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อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมะ ใหธ้รรมเป็นทานๆ คือใหส้ติปัญญาเป็นทาน ถา้
สติปัญญาเป็นทาน คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ 
แต่ตอ้งมีสติ ถา้มีสติ มีสติมนัยบัย ั้งไดห้มด ยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเรา ถา้ความรู้สึกนึกคิด
ของเรา ส่ิงใดท่ีว่าใหโ้ทษ กุศล อกุศล ส่ิงท่ีเป็นกุศลนะ กุศล ท าคุณงามความดีเป็นกุศล เวลาเป็น
อกุศล อกุศลมนัใหโ้ทษ ใหโ้ทษแต่ความหงุดหงิดในหวัใจอยา่งนอ้ยนะ ถา้อยา่งมากข้ึนมามนั
สร้างเวรสร้างกรรมข้ึนมา เวรกรรมอนันั้นมนัฝังคาใจของเรา ฟังธรรมๆ เพื่อไปร้ือคน้ส่ิงน้ีไง 

เวลาเราใหท้าน ทาน ศีล ภาวนา เวลาใหท้าน ทานน้ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้สอนถึงชาวพุทธ สอนใหเ้สียสละ แต่ใหเ้สียสละเป็นวตัถุส่ิงของ วตัถุส่ิงของน้ีเสียสละ
เพราะจิตใจมนัคิด จิตใจมนัมีความเจตนา มนัตั้งใจ มนัถึงเสียสละได ้แต่เวลาธรรมะนะ เราสละ
ความทุกขค์วามยากในใจของเรา แต่เวลามนัสละความทุกขค์วามยากในใจของเรา มนัท าไม่ได ้
พอท าไม่ได ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงปพูื้นฐาน  

พื้นฐาน ทาน ศีล ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา การเสียสละอยา่งน้ีคือการฝึกหดัหวัใจของเรา
ไง ถา้จิตใจของคนนะ จิตใจของคนมนัมีการเสียสละ มีการใหอ้ภยัต่อกนั จิตใจของคนคิดถึง
สาธารณะ คิดถึงคนอ่ืนก่อน ถา้คิดถึงคนอ่ืนก่อน เขามีความสุขนะ เขามีความสุขเพราะเขาเห็น
ประโยชน์กบัคุณค่าในชีวิตของเขา เพราะเขามีชีวิตของเขา เขาดูแลชีวิตของเขาไดด้ว้ย เขายงัมี
จิตใจเป็นสาธารณะดูแลคนอ่ืนไดด้ว้ย แต่จิตใจของเขาเป็นคนทุกขค์นยาก เขามีมหาศาลขนาด
ไหน เขาไม่คิดถึงสาธารณะ เขาไม่คิดถึงเสียสละ มนัมีแต่ความวิตกกงัวลไปทั้งนั้นน่ะ วิตกกงัวล
ในหวัใจ ส่ิงนั้นท่ีมนัจะเป็นคุณๆ มนักลบัมาเป็นโทษกบัเรา 

แต่ถา้จิตใจมนัเป็นสาธารณะมนัเป็นคุณหมดเลย เป็นคุณเพราะเรามีคุณค่าในชีวิตนะ คน
ท่ีมีคุณค่าในชีวิต ชีวิตน้ีร่ืนเริง ชีวิตน้ีมาความสุข คนท่ีไม่มีคุณค่าในชีวิต มนักดดนัชีวิตของ
ตวัเองไง ถา้มนักดดนัชีวิตของตวัเอง คนเราเกิดมาปรารถนาส่ิงท่ีดีงามทั้งนั้นน่ะ ของดีใครๆ ก็
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ตอ้งการของดี ขา้วของเงินทอง ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิมนัก็ของดีทั้งนั้นแหละ แต่ของดีอย่างน้ี ของ
ดีอยา่งน้ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนักย็ดึมัน่ถือมัน่มาเป็นความทุกขข์องเราไง ถา้เป็นของ
ดีของเรา ของดีมนัก็เป็นของดีของเราน่ีแหละ แต่ถา้จิตใจมนัเป็นสาธารณะมนัท าเพื่อ
ประโยชน์ๆ ไง 

