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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ ๑๕ ค ่า วนัพระใหญ่ วนัพระ เรามาท าบุญกุศล
ของเรา มาท าบุญกุศลของเราเพราะอะไร เพราะเราเป็นชาวพทุธ แลว้ชาวพทุธ ส่ิงท่ีวา่โยมมา
ท าบุญกุศลน่ะ ส่ิงท่ีโยมตั้งใจมา เจตนามาอนันั้นส าคญัท่ีสุด คือเจตนาไง หัวใจของเราไง หัวใจท่ี
มนัเปิดกวา้ง หัวใจท่ีเป็นสาธารณะ ท าประโยชน์เพ่ือเรา 

ส่ิงท่ีเรามาท าบุญกุศล เราท าบุญกุศลเพ่ือหัวใจของเรา เพราะหัวใจน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ ส่ิงท่ีท าบุญกุศล เราไดเ้จตนาท าแลว้ มาถวายทาน พอถวายทานพระ พระตกัดว้ยความ
กระฉับกระเฉง เห็นไหม ดว้ยความกระฉับกระเฉง ส่ิงท่ีกระฉับกระเฉง โยมไม่ตอ้งคิดติดใจวา่
ส่ิงของท่ีโยมท าไดป้ระโยชน์หรือไม่ไดป้ระโยชน์ มนัยืนยนัไดด้ว้ยชีวติของพระภิกษุท่ียงัมีชีวติ
อยูน่ี่ ชีวติพระภิกษุท่ียงัมีอยูน่ี่ อาศยัปัจจยัท่ีโยมถวายทานๆ ด ารงชีพอยู ่ถา้พระยงัมีชีวติอยู ่ ส่ิงท่ี
โยมท าบุญกุศลนั้นไดผ้ลแน่นอน 

มนัไดผ้ลแน่นอนเพราะอะไร เพราะเห็นวา่เวลาตกัใส่บาตรๆ แลว้ของของเราจะได้
ประโยชน์หรือ มนัไดป้ระโยชน์ ยืนยนักบัส่ิงท่ีท า เพราะอาหาร ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท าให้พระ
ด ารงชีพอยูไ่ด ้การด ารงชีพอยูไ่ด ้การด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยการฝึกฝน ด ารงชีพอยูไ่ดเ้พ่ือการคน้ควา้ 
คน้ควา้หาสัจธรรมในใจของตน ถา้คน้ควา้หาสจัธรรมในใจของตน มนัจะสมบูรณ์ไปดว้ยพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรม สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พวกเรา
แสวงหาอยา่งนั้น 

วนัน้ีวนัพระตรงกบัวนัข้ึนปีใหม่ ถา้วนัข้ึนปีใหม่ วนันักขตัฤกษ ์ถา้วนันกัขตัฤกษเ์ป็นวนั
ของโลก เป็นวนัท่ีมีมหรสพสมโภช มีความสนุกครึกคร้ืน ถา้ความสนุกครึกคร้ืนอยา่งนั้นเรา
ชอบ 

แต่ถา้เราไปวดัไปวา ไปวดัไปวาไปท าบุญกุศลของเรา บุญกุศลเพ่ือความปลอดภยั ขอให้
ชีวติน้ีราบร่ืน ขอให้ชีวติน้ีประสบความส าเร็จ ขอใหชี้วติน้ีมีคุณค่า ขอให้ชีวติน้ีมีความสุขๆ น่ี
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เป็นความปรารถนาของเราไง ถา้ความปรารถนาของเรา ส่ิงท่ีปรารถนานั้นออ้นวอนขอพร แต่
การขอพรๆ ถา้มีการกระท าข้ึนมามนัเป็นสัจจะความจริงของเราใช่ไหม 

ถา้เป็นสัจจะความจริงของเรา เราตั้งใจ เราตั้งใจวา่ เราจะงดเวน้ จะท าส่ิงใด ใกลปี้ใหม่
แลว้ ตั้งใจแลว้ๆ ก็ลม้ลกุคลกุคลานมาตลอดไง ถา้ลม้ลกุคลกุคลานมาตลอด เพราะมนัไม่เป็นจริง
เป็นจงัข้ึนมาในหัวใจของเราไง ถา้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาในหัวใจ สติ สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญามีคุณค่ามากๆ ส่ิงท่ีมีคุณค่า มีคุณค่าเพราะอะไร เพราะคนท่ีมีสติเขาไม่มี
ความประมาท เขาจะไม่ใชชี้วติของเขาโดยความพลั้งเผลอของเขา ถา้เขามีสมาธิข้ึนมา ส่ิงใดท่ี
เขาจะท าเพ่ือชีวติของเขามนัจะเป็นประโยชน์กบัเขาข้ึนมา 

