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ที่มาจากภาพปก
	 ทางเข้าสู่วัดเวฬุวัน	 อ.ทองผาภูมิ	 จ.กาญจนบุรี	 ในสมัยแรกๆ	 ซึ่งมี

ความยากลำาบากเนื่องจากถนนยังไม่มีการราดยาง	 หรือเทคอนกรีตใดๆ

ทั้งนี้จะมองเห็นภูเขาที่เป็นที่ตั้งของวัดเวฬุวันอยู่เบื้องหลัง	 โดยในรูป	

เป็นรถทัวร์ที่นำาคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ	 	 ได้เดินทางมาทอดกฐิน	 ณ	

วัดเวฬุวัน	อ.ทองผาภูมิ	ในปีพุทธศักราช	๒๕๒๔
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“….ตามดูซิว่า 

กิเลสมันไปเกาะอยู่ตรงไหน 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง

มันไปเกาะอยู่ตรงไหน 

มันไปเกาะในดิน ก้อนไหน นํ้าก้อนไหน 

ก็ไม่มีที่จะเกาะ พอไม่มีที่จะเกาะ  

มันไปอยู่ที่ไหน 

มันไปอยู่ที่ใจ เราก็ตามเข้าไปที่ใจนี้มัน กิเลสมันมา  

แอบแฝงอยู่ได้ยังไง พอเราตามลงไป ตามลงไป ตามลงไป 

มันก็ไม่มีที่จะให้เราพิจารณา เพราะเราเห็นเป็นธรรมชาติ 

ทั้งหมด 

ธรรมะ คือธรรมชาติทั้งนั้น ...”

โอวาทธรรม หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ 

วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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“.....พยายาม

ทบทวนถึงความดีที่มีอยู่ในหัวใจของเรา

ใจของเราเคยสงบอยู่กับคําบริกรรมภาวนา 

เราประคองใจของเราให้อยู่กับความสงบนั้น.....”

โอวาทธรรม หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ   

วัดเวฬุวัน  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 
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 คำานำา 

“ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ” 

หนังสือเล่มนี้  ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิมพ์ครั้งแรก 

เมื่อครั้งอายุวัฒนมงคล ๖๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ของหลวงปู่สาคร 

ธัมมาวุโธ  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

ในชื่อหนังสือ นี่แหละ..ตัวปัญหา  โดยมีเนื้อหาเป็นพระธรรม

เทศนาของท่านจำานวน  ๓   กัณฑ์ อันเป็นหลักปฏิปทาในการ

ปฏิบัติภาวนาเหมาะแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ครั้นโอกาสอันเป็นมงคลเวียนมาในปีนี้ที ่  หลวงปู่สาคร  

ธัมมาวุโธ เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ  ๗๒ ปี  ทางคณะ

ศิษยานุศิษย์จึงได้กราบขออนุญาต จัดพิมพ์ใหม่  และเปลี่ยน

ชื่อหนังสือเป็น ทบทวนความดีในหัวใจ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาใน 

ส่วนประวัติโดยสังเขป และปฏิปทาของหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ  

ทั้งได้เพิ่มพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สาคร  อีก ๒ กัณฑ์ คือ 

“การเตรียมการ ทำาให้ไฟติดเชื้อ” และ “พิจารณาให้เห็นเป็น

ธาตุ เสมอกันด้วยธาตุ”  เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน และด้วย

อานิสงส์แห่งบุญที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้   คณะศิษยานุศิษย์

ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์

หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ   
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อนึ่งเนื่องในโอกาสหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจริญอายุ 

วัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ คณะ

ศิษยานุศิษย์ขอกราบอาราธนาบารมีของคุณพระรัตนตรัย

อันประเสริฐ โปรดอำานวยพรให้ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ มี

สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ อุดมด้วยสิริวัฒนมงคล

ทุกประการ เพื่อดำารงธาตุขันธ์ยืนนาน  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่

คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนตลอดไป   

“อาจาริเย ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต”

ด้วยความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสูงยิ่ง  

หากในการจัดทำาหนังสือนี้มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือ 

ได้ประมาทพลาดพลั้งไปด้วย กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรม 

ด้วยประการใดๆก็ดี คณะผู้จัดทำาขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้น

ทุกประการ และขอกราบขอขมา มา ณ โอกาสนี้  เพื่อจักได้

สำารวมระวังให้มากยิ่งขึ้นในกาลต่อไปด้วยเทอญ 

 คณะศิษยานุศิษย์

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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คำานำาในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑
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ทบทวน...ความดีในหัวใจ
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม  

พระธรรมเทศนา หลวงปู่สาคร ธมฺมาวุโธ 

วัดเวฬุวัน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

วัดป่ามณีกาญจน ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วัดสวนป่าสิริธโร อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา 

วัดป่ากุลสุวรรณ ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วัดป่าแก้วกุลเจริญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วัดจิตมงคล อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

โทรศัพท์ส่วนกลาง  ๐๒ -๔๔๙ - ๒๒๓๔  โทรสาร ๐๒-๔๔๙ - ๒๐๙๖  

www.watpamaneekarn.com 

ผู้จัดทำา คณะศิษยานุศิษย์ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑        ตุลาคม  ๒๕๕๒  (๔,๐๐๐ เล่ม) 

