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ตำราชวีิต
| พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ

พิมพ์ฉบับหนังสืออิเลคโทรนิคส์
หนังสอื "ตำราชวิีต" เล่มนี้ จัดพิมพ์ขี้นเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูขาแด่ พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ
ขอสวงนสทิธิ์ในการนำข้อความในหนังสอืเล่มนี้มาเรียบเรียง ตัดต่อ และจัดพิมพ์ใหม่โดยมิได้รับอนุ
ญาติผู้ใดประสงค์จะจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ กรุณาติดต่อ วัดป่ามณกีาญจน์

๖๗/๓ หมู่ ๓ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐



คำนำ

เนือ่งจากญาติโยมจำนวนหนึง่ ได้มีโอกาสมาปฏิบํติธรรม ณ วัดเวฬุวัน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี และได้ฟังเทปบันทึก เสยีงธรรม ที่อาตมภาพได้เคยแสดงไว้ในโอกาสและวาระต่างๆ ตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมาน้ัน

ญาติโยมกลุ่มนี้พิจารณาเห็นว่าธรรมที่อาตมภาพได้แสดง ได้อบรม ได้เผยแพร่แก่พุทธคาสนกิชนทั่วไป
ไว้น้ัน มีลักษณะร่วมสมัย คือ สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกอาชพี และทุกโอกาส ซึง่
ที่จริงนีคื่อ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน ไว้เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว และเพื่อ
ให้เยาวชนสามารถเข้าไจในหลักธรรม ของพระพุทธศาสนาง่ายยิ่งข้ึน ญาติโยมกลุ่มนี้ จึงดำริจัดทำ
หนังสอืนี้ ข้ึนในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการนำเสนอแตกต่างไปจากหนังสอืธรรม ที่เคยมีมาแต่ก่อน ท้ังนี้
เพื่อประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป

ในโอกาสนี้ อาตมภาพ ขออนุโมทนาในความปรารถนาดีของ ญาติโยมทุกท่านที่เสยีสละแรงกายแรงใจ
ตลอดจนจตุปัจจัยต่างๆ ร่วมกันจัดทำกระทั่งหนังสอืนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ทุกท่านเจริญ ด้วยพร
ประการท้ังปวงเทอญ

เจริญพร

 

พระอธิการ สาคร ธัมมาวุโธ

เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน



| คำปรารภของคณะผู้ จัดทำ
ทุกวันนี้มีผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกสติพิจารณาความเป็นจริง ของชวิีต และใช้ธรรมะเป็นเคร่ือง
ยึดเหนีย่วจิตใจ เพื่อให้ดำรงชวิีตอยู่ใน โลกได้อย่างสงบสุขมากข้ึน นา่ดีใจที่ในกลุ่มผู้สนใจศึกษา
ปฏิบัติธรรม ดังกล่าว มีคนรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยซึง่เป็นนักเรียน นสิตินักศึกษา รวมถึง ผู้เพิ่งสำเร็จการ
ศึกษาและเร่ิมทำงาน แต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมาก ที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาพระธรรม
สว่นหนึง่น้ันอาจเป็นเพราะหนังสอื ที่ให้ความรู้ทางธรรมที่มีอยู่ อ่านยาก และไม่ดึงดูดให้อยากอ่าน
ระหว่างที่ศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เป็นศษิย์หลวงปู่ฝั่น คณะผู้จัดทำหนังสอืเล่มนี้ เกิดความคิดร่วมกัน ข้ึน
มาว่า พวกเรานา่ที่จะร่วมกันจัดทำหนังสอืธรรมะที่ชวนให้หยิบ และ ดึงดูดให้อ่าน เพื่อให้ธรรมะอันมีค่า
ได้รับการเผยแพร่ไปสูสั่งคมในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่คิดว่าธรรมะเป็นเร่ืองยากและหา่ง
ไกลชวิีต คณะผู้จัดทำจึงได้ขออนุญาตพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ขอนำคำเทศนาของท่าน ซึง่ได้
เทศน์แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มาบวชพระ และ ปฏิบัติธรรมในภาคฤดู
ร้อน มาเผยแพร่โดยคัดเลือกเนื้อหาธรรมะบางสว่น ดัดตอนให้กระชับอ่านง่าย พร้อมกับวาดภาพ
ประกอบเพื่อให้นา่สนใจ นา่อ่านมากข้ึน จัดพิมพ์เป็นหนังสอื โดยให้ชือ่ว่า “ตำราชวิีต” และถวาย พระ
อาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการ เนือ่งใน โอกาสที่พระอาจารย์อายุ 60ปี



 



เริ่มต้นที่ตัวเรา
เราก็เป็นคนหนึง่ที่มีสติ มีปัญญา มีความรอบรู้ อยู่ภายนอกเราก็ รอบรู้ แต่ภายในเรามีหรือไม่ รู้ว่า
กิเลสชนดิไหนจะทำให้เราเป็นอย่างไร ถ้ารู้ด้วย สติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร เมื่อมันชอบด้วย
มรรค มันก็เป็นผลที่ชอบด้วยมรรค เป็นบุญกุศลใหญ่ที่ทำได้ จะหาคนที่มีความ ต้ังใจมาประพฤติ
ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ หาได้ยากลงทุกวัน เพราะอะไร เนือ่งจากว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเรียนหรือมี
ศรัทธาเฉพาะในการทำบุญเท่าน้ัน ในการบริจาคทานเท่าน้ัน แต่การศรัทธาในการปฏิบัติ มันต้อง
ยกตัวเข้า มาเลย ต้องยกตัวมาปรับใหม่ท้ังหมด เรียกว่าปฏิวิติสังคม เศรษฐกิจ ตัวเอง ที่เคยอยู่
สบายแบบฆราวาสต้องปรับตัวใหม่ท้ังหมด

เราจึงต้องจริงจังในการปฏิบัติ เพราะมีเวลาจำกัด มีแค่ลมหายใจ เข้าออกเท่าน้ัน หายใจเข้าแล้ว
ไม่ออกก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติ ทำความเพียร ถ้าวันนี้ทำอะไรไม่ได้ ก็อย่าไปหวังเลยในวันพรุ่งนี้ ถ้าวัน
นี้สงบไม่ได้ก็อย่า หวังว่าพรุ่งนี้จะสงบ มันก็จะมีแต่ความฟุ้งซา่น เมื่อคนไม่ได้ภาวนาก็ปล่อย ตัวเอง
ฟุ้งซา่นให้คนอ่ืนเขารำคาญฟุ้งซา่นตามไปด้วย คนอ่ืนก็เลยไม่สงบ แต่เมื่อคนหนึง่สงบ คนอ่ืนก็
สงบ เย็นกายเย็นใจ วัดเย็น บ้านเมืองเย็น จิตใจไม่ร้อน ไม่มีอะไรจะร้อน ยังมีคำสอนของ
พระพุทธเจ้าอีกมากที่เรา ไม่เข้าใจ ที่เราเข้าใจก็ทำให้แจ่มแจ้งมากข้ึน อยู่อย่างเข้าใจเร่ืองทุกข์
การปฏิบ้ติ ซึง่มีอีกมากที่จะแก้ไขให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้า เอาตัวเอง เข้ามารองรับ เป็น
ภาชนะรองรับคำสอนของพระพุทธเจ้า มอบกายถวาย ชวิีต นอบน้อมต่อธรรม เอาตัวของเราเข้าไป
แก้ไขปัญหาจิตใจของเรา



                     



ไม่ยากถ้าเรามีศรัทธา
เราพยายามสังเกต ถ้าเราสร้างข้อสังเกตข้ึนมา เราก็จะเห็นความเปล่ียนแปลง นับต้ังแต่เราน้อม
กาย น้อมใจเข้ามาสูพ่ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเห็นอะไรที่เปล่ียนแปลงชัดเจนก็คือความ
ศรัทธา ถ้าเรา มีศรัทธาเราก็ทำทุกอย่างไม่มียาก เหมือนกับการถือมีดไปหาหนิไม่ว่า จะลับเป็น
หรือไม่ เราก็ถูไปถูมา แล้วก็เอาคมมันมาดูลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างไร คมมันเป็นอย่างไร เราก็ถูไป
สังเกตไป พอเราทำบ่อย เราก็จะเห็นคมมีดข้ึนมา แล้วก็มาฟันดูว่าใช้ได้หรือยัง เอามาโกน'ขน'ขา
ดู ถ้าโกนขนขาได้ ก็แสดงว่าคมมีดใช้ได้จากที่มันที่อก็เห็นความเปล่ียนแปลง ฉะน้ันการที่เรามี
ศรัทธา เราน้อมกายของเราเข้ามาแล้ว เราก็ได้เห็น ความเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายของเรา เรา
ได้เปล่ียนแปลงเร่ือง ความเป็นอยู่ การที่เราเคยได้พูดจาเฮฮาตลอดวัน ตลอดปี เราก็ได้
เปล่ียนแปลง แนวความคิดที่เราไม่เคยคิดเราก็ได้เปล่ียนแปลง สิง่ที่เรา ไม่เคยได้ยินได้ฟัง เราก็ได้
ฟัง สิง่ที่เราได้ฟังอยู่แล้ว ก็เข้าใจแจ่มแจ้ง มีทิฏฐิ คือความเห็นเป็นไปกับอริยสัจ จิตเราก็ย่อมสงบ
การที่เรามี อานสิงส์ในการได้ยินได้ฟัง แก้ความสงสัยต่างๆได้การที่เราได้ยินได้ฟัง สิง่ใดบ้างที่เรา
สงสัยอยู่ ยังสงสัยในความสงบ ทำไมท่านบอกว่ามันสงบ ท้ังที่มันไม่สงบ ทำไมท่านบอกว่ามันมี
ความสุข ก็เรายังไม่ได้เข้าถึงตรงน้ัน เราลองเข้าไปถึงตรงน้ันดูส ิอย่างว่าบริกรรมภาวนา ทำใจให้
สบาย วางกายของเราให้สบาย วางใจของเราให้สบาย พอสบายแล้ว กลับมานึกคำบริกรรมดู พุ
ทโธ พุทโธ พุทโธ ให้ถี่เข้าไป จิตมันวอกแวก ออกตามอารมณ์ต่างๆ เราพยายามบ้ีเข้าไป บ้ีเข้าไป
อย่าให้มันวอกแวก ออกไปได้ อัดคำว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ เข้าไปให้ถี่ยิบ เป็นเวลานาน ตอนเดิน
เดินช้ามันวอกแวก เดินเร็วคำบริกรรมก็ว่าให้เร็ว ความเร็ว ของขาก็จะเร่ิมข้ึนโดยอัดโนมัติ ถ้าจิต
มันไม่สงบ พอจิตสงบก็คลายคำ บริกรรมออก ดูว่ามันดิ้นหรือไม่ เหมือนปลาที่มันไม่เคยข้ึนจากน้ํา
พอข้ึนจากน้ํา มันก็จะดิ้นสักพักหนึง่ พอมันตากแดดนานเข้ามันก็ตาย 



 



มีความเพียร และ ศรัทธา
การกล่าวถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ การกล่าวถึง คุณสมบ้ติฃองพระพุทธเจ้าอย่างว่า นะ
โม เม สัพพะพุทธานัง จะกล่าวถึงคุณสมบ้ติของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ มีคุณสมบ้ติที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่สว่นความเป็นพระพุทธเจ้า มีความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน สว่นที่แสดงธรรมถึแสดง
ธรรมอันเดียวกันคืออริยสัจ ฉะน้ันการที่เรามีโอกาสเข้ามาศึกษาได้เห็นความแตกต่างที่เป็นของ
เรา ถึงแม้เรา จะสงบหรือไม่สงบ เราอย่าไปสนใจว่าจะสงบหรือไม่สงบ เราสนใจในหน้าที่ของเราที่
ได้ทำ เหมือนกับที่เราลับมีดกับหนิ เราอย่าไปสนใจว่ามันจะคมหรือไม่คม มีดมันหน้าที่คมอย่าง
เดียว หนิมีหน้าที่ที่จะต้องลับ มันไม่สงบเพราะอะไรเราก็หาสาเหตุมันมา ขอให้เราทำสมกับที่เรามี
ศรัทธา ความเพียร สมกับเรามีสติ สมกับมีปัญญา ซึง่จะเป็นเคร่ือง ห้ําหัน่กิเลสเอง ตามกำลังที่เรามี
อยู่

ฉะน้ันถ้าหากมีความเพียรเพ่งอยู่ ความสงสัยก็สามารถแก้ได้ สงสัยในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรา
จะไม่แก่ จะไม่ตายอย่างน้ันหรือ ความแก่ ความตายยังมาไม่ถึงเราจริงอยู่ เราก็รืบประกอบความ
เพียร หลีกเล่ียงมัน ยกจิตของเราให้หลุดจากตรงน้ัน เหมือนเอามีดลับกับหนิ เมื่อมีดคมแล้วหนิก็
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาถู มีดก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปถูกับหนิ เมื่อมันคมพอที่จะใช้การใช้
งาน ใช้ไปสับไป ไม่ใชลั่บทีเดียวให้เหลือแต่ด้าม อันน้ันเรียกว่า ถูแบบไม่รู้กาลเทศะ สักว่าแต่ทำ
เมื่อสักว่าแต่ทำก็จะเห็นเป็นอย่างน้ัน ฉะน้ันการปฏิบ้ติการทำ ความเข้าใจ พิจารณาทบทวนดู ตาม
เวลาที่เรากำหนดไว้ ถึงเวลาน้ัน เราทำอย่างน้ัน ต่างวาระกันไป พอตอนเลิกจากศาลาประมาณ 3-4
ทุ่มแล้วแต่บางวันแล้วก็ไปเดินจงกรมสักพักก่อน ให้จิตสงบก่อนจะหลับ ฉะน้ัน การทำสมาธิ การ
พิจารณายกเอากายมา เป็นเคร่ืองดำเนนิ ที่เรียกว่า กายคตาสติกรรมฐาน หรือว่าสติปัฏฐาน 4
หรือว่าสัจธรรมท้ัง 4 แล้วแต่จะว่ากัน เวลานัง่ก็นัง่ให้ตรง ดำรงสติให้ต้ังมั่น





พิจารณากรรมฐาน 5

อย่างเราจะพิจารณากรรมฐาน 5 จะยกเอาผม ขน เล็บ หนัง ฟัน กระดูก มาเป็นเคร่ืองพิจารณา
ถึงที่เกิดสังขาร กล่ิน สสัีน วรรณะของมัน เร่ืองการพิจารณาแล้วไม่ใกล้ ไม่ไกล ไม่หยาบ ไม่
ละเอียด เราจะไปคาดการณ์ในการพิจารณาก่อนไม่ได้ ก่อนจะลงบ่อน้ําจะบอกว่าน้ํามันกว้างเท่านี้
ลึกเท่านี้ใม่ได้ เว้นแต่ว่ามันจะเป็นสระที่เราจะวัดได้ แต่ถ้าเป็นห้วย หนอง คลอง บึง เว้นแต่จะเห็นที่
จบของมัน ถ้าเราเห็นที่จบของมันเราวัดได้ ถ้ายังไม่เห็นที่จบมีแฅ่เราคาดคะเนเอาเท่าน้ัน ตอนแรก
ทุกคนคิดก็ย่อมไม่เหมือนกัน เปรียบกับมีดทุกเล่มมันก็ทื่อมาเหมือนกัน แต่พอมาเจอหนิที่ดี มีดทุก
เล่มก็มีคมที่ไม่เหมือนกันในการได้งาน มีด บางอย่างเอาไว้สำหรับแทง บางอย่างเอาไว้สำหรับฟัน
บางอย่างเอาไว้ สำหรับหัน่ ลักษณะของมีดก็ย่อมแตกต่างกัน 





