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เราตั้งใจเนาะ เราตั้งใจๆ มนัแบบว่าความหวงั ความหวงัของเรา ความหวงัของเราหวงั
ความสุข ความสงบ ความร่มเยน็ ถา้ความหวงัของเราหวงัดี แต่ความหวงั โลกเด๋ียวน้ีมนั
เปล่ียนแปลงเร็วมาก ถา้โลกเปล่ียนแปลงเร็วมาก เราจะหาความมัน่คงไง ทุกคนหาท่ีพึ่ง เพราะ
โลกมนัเปล่ียนแปลงไวมาก โลกเปล่ียนแปลงไวมาก เราไม่ทนัโลก แต่ส่ิงท่ีจะทนัโลกไดคื้อ
ธรรมะ สัจธรรมมนัทนัโลกนะ  

เวลาปีใหม่ นกัขตัฤกษ ์เราก็ท  าบุญกุศลกนั เพื่ออะไร? เพื่อบุญกุศลไง ถา้บุญกุศล บุญกศุล
ใหผ้ลอยูแ่ลว้ กุศล-อกุศล ถา้วา่เป็นกุศล กศุลตอ้งใหผ้ลเป็นความดีเท่านั้น ความดีไง ถา้ความดี 
ความดีตอ้งใหค้วามดีสิ ส่ิงท่ีเป็นความดีตอ้งใหผ้ลเป็นความดี ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เรา
ท าคุณงามความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเราท าไมเรามีความ
ทุกขล่์ะ ท าไมมีความทุกข ์ในหวัใจเราท าไมไม่มีความสุขสมความปรารถนาล่ะ 

แต่ความดีคือความดีไง แต่กิเลสเราไม่รู้จกัมนั ถา้กิเลสเราไม่รู้จกัมนั กิเลสเวลามนัดีดดิ้น
ในใจข้ึนมา เราทุกขเ์รายากทั้งนั้นแหละ ถา้กิเลสมนัดีดดิ้นข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัจะปราบปรามมนัได ้ศีล 
สมาธิ ปัญญาไง เราตอ้งมีสติไง 

ธรรมะทนัโลกนะ เกินโลกดว้ย ควบคุมโลกไดด้ว้ย แต่เราคิดว่า “ธรรมะๆ ธรรมะเป็น
ของครึของลา้สมยั คนถา้มีคุณธรรมแลว้จะไม่ทนัโลก เราตอ้งมีปัญญา เราตอ้งทนัโลกเขา” เลย
กลายเป็นเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยากเพื่อไปแข่งขนักนัไง 

การแข่งขนัอยา่งนั้นการแข่งขนัดว้ยความไม่มีขอ้มูล ไม่มีรากฐาน แต่การแข่งขนัของเรา 
เวลากิเลสกบัธรรมมนัแข่งขนักนั เวลากิเลสมนัแข่งขนั กิเลสมนัจะยดึอ  านาจของมนั เวลาธรรม
จะแข่งขนั หลวงตาบอกว่า หวัใจเป็นเหมือนเกา้อ้ีดนตรี กิเลสนัง่หรือธรรมนัง่ล่ะ ถา้กิเลสมนันัง่
นะ มนัใหแ้ต่ผลความเร่าร้อนทั้งนั้นแหละ แต่ถา้ธรรมมนันัง่ แลว้เวลาธรรมมนันัง่ เราไม่ตอ้งท า
อะไรเลยใช่ไหม เราไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย ธรรมะมนัจะเกิดเองใช่ไหม...มนัไม่ใช่หรอก มนัตอ้งมี
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การกระท า มนัตอ้งมีการกระท า ศีล สมาธิ ปัญญา คนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร 
ความวิริยะ ความอุตสาหะ  

