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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ สจัธรรม สัจธรรมคือความจริง แต่มนัซ้อนกนัอยู ่ โลกสมมุติ สมมุติ
บญัญติัๆ เราเกิดเป็นมนุษย ์ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเป็นอริยทรัพย ์ การ
เกิดน้ีมีคุณค่าอยา่งยิ่ง แต่เวลาเป็นสัจธรรมๆ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิ่ง เพราะมีการ
เกิดมนัมีความทุกขค์วามยากตามมาตลอดเลย ส่ิงท่ีมนัทุกขม์นัยากคือชีวติของเราไง ชีวติท่ีเรา
ตอ้งแสวงหาเพ่ือด ารงชีพของเราๆ ด ารงชีพของเราถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนักระทุง้ 
มนัก็พยายามแสวงหามาเพ่ือจะอยูเ่หนือคนอ่ืน ความอยูเ่หนือคนอ่ืน เหนือดว้ยกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากไง 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ คุณค่าของคนๆ คนถา้ท าคุณงามความดีเพ่ือสังคม คุณงามความดีเพ่ือ
โลก นัน่คุณงามความดีเพ่ือโลก แลว้ความดีของเขาละ่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ถา้ความดีของเราๆ คือความดีคณุค่าในใจของเราไง ถา้คุณคา่ในใจของเรา 
เราอยูท่ี่ไหนเราก็มีความสุขของเรานะ ค าวา่ “ความสุข” คือมนัพอเพียง มนัพอของมนันะ ค าวา่ 
“พอ” คือเศรษฐี 

คนท่ียงัแสวงหา คนท่ียงัตอ้งการอยูน่ั้นมนัเป็นข้ีทุกขข้ี์ยากทั้งนั้นน่ะ เวลามนัพอ มนัพอท่ี
ไหนละ่ จิตใจมนัเคยพอไหม นัง่เฉยๆ ให้มนัสงบระงบัไดไ้หม มนัเป็นไปไม่ได ้ มนักระตุน้อยู่
ในหัวใจ มนักระตุน้อยูใ่นหัวใจ  

คุณค่าของคนๆ คุณค่าของคนมนัอยูท่ี่ไหน ของคุณคา่ของคนมนัอยูท่ี่ผลของงาน งานขา้ง
นอก งานภายนอก งานแสวงหามา แสวงหามา ผูน้ าท่ีดีๆ คุม้ครองดูแล ดูสิ พอ่แม่ท่ีดีเล้ียงลกูมา 
ฝึกอบรมสั่งสอนมา การอบรมสั่งสอน การอบรมสั่งสอนจริตนิสัยมนัฝึกไดย้าก ของท่ีแสวงหาๆ 
มา ส่ิงท่ีแสวงหามาเพ่ือลกูๆ ส่ิงท่ีวา่น้ีมนัก็แสนยากอยูแ่ลว้ แต่จะให้เขาเป็นคนดีๆ แลว้เป็นคนดี
ดว้ยแลว้มีความสุขดว้ยนะ ขอให้ลกูเรามีความสุข ความสุขมนัเกิดจากอะไรละ่ 
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คุณธรรมๆ ถา้ใจเรามีคุณธรรม ใจเรามีสจัธรรมในหวัใจ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้
จิตมนัสงบระงบัเขา้มา คุณค่าของคนๆ ไง หัวใจของคน จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ความรู้สึก
อนัน้ี ความรู้สึกในหัวใจของเรามีค่าท่ีสุดไง เราแสวงหาส่ิงใดมาก็แลว้แต่เป็นสมบติัของเราใช่
ไหม แลว้ถา้ไม่มีเรา ส่ิงนั้นมนัเป็นของใครละ่ ส่ิงท่ีเราแสวงหามาๆ ใครเป็นคนแสวงหามา เรา
แสวงหามาทั้งนั้นน่ะ แลว้แสวงหามาวา่จะเป็นสมบติัของเราๆ เป็นสมบติัของเราท่ีไหนละ่ 
สมบติัของเราเป็นสมบติัสาธารณะใช่ไหม ของในโลกน้ีเป็นสมบติัสาธารณะ ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา
จะแสวงหาส่ิงนั้นมาเพ่ือเป็นสมบติัของเรา ค าวา่ “เป็นสมบติัของเรา” ก็เป็นสมบติัของชัว่คราว
ไง 

