนัไม่มีความคิด เพราะมนั
ไม่มีหวัใจ ถา้มีหวัใจ มนัมีความคิด ความคิดเกิดจากใจ ความคิดเกิดจากจิต แลว้เวลาความคิดท่ี
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เกิดข้ึนมา ความคิดท่ีเกิดจากจิต จิต คนท่ีเวียนว่ายตายเกิด เพราะอะไรล่ะ เพราะมีความไม่รู้จกั
ตวัเอง อวิชชาคือความไม่รู้จกัตวัเอง เพราะไม่รู้จกัตวัเองถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิด เพราะมนัเวียน
ไปไง 

ถา้เรามาวดัมาวา เรามีขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรคืออะไร? ขอ้วตัรคือการกระท ามนัมีสติอยู่
กบัขอ้วตัรนั้นแหละ เราท าส่ิงใดมีสติแบบนั้น แลว้เราจะพฒันาของเราข้ึนไป เราเมตตาสัตว ์ เรา
ก็อยากปกป้องดูแลของมนัไป เวลาสัตวม์นัเจริญข้ึนมา สัตวท่ี์มนัจะเป็นสัตวป่์า หา้มใหอ้าหาร
สัตว ์ ถา้ใหม้นัแลว้มนัจะไม่พึ่งพาตวัมนัเอง ถา้ใหม้นัแลว้มนัจะไม่พฒันาตวัมนัเอง มนัจะ
ด ารงชีวิตของมนัไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราไปวดัไปวา เราก็มีขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาก็เพื่อ
มีสติมีปัญญา ถา้มีปัญญาข้ึนมา ถา้เรามีสติมากข้ึน จากขอ้วตัรปฏิบติัมนัจะเขา้ไปสู่ตวัตน้เหตุ
การกระท า คือตวัตน้เหตุของความคิด ถา้มีตน้เหตุของความคิด เรามีสติปัญญาของเรา เพราะ
อะไร เพราะมนัตอ้งมีสภาวะแวดลอ้มท่ีดี สภาวะแวดลอ้มท่ีดีคือมนัไดใ้ชส้ติปัญญามา เราได้
สร้างบุญกุศลของเรามา มนัมีบารมีมา มนัฟังเหตุฟังผลข้ึนมา มนัพฒันาข้ึนมา  

เวลามนัจะเร่ิมหดัภาวนาแลว้ เอ!๊ ถา้เราท าบุญกุศล ท าบุญกุศลมนัก็แช่มช่ืนนะ ท า
บ่อยคร้ังเขา้ๆ สร้างอ านาจวาสนาบารมี แลว้มนัจะมีอะไรมากไปกว่าน้ีล่ะ ถา้มีมากกวา่น้ี เราเร่ิม
ก าหนดพุทโธแลว้ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิแลว้ เราจะปฏิบติัแลว้ เราจะหาจิตใจของเราแลว้ ถา้
เราหาจิตใจของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัมหศัจรรยแ์ลว้ มหศัจรรย ์เห็นไหม 

ท่ีว่าเรามีความคิด เรามีปัญญาๆ...มนัปัญญาโลกๆ ทั้งนั้นแหละ มนัปัญญาโลกๆ แต่ถา้
มนัสงบเขา้มา มนัสงบเขา้มา สงบอนัน้ีตอ้งใชปั้ญญานะ ถา้เราไม่ใชปั้ญญาข้ึนมา เราท าบุญกุศล 
เราท าแลว้เรามีเหตุผลอะไรถึงท าบุญ เรามีเหตุผลอะไร ท าไมเราตอ้งท าบุญดว้ยล่ะ 