เราอยูท่างโลกกนัมา เราท าธุรกิจการคา้ข้ึนมา เราท าหนา้ท่ีการงานเป็นความเพียรหรือ
เปล่า? มนัก็เป็นความเพียร เป็นความเพียร เป็นความวิริยะ ความอุตสาหะ ถา้ความเพียร ความวิริย
อุตสาหะ ถา้มนัมีศีล มนัมีศีลมนัมีธรรมมนัถึงคุม้ครอง สุจริต เราท าดว้ยความสุจริต สุจริตจะ
คุม้ครองเรา ความสุจริต ท าความดีงามจะคุม้ครองหวัใจเรา จะคุม้ครองการกระท าของเรา ถา้
คุม้ครองแลว้เราไม่หวัน่ไหวเลย ท าส่ิงใดแลว้ไม่หวัน่ไหวเลย แต่เวลาคนท าหนา้ท่ีการงานทาง
โลก ถา้สังคมท่ีเขาเห็นแก่ตวั เราไปท าอะไรท่ีเป็นธรรมๆ มนัไปขดัหูขดัตาเขา ถา้ไปขดัหูขดัตา
เขา เราจะเอาสัจจะความจริง เราจะเช่ือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หรือเราจะ
เช่ือเขา เราจะเช่ือสังคมท่ีมนัชกัน า มนันอ้มน าเราไป เราจะเช่ือส่ิงนั้นไหม 

ถา้เราเช่ือส่ิงนั้นเราก็ไดส้ร้างอกุศลเหมือนกนั ถา้เราไดส้ร้างอกุศลเหมือนกนั เราสร้าง
อกุศลแลว้เราก็มีบาปมีกรรมต่อไปขา้งหนา้ แต่ถา้เราจะไม่ตามเขาไป เราจะมีจุดยนืของเรา เราก็
ตอ้งโดนแรงเสียดสีนั้นแน่นอน ถา้โดนแรงเสียดสีแน่นอน น่ีไง การท าดีไง เราบอกว่าท าดีๆ ท าดี
แลว้ตอ้งไดดี้ ท  าดีแลว้ตอ้งไดดี้ ท  าดีแลว้เราไปท าดีในสังคมแบบนั้น สังคมท่ีเขาเห็นแก่ตวั สังคม
ท่ีเขาพยายามฉอ้ฉลของเขา เราไปท าดีเรากไ็ปขดัขวางเขา ของเขา แต่เรากมี็จุดยนืของเราไง เรา
ตอ้งมีจุดยนืของเรา เราท าคุณงามความดีของเรา 

ความดีก็คือความดี ความดีอยา่งนั้นมนัเป็นการตรวจสอบ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลา
ปฏิบติัแลว้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายเพราะเขาท าอยา่งน้ีกนัมา เขาท าอยา่งน้ีมาไง เขาได้
สร้างบารมีของเขามา สร้างบารมีคืออะไร ดูพระโพธิสัตวสิ์ เวลาพระโพธิสัตวเ์ป็นหวัหนา้สัตว ์
เป็นหวัหนา้ฝงูสัตว ์ เวลาพาฝงูสัตวน์ั้นหลบหลีกภยัอนัตรายไป มนัมีแรงกดดนัไหม มนัมี
อนัตรายไหม? มนัมีอนัตราย มีความกดดนัทั้งนั้นน่ะ แต่พระโพธิสัตวเ์ป็นหวัหนา้สัตว ์ เป็น
หวัหนา้ฝงู พาฝงูสัตวน์ั้นผา่นวิกฤตินั้น รอดพน้จากวิกฤตินั้นไป น่ีไง ท่ีว่าผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย 
ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายเขาท าของเขามา เขามีพื้นฐานของเขามา แต่ของเรา เราท าของเรามาอยา่งน้ี ถา้มนั
มีแรงเสียดสีอยา่งน้ี 

