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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ สัจธรรม สัจธรรมคือความจริ ง แต่มนั ซ้อนกันอยู่ โลกสมมุติ สมมุติ
บัญญัติๆ เราเกิดเป็ นมนุษย์ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเป็ นอริ ยทรัพย์ การ
เกิดนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่เวลาเป็ นสัจธรรมๆ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็ นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะมีการ
เกิดมันมีความทุกข์ความยากตามมาตลอดเลย สิ่ งที่มนั ทุกข์มนั ยากคือชีวติ ของเราไง ชีวติ ที่เรา
ต้องแสวงหาเพื่อดารงชีพของเราๆ ดารงชีพของเราถ้ากิเลสตัณหาความทะยานอยากมันกระทุง้
มันก็พยายามแสวงหามาเพื่อจะอยูเ่ หนือคนอื่น ความอยูเ่ หนือคนอื่น เหนือด้วยกิเลสตัณหาความ
ทะยานอยากไง
แต่ถา้ เป็ นความจริ งๆ คุณค่าของคนๆ คนถ้าทาคุณงามความดีเพื่อสังคม คุณงามความดีเพื่อ
โลก นัน่ คุณงามความดีเพื่อโลก แล้วความดีของเขาล่ะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้อยูโ่ คนต้นโพธิ์ ถ้าความดีของเราๆ คือความดีคณ
ุ ค่าในใจของเราไง ถ้าคุณค่าในใจของเรา
เราอยูท่ ี่ไหนเราก็มีความสุขของเรานะ คาว่า “ความสุข” คือมันพอเพียง มันพอของมันนะ คาว่า
“พอ” คือเศรษฐี
คนที่ยงั แสวงหา คนที่ยงั ต้องการอยูน่ ้ นั มันเป็ นขี้ทุกข์ข้ ียากทั้งนั้นน่ะ เวลามันพอ มันพอที่
ไหนล่ะ จิตใจมันเคยพอไหม นัง่ เฉยๆ ให้มนั สงบระงับได้ไหม มันเป็ นไปไม่ได้ มันกระตุน้ อยู่
ในหัวใจ มันกระตุน้ อยูใ่ นหัวใจ
คุณค่าของคนๆ คุณค่าของคนมันอยูท่ ี่ไหน ของคุณค่าของคนมันอยูท่ ี่ผลของงาน งานข้าง
นอก งานภายนอก งานแสวงหามา แสวงหามา ผูน้ าที่ดีๆ คุม้ ครองดูแล ดูสิ พ่อแม่ที่ดีเลี้ยงลูกมา
ฝึ กอบรมสั่งสอนมา การอบรมสั่งสอน การอบรมสั่งสอนจริ ตนิสัยมันฝึ กได้ยาก ของที่แสวงหาๆ
มา สิ่ งที่แสวงหามาเพื่อลูกๆ สิ่ งที่วา่ นี้มนั ก็แสนยากอยูแ่ ล้ว แต่จะให้เขาเป็ นคนดีๆ แล้วเป็ นคนดี
ด้วยแล้วมีความสุขด้วยนะ ขอให้ลกู เรามีความสุข ความสุขมันเกิดจากอะไรล่ะ
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คุณธรรมๆ ถ้าใจเรามีคุณธรรม ใจเรามีสจั ธรรมในหัวใจ สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี ถ้า
จิตมันสงบระงับเข้ามา คุณค่าของคนๆ ไง หัวใจของคน จิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ความรู้สึก
อันนี้ ความรู้สึกในหัวใจของเรามีค่าที่สุดไง เราแสวงหาสิ่ งใดมาก็แล้วแต่เป็ นสมบัติของเราใช่
