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เราตอ้งเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ ชีวิตคือไออุ่น... ชีวิตคือตัวพลังงาน...  

พลงังานในหัวใจ คอื ตัวเร่ิมต้นชีวิต ชีวิตมันอยู่ท่ีตรงน้ัน... แต่เราไปใหค้วามส าคญักันแต่
ภายนอก ชีวิต คือ ความตั้งใจ ถา้เราตั้งใจ เรามีความคิดใหม่ เราเร่ิมตน้ใหม่ มีความกระฉบักระเฉง
ใหม่ เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร ตอนปีใหม่น้ีเราตั้ งต้นได้ เราตั้ งต้นความเห็นของเรา ถ้า
ความเห็นของเราถูกตอ้ง เราจะท าความถูกตอ้งของใจข้ึนมาได ้แต่ถ้าความเห็นของเราไม่ถูกต้อง 
ชีวติมนักไ็ม่เป็นชีวติใหม่หรอก มนัเป็นชีวติดั้งเดมิ  

เพราะชีวิตมนัสืบต่อมา เห็นไหม แลว้ระหว่างภพชาติล่ะ ภพชาติมนัสืบต่อมา “วฏัฏะ” มนั
วนไป ภพชาติวนมา จิตน้ีมนัเป็นดวงเก่า แต่มนัเกิดใหม่ตลอดเวลา อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เร่ิมตน้เรา
สาวจากอดีตไปอนาคต มนัจะไม่มีท่ีส้ินสุด ถา้เราจะสาวหาเหตุหาผลว่า ชีวิตน้ีมาจาก
ไหน และมาอยา่งไร มนัก็จบส้ินไม่ได ้   

เห็นไหม พระพทุธเจ้าสอนให้ละทีปั่จจุบันธรรมนี ้ปัจจุบนัธรรม คือ การช าระเด๋ียวน้ี การ
กระท าเด๋ียวน้ี อดีต อนาคตนั้นมนัสืบต่อมาไม่มีท่ีส้ินสุด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะมี
ตลอดไป แลว้พระศรีอริยเมตไตรยก็จะมาตรัสรู้ต่อไปขา้งหนา้ แลว้ชีวิตเราก็เวียนตายเวียนเกิด 
แลว้เราก็มีความปรารถนากนัว่า ถา้เราตายไปแลว้ ถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส เราขอให้เกิดพบพระศรีอริย
เมตไตรย  

แต่ความเห็นอนันั้น มนัเป็นความเห็นท่ีผิดพลาดไป ความเห็นที่ผิดพลาดเพราะอะไร 
เพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราท าได้ ใครจะสบประมาทตวัเองได ้ตวัเองก็มีความรู้สึกมีหัวใจ หัวใจ
มนัเปล่ียนแปลงได ้“ความเปล่ียนแปลงของใจ”  
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เราดูสภาพส่ิงแวดลอ้มสิ สภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอก เวลาข้ึนปีใหม่ส่งทา้ยปีเก่า เขามี
งานนกัขตัฤกษก์นั เขามีความสุขกนั เขาเล่นกนั ถา้คนท่ีมีความรู้สึกข้ึนมา มนัก็จะมีความรู้สึก 
มีความเห็นของเราว่าถา้เราอยู่กบัเขา เม่ือก่อนเราก็เล่นไปกับเขา เราส่งทา้ยปีเก่าปีใหม่ เราก็
ส่งไปกบัเขา แต่ปัจจุบนัเราจะส่งหรือไม่ส่งน้ี เราเห็นแลว้เราสลดสังเวช  

สลดสังเวชไงว่า เขาสนุกต่ืนเตน้ไปกบัความจอมปลอมอยา่งนั้นส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีจอมปลอม 
แต่ความจริงมนัคอื “ความรู้สึกจากภายใน” เห็นไหม  