แลว้ถา้เขามีปัญญาๆ นะ ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกเป็นวชิาชีพ ปัญญาขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คือปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง 
สังขารท่ีมนัเป็นความรู้สึกนึกคิดน้ี ความรู้สึกนึกคิดน้ีมนัให้ผลกบัความเป็นทุกขก์บัเรา ถา้เราคิด
ข้ึนมาแลว้ไม่สมความปรารถนา มนัก็มีความขดัใจของเรา 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญานะ รอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในความคิดนะ ความคิดน้ีเป็น
ประโยชน์หรือความคิดน้ีเป็นโทษ ความคิดน้ีเป็นประโยชน์จากโลกน้ีหรือโลกหนา้ ความคิดน้ีๆ 
ไง ถา้ความคิดน้ีมนัเท่าทนัความคิดน้ี เห็นไหม ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร สงัขาร ความคิด 
ความปรุง ความแต่งของเรา ถา้เรารอบรู้ความคิดของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้มนัมีค่า มีค่าท่ีน่ีไง 

คนเรา ชีวติน้ีจะราบร่ืน ราบร่ืนเพราะเรามีสติมีปัญญาของเรา ถา้มีสติปัญญาของเรา เรา
ท าข้ึนมาเป็นความจริงๆ นะ ศกัยภาพของมนุษย ์ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เวลาถา้คบมิตรให้คบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ท่านก็ปรินิพพานไปแลว้ ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วาง
ธรรมวนิยัน้ีไวน้ะ ดูสิ เวลาพระอานนทถ์ามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ พระจะเอาอะไรเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั 
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ธรรมและวนิยัน้ีท่ีเราตรัสไวแ้ลว้เป็นศาสดาของเธอ ธรรมและวนิยัท่ีเราตรัสไวแ้ลว้เป็น
ศาสดาของเธอ ธรรมและวนิยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสไวแ้ลว้ ถา้ตรัสไวแ้ลว้ น่ี
เป็นศาสดาของเรา 

ถา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองอะไรไว ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ด ารงชีพอยา่งไรเป็นตวัอยา่ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เคยตอกย  ้าวา่ให้
ท าอยา่งไร น่ีไง น่ีเป็นเป้าหมายของเราไง 

ชีวติเราๆ ชีวติทางโลกถา้เราขวนขวาย เราประสบความส าเร็จสมความปรารถนา นั้นมนั
ก็เป็นบุญกุศลของเรา เป็นโอกาสของเรา แต่ถา้หัวใจของเรา หัวใจของเราละ่ คุณธรรม ธรรมท่ี
มนัประเสริฐๆ ธรรมมนัอยูท่ี่ไหน 

ธรรมให้ความสุขนะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราหามาเพ่ือด ารงชีพ ด ารงชีพเรา คนเราเกิดมา
เป็นญาติกนัโดยธรรม มีปากและทอ้งเหมือนกนั ตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ เหมือนกนัไง แต่ถา้คนมี
คุณธรรมในหัวใจ คุณธรรมในหัวใจสิ ธรรมในหัวใจนัน่น่ะความสุขแท ้ถา้ความสุขแทข้ึ้นมา ถา้
มีธรรมในหัวใจแลว้ เราจะยืนในสังคมดว้ยความร่ืนเริงและอาจหาญ ไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจส่ิงใด
ทั้งส้ิน ไม่หวาดระแวงอะไรเลยนะ 

คนเราท่ีมีความทุกขค์วามยากอยูน่ี่เพราะความหวาดระแวง เพราะวา่เราดอ้ยกวา่เขา เรา
ดอ้ยกวา่เขาตรงไหน เกิดมาเป็นคนเหมือนกนั อาการ ๓๒ เหมือนกนั ทุกอยา่งสิทธิเสรีภาพ
เท่ากนั มนัไปดอ้ยกวา่ตรงไหนละ่ มนัดอ้ยกวา่ๆ มนัพร่องในใจเราน่ีไง เพราะในใจเรามนัดอ้ย 
ใจของเรามนัโหยหา 