เรามีสมบติัใช่ไหม เราก็มีตน้ทุน ใครสายป่านยาว เขาท าส่ิงใดเขาก็ประสบความส าเร็จของ
เขา ใครสายป่านสั้น เราก็ตอ้งแสวงหาของเราข้ึนมา เขาเอามาเป็นทุน เขาเอาส่ิงนั้นเป็นทุน เขา
เอาส่ิงนั้นมาเพ่ือท าคุณงามความดีไง ความดีสองชั้นสามชั้น ส่ิงท่ีมีค่าๆ คือหัวใจของมนุษย ์เวลา
หลวงตาท่านไปไหนท่านบอก เราไปเอาใจของคน เอาใจของคน เอาใจของคนใหค้นมนัมี
สติสัมปชญัญะ ให้มีสติส านึก ส านึกถึงชีวติของเราไง ชีวติน้ีล  าบากไหม หายใจเขา้ หายใจออกก็
ทุกขน์ะ เวลาคนท่ีหายใจไม่ไดเ้ขาตอ้งให้ออกซิเจนนัน่น่ะ หายใจเขา้ หายใจออกก็เป็นงานอนั
หนกัหนามาก แลว้เวลาถา้ไม่หายใจเขา้มนัก็ตาย ท าไมตอ้งหายใจละ่ หายใจไวท้ าไม หายใจไว้
เพ่ือออกซิเจน เพ่ือชีวติน้ีไง แลว้ชีวติน้ีมีไวท้ าไม ชีวติน้ีเราเกิดมาท าไม 

เราเกิดมาเพ่ือเราแหละ เราเกิดมาเพ่ือเรา แต่เวลาเราเกิดในวฏัฏะเราก็มีพอ่มีแม่ มีชาติมี
ตระกูลของเรา เราก็ตอ้งมีชาติตระกูลของเราให้มัน่คง เราเกิดเร่ืองชาติเร่ืองตระกูลของเรา แลว้
เวลาจริงๆ แลว้มนัก็ใจของเรา  

เราเกิดมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาตั้งแตข่า้งนอกเขา้มาขา้งใน จาก
ขา้งนอกนะ ทั้งๆ ท่ีมนัจากขา้งในก่อน ขา้งในคือปฏิสนธิจิต จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ก าเนิด 
๔ เพราะมีก าเนิด ๔ ถึงมีชีวติ พอมีชีวติข้ึนมาแลว้ มีชีวติแลว้มนัก็เป็นโลกสมมุติใช่ไหม เราก็
ตอ้งแสวงหา เห็นไหม ดูสิ สัตว ์สัตวเ์วลามนัเกิดข้ึนมามนัก็มีพอ่มีแม่ของมนัเหมือนกนั พอ่แม่ก็
ตอ้งเล้ียงดูมนัมา สัตวน์กัลา่เวลาลกูมนัโต มนัตอ้งให้ลกูมนัออกไปหากินดว้ยตวัของมนัเอง สัตว์
เวลาดูแลรักษามนัเป็นโลกของสัตว ์ถา้โลกของมนุษย ์ก าเนิด ๔ 
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ก าเนิด ๔ การเกิดเกิดจากภายใน ภายในเราเกิดมาแลว้ เกิดมามีพอ่มีแม่ พอ่แม่ของเราเป็น
พระอรหันตข์องเราเพราะเราไดชี้วติน้ีจากพอ่จากแม่ แลว้ชีวติจากพอ่จากแม่ พนัธุกรรมของ
ร่างกาย พนัธุกรรมก็ไดสื้บต่อกนัมา แต่เวลาหัวใจๆ เร่ืองบาปบุญ สายบุญสายกรรม 

น่ีไง เวลาจากขา้งนอก ขา้งนอกเราเกิดมา เราเกิดมากบัโลก วา่ส่ิงท่ีโลกมนัเห็น เวลาเกิด
มาแลว้ เคร่ืองหมายของคนดีก็มีกตญัญูกตเวที คนท่ีมีกตญัญกูตเวที ดูแล ท าแต่คุณงามความดีใน
ครอบครัวของเรา แลว้ในครอบครัวของเรา ถา้เราเกิดมาแลว้มีคนท่ีมีความเห็นต่าง มีความเห็น
ต่างมนัก็เป็นภาระรับผิดชอบของเรา เป็นภาระรับผิดชอบ เป็นมุมมองท่ีแตกต่าง ในบา้นยงัมี
ปัญหาขดัแยง้กนัไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัมีบุญๆ มนัคุยกนัรู้เร่ืองนะ 