เวลาคนเกิดมาทุกคนอยากเกิดมาพบแต่หวัหนา้ท่ีดี พบแต่เพื่อนร่วมงานท่ีดี เราปรารถนา
อยา่งนั้นแหละ เราปรารถนาดีทั้งนั้นแหละ แต่เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาในสังคมแบบน้ี น่ีผลของ
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วฏัฏะ เราตอ้งมีผลตอบสนองกนัมา แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้เรามีสติมีปัญญานะ เรามีจุดยนืของเรา ถา้
มีจุดยนืของเรา เราท าความดีของเรา แลว้ส่ิงท่ีเหตุการณ์เฉพาะหนา้เขาเรียกว่า “อุบาย” เรามีอุบาย
วิธีการเอาตวัรอด เรามีอุบายวิธีการเพราะเรายงัเป็นผูน้้อยอยู ่ แต่ถา้เราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาแลว้ เรา
บริหารจดัการลูกนอ้งของเรา ถา้คนซ่ือสัตยก์บัเรา คนท่ีท าความดีกบัเรา เราจะรักลกูนอ้งอยา่ง
นั้น ลูกนอ้งท่ีท างานไม่ไดเ้ร่ือง แลว้จะเอาแต่ผลประโยชน์เราก็ไม่เอา เพราะเราเป็นลกูนอ้ง แต่
ต่อไปเราก็จะเป็นหวัหนา้ เราไม่ใช่เป็นลูกนอ้งอยา่งน้ีตลอดไปหรอก แต่ถา้เราเป็นลูกนอ้ง เรามี
ประสบการณ์ของเรา ลูกนอ้งเขามีความคิดอยา่งไร เขามีน ้าใจอยา่งไร เขามีความตอ้งการอยา่งไร 
เราเป็นลูกนอ้งมาก่อน พอเราเป็นหวัหนา้ข้ึนมา เราเป็นหวัหนา้เขา เราจะดูแลลูกนอ้งของเรา
อยา่งไร ถา้ลกูนอ้ง น่ีไง ค าว่า “บารมี” บารมีมนัเกิดมาจากไหนล่ะ 

ทุกคนเขาท าบุญแลว้ก็อยากไดบุ้ญกุศล ทุกคนท าบุญแลว้ก็อยากจะไดส่ิ้งใดก็ไดส้มความ
ปรารถนา สมความปรารถนา ปรารถนาของใครล่ะ ปรารถนาของใคร ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ ละทิง้มา แต่พวกเราพยายามสร้างสมข้ึนมาเพื่อไปสู่จุดนั้น ถา้สู่
จุดนั้น น่ีความปรารถนาของใครล่ะ 

ละทิง้ส่ิงนั้นมา แต่เอาความจริง เอาความจริง เอาผลของวฏัฏะ เอาผลท่ีออกจากวิวฏัฏะ 
เอาผลจากการไม่เวียนว่ายตายเกิด ถา้เวียนว่ายตายเกิดมนัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆ เพราะผูท่ี้ท  าคุณงาม
ความดีมานะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนา จงัหวะและโอกาส จะจดัการใหเ้ขาไปอยูใ่นต าแหน่งนั้น 
จงัหวะและโอกาส ถา้อยา่งเราดิ้นรนๆ มนัไม่ใช่จงัหวะและโอกาสของเรา เราชิงความไดเ้ปรียบ 
ความไดม้า แต่มนัก็ไดม้าจริงๆ นัน่แหละ แต่มนัคุม้ค่าไหม มนัคุม้ค่ากบัหวัใจของเราไหม เรา
คุม้ค่ากบัหวัใจของเรา เวลาผลของวฏัฏะเวียนว่ายตายเกิดไปเจอสภาพแบบนั้น พอไปเจอสภาพ
แบบนั้น มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากไหน มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไป ถา้มีท่ีมาท่ีไปแลว้ เห็นไหม กรรม
เก่า ถา้กรรมเก่าส่ิงใดมนัใหผ้ลนะ เราจะยิม้แลว้ร่ืนเริงเผชิญหนา้กบัมนัไง เราจะยิม้ร่ืนเริง
เผชิญหนา้กบัมนัๆ 

แต่ถา้เราไม่มีสติปัญญา เราเศร้าสร้อยเราหงอยเหงานะ หน่ึง มนัท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ ท า
ใหก้ารกระท าของเรามนัอ่อนแอ แต่ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี ถา้เราเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี จะเจอส่ิงใดข้ึนมา...ก็เรา
ท ามา ยิม้สู้กบัมนัไง ยิม้สูก้บัมนั พอยิม้สู้มนัก็มีสติมนัก็มีปัญญา มนัก็แกไ้ขวกิฤตินั้นไดโ้ดย
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ราบร่ืน แต่ถา้เราไปอ่อนแอกบัมนั อ่อนแอกบัมนั ปัญหาเลก็นอ้ยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โต แต่ถา้
เรามีสติปัญญานะ ปัญญาใหญ่โตขนาดไหนมนัก็เป็นปัญหาเลก็นอ้ย น่ีมนัอยู่ท่ีก าลงัใจ  