ไหม แล้วถ้าไม่มีเรา สิ่ งนั้นมันเป็ นของใครล่ะ สิ่ งที่เราแสวงหามาๆ ใครเป็ นคนแสวงหามา เรา
แสวงหามาทั้งนั้นน่ะ แล้วแสวงหามาว่าจะเป็ นสมบัติของเราๆ เป็ นสมบัติของเราที่ไหนล่ะ
สมบัติของเราเป็ นสมบัติสาธารณะใช่ไหม ของในโลกนี้เป็ นสมบัติสาธารณะ ผูท้ ี่มีอานาจวาสนา
จะแสวงหาสิ่ งนั้นมาเพื่อเป็ นสมบัติของเรา คาว่า “เป็ นสมบัติของเรา” ก็เป็ นสมบัติของชัว่ คราว
ไง
เรามีสมบัติใช่ไหม เราก็มีตน้ ทุน ใครสายป่ านยาว เขาทาสิ่ งใดเขาก็ประสบความสาเร็จของ
เขา ใครสายป่ านสั้น เราก็ตอ้ งแสวงหาของเราขึ้นมา เขาเอามาเป็ นทุน เขาเอาสิ่ งนั้นเป็ นทุน เขา
เอาสิ่ งนั้นมาเพื่อทาคุณงามความดีไง ความดีสองชั้นสามชั้น สิ่ งที่มีค่าๆ คือหัวใจของมนุษย์ เวลา
หลวงตาท่านไปไหนท่านบอก เราไปเอาใจของคน เอาใจของคน เอาใจของคนให้คนมันมี
สติสัมปชัญญะ ให้มีสติสานึก สานึกถึงชีวติ ของเราไง ชีวติ นี้ลาบากไหม หายใจเข้า หายใจออกก็
ทุกข์นะ เวลาคนที่หายใจไม่ได้เขาต้องให้ออกซิ เจนนัน่ น่ะ หายใจเข้า หายใจออกก็เป็ นงานอัน
หนักหนามาก แล้วเวลาถ้าไม่หายใจเข้ามันก็ตาย ทาไมต้องหายใจล่ะ หายใจไว้ทาไม หายใจไว้
เพื่อออกซิ เจน เพื่อชีวติ นี้ไง แล้วชีวติ นี้ มีไว้ทาไม ชีวติ นี้เราเกิดมาทาไม
เราเกิดมาเพื่อเราแหละ เราเกิดมาเพื่อเรา แต่เวลาเราเกิดในวัฏฏะเราก็มีพอ่ มีแม่ มีชาติมี
ตระกูลของเรา เราก็ตอ้ งมีชาติตระกูลของเราให้มนั่ คง เราเกิดเรื่ องชาติเรื่ องตระกูลของเรา แล้ว
เวลาจริ งๆ แล้วมันก็ใจของเรา
เราเกิดมา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ขา้ งนอกเข้ามาข้างใน จาก
ข้างนอกนะ ทั้งๆ ที่มนั จากข้างในก่อน ข้างในคือปฏิสนธิจิต จิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ กาเนิด
๔ เพราะมีกาเนิด ๔ ถึงมีชีวติ พอมีชีวติ ขึ้นมาแล้ว มีชีวติ แล้วมันก็เป็ นโลกสมมุติใช่ไหม เราก็
ต้องแสวงหา เห็นไหม ดูสิ สัตว์ สัตว์เวลามันเกิดขึ้นมามันก็มีพอ่ มีแม่ของมันเหมือนกัน พ่อแม่ก็
ต้องเลี้ยงดูมนั มา สัตว์นกั ล่าเวลาลูกมันโต มันต้องให้ลกู มันออกไปหากินด้วยตัวของมันเอง สัตว์
เวลาดูแลรักษามันเป็ นโลกของสัตว์ ถ้าโลกของมนุษย์ กาเนิด ๔
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กาเนิด ๔ การเกิดเกิดจากภายใน ภายในเราเกิดมาแล้ว เกิดมามีพอ่ มีแม่ พ่อแม่ของเราเป็ น
พระอรหันต์ของเราเพราะเราได้ชีวติ นี้จากพ่อจากแม่ แล้วชีวติ จากพ่อจากแม่ พันธุกรรมของ
ร่ างกาย พันธุกรรมก็ได้สืบต่อกันมา แต่เวลาหัวใจๆ เรื่ องบาปบุญ สายบุญสายกรรม