การเขียนข้อปฏิบัติ
การที่เขียนข้อปฏิบ้ติแต่ละวัน เขียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นอนุสาวรีย์ของเรา ที่เราได้เข้ามาพึ่ง
โพธิสมภาร พอเราเขียนไว้แต่ละวันสภาพจิตใจเป็นอย่างไร การพิจารณาแต่ละวันในเร่ืองเดียวกัน
แต่ละวันมีความรู้แตกต่างกันอย่างไร แตกต่างในความคิด แตกต่างในสติปัญญา ความรู้ความ
ฉลาด อย่างการที่เราบริกรรมพุทโธ ในการภาวนาแต่ละคร้ังเราแทบนึกไม่เป็นว่าจะบริกรรมพุทโธ
อย่างไร ถ้าอย่างน้ันจะบอกว่า เราใหม่ เราเข้ามาในธรรมวินัยใหม่ ก็นับว่าเป็นบุญกุศลของเรา
อย่างมหาศาล ที่เรายังมีความกล้าหาญเข้ามาสูธ่รรมวินัยใหม่ การเข้ามาสูธ่รรมวินัยใหม่ก็เป็น
เร่ืองธรรมดา เราจะนึกพุทโธ จะทำอะไรก็ต้องเก้อๆ เขินๆ เป็นธรรมดา อันนี้เรียกว่าผู้ใหม่ต่อธรรม
วินัย ยิ่งเป็นการภาวนาทางด้านจิตใจยิ่งแล้วเลย ขี้นชือ่ว่าผู้ใหม่แล้วจะเอาอะไรนักหนากับผู้ใหม่
เราทำได้แค่นี้ก็นับเป็นบุญกุศลอันมหาศาล เรียกว่าเป็นสิง่ที่พ่อแม่ปล้ืมปีติอยู่แล้วที่ทำได้แค่นี้ มี
ใครคิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้ จะมีใครคิดว่าเรามาอยู่อย่างนี้ได้ จึงนับเป็นบุญกุศลสำหรับสภาพตัว
สภาพจิตใจของเราเห็นความเปล่ียนแปลง ความแตกต่างไปตามลำดับ 





สิง่ที่เราได้ คือ ไม่ได้
นับต้ังแต่เราเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย สิง่ที่เราได้คือไม่ได้อะไร สิง่ที่เรารู้เราเห็นคือไม่เห็นอะไรนี่
คือการศึกษาธรรมตามแนวทางความเป็นจริง แต่ที่ว่าได้ความสุขอะไรต่อมิอะไรเหลวไหลท้ังเพ อัน
น้ันยังไม่เข้าใจหลักธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อเข้าใจตามหลักธรรมคำสัง่
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง คือไม่มีอะไร เราพิจารณาภาวนาจนเห็นว่าทุกสิง่ทุกอย่างใน
โลกนี้เป็นแต่ธรรมะเท่าน้ันเอง ไม่มีใครที่จะแบกหามไปได้ แม้แต่ทรัพย์สมบ้ติ ข้าวของ เงินทอง
ไม่มีใครแบกหามได้ เมื่อเราตายก็มีแต่จิตกุศล อกุศลเท่าน้ัน ที่เอาไป สว่นผู้ที่ได้ฝึกหัดอย่างดีเยี่ยม
ก็เอาอัพยากตาจิตไป สว่นผู้ที่ทำบาปทำกรรมก็เอาอกุศลไป ผู้ที่ปฏิบัดิกลางๆก็เอากุศลไป ผู้ที่ละ
สังโยชน์ได้ก็เอานพิพานไป เข้าใจว่าการปฏิบ้ติธรรม คือ จะไม่ได้อะไรในโลก ไม่เฉพาะแต่เรา
เป็นบุคคลธรรมดาสามัญเลย แม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิ ยังถอดมงกุฎประดับเพชรวางไว้แล้วเดินไป
กับชาวนาที่วางจอบและเสยีม ไม่มีได้อะไรเลยสักคน เวลาตายไปตกนรกอีกต่างหาก ยิ่งมีความรู้
ความฉลาดในทางที่ไม่ดีไม่งาม คนที่มีความรู้เอาไปไช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ เอาไปไช้ในทาง
ที่เป็นโทษ เป็นกรรม ก็ตกนรก หมกไหม้ช้านาน ตกนรกในโลกมนุษย์ไม่พอ ยังไปนรกในภพของ
วิญญาณอีก นัน่ล่ะที่ว่าเราได้ ถ้าว่าเราไม่ได้ ก็จะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับใจเรา เพราะเห็นดาม
ความเป็นจริงเป็นธรรมว่าทรัพย์สมบ้ติท้ังโลกนี้ไม่ได้เป็นของใคร อย่ามายึดถือมันนะ ใครยึดถือ
แล้วเป็นทุกข์ ความรู้ในโลกนี้เหมือนกันใครไปนับถือแล้วเป็นทุกข์ท้ังน้ัน ผู้ไม่ยึดถือท้ังหมดคือผู้ที่
มีความสุข ยี่งปฏิบัติไปได้เท่าไหร่ยิ่งไม่ได้อะไรท้ังน้ัน อย่างละสังโยชน์ คำว่า สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สลัีพพตปรามาส นัน่ คำว่าสักกายทิฐิ เป็นอย่างไร ความถือว่าเป็นตัว เป็นตน เป็นเขา เป็น
เรา ถือว่าเรายิ่งกว่าเขา เขายิ่งกว่าเรา ถือว่าเราต่ําต้อยกว่าเขา เขาต่ําต้อยกว่าเรา

ในการถืออีก 20 ข้อ ฉะน้ันเราจะไปได้อะไร เราไม่ได้อะไร ไม่มีอะไรที่จะเป็นเคร่ืองให้เราหลง
ระเริงในโลกนี้ คนที่หลงระเริงในโลกนี้เป็นคนประมาท เป็นคนที่ใกล้กับนรก ถ้าเราเป็นคนที่มี
ความสำนึกในหน้าที่ พลเมือง ศลีธรรม มันจะไม่หลงระเริงในโลกนี้ จะอยู่ด้วยความระมัดระว้ง จะ
อยู่ด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัว พร้อมที่จะเผชญิปัญหาต่างๆ อยู่ด้วยการศึกษาเล่าเรียน อยู่ด้วย
การเอาใจใสใ่นการศึกษาเล่าเรียน ฉะน้ันการอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข คือเป็นผู้มื
สติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์แบบซึง่ผู้ที่จะมืสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์แบบ จะต้องเป็นผู้มีศลี เป็น
ผู้มีสมาธิ เป็นผู้มีภาวนา คำว่าภาวนาคือการละ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ฉะน้ันการประพฤติปฏิบัติ การที่พวกนสิตินักศึกษา ที่มีศรัทธาอย่างนี้ เป็นสิง่ที่นา่อนุโมทนา พ่อแม่
พี่น้องก็พากันมาร่วมอนุโมทนา ฉะน้ันความสำเรีจตรงน้ันเราสำเร็จไปแล้ว ความได้บุญ ได้กุศล
ตรงน้ัน เราสำเร็จไปหมดแล้ว ความซาบซึ้งเราได้ไปหมดแล้ว เหลือแต่ การทำความเข้าใจอีกใน
ระดับหนึง่สมกับที่เรามีเวลา ทุกคนก็อนุโมทนา ครูบาอาจารย์ก็ชว่ยเหลือ เป็นบุญเป็นกุศลกันตาม
ลำดับ





ภาชนะที่หงายรับน้ำฝน
สิง่ที่เราจะเกื้อถูลกันไปอีกภายภาคหน้า คือการหงายของข้ึนมา หงายของที่มันคว้ำข้ึนมาเพื่อจะรับ
เอาน้ําฝนที่จะตกลงมา ถ้าเราปล่อย ภาชนะให้มันคว่ำก็คือขาดความยินดี ความพอใจ ขาดศรัทธา
เราก็สำรวจดูสว่ิาเรามีความยินดี มีศรัทธา มีความเพียรอันแก่กล้าไหม น้ันคือการหงายภาชนะข้ึน
มาเพื่อที่จะรับเอาน้ําฝนที่ดกลงมา ถ้าเรา ไม่มีความยินดี ไม่มีความศรัทธา ไม่ว่าฝนจะตกลงมากี่
คร้ังก็เปล่า ประโยชน์ ฉะน้ันก็ให้ต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามควร ขณะนี้ก็นับว่าดีอยู่แล้ว ก็พยายาม
ให้ดีกว่านี้ จิตสงบขณะนี้ยังไม่พอ ก็ให้มันสงบมากกว่านี้ จิตมันฟุ้งซา่นยังไม่พอก็ให้มันฟุ้งดูว่ามัน
จะฟุ้งไปถึงไหน ตามมันไปดู มันไปดูอะไร สิง่ที่เราไปเห็นมันเป็นอนจิจัง ทุกขัง อนัตตาไหม ถ้าสิง่ที่
เราเห็นมันเป็นอนจิจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยความมีทุกขังอนัตตา จะทำอย่างไร จิตมันก็
หดกลับมาหาตัวเอง ถ้ามันฟุ้งก็ให้มันฟุ้งให้สุดๆ มันจะเก่งกล้ากว่าคำสัง่สอนของพระพทธเจ้าที่ตรง
ไหน ข้ึนชือ่ว่ากิเลส มันต้องยอมแพ้ต่อมรรคผลนพิพานของพระพทธเจ้า ยอมแพ้ต่อความเพียรผู้มี
ศรัทธาอันยิ่ง ฉะน้ัน เราอย่าไปนอนใจ เราคือผู้ทำงาน เรานอนใจไม่ได้ เราเป็นผู้เดินทาง จะ
ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่เสมอจะนอนใจไม่ได้ 





หยุดคิดเสยีก่อน
บ้านเมืองเราหาความแนน่อนไม่ได้ เร่ืองนดิเดียวทำเป็นเร่ืองใหญ่ เกิดข้ึนจากอะไร เกิดข้ึนจาก
ความไม่สงบทางใจ เมื่อจิตใจไม่มีความสงบ เกิดความอิจฉา ริษยา เกิดความโลภ โกรธ หลง มี
ความหลงเป็น ต้นเหตุ ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดมนุษย์ธรรมดา ไม่รู้จริงตามอริยสัจ ถัารู้จริงตาม
อริยสัจ จะเกิดสิง่เหล่านี้ข้ึนไม่ได้ เพราะเห็นสัจธรรม เห็นความจริงมันเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนธรรมดา
ของโลกนี้ ผู้มีกิเลสหนาบ้ญญาหยาบ การแสดงออกถึงไม่มีความละอาย ไม่ว่าจะผิดจะถูก ลุอำนาจ
ด้วยความโมโห โทโส ด้วยความโลภ โกรธ หลง ด้วยกิเลสตัณหา มันทำให้เราทำในสิง่ที่ผิด

ถ้าหากเราเป็นนักรู้ เป็นนักศึกษา เราต้องรู้จักคัดเอาอารมณ์ที่ เหมาะสมกับตัวเอง ไม่แสดงอารมณ์
ที่ไม่เหมาะสมในความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ต้องไว้ศักดิ๋ศรีในความเป็นมนุษย์ให้ได้ ต้อง
เหลือ ลวดลายของมนุษย์ไว้ไห้ได้ เราต้องพินจิพิจารณาว่าอะไรควรแค่ไหน อย่าด่วนตัดสนิใจว่า
อันน้ันถูกอันน้ันผิด มีอะไรต้องพิจารณาระยะหนึง่ อย่าด่วนตัดสนิใจ เราต้องคิดก่อนพูด ใคร่ครวญ
เสยีก่อนถึงแสดงออก ไม่ว่าเร่ืองอะไร พอเราแสดงออกไปเป็นสิง่ที่เราคิดไม่ถึง ความเสยีหาย จะตก
อยู่กับใคร ความเสยีหายเกิดอยู่กับชาติบ้านเมือง ชาติบ้านเมืองก็เฉล่ียลงมากับค่าของคน ฉะน้ัน
การที่พวกเราได้มาบวช เรียกว่ามา หยุดคิดเสยีก่อน





อย่ามองโลกกว้างเกินไป อย่ามองโลกแคบเกินไป
การกระทำที่ผ่านมา มาตรวจสอบดูว่าอะไรมันผิด อะไรมันถูก จะได้แก้ไขลงไป การดำเนนิชวิีต
ของเราไม่ใชว่่าจะมีวันนี้วันเดียว เราจะต้องอยู่ในโลกนี้อีกช้านาน การที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่าง
ช้านาน ถ้าเราไม่ได้มี การพินจิพิจารณา การใคร่ครวญทำความเข้าใจกับเร่ืองต่างๆ สมกับเป็น ผู้รู้
สมกับเป็นบัณฑิต ถ้าเราทำอะไรลงไป ตัดสนิอะไรลงไปโดยไม่ย้ังคิด ความเสยีหายตกอยู่กับบ้าน
เมือง ตกอยู่กับวงศาคณาญาติ ฉะน้ัน เรามา เพื่อพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลว่า การคิดอย่างไร
ถึงจะคิดถูก คิดแบบไหนที่คิดผิดด้วยวิธีการต่างๆ หลักการคิดถ้าเราคิดแบบนักปราชญ์บัณฑิต
แบบผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานเป็นแบบไหน แบบฉบับของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ ถึงเรียกว่า สัมมาทิฐิ การคิด
ชอบ ความดำริชอบ ฉะน้ัน การที่เรามีโอกาส เข้ามาศึกษาธรรมวินัย ก็ใคร่ครวญดูจากเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลก ถ้าหากเราไม่ใคร่ครวญดู อะไรที่เกิดข้ึนมาก็ผ่านไปเปล่าๆ โดยที่ไม่ได้
อะไรเลย ฉะน้ันการปฏิบัติ การที่เข้ามาศึกษาธรรมวินัย ไม่ได้เข้ามาศึกษาธรรมวินัยหรอก แต่เข้า
มาศึกษาตัวเอง เข้ามาศึกษาดูกาย ดูใจ ทำไมเราจะต้องมาศึกษาดูมัน เพราะทางธรรมชาติของคน
จะชอบปล่อยมันไหล ไปในทางต่ำ เมื่อมันไหลไปในทางต่ำ มันก็จะไหลไป ฉะน้ันต้องพยายาม
มองโลกกว้าง อย่ามองว่าโลกกว้างเกินไป อย่ามองว่าโลกแคบเกินไป พยายามมองตามหลักของ
มัชฌิมา มองโลกในท่ามกลาง ถ้าเรามองโลก ท่ามกลางแล้วมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่เรารู้ เราก็บ้ีเข้าไป บ้ี
เข้าไป เรารู้อยู่ในกายหรือนอกกาย ถ้าเรารู้อยู่ในกายเราก็บ้ีเข้าไปในกายเรา ดูกายเราว่า มีสว่น
ประกอบต่างๆ อย่างกรรมฐาน และพยายามสังเกตเร่ืองต่างๆ ของ ทุกอย่างที่เกิดข้ึนมาในโลก จะ
เกิดข้ึนตามลำพัง หรือเกิดจากการปรุงแต่งของคนก็ตาม มันจะเกิดข้ึนมาจากตรงไหนก็ตาม อย่า
สนใจจนเกินไป และอย่าปล่อยไปจนเกินไป ให้ดูตามหลักของมัชฌิมา ฉะน้ันหลักการ ภาวนา คำ
สอนของพระพุทธเจ้าทันสมัยมาตลอด หลักการภาวนาก็ไดัพูดมาหลายวิธีการ บัดนี้ก็มาสำรวจดู
กายของเรา ใจของเรา มันมีปกติ แล้วหรือยัง เอาอะไรมาเป็นเคร่ืองสำรวจ เอาศลี สมาธี บัญญา
มาเป็นเคร่ืองสำรวจมัน ถ้าหากได้สำรวจแล้ว จะเห็นความบกพร่องของเรา ฉะน้ันการใคร่ครวญ
การมีสติ การทำความเข้าใจกับตัวเอง การมาวัดไม่ได้มาทำอย่างอ่ืนการมาวัดมาเพื่อทำความ
เข้าใจกับตัวเรา ว่าเราจะดำเนนิชวิีตแบบไหน มันถึงจะเป็นไปแบบมีความสุข สงบ ท่านถึงว่า อกาลิ
โก คือ การไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสมัย เรามาศึกษา เมื่อไหร่ก็รู้





