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

 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระวนัท าบุญกุศลของหวัใจของมนุษย ์ ถา้มนุษยมี์จิตใจท่ีเป็นกุศลนะ ถา้

มนุษยมี์จิตใจท่ีไม่เป็นกุศล วนัน้ีเขาก็ยงัท  าบาปท าอกุศลของเขาอยู่ ถา้เขาท าบาปท าอกุศลของเขา เขาท า

ของเขา เขาก็คิดว่านัน่เป็นประโยชนก์บัเขา เวลามาวดัมาวาเป็นผูเ้สียผลประโยชน์ไง แต่เสีย

ผลประโยชน ์ เสียผลประโยชนท์างโลก แต่เราก็มีสติปัญญาหาอยูห่ากินของเราพออ่ิมทอ้งของเรา ถา้พอ

อ่ิมทอ้งของเรา เราหาบุญกุศลของเราใส่ในใจของเรา ถา้หาบุญกุศลใส่หวัใจของเรา บุญกุศลมนัคืออะไร 

ส่ิงท่ีเสียสละไป วตัถุท่ีเสียสละไปมนัเป็นบุญกุศลหรือ 

เวลาบุญกุศลเพราะว่าการใหมี้เจตนาท่ีให ้มีเจตนาท่ีเสียสละ เราเสียสละส่ิงน้ีไป ส่ิงท่ีตอบรับ 

ผูใ้หก้บัผูรั้บ ผูรั้บ ส่ิงท่ีรับมา เขาไดส่ิ้งนั้นมาเพื่อเจือจานชีวิตของเขา แต่ผูใ้ห ้ผูใ้หใ้หชี้วิตเขา ใหเ้ขาพน้

จากความทุกขค์วามยาก ใหเ้ขาพน้จากความกดดนัของหัวใจ มนัจะไม่เป็นบุญตรงไหน ถา้มนัเป็นบุญ

ข้ึนมา บุญมนัคืออะไร บุญคือส่ิงทีเ่ราท าแล้วเรามคีวามสุขใจ เรามคีวามพอใจของเราไง ถ้ามคีวาม

พอใจของเรา ส่ิงนีเ้ป็นบุญ 

ความปรารถนานะ คนเราปรารถนา พูดถึงอธิษฐานบารมี เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ปรารถนาเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ถา้ความปรารถนาเป็น

พระโพธิสัตว ์ ความปรารถนานั้นท าใหเ้สียสละ ความปรารถนานั้นท าใหมี้สติปัญญาเพื่อความมัน่คง

ของชีวิตของพระโพธิสัตว ์น่ีไง การท าส่ิงนั้นๆ แรงปรารถนา ความปรารถนา เราปรารถนาใหทุ้กคนมี

ความสุขทั้งนั้นน่ะ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ เวลาองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งขวนขวายเอง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งพยายามท าขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ก็องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ดว้ยตนเอง 

แต่เวลาจะปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัตตะผูข้อ้ง ไปร้ืออยา่งไร ร้ือก็เอาอวนไปจบัใช่ไหม 

เอาไปจบัส่ิงนั้นมาจะร้ือสัตวข์นสัตวใ์ช่ไหม เอาจบัมาเล้ียงในตูป้ลาหรือ 

จะร้ือสัตวข์นสัตวม์นัร้ือในหวัใจไง ถา้ร้ือในหวัใจ เขาตอ้งมีเจตนาของเขา เขาตอ้งมีความ

ปรารถนาของเขา ถา้เขามีความปรารถนา แรงปรารถนา ปรารถนาส่ิงใด 

ถา้ปรารถนาทางโลกๆ ปรารถนาถูกรางวลัท่ีหน่ึง แลว้เวลาถูกรางวลัท่ีหน่ึงมาแลว้ก็ใชส้อย

