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วนัน้ีวนัพระนะ วนัพระ วนัโกน เราชาวพุทธ วนัพระ วนัโกน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ใหห้าธรรมะใส่หวัใจ ดูหนา้เราสิ บรรพบุรุษเราอพยพมา พอเขา้มาถึงเมืองไทย มนัรอด
ตาย ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว มนัอุดมสมบรูณ์ไปหมด เวลาอุดมสมบรูณ์ไป คนขยนัหมัน่เพียร
เอาตวัรอดไดท้ั้งนั้นน่ะ คนขยนัหมัน่เพียรอุดมสมบรูณ์ ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว ในน ้า จบัไป
เถอะ มนัไดกุ้ง้หอยปปูลามาประทงัชีวิตทั้งนั้นน่ะ แลว้ก็ยงัท  าอาชีพไดด้ว้ย เวลาส่ิงใดท่ีมนัอุดม
สมบรูณ์ ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จทั้งนั้นน่ะ เวลามนัแหง้แลง้ เวลามนัภยัพิบติัข้ึนมา ท าส่ิงใด
ขาดตกบกพร่องไปทั้งนั้นน่ะ ตอนน้ีเขาจดัระเบียบสังคมๆ อยู ่มนัติดขดักนัไปหมด ถา้มนัติดขดั
กนัไปหมดนะ 

เวลาจิตใจของเราอ่อนแอ จิตใจของเรา ค าว่า “อ่อนแอ” นะ ก็เราตอ้งมีอาชีพ ถา้เราขาด
อาชีพ เราจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร เวลาถึงคราวเปล่ียนแปลงไง ถา้คราวเปล่ียนแปลง ทางโลกมนัมีการ
เปล่ียนแปลง เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราจะอยูก่บัสังคมได ้

เวลามาบวชเป็นพระๆ เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา มนับวชใหม่ๆ ข้ึนมา สดช่ืน มีเป้าหมาย
ทั้งนั้นน่ะ หวงัจะพน้ทุกข์ๆ  เวลาประพฤติปฏิบติักา้วหนา้ไปๆ พรรษามากข้ึนๆ ตั้งแต่ความอุดม
สมบรูณ์ของโลก อุดมสมบรูณ์ทางโลก เพราะมนัอุดมสมบรูณ์ของมนั ท าส่ิงใด จบัส่ิงใดมนัได้
ผลตอบแทนทั้งนั้นน่ะ เวลาภยัพิบติัข้ึนมา เวลาสภาวะแวดลอ้มมนัเปล่ียนแปลงไป ท าส่ิงใดมนั
แหง้แลง้ไปทั้งนั้นน่ะ 

จิตใจของเราก็เหมือนกนั เวลาบวชใหม่ๆ ข้ึนมา มนัตั้งเป้านะ บวชใหม่ๆ ข้ึนมา สดช่ืน 
แลว้เราจะขวนขวายไปของเรา พอ ๒ พรรษา ๕ พรรษา ๑๐ พรรษาไป มนัแหง้แลง้ๆ ไปเร่ือย ถา้
แหง้แลง้ไปเร่ือย เพราะอะไร เพราะว่าเราท าแลว้เราไม่ไดดู้แลรักษาใหดี้ ถา้ดูแลรักษาใหดี้นะ 
คนท่ีเขาเป็นเกษตรพอเพียง เขารักษาของเขาในสภาวะแวดลอ้ม เขารักษาไวดี้ เขายิง่ท  าของเขา 
เขายิง่ท  าส่ิงใดยิง่ประสบความส าเร็จของเขา เขาท าอยา่งไร สภาวะแวดลอ้มของเขา เขารักษา
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ของเขา รักษา มนัอุดมสมบรูณ์ไปหมด ท่ีอ่ืนเขาแหง้แลง้ แต่ท่ีของเรา เราดูแลรักษาของเรา มนั
อุดมสมบรูณ์ 

ในจิตใจของเรา ในจิตใจของเราตอ้งฝึกหดัของเรา เราจะมองแต่สภาวะแวดลอ้ม ถา้เขา
แหง้แลง้ เราก็จะแหง้แลง้ไปกบัเขา สภาวะแวดลอ้ม ถา้เรารักษาของเรามนัก็ดีข้ึนมาไดไ้ง หวัใจ
ของเราก็เหมือนกนั ถา้เรารักษาของเรานะ รักษาของเรา เห็นไหม เวลามาท าทาน รักษาศีล มา
ภาวนา เวลาท าทานของเรา เราท าแต่พอประมาณของเรา ถา้จิตใจมนัสูงส่งข้ึนมา มนัท าของมนั
แลว้มนัสดช่ืนของมนั แต่เราท าพอประมาณของเรา เราดูแลของเรา ทรัพยส์มบติัของเรา 