นี่ไง เวลาจากข้างนอก ข้างนอกเราเกิดมา เราเกิดมากับโลก ว่าสิ่ งที่โลกมันเห็น เวลาเกิด
มาแล้ว เครื่ องหมายของคนดีก็มีกตัญญูกตเวที คนที่มีกตัญญูกตเวที ดูแล ทาแต่คุณงามความดีใน
ครอบครัวของเรา แล้วในครอบครัวของเรา ถ้าเราเกิดมาแล้วมีคนที่มีความเห็นต่าง มีความเห็น
ต่างมันก็เป็ นภาระรับผิดชอบของเรา เป็ นภาระรับผิดชอบ เป็ นมุมมองที่แตกต่าง ในบ้านยังมี
ปัญหาขัดแย้งกันไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ มันมีบุญๆ มันคุยกันรู้เรื่ องนะ
ถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่ อง นัน่ ก็บอกว่าสายเวรสายกรรมมันมีของมันมา ถ้ามีของมันมา เวรย่อม
ระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าเรามีสติมีปัญญา เรายับยั้งของเรา มันเป็ นความทุกข์อนั หนึ่งนะ ความ
ทุกข์วา่ คนอยูด่ ว้ ยกัน แต่ความเห็นแตกต่างกัน มันเป็ นความทุกข์มาก
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามงคล ๓๘ ประการ อยูก่ บั คนพาลๆ ทุกข์ของ
บัณฑิต บัณฑิตคือผูท้ ี่มีปัญญา ทุกข์มาก อยูก่ บั คนพาลนี่ อยูใ่ กล้คนพาลมีความทุกข์อย่างยิ่ง แต่นี่
มันสายบุญสายกรรมอยูด่ ว้ ยกันแล้ว อยูด่ ว้ ยกันเราก็มีสติปัญญารักษาหัวใจของเรา รักษาหัวใจ
ดูแลหัวใจของเรา คาว่า “ดูแลหัวใจ” คือมีสติปัญญารักษา
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะมันมีเวรมีกรรมต่อกันถึงได้มาเกิดร่ วมกัน พอเกิด
ร่ วมกันแล้วเราก็มีสติปัญญารักษา นี่เป็ นเรื่ องภายนอกทั้งนั้นเลย แต่ถา้ เรื่ องภายในๆ มันก็เรื่ อง
เข้ามาในหัวใจของเรา เรามีสติมีปัญญาของเรา
เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ สิ่ งที่มีคุณค่าๆ คือหัวใจ คุณค่านี้คือหัวใจมีคา่ มากๆ แล้วเกิดคนที่มี
ประมาทพลาดพลั้งไป เวลาเขาเสี ยชีวติ ไป ทุกคนเสี ยดายๆ ถ้าเขายังมีชีวติ อยู่ เขายังทาคุณงาม
ความดีของเขาต่อเนื่องไป เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาถ้ายังมีชีวติ อยู่ หายใจเข้านึกพุท หายใจ
ออกนึกโธ ถ้าจิตมันสงบระงับมันก็เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก เป็ นคุณธรรมในใจนั้น เพราะ
มันเกิดจากใจนั้น มันเป็ นสมบัติของใจดวงนั้น นี่คุณธรรมของนักพรต
เวลาพระ ถ้าไม่ทรงธรรมทรงวินยั ไม่ทรงคุณธรรม ใครจะทรง เวลาทรงธรรมทรงวินยั
ทรงที่ไหน เวลาทาขึ้นมามีการศึกษาๆ ก็สมองจามา จามาก็เป็ นเรื่ องโลกๆ ไง โลกเขาจากันมา สุ
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ตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา ศึกษาคือการจา จาได้เดี๋ยวมันก็ลืม ลืมแล้วก็ทบทวน