ดว้ยความฟุ่มเฟือย พอหมดเงินแลว้ก็กลบัไปเหมือนเดิม น่ีปรารถนารางวลัท่ีหน่ึงไง 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เราปรารถนาบุญกุศลของเรา ปรารถนาบุญกุศลท่ีไหน 

ปรารถนาบุญกุศลคือมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา สติปัญญาทางโลก ทางโลกเราขวนขวายของเรา 

น่ีแรงปรารถนาของเรา ถา้ปรารถนาข้ึนมา เรากมี็เป้าหมายของเรา ถา้มีเป้าหมายของเรา แรงปรารถนาของ

คนมากนอ้ยขนาดไหน แต่แรงปรารถนาของครูบาอาจารยข์องเรานะ แรงปรารถนาพน้จากทุกข ์ถา้พน้

จากทุกข ์ท าอยา่งไรใหพ้น้จากทุกข ์

เขาท ามาหากินกนั เขาร ่ารวยเป็นเศรษฐีโลกเขายงัมีความทุกขอ์ยูเ่ลย เขามีสมบติัมากมายมหาศาล 

เขาก็ยงัติดขอ้งในสมบติัของเขาอยู่เลย แลว้ของเรา เราปรารถนาพน้จากทุกข์ๆ  เอาท่ีไหนมาพน้จากทุกข ์จะ

เอาอะไรไปพน้จากทุกขล่์ะ 

ถา้พน้จากทุกขม์นัก็ตอ้งเอาหวัใจพน้จากทุกขไ์ง เพราะเวลามนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขม์นัยากท่ี

หวัใจน้ี ถา้หวัใจน้ีมนัทุกขม์นัยาก หวัใจน้ีมนัแบกหาม แบกหามส่ิงท่ีเป็นนามธรรม แบกหามส่ิงท่ีไม่มี 

ส่ิงท่ีมีๆ คือทรัพยสิ์นเงินทองใช่ไหม แลว้ทรัพยสิ์นเงินทองมนัอยูใ่นธนาคาร มนัอยูใ่นตูเ้ซฟ

นั้น ไอค้นท่ีเป็นทุกขเ์ป็นยาก ไอเ้จา้ของมนันัน่น่ะ มนัแบกหามส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไง แต่มนัก็ตอ้งมี

วตัถุอนันั้นเป็นเคร่ืองหมายใช่ไหม น่ีส่งออก เวลาคนมนัส่งออกมนัส่งออกไปขา้งนอกหมด ส่งออก

ไปกวา้นเอาส่ิงใดมาเป็นของตนๆ แลว้มนัมีอะไรเป็นของตนไง 

ถา้มีสติปัญญา ของนั้น ของอย่างนั้นของประจ าโลก เรามีสติปัญญา เราก็หาของเราได ้ถา้หามา

ไดแ้ลว้ หามาไดเ้พือ่ประโยชนก์บัเราไง เพือ่ประโยชนก์บัเรานะ ประโยชนท่ี์ไหน ประโยชน ์ เห็นไหม 
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เราหาทรัพยส์มบติัมาได ้ เล้ียงพ่อเล้ียงแม่สลึงหน่ึง ท าธุรกิจอีกสลึงหน่ึง เล้ียงตวัเอง ใชส้อยเพือ่ตวัเอง

อีกสลึงหน่ึง มีอีกสลึงหน่ึงแลว้ค่อยท าบุญ อีกสลึงหน่ึงค่อยฝังไวใ้นดินๆ ไง ส่ิงท่ีเราแสวงหามาเรายงั

ตอ้งมีสติปัญญาใชส้อยมนั ถา้มีสติปัญญาใชส้อยมนั มนัเป็นเงินเป็นทองท่ีเราหามาดว้ยความทุกข์

ความยากใช่ไหม มนัหามาดว้ยหยาดเหง่ือแรงงานของเราใช่ไหม เรายงัตอ้งบริหารจดัการมนัเลย แลว้