อย่าเข้าใจว่าการเรียนรู้ทางโลก มีความรู้กว่าการเรียนทางธรรม
การศึกษาเล่าเรียน การคิดการอ่านในโลกนี้ ไม่มีใครฉลาดกว่า พระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็น
ดอกเตอร์จากไหนก็ตามท้ังน้ัน เพราะดอกเตอร์เหล่าน้ัน ยังมีการเกิด เจ็บ ตาย ยังตกนรกหมกไหม้
แต่ พระพุทธเจ้าไม่มีทางตกนรก เมื่อทำลายอาสวะกิเลสได้แล้ว ก็คือสิ้นสุด ผู้ระงับสังขารได้เท่าน้ัน
เป็นผู้มีความสุขในโลก ฉะน้ันการศึกษาเล่าเรียน เราอย่าไปเข้าใจว่าการเรียนทางโลกจะมีความรู้
กว่าผู้ที่นัง่หลับหูหลับตาอยู่ พวกนัง่หลับหูหลับตาก็จริง แต่ใจไม่เคยหลับ มีการคิด การอ่าน การ
ทำความเข้าใจตลอดเวลากับเร่ืองที่เกิดข้ึนในโลก เค้าเข้าใจว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไร ที่ทำให้
มันเกิดข้ึน เค้าก็คิดว่ามันเกิดจากอะไร คนที่นัง่หลับตาก็คิด ก็มีหัวใจ พอมีหัวใจก็คิดใคร่ครวญว่า
อะไรคือความผิด ความถูก ฉะน้ันการศึกษาเล่าเรียน เราอย่าประมาทในความรู้ของพระพุทธเจ้า
ใครที่ประมาทในความรู้ ความเข้าใจของพระพุทธเจ้า นรกเปิดรับแนน่อน ปิดทางสวรรค์นพิพาน
ถ้าใครกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเท่าน้ันว่าพระพุทธเจ้าไม่ฉลาด และผู้ที่ดำเนนิตามคำสัง่สอนของ
พระพุทธเจ้าไม่ฉลาด นรกก็เปิดรับแล้ว พวกที่โง่เง่าเต่าตุ่นจะต้องตกนรกท่าเดียว 





ทำอย่างไรให้กิเลสหลุดออกไปจากใจเรา
ถ้าเราเข้าใจในหลักธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตัวอยู่ในหลักธรรมน้ันตลอดเวลา
หากเราทำอย่างน้ันกิเลสน้อยใหญ่ที่หมักดองอยู่ในสันดานของเราก็จะค่อยๆ หลุดลอยออกไป ไม่มี
กิเลสตัวไหนมาผลักดันใจของเราให้เกิดความโลภ ความหลงในใจของเราในชัว่อารมณ์ชัว่วูบ
เพราะเรามีความละอายมีความเกรงกลัว

คนทุกวันนี้ขาดความละอาย ขาดความเกรงกลัว ถึงได้ทำทุกอย่าง ที่เป็นความเสยีหายต่อตัวเอง
และผู้อ่ืน ขาดความย้ังคิดว่า ความผิด ความถูกมันเป็นอย่างไร บริโภคข่าวสารที่ไม่ได้ดูต้นตอของ
ข่าวว่า มาจากไหน ถ้าเราดูต้นตอของข่าวว่ามาจากไหน มันเร็วและมันมีประโยชน์ แต่ในทางมี
โทษ มันก็มีโทษฉะน้ันการบริโภคข่าวสารหรือ การฟังข่าวสารเราต้องคิดกันสมัยนี้





คำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้
การปฏิบัติที่มีผล ก็ต้ังแต่วันที่เรามีศรัทธาเข้ามา เราก็ต้องเข้มงวดกวดขันกับตนเอง ไม่มีใครจะมาเข้ม
งวดกับตัว นอกจากตัวเราเท่าน้ัน เราเท่าน้ันที่จะเป็นผู้ทุ่มไปศึกษาทุกเร่ือง ไม่ว่าเร่ืองอะไรก็จะ ต้องทุ่ม
เข้าไปศึกษาทุกเร่ือง ศาสนาต่างๆเราต้องเข้าไปศึกษา แล้วเราจะเห็นว่าอันใดเป็นอริยสัจ อันใดไม่ใช่
อริยสัจ เราก็จะเห็นว่าศาสนาเป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ เราต้องเข้ามาพิสูจน์ เมื่อเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์ว่า
จิตของเรามันว่ิง พอเราบริกรรมหา่งมันก็ว่ิงไป พอนึกถี่หนอ่ยจิตมันไม่ดิ้น มันก็หมด มันไม่ไปไหน เรา
เอาศาสนามาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ ทดลองจิตได้เลย คำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาทดลองได้เลย คำว่าสงบ
ตรงกันข้ามกับความฟุ้งซา่น เราเห็นความฟุ้งซา่นต้ังแต่เกิดข้ึนมา เราไม่เคยเห็นจิตสงบเลย เราก็มานึก
คำบริกรรมถี่จนมันไม่มีทาง เล็ดลอดไปที่อ่ืน แล้วเดินอยู่น้ันตลอดวันตลอดคืน ดูสว่ิามันจะไปไหน ถ้ามัน
จะไปเราก็ต้องไม่ให้มันไป หักห้ามมันให้ได้ ถึงว่าเราเป็นนักพรต หรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญตบะ ตบะคือเป็นผู้
แผดเผากิเลสไม่ไชป่ล่อยให้กิเลส มันเผาเรา มันเผาเรามาตลอด เราต้องเผามันบ้าง แต่นีเ่ราใม่เคยเผา
มันเลย ต้ังแต่เกิดมาจนปัจจุบัน ฉะน้ันเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ





รู้จักปล่อยวาง
ผู้รู้ทื่จะแก้ไขตัวเอง นัน่ถึงว่าเป็นคนที่เฉยีบแหลม ไม่ใชเ่ป็นคนโง่ ฉะน้ัน การปฏิบัติ การทำความเข้าใจ
ในทุกเร่ือง เป็นการทำให้โอกาส ทองไม่หลุดลอยไปจากมือของเรา เรามีโอกาส เรามีเวลา เรามีหน้าที่
ที่จะต้องทำ อย่าให้โอกาสมันหลุดลอยไป ถ้าโอกาสหลุดลอยไป ก็ไม่มี โอกาสอีกแล้วในชวิีต ฉะน้ัน
ชวิีตหนึง่เราจะตกนรกท้ังเป็น เพราะไม่มีที่หลบที่ซอ่นไม่มีที่ผ่อนคลาย เราจะต้องไปทำงานไปรับผิด
ชอบสังคมอีกมากมาย การที่เราจะไปอย่างน้ันถ้าเราไม่มีที่พักผ่อนทางด้านจิตใจ ไม่รู้จักปลง รู้จักวาง
ไม่รู้ว่าจิตใจจะต่อสู้อย่างไร





พิจารณาใจของตนเองทุกวินาที

ต้ังแต่ต่ืนข้ึนมา ต่ืนมาปุ๊บอารมณ์แรกที่เกี่ยวข้องกับใจเรา ต้องรบกับมันทันที พิจารณาทันที พิจารณา
ให้เห็นเป็นอริยสัจ พิจารณามาเร่ือยอารมณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับใจ มันจะเป็นอิฏฐารมณ์ อนฏิฐา
รมณ์ อุเบกขารมณ์ อิฏฐารมณ์เป็นอารมณ์ที่เราชอบใจ อนฏิฐารมณ์เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจ
อุเบกขารมณ์ เป็นอารมณ์ที่เราวางเฉย ถึงแม้วางเฉยก็ต้องนำมาพิจารณาดูว่าเป็นอย่างไร ฉะน้ันพอเรา
ต้ังตัวได้เท่าน้ันเราก็เร่ิมปรับตัวเข้ากับการต่อสู้ การพิจารณาฝึกซ้อมตัวก็จะเห็นธรรมะ คำสัง่สอนของ
พระพุทธเจ้า มันยิ่งใหญ่จริงๆ เป็นอริยสัจจริงๆ ถึงได้ว่า พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ พระพุทธเจ้า เป็น
ใหญ่ที่สุดในสามแดนโลกธาตุ ถ้าเราพยายามพิจารณาเข้าไป การปรับตัวก็ดีข้ึนทุกวัน เร่ืองทุกเร่ืองไม่
เป็นภาระ เป็นกังวลต่อการหม่จีวร การขานนาค น้ันคือปลิโพธ คือเคร่ืองกังวลใจ เมื่อเร่ืองกังวล ท้ังหมด
เราเข้าไปดู เข้าไปศึกษา ไปเดินดูแล้วสัมผัสแล้วเราก็ทำได้อยู่ทุกวัน ความกังวลใจก็หมดไป ทำไมใจไม่
สงบท้ังๆที่ไม่มีความกังวลใจ ทุกอย่างอยู่ตามปรกติ ป่าเขาก็อยู่ตามปรกติของป่าธรรมดาธรรมชาดิ เรา
ต่างหากที่ไม่เข้าใจในหลักของธรรมชาติ เมื่อเข้าใจมันก็สงบ การต่อสู้มันต้องมีแพ้มีชนะ





สนามรบอยู่ในกายเราเอง 

มรรคในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคร้ังก่อน มรรคในยุคปัจจุบัน ไม่ใชอั่นเดียวกันหรือ ผู้ที่ดำเนนิทำไม
แตกต่างกัน กรรมฐาน 5 ก็ยังมีอยู่เหมือนกัน ทำไมการดำเนนิในยุคน้ันมีผลมีอานสิงส์มากมาย ทำไม
ยุคนี้ไม่มีอานสิงส์ไม่มีผล หรือว่าเราเป็นคนไม่มีค่าตีราคาไม่ได้ หรือเราเป็นคนมีค่า เมื่อเราเข้ามา
ดำเนนิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเห็นผลเวลาเราพิจารณา คือทำต่างวาระกับการบริกรรม ถ้า
บริกรรมไปแล้วจิตไม่นิง่ เราก็ลองมาพิจารณาดู พิจารณากรรมฐาน 5 หรือพิจารณาอสุภกรรมฐาน มัน
เป็นเร่ืองในกายท้ังหมดไม่ใชน่อกกาย ต้ังแต่ตายวันหนึง่ สองวัน เราก็เห็นกันอยู่ คนตายเจ็บปวดไหม มี
ญาติพี่น้องไหม หวิไหม คนตายหวิหรือเปล่า มันไม่หวินะมันถึงตาย เอาอะไรมาให้กินไม่กินท้ังน้ัน ถ้า
ยังหวิอยู่ก็ยังไม่ตาย ยังมีเจ็บมีปวดอยู่ คนที่ตายเค้าไม่เจ็บไม่ปวด ฉะน้ันเมื่อเราวางรากฐานตัวของเรา
ลงไป นีแ่หละคือสนามรบ

ยกเอากายของเราเป็นเคร่่ืองสนามรบไม่ว่าจะศึกษาปฏิบัติหรือโลก ที่เราไม่เข้าใจบางสิง่บางอย่าง
เพราะอะไร จิตใจเราไม่ฝักใฝ่ เราขาดการเอาใจใสกั่บตัวเอง การศึกษาเร่ืองน้ันๆ ใจของเราเป็นใจที่
แสนรู้ ถ้าเราเอาใจใส ่คำว่าไม่เข้าใจไม่มีในโลก เพราะใจเป็นใจที่แสนรู้ด้วยกันท้ังหมด เราอยากรู้เร่ือง
อะไร เราก็เข้าไปศึกษาเร่ืองน้ัน คนอ่ืนที่มันศึกษาเร่ืองน้ัน เป็นคนมาจากที่ไหน เป็นมนุษย์ต่างดาว ก็
เป็นมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกัน ทำไมเค้าเข้าใจ เราไม่เข้าใจ น้ันคือการพิจารณาแต่ละเร่ืองแต่ละอย่าง
ถ้าเรารู้จักต้นเหตุแหง่การเกิดน้ันๆ มันก็เข้าใจทันที



 



ศกีษาตำราชวีิต
ตำราแม้แต่เราตายไปมันก็ยังอยู่ไม่ไชว่่าตายแล้วจะไปด้วย เราต้องฝากคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ฉะน้ันเรา
เข้าใจอย่างน้ัน การที่เราอยู่ในที่สาธารณะ อยู่ในที่เปิด ในการดำเนนิชวิีต ถ้าหากเราเข้าใจอย่างน้ัน
ถ้าเราไม่เข้าใจในความล้ีลับของความจริง เราก็จะแสดงตัวอีกบท