ถา้ใจของเรามนัอ่ิมเตม็นะ มนุษยเ์หมือนกนั มีศกัยภาพเหมือนกนั ถา้มีศกัยภาพ
เหมือนกนันะ ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา จะยอ้นกลบัมาท่ีเราแลว้ จะดีจะชัว่มนัอยูท่ี่ใจเราน้ีนะ คนเรา
จะดี ดีท่ีน่ี ดีท่ีความรู้สึกนึกคิดเราน่ี ดีท่ีจิตใจท่ีเป็นประโยชน์น่ี แต่ถา้คนจิตใจท่ีมนัเอารัดเอา
เปรียบ เอารัดเอาเปรียบก็ท าลายตนเองก่อนไง ถา้ท าลายตนเองก่อนก็ไปท าลายผูอ่ื้น เห็นไหม แต่
ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านท าลายกิเลสในใจของท่าน 
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ความตระหน่ี ความเห็นแก่ตวั ความอยากได ้ความเหยียบย  ่าเขา มนัเป็นกิเลสทั้งนั้น ส่ิงท่ี
เป็นกิเลสมนัเป็นความเสียหายทั้งนั้น ถา้มนัเป็นความเสียหาย มนัเกิดท่ีไหนตอ้งดบัท่ีนัน่ มนัเกิด
ท่ีใจเราก่อน มนัตอ้งดบัท่ีใจเราให้ได ้อยา่ให้มนัออกไปขา้งนอก แลว้มนัก็ดีดด้ินอยูใ่นหัวใจน่ีไง 

ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมา เรามีสจัจะมีความจริง เราตอ้งมีสติสิ คนเราบอกวา่ 
ปรารถนาดี รักดี คนเรารักตวัเองทั้งนั้นน่ะ เวลารักตวัเองทั้งนั้น รักอะไร ถา้รักกิเลส มนัก็เผาเรา 
ถา้รักธรรมๆ มนัผอ่นคลาย มนัผอ่นคลาย 

มนัออกเร่ิมตน้มนัเป็นความยากเยน็ทั้งนั้นน่ะ ความยากเยน็ เห็นไหม เอาชนะตนเองยาก
ท่ีสุด จะเอาชนะคนอ่ืนดว้ยก าลงั ดว้ยอิทธิพล ชนะเขาไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่การชนะตนเองน้ีแสนยาก 
แลว้การชนะตนเอง พอมนัชนะตนเองไดแ้ลว้ ใจทุกๆ ดวงในโลกน้ีเหมือนใจดวงน้ีแหละ ใจ
ของคนเหมือนใจของคน ใจท่ีมนัดีดด้ินในใจทุกคนเหมือนกนัหมด ถา้เราชนะใจของเราแลว้ 
แลว้ใจของคนอ่ืนละ่ ใจของคนอ่ืนมนัอยูใ่นใจของเขานะ เราชนะเราแลว้จบนะ ถา้ชนะแลว้ แลว้
ชนะมนัมีความสุขไง ถา้มีความสุข ความสมความปรารถนา 

เวลาวนัปีใหม่ก็ขอให้อวยพร อวยพรวา่ ชีวติน้ีอยากจะประสบความส าเร็จ ชีวติน้ีอยากจะ
ราบร่ืนดีงามต่างๆ 

ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ถึงท่ีสุดแลว้เราตอ้งไปขา้งหนา้ ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือนั้น
มนัเป็นความเช่ือ ถา้เป็นความจริง ความจริงเพราะอะไร เพราะความรู้สึกน้ีท าลายไม่ได ้อยา่งอ่ืน
ท าลายไดห้มดนะ ความรู้สึกคนท าลายไม่ได ้ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้มนัยงัมีความรู้สึก
น้ีอยู ่เวลามนัออกจากร่างน้ีไปแลว้มนัไปไหน ถา้มนัไปไหน มนัไปของมนั เห็นไหม 