เวลาจะพน้จากทุกข์ๆ  จะเอาอะไรไปพน้จากทุกข ์

เขาบอกว่ามนัมีคนสอนไง ถา้โอนสมบติัมาเป็นส่วนกลางหมด เอ็งจะไดเ้ป็นพระโสดาบนั 

จริงหรือ สมบติัโอนมาหมดเลย ไม่มีอะไรเลย ไม่ติดขอ้งไง แลว้อะไรมนัไม่ติดขอ้งล่ะ น่ี

เวลาคนจิตใจมนัหยาบ ความปรารถนาของคนเห็นแค่วตัถุไง เพราะวตัถุส่ิงน้ีมนัถึงเอามาเป็นวตัถุท่ีช้ีเป้า

ไดไ้ง ใหค้นหลงใหลไง 

แต่ความจริงๆ ครูบาอาจารย์ของเราจะพ้นจากทุกข์ จะพ้นจากทุกข์ทีไ่หน แรงปรารถนา 

ปรารถนาอะไร ถ้าแรงปรารถนาทางโลกมนัก็ได้โลกๆ ทั้งนั้นน่ะ แล้วถ้าแรงปรารถนาทางธรรม 

แรงปรารถนาทางธรรมมันจะพ้นจากทุกข์ พ้นจากทุกข์มนัต้องค้นคว้าหาหัวใจของตนให้เจอ

ก่อน ใจของตนๆ 

ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะความไม่รู้มนัถึงมาเกิด แลว้พอไม่รู้มาเกิด เกิดดว้ย

อ านาจวาสนาบารมี คนมีบุญกุศลแลว้มนัยงัไม่รู้จกัตวัเองมีบุญกุศลนะ ถา้มีบุญกุศลเพราะอะไร เพราะ

เกิดเป็นมนุษยไ์ง 

พอเกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไร สอนเร่ือง

หยาบๆ เร่ืองมารยาทสังคม เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ เร่ืองการบริหารทิศ เร่ืองสังคม มิตรแท ้คนเทียมมิตร มิตรแท ้

มิตรเทียม คบนกัปราชญ ์ คบบณัฑิต คบคนพาล อเสวนา จ พาลาน  องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

สอนหมดเลย น่ีร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวต์ ั้งแต่สังคม ร้ือสัตวข์นสัตวต์ ั้งแต่ศีล ๕ อยา่ไป

เบียดเบียนมนันะ สัตวน่์ะ สัตวม์นัไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย ์เรามีเมตตากบัมนั เมตตากบัมนัเพราะอะไร 

เพราะใครจะไปรู้ไดว้่าเราจะไปเกิดเป็นสัตวห์รือไม่ แลว้สัตวท่ี์มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะจะเป็น

ญาติโกโหติกาเราหรือไม่ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนับุญกุศลของคน แลว้เราไปเบียดไปเบียน 

เราไปท าร้ายญาติโกโหติกาเราหรือเปล่า 
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ถา้มีสติปัญญามนัคิด มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ หรือ มนัมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือ น่ีไง 

ดว้ยทิฏฐิมานะของตน เวลาคนมนัหยาบมนัหยาบอยา่งนั้น ดูสิ ความเมตตาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แลว้ศีลก็ถือไดย้าก ล าบากไปหมด 

อ้าว! ก็ของมนัมคุีณค่า ของต ่าๆ วตัถุทีไ่หนก็มไีง ดูสิ ดูเหมืองทองสิ เคร่ืองยนต์กลไก

มนัไประเบิดเอา ของทีเ่ป็นวตัถุธาตุมนัจะอยู่ทีล่ึกขนาดไหนเขาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งน้ันน่ะ 

แล้วนี่หัวใจของคน หัวใจของคน 

เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะก็บอกไม่รู้ ก็ไม่รู้คืออวิชชา ก็ไม่รู้ถึงมานัง่อยู่น่ีไง แต่เพราะไม่