ของไม่ดีไม่มีใครตอ้งการ ของไม่ดีไม่มีใครตอ้งการ ตอ้งการแต่ของดีๆ ทั้งนั้น ของดี
ทั้งนั้นเป็นเร่ืองโลก วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได ้ ของใดท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ของใดท่ีสกปรก เราพิสูจน์
ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์ว่ามนัดีหรือมนัชัว่ แต่มนัดีมนัชัว่นะ ท าไมจิตใจเราไปยดึมัน่ถือมัน่อีกล่ะ 
ท าไมความดีๆ ความดีในใจของเรา ถา้ความดีในใจของเรา เราเสียสละของเรา เสียสละของเรา 
การเสียสละของเราน่ีความดีของเรา ถา้เสียสละของเราเพื่ออะไร เพื่อดดัแปลงหวัใจดวงน้ีไง 
หวัใจของเราท่ีมนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขม์นัยากเพราะอะไรล่ะ เวลาตณัหาความทะยานอยากมนั
ลน้ฝ่ัง มนัจะมีมากนอ้ยขนาดไหนมนัก็ยงัแสวงหาของมนัไม่มีวนัจบวนัส้ิน แต่ถา้มนัเป็นธรรมๆ 
ส่ิงท่ีแสวงหามามนัเป็นอ านาจวาสนาบารมีของเรา มนัไหลมาเทมาของมนั ถา้มนัไหลมาเทมา
ดว้ยอ านาจวาสนา มนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้เป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง ถา้มนั
ลน้ฝ่ัง ถา้เรามีการเสียสละ เสียสละเพื่อฝึกหดัหวัใจดวงน้ี 

ส่ิงท่ีเราไดม้า ถา้มีสติปัญญามนัร่ืนเริงนะ เวลาถา้มนัเสียสละของมนัออกไป เห็นคนท่ี
เขาไดป้ระโยชน์จากการเสียสละของเรามนัมีความสุขของมนั น่ีไง อุบายๆ ถา้อุบายของเรา ค าว่า 
“อุบายของเรา” ถา้เราฝึกหดัของเรา เราเห็นคุณค่าของมนั ทาน ศีล ภาวนา ถา้มนัมีทานของมนั 
ของดีๆ ไง ของดีใครๆ ก็ตอ้งการ ถา้ของดีอยา่งน้ีมนัตอ้งการทางโลก ทางโลกท่ีเขาเสียสละของ
เขา เขาท าคุณงามความดีของเขา เขาไม่ไดน้บัถือศาสนาใดๆ เลย แต่เขาท าคุณงามความดีของเขา
คือเป็นคุณงามความดีของเขา 

ตอนน้ีโลกสมยัใหม่ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย เพราะอะไร เพราะผูท่ี้เป็นศาสนทายาทเขา
ท าตวักนัอยา่งไร เขารับไม่ได ้เขาไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย แต่เขาท าคุณงามความดีก็เป็นความดี
ของเขา แต่ความดีของเขา ความดีของเขา วุฒิภาวะของเขาไดแ้ค่นั้นเขาก็ไดแ้ค่นั้น ความดีของ
โลก ดสิู ทางโลกเขาเก้ือหนุนจุนเจือกนั แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก
ชีวิตน้ีมาจากไหน ชีวิตน้ีมาจากไหน บุพเพนิวาสานุสติญาณ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
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ในปัจจุบนัน้ี ดูสิ ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย เขากท็  าคุณงามความดีของเขา คุณงามความดี
ของเขามนัก็เป็นโลกียะ เป็นเร่ืองโลกๆ ไง เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลเขาก็มีรัฐสวสัดิการ
ทั้งนั้นน่ะ เขาก็ดูแลประชาชนของเขา รัฐบาลไปเกิดชาติไหน รัฐบาลเขาจะไปเกิดภพชาติใด เขา
เป็นองคก์ร เขาไม่มีส่ิงใด แต่รัฐบาลเขามีหวัหนา้เป็นหวัหนา้รัฐบาล เขาท าคุณงามความดีเป็น
ของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั เร่ืองของโลกๆ ก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง เรามองทางโลกไง พระพุทธศาสนา
สอนว่าชีวิตน้ีมาจากไหน เวลาเกิดมา เกิดมาอยา่งไร เกิดมาจากเวรจากกรรม การกระท าดี กรรม
ดีกรรมชัว่ไง คนเราเกิดมาแลว้ถึงจริตนิสัยไม่เหมือนกนัไง ไม่เหมือนกนั เวลาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะจะไดเ้ป็น
กษตัริย ์ เสียสละทางโลกมนัสูงสุดอยูแ่ลว้ล่ะ สูงสุดอยูแ่ลว้ในทางโลก น่ีท่านเสียสละ เพราะถา้
เป็นกษตัริย ์ ท่านปกครองของท่าน ท่านตอ้งรับผดิชอบของท่าน ท่านก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดของ
ท่าน ท าคุณงามความดีขนาดไหนก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะว่าไดส้ร้างสมบุญญาธิ
การ เวลายอ้นไปอดีตชาติเป็นพระเวสสันดรก็เป็นกษตัริย ์ เป็นกษตัริยเ์ป็นซ ้ าเป็นซาก เป็นมา
บ่อยๆ เป็นจกัรพรรดิก็เป็นมาแลว้ทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีเป็นมา แลว้ชาติน้ีก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ีอีก เราก็ตอ้ง
เวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหม  