ถา้มนัคุยกนัไม่รู้เร่ือง นัน่ก็บอกวา่สายเวรสายกรรมมนัมีของมนัมา ถา้มีของมนัมา เวรยอ่ม
ระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้เรามีสติมีปัญญา เรายบัย ั้งของเรา มนัเป็นความทุกขอ์นัหน่ึงนะ ความ
ทุกขว์า่คนอยูด่ว้ยกนั แต่ความเห็นแตกต่างกนั มนัเป็นความทุกขม์าก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มงคล ๓๘ ประการ อยูก่บัคนพาลๆ ทุกขข์อง
บณัฑิต บณัฑิตคือผูท่ี้มีปัญญา ทุกขม์าก อยูก่บัคนพาลน่ี อยูใ่กลค้นพาลมีความทุกขอ์ยา่งยิ่ง แต่น่ี
มนัสายบุญสายกรรมอยูด่ว้ยกนัแลว้ อยูด่ว้ยกนัเราก็มีสติปัญญารักษาหัวใจของเรา รักษาหัวใจ 
ดูแลหัวใจของเรา ค าวา่ “ดูแลหัวใจ” คือมีสติปัญญารักษา 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เพราะมนัมีเวรมีกรรมต่อกนัถึงไดม้าเกิดร่วมกนั พอเกิด
ร่วมกนัแลว้เราก็มีสติปัญญารักษา น่ีเป็นเร่ืองภายนอกทั้งนั้นเลย แต่ถา้เร่ืองภายในๆ มนัก็เร่ือง
เขา้มาในหัวใจของเรา เรามีสติมีปัญญาของเรา 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ คือหัวใจ คุณคา่น้ีคือหัวใจมีค่ามากๆ แลว้เกิดคนท่ีมี
ประมาทพลาดพลั้งไป เวลาเขาเสียชีวติไป ทุกคนเสียดายๆ ถา้เขายงัมีชีวติอยู ่ เขายงัท าคุณงาม
ความดีของเขาต่อเน่ืองไป เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถา้ยงัมีชีวติอยู ่ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ถา้จิตมนัสงบระงบัมนัก็เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นคุณธรรมในใจนั้น เพราะ
มนัเกิดจากใจนั้น มนัเป็นสมบติัของใจดวงนั้น น่ีคุณธรรมของนกัพรต 

เวลาพระ ถา้ไม่ทรงธรรมทรงวนิยั ไม่ทรงคุณธรรม ใครจะทรง เวลาทรงธรรมทรงวนิยั 
ทรงท่ีไหน เวลาท าข้ึนมามีการศึกษาๆ ก็สมองจ ามา จ ามาก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง โลกเขาจ ากนัมา สุ



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔ 

©2019 www.sa-ngob.com 

ตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา ศึกษาคือการจ า จ าไดเ้ด๋ียวมนัก็ลืม ลืมแลว้ก็ทบทวน 
ทบทวนก็จ าได ้จ าไดก้็พยายามคน้ควา้ พยายามวเิคราะห์วจิยัมนัดว้ยสมอง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกศึกษามา ทรงจ าธรรมวนิยัแลว้ให้
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ประพฤติปฏิบติั สติก็เป็นสติจริงๆ ข้ึนมา ไม่ใช่เป็นตวัอกัษร ถา้เป็น
สมาธิก็สมาธิจิตใจมนัตั้งมัน่ จิตใจท่ีมีความสุขสงบระงบั ถา้มีปัญญาข้ึนมาก็เป็นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากภายใน น่ีศึกษามา ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนมาเป็น
ความจริง ความจริงจากภายใน เห็นไหม 

คนถา้มนัมีคุณค่าข้ึนมาก่อน มนัถึงวางสมบติัภายนอกได ้ ส่ิงท่ีเป็นภายนอกๆ เป็นสมบติั
สาธารณะ สมบติัของวฏัฏะ สมบติัของโลก สมบติัของจิตท่ีมีบุญมีกุศลเกิดมาแลว้มาแสวงหา มา
รักษาส่ิงนั้น รักษาส่ิงนั้นถา้มีสติปัญญา วางส่ิงนั้นไดเ้พราะวา่มนัเป็นสิทธิ เป็นสมบติัสาธารณะ 
ทุกคนก็มีสิทธ์ิหมด ทุกคนมีสิทธ์ิทั้งนั้นถา้เขามีสติปัญญา เวน้ไวแ้ต่เวรกรรมของเขา 