มีอ านาจวาสนาไม่มานัง่อยูอ่ย่างน้ีนะ ถา้มานัง่อยูอ่ย่างน้ี คนไปวดัไปวาคือคนท่ีมีปัญหาทั้งนั้น คนท่ี

อยูบ่า้นอยูเ่รือนน่ีคนเขามีความสุข เขาอยูตึ่กสูงๆ เขามีทุกอยา่งพร้อม 

วนัไหนคดิได้ คอตกนะ เวลาตนเองจะต้องพลัดพราก มองสมบัตขิองตนแล้วกค็อตก ทั้ง

ชีวติอาบเหง่ือต่างน ้ามาเพ่ือเหตุนีห้รือ แล้วเราไปนี่จะไปไหน แล้วสมบัตินีจ้ะเป็นของใคร 

ถา้มีลูกมีเตา้ท่ีรับสมบติัไปมนัก็ยงัพอวางใจนะ ถา้ไม่มีลูกมีเตา้ ตามกฎหมาย คนท่ีเสียชีวิตไม่

มีทายาทรับสมบติั สมบติันั้นตกเป็นของแผ่นดิน ถา้ไม่มีญาติ ไม่มีเครือญาติ สมบติันั้นตกเป็นของ

แผ่นดิน ตกเป็นของรัฐบาล 

หามาๆ เวลามองแลว้จะไปไหน แต่ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เรามีน ้าใจต่อกนั

หรือไม่ คนมีน ้าใจต่อกนั ระลึกถึงไง พี่นอ้งของเรา ญาติโกโหติกาของเรา ใกลชิ้ดกนัโดยญาติ ใกลชิ้ด

กนัโดยสายเลือด ไปมาหาสู่กนั การท่ีไปมาหาสู่กนัใกลชิ้ดยิง่กว่าญาติอีก คิดถึงเพื่อน เพื่อนคิดถึงเราๆ 

เวลาคนท่ีเขารักกนั เขาเป็นห่วงเป็นใยต่อกนันะ เขาดูแลกนั เขารักษากนั เห็นไหม นัน่น่ะน ้าใจ พอ

น ้าใจข้ึนมา เวลามีสติมีปัญญาข้ึนมา แลว้น ้าใจเป็นอยา่งไรล่ะ แลว้ใจล่ะ แลว้ใจข้ึนมา 

วนัพระ วนัพระเรามาแสวงหาบุญกศุลของเรา เราท าบุญกศุลของเราเพือ่อ  านาจวาสนาบารมีของ

ใจดวงน้ี ถา้ใจดวงน้ีเสียสละได ้ความเสียสละได ้บุญกุศลของเรา จิตใจมนัจะยอมรับเหตุรับผล ถา้ยอมรับ

เหตุผล เราใชส้ติปัญญาของเรา เห็นไหม น่ีแรงปรารถนา ปรารถนาอะไร ปรารถนาอะไรมนักส็ติปัญญานัน่

แหละตวัช้ีน า ถา้มีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหนมนัก็จะไดส้มบติั 
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คุณธรรม คุณธรรมในใจของตน ถา้คุณธรรมในใจของตน ถา้จิตสงบ จะพน้จากทุกข์ๆ  ตอ้ง

คน้ควา้หาใจของตนใหเ้จอก่อน ถา้คน้ควา้หาใจของตนใหเ้จอ นัน่ล่ะเราก็จะจบัมนัมาท าความสะอาด 

ถา้ใจของตนไม่เจอหรือ เราจะท าความสะอาดใจของเรา แลว้เราไม่รู้จกัใจของเรา เราหาใจ

ของเราไม่เจอ “ว่างๆ ว่างๆ อู๋ย! ว่างหมดเลย มีความสุขหมดเลย” แลว้ของใครล่ะ มนัเป็นของสาธารณะ 