โบราณบอกว่า อย่าไปปิดทางลม อย่าไปถมทางน้ํา ถ้าไปกลบทางน้ําแล้ว น้ํามันก็ข้ึนผิวดิน น้ําก็ท่วม
การเข้ามาปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันขาดการศึกษาไม่ได้ แม้แต่หลับนอนก็ต้องศึกษา จะเอาหัวไป
ทิศไหน นอนทางใด ขื้นลงแบบไหน เป็นเร่ืองของการศึกษาท้ังน้ัน แต่เราจะได้ศึกษาหรือเปล่า หรือ
ทำได้โดยอัตโนม้ติของเรา เพราะการศึกษา จะศึกษาในหรือนอกตำรา ความรู้จะต้องนอกตำราเพราะ
เป็นความเข้าใจโดยตรง ตำราไม่ไชค่วามเข้าใจเป็นเพียงแผนที่ ไม่ว่าตำราใด แต่สว่นที่เป็นตำราชวิีต
ของเราเป็นเล่มใหญ่ เราจะวางประวัติในขณะที่เราเข้ามา ศึกษาแต่ละเร่ืองๆ มันจะบอกตัวของเราไป
ตลอดชวิีต



 



ผูกเอง ต้องแก้เอง
เร่ืองจิตนีเ่ป็นเร่ืองใหญ่ที่สุด ปัญหาทางด้านจิตใจแก้ง่ายๆ โดยการทำความรู้สึกความรู้สึกอยู่ที่ไหน
พยายามย้อนกลับไปหา พยายามทำความเข้าใจกับตัวเอง ใครผูกใครรู้สึกข้ึนมา ความน้อยเนื้อต่ําใจ
ใครเป็นคนคิด เรานีแ่หละเป็นคนคิดข้ึนมา เราต่างหากเป็นคนผูกข้ึนเอง แล้วทำไมเราไม่แก้ตัวของเรา
ออกมา สิง่ที่ด้องการที่สุดคือต้องการความสงบของใจ เราลองดูว่ามันเกิดข้ึนมาหรือยัง ฉะน้ันปัญหา
ท้ังหมดในโลกนื้ไม่มีใครทำลาย นอกจากตัวของเราทำลายตัวของเรา ไม่ใชเ่ทวดามาชว่ยทำลาย เรา
ต้องแก้ไขตัวของเรา ในโลกนี้ไม่มีอะไรใหญ่ ปัญหาทุกเร่ืองแก้ไขได้

การที่เราจะทะลุใจของเรา เราพยายามสำรวจในเร่ืองศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศรัทธา
ในการปฏิบัติ เชือ่มั่นในการปฏิบัติ เราถีงจะทะลุตัวกระดองใจได้ อย่างเร่ืองบุญกุศลต่างๆ ทำไมไม่เชือ่
ความสามารถตัวเอง ถ้าหากเชือ่ก็ไม่บ่ันทอนตัวเอง ฉะน้ันวันนี้หยุดว่าคนอ่ืน เราพยายามพุ่งออกไปมอง
คนอ่ืนตลอดเวลา ไม่กลับมามองตัวเอง เราเองเป็นคนผิด เราก็เป็นคนผิดเหมือนบุคคลอ่ืน แต่ละคนก็มี
ปัญหาด้วยกันท้ังน้ัน เราเองยังมีปัญหาแล้วเราจะต้องไปคิดทำไมเร่ืองคนอ่ืน กิเลสมันจูงจมูกเรา แล้วแต่
มันจะจูงเราไปมันจูงเราได้ เราลองกลับมาจูงมันบ้าง ปัญหาอยู่ที่ตัวเองท้ังหมด เร่ืองเกิดจากตัวเองท้ังน้ัน
ไม่ใชค่นอ่ืน คนอ่ืนแค่สว่นหนึง่ เราเป็นสว่นใหญ่ 99 เปอร์เซ็นต์



 



ทรัพย์สมบัติ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งทุกข์
งานที่มันปราศจากศลีธรรมน้ัน มันไม่ใชเ่ป็นการงานที่สร้างความบริสุทธิ๋ให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง การ
ทำความดีน้ันมันทำได้ เมื่อประกอบกันแล้วก็สร้างกรรม เห็นแก่ตัวให้เกิดข้ึนมากมาย ไม่ได้เป็น เพื่อ
ความรัก ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างความบริสุทธิ๋ทางใจให้เกิดข้ึนนีคื่อเร่ืองจิต ถ้ามุ่งเอาแต่เร่ืองของ
ภายนอกมาเป็นปัจจัยแล้วก็มีแต่ทุกข์ที่เกิด ลองสังเกตใจเราเมื่อเราสง่ไปภายนอก เราเห็นวัตถุเห็น
บุคคล เมื่อเอาใจไปสัมผัสกับสิง่เหล่าน้ัน ก็มีแต่ความต้องการปรารถนา ยินดี ยินร้าย เพิ่มความทุกข์ให้
เกิดภายในใจตลอดเวลา เมื่อคิดต้องทำสิง่เหล่า น้ันกลายเป็นภาระที่หนักข้ึนทุกวัน อย่างเชน่ เรา
ต้องการที่จะแสวงหา ทรัพย์สมบัติภายนอก เราขวนขวายเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ ความยึดเหนีย่วมีตัว
มีตนมากเท่าน้ัน ยิ่งมีฐานะใหญ่โตก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ นีเ่ป็นการสังเกต

จริงอยู่สิง่ที่ปรารภให้ฟัง เป็นการสร้างฐานะให้กับตัวเอง แต่ฐานะเป็นไปเพื่อสร้างความมีตัวตน ก็เรียก
ว่าสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากข้ึน พระพุทธศาสนาของเราสอนให้ชำระสิง่เศร้าหมอง อันนี้เป็นสิง่ที่ตรง
สำหรับผู้ที่ขวนขวาย บุคคลพวกนี้จะไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองว่า สภาพของตัวเองที่มีร่างกาย กว้างศอก
ยาววา หนาคืบ มันคืออะไรก็ไม่รู้ แล้วร่างกายที่จิตใจเราอาศัย มันมีสภาพเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ไม่เคย
ย้อนดูตัวเอง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ด้วยกาย ด้วยใจของพระองค์ มีทรัพย์ มีฐานะมากมาย มีความสุขทางโลกีย์
มากมาย พอมาเห็นสิง่เหล่าน้ัน ประกอบด้วยทุกข์ ความเดือดร้อน จึงย้อนเข้ามาดู จึงได้รู้ความจริงว่า
ร่างกายของพระองค์เปรียบเสมือนหยดน้ําคัางที่หยดลงใบบัว เมื่อถึงเวลามันก็โดนแดดเผาในขณะที่รับ
แลงอาทิตย์ ร่างกายเราก็เปรียบเสมือนหยดน้ําเชน่กัน พอถึงเวลามันก็หายไป เป็นไปตามธรรมชาติ แต่
ผู้ที่หลงมัวเมาก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะต้องแตกทางกาย ต้องดับจิตใจที่อยู่ในกายก็เป็นจิตใจที่มีลักษณะที่มี
ความเคล่ือนไหวต่างๆ รัก โลภ โกรธ หลง ถ้าเราไม่มีการกำหนดมารู้ ก็ทำให้เราลืมตัว กาย ใจ ของตัว
เอง



 



จิตใจสงบ เพราะมีศลี
การรู้อย่างพระพทธเจ้ารู้ คือการลดความมีตัว มีตน ลดความโลภ ที่มีในใจ เมื่อลดใจก็บริสุทธิ์ ถึงแม้ว่า
จะขวนขวาย การเป็นอยู่ในโลกนี้ รู้จ้กหาสิง่ที่ไม่ทำลายความสงบของตนเอง หลีกเล่ียงสิง่ที่ทำให้เกิด
ทุกข์ แม้จะมีสมบ้ติ ก็พยายามสละให้ เพื่อทำลายกิเลสตัวเอง เมื่อได้ให้ ได้บริจาค ก็รู้สึกจิตผ่องใส
เป็นการลดความโลภที่เกิดจากกิเลสของตนเอง เพราะการปฏิบัติอยู่ในศลี พอเราพิจารณาอย่างนี้ จิตก็รู้
ความจริง ทำให้เราไม่หลงตัวเอง แม้กายของเราต้องแตก ก็ไม่กลัวตายเพราะเรารู้ความจริงว่า กายต้อง
ตายตามธรรมชาติ เพราะกายไม่ใชส่มบัติของเรา เพราะฉะน้ันการปฎิบัติจะต้องต้ังอยู่ในฐานะของผู้ที่
อยู่ในศลี จิตใจสงบเพราะเรามีคีล ทำไมต้องเน้นเร่ืองศลี ก็เพราะสังคมนี้มีหลายแบบ พอบอกให้รักษา
ศลีเท่าน้ันก็ไม่เอา บางคร้ังไปมองว่าศลีซึง่เป็นข้อที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ หารู้ไม่ว่าศลีเป็นข้อปฏิบัติ
เพื่อนำมาพ้ฒนาร่างกายและจิตใจ เป็นเคร่ืองป้องกันกัยที่เกิดข้ึน



 



ทำไมต้องรักษาศลี
การรักษาศลีข้อที่ 1 เป็นการพัฒนาคุณภาพขีวิต การรักษาศลี ข้อ 2 ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชวิีตให้กับ
ตัวเอง อย่างศลีขัอที่ 3 ความไม่รู้จักพอ ความไม่สันโดษในการอยู่ร่วมตามประเพณใีนการครองเรือน
ขวนขวายในการมีชู้ ถ้าจิตใจอยู่ในสภาพอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าใจไม่สงบ พระพุทธเจ้า จึงสอนให้เว้น
ทำให้ไม่เกิดทุกข์ มันก็ทำให้เป็นเร่ืองที่บานปลายเดือดร้อนไปทั่วความวุ่นวายเกิดข้ึน ศลีข้อ 4 การพูดที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความโกหก หลอกลวงเรียกว่าพูดเท็จข้อนี้บุคคลบางคนที่เป็นพ่อค้าพอได้ยินพระ
สอนแบบนี้ก็บอกว่า ไม่ได้หรอกผมเป็นพ่อค้า ถ้าไม่โกหกเมื่อไหร่จะรวย ได้ทรัพย์มาเพราะการโกหก
วันใดเค้าจับได้ วันน้ันเราจะขาดมิตร ขาดหมดทุกอย่าง และก็เป็นเหตุทำให้เกิดการดูหมื่นเหยียดหยาม
เกิดกับคนอ่ืนด้วย จิตใจก็ไม่สงบ ถึงจะได้ทรัพย์มากก็ตาม แต่ก็เป็นทรัพย์ที่เกิดจากการหลอกลวงมัน
ไม่มีความผาสุข

ศลีข้อ 5 การดื่มน้ำเมา เดี๋ยวนี้การดื่มน้ําเมารู้สึกว่าจะเป็นที่ยกย่อง กับสังคมในเมืองไทยอย่างมาก พระ
มาชี้แจงให้งดดื่มน้ําเมา เค้าก็บอกว่า ไม่ได้ผมยังต้องเข้าสังคมผมยังมีสังคม ผมต้องดื่มบ้าง แต่ความ
จริง ศลี 5 ข้อสุดท้ายนีถ้่าเราไม่ดื่ม เราก็ไม่เมา ดื่มน้อยเมาน้อย บางคนดื่มจนกลายเป็นคนติดสุราเร้ือรัง
จนสุขภาพฐานะ สติปัญญาเสือ่มโทรม จิตใจขาดปัญญา สามารถที่จะทำชัว่ได้ทุกอย่าง เพราะจิตมัน
เมา จิตไม่สงบ ที่มาพูดเร่ืองศลี 5 นีไ่ม่ใชอ่ะไรต้องการให้เห็นคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีศลีแล้ว จิตไม่
สงบต่อให้ทำสมาธิขนาดไหนถ้าไม่มีศลีก็ไม่สงบ เมื่อจิตไม่สงบแล้วสิง่ที่ผิดศลีผิดธรรมต่างๆ ที่พูดมา
ข้างต้น เป็นการสร้างความไม่สงบในจิตในใจ ทำให้เห็นว่าตัวว่าตน ว่าเราว่าเขา ไม่สามารถคิดได้ว่า
โลกนี้เป็นอนจิจัง ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้ ปฏิบ้ติตามพระพุทธเจ้า จิตสงบจึงจะรู้ ถ้าไม่สงบก็ไม่รู้
ธรรมะไม่สามารถระง้บกิเลสได้ ถ้าควบคุมไม่ดี ก็ให้โทษ การเรียนรู้จิตเป็นเร่ืองสำคัญ ถ้าเราเรียนอยู่
เสมอ จะเกิดอะไรก็รู้เท่าทัน

เมื่อจิตสงบได้ก็เพราะไม่มีสิง่เศร้าหมองจึงสงบ เมื่อจิตสงบดีแล้วจะคิดอะไรก็มีความเห็นถูกต้อง เมื่อจะ
พูดก็พูดเป็นศลีเป็นธรรม พูดในความสงบ นีเ่ป็นสิง่ที่เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่ควบคุมอยู่เสมอ
หรือปล่อยไปตามอารมณ์มันก็ไหลไปสูท่ี่ต่ำอย่างเดียว หากเราควบคุมและพิจารณาอยู่เสมอ เราจะ
ควบคุมได้ สว่นมากเราคิดว่าการปฏิบัติธรรม จะต้องปฏิบัติแบบพระสงฆ์ สามเณร ไม่ใชพ่วกเราเป็นผู้ที่
อยู่ในฐานะ ที่มีสทิธิ๋ที่จะรู้ธรรมได้เหมือนกัน ศลี 5 ถ้าใครปฏิบัติได้จริงจังแล้วจะ ไม่มีทุกข์ พระโสดาบัน
มีศลี5 ก็มั่นคง ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทำดีเหมือนกัน แต่ดีแบบพระพุทธเจ้าเป็นดีที่บริสุทธิ๋ไม่มีโทษ
ใดๆ เพราะฉะน้ันคนที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อน ก็พ้นทุกข์
นพิพานหมายถึง การดับทุกข์ ถ้าในใจเราไม่ฉลาดพอ จิตก็จะพุ่งออกข้างนอก ไม่ค่อยอยู่ข้างในหรอก
แต่ถ้าเรากำหนดจิตใจให้มาดูกายใจเสมอๆ ก็จะลดลงไปเร่ือยๆ จิตใจก็บริสุทธิ์ การละสิง่ท้ังหลายใน
โลกนี้ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็เป็นความสุขอันล้ําเลิศ ละการยึดมั่นถือมั่น

การศึกษาเร่ืองกาย ใจ ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธท้ังหลาย ต้องการสุขอย่างแท้จริงก็ต้องมาศึกษา ธรรมะ
เป็นวิชาที่จะให้ความสุขทางใจ อย่างแท้จริงตลอดไป



 