เวรกรรมของเขา เขาเห็นเป็นความขดัแยง้ เห็นเป็นการต่อตา้น เขามีการกระท า เขาท าให้มี
ความเสียหาย ความเสียหายเพ่ือประโยชน์กบัเขา น่ีเป็นทุจริต เวลาทุจริตก็คิดวา่จะเป็นประโยชน์
กบัเขา มนัก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมของเขา เป็นเวรเป็นกรรมของเขาไป 

ถา้เขาเกิดมาแลว้ถา้เขามีสติปัญญา คนท่ีมีสติปัญญา ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศล เป็นคุณงามความดี 
จิตใจเป็นสาธารณะ ท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เขามีคุณค่าข้ึนมา เขาเกิดบารมี ค  าวา่ “บารมี” 
คือสังคมยกยอ่งสรรเสริญ บารมีของคนเช่ือฟังใช่ไหม คนท่ีมีบารมีพดูส่ิงใดใครก็นอ้มน า ใครก็
เช่ือฟัง นัน่เขาเกิดบารมีข้ึนมาเพราะเขาท าคุณงามความดีของเขา ถา้สติปัญญาเขาท าเพ่ือ
ประโยชน์กบัหัวใจของเขา น่ีถา้มีสติปัญญา สมบติัสาธารณะ 

แลว้ถา้เป็นสมบติัของเราๆ เรามีสติปัญญา เราจะบอกวา่เราท าเพ่ือสาธารณะเลย แลว้ส่ิงท่ี
เป็นสมบติัของเราจากภายในมนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นภายในๆ ก็เป็นความเกิดดบัใน
ใจน้ี ความคิดท่ีมนัเลวๆ ข้ึนมา เวลามนัมีสติปัญญารักษา ความคิดมนัเขา้สู่ระบบ ปัญญาอบรม
สมาธิมนัจะเรียบเรียงความคิดของเราให้เป็นความคิดท่ีดี เหมือนคนเรา ดูสิ เวลาเรือ เวลาหางเสือ
มนัเสียหายไป มนัช ารุดไป เรือเควง้ควา้งอยูก่ลางแม่น ้าเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั เราไม่มีสติปัญญา เราก็ปลอ่ยความคิดเรา แลว้แต่มีความขบัดนัของตณัหา
ความทะยานอยาก เราไม่เคยมีส่ิงใดดูแลรักษา เห็นไหม เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราพยายามรักษา
ของเราข้ึนมา เรือมนัเร่ิมมีหางเสือ มนัไปในทางท่ีเราตอ้งการใช่ไหม ไปตามท่ีเราตอ้งการ เราคุม
ได ้เห็นไหม น่ีปัญญาอบรมสมาธิท่ีมนัเป็นคุณงามความดีข้ึนมา พอข้ึนมาแลว้เห็นข้ึนมาไง 

กระแสสังคม เวลาเป็นบุคคลสาธารณะท าคุณงามความดี พดูส่ิงใดเขาเช่ือถือ มนัก็เป็น
สมบติัของโลกไง เวลาเราควบคุมดูแลหัวใจของเรา เราคิดของเรา มนัสงบระงบัเขา้มา มนัปลอด
โปร่งกวา่ มนัมีคุณค่ากวา่ไง ถา้มีคุณคา่กวา่ คนท่ีมีสติปัญญาเขาก็จะเอาสัจจะความจริงจาก
ภายใน จากภายในมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตน จ าเพาะผูท่ี้รู้นั้น เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ จะมาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์น
สัตวก์็ร้ือสัตวใ์นหัวใจ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นการก าเนิดไง 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ตั้งแต่เราเคยเป็นพระเวสสันดรไป จิตมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะอยา่ง
นั้นไง ถา้มนัไม่ไดรั้กษาข้ึนไปมนัก็จะก าเนิดต่อไปขา้งหนา้ 

ผูท่ี้มีความรู้ความเห็นสัจจะความจริงภายในจะมาร้ือสตัวข์นสัตว ์ เขาตอ้งร้ือสัตวข์นสัตว์
ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตท่ีมนัจะเกิดมนัจะตายนัน่ไง ถา้มนัจะเกิดมนัจะตาย แลว้มนัจะเกิดจะตาย ใคร
จะไปเห็นมนั มนัก็ตอ้งเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ตอ้งจิตดวงนั้นเป็นผูค้น้ควา้เอง ถา้จิตดวง
นั้นเป็นผูค้น้ควา้ แลว้จิตมนัอยูไ่หน จิตท่ีมนัอยูไ่หน 