อา้ว! เราท าบุญเพราะอะไร เพราะสังคมจะอยูร่่มเยน็เป็นสุขก็ดว้ยคนท่ีเสียสละ คนท่ีมี
หวัใจท่ีเป็นธรรม หวัใจท่ีเปิดกวา้ง หวัใจท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบกนั แลว้ถา้ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั
จะท าอยา่งไรใหม้นัเพิ่มข้ึนไป เห็นไหม มนัเป็นเคร่ืองแสดงของน ้าใจ เราก็เสียสละทาน 
เสียสละทาน เสียสละอยา่งไร 
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เสียสละภิกษุ ภิกษุผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์ พอพรหมจรรยข้ึ์นมา เล้ียงชีพ เราเสียสละไป
เป็นบุญกุศลของเรา เน้ือนาบุญของโลกนะ เราหว่านพืชของเราไป หว่านแลว้ไปไหนล่ะ ภิกษุก็
ด  ารงชีวิตเหมือนเราน่ีแหละ ภิกษุก็ฉนัเพื่อด ารงชีวิต ท่ีเหลือแลว้เราก็เจือจานชีวิตของเรา เราก็มา
ใชร่้วมกนั 

ถา้จิตใจมนัเป็นธรรม จิตใจมนัเสียสละทานเพื่อจิตใจมนัเปิด ถา้จิตใจมนัเปิด ถา้มนัจะ
ภาวนามนัจะท าแลว้ ถา้จิตใจมนัไม่เปิด จะภาวนา เรานะ เราเส้ือผา้ก็ไม่ไดซ้กั ทุกอยา่งมนัก็มีแต่
ความเศร้าหมอง แลว้เราก็บอกว่าเราสบายๆ มนัจะจริงไหม ถา้เราซกัเส้ือซกัผา้ของเรา เราเก็บทุก
อยา่งเรียบร้อยแลว้ เราท าส่ิงใดเสร็จแลว้มนัสบายจริงไหม? จริง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจมนัมีสภาวะแวดลอ้มท่ีดี มนัจะไดเ้ร่ิมภาวนา มนัจะภาวนา มนัจะ
เป็นสัมมาสมาธิไง มนัจะเขา้ไปสู่ฐีติจิต ถา้เขา้ไปสู่ฐีติจิต เห็นไหม เวลาท าความสงบก็ตอ้งใช้
ปัญญา แต่ปัญญาอยา่งน้ีเขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอยา่งน้ีเขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญา
สามญัส านึกของมนุษย ์มนุษยท่ี์มีปัญญาๆ ปัญญาท่ีมนัส่งออก ปัญญาท่ีกวา้นเอาผลประโยชน์มา
เพื่อเป็นของเรา แต่เวลาเราจะเอาความจริงข้ึนมา เราจะเอาความจริงของเรา เราตอ้งมีสติปัญญา
ร้ือคน้ใจของเรา แลว้ใจของเรามนัเป็นนามธรรม ใจของเรามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  

ใจของเรามนัไปเกาะเก่ียวยดึทุกอยา่งหมดเลย ยดึทุกอยา่ง สมบติัเป็นของเรา สังคมเป็น
ของเรา เราตอ้งเชิดหนา้ชูตา มนัไปส่งออกหมดเลย ถา้เรามีสติปัญญา มนัยอ้นกลบั พุทโธๆ มนั
ปล่อยวางพวกนั้นเขา้มา ถา้ปล่อยวางเขา้มามนัจะเป็นตวัของมนั 

จากขอ้วตัร ขอ้วตัรน้ีส าคญั ขอ้วตัรมนัเป็นการฝึกใหจิ้ตใจมนัเปิดกวา้ง จิตใจมนัเปิด
กวา้งข้ึนมา มนัยอมรับเหตุผลข้ึนมา มนัเร่ิมปล่อยวางได ้ ถา้มนัไม่ยอมรับเหตุผล มนัยดึไวแ้ลว้
มนับอกปล่อยวางนะ “ของฉนัว่างๆ ของฉนั” มนัยดึของมนัว่ามนัปล่อยวาง มนัละเมอ มนัเพอ้
เจอ้ มนับอกมนัปล่อยวาง มนัคิดใหว้่างไง มนัตระหน่ีถ่ีเหนียว มนัคิดใหว้่างโดยความเขา้ใจผดิ
ของมนั โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