ทบทวนก็จาได้ จาได้ก็พยายามค้นคว้า พยายามวิเคราะห์วจิ ยั มันด้วยสมอง
เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกศึกษามา ทรงจาธรรมวินยั แล้วให้
ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ถ้าประพฤติปฏิบตั ิ สติก็เป็ นสติจริ งๆ ขึ้นมา ไม่ใช่เป็ นตัวอักษร ถ้าเป็ น
สมาธิก็สมาธิจิตใจมันตั้งมัน่ จิตใจที่มีความสุขสงบระงับ ถ้ามีปัญญาขึ้นมาก็เป็ นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาที่เกิดจากภายใน นี่ศึกษามา ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ เวลาปฏิบตั ิข้ ึนมาเป็ น
ความจริ ง ความจริ งจากภายใน เห็นไหม
คนถ้ามันมีคุณค่าขึ้นมาก่อน มันถึงวางสมบัติภายนอกได้ สิ่ งที่เป็ นภายนอกๆ เป็ นสมบัติ
สาธารณะ สมบัติของวัฏฏะ สมบัติของโลก สมบัติของจิตที่มีบุญมีกุศลเกิดมาแล้วมาแสวงหา มา
รักษาสิ่ งนั้น รักษาสิ่ งนั้นถ้ามีสติปัญญา วางสิ่ งนั้นได้เพราะว่ามันเป็ นสิ ทธิ เป็ นสมบัติสาธารณะ
ทุกคนก็มีสิทธิ์หมด ทุกคนมีสิทธิ์ท้ งั นั้นถ้าเขามีสติปัญญา เว้นไว้แต่เวรกรรมของเขา
เวรกรรมของเขา เขาเห็นเป็ นความขัดแย้ง เห็นเป็ นการต่อต้าน เขามีการกระทา เขาทาให้มี
ความเสี ยหาย ความเสี ยหายเพื่อประโยชน์กบั เขา นี่เป็ นทุจริ ต เวลาทุจริ ตก็คิดว่าจะเป็ นประโยชน์
กับเขา มันก็เลยเป็ นบาปเป็ นกรรมของเขา เป็ นเวรเป็ นกรรมของเขาไป
ถ้าเขาเกิดมาแล้วถ้าเขามีสติปัญญา คนที่มีสติปัญญา สิ่ งที่เป็ นบุญกุศล เป็ นคุณงามความดี
จิตใจเป็ นสาธารณะ ทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ เขามีคุณค่าขึ้นมา เขาเกิดบารมี คาว่า “บารมี”
คือสังคมยกย่องสรรเสริ ญ บารมีของคนเชื่อฟังใช่ไหม คนที่มีบารมีพดู สิ่ งใดใครก็นอ้ มนา ใครก็
เชื่อฟัง นัน่ เขาเกิดบารมีข้ ึนมาเพราะเขาทาคุณงามความดีของเขา ถ้าสติปัญญาเขาทาเพื่อ
ประโยชน์กบั หัวใจของเขา นี่ถา้ มีสติปัญญา สมบัติสาธารณะ
แล้วถ้าเป็ นสมบัติของเราๆ เรามีสติปัญญา เราจะบอกว่าเราทาเพื่อสาธารณะเลย แล้วสิ่ งที่
เป็ นสมบัติของเราจากภายในมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร สิ่ งที่เป็ นภายในๆ ก็เป็ นความเกิดดับใน
ใจนี้ ความคิดที่มนั เลวๆ ขึ้นมา เวลามันมีสติปัญญารักษา ความคิดมันเข้าสู่ระบบ ปัญญาอบรม
สมาธิมนั จะเรี ยบเรี ยงความคิดของเราให้เป็ นความคิดที่ดี เหมือนคนเรา ดูสิ เวลาเรื อ เวลาหางเสื อ
มันเสี ยหายไป มันชารุ ดไป เรื อเคว้งคว้างอยูก่ ลางแม่น้ าเลย