มนัเป็นของทัว่ไป ใครก็มีได ้

แต่ของของเรา ของของเรา จ าเป็นท่ีสุดคือของของเรานะ ถา้เราท าความผิด เราก็มีโทษในตวั

ของเรา ถา้เราท าดี เราก็ไดบุ้ญกุศลในตวัของเรา ถา้เราท า ใจน้ีมนัเป็นผูรั้บทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ส่ิงท่ีเป็น

ทิพย์ๆ  ในใจน้ีไง 

ใจเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะดว้ยบุญดว้ยกุศลนะ ดว้ยสติดว้ยปัญญามนัคดัมนัแยก มนัชกัน าใจ

เราไป ถา้มนัชกัน าใจเราไป แค่น้ีแหละ ส่ิงแรงปรารถนาๆ ปรารถนาทางสังคมทั้งนั้นน่ะ มีสูงมีต  ่า 

ทางโลกเราก็รักษากนัทางโลก ทางโลกเราก็ดูแลช่วยเหลือกนัทางโลก 

แลว้ทางโลก ธรรมของผูป้กครอง ถึงท่ีสุดแลว้ จิตตะ วิมงัสา เรารักษา เราดูแล เราปรารถนา

ดีกบัเขาทั้งนั้นน่ะ เราช่วยเหลือเจือจานเขาเตม็ท่ีแลว้แหละ ถึงท่ีสุดเราก็อุเบกขา เพราะมนัเป็นเวรเป็น

กรรมของสัตว ์ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขา เขามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น เขามีความเห็นอยา่งนั้น 

ไส้เดือนตอ้งอยูท่ี่ดิน มนัอยูบ่นโตะ๊ไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีอยูบ่นโตะ๊มนัเป็นคน ส่ิงท่ีมีคุณภาพ ไส้เดือน

ตอ้งอยูท่ี่ดินทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เราปรารถนาๆ เราจะเอาไส้เดือนมาไวบ้นท่ีสะอาด แลว้พอมนัเป็นไปไม่ได้

เราก็ทุกขใ์จ น่ีช้ีใหเ้ห็นว่ามนัเป็นกรรมของสัตว์ๆ  มนัเป็นอยา่งนั้น ธรรมชาติของไส้เดือน ธรรมชาติ

ของสัตวม์นัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ ธรรมชาติของคนๆ ธรรมชาติของคน คนท่ีมีกิเลสหนามนัก็คิดของมนัอยา่ง

นั้นน่ะ ธรรมชาติของคนท่ีจิตใจมนัประเสริฐข้ึนมา ใจมนัเบาบางข้ึนมา มนัรู้สึกนึกคิดส่ิงใดมนัคิดแต่

ส่ิงท่ีดีๆ เราฝึกหดัของเรา 

ส่ิงท่ีดีๆ เทียบดว้ยอะไร เทียบดว้ยศีล เทียบดว้ยคุณธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ เราเกิดมา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “เธอจงมี
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ธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อย่ามีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” แลว้ธรรมมนัคืออะไรล่ะ ไม่รู้จกั ว่ิงไปหา หาไปทัว่ ไม่

รู้จกั 

ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งนัง่ลง แลว้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้มนัเจอท่ีนัน่ข้ึนไปมนั

ส าเร็จท่ีนัน่ มนัไม่มีใครท าใหไ้ดห้รอก เป็นไปไม่ได ้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาร้ือ

สัตวข์นสัตวด์ว้ยธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมวินยัน้ีเป็นศาสดาของเธอ ส่ิงท่ีสอน

ไว้ๆ  คือสัจธรรมในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้บอกถึงวิธีการๆ ธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกอยา่งนั้นเป็นวิธีการทั้งหมด แลว้คนท่ีปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นความจริง

ข้ึนมาในใจนั้น ถา้เป็นจริงข้ึนมาในใจนั้น 

สติก็คือสติ สติค  าเดียวเท่านั้นน่ะ แลว้พูดกนัพร ่าเพร่ือ พอพร ่าเพร่ือข้ึนไปแลว้มนัก็เลยเล่ือน