น่ีไง ถึงว่าถา้มนัมีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัตอ้งมีการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่
ตาย มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้ม แต่ฝ่ายตรงขา้มน้ีใครจะแสวงหาไดล่้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มาแสวงหา มาร้ือคน้ของท่านไง ท่านตรัสรู้ธรรมเองโดยชอบ โดยชอบธรรมของท่าน ท่าน
ปฏิบติัของท่านโดยชอบธรรมของท่าน ถึงเป็นสัจจะความจริงของท่าน ถา้สัจจะความจริงของ
ท่าน น่ีพระพุทธศาสนา มนัถึงมีศาสนาข้ึนมา มีพระพุทธกบัมีพระธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เทศน์แสดงธมัมจกัฯ มีพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รก
ของโลก สงฆม์นัสงฆใ์นหวัใจไง น่ีไง ในหวัใจ ในสัจธรรม ในอริยสัจ ในอริยสัจ อกุปปธรรม 
ธรรมะท่ีคงท่ีตายตวัในใจอนันั้น ถา้ตายตวัในใจอนันั้น ถา้มนัส้ินสุดแห่งทุกขไ์ปมนัไม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัไม่เกิดอีก ไม่เกิดก็ไม่แก่ ไม่แก่กไ็ม่เจบ็ ไม่
เจบ็ก็ไม่ตาย เพราะมนัไม่เกิด ไม่เกิดเพราะอะไร ไม่เกิดเพราะมนัไม่มีอวิชชา ไม่เกิดเพราะมนัไม่
มีความไม่รู้ท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิด 
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แต่เรามีความไม่รู้อยูน่ี่ไง ชีวิตน้ีมาจากไหนๆ ก็มาจากอวิชชามนัปิดหูปิดตามาน่ี มนัถึง
ไดเ้วียนว่ายตายเกิด ของของเราๆ ท าคุณงามความดีกย็ดึ ท  าความชัว่มนัก็ยิง่ตอกย  ้าในหวัใจ ท าดี
ท  าชัว่ กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เราเกิดเพราะเวรเพราะกรรมของเรา เราท าของเรามาไง 
ทีน้ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรม
วินยัน้ีไว ้พอวางธรรมวินยัน้ีไว ้ เราเกิดมาแลว้ก็ศึกษาของเรา เรามาเสียสละทานของเรา เสียสละ
ทานของเราเพราะอะไร เสียสละทานของเราเพราะมนัเป็นสมบติัของเราไง ส่ิงท่ีเสียสละไปเป็น
วตัถุ แต่ส่ิงท่ีไดม้าคือความรู้สึกของเรา คือเจตนา คือความคิดเห็นของเราท่ีเป็นทิพย์ๆ  ระลึก
เม่ือไหร่ก็ได ้คนท าจนช านาญข้ึนมาเขาไม่ตอ้งเสียสละวตัถุ เขาเสียสละหวัใจของเขา เห็นคนเขา
ท าคุณงามความดี จิตใจมนัช่ืนบานไปกบัเขา อนุโมทนาไปกบัเขา ทุกคนท าแต่คุณงามความดี 
ทุกคนท าแต่ความดี ต่างคนต่างท าคุณงามความดี มนัเสียสละจากน ้าใจ  