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นี่ก็เหมือนกัน เราไม่มีสติปัญญา เราก็ปล่อยความคิดเรา แล้วแต่มีความขับดันของตัณหา
ความทะยานอยาก เราไม่เคยมีสิ่งใดดูแลรักษา เห็นไหม เรามีสติปัญญาขึ้นมา เราพยายามรักษา
ของเราขึ้นมา เรื อมันเริ่ มมีหางเสื อ มันไปในทางที่เราต้องการใช่ไหม ไปตามที่เราต้องการ เราคุม
ได้ เห็นไหม นี่ปัญญาอบรมสมาธิที่มนั เป็ นคุณงามความดีข้ ึนมา พอขึ้นมาแล้วเห็นขึ้นมาไง
กระแสสังคม เวลาเป็ นบุคคลสาธารณะทาคุณงามความดี พูดสิ่ งใดเขาเชื่อถือ มันก็เป็ น
สมบัติของโลกไง เวลาเราควบคุมดูแลหัวใจของเรา เราคิดของเรา มันสงบระงับเข้ามา มันปลอด
โปร่ งกว่า มันมีคุณค่ากว่าไง ถ้ามีคุณค่ากว่า คนที่มีสติปัญญาเขาก็จะเอาสัจจะความจริ งจาก
ภายใน จากภายในมันเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก รู้จาเพาะตน จาเพาะผูท้ ี่รู้น้ นั เห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้ว จะมารื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขน
สัตว์ก็ร้ื อสัตว์ในหัวใจ
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นการกาเนิดไง
บุพเพนิ วาสานุสติญาณ ตั้งแต่เราเคยเป็ นพระเวสสันดรไป จิตมันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอย่าง
นั้นไง ถ้ามันไม่ได้รักษาขึ้นไปมันก็จะกาเนิดต่อไปข้างหน้า
ผูท้ ี่มีความรู้ความเห็นสัจจะความจริ งภายในจะมารื้ อสัตว์ขนสัตว์ เขาต้องรื้ อสัตว์ขนสัตว์
ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตที่มนั จะเกิดมันจะตายนัน่ ไง ถ้ามันจะเกิดมันจะตาย แล้วมันจะเกิดจะตาย ใคร
จะไปเห็นมัน มันก็ตอ้ งเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก ต้องจิตดวงนั้นเป็ นผูค้ น้ คว้าเอง ถ้าจิตดวง
นั้นเป็ นผูค้ น้ คว้า แล้วจิตมันอยูไ่ หน จิตที่มนั อยูไ่ หน
นี่ไง เวลาเราพร่ าเพ้อกันไง “ปฏิบตั ิๆ” ครู บาอาจารย์ของเราท่านบอกปฏิบตั ิพอเป็ นพิธี ทา
กันพอเป็ นพิธีนะ เขาเดินจงกรม กูก็เดินบ้าง เราจะสร้างหุ่นยนต์ไว้เดินจงกรม หุ่นยนต์นงั่ ด้วย
เราจะสร้างหุ่นยนต์เป็ นสายพานเลย แล้วก็มีบาตรไว้คอยรับบริ จาคด้วย ใครอยากได้บุญๆ ไม่
ต้องภาวนา มาใส่บาตรนี่ มาใส่เงินนี่ได้บุญ นี่ไง มันเป็ นหุ่นยนต์ ทาพอเป็ นพิธีไง
ถ้าทาจริ งธรรมะอยูฟ่ ากตาย ฟากตายเพราะอะไร เพราะกิเลสมันเอาความเป็ นความตายใน
หัวใจมาต่อรอง พอมันต่อรองขึ้นมา เราทาสิ่งใดไม่ได้ เราก็ยอมแพ้มนั ไง นี่เราก็แพ้ตนเอง