สัจจะกับการพิจารณา
หัดเป็นคนที่มีสัจจะ หัดเป็นคนที่มีศลี เมื่อเรามีสัจจะปุ๊บเราก็มีศลี เมื่อเรามีศลีก็คือเรามีความสงบ มี
ปัญญา มีการฝึกตัวเองที่พวกเราฝึกกัน อย่างหลวงปู่มั่นก็ดี ปฏิปทาของหลวงปู่เสาร์ก็ดี ถ้าคืนไหนจะอยู่
ตลอดรุ่ง ก็อยู่ไปเลยไม่ต้องไปสนไจว่าจะนอนหรือไม่นอน หากเดินแล้วมันดี จิตใจ มันปลอดโปร่ง มัน
สงบเข้าสงบออกอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวจะวางจากการ พิจารณากาย เข้าไปสูค่วามสงบแล้วถอยกลับมา
พิจารณา เมื่อพิจารณาได้เร่ืองพอสมควรในการพิจารณา วางการพิจารณาเข้าไปสูค่วามสงบ ฉะน้ัน
ถึงว่าเดินจงกรมคร้ังหนึง่ จิตสงบสองคร้ังสามคร้ัง ก็เพราะเหตุนี้ บางทีคืนหนึง่จิตสงบแล้วสงบอีก เพราะ
จากการวางการพิจารณาก็เข้าสูค่วามสงบแล้ว เมื่อขณะที่พิจารณาอยู่นี้ เห็นตามความเป็นจริง นีด่ิน นี่
น้ำ นีล่ม นีไ่ฟ นีก่องรูป กองเวทนา กองสังขาร กองวิญญาณ จะแยกสว่นยึดหลักการพิจารณาเป็นหลัก
มันจะสงบหรือไม่สงบไม่สนใจขอให้ เราได้เดินอย่างน้อยๆ เราก็ได้นึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ก่อนเราจะเดิน ยืนกำหนดจิตเสยีก่อน นึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วก็
มานึก พุทโธๆ คำเดียวลองดูจิตมันอยู่ไหม จิตไม่อยู่เราก็นึกให้มันถี่เข้าๆ จนกว่าจิตมันจะนึง่ได้กับคำว่า
พุทโธ ถ้ามันนึง่ได้กับคำว่า พุทโธ ก็อยู่นึง่กับพุทโธ จนกว่าเราจะรู้สึกว่าพอในการพิจารณา ถ้าเราพอ
วางพุทโธดูช ิจิตมันนิง่นานเท่าไหร่ หรือถ้าคลายพุทโธออกจากจิตตอนน้ัน เราทะลุลงไปสู ่อัปปนา
สมาธิเลย ขณกิก็ไม่เป็น อุปจารก็ไม่เป็น ทะลุลงไปสู ่อัปปนาสมาธิ คือ สงบแนน่หนามั่นคง ไม่หว่ันไหว
ต่ออารมณ์ต่างๆ ได้เวลาพอสมควรแล้วก็ถอยกลับมา พิจารณามันถอยมาที่อุปจารสมาธิ อะไรก็ตามที่
มันเกิดข้ึนมาในขณะน้ันเราต้องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปชนดิไหน เสยีง
ชนดิไหนที่มาเกี่ยวข้องกับใจในขณะที่เราถอยกลับมาจากจิตที่มีกำลังจากอัปปนาสมาธิ เมื่อเราถอย
กลับมาแล้วเราก็พิจารณามีอะไรที่จะให้เราพิจารณา เราก็ยกเอารูปของเรามาเป็นเคร่ืองพิจารณา ยก
เอากายของเราเป็นเคร่ืองพิจารณา เห็นตามความเป็นจริงกายนีม่ีสว่นประกอบต่างๆ เมื่อเราเห็นสว่น
ประกอบต่างๆ แล้ว จิตใจเราก็สลดสังเวช วางการพิจารณาเข้าไปสูค่วามสงบใหม่ นีคื่อไฟมันติดเชื้อแล้ว
เชื้อไฟที่เอามากองไว้เท่าไหร่ก็ตาม ไฟมันจะไหม้จนหมด แต่มันจะไหม้อยู่ช้าอยู่นานก็แล้วแต่ว่ามันจะ
ติดแบบไหนนีคื่อการพิจารณา คือ การภาวนา 



 



การพิจารณาอาหาร

พอเราฉันเสร็จเราก็พิจารณาปัจจเวกขณะหลังจากที่เราไปบิณฑบาตมา เวลาเตรียมอาหาร เตรียมอะไร
ก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นไปกับ การภาวนา อาหารมี 3 ชนดิ มีอาหารหยาบ อาหารกลาง อาหารละเอียด
อาหารหยาบพวกเนื้อสัตว์ พวกของมัน พวกหวาน เป็นของหยาบไม่เป็นไปกับการภาวนาเป็นสว่นมาก
แต่ก็ไม่แนทุ่กรายไป แต่บางคนก็ต้องฉันแบบน้ัน ถ้าไม่ได้ฉันแบบน้ันก็ภาวนาไม่ได้ เราเป็นคนฉันเราก็
ต้องรู้จัก เพราะเราเป็นคนฉันเอง เมื่อเราเป็นคนฉันเองเราก็ต้องรู้จักต้วของเรา เราฉันอาหารชนดินี้เป็น
ไปอย่างไร ชนดิน้ันเป็นอย่างไร ประเภทไหนที่ดีที่สุดกับการภาวนา เราก็เลือก พอเลือกได้ก็ดูไปเร่ือยๆ
กับการภาวนามัน ในขณะที่เราฉันเราก็พิจารณาไป ไม่ต้องรีบต้องร้อน ฉันไปตามสบาย มากตาม
สมควร อาหารนีท่่านแบ่งไว้ 3 สว่น ข้าวสุก 3 สว่น อาหารนีเ่ป็นสว่นที่ 4 ของข้าวสุก แบ่งความอ่ิมไว้ 3
สว่น น้ำน้ันเป็นสว่นที่ 4 ของความอ่ิมที่เราฉัน เราฉันเข้าไปนีเ่ราต้องเผื่อน้ำ นีเ่ป็นไปตาม หลักสูตร
โภชนาการของพระผู้มีพระภาค แต่ไปบางที่บางแหง่เอาจนกระทั่งว่า อมน้ําไม่ได้ กลืนน้ําไม่ลงเลย
เพราะฉะน้ันไม่เป็นไปตาม ภาวนานะแบบนี้ บางทีเราก็ต้องฉันน้ําเข้าไปก่อนแก้วหนึง่ สองแก้วแล้วก็ ฉัน
อาหารได้น้อย ลดน้ำหนัก ลดความง่วง ถ้ามันง่วง ถ้าฉันเสร็จ แล้วกลับกุฏิไป เดินจงกรมไม่ได้เลย เดิน
จงกรมแล้วก็ง่วง



 



หุ้นสว่นซึง่กันและกัน
การสังคมที่รู้จักมักคุ้นกันถือเป็นบริษัทหุ้นสว่นจำกัด ถ้าเราทำดี เขาก็ปล้ืมปีติยินดี ฉะน้ันการที่พวกเรา
มาอยู่ร่วมกันเป็นหุ้นสว่นจำกัดซึง่กันและกัน หาวิธีการคิด หาวิธีการพิจารณาว่า พิจารณาแบบไหน ที่
มันสบายที่สุดทำแบบไหนที่ให้มันสบายที่สุดสำหรับการทำความเพียร เพื่อระงับความฟุ้งซา่น รำคาญ
เพื่อระงับความไม่มีสติของเรา จะทำแบบไหนให้เป็นคนมีสติสะตังข้ึนมา อันน้ันเป็นหน้าที่ของเรา แต่ละ
คนที่เกิดข้ึนมาในโลกล้วนแล้วแต่มีหุ้นสว่นซึง่กันและกัน พระพุทธเจ้าถึงสอนให้มีเมตตา มุทิตา
อุเบกขา ต่อกัน เคยเป็นญาติกันมา เคยเป็นบุตรภรรยาสามี ลูกหลานกันมาก่อน ไม่ให้ไปเบียดเบียนซึง่
กันและกัน ใครที่เกิดข้ึนมาในโลกนี้ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครต้องการความเบียดเบียน ความเอารัดเอา
เปรียบซึง่กันและกัน

อย่างพวกเราที่เข้ามาที่นี ่ต่างคนก็ต่างให้อภัยซึง่กันและกันก็ เย็นใจ นัง่ก็เย็น ยืนก็เย็น เดินก็เย็น
เพราะฉะน้ันถ้าเราเข้ามาศึกษา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปมองดูทางโลก โลกนี้อยู่
ด้วยความวุ่นวายกระสับกระสา่ยก็เพราะมันเบียดเบียนซึง่กันและกัน ไม่ให้อภัยซึง่กันและกัน เอารัดเอา
เปรียบซึง่กันและกัน มันก็เลยร้อน ร้อนจากอะไร ร้อนจากไฟราคะ ร้อนจากไฟโลภะ จากไฟโทสะ ร้อน
จากความโมหะ โมหะคือความหลง ความหลงตัวเดียวเท่าน้ันที่ทำให้เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่หลงเราจะอยู่ใน
ท่ามกลางแหง่ความสุข



 



เห็นตามความเป็นจริง
คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อน จิตเราจะต้องละเอียด จะต้องนอบน้อม การที่จะศึกษา
ธรรมข้ันต่อไปก็ไม่ยาก เพราะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้า เพราะเราได้เห็นจิตต้ังแต่เรานอบน้อมได้
เข้าใจตัวของเรา คำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อ่ืนไกล อยู่ที่ กาย ใจ ที่ว่าเป็น รูปธรรม นามธรรม
รูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของแต่ละคน ฉะน้ันเมื่อเรานอบน้อม มันก็ไม่อยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ กาย วาจา
ใจ ของเรา รูปก็เป็นรูปธรรม นามก็เป็นนามธรรม เราจะศึกษาตรงไหนที่ว่าสติปัฏฐาน 4 อริยสัจ 4 ที่ว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใน อริยสัจ 4 มันอยู่ที่ไหน เราก็ตามกลับเข้ามา

ความรู้ที่ว่ารู้สิง่น้ันสิง่นี้ รู้อยู่ที่ไหน ต้ังแต่เรานอบน้อมเราก็สังเกต ความรู้เราอยู่ที่ไหน คำว่ากายอยู่
ที่ไหน มีสว่นประกอบอะไรบ้าง ดิน น้ำ ลม ไฟ มีอาการต่างๆ ในเมื่อเห็นว่ามันเป็นอาการต่างๆ ผมก็เป็น
สว่นหนึง่ ขนก็เป็นสว่นหนึง่ของกาย แต่เรามองเห็นว่าเป็นรูปร่างกาย แต่ถ้าหากเรามามองเห็นตาม
ความเป็นจริง มองแบบไหน มองแบบแยกออก เป็นสว่นๆ นีก็่ขน นีฟั่น นีก็่หนัง มองตามหลักธรรมคำ
สอนของ พระพุทธเจ้า ว่าสังขารร่างกายมีสว่นประกอบต่างๆ ใครเป็นคนมอง ใครเป็นคนรู้ เห็น อย่างตา
มันเห็นรูป นีคื่อการที่เราเข้ามาศึกษาธรรมคำสอน ศึกษาหาความจริง ลองแยกออกมาดู ตามันมีอะไร
เป็นสว่นของตา มีกล้ามเนื้อประสาท น้ําในลูกตา น้ําเล้ียงตาผิวนอก ตาเราเห็นลูกตาเห็นว่าเป็นเรา น้ํา
ตาน้ำเล้ียงลูกตาน้ันก็มีสว่นหนึง่ของน้ํา ฉะน้ันมันมีหุ้นสว่น ซึง่กันและกันท้ังหมด



 



น้อม กาย วาจา ใจ สูก่ารปฏิบัติ

เมื่อเราได้น้อมกายเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เราก็มาท้ังกาย ท้ังวาจา ท้ังใจ มาท้ังหมด ไม่มีอะไรที่เราไม่
ได้มา เราทุ่มเทลงไป อย่างแนวทางการปฏิบัติตามแบบฉบับของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น พระสงฆ์ ในรุ่น
ปัจจุบัน ในยุคปัจจุบัน ท่านก็น้อมกาย วาจา ใจ ของท่านลงมาสูก่ารปฏิบัติ ในการพิจารณารูปธรรม
นามธรรม ถึงได้ว่า สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดี เราก็เป็นบุคคลคนหนีง่ทีปฏิบัติอยู่ ถึงจะไม่ได้ดีอะไรมาก
นักแต่เราก็ได้ดีในระดับหนึง่ ก็คือได้รับความเย็นกายเย็นใจของเรา ถ้าหากเรามีความพยายาม
มากกว่านี้ เราก็ต้องได้มากกว่านี้ เหมือนฝนตกจะตกเมื่อไรก็ไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เกี่ยวกับฝน แต่ถ้าหาก
เราเตรียมภาชนะสำหรับรับน้ําฝน เมื่อฝนตกมาถ้าภาชนะใบน้ันไม่คว่ํา ไม่เอียง ถ้ามันหงายข้ึนมารับน้ำ
ฝนได้เลย ฝนตกเมื่อไรก็ไม่เกี่ยวกับเรา น้ำก็จะเติมอยู่ในน้ันเอง อันนี้ยกเอากาย เอาใจของเราที่ว่าเป็น
รูปธรรม นามธรรม เข้ามาดำเนนิในธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ก็มีอยู่
แล้ว เราดำเนนิตามปฏิปทาในรุ่นก่อนๆ รุ่นพวกเราไปที่ไหนที่ไปไม่ถึง นกบินในอากาศมันไม่มีรอยมัน
ไม่หลงฝูงมัน อันนี้ธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าที่วางแบบไว้ อย่างที่ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบิติดี เรา
ได้ปฏิบัติดีแล้วหรือยัง ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติดีเราก็พยายามทำตัวให้เป็นคนที่ปฏิบัติดีข้ึนมา เมื่อทำตัว
เป็นผู้ปฏิบัติดีข้ึนมา มันก็เป็นไปเท่าน้ันเอง ฉะน้ันการพิจารณารูปธรรม นามธรรม ไม่มีสว่นอ่ืนที่จะ
เป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกนี้ นอกจากกายกับใจ ฉะน้ันพระพุทธเจ้าสอนที่กาย ที่วาจา ที่ใจ ท่านสอนเพื่อ
อะไรให้สำรวม กาย วาจา ใจ ที่ว่า จิตตสังวโร สาธุ เมื่อเราสำรวมใจของเราแล้ว กายสังวโร สาธุ เราได้
สำรวมกายของเราแล้ว วจีสังวโร สาธุ เราได้สำรวมวาจาของเราแล้ว มันจะไปไหนถ้าเราได้สำรวมแล้ว



 