ถา้เสียสละจากน ้าใจ เวลาความคิดมนัเกิดข้ึน เวลามนัคิดข้ึนมามนัก็กระเทือนหวัใจ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกทาน ศีล ภาวนา ศีลคือความปกติของใจ เราพยายามท าใจของ
เราใหส้งบระงบัเขา้มาใหไ้ด ้ ถา้ใจสงบระงบัมาใหไ้ดน้ะ ส่ิงท่ีเราแสวงหา เราแสวงหากนัทาง
โลกน้ี มนัเป็นหนา้ท่ีการงานของโลกเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาเพื่อด ารงชีวิต แต่ชีวิตน้ีมนัมี
ค่าๆ มีค่าเพราะอะไร เพราะเราหาเวลาของเราท าความสงบของใจ นัง่สมาธิภาวนาเพื่อความสงบ
ระงบัอนัน้ีไง ถา้ความสงบระงบัอนัน้ี ผูท่ี้เขาประสบความส าเร็จของเขา เขาตอ้งมีสติของเขา เขา
ตอ้งมีปัญญาของเขา สติมนัจะเกิดข้ึน ถา้สติเกิดข้ึน ท าส่ิงใดก็แลว้แต่ ท าเพื่อด ารงชีพๆ ท าเพื่อ
หวัใจของเรา มีสติปัญญามนัก็แยกแยะของมนั ถา้มีสติ ท าความสงบของใจได ้ ใจมนัมัน่คง
ข้ึนมา ใจมัน่คงข้ึนมามนัเป็นตวัของเรา ถา้เราออกฝึกหดัใชปั้ญญาๆ น่ีมนัจะพดูเร่ืองศาสนาแลว้ 
ศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาเกิดจากตรงน้ี ปัญญาเกิดจากการภาวนา 

ปัญญาของเรา ปัญญาหนา้ท่ีการงานของโลกมนัเป็นปัญญาจากสมอง ปัญญาจากสถิติ 
บริษทัใหญ่ๆ เขาจา้งท่ีปรึกษาๆ ท่ีปรึกษาของเขา ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ี
ปรึกษาท่ีเขาช านาญการเป็นแต่ละแขนงๆ ของเขาไป น่ีคือปัญญาทางโลกท่ีแสวงหาเพื่อ
ผลประโยชน์ของเขา เพื่อการแข่งขนัของเขา 

แต่เวลาเป็นปัญญาของเรา ปัญญาของเรานะ ปัญญาของเรา ปัญญาขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ปัญญาของพระอญัญาโกณฑญัญะ ปัญญาของปัญจวคัคีย ์ ปัญญาของยสะ 
ปัญญาของใคร ปัญญาของเขา แต่ปัญญาน้ีมนัเกิดจากการกระตุน้ ปัญญาน้ีเกิดจากการช้ีน าของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นเขา้เกิดสู่ปัญญาภายใน
ของเรา ถา้เกิดปัญญาภายในของเรา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
เห็นจิตๆ จิตของเรามนัเกิดอยา่งไร 

เร่ิมตน้ตั้งแต่เราเป็นปุถุชนมนัทุกขม์นัยากข้ึนมาเพราะความคิดของเรา เพราะความวติก
กงัวลของเรา เป็นความทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ ท าความสงบของใจๆ ใจมนัสงบแลว้ เห็นจิตๆ จิต
เห็นจิต จิตเห็นธรรม จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นๆ จิตเห็นมนัถึงจะเกิดปัญญา ถา้จิตไม่
เห็นมนัจะไปลบักบัอะไรล่ะ ดูสิ ลบัมีดเขาลบัดว้ยหินใช่ไหม น่ีไง เวลาปัญญามนัเกิด จิตเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จิตเห็น จิตคือความสงบของใจ ใจมนัสงบแลว้มนัรู้มนัเห็น
ของมนั มนัจะลบัปัญญาของมนัข้ึนมา ถา้ปัญญา น่ีปัญญาของเราๆ จิตดวงใดถา้รู้เห็นอยา่งน้ีมนั
จะเกิดปัญญาอนันั้นข้ึนมา แลว้ปัญญาน้ีเกิดข้ึนมา ภาวนามยปัญญา แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น 
เพราะมนัส่งออกหมด มนัไปพดูถึงกิริยา พดูถึงวิธีการ พดูถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีสอนไว ้แต่ตวัมนัเองมนัไม่เคยเห็น  

ถา้มนัเคยเห็น ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปวดันรนาถ เขาบอก “มหา ใหดู้น่ีสิ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ ” เขาเขียนเป็นชาร์ต ทางวิชาการเขาท ากนัอยา่งนั้น ปัจจยาการก็
เขียนข้ึนมาเป็นชาร์ต หนงัสือก็เป็นทฤษฎีทั้งหมด เขาไม่เคยเห็นใจของเขา เขาไม่รู้จกัใจของเขา 
เขาไม่รู้จกัส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เขาไม่รู้จกัใจของเขา เขาจะแกใ้จของเขาไดอ้ยา่งไร 
ถา้เขาไม่เห็นใจของเขา เขาจะร้ือถอนอวิชชาในใจของเขาไดอ้ยา่งไร  