แต่ถา้เราพุทโธๆ ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีมนัสงบ พอมนัสงบเขา้มา เวลามนัฝึกหดัใชปั้ญญานะ 
ปัญญาเกิดจากการภาวนามยปัญญามนัมหศัจรรยน์ะ เวลาเขาท าบุญกุศลกนั เขาสร้างถาวรวตัถุ 
เขาสร้างธรรมจกัร เขาสร้างต่างๆ น่ีเราสร้างถาวรวตัถุใหเ้ป็นสมมุติ เป็นเคร่ืองหมายบอก แต่
เวลาจกัรมนัเคล่ือน เวลาเกิดภาวนามยปัญญา จกัรมนัเคล่ือน ดูสิ เคร่ืองยนตก์ลไกอะไรก็แลว้แต่ 
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ถา้สนิมมนัเกาะ มนัเปิดไม่ออก มนัถอดไม่ได ้ มนัถอดไม่ไดห้รอก สนิมมนัจบัแน่นเลย แต่ถา้
เวลาเราพยายามใชส้ารน ้ายากดั เราพยายามจะดูแลของเรา ถา้มนัถอดออกได ้มนัมหศัจรรยน์ะ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาปัญญามนัเคล่ือน จกัรมนัเคล่ือน ถา้จกัรมนัเคล่ือน ธรรมจกัร จกัรน้ี
มนัจะบดบ้ีท าลายความเศร้าหมอง ท าลายความตึงเครียดในหวัใจ มนัคลายตวัออก น่ีธรรมจกัรท่ี
มนัเกิดข้ึน เราเห็นสภาวะแบบนั้นมนัจะต่ืนเตน้มาก แต่พดูอยา่งน้ีป๊ับมนัก็เป็นวตัถุอีกแหละ 
เปรียบเทียบอีกแลว้ เปรียบเทียบเราก็คิดเลยนะ อ๋อ! น็อตท่ีมนัโดนสนิมมนัเป็นอยา่งนั้นเนาะ 
เวลาคลายออก มนัคลายออก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูบอกวธีิการๆ ทั้งนั้นแหละ ไม่ไดบ้อกถึงผล เห็น
ไหม เวลาปัญญามนัเกิด ท่ีว่ามีปัญญาๆ อนันั้นไง ส่ิงท่ีว่าเราคน้หาๆ ภาวนามยปัญญาไม่มีใคร
เคยเห็น แลว้ไม่มีใครเคยพสูิจน์ได ้ถา้คนจะเห็น คนจะพิสูจน์ได ้อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นอริยบุคคลข้ึน
ไป เพราะมนัเป็นความจริง เพราะมนัเกิดจากเหตุจากผลไง 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เทศนาว่าการ คนทุกขค์น
ยาก ผอ่นคลายความทุกขข์องเขาในใจของเขาดว้ยเหตุดว้ยผลท่ิมเขา้ไปในหวัใจอนันั้น หวัใจอนั
นั้นดว้ยกรรมเก่า-กรรมใหม่ ดว้ยพฤติกรรม ดว้ยทิฏฐิมานะ ไดค้ลายตวัออกไง แต่มนัคลายตวั
ออกอยา่งน้ีมนัช าระกิเลสไม่ไดห้รอก 

แต่ถา้มนัมีความสงบเขา้ไป แลว้มนัภาวนามยปัญญาข้ึนมา อนัน้ีมนัมหศัจรรย ์ อนัน้ีมนั
เป็นความเห็น แลว้มนัเกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาจากหวัใจของจิตดวงนั้น เกิดจากภวาสวะ เกิด
จากภพนั้น มนัถึงไปแกไ้ขภพนั้นได ้ มนัถึงแกไ้ขจิตดวงนั้นได ้ เพราะจิตดวงนั้นมนัมีอวิชชา มี
ความไม่รู้ มนัถึงเวียนว่ายตายเกิดของมนัอยูอ่ยา่งน้ีไง แลว้ถา้เกิดปัญญามนัเขา้ไปเปิดความสวา่ง
อนันั้น เปิดหวัใจอนันั้น เพราะมนัตอ้งเกิดจากจิตดวงนั้น 