ทานร้อยหนพนัหนไม่เท่าถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบั
ภาวนาเกิดปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง เวลาศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา มนัเป็นนามธรรมทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมมนัเขา้หวัใจของเราไง ถา้หวัใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เรารักษาหวัใจของเรา 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้จิตใจของเรามนัอ่อนดอ้ย เวลาคนทุกขค์นจนเห็นอะไรก็อยากกิน 
อยากใช ้ อยากสอยไปทั้งนั้นน่ะ เพราะเราขาดแคลน เวลาคนเขาร ่ ารวยข้ึนมา เขาประหยดั
มธัยสัถข์องเขานะ เขาใชด้ว้ยความประหยดัของเขา เขาร ่ าเขารวยข้ึนมาเพราะเขาประหยดัของ
เขา เขาดูแลรักษาสมบติัของเขา 

จิตใจของเราถา้มีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา มนัไม่ขาดไม่แคลนข้ึนมา มนัอุดมสมบรูณ์ของ
มนั มนัไม่ขาดไม่แคลน มนัไม่อยากไปทางโลกเลย แต่ถา้เราแหง้แลง้ของเรา ไปไหนมีแต่ความ
อยากไปทั้งนั้นน่ะ หวัใจก็เหมือนกนั ถา้หวัใจเราดูแลรักษาหวัใจของเรา รักษาดูแลหวัใจของเรา 
ถา้หวัใจของเรามนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา ไอก้ารขาดแคลนๆ มนัขาดแคลนเพราะจิตใจของเรามนั
อยากไดอ้ยา่งประณีต อยากไดอ้ยา่งดี อยากไดอ้ยา่งนั้นน่ะ ถา้เราประหยดัมธัยสัถ ์ อะไรมนัก็
ใชไ้ดท้ั้งนั้นน่ะ พออะไรมนัใชไ้ดท้ั้งนั้นแลว้ ส่ิงท่ีมนักดดนัหวัใจเราน่ีเบาหมดน่ะ 

ถา้ถึงคราวขาดแคลน ขาดแคลนมนัก็ตอ้งขาดแคลนเป็นเร่ืองธรรมดา เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในพุทธประวติั เวลาพราหมณ์นิมนตไ์วแ้ลว้ขา้วยากหมากแพง เขาลืมไง 
เขาลืมใส่บาตรดว้ย พอดีมีผูค้า้โคคา้มา้ เขาคา้มา้ เขาเดินทางมาถึงหนา้ฝนกลางเขา้พรรษา เขาก็
กลบับา้นของเขา เขาใหเ้ล้ียงมา้ของเขาดว้ยขา้วกลอ้ง 
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ฉะนั้น เวลาพระไปบิณฑบาตไม่ได ้ เขาก็ถวายขา้วกลอ้งนั้นมา ขา้วกลอ้งนั้น พระ
อานนทก์็ไดม้า เขาถวายคนละแล่ง เพราะสมยันั้นพระรูปร่างใหญ่ พระอานนทม์า พระท าอาหาร
ใหสุ้กเองไม่ได ้ พระปรุงอาหารเองไม่ได ้ เป็นอาบติัหมด ฉะนั้น พระอานนทม์าก็เอามาบด เอา
มาบดใหเ้ป็นแป้ง เอาน ้าพรม แลว้ถวายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ทุกคนเห็นแลว้ทุกคน
ทุกขย์ากไปหมด แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านเห็นถึงคราวว่าเวลากรรมมนัใหผ้ล
ของมนั 

จนพระโมคคลัลานะจะพาพระไปบิณฑบาตอีกทวีปหน่ึง จะพาพระไปบิณฑบาต เพราะ
มีฤทธ์ิมีเดช ท าอะไรใหม้นัประสบความส าเร็จทั้งนั้นน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หา้มๆๆ เวลาออกพรรษาข้ึนมาแลว้ พราหมณ์ถึงนึกได ้
ถึงนิมนตอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปฉนัในราชวงั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ชม
พระท่ีนัน่ว่า “เราชนะแลว้ๆ ชนะความทุกขค์วามยากความล าบากอนันั้น” น่ีพดูถึงว่าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาถึงคราวเวรกรรมข้ึนมา 