ความรู้สึกจากภายในว่า ชีวิตมนัส้ินไป ๑ ปี อายุขยัเราก็มากข้ึนไปอีก ๑ ปี โอกาสท่ีเราจะ
ประพฤติปฏิบติัจะท าข้ึนมา มนัก็นอ้ยลงไป เราปล่อยใหล่้วงไปอีกปีแลว้ แลว้ปีใหม่น้ีก็จะล่วงไป
อีกปี ถึงท่ีสุดแลว้ ชีวิตเราก็หาไม่ แลว้เราจะเอาอะไรมาเป็นแก่นสาร  

“ความเป็นแก่นสารของเรา” ถา้เราคน้ควา้ เราหาส่ิงใด เราก็จะไดส่ิ้งนั้น คนปรารถนาส่ิง
ใด คน้ควา้ส่ิงใด ตั้งใจจะเอาส่ิงใดมนัจะไดส่ิ้งนั้น น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราปรารถนา เราคน้ควา้เร่ือง
ของเรา ตวัตน อยู่ท่ีไหน เราจบัไปท่ีกายของเรา มนัจะเป็นเราไปทั้งหมด สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา ทุก
อยา่งเป็นเรา แต่เป็นเราแลว้พึ่งพาอาศยัอะไรได.้..พึ่งพา อาศยัไม่ได ้เพราะว่ามนัตอ้งสลดัทิ้งไป 
ส่ิงน้ีมนัอาศยัไดช้ัว่คราวทั้งหมด  

แต่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเราเห็นว่าไม่มีคุณค่า ส่ิงท่ีเป็นนาม ธรรมท่ีปิดไว้ในหัวใจ ส่ิง
น้ันต่างหากท่ีเป็นของจริงของเรา  

ถ้าเราจบัต้องส่ิงน้ันได้ ส่ิงน้ันคอื “ความรู้สึกจากภายใน” ความรู้สึกอนันี้มันพาเกดิพาตาย 
“ปฏิสนธิวิญญาณ” จะออกมาจากครรภข์องมารดาไดน้ี้ เราตอ้งปฏิสนธิ จิตของเราน้ีเป็นของเรา 
ส่วนร่างกายน้ีเป็นของพ่อแม่ เพราะมีบุญมีกรรมต่อกนั เราถึงมาเกิดร่วมกนั  

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เพราะว่าการเกิดน้ีตอ้งอาศยัคุณ สมบติัของมนุษยส์มบติั 
“ศีล ๕ น่ีเป็นมนุษย์สมบัติ” เราจะตอ้งมีศีลมีธรรมพอสมควร เราถึงเกิดแลว้ไดม้นุษยส์มบติั 

เพราะสัตวโ์ลกมนัเกิดตลอด ความรู้สึกมนัมีเหมือนกนั แต่เวลาเราท าลายสัตว ์เห็นไหม เวลาตา
สบตาของสัตวท่ี์ก าลงัจะส้ินชีวิต มนัละห้อย มนัมีความรู้สึก มนัอาลยัอาวรณ์ มนัเสียใจว่ามนั
ก าลงัจะตายไป แลว้มนัก็ตอ้งตายไปตามประสาของมนั นัน่มนัเวียนตายเวียนเกิด  
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เกิดเป็นมนุษยน้ี์ถึงแสนยาก แสนยากเพราะว่าบุญกุศลนั้นพาเกิด พาเกิดข้ึนมาแลว้พอมา
อาศยั ก็ยงัอาศยัอยู่ไดแ้ค่ชัว่คราว ก็เป็นของของ เรา แลว้มนัจะเป็นของชัว่คราวไดอ้ย่างไร มนั
เป็นของชัว่คราวตลอดไปเพราะเราตอ้งเวียนตายเวียนเกิดแน่นอน อนัน้ีเป็นสัจจะ  

“นรก สวรรค์ เป็นทีพ่กัของจติ” จิตน้ีเวลามนัท าคุณงามความดี ก็ไปพกับนสวรรค ์หรือถา้
ไม่พกับนสวรรคก์็เกิดเป็นมนุษยเ์ลย เห็นไหม แต่เป็นมนุษยท่ี์มีคุณงามความดีข้ึนมา ถา้เราท าคุณ
งามความดีของเรา มนัจะส่งเสริมใหมี้คนช่วยเหลือเรา ใหมี้ความสุขในหวัใจ ใหใ้จน้ีมีท่ีพกั  