พิมพ์ครั้งที่ ๒           มีนาคม  ๒๕๖๐ ( ๑๐,๐๐๐ เล่ม)

พิมพ์ครั้งที่ ๓           ตุลาคม ๒๕๖๐ (๕,๐๐๐ เล่ม)

สำาหรับแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น  

ขอสงวนสิทธิ์การพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวัด 
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สารบัญ 

๑.  ประวัติโดยสังเขปและปฏิปทา  

หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ  .................................................................  ๑  

๒.  จับรากเหง้า 

๒ ธันวาคม ๒๕๔๘   ..................................................................... ๒๑

๓.  ใครเป็นคนรู้  ใครเป็นคนหลง 

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘   ....................................................................  ๔๙

๔.  ทบทวนความดีในหัวใจ 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๘   ...................................................................   ๗๑

๕.  การเตรียมการ ทำาให้ไฟติดเชื้อ  .................................................   ๙๓

๖.  พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุ เสมอกันด้วยธาตุ  .............................. ๑๐๕
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หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ 
วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 



PB1

ประวัติโดยสังเขปและปฏิปทา หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ                    

“พระครูภาวนาสุทธาจาร” หรือ “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ”  

มีนามเดิมว่า สาคร แสงมุกดา เกิดเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๘  

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำา เดือน ๑๑  ปีระกา  เป็นบุตรคนที่ ๕  

ในจำานวน ๗ คน ของ นายบู่ แสงมุกดา และนางบัวลา แสงมุกดา

(สกุลเดิมของโยมแม่ ชามนตรี ทายาทอดีตเจ้าเมืองหนองบัวลำาภ ู

ในยุคนั้น) ณ บ้านโนนสงเปลือย ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำาภู  

จ.อุดรธานี (ปัจจุบันคือ ต. โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู) 

ชีวิตวัยเด็ก  การศึกษา 

เมื่อท่านได้ศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียน

บ้านนาวังเวิน อ.หนองบัวลำาภู จ.อุดรธานี (ในสมัยนั้น) ท่านก็ออก

มาช่วยบิดามารดาดูแลกิจการทางบ้าน เนื่องจากทางบ้านถือว่าม ี

ฐานะ มีเรือกสวนไร่นา ตลอดจน วัว ควาย ที่ต้องดูแลจำานวนมาก   

ซึ่งท่านได้ช่วยงานทางบ้านอย่างขยันขันแข็ง และเมื่อว่างจาก 

กิจการงานท่ีทำาแล้ว ก็ได้มีโอกาสติดตามมารดาและญาติไปวัดทำาบุญ 

อย่างสม่ำาเสมอ ประกอบกับมีญาติพี่น้องได้บวชเรียนกันหลายคน  

จึงทำาให้ท่านมีจิตใจฝักใฝ่ที่อยากจะน้อมไปในการศึกษาธรรม  
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เห็นการเกิดเป็นทุกข์ 

เน่ืองจากบิดาของท่านเป็นหมอตำาแย ท่ีคอยช่วยรักษาและ 
ทำาคลอดให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน ทำาให้ในบางครั้งท่านก็ได้ตามบิดา 
เข้าป่าไปหาใบยา สมุนไพรและของป่า อีกท้ังบางคร้ังได้มีโอกาสตาม 
ไปดู การคลอดลูกของชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้ยินเสียงร้องโอดโอย  
เห็นความเจ็บปวด ทุกขเวทนาของหญิงที่กำาลังจะคลอดลูก ทำาให ้
ท่านรู้สึกกลัวมาก และนึกถึงเด็กกำาลังจะคลอดท่ียังอยู่ในท้อง ให้เกิด 
ความคิดว่า คนที่จะเกิดต้องทนทรมานเป็นอย่างมาก ต้องขดตัว 
อยู่ในท่ีแคบๆ เป็นเวลานานถึง ๙ เดือน ทำาให้รู้สึกน่าอึดอัดเป็นอย่างย่ิง  
และในบางครั้งการคลอดลูก แม่ตายบ้าง เด็กไม่รอดบ้าง บางทีก็ 
ต้องมาตายท้ังแม่ท้ังลูก ด้วยการคิดพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีรับรู้ 
มาน้ี ทำาให้ท่านเห็นว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง กอปรกับ 
เมื่อท่านต้องช่วยทำางานไร่นาที่บ้านอย่างเหน็ดเหนื่อย ทำาให้ท่าน 
เห็นว่า ชีวิตคนทางโลกต้องทำามาหากินไม่หยุดหย่อน เพื่อหาเลี้ยง 
ตนเองและครอบครัว แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นสาระที่แท้จริง 

อุปสมบท 

เมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปี  จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  
ณ วัดมหาชัย ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำาภู จ.อุดรธานี เมื่อ 
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีพระพิศาลคณานุกิจ  
เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระสมุห์คำาบาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์  
ได้รับฉายาว่า “ธมฺมาวุโธ” (ธัมมาวุโธ) มีความหมายว่า ผู้มีธรรม

เป็นอาวุธ สังกัดธรรมยุติกนิกาย 



PB3

รูปถ่ายหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	ณ	วัดป่าอุดมสมพร	ประมาณปี	พ.ศ.๒๕๑๔
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หลวงปู่ขาว	อนาลโย หลวงปู่ฝั้น		อาจาโร					