ทีน้ีของเรา ถา้เรามีเวรมีกรรมของเราข้ึนมา ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราจะผา่นวิกฤติไป
ไดท้ั้งนั้นน่ะ วิกฤติอยา่งน้ีมนัวิกฤติมา เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมนัมากกว่า
น้ี ท่ีไหนเขาอุดมสมบรูณ์ ท่านไม่ไป ท่านจะไปหาแต่ท่ีอตัคดัขาดแคลน 

ค าว่า “อตัคดัขาดแคลน” เราไม่ไดไ้ปเพ่งโทษว่าคฤหสัถเ์ขาเป็นแบบนั้น เราไปหาแบบ
นั้น เพราะท่ีอตัคดัขาดแคลน บา้นสองหลงัสามหลงัข้ึนมา เขาก็ตอ้งหาอยูห่ากินของเขา เขามี
จิตใจอนัดีงามของเขา เขาก็ใส่บาตรเรามา ใส่บาตรเรามา เราฉนัของเราแลว้เราก็จะรีบขวนขวาย
ของเรา จะเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ท าหวัใจของเรา พยายามฟ้ืนฟูหวัใจของเราข้ึนมาใหไ้ด ้ 

วนัพระๆ มนัพระท่ีไหน เวลาจะเฝ้าองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้อยูก่ลางหวัอกน้ี พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ปฏิสนธิจิต เวลาจิตเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ เกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ การก าเนิด ๔ การก าเนิด ๔ เกิดมาแลว้
เป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัจนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ปรินิพพาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้พน้จากทุกขไ์ปแลว้ แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้
ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตวคื์อสัตตะผูข้อ้ง 
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เราเกิดในวฏัฏะ เรามีอวิชชาข้ึนมา เราเกิดในวฏัฏะ แต่เรามีบุญกุศลของเรา เราเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนาสอน สอนใหเ้ราเร่ิมตน้จากมีการเสียสละ 
การเสียสละ เสียสละอะไร เสียสละเพื่ออะไร เสียสละใหจิ้ตใจเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้เขม้แขง็ข้ึนมา 
มนัเสียสละอารมณ์ไดไ้ง ถา้จิตใจเสียสละ จิตใจเป็นสาธารณะ อยูใ่นสังคมข้ึนมามนัจะไม่
เบียดเบียนกนั มนัจะดูแลรักษากนั จิตใจมนัจะอบอุ่น ถา้สังคมท่ีดี คนเราอยูใ่นสังคมท่ีดี เราจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัก็มีโอกาสของเราใช่ไหม  

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนใหก้ารเสียสละ 
เสียสละส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เสียสละโอกาส เสียสละ ดสิู ใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็น
ทาน เราใหปั้ญญาเขา ส่ิงท่ีปัญญา เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนา
สอนใหก้ารเสียสละ เสียสละเพื่อใคร? ก็เสียสละเพื่อหวัใจของเราน่ีไง 

เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา หนา้ช่ืนอกตรม เวลาอยูก่บัสังคมโลกน่ีหนา้ช่ืนอกตรม เพราะ
มนัมีทุกขมี์ยากของมนั แต่ถา้เรามีคุณธรรมของเรานะ หนา้ช่ืน หวัใจก็ช่ืนบานดว้ย เพราะหนา้
ช่ืน เพราะเรามีความสุขจากภายในไง ถา้ความสุขมนัเกิดจากภายใน สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
ถา้มนัจิตสงบระงบัเขา้มาแลว้ ส่ิงขา้งนอกมนัเป็นหนา้ท่ีการงาน 

คนเรามนัจะดีจะชัว่ เขาดูกนัท่ีน่ีไง อยูท่ี่หนา้ท่ีการงาน ความรับผดิชอบ ถา้เรารับผดิชอบ 
เรารับผดิชอบถึงชีวิตเราดว้ย เรารับผดิชอบแลว้เรายงัเหลือ ส่ิงท่ีเราเหลือ เราเจือจานอีกดว้ย การ
สร้างบารมี ถา้มนัมีความสุขร่มเยน็จากภายใน ส่ิงท่ีหามาไดม้นัก็เป็นความสุข ความสงบ ความ
ระงบั แลว้เราเจือจานสังคมไปเพื่ออ  านาจวาสนาบารมี ถา้ท าอยา่งน้ีแลว้ เวลาเราจะประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัก็ง่าย ง่ายเพราะอะไร ง่ายเพราะมนัเบาใจ ง่ายเพราะมนัไม่มีส่ิงใดฝังใจ ส่ิงใดท่ี
มนัมากดถ่วงหวัใจมนัไม่มี เพราะเราท ามาตั้งแต่ขา้งนอกแลว้ น่ีทาน 