น่ีไง เวลาเราพร ่าเพอ้กนัไง “ปฏิบติัๆ” ครูบาอาจารยข์องเราท่านบอกปฏิบติัพอเป็นพิธี ท า
กนัพอเป็นพิธีนะ เขาเดินจงกรม กูก็เดินบา้ง เราจะสร้างหุ่นยนตไ์วเ้ดินจงกรม หุ่นยนตน์ัง่ดว้ย 
เราจะสร้างหุ่นยนตเ์ป็นสายพานเลย แลว้ก็มีบาตรไวค้อยรับบริจาคดว้ย ใครอยากไดบุ้ญๆ ไม่
ตอ้งภาวนา มาใส่บาตรน่ี มาใส่เงินน่ีไดบุ้ญ น่ีไง มนัเป็นหุ่นยนต ์ท าพอเป็นพิธีไง 

ถา้ท าจริงธรรมะอยูฟ่ากตาย ฟากตายเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเอาความเป็นความตายใน
หัวใจมาต่อรอง พอมนัต่อรองข้ึนมา เราท าส่ิงใดไม่ได ้เรากย็อมแพม้นัไง น่ีเราก็แพต้นเอง 

ชนะศึกคูณดว้ยร้อยคูณดว้ยพนั สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ชนะใจของตนๆ น่ีสมบติัของ
เราชนะใจท่ีน่ีไง ถา้มนัชนะข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาครูบา
อาจารยท่์านไป ท่านไปปรารถนาเอาหัวใจของคนๆ เอาหัวใจของคนคือเอาสติปัญญา เอาความ
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ระลึกถึงได ้ ระลึกวา่จะเอาขา้งนอกหรือเอาขา้งใน ถา้เอาขา้งนอกก็โลดเตน้เผน่กระโดดไปกบั
โลก แสวงหาไปกบัโลก กวา้นมาแลว้ไม่มีส่ิงใดเป็นของตนทั้งส้ิน ถา้เป็นสมบติัสาธารณะ 
สมบติัสาธารณะน่ีไง เผยแผธ่รรมๆ เผยแผธ่รรมก็เป็นปัญหาสงัคม 

แลว้ถา้มนัเป็นความจริงๆ ในใจละ่ ถา้เป็นความจริงในใจแลว้ น่ีไง ถา้ความจริงในใจแลว้
สงบระงบั ถา้สงบระงบั ส่ิงท่ีมหัศจรรย ์มหัศจรรยท่ี์น่ี ถา้มหัศจรรยท่ี์น่ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ถึงมาสอนท่ีน่ีไง น่ีภายนอก ภายใน ถา้เป็นคุณค่าของคนๆ คุณคา่มนัจะเกิด มนัเกิดท่ีน่ีไง 

ถา้คุณค่า ขา้งในมนัมีแต่ความขบัดนั มนัจะเอาคุณคา่มาจากไหน นัน่เร่ืองภายนอกทั้งนั้น 
แสวงหามาเถอะ แสวงหาส่ิงใดแลว้มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็น
ทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่มีอะไรคงท่ีเลย ไม่มีส่ิงใดคงท่ี มนัแปรสภาพ
ตลอดเวลา ถา้มนัแปรสภาพตลอดเวลา แลว้มนัแปรสภาพอยา่งไรละ่ แต่เราก็พยายามบ ารุงรักษา
มนั 

ดูสิ เราตอ้งชราคร ่าคร่าไปนะ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดแน่นอน แต่ชา้หรือเร็ว
เท่านั้น ถา้ชา้หรือเร็วเท่านั้น หนา้ท่ีการงานเราก็ท าของเรา แต่เราก็รักษาหัวใจของเรา ดูแลหัวใจ
ของเรา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะละเอียดไปเร่ือยๆ แลว้เวลาละเอียดไปเร่ือยๆ มนัจะมี
ความเห็นต่างกบัโลก 