ถา้เรายงัเช่ืออยูว่า่จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เรากพ็ยายามจะสร้างคุณงามความดีของ
เราๆ ค าวา่ “สร้างคุณงามความดีของเรา” เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์การเกิด
เป็นมนุษยแ์สนยาก ค าวา่ “แสนยาก” ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เปรียบเหมือน
เต่าตาบอดมนัอยูก่ลางทะเล แลว้มีบ่วงอยูบ่่วงหน่ึง ถา้มนัโผลเ่ขา้สู่บ่วงนั้นมนัไดเ้กิดเป็นมนุษย์
ไง แต่ท าไมมนุษยเ์รามหาศาล แต่เดิมเราเดก็ๆ เมืองไทยมี ๑๖ ลา้นคน ตอนเรียนน่ีจ าเลย ท่องมา 
เมืองไทยมี ๑๖ ลา้นคน แลว้มนัมาจากไหน 
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มนัมาจากจิตหน่ึงเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเราไม่รู้ไม่เห็นดว้ยสายตาของเรา เราไม่
รู้ไม่เห็นดว้ยสายตาของเรานะ แตค่วามรู้สึกของเรา ความรู้สึกของเรามนัมีใช่ไหม ถา้ความรู้สึก
มนัมี ส่ิงท่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมา แลว้มนัจะตอ้งเป็นไป เป็นไปเหมือนกบัเราเกิดใน
ปัจจุบนัน้ี เกิดในปัจจุบนัน้ีเพราะเรามีอ  านาจวาสนา เราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยต์อ้งมี
มนุษยส์มบติั ถา้มีมนุษยส์มบติั 

จิตน้ีไม่มีเวน้วรรค ความรู้สึกไม่เคยตาย ความรู้สึกมนัตอ้งด ารงชีพของมนัตลอด 
โอปปาติกะ เสวยตลอดไป ถา้มนัตลอดไป ถา้มนัจากน้ีไป การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์แลว้
มนัเกิดเป็นอยา่งอ่ืนละ่ เกิดเป็นอบายภูมิ เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมต่างๆ มนัเกิดทั้งนั้นน่ะ มนั
เป็นผลของวฏัฏะๆ ไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ คนภาวนามนัจะรู้จกั พอรู้จกัข้ึนมาเพราะอะไร 
เพราะมนัพิจารณาไปแลว้เวลามนัละสังโยชน์ ๓ เป็นพระโสดาบนั เป็นพระโสดาบนัเกิดอีก ๗ 
ชาติเท่านั้น เวลาเป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี ไม่เกิดแลว้ในกามภพ แลว้มนัเป็นอยา่งไงละ่ ไม่
เกิดอีก กามภพ เกิดบนพรหมเท่านั้น ถา้เกิดบนพรหม พอท าลายแลว้ไป ท าลายทั้งหมด ท าลาย
ทั้งหมด ท าลายท่ีไหน ท าลายท่ีใจ เพราะใจน้ีมนัไปเสวยภพชาติไง แต่ส่ิงท่ีวดัผลของวฏัฏะมนัมี
โดยธรรมชาติของมนั เหมือนทวปีมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ เราเดินทางไปอยูท่วปีไหนเท่านั้นเอง น่ีก็
เหมือนกนั เราไปอยูท่ี่ไหนเท่านั้นเอง แต่ถา้เราท าลายแลว้เราไม่ไป ไม่มีเรา ทวปีมนัก็อยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ กามภพ รูปภพ มนัก็อยูข่องมนัอยา่งนั้นน่ะ ผลของวฏัฏะ วฏัฏะมนัมีของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ วฏัฏะมนัมีของมนัอยูน่ะ เพราะโลกน้ีเป็นอจินไตย 

อจินไตย ๔ พทุธวสิัย ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีใครเทียบเคียงได ้
เร่ืองกรรม เร่ืองฌาน เร่ืองโลกเป็นอจินไตย น่ีไง อจินไตย ๔ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ไง เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดพ้ยากรณ์ไว ้ แค่อริยสัจนะ ทางยโุรป ทาง
วชิาการเขาเพ่ิงมาตามทนัเม่ือไม่ก่ีปีน้ีเอง แต่ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้มา วาง
ธรรมวนิยัตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กวา่ปี ถา้อริยสัจมนัเขา้ท่ีไหน อริยสัจมนัเขา้ท่ีใจ ถา้ใจน้ีมนัเป็นจริงๆ 