ใจที่มีความฉุกคิด น่ีล่ะชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ คือ ความคิดใหม่ แลว้เร่ิมตน้ใหม่ จบัชีวิตน้ี
ตั้งกติกาข้ึนมา แลว้ความเป็นไปของเรามนัจะท าได้ เพราะอะไร เพราะมนัยงัสดช่ืนอยู่ แต่พอ
ท าไปแลว้เด๋ียวมนัก็ลา้ เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัลา้เพราะอะไร เพราะใจของเรา พลงังานมนัถูกใช้
ตลอดไป แลว้เราไม่ไดห้าส่ิงใดมาเพิ่มเติมมนั เราถงึต้องการ ความสงบของใจ  

ถ้าใจเรามีความสงบของใจ ชีวิตเราจะสดช่ืนขึ้นมา ความสุข เกิดขึ้นจากจิตน้ันสงบ
ขึน้มา จิตนั้นสงบ เห็นไหม เราแสวงหาความสุขกนัทุกอยา่ง เราไปแสวงหาความสุข ส่งทา้ยปี
เก่าตอ้นรับปีใหม่เพื่ออวยพรให้ความสุขกนั มนัเป็นประเพณีนิยม อนันั้นคือโลกเขาธรรมะไม่
ขวางโลกเขา เราท ากบัเขา เขาก็ท  ากบัเราได ้ทุกคนอวยพรให้กันได้เพ่ือความเป็นสังคม แต่ถ้าว่า
ตามความจริงขึน้มาแล้ว “ใจของเรา ใครจะอวยพรให้ได้”  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้ทางไวว้่า “ทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้ มันอยู่ที่ความ
เพยีรของเรา ที่เราจะต้องก้าวเดินต่อไป เราต้องก้าวเดินของเราเอง” แต่พระพุทธเจา้เป็นเพียงผูช้ี้
ทางให ้ 

ใจของเราก็เหมือนกนั ถ้าเราจะอวยพรให้เราเอง เราให้อาหารที่เป็นคุณสมบัติของใจ คือ 

ให้มี “ค าบริกรรม” แค่น้ีเอง “แค่นึกถึงค ำว่ำพุทโธๆ น่ีคืออำหำรของใจ” เพราะใจกินอารมณ์เป็น
อาหาร ใจกินความรู้สึกเป็นอาหาร  

ตวัใจน้ีเป็นตวัธาตุรู้เฉยๆ แต่อารมณ์ความรู้สึกมนัจรมา มนัหมุนเวียนมา เวลาความคิดท่ี
ไม่ดีมนัหมุนเวียนมา ใจก็เสพอารมณ์นั้น เวลาความคิดท่ีเป็นบวกมา มนัก็เสพอารมณ์นั้น เห็น
ไหม  
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แต่เราจะเปลีย่นใหม่ เราต้องการควบคุมมัน เราเปลีย่นเป็นค าว่า “พุทโธ พุทโธ” ให้ใจ
มนักนิอาหาร เหมอืนมันกนิธรรมเป็นอาหารของมัน เห็นไหม “น่ันล่ะ...อวยพรใจ” เราอวยพร
อย่างน้ันให้ประสบความส าเร็จ  

ถา้พุทโธๆ ตลอดไป มนัจะมีพุทโธๆ น้ีเป็นใจของมนั มนัจะเป็นความเคยชินของมนั 
มนัเป็นอาหารทีไ่ม่มโีทษ  

อารมณ์เวลาท่ีมนัเจ็บปวดแสบร้อน อารมณ์ท่ีมนักระทบกระเทือนใจ มนัจะท าให้ใจ
หวัน่ไหวขนาดไหน แต่อนันีเ้ป็นอาหารทีไ่ม่มโีทษ  