เวลามาถือศีล ถือศีล ความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกตินะ เรามีอ  านาจวาสนาบารมี เราได้
เสียสละเจือจานกบัสังคมดว้ย แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัเพื่อตวัเราเองดว้ย เราจะมีอตัตสมบติั
ของเรา เราจะมีสติ สติยบัย ั้งหวัใจเราดว้ย  

ในสังคมท่ีเขากระทบกระเทือนกนั ท่ีเขามีปัญหากนั เพราะว่าจิตใจของเขา จิตใจของเขา
มนัมีความคิด แลว้ความคิดเบียดเบียนตนเองแลว้เบียดเบียนผูอ่ื้น แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอน เราเดินตามแนวทางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
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เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ธรรมและวินยัจะร้ือสัตวข์นสัตว์
ในหวัใจของเรา เราท าแลว้เรามีความปลอดโปร่ง มีความสบายใจ น่ีทาน พอรักษาศีล เวลาจะมา
ภาวนามนัก็ปลอดโปร่ง 

เวลาเสียสละทาน เสียสละทานเพื่อใคร บุญกุศลเพื่ออะไร บุญกุศลเพื่อความสุขสบายใจ
เราน่ีไง ถา้ความสุขสบายใจ แลว้ใจมนัเป็นอยา่งไรล่ะ ใจเป็นอยา่งไร ใจเรา ถา้เราท าความสงบ
ของใจ ใจมีสัมมาสมาธิ น่ีไง ใจเป็นอยา่งน้ี ใจเป็นสัมมาสมาธิ ใจมนัตั้งมัน่ ใจมนัตั้งมัน่ 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ ความสุขท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ความสุขน้ีมนัจบัตอ้งไดอ้ยา่งไร สติปัญญา
ของเรามนัจบัตอ้งได ้ พอจบัตอ้งได ้ เราดูแลรักษาของเรา พฒันาจนมนัมีก าลงัข้ึนมา พอมีก าลงั
ข้ึนมา มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาในการแยกแยะ ในการร้ือคน้ ร้ือคน้ในอะไร? ร้ือคน้ในร่างกาย
เราน่ี เพราะเรามีชีวิต เราเป็นเรา เราถึงไปหาทรัพยส์มบติันั้นมา สมบติันั้นมา เพราะมีเราถึงได้
สมบติันั้นมา เวลาเราพยายามจะหาหวัใจของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ความสงบอนันั้น จิตท่ีมนั
สงบ เพราะเรามีหวัใจ เรามีชีวิต เราถึงหาทรัพยส์มบติันั้นมาเป็นของเรา สิทธิเป็นของเรา เวลา
เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มาน่ีเป็นของใคร จิตสงบมนัเป็นของใคร 

ถา้มนัมีสติมีปัญญา สัมมาสมาธิมนัรักษาของมนั แลว้ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาท่ีมนั
เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากใจท่ีออก มนัแยกแยะ ปัญญาท่ีเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

เห็นกายๆ ใจของเราเห็นกายของเรา ไอน่ี้เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ ใหห้มอดูแล ให้
หมอรักษา แต่ถา้จิตเราสงบแลว้เราเห็นกาย น่ีจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิต
เห็นจิต จิตเห็นธรรมเป็นสติปัฏฐาน ๔ 

สติปัฏฐาน ๔ เกิดจากไหน เกิดจากพุทธะ เกิดจากจิตผูรู้้ เกิดจากหวัใจของเรา เราเกิดมา
เป็นนาย ก. นาย ข. นาย ง. สมมุติตั้งให ้แต่จิตน้ีเสมอภาคกนัหมด จิตนั้นมนัเป็นผูรู้้ น่ีธรรมๆๆ 
ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมา ธรรมเกิดข้ึนมา เวลามนัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา เห็นไหม น่ีไง ท่ีว่าการ
เกิดเป็นมนุษยป์ระเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง ประเสริฐท่ีเกิดเป็นมนุษยมี์สติมีปัญญาของเรา 
สติปัญญาทางโลกเราก็หาอยูห่ากิน หาปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อสังคม เพื่อสังคม เพื่อชาติ เพื่อ
ตระกลูของเรา เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เพื่อตวัของเรา เพื่อจิตดวงน้ี  
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เวลาพระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาลไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะถามว่า “ใครเป็นคนท่ีทรมานมาๆ” 