แลว้สมาธิ สมาธิในต ารับต าราก็เป็นช่ือของมนั เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์ท่านก็บอกเป็น
วิธีการ ถา้มนัเกิดข้ึนมา สมาธิก็คือสมาธิในใจของเรา แลว้เป็นสมาธิจริงๆ แลว้มนัสุขจริงๆ รส
ในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดชนะรสของธรรม รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของธรรมๆ รสของ
สมาธิธรรม แลว้ถา้เกิดปัญญามนัมหศัจรรย ์ เพราะความมหศัจรรยอ์นันั้นมนัถึงเกิดอจลศรัทธา 
ศรัทธาท่ีมัน่คง ศรัทธาท่ีเป็นศรัทธาแท ้ศรัทธาท่ีเป็นความจริงอนันั้น เพราะศรัทธาความจริงอนั
นั้นมนัถึงไดท้  าความจริงอนันั้นข้ึนมา ถา้ความจริงอนันั้นข้ึนมา พฒันาข้ึนมา 
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เราถึงบอกว่า ส่ิงท่ีเรารู้ทางโลกเขาเรียกโลกียปัญญา ไม่ปฏิเสธในการศึกษา ไม่ปฏิเสธ
การคน้ควา้ เพราะว่าโลกมนัจะเจริญได ้ จะเจริญดว้ยปัญญา แต่ปัญญาของโลกมีมากขนาดไหน
มนัก็เกิดทิฏฐิมานะกบัใจดวงนั้น มีมากขนาดไหน ทิฏฐิมานะดวงนั้นมนัก็ยิง่เขม้แขง็นกั แต่ถา้
ของเรา เรารู้ตวัของเรา ความรู้อนันั้นเราก็รู้จริงๆ เราก็วางไว ้เราจะเอาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบั
หวัใจของเรา ถา้ประโยชน์กบัหวัใจของเรา เราหดัภาวนาของเรา ใหม้นัเกิดข้ึนมาตามความเป็น
จริงของเรา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สาธุจริงๆ นะ สัจธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ สาธุ! ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พวกเรากระเสือกกระสนมากนั
ไม่ไดห้รอก สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัก็เป็นขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราไปศึกษามาๆ ก็ศึกษามาทางโลก ศึกษาทางวิชาการ เราศึกษามากขนาดไหน 
เรามีปัญญามากขนาดไหน น่ีปัญญาไปศึกษาของเขา ส่งออกหมดแหละ มนัไม่ทวนกระแส
กลบัไปท่ีปัญญาของเราเอง มนัไม่ทวนกระแสกลบัไปท่ีจิต  

แลว้เวลาจิตท่ีว่าจกัรมนัเคล่ือน นัน่ล่ะๆ อนัน้ีล่ะท่ีเราแสวงหา ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ แลว้ถา้มนั
เคล่ือนข้ึนมา เห็นไหม ความมหศัจรรยอ์นัน้ีมนัเกิดมากบัเรา แลว้ความมหศัจรรยอ์นัน้ี เวลา
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อรหตัตมรรคท าไมอรหตัตผล มนัเป็นระหว่างท่ีมนัมีการกระท า แลว้
เวลามนัจบส้ินไปแลว้มนัจบของมนั ถา้จบของมนัแลว้ จบโดยเหตุโดยผล จบโดยปัจจตัตงั จบ
โดยสันทิฏฐิโก จบโดยความรู้แจง้ มนัไม่ไดจ้บโดยเราคิดเองเออเอง ศึกษาแลว้ใหม้นัจบไง ถา้
ศึกษาใหม้นัจบ มนัคิดของมนัไป  

น้ีพดูถึงว่าความเมตตาของครูบาอาจารยน์ะ เราเมตตา เห็นสัตว ์ เราก็อยากดูแลมนั อยาก
เล้ียงมนั แต่เวลาถา้มนัเป็นสัตวป่์า มนัจะด ารงชีวิตของมนั เขาหา้มเลย หา้มเพราะอะไร เพราะ
มนัเป็นสัตวป่์า สัตวป่์ามนัอยูป่่าของมนั มนัด ารงเผา่พนัธ์ุของมนั มนัไม่สูญพนัธ์ุนะ เราเอามา
เล้ียง เอามาต่างๆ เราเอามาเล้ียงเพื่อประโยชน์กบัเราไง เราเมตตาเพื่อความสุข เพื่อแกค้วามเหงา
ความหงอยของเราไง แต่สัตวม์นัล่ะ สัตวม์นัด ารงชีวิตตามเผา่พนัธ์ุของมนั 