ใจน้ีกินอารมณ์เป็นอาหาร ใจน้ีกินความรู้สึกเป็นอาหาร แต่ตวัใจจริงๆ มนัเป็นตวัธาตุรู้อยู่ 
อารมณ์น้ีมนัถึงท าใหข้าดสูญไปไดท้  าให้ขาดออกไปจากใจ แต่ขาด “มี” ถา้ขาดสูญ มนัเป็นขนัธ์ 
มนัเกิดจากใจธรรมดา เพราะเราเป็นมนุษย ์เราจะมีส่ิงน้ีตลอดไป เราเป็นมนุษยแ์ลว้เรามีกิเลส
อยู่ ความคิดน้ีมนัควบคุมไม่ได ้มนัสกปรกแต่ผูท่ี้ท  าใจจนสะอาด เพราะมนัท ากิเลสให้ขาด
ออกไป  

อารมณ์กบัใจมนัเก่ียวเน่ืองกนัดว้ยกิเลส แลว้มนัขาดออกไปเห็นไหม พอมนัขาดออกไป 
มนัเกิดดบั มนัก็เกิดดบัโดยมีสติควบคุม ถา้มนัจะเกิดดบัในทางท่ีไม่ดี มนัจะหวัน่ไหวในหัวใจ 
มนัจะท าใหใ้จกระเพื่อมว่าส่ิงน้ีผดิรูป มนัก็ไม่ตามไป แต่ถา้ส่ิงน้ีถูก มนัก็ตามน่ีคือเราควบคุมใจ
ของตัวเองได้  

จากก าหนดพุทโธๆ เข้ามา เห็นความสงบของมันขึน้มา จากพุทโธเข้ามาตลอด เห็นไหม 

อวยพรให้กบัตัวเอง หาสมบัติให้ตัวเอง ต้องหาอย่างนี ้หาให้ใจมคีวามสงบเข้ามา.. สงบเข้ามา..  

แล้วเราไปหาความสุขกันท่ีไหน เท่ียวแสวงหาความสุขกัน หา ความสุขน้ันเจอไหม 
ความสุขจริงๆ น้ันมันอยู่ท่ีเรา มันอยู่ในหัวใจของเรา ถ้าใจนีม้ันพอใจ เราจะมีความสุขขึน้มา  

ถึงเราจะอยู่บนกองเงินกองทอง อยู่บนกองของน ้ าแข็ง แต่ถา้หัวใจมนัเดือดร้อน มนัก็มี
ความเร่าร้อนของใจ ใจมนัเร่าร้อน ขา้งนอกจะร่มเยน็เป็นสุขขนาดไหน แต่ถา้หวัใจเร่าร้อน มนั
ก็พาให้เร่าร้อนไป เร่าร้อนเพราะอะไร เพราะมันกนิอาหารผิด เพราะมันกนิอารมณ์เป็นอาหาร 
เราควบคุมไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ฝึก เราถงึต้องตั้งต้นชีวติใหม่  



เทศน์เชา้ ๑ ม.ค. ๔๕ ๕ 

©2015 www.sa-ngob.com 

“ชีวิตใหม่ เราควรจะเข้าใจเร่ืองของใจ เร่ืองของนามธรรม เร่ืองความเห็นของเราจาก
ภายใน” 

ชีวิตท่ีเราท ามาน้ี ท่ีมนัอยู่กบัเร่ืองของโลกเขา ถา้เราออกมาเป็น โลกแลว้ มนัก็คือการงาน 
น้ีมนัเป็นหนา้ท่ีของเรา “ถูกตอ้ง” การงาน การประกอบอาชีพเป็นหนา้ท่ีของเรา แต่พอประกอบ
อาชีพข้ึนมาแลว้ก็มีความวิตกกังวล เห็นไหม ความวิตกความกลวัท่ีจะไม่เป็นไปตาม ความ
ปรารถนาของเรา “ตวัน้ี คือ ตวักิเลส” แต่หนา้ท่ีการงานมนัก็เป็นหนา้ท่ีการงาน โลกมันเป็น
อยา่งนั้น  