ทีน้ีก าลงัใจน้ีมนัเร่ืองของธรรมะ เร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา แต่ในปัจจุบนัน้ีเราท าบุญกุศล
ข้ึนมา “ขอใหบุ้ญกุศลน้ีส่งเสริมเรา” การส่งเสริมเรามนัส่งเสริมเราจริงๆ นะ เพราะอะไร เพราะ
กล่ินของศีลกล่ินของธรรม คนท่ีท าคุณงามความดี คนท่ีนิสัยดี คนท่ีมีคุณงามความดี ถา้ตกทุกข์
ไดย้าก มีคนอยากช่วยเหลือเจือจานทั้งนั้นแหละ คนท่ีเป็นพาลชน เวลามีส่ิงใดข้ึนมามีแต่คน
สมน ้าหนา้ๆ 

แต่ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าของเรา เพราะอะไร เพราะสังคมมีทั้งดีและชัว่ 
คนท่ีเขาไม่เห็นดีดว้ย เขาขดัหูขดัตาของเขาแน่นอน เราท าความดีแลว้ไปขดัหูขดัตาคนท่ีไม่อยาก
ท า ถา้มนัขดัหูขดัตาของเขามนัก็เร่ืองของเขา  

โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ นินทาสรรเสริญมนัมีของมนัโดยประจ าโลก 
แลว้ถา้มีนินทาสรรเสริญอยา่งนั้น เขานินทาอยา่งนั้นแลว้เราคลอ้ยตามเขาไปอยา่งนั้น ท าไมชีวิต
ของเราตอ้งไปแขวนไวก้บัเสียงโลกธรรม ๘ ท าไมชีวิตของเราตอ้งไปแขวนไวก้บัคนอ่ืนล่ะ 

ชีวิตของเรามนัแขวนไวก้บัสติปัญญาของเรา แต่ถา้ชีวิตของเรา เราแขวนไวก้บัรัตนตรัย 
แกว้สารพดันึก ถา้เราแขวนไวก้บัท่ีน่ี ดูสิ เวลานกัปฏิบติัเรา เราจะก าหนดพุทโธ เราระลึกถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราระลึกถึงๆ น่ีระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ระลึกถึง
ศาสดาของเรา ถา้เราระลึกถึง ถา้เวลาจิตมนัมีความสงบร่มเยน็เขา้มา ธรรมมนัเกิดๆ สัจธรรม สัจ
ธรรมมนัเกิด 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดของเรา จิตใจของเราเป็นอริยสงฆ ์ จะบวชหรือไม่บวชก็
แลว้แต่ เวลาจิตใจมนัเป็นข้ึนมา เป็นอริยสงฆ ์ เป็นอริยสงฆม์นัเป็นอริยบุคคลข้ึนมาในหวัใจ ถา้
เป็นข้ึนมา พุทธ ธรรม สงฆร์วมลงในหวัใจของเรา หวัใจเราเป็นผูฝึ้กฝน หวัใจเป็นผูท่ี้ปรารถนา 
บุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อปัญญาไง ถา้มีปัญญาข้ึนมา ปัญญามนัจะแยกแยะได ้