ลอย พอเล่ือนลอยมนัก็เลยบอกนู่นสติ น่ีสติ มีสติจริง สติปลอม สติอะไรกนัไปทัว่ นัน่มนัคืออะไรน่ะ 

มนัออกนอกลู่นอกทางไปหมดไง เพราะอะไร เพราะถา้พูดแลว้มนัเป็นมุข พูดแลว้มนัมีส่ิงใครสนใจ 

โอ๋ย! มนัเท่ แต่ไม่มีเน้ือหาสาระ ไม่มีความจริงเลย 

ถ้าเป็นความจริงๆ มนัต้องรู้ขึน้มาในใจดวงน้ัน ถ้ารู้ในใจดวงน้ันมนัสดๆ ร้อนๆ ไง เวลา

เป็นจริงๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะ สดๆ ร้อนๆ 

สดๆ ร้อนๆ มนัเป็นปัจจุบันน่ะ มนัไม่มกีาลไม่มเีวลานะ อกาลิโกเลยล่ะ 

แลว้เราก็อา้งกนันะ หมดยคุหมดสมยั หมดร้อยแปด 

ถา้หมดยคุหมดสมยั พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้อะไร ก็มนัหมดไปแลว้ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้อนาคตจะมาตรัสรู้ไดอ้ย่างไร มนัมีอยูท่ ั้งนั้นน่ะ มนัอยูท่ี่ความสามารถของคน มนัอยูท่ี่

ความสามารถของหวัใจของคนท่ีมีหลกัเกณฑแ์ค่ไหน มีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน ถา้จิตใจมี

หลกัเกณฑ ์ มีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน มนัท าไดผ้ลประโยชน์ตามนั้นไง แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา

ก็เป็นจริงข้ึนมากบัหวัใจดวงนั้น 

แรงปรารถนา ทุกคนก็ปรารถนาดีกนัทั้งนั้นน่ะ ทุกคนก็ใฝ่ดีทั้งนั้นน่ะ ทุกคนก็ตอ้งการใหโ้ลก

ร่มเยน็เป็นสุขถา้จิตใจคนท่ีเป็นธรรม แต่จิตใจท่ีเป็นกิเลสนะ มนัตอ้งการใหเ้กิดการขดัแยง้ แลว้มนัก็

จะหาผลประโยชนจ์ากการขดัแยง้นั้นไง หาผลประโยชนจ์ากการขดัแยง้นั้น แต่คนท่ีเป็นธรรมๆ นะ 
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มนัมีเมตตาธรรม บา้นไหนครอบครัวไหนเขามีการกระทบกระเทือนกนั อยากใหเ้ขาร่มเยน็เป็นสุขๆ 

แต่มนัก็เป็นเวรเป็นกรรมของสัตว ์ เป็นเวรเป็นกรรมของสัตวข์องเขา เขามีความกระทบกระเทือนในเร่ือง

กรรมของเขาท่ีกระท ามาอยา่งนั้น มนัก็เป็นเร่ืองเวรกรรมของสัตวน์ะ 

แต่แรงปรารถนา ทุกคนก็ปรารถนา ทุกคนอยากใหมี้ความสุข ความสงบ ความระงบัทั้งนั้น

น่ะ แต่มนัมีส่ิงใดเหนือกรรมล่ะ ส่ิงใดมนัเหนือการกระท า แต่เราตอ้งบอกว่า เราก็ตอ้งท าคุณงามความ

ดีมานะ ยกตวัอยา่งล าดบัแรกเลย การไดเ้กิดเป็นมนุษยมี์ค่าท่ีสุดแลว้ การไดเ้กิดเป็นมนุษยม์นัจะทุกข์