น่ีพดูถึงว่าวิวฒันาการ พฒันาการของความเมตตา คนท่ีมีเมตตา เมตตาอยา่งใด เมตตา
เพื่อใหเ้ขายนือยูไ่ด ้ เมตตาใหเ้ขาเติบโตข้ึนมาได ้ กบัเมตตาท่ีใหไ้ปเขาๆ ใหเ้ขาจนเขาท าอะไร
ไม่ไดเ้ลยหรือ ใหเ้ขาจนตอ้งอาศยัเราอยา่งนั้นเชียวหรือ  
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น่ีก็เหมือนกนั แลว้หวัใจเราล่ะ หวัใจเรา เราเมตตาหวัใจของเราไหม เราท าบุญกุศลน่ีเป็น
อามิส เพราะมนัมีเน้ือนาบุญ เราก็หว่านพืชหวงัผลของเรา แต่ถา้เวลาเราปฏิบติัล่ะ ปฏิบติั เราตอ้ง
นัง่เอง เราตอ้งพยายามท าของเราเอง ส่ิงน้ีเป็นอริยทรัพย ์ส่ิงน้ีเป็นสัจจะความจริง 

ท าบุญก็เพื่อบุญกุศล บุญมนัไดอ้ยูแ่ลว้ ความสบายใจของเรา เร่ิมตน้ก็ความสุขของเรา
ตามความเป็นจริง แลว้บุญกุศลมนัจะส่งเสริม ตกทุกขไ์ดย้ากต่างๆ จะมีคนคอยช่วยเหลือเจือจาน
ข้ึนมา เพราะอ านาจวาสนาบารมีมนัเป็นไป ส่ิงน้ีมนัเป็นอามิส มนัเป็นผลของวฏัฏะ แต่ถา้เราจะ
เอาความจริงๆ เราตอ้งปฏิบติัของเรา ท  าความจริงของเราเพื่อใหป้ระโยชน์กบัเรา 

เมตตาสัตว ์ตอ้งเมตตาเราดว้ย จะเมตตาเขา เมตตาหวัใจของเรา เมตตาเรา อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเอาหวัใจของตนพน้แลว้ เราจะช้ีน า เราจะบอกใคร มนัเป็น
ประโยชน์ทั้งนั้นแหละ แต่ขณะท่ีปฏิบติั เอาตวัเองใหไ้ดก่้อน 

สภาวะแวดลอ้ม สังคมมนัมีอยา่งนั้น เสียงกระทบกระทัง่ต่างๆ วางไว ้ เราไม่เอามาใส่ใจ 
อยา่ไปใส่ใจกบัเร่ืองเลก็ๆ นอ้ย ถา้ส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ ไม่ใส่ใจแลว้ เราพยายามภาวนาของเรา เอาตวั
ของเราใหไ้ด ้ แต่จิตน้ีมนัมหศัจรรย ์ มนัแปลก ไอเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ มนัชอบ ไอเ้ร่ืองสาระท่ีจะเอา
ความจริงของเรา ภาวนา มนักลบัไม่ชอบ ภาวนาดีๆ อะไรกระทบหน่อยมนัไปเลยนะ ออกหมด 
มนัจะไปอยูแ่ลว้ มนัพาล มนัจะออกอยูแ่ลว้ ไอเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ กระทบ มนัไปเลย  

ฉะนั้น ของเลก็ๆ นอ้ยๆ วางไว ้เราเอาสาระ เอาแก่นสารของเรา เอาชีวิตของเรา เอาอนัน้ี
เป็นสัจจะ เป็นความจริง ปฏิบติัเพื่อเรา ใหเ้ป็นผลประโยชน์ของเรา เอวงั 