“เร่ืองของโลก” ตอ้งอาศยัร่างกายประกอบอาชีพการงาน แต่ “เร่ืองของธรรม” อาศัย
หัวใจประกอบการงาน อาศัยความคิดภายในประกอบการงาน ประกอบการงานของมนัในหวัใจ
ของมนัถา้มนัคิดผิด มนัท าความผิด มนัจะผิดพลาดไป ถา้มนัคิดถูก มนัท าถูกข้ึนมา มนัจะให้
ความร่มเยน็กบัเราข้ึนมา แลว้ส่ิงนั้นก็เป็นเคร่ืองอยู่อาศยัก็ไปเกอ้ๆ เขินๆ อยูก่บัส่ิงนั้น เรามีอยู่ก็
มีประสาเรา แต่เม่ือก่อนนั้นเราจะคิดวิตกกงัวล แลว้เราพยายามจะเอาส่ิงนั้นมาเป็นหัวใจ เราจะ
จบัตอ้งส่ิงนั้น เอาส่ิงนั้นเป็นพยานกบัเราว่า ความสุขตอ้งเกิดจากตรงนั้น ความสุขจะเกิดข้ึนมา
จากวตัถุท่ีเราพอใจ มนัเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจาก “อามิส” เห็นไหม  

การประกอบทานของเราน้ีคืออามิสทาน เราท าบุญกุศล เราสละออกไปน้ี มนัเป็นบุญกุศล
แน่นอน  ส่ิ ง น้ี เ ป็นอามิสเห็นไหม  พระพุทธเจ้า ถึงบอกกับพระอานนท์ให้บอกกับญาติ
โยม “อานนท ์บอกเขาเถิดว่า ให้ปฏบิัติบูชา” อามิสบชูาน้ีมนัเป็นทาน  

ทาน ศีล ภาวนา มนัถูกตอ้ง แต่ความเจริญเติบโตของใจ มนัตอ้งมีการพฒันาข้ึนไป เรา
จะใหท้านอยา่งนั้นตลอดไปหรือ แลว้เราจะไม่พฒันาใจของเราหรือ  

พอใหท้านไป มนัจะสะเทือนถึงหวัใจ มนัแปลกใจ ใจเราน้ี ถา้มนัพฒันาข้ึนไป มนัจะเห็น
ว่า มนัสละไปแลว้มนัพอใจ แต่เดิมความสละน่ีคิดไม่ได ้“ท าไมเราต้องสละออกไป กข็องของเรา 
เราสละเพ่ืออะไร” 

สละเพือ่ลดความตระหน่ีถี่เหนียว สละเพือ่ให้ใจเวลาทีม่ันกนิอารมณ์เป็นอาหาร แล้วมนั
สลัดออกไม่ได้ มันคัดออกไม่ได้ ส่ิงที่มันเกิดกับใจขึ้นมา มันแนบขึ้นมากับใจ แล้วมันเกิด
ขึน้มา มันเป็นเรา เห็นไหม แต่เราเสียสละทานออกไป ส่ิงนี้กจ็ะสละได้ ส่ิงนี้มันกวน มันปกป้อง 
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ถ้าเราสละทานออกไป มันจะสะเทือนถึงตัวหัวใจ ด้วยการฝึกจากการให้ทานออกไป ฝึกจากการ
สละออกไป มนัจะสะเทอืนถงึหัวใจ  

พอใจมนัพฒันาข้ึนมา มนัจะมีศีล “ศีล คอื ความปกติของใจ”ศีล คือ ถา้คิดผิด มโนกรรม
ก็เกิดข้ึน การกระท าความผิด การปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ มนัเป็นเร่ืองท่ีว่า เวลาความคิดมัน
เกิดข้ึน แล้วมันสั่งการงานจบส้ินแล้ว มันถึงเรียกว่าศีลขาด ศีลน้ีหมายถึง ศีล ๕ แต่ว่าเวลา
มโนกรรมท่ีเกิดข้ึนมนัละเอียด ความคิด ความด าริท่ีจะไปท าลายเขามนัก็ไม่มี เพราะส่ิงนั้นมนั
ตอ้งคิดข้ึนมาก่อนว่า เราจะท าลายส่ิงใด ส่ิงนั้น คือ มโนกรรมเกิดข้ึน ศีลมนัก็เขา้ไปปกป้องใจ 
ถึงความคิดภายใน ไม่ใหค้วามคิดภายในเกิดข้ึน  