ของในถุงผ้า
เหมือนกับของอยู่ในถุงผ้าของเราที่ถืออยู่ เราจะมองไม่เห็นของในถุงผ้าก็ตาม เราก็รู้ว่าถุงผ้าของเรามี
อะไรบ้าง เพราะเราเป็นคนถือเป็นคนเอามาใส ่ต่อเมื่อเราเอามือของเรามาลูบคลำดู เราก็รู้ว่ามีของกี่ชิ้น
ในถุงผ้าเราไม่ต้องไปมอง ฉะน้ันสภาพความรู้ของใจ ธรรมะคำสัง่สอนก็เหมือนกัน เพราะเราน้อม กาย
วาจา ใจ ลงมาแล้ว เราจะไม่รู้สึกถึงความสุขความทุกข์ เราจะไม่รู้สึกถึงความร้อนความหนาว เรารู้ความ
หนาวได้ก็ต้องรู้ความร้อนได้ เรารู้ความสุขได้ก็ต้องรู้ความทุกข์ได้ เมื่อเรารู้แล้วเราจะวางไม่ได้หรือ
พระสงฆ์สาวกในรุ่นก่อนทำไมท่านวางได้ เราปัจจุบันนี้ เราลองวางดูซ ิในเวลาเรานัง่ เมื่อก่อน เรานัง่
เราจะเหมือนกับลิงเดินไปเดินมา แต่พอเรานัง่ด้วยความสำรวมกาย เราไม่ต้องไปเอาใจใสอ่ะไรกับมัน
มากมายนักเร่ืองของเวทนา เรามาเอาใจในเร่ืองตัว สว่นกายของเรามันก็ขาดจากเวทนา เราเอาใจ ไป
ใสไ่ว้กับสว่นอ่ืน ฉะน้ันการปฏิบ้ติแต่ละคนก็มีหุ้นสว่นในพระศาสนา ในขณะที่เรายังมีหุ้นสว่นอยู่ ยังไม่
ได้ขาดหุ้นสว่นจากพระศาสนานี้ มันจะมีชว่งหนึง่ที่มันเป็นหุ้นสว่นที่มันขาดจากกันกับพระศาสนา คือ
คำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าในชว่งไหนในชว่งที่เราหมดลมหายใจไปแล้ว หมดโอกาส คือการจุติภพไป
แล้ว นัน่คือการหมดโอกาสบวชเรียนเขียนอ่าน หมดโอกาสซึง่ทุกสิง่ทุกอย่าง เราก็เป็นบุคคลหนึง่ซึง่มี
โอกาสได้นอบน้อมเข้ามา ฉะน้ันพากันศึกษาด้วยความเคารพ ถ้าหากต้ังใจแล้วธรรมะคำสัง่สอนของ
พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ กาย วาจา ใจ ของเรา





เทคนคิการต่อสู้ กับกิเลส
ผู้ชนะคือผู้มีเทคนคิ ผู้มีประสบการณ์ ฉะน้ันการต่อสู้กับกิเลส ที่มีในสันดานของเราก็เหมือนกัน เราจะ
ต่อสู้กับกำลังไม่ได้ ต้องสู้กับเทคนคิ เรามีเทคนคิที่ดีกว่าเหนอืกว่า ธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้า เป็น
เทคนคิในการต่อสู้กับกิเลส ฉะน้ันเรามีประสบการณ์ที่ดีกว่ากิเลส ที่อยู่ในสันดานของเรามันอยู่ด้วย
ความไม่เที่ยง แต่ธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเที่ยงเป็นอมตะ อย่างทุกข์สัจจ์มันมีอยู่ประจำ
กับสัตว์และสังขารโดยทั่วไป ทุกข์เป็นสิง่ที่กำหนดรู้ เมื่อก่อนเราไม่มีเทคนคิ ไม่มีวิธีการจัดการที่ดี
ฉะน้ันถ้ามีวิธีที่ดีก็ไม่ต้องไปใช้กำลังมากมายนัก

การเดินจงกรมการภาวนา เราเดินอย่างสบายของเรา แต่วิธีการที่มันเกิดข้ึนมาในขณะน้ัน ใครจะเป็นผู้
ที่มีวิธีการที่ดีกว่า ระหว่างกิเลสกับธรรม ถ้ากิเลสมีวิธีการที่ดีกว่าก็ย่อมชนะไป แด่ถ้าเรามีวิธีการที่ดีกว่า
ก็ชนะไป ฉะน้ันการศึกษาธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้า มีการศึกษากันมากมายทั่วทุกหนทุกแหง่
ในโลก แต่บุคคลที่ทรงธรรมทรงวินัยซึง่คำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเป็นบางที่ เป็นบางแหง่ เป็น
บางบุคคล ในความเข้าใจซึง่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หยาบละเอียดแตกต่างกันออกไป ก็
เพราะว่าใจที่รับรู้ ซาบซึง่ในธรรม ใจแต่ละคนมีความซาบซึ้งกันแตกต่างออกไป มีเทคนคิและมีวิธีการ
มีอุบายแตกต่างกันออกไป ถึงแม้จะฟังธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์ก็ตาม ในยุคก่อนๆ
ก็ตาม แม้แต่ในยุคบัจจุบันนี้ก็ตามในการปฏิบัติ คือฟังธรรมจากคำเดียวกัน จากประโยคเดียวกัน แม้แด่
ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ในประโยคเดียวกัน ความเข้าใจน้ันก็มีเทคนคิต่างกันออกไป





ธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะ
กรรมเป็นของๆตน กรรมเป็นเผ่าพันธุ กรรมเป็นที่อยู่อาศ้ย กรรมเป็นผู้ติดตาม กรรมเป็นแดนเกิด มันมี
กรรมเป็นเคร่ืองหยาบ ละเอียด แตกต่างกันออกไป ฉะน้ันเรายอมรับสภาพตรงน้ัน เราก็ทำหน้าที่ของเรา
อย่างสบาย ไม่ไปเกี่ยวข้องกับใคร เราก็คือเรา แต่ละคนก็เป็นตัวของใครของมันในการปฏิบัติ ได้ฟ้งมา
อย่างนี้ แต่วิธีการที่เราจะเอาไปปฏิบ้ติอีกแบบหนึง่ก็ได้อย่างที่เราเข้าใจ อย่างบางคนพิจารณาไปเลย
ยกเอากายมาเป็นเคร่ืองพิจารณาไปเลยก็ได้ แต่บางคนต้องมาใช้การบริกรรมเสยีก่อน เพื่อให้จิตมันมี
กำลังข้ึนมาอีกระดับหนึง่ก่อน เราจะพิจารณาแต่ละคร้ัง เราจะต้องทำบริกรรมเสยีก่อน พอวางจากคำ
บริกรรมแล้วถึงพิจารณา หรือได้รับความสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิเสยีก่อน ถึงจะมาพิจารณา หรือบาง
คนใช้การพิจารณาไปเลย ก็เกิดความสงบได้เหมือนกันมันข้ึนอยู่กับเทคนคิข้ึนอยู่กับวิธีการของแต่ละ
บุคคลที่จะเข้าใจธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าน้ัน จะว่าเกี่ยวกับคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่
จะว่าไม่เกี่ยวข้องกับคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใชอี่ก มันจะเป็นวิธีการและอุบายเฉพาะกาล เฉพาะ
บุคคล ธรรมะคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าน้ันเป็นสาธารณะ ใครจะนับถือก็ได้ ใครจะไม่นับถือก็ได้ ใคร
จะรักษาด้วยชวิีตจิตใจก็ได้ ไม่รักษาด้วยชวิีตจิตใจก็ได้ แต่ถ้าเป็นธรรมะคำสัง่สอนของ พระพุทธเจ้าใน
ภาคปฏิบัติ เป็นอสาธารณะ ทำไมถึงว่าเป็นอสาธารณะ เพราะเป็นเร่ืองของสว่นบุคคล เราปฏิบัติแบบนี้
เราก็ทำการละกิเลสได้เหมือนกัน เราไม่ปฏิบัติแบบน้ัน เราก็มีการละกิเลสได้เหมือนกัน มีความสงบ มี
ความเยือกเย็นทางด้านจิตใจได้เหมือนกัน เหมือนกับเวลาเรานัง่ทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน อีกคนจะ
ทานผักก่อน อีกคนจะทานของหวานก่อน อีกคนจะทานผลไม้ก่อน แล้วถึงมาทานอาหาร ก็เป็นเร่ืองสว่น
บุคคลจะมาบอกกันไม่ได้ ถ้าขืนมัวแต่บอกกัน ก็จะทะเลาะกันไม่ ต้องกินเลย นัน่โดยธรรมชาติ



 



แก่นแท้ คือ ละความชัว่ ทำความดี

เยาวชนของชาติจะต้องปลุกจิตสำนึกของตัวเองขื้นมา เรามีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมือง
ชาติบ้านเมืองน้ันไม่ใชเ่ป็นของคนรุ่นก่อน เป็นของทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ ท้ังเร่ืองของชาติ เร่ืองของ
ศาสนา เร่ืองของพระมหากษัตริย์ ท้ังเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองสังคม เร่ืองการบ้านการเมือง เป็นหน้าที่ของทุก
คน ไม่ใชเ่ป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึง่ ไม่ใชว่่าจะเป็นหน้าที่ของนักเลือกต้ัง หรือเป็นนักจัดต้ัง หรือเป็น
หน้าที่ของใคร เยาวชนในชาติ หรือบุคคลที่เกิดข้ึนมาในชาตินี้เป็นหน้าที่ของทุกคน อย่างเร่ืองของ
ศาสนาอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใชเ่ป็นของเฉพาะศาสนาไหนศาสนาหนึง่ แต่สทิธิและเสรีภาพ
สว่นบุคคล มีสทิธิที่จะเลือกนับถือศาสนาน้ันได้ ไม่บังคับ แต่ในการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาน้ันๆ
เป็นสทิธิ์ของเราที่จะต้องพึงสังวรณ์พึงระมัดระวังต่อไป ศาสนาน้ันจะสอนให้คนละความชัว่ ทำความดี
น้ันคือตัวศาสนา แก่นของศาสนามือยู่แค่น้ัน ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ละความชัว่ ทำความดี ทำจิตใจให้
ผ่องแผ้ว เอตัง พุทธานะ สาสะนัง คือตัวศาสนา ตัวศาสนาอยู่ตรงน้ันควรศึกษาเล่าเรียนท่านสัง่ให้
ทำความดี ในการศึกษาเล่าเรียน น้ันก็เป็นสว่นหนึง่ของความดี เพื่อจะเอามาดำเนนิชวิีต หรือเอามา
ปฏิบัติหน้าที่การงานของตัวเองที่มีอยู่ มาพัฒนาตัวเองที่มีอยู่ ทุกคน จะต้องพัฒนาตัวเองในขณะที่ยังมี
ลมหายใจอยู่ ถ้าหมดลมหายใจถึงเลิก การพัฒนา หยุดในการพัฒนา เมื่อมีลมหายใจเข้า-ลมหายใจ
ออกต้องพัฒนา ต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง หน้าที่การงานของตัวเองที่มีอยู่ หรือการศึกษาเล่าเรียนใน
สังคมปัจจุบันที่เขามีการศึกษาเล่าเรียนอะไรกัน เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนตามฐานานุรูป ตามฐานะของ
ตัวเองเรียกว่ารอวันตาย ยกตัวอย่าง อย่างเราจะแก่ข้างหน้า เราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราเพื่อเตรียม
ตัวสำหรับที่จะแก่ เมื่อเวลาคนแก่หรือคนชราภาพมาถึง เราจะต้ังใจของเราไว้อย่างไร เราจะต่อสู้ตัวของ
เราอย่างไร เราพยุงตัวของเราด้วยวิธีการใด ในภาวะที่เราหมดหน้าที่การงาน ที่เป็น งานที่ประจำเรา
หยุดไป เมื่อมีงานจรเข้ามา เราจะต้องพัฒนาตัวของเรา ให้มันทันเหตุการณ์กับโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะโลก
สือ่สาร โลกมวลชน ข่าวสารต่างๆ ในโลกปัจจุบันนี้ เราจะต้องพัฒนาตัวของเรารับรู้เร่ืองต่างๆ เปิดใจ
ออกมาให้กว้างออกมาเหมือนกับกบ เมื่อก่อนเราเป็นกบที่เราทำงานอยู่ เราก็มุ่งมานะทำต้ังแต่งานการที่
เรามีอยู่ แต่พอเราแก่ข้ึนมาแล้ว เราไปเปิดตาของเราออกมากว้างข้ึนพัฒนาตัวเองข้ึนมามากข้ึน



 



เพชรซอ่นอยู่ในภูเขา
ภาวนา ก็คือ เลือกที่อยู่ของตัวเองให้มันสบาย เมื่อเราเลือกที่อยู่ของตัวเองให้มันได้แล้ว เราก็ต้ังใจนึกคำ
บริกรรมภาวนา เราจะใช้คำบริกรรมภาวนาอะไรเป็นหลัก เราจะนึกถึงพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
จาคานุสสติ หรือ อานาปานสติ เราก็รำลึกด้วยความต้ังใจ แต่จิตน้ันจะด้องมีกำลังเสยีก่อน ยกจิตตัวเอง
ข้ึนมาเสยีก่อน เพื่อจะทำงานสิง่ใดสิง่หนึง่ เรามีฐานะในการยกจิตของเราได้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้ัง
จิตของเราข้ึนมาก่อน ให้เกิดความสบายข้ึนมาเสยีก่อน พอได้รับ ความสบายน้ันแล้ว มันก็มีกำลังที่จะ
มาภาวนา มีกำลังที่จะทำสมาธิ คำว่า ภาวนาน้ัน คือ การเลือกที่อยู่ของตัวเอง คำว่าในอารมณ์ที่สบาย
เมื่อเราเลือกที่อยู่ได้แล้ว มันสบายแล้วมีกำลังพอที่จะกระใดดข้ามห้วย ตรงนี้ได้ เมื่อเราต้ังใจจะกระโดด
จริงๆ มันก็คือกระโดดข้ามได้จริงๆเพราะมันมีกำลัง เหมือนได้กำลังมาแล้ว บัดนี้ก็เอามาต้ังใจมั่น คำว่า
สมาธิ การต้ังมั่นของจิต จิตต้ังมั่น ภาวนาน้ันจะมีหลักของมันอีก เรียก บริกรรมชวนะ แล้วก็เดินตามหลัก
ตามแบบตามแผนของมัน คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราจับบริกรรมได้ เราก็บริกรรมเข้าไป จน
กระทั่งเกิดความแนน่หนามั่นคงข้ึนมา เมื่อจิตเป็นอย่างนี้มันจะไปที่ไหน มันจะพุ่งเข้าสูค่วามสงบเท่าน้ัน
ไม่มีการที่จะเล็ดลอดออกไปทางอ่ืน อย่างที่เป็นอยู่ ฉะน้ันเราก็ต้ังใจบริกรรมภาวนากันจริงๆ จังๆ อย่างมี
โอกาส มาอย่างนี้ ผู้ที่มีโอกาสออกมา ถ้าเราเทียบเคียงกับคน 6 พันล้านคน มันเป็นสว่นน้อยมาก ยิ่งจะ
เป็นคนที่มาบวชเรียน เขียน อ่าน ศึกษาธรรม วินัยอย่างเอาจริงเอาจังในเบ้ืองต้นมันจะไม่มีค่า ไม่มี
ราคาเท่าไหร่หรอก เหมือนกับเพชรในภูเขาท้ังลูก เพราะภูเขาเป็นสว่นใหญ่กว่าเพชร ก็เลยมองไม่เห็น
ค่า ไม่เห็นราคามัน แต่เมื่อเพชรน้ันเอาออกมาเจียระไน นายชา่งที่ฉลาดเจียระไนให้ได้มุม ได้เหล่ียมที่
สวย กลายเป็นราคาขื้นมาทันที จากก้อนหนิที่เป็นภูเขาแท้ๆ พระเณรที่เข้ามาบวชเรียน เขียน อ่าน
ศึกษาธรรมวินัยน้ันก็เหมือนกัน หรือผู้คนที่เข้ามาประพฤตปฏิบัติ น้ันก็เหมือนกัน เบ้ืองต้นก็เหมือนกัน
กับเพชรในภูเขาท้ังลูก ภูเขาท้ังลูกน้ันไม่ใชเ่ป็นเพชร เพชรมันก็จะไปแอบชอ่นอยู่ตามภูเขา จนกว่าจะ
ไปเจอนายชา่งที่ฉลาดขุดค้นหาเพชร ถึงจะเอาเพชรในน้ันออกมาได้ นีก็่เหมือนกัน การบวชเรียน
เขียน อ่าน ศึกษาธรรมวินัย เป็นผู้ประพฤติปฏิบ้ติในสำนักใดก็ตาม ถ้ามีความต้ังใจทำงานในสำนักน้ัน
จนกระท้ังเป็นที่ไว้เนื้อ เชือ่ใจของครูบาอาจารย์ จะเป็นค่า เป็นราคาของตัวเองข้ึนมาในเบ้ืองต้น