ลูกศิษยพ์ระสารีบุตร ๕๐๐ ลูกศิษยพ์ระโมคคลัลานะ ลูกศิษยพ์ระอุบาลี “ใครทรมาน
มาๆ” ใครทรมานคือผูช้ี้น า ผูค้อยช้ีแนะ พอช้ีแนะ ส่ิงใดท่ีมนัเกิดขดัแยง้ มนัเกิดโตแ้ยง้ในหวัใจ 
ครูบาอาจารยต์อ้งเป็นคนแยกแยะ เป็นคนช้ีน าว่าอะไรผดิอะไรถูก แยกแยะใหเ้ราคน้ควา้ แต่เวลา
จะภาวนาข้ึนมา เวลาจิตเราสงบแลว้ เกิดถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ
เป็นจริง มนัเกิดภาวนามยปัญญา  

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากจิตน้ี จิตน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้แยกแยะ จิตน้ีเป็นผูข้วนขวาย 
จิตน้ีเป็นผูก้ระท า เพราะจิตน้ี เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  เพราะ
พญามารมนัครอบง าจิตดวงน้ี เพราะจิตดวงน้ีโดนครอบง าดว้ยพญามาร มนัถึงเวียนว่ายตายเกิด
ในวฏัฏะไง พอจิตมนัสงบข้ึนมา มนัไปรู้ไปเห็น จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็น
ตามความเป็นจริง เห็นเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นจริง ถา้ความจริงเกิด
ข้ึนมา มนุษยป์ระเสริฐ ประเสริฐอยา่งน้ี 

แต่เราประเสริฐ ประเสริฐทางโลก ประเสริฐทางวิทยาศาสตร์ไง เราศึกษามา เรามีวิชาชีพ
มา เรามีปัญญาขนาดไหน เราก็ขวนขวาย เราก็กระท าเพื่อเราไง เพื่อใหมี้ช่ือฝากไวใ้น
ประวติัศาสตร์ไง ประวติัศาสตร์มนัจะมีต่อไปเร่ือยๆ มนัจะมีตลอดไป 

แต่เวลาเราภาวนาข้ึนมา มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัรู้เฉพาะหนา้ มนัรู้ตาม
ความเป็นจริง เออ๊ะ! เออ๊ะ! เออ๊ะ! แลว้ เออ๊ะ! เอ๊อะ! พดูกนัรู้เร่ือง รู้เร่ืองกบัผูท่ี้เห็นตามความเป็น
จริงไง 

แต่ผูไ้ม่เห็นตามความเป็นจริง เออ๊ะ! เออ๊ะ! อะไร เออ๊ะ! ก็ข้ีควายไง กองข้ีควาย กล่ิน
เหมน็ๆ นัน่น่ะ มนัเอามาทาตวัมนั แลว้มนับอกว่าน่ีธรรม 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริง ถา้ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลก ปัญญาเขาท า
วิจยักนั ท  าใหมี้ทางวิชาการฝากไวก้บัโลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้วิชชา ๓ ในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้  าลายอวิชชาไปแลว้ เป็นปัจจตัตงั เป็นสัจจะเป็นความ
จริง แลว้ถา้ผูใ้ดประพฤติปฏิบติัเขา้ไปรู้ตามความเป็นจริงอนันั้น มนัเป็นธรรม มนัเป็นสัจธรรม
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ในหวัใจ โลกรู้ดว้ยไม่ได ้ ไม่ไดห้รอก โลกรู้ดว้ยไม่ได ้ แต่โลกพยายามขวนขวาย เราเกิดมาเป็น
โลก เราเกิดมาเป็นสมมุติ สมมุติบญัญติั แลว้เราพยายามขวนขวาย 

ท าความสงบของใจคือสัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิคือยบัย ั้งทั้งหมด ยบัย ั้งความคิดทางโลก
ทั้งหมดใหม้นักลบัมาเป็นสัจจะความจริงในใจของเรา แลว้ใจดวงน้ีเป็นสัมมาสมาธิ มนัร้ือคน้ 
มนัมีการกระท าของมนัข้ึนไป มนัเป็นสัจธรรม แลว้สัจธรรมกบัสัจธรรมมนัเขา้กนั ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่มีขดัไม่มีแยง้ในสัจจะความจริงเลย เราท าเพื่อเราไง ถา้เรา
ท าเพื่อเรา มนัเป็นสัจจะความจริงอยา่งน้ีข้ึนมาแลว้ 