เวลาศึกษามาศึกษาเร่ืองคนอ่ืนทั้งนั้นน่ะ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยั
ไว ้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ก็วางธรรมวินยั วางทฤษฎีน้ีไว ้ วาง
ทฤษฎีน้ีไว ้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปแกอ้งคุลิมาล  

ดูสิ องคุลิมาลจะฆ่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เพื่อเอาน้ิวท่ี ๑,๐๐๐ แต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปดว้ยฤทธ์ิ องคุลิมาลวิ่งตามขนาดไหนก็ไม่ทนั “สมณะหยดุก่อน สมณะ
หยดุก่อน” 

“เราหยดุแลว้ เธอยงัไม่หยดุ” 
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วิ่งตามอยา่งไรก็ไม่ทนั ไม่หยดุท่ีไหนล่ะ 

ไม่หยดุท่ีตอ้งการน้ิวไง ไม่หยดุท่ีการฆ่าเขาไง ไม่หยดุเพราะยงัแสวงหาไง แต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้หยดุแลว้ 

ไดส้ติ หยดุเลย วางดาบลงเลย เห็นไหม เวลามนัเป็น มนัเป็นตรงนั้นน่ะ มนัเป็นในใจท่ี
มนัคิดได ้ระลึกได ้ถา้มนัระลึกได ้เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตมนัระลึกได ้จิตมนัรู้ได ้ถา้
จิตมนัรู้ได ้ น่ีไง ไอต้วัน้ีตวัเกิด เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลามีปัญญาข้ึนมามนักถ็อดถอนท่ีน่ี 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนาไง แต่ส่ิงท่ีเราศึกษากนั เราแสวงหากนั อยา่งนั้นมนั
เป็นทฤษฎี ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ เราตอ้งศึกษา ศึกษามาเป็นแนวทาง ถา้ศึกษามาแลว้ พอเป็น
แนวทางข้ึนมา เอาแนวทางมาโตแ้ยง้กนั แต่ไม่ไดเ้อาความเป็นจริงในหวัใจมาโตแ้ยง้กนัเลย 
เพราะมนัไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น น่ีไง ไม่รู้ไม่เห็น 

แลว้ระดบัการปฏิบติัของเราตั้งแต่ทาน ทานก็ตั้งแต่ไอเ้จตนาเราน่ีแหละ ไอค้วามรู้สึกนึก
คิดเราน่ีแหละ ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นผูเ้สียสละวตัถุน่ีแหละ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเป็นวตัถุ 
แต่มนัจะเกิดข้ึนมาดว้ยน ้าใสใจจริงของคน คนมีเจตนา มีน ้าใสใจจริงอนันั้นเอามนัมา แลว้เรา
เสียสละ เราแสวงหามาดว้ยปฏิคาหก ไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ แลว้เราเสียสละไป ผูรั้บ
สะอาดบริสุทธ์ิ มนัจะเป็นอ านาจวาสนาบารมีของใจน้ี ฟ้ืนฟูใจน้ีข้ึนมา  

แลว้ฟ้ืนฟูใจน้ีข้ึนมา ถา้มนัลึกซ้ึงเขา้ไป ถา้มนัจะดีข้ึน น่ีความปกติของใจๆ เพราะความ
ปกติของใจมีศีลแลว้ วตัถุมนัเป็นเร่ืองเบาบางแลว้ เพราะอะไร เพราะมนัสละไดท่ี้ใจน้ีไง 
อารมณ์ก็สละได ้ ความทุกขก์ส็ละได ้ ไอค้วามเครียดก็สละได ้ ความสละออกมา ฝึกหดัข้ึนมา
อยา่งน้ี แลว้ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาอนัน้ีมนัจะช าแรกเขา้ไป
ในหวัใจเลย ปัญญาอนัน้ี 