มนัจะยากขนาดไหน เราก็ไดเ้ป็นมนุษยน์ะ มีกฎหมายคุม้ครองนะ มีส่ิงใดท่ีคุม้ครองดูแลเรา เราไม่ตอ้ง

เสียใจไปมากนกัหรอก ไอท่ี้เสียใจๆ ก็เราท ามาอยา่งน้ีเอง ถา้เราไม่เทียมหนา้เทียมตาเขา เราก็เป็น

มนุษย ์ ประชาธิปไตยไง เท่ากนัไง สิทธิเสรีภาพเท่ากนั ๑ เสียงเหมือนกนั แลว้เราไปนอ้ยเน้ือต  ่าใจ

เร่ืองอะไรล่ะ แต่เร่ืองส่ิงท่ีเราท ามาจากภายนอก อนันั้นมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงใช่ไหม 

ฉะนั้น ถา้เรามีสติปัญญาอยา่งน้ีแลว้ ส่ิงท่ีมีค่าคือชีวิตของเรา แลว้ส่ิงท่ีมีค่าคือชีวิตของเรา

แลว้ เราจะใชชี้วิตไปขนาดไหน วนัไหนนะ ถา้ใกลจ้ะหมดลมแลว้จะมาเสียใจทีหลงั 

ขณะท่ีมีลมหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ยงัมีหวัใจดวงน้ีเพื่อใหต้ามหา ถา้ตายไปแลว้

นะ หวัใจดวงน้ีออกจากร่างไปจะไปตามหาท่ีไหน มนัไปแลว้ มนัไปแลว้มนัก็ไปหลงเพลินกบัมนัไง 

มนัตอ้งเสวยภพเสวยชาติตามเวรตามกรรมของมนั ถา้มนัไปเสวยภพเสวยชาติในส่ิงท่ีมนัเป็นบาปอกุศล

มนัก็มืดบอดอยูน่ัน่ ถา้มนัไปเสวยชาติในบุญกุศล ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนัก็ไปเพลินอยูน่ัน่ 

มนุษย์น่ีแหละมคีวามสุขความทุกข์บีบคั้น มนุษย์น่ีแหละมคีวามต้องการแสวงหาเพ่ือ

ด ารงชีพ มนุษย์น่ีแหละมนัถึงจะท าให้เราต่ืนตัวไง ก็มนุษย์น่ีแหละจะท าให้เราได้แสวงหา ก็

มนุษย์น่ีแหละ 

ฉะนั้น ถา้ยงัมีลมหายใจเขา้ออก ส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองด ารงชีพ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีพ 

เพราะชีวิตน้ีมีค่า ถึงตอ้งด ารงชีวิตน้ีไว ้แลว้ด ารงชีวิตน้ีไว ้ เราก็พยายามขวนขวายของเราจนกว่ามนัจะ

หมดอายขุยัของมนั หมดอายขุยัตามอายขุยัของเรา เราดูแลอนัน้ี ดูแลอนัน้ีจนสุดความสามารถของเรา 

น้ีถึงเป็นคนท่ีมีสติ น้ีถึงเป็นคนท่ีมีโอกาส 
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เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ขวนขวายของเราดว้ยอริยทรัพยใ์นใจของเรา ทรัพย์

สมบติัทางโลก อยา่ไปต่ืนกบัมนั อยูอ่ย่างนั้นน่ะ อยูอ่ย่างนั้นจริงๆ อยูท่ี่ใครมีสติมีปัญญามากนอ้ยแค่ไหน 

แต่อริยทรัพย ์อริยทรัพยอ์นัน้ี อริยทรัพยอ์นัน้ีเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากหวัใจ ปัญญาท่ีเกิด

จากปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้ปัญญาเกิดจากมนั ปัญญาเกิดจากจิตเดิม

แท ้ แลว้ปัญญาเขา้ไปช าระลา้งในใจดวงนั้นน่ะ แลว้มนัจะพน้ไปไหนล่ะถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา 

เอวงั 