ปัญญาของโลกๆ ดูเดก็ เดก็เวลามนัคิดของมนั มนัว่าปัญญามนัฉลาด มนัท าส่ิงใดมนัว่า
มนัฉลาด พ่อแม่รู้ทนัทั้งนั้นแหละ แต่พ่อแม่เขาอนุโลมให ้ เขาอนุโลมให ้พอโตข้ึนมา พอเราโต
ข้ึนมา เราคิดถึงส่ิงท่ีเราเคยท าข้ึนมาสิ เราคิดว่าเราฉลาดๆ ไง น่ีก็เหมือนกนั โลกียปัญญาๆ ส่ิงท่ี
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เห็น เราก็คิดว่ามีแค่น้ี วิทยาศาสตร์มนัคิดไดแ้ค่น้ีไง บอกว่าส่ิงน้ีพิสูจน์ได้ๆ  แต่ธรรมะ ธรรมะมนั 
๓ โลกธาตุ เวลาจิตใจท่ีมนัพน้ไปแลว้มนัไปได ้๓ โลกธาตุ มนัครอบคลุมหมด ตั้งแต่พรหมคิด
อยา่งไร เทวดาคิดอยา่งไร มนุษยคิ์ดอยา่งไร สัตวเ์ดรัจฉานคิดอยา่งไร นรกอเวจีมนัคิดอยา่งไร 
มนัคิดของมนัอยา่งไรล่ะ ทุกคนก็อยากจะพน้จากทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ทุกคนอยากจะพน้จากมิตินั้นท่ี
มนัครอบง าอนันั้นไว ้ แลว้มนัจะพน้ไดอ้ย่างไรล่ะ มนัจะพน้ไดอ้ยา่งไร คนก็แสวงหาจากขา้ง
นอกไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหท้วนกระแสกลบัมา มนัจะพน้ดว้ยหวัใจของเราไง 
มนัจะพน้ไดจ้ากภายในไง น่ีรู้แจง้โลกนอกและโลกใน 

โลกนอก เรามองแต่โลกนอก โลกนอกเห็นเป็นไปไดใ้ช่ไหม แต่โลกในหวัใจเราเห็น
ไม่ไดไ้ง แต่ถา้เราเห็นไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทวนกระแสกลบัมา ถา้มนัเขา้มา
โลกใน เขา้มาในหวัใจเรา มนัดบัท่ีน่ีไง ถา้มนัดบัท่ีน่ี ส่ิงต่างๆ ภายนอกน้ีมนัเป็นสมบติัสาธารณะ 
มนัเป็นผลของวฏัฏะ เราใชป้ระโยชน์ไดส้บายเลย เราใชป้ระโยชน์ เราอยูก่บัมนัไดส้บาย อยูก่บั
โลกโดยไม่ติดโลกไง ถา้ไม่ติดโลก เพราะมนัไม่ติดโลกจากภายในก่อน ถา้โลกภายในมนัยงัติด
อยู ่ โลกนอกมนัทบัถมเลยล่ะ แต่ถา้มนัพน้จากโลกทศัน์ภายใน น่ีรู้แจง้โลกใน รู้แจง้โลกในคือรู้
แจง้ไปทัว่  

น่ีไง ถา้มนัเร่ิมตน้ ปีใหม่-ปีเก่าเขาเร่ิมตน้ท่ีน่ี เร่ิมตน้ใหเ้ราขวนขวาย เร่ิมตน้ใหเ้ราท าของ
เรา ถา้เรามีเป้าหมายอยา่งไร อธิษฐานบารมี เป้าหมายของเรา เป้าหมายของเรา เป้าหมายประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ถา้ประสบความส าเร็จในชีวิตมนัก็ประสบความส าเร็จในชีวิต 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ถา้มีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดมนัจะไปไหนล่ะ มนัไม่เห็น
ใช่ไหม แต่ถา้เราปฏิบติั เรารู้เราเห็นของเราไปหมด บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตน้ีมนัมาจากไหน 
เกิดมาเป็นมนุษย ์ ปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งไร อนาคตเป็นอยา่งไร จุตูปปาตญาณ แต่ถา้เราจบท่ีน่ีแลว้ 
อดีตอนาคตมนัไม่มีกบัหวัใจดวงน้ี อดีตอนาคตมนัไม่มีกบัหวัใจเรา อนัน้ีประเสริฐตรงน้ีไง น่ีสัจ
ธรรมๆ 