แต่ส่ิงท่ีเราเสียสละอยู ่ ส่ิงท่ีเราเสียสละได้ๆ  เสียสละไดคื้อปัญญาอบรมสมาธิ ความรู้สึก
นึกคิด ความต่างๆ เราเสียสละมนั ถา้รู้เท่าแลว้มนัปล่อยๆๆ พอปล่อยเขา้มาแลว้มนัปล่อยจนตวั
มนัสะอาด มนัปล่อยจนตวัมนัตั้งมัน่ น่ีไง ปัญญาอบรมสมาธิ พอมนัตั้งมัน่แลว้ ตั้งมัน่ๆ มนั
ปล่อยๆ มนัปล่อยมา มนัปล่อยเพื่อช าระลา้งตวัมนัเอง ช าระลา้งตวัมนัเองดว้ยโลกียปัญญา ดว้ย
โลกๆ แลว้ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัเห็นตามความเป็นจริงมนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิด
จากการกระท า ปัญญาน้ีมนัจะเป็นมรรคแลว้ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 
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อรหตัตมรรค มนัจะเกิดมรรคผล มรรคผลเกิดจากพื้นฐาน ถา้ไม่มีสมาธิ ไม่มีตวัตนของเรา ไม่มี
ใจของเรามนัจะเกิดท่ีไหน มนัเป็นโลกียปัญญาทั้งหมด มนัเป็นสัญชาตญาณ มนัเป็นความรู้สึก
นึกคิดทั้งนั้นน่ะ มนัไม่เกิดเป็นความจริงข้ึนมา 

ถา้ความจริงข้ึนมา การกระท าน้ีมนัก็ตอ้งมีท่ีมาท่ีไปไง เจดีย ์ฐานของเจดีย ์ฐานของเจดีย ์
ฐานของทาน ฐานของสมาธิ องคเ์จดีย ์ ยอดเจดียเ์ลก็นิดเดียว ฐานมนักวา้งขวาง ธรรมของเรา 
ฐานมนักวา้ง แต่พอมนัข้ึนไปๆ ใครจะท าไดล่้ะ ถา้ท าไดข้ึ้นมา อยูบ่นยอดเจดียข้ึ์นไปก็กลวัจะตก 
กลวัจะอยูไ่ม่ได ้ แต่ฐานยนือยูบ่นพื้นฐานน้ีสบาย น่ีระดบัของทาน ระดบัของทานโดยฆราวาส
ธรรมมนัก็คนท าได ้ ท  าไดก้็เพื่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขไง แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั ผูน้ า จิตใจของ
คนถา้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาแลว้ หวัใจของเรา ใจของเรา เราเอาไวใ้นอ านาจของเราไดมี้ความสุข
นะ คนเขากระเสือกกระสนกนัไปทัว่ ๓ โลกธาตุ เรายนือยูเ่ฉยๆ แลว้ดูเขา ดูเขาสิ ดเูขาเพราะ
อะไร เพราะมนักระเสือกกระสนมาจากภายใน มนักระเสือกกระสนมาจากความคิด มนั
กระเสือกกระสนมาจากหวัใจนั้น แลว้หวัใจของเรามนัคลายหมดแลว้  

“สมณะหยดุก่อน สมณะหยดุก่อน” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระองคุลิมาลนะ เราหยดุแลว้ เธอยงัไม่หยดุ
ต่างหาก หวัใจของเราหยดุแลว้ ถา้หวัใจของเรายงัไม่หยดุ มนัก็ยงัแสวงหาเอาพิษเอาภยัมาใหใ้จ
ของเรา ถา้หวัใจเราหยดุได ้แลว้เราส ารอกกิเลสตณัหาความทะยานอยาก อวิชชาในใจของเราได ้
มนัจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เพราะจิตมนัไม่เคล่ือนไหว 
มนัไม่ไปไหน มนัถึงไม่มีการเกิด  

ดูสิ ทางโลกเขาท่ีมีลูกยาก ท่ีเขาไม่มีลกูเพราะอะไรล่ะ ท าไมเขาไม่มีล่ะ แต่คนทุกขค์น
จน โอโ้ฮ! หวัปีทา้ยปี มีตลอดเลย แต่จิตดวงน้ีมนัไม่ไปอีกแลว้ มนัไม่มีเกิดท่ีไหนทั้งส้ิน ถา้ไม่
เกิดท่ีไหนทั้งส้ิน ขอใหเ้ราประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นสัจจะความจริงในใจของเรา แลว้มนัเกิดในใจ
ของเราแลว้ท าไมเราจะบอกเขาไม่ได ้ ถา้มนัมีอยูใ่นใจของเรา ท าไมเราจะบอกเขาไม่ได ้ ท่ีมนั
บอกไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีในใจไง ไม่รู้วิธีการ ไม่รู้การกระท า แต่ถา้มนัมีการกระท า มนัท าแลว้
ท าไมจะบอกเขาไม่ไดถ้า้เรามีอยูจ่ริง เอวงั 