หลวงปู่หลุย	จันทสาโร					และ						หลวงปู่ชอบ		ฐานสโม
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การศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐากรับใช้ครูบาอาจารย ์ 

หลังจากได้บรรพชาแล้ว หลวงปู่สาครได้ศึกษาถึงข้อวัตร 
ปฏิบัติและพระธรรมวินัยต่างๆ เป็นอย่างดีที่วัดมหาชัย   และใน
ปีพ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านได้ออกเดินธุดงค์แสวงหาครูบาอาจารย์สาย 
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ จนกระทั่งได้รับความเมตตาให้อยู่
ศึกษาปฏิบัติภาวนากับ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” ณ วัดป่าม่วงไข่ 
ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ยังผลให้การปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าตามลำาดับ 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ท่านได้มีโอกาสไปอุปัฏฐาก “หลวงปู่
หลุย จันทสาโร” ท่ีวัดบ้านกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย และได้ร่วม 
ออกเดินธุดงค์ติดตามหลวงปู่ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเลย  
รวมท้ังจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีท่านได้อุปัฏฐากและศึกษา 
ปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดกับหลวงปู่หลุย นานถึง ๕ เดือน  

จากนั้นท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หลุย  ชักนำาให้ไป
ศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐากรับใช้อยู่กับ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” 
ที่วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ตั้งแต่  
วันขึ้น ๑ ค่ำา เดือน ๖  ปีมะแม ตรงกับ วันอังคารที่ ๙  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา โดยตลอดเวลาท่ีหลวงปู่สาครได้ถวายตัว 
เป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ฝั้นนั้น  ท่านได้แบ่งเบาภาระต่างๆ  ทั้ง 
กิจการภายในและภายนอกวัด  จนเป็นท่ีไว้เน้ือเช่ือใจของหลวงปู่ฝ้ัน  
และได้รับการอบรมสั่งสอนด้านการเจริญจิตตภาวนาจากองค์
หลวงปู่ฝั้น อย่างเข้มงวดมากมาโดยตลอด ซึ่งหลวงปู่สาคร ท่าน 
เปรียบว่า “เหมือนผ้าเช็ดหน้าจะบิดให้ขาดเสียให้ได้” ทั้งนี้คงเป็น
เจตนาขององค์หลวงปู่ฝ้ัน ท่ีต้องการทดสอบความเข้มแข็งทางจิตใจ
ของลูกศิษย์ และต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีในทางธรรม 
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รูปหลวงปู่ฝั้น		อาจาโร			ออกบิณฑบาต		โดยมีหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	ติดตาม		

เมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๑๘
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รูปหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	ถ่ายคู่กับพระอาจารย์ปิ่น		ปิยะธัมโม

บริเวณหน้ากุฏิ		ณ	วัดป่าอุดมสมพร		จ.สกลนคร	เมื่อประมาณปี	พ.ศ.๒๕๑๔
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หลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	นั่งอยู่ในกุฏิ	วัดป่าอุดมสมพร	
ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๑๘

รูปถ่ายกับคณะภิกษุสงฆ์บริเวณหน้ากุฏิ		ณ	วัดป่าอุดมสมพร	
ปี	พ.ศ.๒๕๑๔
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รูปหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	กำาลัง	อุปัฏฐาก	หลวงปู่ฝั้น		อาจาโร		

ณ	วัดป่าอุดมสมพร	จ.สกลนคร

หลวงปู่สาครได้อยู่อุปัฏฐากและติดตามหลวงปู่ฝั้น   อาจาโร  

อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งหลวงปู่ฝั้น ได้มรณภาพลง เมื่อวันอังคารที่ 

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปีเศษ ทั้งนี้ ท่าน

ได้ยึดหลักปฏิบัติอยู่ ๔ ประการคือ นอนทีหลัง  ตื่นก่อน  ฉันทีหลัง  

อิ่มก่อน  

ทั้งนี้การอยู ่อุปัฏฐากรับใช้และติดตามครูบาอาจารย์นี้                         

กลายเป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจและซาบซ้ึงใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับ

ความเมตตา ตลอดจนคำาสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ซ่ึงมีคุณธรรม

อันวิเศษสุด  
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ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร หลวงปู่สาครได้มีโอกาส 

กลับไปอุปัฏฐากหลวงปู่หลุย จันทสาโร อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลา

ประมาณ ๕ เดือน จึงขอโอกาสกราบลาเพื่อไปแสวงหาที่ปฏิบัติ

ธรรมต่อไป โดยท่านเลือกที่จะมาแสวงหาความสงบวิเวก และ 

ปฏิบัติภาวนาทางภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเป็นสถาน

ที่ที่ยังไม่ค่อยมีพระนักปฏิบัติธรรมมาพักเป็นหลักอยู่ในแถบนี้  

รูปหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	กำาลัง	อุปัฏฐาก	จัดเตรียมอาหารถวาย		

หลวงปู่ฝั้น		อาจาโร
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ภาพบรรยากาศงานวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น		อาจาโร	
วันที่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.๒๕๒๑

รูปถ่ายหลวงปู่สาคร	พร้อมโยมอุปัฏฐาก	(โยมเส็ง)	