พอให้ทานแลว้ก็มีศีล พอมีศีลข้ึนมาจิตมนัก็ปกติข้ึนมา แต่มนัปกติแลว้ก็ลม้ไป... ปกติ
แลว้ก็ลม้ไป... ความคิดเรามนัไวมาก แลว้มนัไปตามประสามนั มนัตั้งอยูแ่ป๊บเดียว แลว้มนัก็ไป
ประสามนั  

“พทุโธ พทุโธ” มนัเกิดจากตรงน้ี ทาน ศีล ภาวนา พุทโธมนัเกิดจาก ส่ิงท่ีมนัตั้งมัน่แลว้ให้
มนัทรงตวัอยูไ่ด ้ส่ิงทีท่รงตัวอยู่ได้ คอื “สัมมาสมาธิ” ส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมาน้ี พื้นฐานของเรา
ท าไดแ้ค่น้ี  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวาง “มรรคอริยสัจจัง” ไว ้ เห็นไหม มรรคท่ีให้เรา
กา้วเดิน ถา้มีพื้นฐานขนาดน้ี น่ีคือใจของเรา ตน้ทุนเรามีเท่าน้ี แต่ถา้เราท าต่อไป เราพิจารณาหรือ
วิปัสสนาต่อไปใน “สติปัฏฐาน ๔” เห็นไหม นัน่ล่ะจะเป็นธรรมข้ึนไป  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมาน้ี นัน่ล่ะ...ธรรมในหวัใจของเรา เราสามารถพิจารณาความเห็น ความ
เกิด ความแก่ ความเจบ็ ความตาย พิจารณาความพลดัพรากจากเรา พิจารณาส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมา 
แลว้มนัเวียนไป เห็นไหม  

ของของเรานี้ใช้ไปขนาดไหน มันต้องเส่ือมสภาพไป ทุกอย่างต้องแปรสภาพหมด แม้แต่
อารมณ์กแ็ปรสภาพ แม้แต่ความรู้สึกกแ็ปรสภาพ แต่มนัมองไม่เห็น เราเห็นแต่ส่ิงข้างนอกมันแปร
สภาพ เห็นแต่วัตถุมันแปรสภาพ แต่ไม่เห็นใจของเราที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา เปลีย่นแปลงแล้ว
มนักห็ลอกลวงตัวเอง หลอกลวงโดยเอาความเปลีย่นแปลงนีม้าเป็นอารมณ์ว่า ความเปลีย่นแปลงน่ี
เป็นเรา เป็นของเรา  
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เราเห็นความเปล่ียนแปลงไป แลว้เราพยายามจะรักษาไวพ้ยายามจะดึงไว ้ปัญญามนัเห็น
ตรงน้ี เห็นอนตัตา ความท่ีว่าไม่คงท่ี“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงท้ังหลายนั้นต้อง
ดับสลายไปเป็นธรรมดา” ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนก็ตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา แลว้มนัเร็ว มนัแปร
เร็วมาก มนัรวดเร็วมาก แลว้ถา้ใจมนัทนัความเห็นของตวั มนัทนัความรู้สึกของตวั มนัทนัความ
แปรสภาพของตวั  

ไม่ตอ้งมาแปรสภาพหรอก ร่างกายของเราน้ี ทุกคนเกิดมาแลว้ก็รู้ว่าตอ้งตาย ตายแลว้ก็
ตอ้งเอาไปเผา เอาไปทิ้งใช่ไหม แต่ขณะท่ีมนัเห็นจากภายใน “สติปัฏฐาน ๔” กาย เวทนา จิต 
ธรรม มนัเห็นความแปรสภาพเด๋ียวนั้น เห็นกายมนัแปรสภาพเด๋ียวนั้น มีความเห็นความรู้สึก
เด๋ียวนั้น มนัสลดใจเด๋ียวนั้น มนัปล่อยเด๋ียวนั้น ปัญญาเกิดข้ึนอย่างนั้น นั่นคือสมบติัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไวเ้ป็นสัจธรรม  