 



พักจิตด้วยการภาวนา
พวกเราสมัยทุกวันนี้สิง่แวดล้อมมันบีบบังคับ จึงทำให้คนเราต้อง ดิ้นรนขวนขวายกับการทำมาหาเล้ียง
ชวิีต จนทำให้คนบางคนลืมคิดถึง เร่ืองบุญกุศลมัวหมกมุ่นอยู่กับการงานเลยไม่มีโอกาสได้คิดถึงเร่ือง
วัดวา ศาสนา ไม่เคยคิดเลยที่จะเข้าวัดฟังธรรม จำศลีภาวนา คือจิตไปมัวคิด ยุ่งอยู่กับการงานตลอดเลย
ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเมื่อจิตไม่มีเวลาได้พัก จึงทำให้จิตเกิดความเหน็ดเหนือ่ยเมื่อยล้า เหมือนกับ
ร่างกายของเรา ทำงานไม่มีเวลาหยุด ย่อมทรุดโทรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ พระพุทธเจ้า ท่านจึงสอนให้
พวกเราพักจิต คือการภาวนา และท่านได้ชี้แนะแนวทาง ของการปฏิบัติสมาธิภาวนาไว้อย่างละเอียด
เพื่อจะให้ผู้ที่มีความสนใจ ได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาดคลาดเคล่ือน เชน่ท่านสอนให้มี
สติอยู่กับการภาวนา มีบทบริกรรมหรือนมิิตสัญญา จะชอบใน กัมมัฏฐานบทไหนก็เลือกเอากัมมัฏฐาน
บทน้ันๆมาบริกรรมภาวนาเพื่อ เป็นอุบายผูกจิตให้จิตของเรามีเคร่ืองอยู่ของจิต ในเมื่อจิตของเรามี
เคร่ืองอยู่แล้วและยังมีสติเป็นพี่เล้ียง คอยควบคุมอยู่ตลอด ทีนี้จิตตัวคึกคะนองของเรา ก็จะไม่สง่ออกไป
ข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนอีก หรือแสส่า่ยออกไปหาอาหารอันโปรดปราน คืออารมณ์ต่างๆที่จิตเคยชอบ
อารมณ์ต่างๆ เหล่าน้ันมีท้ังดีและชัว่ ถ้าเจออารมณ์ที่ดีก็ทำให้จิตเป็นสุข ถ้าหากไปเจอเข้ากับอารมณ์ที่
เป็นโทษ เป็นฝืนเป็นไฟเข้ามาเผาจิตของเราก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย เกิดความเป็นทุกข์เศร้าหมองข้ึนมา
ทันทีทันควัน ถ้าหากว่าจิตของเราทำงานด้วยความจดจ่อต่อเนือ่งอยู่กับบทบริกรรมน้ันๆ และมีสติเป็นผู้
ควบคุมงานอยู่ตลอดแล้ว จิตดวงที่เคยพยศในคร้ังก่อนๆ น้ันแหละจะค่อยๆ หดตัวเข้ามาตามลำดับ ความ
สงบก็จะค่อยๆ มีข้ึน เมื่อจิตของเราสงบลงมากน้อยเท่าไรปีติคือความสุขก็จะได้รับมากน้อย ไปตามเหตุ
น้ันๆ แล ถ้าหากจิตของเราสงบลงจนถึงที่สุดแหง่ความสงบแล้ว ความปีติเอิบอ่ิม ความอัศจรรย์ก็จะเกิด
ข้ึนในจิต ทำให้จิตได้รับ ความชุม่เย็นเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูก สุขแบบที่กล่าวนี้น้ันจะหาจากทางโลกน้ัน
ย่อมไม่มีโอกาสได้เจอะเจอ นอกจากจะหาจากทางธรรม ทางเดียวเท่าน้ัน



 



อนจัิง ทุกขัง อนัตตา
ธรรมชาติอันนี้เป็นสิง่ที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ไม่มีใครจะยักย้าย ถ่ายเทไปตามใจชอบได้ ยังไม่เคยมี
ปรากฏการณ์เลยว่าธรรมชาติเคยลำเอียงต่อมนุษย์ชาติและเหล่าส้ตว์ สรรพสัตว์เดรัจฉานท้ังหลายที่เกิด
มาในโลกธาตุนี้ ถึงแม้ใครจะมอบสนิบาทคาดสนิบน อ้อนวอนร้องขอยังไงก็จะไม่ได้รับการเห็นใจใดๆ
เลย เพราะธรรมชาติถือคติไว้เพียงอย่างเดียวคือ ความเสมอภาค การปกครองสัตว์โลกท้ังหลาย ก็
ปกครองด้วยความเสมอภาค และความเสมอภาคที่ธรรมชาติมอบให้สัตว์โลก ก็คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
สว่นชวิีตการเป็นอยู่จะสูงๆ ต่ําๆ ลุ่มๆ ดอนๆ น้ัน เป็นผลมาจากกรรมดีและชัว่ที่สร้างไว้ต่างๆกันต่างหาก
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราท้ังหลายยินดีรับผลของกรรมน้ันๆ ที่จะตามมาถึงตัวของเรา ไม่วัน
ใดก็วันหนึง่อย่างแนชั่ด ตราบใดที่ พวกเราท่านท้ังหลายยังยินดีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ย่อมหนไีม่พ้น
จาก ความจริง คือ อนจิจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความไม่ใชตั่วใชต่น เพราะ
ความจริงท้ังสามอย่างนี้มีอยู่ประจำโลก ก็ในเมื่อเรารู้สภาพความเป็นจริงของเราว่ามีอยู่ดังนี้แล้ว ไม่ควร
จะไป ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนจิตเป็นทุกข์ ควรจะยอมรับเหตุรับผลตามความ เป็นจริงน้ันด้วยความ
องอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้าน หว่ันไหวไปตาม อารมณ์ภายในและภายนอก ที่บีบรัดมัดตัวเข้ามาทุก
ทิศทุกทาง สมาธิ และปัญญาเท่าน้ันที่จะเอาตัวรอดออกมาได้ ด้วยความปลอดภัยไร้ทุกข์



 



ความไม่แนน่อน คือ ความแนน่อน
พระพทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ให้เราไม่ประมาทต่อความทุกข์ท้ังมวล ที่จะต้องผ่านเข้ามาในวิถีชวิีตของเรา
ไม่วันใดก็วันหนึง่อย่างแนน่อน ดังสุภาษติของคนโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า '‘คนเราเมื่อหลงเพศลืมตาย
หลงสบายจนลืมทุกข์”คำของคนโบราณที่ยกมากล่าวไว้ในที่นี้ น้ันพอเป็น คติเตือนใจให้พวกเราท้ัง
หลายได้คิด เพราะการเปล่ียนแปลงของวัย ของชวิีตน้ัน มันรุดหน้าไปอย่างไม่มีหยุดมีท้ัง เดินไป
หาความสิ้นสุดของชวิีต สิง่ที่เราจะต้องพบต้องผ่านในการเดินทางของเราน้ัน มันไม่แนเ่สมอไปว่าเราจะ
ต้องเจอแต่สิง่ที่พีงปรารถนาโดยถ่ายเดียว สิง่ที่เราไม่ต้องการจะพบก็มีอยู่ เพราะสิง่ท้ังหลายบรรดามีน้ัน
ย่อมมีท้ังดีและชัว่ สุขและทุกข์ สรรเสริญ นนิทา มีลาภเสือ่มจากลาภ มียศเสือ่มจากยศ สิง่ต่างๆ เหล่านี้ก็
สามารถทำให้คนบังเกิดเป็นทุกข์ได้ท้ังสิ้น เพราะความยึดมั่นถือน้ันของเราน้ันเอง คือเมื่อมีสุขก็หลงติด
อยู่กับสุข เมื่อความสุขเสือ่มไปก็เกิดเป็นทุกข์ เมื่อเขานนิทาว่าร้าย ก็ทำให้เราไม่พอใจ เมื่อเกิดการไม่
พอใจก็เป็นทุกข์อีก เมื่อมีลาภได้ลาภ ก็ยินดีจนเกินไป เมื่อลาภน้ันเสือ่มไปก็เกิดความเป็นทุกข์ เมื่อมียศ
มีตำแหนง่ ก็ยิ้มแฉง่ดีใจ เมื่อยศน้ันเสือ่มไปก็ทำให้หัวใจเป็นทุกข์ เพราะสุขและทุกข์มันเป็นของที่มีมาคู่
กัน เมื่อเราเสือ่มจากสุขก็ต้องเจอทุกข์ เมื่อเราหมดทุกข์ก็ได้รับความสุข เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดต้ังแต่ไหน
แต่ไร มาแล้ว ไม่ว่าเราจะเกิดหรือตาย สมมติอันนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่าง นี้ไม่เคยเปล่ียนไปตามยุค
ตามสมัยใดๆ เลย



 



เครื่องแก้ทุกข์
ศาสนาเป็นเคร่ืองแก้ทุกข์ ศาสนาเป็นเคร่ืองดับทุกข์ ศาสนาเป็น เคร่ืองที่ทำให้จิตใจเราเบิกบาน ผ่องใส
ท่านว่าหลักพุทธศาสนา เราเศร้าหมองจากผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสว่นลึกของใจ เพราะโดย
ธรรมชาติของใจที่ลึกลงไป มันเห็นผลกระทบ ผลกระทบจากคนแก่ ผลกระทบจากคนเจ็บไข้โดยพยาธิ
ผลกระทบจากคนตาย หรือ ผลกระทบจากคนแก่ คนเจ็บ คนตาย เมื่อมีเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่ เมื่อ มีแก่
มาแล้วก็ต้องมีเจ็บ เมื่อมีเจ็บมาแล้วก็ต้องมีตาย นีเ่ป็นต้นเหตุของ พระสทิธัตถะราชกุมารที่จะทรงเสด็จ
ออกบุกป่าฝ่าดงไปหาบำเพ็ญเพียร บำเพ็ญพรตด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจะหาที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่
ตาย เหมือนกับมีมืด แล้วมีสว่าง เป็นเคร่ืองแก้กัน มีหนาว ก็มีร้อนเป็น เคร่ืองแก้กัน ทรงดำริอยู่ในใจว่า
มันจะต้องมีเคร่ืองแก้สิง่เหล่านี้ให้ได้ นีคื่อเกิดจากผลกระทบ และบัดนี้สว่นลึกของใจเราก็เหมือนกัน เรา
อยากหาชอ่งทางออกจากตรงนี้ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราถึงได้มาภาวนา



 



ทางออกจากมหันตภัย
คำว่าภาวนา คือการเลือก เมื่อมันอยู่ในกาลเทศะที่เหมาะสมแล้ว มันก็หาชอ่งทางที่จะออกจากตรงน้ันได้
อย่างเรากำหนดคำบริกรรม ภาวนาพุทโธ พุทโธ พอเรากำหนดลึกลง ๆ ความนิง่ที่จิต มันมาจับ อยู่กับ
คำบริกรรม ที่เรียกว่า บริกรรมชวนะ ฉะน้ันถ้าหากเราเห็นชอ่งทาง อย่างน้ันเราก็ดำเนนิต่อไปว่ามันมี
อะไรกันในการหาชอ่งทางออกตรงนี้ มันมีเกมส์ของมันอยู่ เชน่ บริกรรมชวนะ ขณกิสมาธิ คือวางคำ
บริกรรม ลงไปได้ และจิตก็ไหวไปตามอารมณ์ และกลับมาจับคำบริกรรมใหม่อีก พอได้คำบริกรรมอย่าง
เต็มที่แนน่หนามั่นคง จิตใจวางลงไปได้ ถึงข้ันสมาธิ นีเ่ป็นพื้นฐานที่จะหาชอ่งทางออก ถ้าเราไม่หาชอ่ง
ทางออก จากมหันตภัย ภัยอันนี้ก็จะมาเบียดบังเราตลอด ไม่รู้กี่ภพ อายุกี่ล้านปี ก็ตามคือต้องหมด เพราะ
มันจะกินกันไปเร่ือยๆ ในอายุที่มี เมื่อมีอายุ ที่ไหนก็มีการหมดอายุที่นัน่ พระพุทธศาสตร์ถึงได้หาชอ่ง
ทางออกมา ให้ทำบริกรรมภาวนา หรือมาพิจารณาสังขารร่างกาย ความสุขอันนี้มันเป็นการที่พ้นภัย
แล้วหรือยัง ความสุขที่เรามีอยู่กับใจของเรา มันพ้นภัยหรือไม่ มันพ้นมหันตภัยได้แล้วหรือยัง ถ้ายังพ้น
ไม่ได้เราก็นิง่นอนใจไม่ได้ เราก็ต้องเร่งทำหาชอ่งทาง ไม่ว่าเราจะใช้คำบริกรรมภาวนาก็ตาม หรือเรา
จะใช้การพิจารณาก็ตาม เพื่อต้องการที่จะหาชอ่งทางให้ตัวเองน้ันพ้นภัย ที่เรียกว่า มหันตภัย หรือเป็น
ภัยใหญ่ เหมือนกันกับท่านเปรียบเทียบไว้ว่า มีภูเขาลูกใหญ่กล้ืงมาจากจตุรทิศท้ังสี ่มาบดขยี้ ลัตว์ให้
เป็นจุณ คำว่าเป็นจุณยังไม่พอยังเป็นวิจุณอีก มีตัวไหนที่เป็นภัยใหญ่ เป็นภูเขาใหญ่ คือความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย เราเกิดมาถึงขนาดนี้เห็นภูเขาที่ไหนมันกล้ิงมาทับคนไม่มี แต่ความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย กล้ิงมาทับทุกวัน มีตายให้ดูทุกวัน พอตายแล้ว พ่อแม่ก็ร้องหม่ร้องไห้หากันอยู่
อย่างน้ันสนัน่หว่ันไหวไปท้ังบ้านท้ังเมือง ฉะน้ันคำว่าภูเขา ภูเรานี ่เราเองก็จะต้องถูกบดขยี้ ให้เป็นจุณ
และวิจุณ ถ้าเอามรณานุสติข้ึนมาแล้ว ว่านีจิ่ตใจมันยังฟุ้งเฟ้อ เหอ่เหมิ จิตใจมันยังฟุ้งซา่นรำคาญไป
ตามอารมณ์ต่างๆ อยู่ มันยังไม่รู้จริงให้มันรู้จริงเสยีก่อน เขาก็ขอตัวกลับเข้ามา เราอยากรู้อะไร เรา
อยากเห็นอะไร เราไม่รู้อะไรเราไม่เห็นอะไร เราอยู่ในคำบริกรรมภาวนาได้ไหม หรือเราอยู่กับความ
สงบของจิตที่ถูกการคัดเลือกออกจากอารมณ์ต่างๆ ไม่ให้อารมณ์ต่างๆ น้ันมันเข้ามาย้ำยีจิตใจของเรา
เราก็อยู่ในความสงบ อยู่ในฐานะอันควรของเรา เรียกว่ารู้จักกาลเทศะของเรา