ขณะนั่งอยู่หน้าหีบศพหลวงปู่ฝั้น		อาจาโร		เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๐
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หลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ	ขณะกำาลังอุปัฏฐากหลวงปู่หลุย		จันทสาโร	ช่วงบิณฑบาต	
ปี	พ.ศ.๒๕๒๔	งานวันเกิดหลวงปู่หลุย	ณ	ท่ีพักสงฆ์	กม.๒๗		มูลนิธิหลวงปู่หลุย		จันทสาโร	

เมื่อครั้งได้อุปัฏฐากหลวงปู่หลุย			จันทสาโร				และ			หลวงปู่ชอบ		ฐานสโม
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ถํ้าแก่งกระโต่งขณะธุดงค์ในทุ่งใหญ่นเรศวร

บรรยากาศภายในศาลาวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ

ทิวเขาหลังวัดเวฬุวัน
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สร้างวัดเวฬุวัน 
เมื่อมาถึง จ.กาญจนบุรี ในพรรษาแรก หลวงปู่สาครได้พัก

บำาเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำาแก่งกะโต่ง อ.ทองผาภูมิ  คืนหนึ่งท่านได้นิมิต
อย่างหนึ่ง คือ ในนิมิตท่านเห็นองค์หลวงปู่ฝั้น พาท่านและพระเณร 
ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ณ สถานที่แห่งหนึ่ง เป็นเวลานานปี  
จนกระท่ังหลวงปู่ฝ้ันได้พูดกับท่านว่า “ท่านอยู่ท่ีน่ีนะ” และเม่ือเวลา 
ต่อมา ท่านได้พิจารณาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแห่งหน่ึง ซ่ึงตรงตามนิมิต 
จึงตัดสินใจชักชวนศรัทธาญาติโยมก่อสร้างวัดข้ึน ในพ้ืนท่ี ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้เป็น  
“วัดเวฬุวัน”  มาจวบจนปัจจุบัน 

สร้างวัดป่ามณีกาญจน ์

ที่มาของวัดป่ามณีกาญจน์ สืบเนื่องมาจาก ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการเตรียมงานฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ ์
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ณ วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  คราวนั้นหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ  
ได้รับมอบหมายจากคณะทำางาน ให้รับหน้าที่ติดต่อประสานงาน
ทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์พระเถรานุเถระที่
เมตตารับนิมนต์มาร่วมพิธีในคราวนั้น  

ในการน้ีหลวงปู่สาครต้องเดินทางระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี 
กับจังหวัดอุบลราชธานีบ่อยครั้ง อีกทั้งยังต้องติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ทำาการอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านจึง
ต้องพำานักพักแรมในกรุงเทพฯ  

ด้วยเหตุความจำาเป็นในการที่จะต้องพักแรมในกรุงเทพฯ  
นี้เอง ท่านพิจารณาเห็นว่าสถานที่พักที่เหมาะสำาหรับพระภิกษุ
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สามเณร สังกัดธรรมยุต ในกรุงเทพฯ นั้นมีไม่เพียงพอกับจำานวน
พระภิกษุสามเณรที่มีความจำาเป็นต้องมาพักแรม ทั้งกรณีอาพาธ 
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือมีกิจนิมนต์ ในเขตกรุงเทพฯ  
ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง อีกท้ังสถานท่ีพักส่วนใหญ่ไม่สะดวก 
ในการรักษาข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์ ท่านจึงได้ปรารภเร่ืองน้ีในหมู่ 
ลูกศิษย์ของท่าน  

เวลาน้ันลูกศิษย์ท่านหน่ึง ทราบความประสงค์อันกอปรด้วย
กุศลเจตนาของหลวงปู่สาคร จึงนำาความไปปรึกษากับกลุ่มญาติ  
ซึ่งมีที่ดินอยู่ ณ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำานวน ๙ ไร่  
๒ งาน ที่ซื้อมาเมื่อ ๓๐ปีที่แล้ว  

กลุ่มญาติท้ังหมดอันประกอบด้วย ม.ร.ว. วรรณี มณีกาญจน์,  
นายสันติ มณีกาญจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจังหวัด
หนองคาย, นางสาวชูพักตร์ มณีกาญจน์, นางบุญล้อม มณีกาญจน์ 
และลูกๆ ของนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า  
สมควรถวายที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อก่อสร้างวัดในสังกัดธรรมยุต  
ให้เป็นสถานท่ีพักปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจในบวร
พระพุทธศาสนาต่อไป  ซึ่งหลวงปู่สาครได้ให้ชื่อวัดแห่งนี้ เพื่อเป็น 
ที่ระลึกแก่กุศลธรรมของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาถวายที่ดินว่า  
“วัดป่ามณีกาญจน์”  