“อริยสัจ” เกิดข้ึนจากตรงน้ี พระพุทธเจา้จะเกิดหรือไม่เกิดก็แลว้แต่ แต่หัวใจคนเราเกิด
มาตลอดเวลา พอเกิดข้ึนแลว้มนัมีความทุกขข์องใจ แลว้มนัก็ท  าความสงบของใจได ้ถึงองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัม-พุทธเจา้จะไม่ไดเ้ทศนาธรรมไว ้ก็มีพระปัจเจกพุทธเจา้ ผูท่ี้รู้เองเห็นเองมาตรัสรู้เอง
จากภายใน เพราะตน้ทุนเรามีอยู ่อ านาจวาสนาของเรามี เราท าได ้ 

ชีวติใหม่ คอื ความคดิริเร่ิมจากภายใน เป็นความคดิใหม่ ชีวติใหม่ เห็นไหม ปีใหม่กต้็อง
ให้ความคิดของเรามันริเร่ิมอย่างน้ัน มันจะเป็นประโยชน์กบัเรา แล้วความคิดที่ออกไปมนัจะเป็น
รากฐานไว้ แล้วเอาหลกัอนันี้ตอกไว้กลางหัวใจ ตอกให้มันอยู่ในหัวใจเลย ให้มันเป็นหลกัไว้ แล้ว
เรายดึอนันีไ้ว้ในชีวติของเรา แล้วเราพยายามท าของเรา  

เราจะท าการงานขนาดไหนก็ได ้ เราจะท าอะไรก็ได ้งานน้ีตอ้งประกอบการงานเป็นหนา้ท่ี
การงาน ถึงจะเป็นการงาน  

ส่วนงานของใจน้ี จะนัง่ จะยนื จะเดิน จะนอน ก็ท  าไดต้ลอด ก าหนดพุทโธๆ มนัท างานได้
ตลอด ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก มนัมีอยู่ตลอดเวลา เรามีลมหายใจเขา้ออกแลว้เราก็ตั้งสติ
ไว ้มนัก็เป็นงานข้ึนมาแลว้ มนัเป็นประโยชน์กบัเราข้ึนมาแลว้  
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แค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก แล้วเรามสีติตามรู้เท่าน้ัน พอตามรู้แล้วความรู้สึกมนัจะ
อยู่กับเรา ถ้าความรู้สึกอยู่กับเรานี้ มันจะเป็นงานของเรา งานการท าความเพียรของเรา งาน
ค้นหาตัวตนนี ้ท าได้ทุกสถานที ่ได้ตลอดเวลา  

นี้หมายถึงว่า ถ้าเราปักใจของเราท า  เราจะท าของเราได้  ถ้าเราท าของเราได้ เราจะมี
โอกาส น่ันล่ะ “ชีวิตใหม่” มันจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ ความเป็นไปของเรามันจะเจริญรุ่งเรือง 
เป็นความเจริญรุ่งเรืองของใจนะ ใจที่มันพัฒนาขึ้นมา “ปัจจัตตัง” รู้เฉพาะตน เรามีความสุข
ของเราก่อน เรามคีวามพอใจของเราก่อน เรายบัยั้งตัวเองได้ก่อน  

แลว้อย่างอ่ืนขา้งนอก เขาจะว่า “คนน้ีดีข้ึนหรือไม่ดีข้ึน” มนัก็ เร่ืองของเขา แต่เราจะ
พฒันาข้ึนมา เราตามความคิดของเราทนั เรายบัย ั้งความคิดของเราได ้เราไม่มีความทุกข์ยาก
ขนาดท่ีว่าตอ้งไปตามโลกเขา ไม่อย่างนั้นเราก็เอาเราไม่อยู่ เอาเราไม่อยู่แลว้เราก็จะเป็นไปตาม
ประสาท่ีว่า “วนัคืนล่วงไปๆ ปีคืนล่วงไปๆ” น่ีธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้น แต่ล่วงไปๆ แลว้
ควรจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

ให้เราไดต้ั้งตน้ใหม่ ให้เราไดต้ั้งชีวิตใหม่ ให้เราไดท้  าตวัใหม่มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
เอวงั 