แมแ้ต่เวลาจิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เทวดา อินทร์ พรหม
เขามีบุญกุศลของเขา เขาถึงไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมของเขา แต่เขาก็ตอ้งเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะแลว้แต่อายขุยัของเขา ถา้เขามีสติปัญญาข้ึนมา เขาถึงมาฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง เขาถึงมาฟังธรรมครูบาอาจารยข์องเราไง น่ีไง เขาตอ้งมาฟัง แต่เราไม่ตอ้ง 
เราอยูใ่นภพชาติเดียวกนั เราเห็นหนา้กนั เราส่ือสารกนัดว้ยภาษาได ้ ถา้เราขวนขวายของเรา เรา
ท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ท าเพื่อประโยชน์กบัเราๆ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เราอยูท่างโลกเราก็ทุกขเ์ราก็ยากแลว้ ตอนน้ีเศรษฐกิจมนัตกต ่า เราก็มี
ความทุกขค์วามยากกนัไปหมด แต่ความทุกขค์วามยาก คราวท่ีเวลาเศรษฐกิจดีล่ะ เศรษฐกิจดี เรา
ก็มีความช่ืนใจ เราก็มีความสุขของเราไง ส่ิงน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัมีการเปล่ียนแปลงเป็น
อนิจจงั เราก็ขวนขวายของเรา น่ีทางโลก 

แต่ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจมนัช่ืนบาน จิตใจมนัชุ่มช่ืนข้ึนมา เศรษฐกิจ
มนัดี แต่ถา้เศรษฐกิจมนัร่วงโรยล่ะ จิตใจของเราเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เราจะรักษา
อยา่งไร เราจะดูแลอยา่งไร 

มองโลกไง ดูหนงัดูละครแลว้ยอ้นมองดูตวั แลว้ยอ้นมองดูหวัใจของตน เราจะท าใจของ
เราอยา่งไรใหมี้หลกัมีเกณฑ ์ มีหลกัมีเกณฑเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
ความสุขหาไดด้ว้ยหวัใจของเรา ความสุขหาไดท่ี้น่ี แต่เราโดนการโฆษณาชวนเช่ือ พยายามจะ
หาความสุขขา้งนอกกนั เราจะตอ้งขวนขวาย เราจะตอ้งแสวงหา แลว้ก็ตอ้งชีวิตน้ีมีการพลดั
พรากเป็นท่ีสุด ถึงท่ีสุดก็ตอ้งตายไปทั้งหมด แต่เราขวนขวายทรัพยส์มบติัของเรา ถา้มนัจะตาย 
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มนัไปกบัเรา ก็เราไปขวนขวาย เรามีทรัพยส์มบติัของเรา อตัตสมบติัเกิดท่ีจิต ปัจจตัตงั สันทิฏฐิ
โกเกิดกบัเรา แลว้เราจะตาย ตายก็ไปกบัเราไง ไปดว้ยกนั เพราะเราหามา เราท าของเรา 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี หนา้ท่ีการงานเราก็ท  า เราไม่ปฏิเสธเราก็ท  า แต่เราก็ตอ้งดแูล
หวัใจเราดว้ย เราก็ตอ้งขวนขวายใหพ้บใหเ้จอ ถา้พบเจอแลว้นะ มนัจะซาบซ้ึงมาก ซาบซ้ึงว่า
ท าไมเราโง่ขนาดน้ี ท  าไมเราโง่ขนาดน้ี แต่ถา้ยงัไม่เจอ มนัว่ามนัฉลาดนะ มนันกัปราชญ ์ไอพ้วก
โง่ๆ มนัไปอยูว่ดัอยูว่า มนัไปอยูโ่คนไม ้ มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร ของเราสิ โอโ้ฮ! ความสุข
รอบดา้น ไออ้ยูโ่คนไมม้นัสุขไดอ้ยา่งไร 

เพราะเขาไม่มีวิหารธรรม เขาไม่มีคุณธรรมในใจเขา ถา้เขามีวิหารธรรม เขาจะรักษา
วิหารธรรมของเขา เอวงั 