การดำาเนินการก่อสร้างวัดจึงได้เริ ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา  
และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ อาทิเช่น ศาลาเอนกประสงค์  
ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร และกุฏิที่พักสงฆ์ ขนาดกว้าง 
๒.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร เป็นต้น  
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รูปการก่อสร้างวัดป่ามณีกาญจน์
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ครั้นต่อมา หลวงปู่สาครได้กราบปรึกษาหลวงปู่เหรียญ  
วรลาโภ เรื่องการขยายเนื้อที่ของวัดป่ามณีกาญจน์ เพื่อให้เพียง
พอแก่การสร้างที่พัก ทั้งของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส พร้อมทั้งที ่
จอดรถที่สามารถรองรับรถได้เพียงพอแก่การใช้งานจริง โดยเฉพาะ 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทุกจังหวัด จะได้รับความสะดวก ในการใช้ 
เป็นสถานที่พำานักอาศัยและปฏิบัติธรรม ทั้งในกรณีที่ท่านเดินทาง 
เข้ามาเพื่อประกอบศาสนกิจหรือรักษาอาการอาพาธ อีกทั้งยังเป็น 
การช่วยลดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์   
ในกรณีท่ีคนขับรถไม่มีท่ีหลับท่ีนอน ทำาให้เกิดเหตุคนขับรถหลับในได้  
ตลอดจนเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ศรัทธาญาติโยม ที่สนใจการ 
ปฏิบัติธรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงในการน้ีหลวงปู่เหรียญ  
วรลาโภ เมตตารับเป็นประธานสงฆ์ โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๘ คุณประมิตร  
วังพัฒนมงคลและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินถวายวัด 
เพิ่มเติมอีก ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา 

ทั้งต่อมาภายหลังคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา
จำานวนมาก ยังได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มเติมขึ้นอีกตาม 
ลำาดับ เพื่อขยายเนื้อที่ของวัด ให้ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป      

ปัจจุบัน หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ท่านดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส 
วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และเป็นประธาน
สงฆ์วัดในสาขาอีก ๕ วัด ได้แก่ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี  ,  วัดสวนป่าสิริธโร อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา , วัดป่า
กุลสุวรรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ,วัดป่าแก้วกุลเจริญ  อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี  และวัดจิตมงคล อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
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หลวงปู่สาคร  ธัมมาวุโธ ท่านเป็นพระเถระที่ยึดมั่นในหลัก

ธรรมคำาสอน   เจริญรอยตามข้อวัตรปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามแนวทางปฏิปทาพระป่ากรรมฐานสาย  

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล , หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น  

อาจาโร อย่างเคร่งครัด ทั้งคุณธรรมที่ท่านยึดถือเรื่องความกตัญญู

กตเวทิตา ในการอุปัฏฐากรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโดยตลอด    

ท่านจึงเป็นพระเถระในยุคปัจจุบัน ที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ  

ที่สาธุชนกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
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รูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น	ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต 
บูรพาจารย์แห่งพระป่ากรรมฐาน	รูปถ่ายเมื่อวันที่	๖	มีนาคม		พ.ศ.	 ๒๕๒๐

เกร็ดประวัติหลวงปู่สาคร กับความเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น 

 สำาหรับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั้น หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ท่าน

ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส  

จ.สกลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และเมื่อคราวฉลองเปิดพิพิธภัณฑ์ ท่านก็ได้

เป็นผู้รับผิดชอบจัดที่นั่งฉันสำาหรับพระเถระ และครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น

จำานวนมาก ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนั้นด้วย ทั้งนี้นับเป็นหนึ่งในความภูมิใจ

ของท่านที่ได้มีโอกาสทำางานรับใช้ครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ ซึ่งท่านจดจำาได้

อย่างไม่เคยลืม
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“การเตรียมการ  
ท�าให้ไฟติดเชื้อ”  

เป็นอย่างไร พูดเรื่องภาวนาให้ฟัง  พูดเรื่องการพิจารณา

กาย  นั่งภาวนาทุกวัน  จิตมันสงบทุกวันไหม  มันต้องหาเหตุให้มัน

ได้  บวชมาก่ีพรรษาแล้ว  แล้วอายุ ลองเฉล่ียดูสิ  อายุ ๗๐ ปี เรา

นอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมง  เราทำาสมาธิภาวนาวันหนึ่งกี่ชั่วโมง

ลองเอาหลักคณิตศาสตร์เข้ามาลองดูสิ ทดสอบดูตัวเอง  

เรานอนวันหนึ่ง  นอนก่ีชั่วโมง  เราตื่นกี่ชั่วโมง  ลองกำาหนดดูสิว่า  

เวลาเรานอนกัน  กับเวลาเราทำางานเพื่อตัวของเรา  อย่างทุกวันนี้  

เรายังทำาเหมือนกับอยู่ท่ีสกลนคร เราจะนอนหลังหกทุ่ม แล้วตื่นตี

สาม ตีสอง เรานอนเที่ยวหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ สองช่ัวโมง ไม่เกินสอง

ชั่วโมงครึ่งก็ต่ืนแล้ว  กลางวันเราก็จะท้ิงตัวลงหลับประมาณช่ัวโมง

ครึ่ง  นั่นเวลาทำางานก็จะมีมาก  แต่คนโดยส่วนใหญ่นอนตั้งแต่

สามทุ่ม  สี่ทุ่ม  โน่นต่ืนแปดโมง  เจ็ดโมง  หกโมง  ตีห้า  แล้วมา
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เฉลี่ยดูสิ วันหนึ่งปีหนึ่งเราทิ้งไปกับการนอน วันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมง  

เราทิ้งไปกับการนอน  แล้วกับการกินอาหาร  การฉันอาหาร  การ

ทำาอาหาร  การเก็บกวาด

งานภายในจิตจริงๆ เราทำาได้วันละกี่ชั่วโมง เดินจงกรม  
นั่งสมาธิ  ต้ังแต่เราตื่นขึ้นมา   จนกระทั่งว่าเราหลับลงไปอีก  จิต
มันเป็นกุศลอยู่ไหม  หรือมันวิ่งไปตามรูป  ตามเสียง  ตามกลิ่น  
ตามรส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์   อยู่ทั้งปีทั้งชาติ   กว่าจะมานึก 
พุทโธ  ธัมโม   สังโฆได้นี่  เรียกว่าแทบตาย