เราแสวงหากนัอยูน้ี่ เราแสวงหาอยูน้ี่ มาจากไหน ถา้เราไม่มีศรัทธาพื้นฐานเป็นความเช่ือ 
เราจะขวนขวายไหม เวลาเราขวนขวายมาแลว้ขวนขวายมาเพื่อใคร เราขวนขวายทางโลกเขาก็
มองได ้ขวนขวายไปท าบุญกุศล บุญกุศลมนัเป็นอามิส แต่ถา้เป็นหวัใจเรา เจตนา เจตนาความคิด 
ความคิดเกิดจากไหน? เกิดจากจิตของเรา ถา้จิตของเราคิดแต่เร่ืองดีๆ ข้ึนมา มนัเป็นกุศลตั้งแต่มนั
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คิดของมนัอยูแ่ลว้ แลว้ถา้เสียสละไปดว้ยปฏิคาหก ส่ิงท่ีไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ สละทาน
ไป สละทานไปแลว้ช่ืนชมในหวัใจของเรา ส่ิงท่ีสละไปแลว้เราเห็นๆ ปฏิคาหก ผูรั้บรับดว้ยความ
สะอาดบริสุทธ์ิ ใชส้อยดว้ยความบริสุทธ์ิ ท่ีเหลือแลว้เพื่อประโยชน์ต่อไปขา้งหนา้ น่ีเรารู้เราเห็น
อยา่งน้ีเรารู้เราเห็นของเรา ถา้เรารู้เราเห็นของเราดว้ยปัญญา ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ดว้ยความ
ขาวสะอาด ท าบุญกุศลมนัสร้างก าลงัท่ีน่ี สร้างก าลงัในหวัใจของเรา มนัช่ืนชม มนัช่ืนชม มนัช่ืน
ใจหวัใจของเรา 

เพราะเราบอกว่า “สมาธิเป็นความว่าง ปัญญาพิจารณามนัเวิง้วา้งไปหมด มนัจบัตอ้งส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย” 

แลว้ใครเป็นคนจบัตอ้ง ใครเป็นคนส ารอก ใครเป็นคนคายล่ะ 

ก็ความรู้สึกไง ก็หวัใจไง ถา้หวัใจ ปฏิสนธิจิต เราจะรู้ไม่รู้ก็แลว้แต่ ถา้หวัใจของเราท าไม
เราถึงไม่รู้ล่ะ เราจะรู้หรือไม่รู้ก็แลว้แต่ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัตอ้งไปของมนัแน่นอน 
อารมณ์ความรู้สึกน้ีท าลายมนัไม่ได ้ แต่ถา้พอมนัสงบมนัระงบั พอมนัว่างเขา้มา ว่างแลว้ใครรู้ว่า
ว่างล่ะ แลว้ถา้เกิดปัญญา ปัญญามนัช าระลา้ง ใครไปรู้ว่าปัญญาช าระลา้งล่ะ แลว้เวลาส ารอกไป
แลว้ใครไปรู้ว่าส ารอกล่ะ แลว้ส ารอกแลว้มนัเหลืออะไรล่ะ ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดแลว้ ถา้
มนัพน้ไปมนัพน้อยา่งไรล่ะ 

น่ีไง ถา้เป้าหมายมนัยิง่ใหญ่ หวัใจน้ียิง่ใหญ่นกั ความรู้สึกของคนยิง่ใหญ่นกั ถา้ยิง่ใหญ่
นกัดว้ยสัจธรรม ความเพียรชอบ ความยิง่ใหญ่เวลามนัส ารอกมนัคายของมนั ครูบาอาจารยเ์รา
ท่านอยูโ่คนไมน้ะ อยูโ่คนไม ้ อยูเ่รือนว่าง ท่านเป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่นกั แต่ของเรา โอโ้ฮ! เรา
ประดบัประดาไปทั้งหมดเลย ถา้ภาษาเราวา่ มนัไปเอามาท าไม เอามาประดบัท าไม จะมีมากมี
นอ้ยเราก็เก็บของเราไว ้เรารู้ของเรา เพราะคนท่ีสร้างบุญกุศลไวเ้ยอะนะ มนัจะมีมาก ดูอยา่งพระ
สีวลีบุญกุศลมหาศาล เพราะท่านท าของท่านไว ้ของเราก็เหมือนกนั ถา้เราท าไวแ้ลว้มนัตอ้งเป็น
ของเรา 