ชนะศึกคูณด้วยร้อยคูณด้วยพัน สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ชนะใจของตนๆ นี่สมบัติของ
เราชนะใจที่นี่ไง ถ้ามันชนะขึ้นมา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาครู บา
อาจารย์ท่านไป ท่านไปปรารถนาเอาหัวใจของคนๆ เอาหัวใจของคนคือเอาสติปัญญา เอาความ
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ระลึกถึงได้ ระลึกว่าจะเอาข้างนอกหรื อเอาข้างใน ถ้าเอาข้างนอกก็โลดเต้นเผ่นกระโดดไปกับ
โลก แสวงหาไปกับโลก กว้านมาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็ นของตนทั้งสิ้ น ถ้าเป็ นสมบัติสาธารณะ
สมบัติสาธารณะนี่ไง เผยแผ่ธรรมๆ เผยแผ่ธรรมก็เป็ นปัญหาสังคม
แล้วถ้ามันเป็ นความจริ งๆ ในใจล่ะ ถ้าเป็ นความจริ งในใจแล้ว นี่ไง ถ้าความจริ งในใจแล้ว
สงบระงับ ถ้าสงบระงับ สิ่งที่มหัศจรรย์ มหัศจรรย์ที่นี่ ถ้ามหัศจรรย์ที่นี่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าถึงมาสอนที่นี่ไง นี่ภายนอก ภายใน ถ้าเป็ นคุณค่าของคนๆ คุณค่ามันจะเกิด มันเกิดที่นี่ไง
ถ้าคุณค่า ข้างในมันมีแต่ความขับดัน มันจะเอาคุณค่ามาจากไหน นัน่ เรื่ องภายนอกทั้งนั้น
แสวงหามาเถอะ แสวงหาสิ่ งใดแล้วมันเป็ นอนิจจัง สิ่งใดเป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ น
ทุกข์ สิ่ งนั้นเป็ นอนัตตา มันเป็ นอนิจจัง มันไม่มีอะไรคงที่เลย ไม่มีสิ่งใดคงที่ มันแปรสภาพ
ตลอดเวลา ถ้ามันแปรสภาพตลอดเวลา แล้วมันแปรสภาพอย่างไรล่ะ แต่เราก็พยายามบารุ งรักษา
มัน
ดูสิ เราต้องชราคร่ าคร่ าไปนะ ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุดแน่นอน แต่ชา้ หรื อเร็ว
เท่านั้น ถ้าช้าหรื อเร็วเท่านั้น หน้าที่การงานเราก็ทาของเรา แต่เราก็รักษาหัวใจของเรา ดูแลหัวใจ
ของเรา ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมา มันจะละเอียดไปเรื่ อยๆ แล้วเวลาละเอียดไปเรื่ อยๆ มันจะมี
ความเห็นต่างกับโลก
โลกเขาจะมองว่า สิ่ งที่เห็นได้ จับต้องได้ นี่โลกเจริ ญ คาว่า “โลกเจริ ญ” แต่ถา้ เป็ นธรรมนะ
สิ่ งนั้นเป็ นเรื่ องของโลก ภายนอก ไม่ขดั แย้ง ไม่ขดั แย้ง ไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น วางไว้ให้กบั ผูท้ ี่มี
สติปัญญาเท่านั้น มีสติปัญญาเรื่ องโลก แต่เรื่ องภายในของเรา เรื่ องภายในของเรานัน่ สมบัติแท้
สมบัติแท้คือความรู้สึกอันนี้ ถ้าสมบัติแท้คือความรู้สึกอันนี้ ใครรักษาสมบัติแท้อนั นี้ได้ ผูน้ ้ นั นี่
คุณค่าของคนๆ คนจะมีคุณค่าที่ไหน เราก็มองที่นนั่ น่ะ
นี่ก็เหมือนกัน คุณค่าทางโลก เขานับกันด้วยทางบัญชี คุณค่าของคน เขานับกันด้วยอานาจ