 



การทำที่สดุแหง่ทุกข์ให้สิ้นไป
เร่ืองสังขารร่างกายของเราอ้นนี้มันเป็นไปตามกาลตามเวลาของมัน แต่สภาพทางด้านจิตใจของเราไม่
หว่ันไหว ถึงแม้ร่างกายนี้มันจะเป็นไปตามกาลตามเวลาของมันแล้ว เพราะไม่มีใครที่จะหลีกเล่ียงได้
เร่ืองของร่างกาย เป็นไปตามสมมติ เมื่อร่างกายมันเป็นไปตามสมมติแล้ว สว่นจิตของเราที่ได้ศึกษา
อบรมภาวนาต้ังแต่เบ้ืองด้นมาจนถึงปัจจุบัน เรามองเห็นชอ่งทางที่จะหลบหลีกภูเขาใหญ่นี้ได้หรือยัง พอ
เรากำหนดลงไปที่ใจปุบ มีแต่ความรู้ล้วนๆ เมื่อในใจของเรามีแต่ความรู้ นัน่ล่ะคือ การทำสมาธิภาวนา

พระพุทธเจ้าบอกว่า การเกิดเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์อย่างนี้ ถึงว่ามีความสุขแต่น้อย มีความทุกข์มากมาย
มีการเกิดข้ึนมาคร้ังหนึง่ ถึงว่าหาชอ่งทางออกด้วยวิธีการทำสมาธิ ภาวนา ด้วยวิธีการยับย้ังการเกิดไม่
ให้มันเกิดอีก บัดนี้จะต้องข้ามสังสารวัฏที่เกิดไม่ให้มันเกิดอีก ก็คือตัวความทะเยอทะยานซึง่เป็นต้นเหตุ
ของการเกิด ด้วยความอยาก ถ้าเราไม่มีความอยาก ความเกิดก็จะไม่เกิดข้ึน แต่บัดนี้ความอยากอันน้ัน
มันอยากในสิง่ไหน ถ้ามันอยากในการเป็นภัยของตัวเอง เราก็มาศึกษา มาทำความเข้าใจกับมัน เมื่อเรา
มาศึกษามาทำความเข้าใจกับมันแต่ละเร่ือง แต่ละอย่าง เราก็ศึกษาไป ศึกษาไปมันก็ถึงที่สุดของการ
ศึกษาได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะให้เราพิจารณา เพราะเราเข้าใจหมดแล้ว การที่เราเข้าใจหมดแล้ว เรียก
ว่า ทำที่สุดแหง่ทุกข์ให้สิ้นไป คำว่าทุกข์เป็นสิง่ที่กำหนดรู้ เมื่อเราศึกษาจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่จะให้เรา
ศึกษาไม่มีอะไรที่จะให้เราพิจารณา ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นภัยกับตัวของเรา ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นผลกระ
ทบกับตัวของเรา นึค่วามแตกต่างกันของการศึกษา เรียกว่า เรามาศึกษาในการทำสมาธิภาวนา



 



การเรียน ต้อง คิดนึก ตรึกตรอง
ถ้าเรามีความรู้อยู่ลึก ๆ ว่า เราต้องการอยากจะออกจากผลกระทบอ้นน้ัน ในเมื่อเราต้องการที่จะออก
จากผลกระทบน้ัน มันจะต้องมีการศึกษา เราย้อนกลับไปดูสว่ิาใจของเรารู้อยู่ประจักษ์แก่ใจของเราว่า
เราจะต้องแก่ เราจะต้องเจ็บ เราจะต้องตาย ใจของเราจะต้องรู้แก่ใจของเราว่า จะต้องเกิดการพลัดพราก
จากกันไปเป็นธรรมดา ใจของเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่า เมื่อสิง่ใดสิง่หนึง่เกิดข้ึนสิง่น้ันต้ังอยู่ สิง่น้ันสลาย
ไปเป็นธรรมดา อย่างสังขาร ร่างกายของเรา เราทะนุถนอมมันมาต้ังแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน แล้วมันเคย
อยู่ในบังคับบัญชาเราไหม สังขารร่างกายนี้ใม่เคยอยู่ในบังคับบัญชาของใคร เป็นไปตามความเป็นจริง
เรียกว่าอริยสัจ อริยสัจน้ัน คือความเป็นจริง มีอะไรที่เป็นจริง ก็คือเป็นไปตามน้ันฉะน้ันเมื่อเราเห็นอย่าง
น้ัน เรารู้อย่างน้ัน เราเข้าใจอย่างน้ัน แล้วก็หาชอ่งทางที่จะมาจัดการกับตัวของเรา มีวิธีการไหนที่จะให้
เป็นไปกับ ศลีธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านบริกรรมภาวนาก็ตาม หรือการพิจารณาก็ตาม ถึงแม้เรามีเวลาแต่
น้อยนดิก็ตาม แต่การทำความสงบของใจ ทำได้เป็น บางโอกาส บางเวลา การที่ทำความรู้อยู่ ไม่ว่าเรา
จะอยู่ในความสงบ หรือเราจะอยู่ในความวุ่นวายของหน้าที่การงาน ว่ิงวุ่นกันอยู่ท้ังวัน ท้ังคืนก็ตาม แต่
เรามีสติอยู่ ในเมื่อเรามีสติอยู่ เรามีความรู้อยู่ มีสติ สัมปชัญญะอยู่ ถ้าเรามีเราต้องจะรู้ เราจะต้องเข้าใจ
ว่า ใจของเรา ต้องการอะไร ต้องการอยากจะศึกษาในสิง่น้ันๆ แต่ผู้ภาวนาสว่นมาก บอกว่าจิตไม่สงบ
มันจะให้สงบไปที่ไหน การเรียนมันก็ต้องมีการคิด การนึก มีการตรึก การตรอง เราจะมาสงบอยู่เฉยๆ ก็
เหมือนกับเรา นอนหลับอยู่ตลอดเวลา มันไม่ใชวิ่ธีการของพระพุทธเจ้า

วันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ดี พระพุทธเจ้ากำหนดลมอัสสาสะปัสสาสะ ลมเข้าไป ลมออกมา แต่
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตามลมเข้าลมออก ทำจิตให้นิง่อยู่กับลมน้ัน กับความรู้สึกน้ันอันน้ันใช ่แต่พอจิตนิง่อยู่
แล้วก็เกิด บุพเพนวิาสานุสติญาณ ระลึกชาติหนหลัง คำว่าชาติหนหลัง ซึง่เกิดข้ึนมาเป็นเร่ืองลมเหรอ
เกิดข้ึนมาแต่ละภพ แต่ละชาติน้ันทนทุกข์ทรมาน แสนสาหัสสากรรจ์ อาหารการกินบางภพบางชาติ คำ
ว่า บุพเพ น้ัน เกิดความท้อถอยข้ึนมาว่า ไม่อยากเกิดอีกอย่างเด็ดขาด แต่ว่าเกิด บุพเพ คือเอาความรู้
หนหลัง ถอยหลังกลับไปเอามาพิจารณา เมื่อจิตนิง่พอสมควรแล้ว นิง่อยู่กับลมอัสสาสะ ปัสสาสะ เอามาดู
ภพชาติที่เกิด ข้ึนมาแต่ก่อนในอดีต พระสัมมาทรงระลึกชาติหนหลังได้ มันเป็นเร่ืองความสุขเหรอ ถึงได้
ตัดสนิใจได้ว่า การเกิดไม่ว่าอดีตก็ดาม อนาคตก็ตาม ปัจจุบันนี้ก็ดาม มีความสุขแด่น้อย มีความทุกข์กัน
มากมายก่ายกอง จิตมันก็ถอนจากอุปทานในการเกิด ถึงได้เกิดสัตว์โลกที่จุติท้ังปัจจุบันก็ตาม ใน
อนาคตก็ตาม ในอดีตก็ตาม มันเป็นไปตามกรรม



 



การเดินตามหลักอริยสัจ
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงน้ันตรัสรู้ในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค อะไรที่มันเป็นสาเหตุ
ให้เกิดทุกข์ก็คือตัวสมมตินีเ่อง เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์มันถึงได้เกิดข้ึนมา เรียกว่า สมมติมรรค ทาง
ดำเนนิอันยิ่ง นโิรธ คือตัวดับทุกข์ ฉะน้ันการปฏิบ้ติของพระพุทธเจ้า หรือการบำเพ็ญเพียรของ
พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท้ังหลายจะดำเนนิ ตามหลักแนวทางของอริยสัจนี้เป็นหลัก ไม่ได้ดำเนนิตาม
หลักแนวทาง ของอารมณ์คือใจเป็นหลัก ต้องยึดหลักอริยสัจ เรียกว่า ทุกขัง อริยสัจจัง ฉะน้ันการปฏิบัติ
การที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถ้าเรามาดำเนนิ ตามหลักธรรมคำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าไม่มี
ปัญหาเลยสภาพทางด้าน จิตใจเราไม่มีปัญหา เรามีหน้าที่การงานเรียกว่า หน้าที่พลเมืองศลีธรรม อะไร
ที่เราทำก็ชว่ยกันทำ ชว่ยกันถ่อ ชว่ยกันพาย ในฐานะที่ลงเรือลำ เดียวกัน ไม่ว่าเร่ืองการทำสมาธิ
ภาวนา เร่ืองอะไรก็ตามท้ังหมด เป็นเร่ืองของคนในชาติท้ังหมด ไม่ใชเ่ป็นเร่ืองเฉพาะของคนใดคนหนึง่



 



ชว่ยกันรักษาทรัพยากรโลก
เร่ืองชาติเป็นเร่ืองของคนท้ังหมดในชาติ เร่ืองของคนท้ังหมดในโลก การที่จะรักษาทรัพยากรของโลก
ต้องชว่ยกันรักษาทรัพยากรของโลก ไม่ใชว่่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึง่ ที่จะรักษาทรัพยากรของ
โลก แม้แต่การใช้การบริโภคต่างๆ ต้องชว่ยกันประหยัด โลกนี้ถึงจะอยู่ไปได้ถึงลูกถึงหลานของเรา ถ้า
ไม่ชว่ยกันประหยัด ไม่ชว่ยกันหาวิธีการคิดที่จะประหยัด โลกนี้จะอยู่ได้ไม่นานเท่าที่เห็น ไม่ว่าเร่ือง
อาหาร การบริโภค เร่ืองน้ํา เร่ืองข้าว ต่อไปนี้น้ำมันแพงกว่าน้ํา อย่างน้ําประปา น้ํากล่ัน น้ําขวด ลิตร
หนึง่ต้ัง 15-16 บาท ไปซื้อมา แต่นี้น้ำมันลิตรหนึง่ แค่ 15 บาท หรือ 14 บาท น้ํามันกว่าจะเอาข้ึนมาได้
น้ำที่กรองมาบน ผิวโลกแท้ๆ ยังแพงกว่าน้ํามัน มันเป็นเร่ืองที่เรียกว่า เกิดผลกระทบ ถ้าเรามีวิธีการที่จะ
คล่ีคลายเร่ืองต่างๆ ท้ังหมด เราต้องอยู่ด้วยความ ประหยัด อยู่ด้วยความสุข อยู่ด้วยความของที่ข้าวของ
น้ันให้มีความสุขไม่ใช ่ปากกัดตีนถีบอยู่ตลอดท้ังวัน ท้ังคืน มันเป็นอีกเร่ืองหนึง่ไม่ประหยัด ถึงได้ปากกัด
ตีนถีบ ถ้าเรารู้จักประหยัด ฉะน้ัน การศึกษาธรรมะ คือ ศึกษาตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่กับโลก
เพราะเรายังต้องเป็นผู้ที่ อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ เราเป็นสมาชกิของโลก เมื่อเราเป็นสมาชกิของโลก การ
ใช้ของทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงคนข้างหน้า ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองนุง่ เคร่ืองหม่ ไม่ว่าจะใช้อะไรจะต้องคำนึง
ถึงลูกหลาน ถ้าหากเราไม่คำนึง ถึงลูกหลาน ถ้ามันหมดไปแล้วหมดเลย เรียกว่าเราปล้นของลูกของ
หลานมาใช้หมด



 



ไม่มีคำว่าสายเกินไป
การศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะต้องศึกษา เทียบเคียงไประหว่างความดีกับความชัว่
เราเห็นความดีได้มากเท่าไหร่ เราจะต้องเห็นความชัว่ได้มากเท่าน้ัน เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็น
ภัย เป็นบาป เป็นกรรม พระพุทธเจ้ามีความเมตตากรุณาอัน ยิ่งใหญ่จริงๆ ถึงได้วางธรรมะคำสัง่สอน
ของตัวท่านไว้สมกับที่ว่ามี พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ สมกับในการสร้างบารมีมาเพื่อร้ือสัตว์ขน
สัตว์จริงๆ ขนสัตว์ออกจากความชัว่ แต่สัตว์โลกก็ไม่พยายามมองถึง เมตตาตรงน้ันก็เลยไม่ได้รับคำสอน
ของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะประกาศตัวเป็นชาวพุทธ ถึงแม้จะประกาศตัวเป็นตัวแทนของบริษัท 4 ขนาด
ไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่เข้าใจคำสอนอันแท้จริงของท่านว่าท่านสอนอะไร ในสว่นที่ท่านสอนให้ละกับ
ท่านสอนให้ทำ เราได้ทำจริงอย่างที่ท่านสอนไว้ไหม เราได้ละจริงอย่างที่ท่านสอนไว้ไหม เราเข้ามา
สำรวจเข้ามา ตรวจตราดู เราจะรู้เราจะประจักษ์ข้ึนมาที่ใจของเรา และจะเกิดการสลด สังเวชข้ึนมาที่ใจ
ของเราว่า เรามีความรู้ความฉลาด แท้ที่จริงเร่ือง ท้ังหมด เร่ืองความชัว่ก็ตาม เร่ืองความดีก็ตาม
พระพุทธเจ้าว่ามา สองพันกว่าปี แต่ก็ไม่สายจนเกินไป เรายังมีโอกาสเข้ามาศึกษาอยู่ เรายังมีเวลาเข้า
มาศึกษาอยู่ เราไม่สายสำหรับตัวของเรา
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