น่ีพดูถึงวา่ วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัพระเป็นวนัพระของชาวพทุธเรา เราจะแสวงหาคุณงาม
ความดีของเรา ถา้เราแสวงหาคุณงามความดีของเรานะ แลว้ถา้เป็นวนัปีใหม่ดว้ย วนัปีใหม่มนั
เป็นสากลใช่ไหม ถา้เป็นสากล มนัเป็นเป้าหมาย มนัเป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับกนันะ เราท าร่วมกนัๆ 
พอถึงวนัส้ินปี ส่ิงใด เรามาทบทวนชีวติของเรา เราจะเร่ิมตน้ชีวติของเราใหม่ ถา้เร่ิมตน้ชีวติของ
เราใหม่ 
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เราจะบอกวา่ ทางโลกมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ เราตอ้งอยูก่บัเขา พระก็ตอ้งอยูก่บัโลกทั้งนั้น
แหละ แต่ถา้เป็นเร่ืองของทางธรรมๆ คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลไง มนัเป็นสิทธิในใจเรา เพราะเวลา
ใจมนัทุกข ์ ใจเราเองมนัทุกข ์ เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีธรรมะ
สาธารณะ ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ อากาศหายใจร่วมกนั สาธารณูปโภคใชร่้วมกนั แต่เราเป็นคน
ใช ้

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีพอจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มาวดัมาวามาปฏิบติักนั ก็ตอ้งตา่งคนตา่ง
อยู ่ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ปัจจตัตงัในใจของตน สันทิฏฐิโก รู้จ าเพาะในใจนั้น เพราะในใจนั้นมนั
มหัศจรรย ์เพราะรู้วา่ใจนั้นนะ ดสิู เวลาท าความสงบของใจเขา้มา พอจิตเป็นสมาธิ สวา่งไปหมด
เลย สวา่งนั้นมนัออกรู้ แต่จริงๆ แลว้จิตมนัสงบ พอจิตมนัสงบแลว้ ส่ิงท่ีเวลามนัสงบมนั
มหัศจรรยท่ี์น่ีไง 

พระพทุธศาสนามนัมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ อยูไ่ง แลว้เราละ่ เราก็เป็นคน
คนหน่ึงนะ เรามีหัวใจนะ เรามีพทุธะนะ เรามีผูรู้้นะ ผูรู้้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง ถา้ท าความสงบของใจได ้ ไดไ้ปเฝ้าพทุธะองคเ์ป็นๆ เลย 
ความรู้สึก อ๋อ! มนัเป็นอยา่งน้ีเองๆ แลว้จะซาบซ้ึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
มาก แลว้มนัอยูก่บัหัวใจของเราน่ะ ถา้มนัอยูก่บัหัวใจของเรา มนัจะประสบไดอ้ยา่งไร ประสบ
ไดด้ว้ยการท าความสงบ ๔๐วธีิการ 

การท าความสงบ ๔๐ วธีิการ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง เรากระท าของเรา แลว้ถา้มนัเป็นความ
จริงของเรา ถา้เป็นความจริงของเรา เราเกิดเป็นมนุษยไ์ม่เสียชาติเกิด การเกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีเกิด
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาวางธรรมวนิยัไวม้หาศาลเลย ให้เรา
คน้ควา้ ให้เรามีการกระท าข้ึนมาให้เป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา นัน่ศกัยภาพของ
มนุษย ์มนุษยมี์คุณค่ามาก 

เราไปมองแต่ความเจริญทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์มนัเจริญเป็นเร่ืองของคุณภาพชีวติ 
ชีวติเรา เราก็อาศยั ท่ีพดูอยูน่ี่ก็วทิยาศาสตร์ทั้งนั้นน่ะ เพราะการส่ือสารไง แต่การส่ือสาร เราเป็น
ท านะ ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาท่ีจิตน้ี ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีจิตน้ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากน ้ามือ
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ของเรา เกิดข้ึนมาจากความคิดของเรา เกิดข้ึนมาจากภวาสวะ เกิดข้ึนจากภพ เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีมนั
เกิดข้ึนในใจน้ี ถา้ใจน้ีกระท าแบบน้ี ยอ้นกลบัมาท่ีน่ี 