โลกเขาจะมองวา่ ส่ิงท่ีเห็นได ้จบัตอ้งได ้น่ีโลกเจริญ ค าวา่ “โลกเจริญ” แต่ถา้เป็นธรรมนะ 
ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของโลก ภายนอก ไม่ขดัแยง้ ไม่ขดัแยง้ ไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน วางไวใ้ห้กบัผูท่ี้มี
สติปัญญาเท่านั้น มีสติปัญญาเร่ืองโลก แต่เร่ืองภายในของเรา เร่ืองภายในของเรานัน่สมบติัแท ้
สมบติัแทคื้อความรู้สึกอนัน้ี ถา้สมบติัแทคื้อความรู้สึกอนัน้ี ใครรักษาสมบติัแทอ้นัน้ีได ้ ผูน้ั้น น่ี
คุณค่าของคนๆ คนจะมีคุณค่าท่ีไหน เราก็มองท่ีนัน่น่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั คุณค่าทางโลก เขานบักนัดว้ยทางบญัชี คุณค่าของคน เขานบักนัดว้ยอ านาจ
วาสนาบารมี ความจริงในหัวใจ บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 
ตอ้งเป็นหน่ึงเดียวขา้งหนา้นู่น ถา้หน่ึงเดียวอนันั้น เห็นส้ินไปจากผลของวฏัฏะ มนัเป็นววิฏัฏะ 
พน้ออกไป นัน่คุณค่ามนัอยูต่รงนั้น แลว้คุณค่าอยูต่รงนั้น มนัตอ้งมีผล มีการกระท า 
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ฉะนั้น เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เราไม่ท าพอเป็นพิธี พอเป็นพิธี เวลาปฏิบติัแลว้
ตอ้งมีวธีิการ ตอ้งต่างๆ นั้นเป็นปฏิบติัพอเป็นพิธี ถา้ความจริงตอ้งเป็นปัจจุบนั ส่ิงใดท่ีมนัขบัดนั 
ส่ิงใดท่ีมนัท าลาย ตรงนั้น นัน่แหละเอาตรงนั้น เอาใหม้นัอยูใ่ห้ได ้ถา้เอาหัวใจเราอยูไ่ด ้จบ 

ถา้หัวใจเราอยูไ่ดน้ะ หัวใจมนัอยูไ่ด ้ ผลของวฏัฏะไง แกนของโลก เวลาเวยีนวา่ยตายเกิด
ในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ แลว้ถา้มนัจบแลว้ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
น่ีวฏัฏะไง ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ อจินไตย ๔ โลก กรรม ฌาน พทุธวสิัย น่ีอจินไตยๆ วฏัฏะมนัเป็น
อจินไตย มนัอยูข่องมนัอยา่งนั้น แต่เราไม่ไปกบัมนั ววิฏัฏะ น่ีผลของมนัๆ 

ค่าของคนๆ คา่ของคนเราแสวงหาท่ีไหน แสวงหาดว้ยภายนอก ดว้ยโลก ก็เป็นค่าของคน
ในทางสาธารณะ ค่าของคนท่ีมนัมีคุณค่า ถา้คา่ของคนท่ีมีคุณค่า หลวงปู่มัน่ท่านท าหัวใจของ
ท่านดวงเดียว ท่านเป็นประโยชน์มหาศาล จากสังคมไทยในปัจจุบนัน้ี ส่วนใหญ่แลว้ก็จะมีลกู
ศิษยห์ลวงปู่มัน่เท่านั้น 

น่ีไง ค่าของคนถา้ท าคุณงามความดีแลว้ เวลาพดูถึงวงกรรมฐาน ท่านอาจารยใ์หญ่ๆ ท่าน
อาจารยใ์หญ่เป็นผูเ้ป่ากระหม่อมมา ก็คือหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ แลว้เราประพฤติปฏิบติัตาม
ความเป็นจริงข้ึนมา มนัถึงเป็นความจริง ท าให้สงัคมร่มเยน็เป็นสุขนะ สังคมไม่เดือดร้อน
จนเกินไปเพราะมีคุณธรรมนะ 

ถา้สังคมไม่มีธรรมะมาเจือจานนะ สงัคมจะแยง่ชิง ชิงดีชิงชัว่ ชิงวา่ขา้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ 
ชิงช่ือชิงเสียง ชิงมา นัน่น่ะถา้ไม่มีคุณธรรมแลว้มนัจะเป็นการช่วงชิง ชิงแต่ความเลวร้าย แต่ถา้
เป็นธรรมๆ ต่างคนต่างสงบ ตา่งคนตา่งมีคุณธรรมในใจ นั้นเป็นเป้าหมายของผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั เอวงั 