ค าว่า “เป็นของเรา” ดูสิ คนมีบุญท าอะไรประสบความส าเร็จไปหมดเลย มนัตอ้งเป็นของ
เราๆ มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น ปฏิเสธไม่ได ้ถา้ปฏิเสธไม่ได ้เราจะผลกัไส อา้ว! ไม่มีก็ทุกขใ์ช่ไหม ถา้
มีก็ทุกขอี์ก อา้ว! ก็เราไม่อยากได ้ มนัมาไดอ้ยา่งไรล่ะ? ก็มนัเป็นของเรา ถา้มนัเป็นของเรามนัก็
เป็นอยา่งนั้น  
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ฉะนั้น เราปรารถนาเราก็อยากไดอ้ยา่งนั้น ถา้อยากไดอ้ยา่งนั้น เราเสียสละน่ีได ้ ถา้ไม่
เสียสละ ไม่ได ้ถา้เสียสละของเรา เสียสละออกไปเพื่อความสะอาดในหวัใจ น่ีเสียสละภายนอก
นะ เวลาไปภาวนาจะเห็นเร่ืองมหศัจรรยย์ิง่กว่าน้ีเยอะนกั เวลามนัส ารอกมนัคาย อยากไดแ้ลว้มนั
ไม่ได ้ ไม่ตอ้งการส่ิงใดแลว้มนัได ้ ถา้คนไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย แลว้ไม่ท าอะไรเลยกไ็ม่ได ้ ไม่
ตอ้งการส่ิงใดเลย แต่ท า ไม่ตอ้งการส่ิงใด แต่ท า ความเพียรชอบ ความวิริยะ ความอุตสาหะ มนั
เป็นสัมมาทิฏฐิ มนัเป็นความเห็นชอบ เป็นความจริงของมนั ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุมนั
สมควรของมนั เหตุมนัสมดุลของมนั ใครจะปรารถนาไม่ปรารถนามนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 

แต่น่ีเราปฏิบติักนั เราท ากนัโดยสมุทยั โดยคาดโดยหมาย ไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ไดอ้ะไรเลย 
เป็นแต่พิธีกรรม เป็นพิธีกรรมท าใหเ้หมือน ท าใหเ้ป็นอยา่งนั้น พิธีเฉยๆ ไม่มีเหตุมีผลเลย แต่ถา้
โดยสัจจะโดยความจริงมนัไดข้องมนั น่ีพดูถึงถา้มีปัญญา คนเสียสละมนัยิง่ได ้ท  าแลว้มนัจะเป็น
ของเรา น่ีก็เหมือนกนั เราท าแลว้เป็นของเรา ถา้มนัเป็นธรรม 

ถา้เร่ืองโลกมนัซบัซอ้น มนัเปล่ียนแปลง แลว้มนัเร็วมาก ของอยูก่บัเรามีค่ามากเลย พรุ่งน้ี
ไปลดค่าเปล่ียนแปลงไปแลว้ แต่ถา้มีคุณธรรมในหวัใจ มนัรู้ตั้งแต่ตน้ไง มนัรู้ตั้งแต่ตน้ว่าสรรพ
ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพตลอด แลว้แปรสภาพตลอด เราไม่ตอ้งการใหแ้ปรสภาพ เป็นไป
ไม่ไดห้รอก เพราะกระแสสังคม กระแสโลกมนัรุนแรงมาก ทุนนิยมมนัท่วมโลก แลว้เราเป็นแค่
เบ้ียตวัหน่ึงในสังคม เราจะควบคุมใหเ้ป็นตามความปรารถนาของเรา เพียงแต่คนมีปัญญาเขา
ควบคุม เขารู้ล่วงหนา้ เขารู้ของเขาไปก่อน เขาจดัการของเขาไปก่อน  

ส่ิงท่ีจะทนัหรือส่ิงท่ีจะแกไ้ขไดคื้อปัญญาของเราไง สติปัญญาท าของเราไม่ตอ้งทุกขย์าก
จนเกินไป สติปัญญาจะพาชีวิตเราใหร้าบร่ืน สติปัญญานั้นจะพาใหจิ้ตน้ีพน้จากทุกขไ์ด ้เอวงั 