วนัปีใหม่ ถา้อวยพรทางโลกมนัก็อวยพรไดท้ั้งนั้นน่ะ อวยพรนะ อวยพร ขอพร แต่ถา้ขอ
พรแลว้ เราท าข้ึนมาให้มนัเป็นจริงเป็นจงัของเราข้ึนมา ให้เห็นคุณคา่ในใจของเรา มนัเร่ิมตน้จาก
ทศันคติ จากเจตนาของเรา มนัไม่เช่ือ พอไม่เช่ือข้ึนมาแลว้ เราอยากจะเอาความสุข อยากเอาท่ีเรา
สมความปรารถนา สมความปรารถนาดว้ยไอเดีย ดว้ยความคิดเราท่ีออ่นแออยา่งน้ีมนัจะไดอ้ะไร
มา แต่ถา้มนัเป็นความจริง ตวัอยา่งข้ึนมา ศาสดาของเราเป็นตวัอยา่ง ครูบาอาจารยเ์ราเป็น
ตวัอยา่ง แลว้เราเกิดมาเห็นครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมา เราก็ท าสิ ความรู้เรียนทนักนัไดน้ะ 
ปฏิบติัก็ทนักนัได ้

ความรู้เรียนทนักนัได ้ ใครมีความรู้ขนาดไหน เรามีการศึกษา เด๋ียวเราศึกษาทนัจนได ้
การปฏิบติัถา้เราเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เราท าของเราข้ึนมาได ้ แลว้ท าข้ึนมาได ้ ตรวจสอบไดเ้ลย 
อาจารยจ์ริงหรืออาจารยไ์ม่จริง อาจารยโ์กหกหรือไม่โกหก เพราะวา่ความจริงเรามนัไม่
เหมือนกนั เพราะอริยสจัมนัมีหน่ึงเดียว มนัตอ้งเหมือนกนัหมด ความเหมือนกนัอนันั้นมนัถึง
เป็นสัจจะเป็นความจริง แต่มนัเกิดกบัหัวใจของเราไง มนัมีค่า มีค่าท่ีน่ี 

เราเห็นวา่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าประกาศมา ๒,๐๐๐ กวา่ปีแลว้นะ 
มรดกตกทอดมาถึงพวกเรา แลว้คนท่ีจะเขา้ถึงไดต้อ้งเอาหัวใจเขา้สัมผสั การศึกษาดว้ยตา 
การศึกษาดว้ยสมอง ทฤษฎีทั้งนั้นน่ะ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา จินตมยปัญญา 
ปัญญาเกิดจากจินตนาการ ภาวนามยปัญญาท ากนัไม่เป็น ท ากนัไม่ได ้ เพราะมนัท าสมาธิไม่เป็น 
ถา้มนัท าสมาธิได ้พ้ืนฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา 

ไม่มีสมาธิ ภาวนามยปัญญาเกิดไม่ได ้ ไม่มีทาง ส่ิงท่ีเกิดไดเ้ป็นสัญชาตญาณ เป็นโลกียะ
หมด เกิดจากภพ เกิดจากความรู้สึกของเรา แต่ถา้เป็นภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึนมา นัน่น่ะมนัจะ
สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบวา่ เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติ ท่านประพฤติอยา่งนั้น ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธศาสนามีคุณค่าอยา่งนั้น มีคุณค่าท่ีสามารถท าให้
คนคนหน่ึงขาวสะอาดได ้ ขาวสะอาดทางหัวใจนะ ไม่ใช่ขาวสะอาดจากการอาบน ้า การขดัสี
ฉววีรรณ ไม่ใช่ ขาวสะอาดทางหัวใจได ้ แลว้ซาบซ้ึงเหมือนกนั น่ีศกัยภาพของมนุษยมี์คุณคา่
อยา่งน้ี 
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ถา้วนัน้ีวนัพระ วนั ๑๕ ค ่า เป็นวนัการขวนขวายท าบุญกุศลของเรา มนัตรงกบัวนัปีใหม่ 
ถา้วนัปีใหม่ข้ึนมาแลว้ ปีใหม่เป็นเร่ืองของโลก ถา้วนัพระ วนัโกนเป็นเร่ืองของศาสนา เป็นเร่ือง
ของธรรม เราก็ท าบุญกุศลไป เพราะเราเป็นชาวพทุธดว้ย แลว้ท าบุญกุศลเพ่ือวนัปีใหม่ของเรา
ดว้ย แลว้ท าบุญเพ่ือพุทธะในใจของเราดว้ย เอวงั 