เดี๋ยวนี้อายุเรามากขึ้น  มากขึ้น  มากขึ้น   หมดไปวันหน่ึง   
ไม่ใช่ว่า   เราทะนุถนอมมัน   มันจะอยู่ในบังคับบัญชาของเรานะ    
ร่างกายเราจะทะนถุนอมมนัเท่าไหร่ มนักเ็ป็นไปตามสภาวะของมัน   
มีชรา   มีครำ่าคร่า   มีเจ็บ  เจ็บเมื่อมันไม่หาย   ก็คือ   ตาย   แล้ว
สภาพอย่างนั้น  เราจะตั้งจิตไว้อย่างไร  เราเคยทำาวิตกวิจารไว้ไหม 

ที่ว่าทำาสมถะกัมมัฏฐาน   พอตอนท่ีเราถอยจิตออกมาจาก
บริกรรม   ที่เรียกว่า   บริกรรมชวนะ   ขณิกสมาธิ   อุปจารสมาธิ   
อัปปนาสมาธิ   พอเราถอยจิตออกมาที่อุปจารสมาธิ    เรามาฝึกใน
การเพ่ง คือ การพิจารณานั้นเรียกว่าเพ่ง เพ่งในวิตก วิจาร ปิติ   
สุข หรือการฝึกเอกัคคตา เอกัคคตาอุเบกขา ว่าเร่ืองของฌาน     
หรือเพ่ง ในอรูปฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ    
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สัญญาเวทยิตนิโรธ    
ดับสัญญาและเวทนาโดยประการท้ังปวง    แล้วถอยมาตามลำาดับ   
จนกระทั่งถึงปฐมฌานใหม่
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ในระหว่างกลาง รูปฌานกับอรูปฌานต่อกัน ก็จะต้ังเจตนา

ไว้    ถ้าถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย   เราก็ตั้งเจตนาไว้ตรงนั้น  แล้วก็ธาตุ

ขันธ์   ดูสิว่า  ธาตุขันธ์มันจะสิ้นสุดหรือยัง   มันสิ้นสุดกรรมหรือยัง   

มันจะส้ินสุดทั้งกรรม  ทั้งอายุขัยหรือยัง   หรือมันเกิดอุปฆาตขึ้น

มาด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันทันด่วน ที่จะต้องแตกดับในวันนี้ 

หรือพรุ่งนี้   แล้ววันไหนที่เป็นวันท่ีมันจะต้องแตกดับ

เราจะประคองเข้าไปสู่ประเพณีได้ไหม  ประเพณีของการ

จุติภพของพระอริยะเจ้า  เขาจะยึดถือเอาวันเพ็ญเป็นหลัก  ไม่ว่า

จะเป็นวันเพ็ญเดือนไหน   จะเป็น  ๑๔ คำ่า  หรือ  ๑๕ คำ่า  ถ้ามัน

ประคองไปได้ถึงวัน ๑๕ คำ่า  ก็ประคองไป   ถ้าประคองไปไม่ถึง  ก็

อาจจะเอา  ๑๓ คำ่า  ๑๔ คำ่า

ถึงวันที่จะจุติภพ  แต่พอมันถึงวันถึงเวลามาแล้ว   เราก็ต้ัง

สัญญาณเตือนตัวของเราไว้   จะเอาจริงๆ แล้วหรือ   จะแตกดับ

แล้วหรือ   ถ้าถึงขั้นจะแตกดับแล้ว  เราก็ดู   เพราะเราตั้งจิตไว้

แล้ว  ตั้งสัญญาณเตือนภัยตัวเองไว้แล้ว  ต้ังเจตนาของตัวเองไว้

แล้ว   พอธาตุขันธ์มันกระเพื่อมเต็มที่แล้ว  บัดนี้ธาตุลม  ธาตุไฟ   

ลมมันจะเหลือน้อยลง น้อยลง  น้อยลง  ธาตุไฟ มันจะเหลือน้อย

ลง  น้อยลง  น้อยลง   แล้วก็มาอุ่นอยู่ที่หัวใจ   มาอุ่นอยู่ท่ีหน้าอก   

เรียกว่า  ธาตุทั้งสี่มาประชุมกัน   เสร็จแล้ว  บัดนี้ก็มันจะหายใจ

เร็วเข้า  เร็วเข้า เร็วเข้า   แล้วก็ช้าลง  ช้าลง   ช้าลง  ก็หมดในที่สุด    

หมดลม   ตอนที่มันหมดลมไปตอนแรกนี่    ไฟยังอยู่   ยังมีความ

อบอุ่น    ไฟน่ีจะดับตามไป  พอธาตุลมหมด  
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เรากำาหนดวันเวลาไว้แล้วนี่   อย่างอาจารย์เสถียรนี่   ท่าน