วาสนาบารมี ความจริ งในหัวใจ บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
ต้องเป็ นหนึ่งเดียวข้างหน้านู่น ถ้าหนึ่งเดียวอันนั้น เห็นสิ้ นไปจากผลของวัฏฏะ มันเป็ นวิวฏั ฏะ
พ้นออกไป นัน่ คุณค่ามันอยูต่ รงนั้น แล้วคุณค่าอยูต่ รงนั้น มันต้องมีผล มีการกระทา
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ฉะนั้น เวลาจะประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาแล้ว เราไม่ทาพอเป็ นพิธี พอเป็ นพิธี เวลาปฏิบตั ิแล้ว
ต้องมีวธิ ีการ ต้องต่างๆ นั้นเป็ นปฏิบตั ิพอเป็ นพิธี ถ้าความจริ งต้องเป็ นปัจจุบนั สิ่ งใดที่มนั ขับดัน
สิ่ งใดที่มนั ทาลาย ตรงนั้น นัน่ แหละเอาตรงนั้น เอาให้มนั อยูใ่ ห้ได้ ถ้าเอาหัวใจเราอยูไ่ ด้ จบ
ถ้าหัวใจเราอยูไ่ ด้นะ หัวใจมันอยูไ่ ด้ ผลของวัฏฏะไง แกนของโลก เวลาเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏฏะ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ แล้วถ้ามันจบแล้ว กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ มันก็อยูอ่ ย่างนั้นน่ะ
นี่วฏั ฏะไง สิ่ งที่เป็ นวัฏฏะ อจินไตย ๔ โลก กรรม ฌาน พุทธวิสัย นี่อจินไตยๆ วัฏฏะมันเป็ น
อจินไตย มันอยูข่ องมันอย่างนั้น แต่เราไม่ไปกับมัน วิวฏั ฏะ นี่ผลของมันๆ
ค่าของคนๆ ค่าของคนเราแสวงหาที่ไหน แสวงหาด้วยภายนอก ด้วยโลก ก็เป็ นค่าของคน
ในทางสาธารณะ ค่าของคนที่มนั มีคุณค่า ถ้าค่าของคนที่มีคุณค่า หลวงปู่ มัน่ ท่านทาหัวใจของ
ท่านดวงเดียว ท่านเป็ นประโยชน์มหาศาล จากสังคมไทยในปัจจุบนั นี้ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลกู
ศิษย์หลวงปู่ มัน่ เท่านั้น
นี่ไง ค่าของคนถ้าทาคุณงามความดีแล้ว เวลาพูดถึงวงกรรมฐาน ท่านอาจารย์ใหญ่ๆ ท่าน
อาจารย์ใหญ่เป็ นผูเ้ ป่ ากระหม่อมมา ก็คือหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แล้วเราประพฤติปฏิบตั ิตาม
ความเป็ นจริ งขึ้นมา มันถึงเป็ นความจริ ง ทาให้สงั คมร่ มเย็นเป็ นสุขนะ สังคมไม่เดือดร้อน
จนเกินไปเพราะมีคุณธรรมนะ
ถ้าสังคมไม่มีธรรมะมาเจือจานนะ สังคมจะแย่งชิง ชิงดีชิงชัว่ ชิงว่าข้าปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ
ชิงชื่อชิงเสี ยง ชิงมา นัน่ น่ะถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วมันจะเป็ นการช่วงชิง ชิงแต่ความเลวร้าย แต่ถา้
เป็ นธรรมๆ ต่างคนต่างสงบ ต่างคนต่างมีคุณธรรมในใจ นั้นเป็ นเป้าหมายของผูท้ ี่ประพฤติ
ปฏิบตั ิ เอวัง
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