กำาหนดวันเวลาไว้   เวลานี่ท่านกำาหนดไว้   ท่านพูดออกปากเลย  

แปดชั่วโมง   ตอนบ่ายสี่โมงนี่  ท่านพูดตอนสุดท้ายว่า    คืนน้ีเรา

จะตายตอนเที่ยงคืน   พอเที่ยงคืนเป๊ะ   ท่านก็ตายในท่านั่งกราบ   

กราบพระพุทธ  กราบพระธรรม  กราบพระสงฆ์   ก็ป๊อกลงตรงน้ัน

เลย   หมดลมอยู่ท่ีตรงนั้น  จึ๊กเดียว  พอหมดลมแล้ว   จิตมันก็

เคลื่อนไป  ก็มาเตรียมอยู่ระหว่างกลาง  รูปกับอรูปต่อกัน  จุติภพ

ในตรงนั้น   ไม่มีคำาอธิบายต่อไป  ถึงได้ว่า  “นิพพานแล้ว”  ได้คำา

เดียวเท่านั้น   นั่นการเตรียมตัวสำาหรับทำาสมาธิภาวนา  

ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้อย่างนั้นนะ   พอถึงวันถึงเวลามา   

ใครจะบอกให้เรามานึก พุทโธ  ธัมโม  สังโฆนี่   อย่าไปพูดเลย   ถ้า

เราไม่เตรียมตัวไปอยู่ที่  สัญญาเวทยิตนิโรธ   ร่างกายทั้งร่างกายนี่   

มันเหมือนกับอยู่ในกองไฟท้ังกอง   ก่อนมันจะแตกจะดับ   อย่าง

ตอนที่เราเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่   ผ้าห่มห่มอยู่นี่   จะนั่ง  หรือ

นอน  เหมือนจะเป็นประกายไฟออกไป   แต่สำาหรับหลวงปู่ท่าน

ไม่มีปัญหา   ความร้อนท่ีมันก่อนจะแตกจะดับ   มันไม่เหมือนกัน

กับตอนมาเกิดนะ

ตอนมาเกิดอวัยวะทุกส่วนมันยังไม่สมบูรณ์  แต่ถึงกระนั้น

มันก็ยังร้องอยู่  อุแว้  อุแว้  ตอนจะตายยิ่งหนักกว่านั้นอีก   เรา

แบกธาตุ  แบกขันธ์มาตั้งเกือบจะร้อยปี  เรายึดว่า  มันเป็นของเรา

ทั้งหมด  กระดูกทุกท่อนก็เป็นของเรา  ผมทุกเส้นก็เป็นของเรา  

หนังทุกส่วนในร่างกายเป็นของเราทั้งหมด  ข้าวของเงินทองนี่เป็น



PB97

ของเราทั้งหมด  มีปัจจัยห้า  มีรถราอะไรต่อมิอะไรอีก  เป็นของ

เราทั้งหมด  เราจะแบกไปด้วยหรือนี่   เวลาจะตาย  ฉะนั้น  คน ถ้า

คิดถึงความตายแล้ว  เอามรณานุสตินี่มาบีบบังคับมัน  จิตมันไม่

สงบ   มันเป็นอะไรไป  มันไม่อยู่กับคำาบริกรรมชวนะ  ไม่เห็นหรือ  

เขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ฉะนั้น  เราทำาสมาธิภาวนามา  เพ่ือว่าเตรียมตัวสำาหรับที่

จะถึงวันตาย  ก่อนเราจะตาย  เราต้องทำาความดีไว้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะมากได้   

เราต้องศึกษาในศาสตร์ให้ครบ อย่างพุทธศาสนา มันมี

ศาสตร์ที่ต้องศึกษาอยู่  บริกรรมชวนะก็เป็นศาสตร์หน่ึง  ขนิก

สมาธิก็เป็นศาสตร์หนึ่ง อุปจารสมาธิก็เป็นศาสตร์หน่ึง อัปปนา

สมาธิน่ีก็เป็นศาสตร์หนึ่ง มาพิจารณาในอุปจารสมาธิ ก็ต้องเข้าใจ

ในการเข้าออกแต่ละที่ เหมือนกับเราเข้าใจในการข้ึนบ้าน ขึ้น

ศาลา  บันไดนี่อยู่ตรงไหนที่เราจะข้ึน  ที่เราจะลง  ถ้าเรามีความ

ชำานาญแล้ว  เราก็จะไม่ไปเดินลงที่ตรงเสา ท่ีกำาแพง เราก็จะเดิน

ไปที่บันไดเลย ถึงแม้เราหลับตาลุกข้ึนมา เราก็ไปตามท่ี  เพราะเรา

มีความชำานาญในการขึ้นการลง  เรามีความชำานาญในการเข้าการ

ออก  สมาธิก็เหมือนกัน  เราจะเข้าตามลำาดับของจิต  เราจะออก

ตามลำาดับของจิต เราจะปล่อยร่างกายให้สบายอยู่ตลอดวัน  

ตลอดคืน  แล้วสภาพจิตใจ เราก็ปล่อยให้สบาย  ไม่มีอะไรเข้ามา

เกี่ยวข้องกับกายกับใจ  
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ส่วนเราทำาข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ นั้น  เป็นการผ่อนคลายจาก

การท่ีเราเคร่งเครียดอยู่กับการทำาสมาธิภาวนา   เราก็จะได้ไปผ่อน

คลายร่างกายของเราตอนที่เราทำางานกวาดลานวัด หรือศาลา   

ปัดกวาด  ทำาความสะอาดต่างๆ  อันนั้นเป็นการผ่อนคลายร่างกาย

ไม่ให้มันเคร่งเครียด แต่ใจเราไม่ได้วางจากการทำาสมาธิภาวนา  

นับตั้งแต่เราตื่นข้ึนมาจนกระทั่งว่าเราหลับอีก  เราไม่เคยวางจาก

สมาธิภาวนาเลย  เราก็เพ่ง  เพ่ง  เพ่งอยู่อย่างนั้น   ไม่ใช่ว่าจะมา

นั่งกล้ันลมหายใจเอาเวลาข้ึนศาลา ทำาวัตรสวดมนต์เท่านั้นนะ  

ตลอดวัน  ตลอดคืน  ถ้าคืนไหนเราอยู่ได้ตลอดคืน  เราก็อยู่ไปเลย  

ไม่ใช่เราจะมาประมาท

คนประมาท คือ คนตายแล้ว  ไม่ว่าจะไปปฏิบัติอยู่

ที่ไหน  สำานักไหนก็ตาม  ถ้าขึ้นชื่อว่าประมาท   มันไม่ได้ประโยชน์

อะไร  ประมาทในความเป็นอยู่  ประมาทในอายุ  ประมาทอะไร

ก็ตาม  ขึ้นชื่อว่าการประมาทมันไม่ได้อะไรเลย  เกิดมาตายเปล่าๆ  

เกิดมาหนักแผ่นดิน   มาใช้ทรัพยากรของโลกเขาให้เปล่าประโยชน์  

เอาไว้ให้คนท่ีเขามีค่า มีราคาใช้ยังดีกว่า ทรัพยากรของโลก  ถ้าไม่

ทำาความดีเพื่อฝากไว้ในโลกา  ไม่รู้ว่าเราจะไปทำาอะไร  เราเป็น

ตัวแทนของบริษัทสี่ ในการเป็นตัวแทนของบริษัทสี่นั้น  ไม่ได้เข้ม

งวดกวดขันในตัวของเรา  บวชมาแล้วนึกว่ามันจะแล้ว  มันไม่แล้ว  

กิเลสมันเคยแล้วกับเราที่ไหน   ไม่ว่าจะเป็นความโลภ  ความโกรธ  

ความหลง  ราคะ ตัณหา  ไม่เคยแล้วกับเรา  ความทะเยอทะยาน

ต่างๆ  ไม่เคยแล้วกับเรา  ไม่ว่าเราเอาปากมาถือศีล  แต่ใจมัน
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กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา  ปากเราจะพูดไปยังไงก็พูดไป   บอกว่า

ข้านี่เป็นคนโปร่งใส  ข้านี่เป็นคนตรวจสอบได้  แต่ภายในใจมีแต่

ไฟ  คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง   ปากมันไม่ใช่ว่า  ไม่

เป็นไร  ปากมันพูดยังไงก็พูดได้  จะดัดจริตยังไงก็ดัดได้  

“แต่ไฟภายในใจมันดับแล้วหรือยัง  ไฟของราคะ  

โลภะ  โทสะ  โมหะ  ไฟของอวิชชา  มันจะดับได้เพราะ

อะไร  เพราะเอาตบะ  คือ การแผดเผา  เอาตบะ  คือ  

ความเพียร  การแผดเผากิเลส  เอาไฟไปดับไฟ  เอาไฟไป

ไหม้ไฟ  ตบะ คือการทำาความเพียรอันย่ิง   ถึงว่าผู้บำาเพ็ญ

ตบะ  ผู้บำาเพ็ญบารมี”

แต่แล้วเราไม่ได้ใช้ตบะอันนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง  

เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่กับตัวเอง วันเวลาไม่คอยใคร   

อายุชีวิตก็ไม่เคยคอยใคร  ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้

ได้ป่วย  เวลามันจะตายมันก็ตาย  มันบอกว่าน่าจะอยู่อีกเสียก่อน

ปีสองปี  เราจะได้ทำาความเพียร  ไม่มีทาง  ไปขอยมบาลก็ไม่ได้  

ไม่มีใครที่จะไปขอร้องยมบาลได้  เสร็จแล้ว ในเมื่อไม่มีใครจะไป

ขอร้องยมบาลได้  การทำาความเพียรต้องเป็นหลักจริงๆ 

ทุกวันนี้การทำาความเพียรมันย่อหย่อนไปเยอะ  ไม่ว่าพระ

เณร  ไม่ว่าอุบาสก  อุบาสิกา  การพิจารณาก็ใช้ไม่ได้  การบริกรรม

ก็ใช้ไม่ได้  จิตไม่เคยสงบเลย  แต่ละวัน  แต่ละวันนี่ มันใช้ได้ที่ไหน  
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แล้วอาหารการฉันน่ัน  เขาหามาให้เท่าไหร่  ไม่ว่านำ้าร้อน  นำ้าเย็น 

โกโก้  กาแฟ  เขาให้เท่าไหร่  ปัจจัยสี่  เราไม่เคยเดือดร้อนเลย   

เครื่องนุ่งเคร่ืองห่ม  อาหาร  การบริโภค  ที่อยู่ท่ีอาศัยจะเอาแบบ

ไหน  จะอยู่ยังไง  ทางเดินจงกรมก็มี  กุฏิแต่ละหลังมุงหลังคาให้  

เรายังไม่รวยพอที่จะเอาทองคำามาปูทางจงกรมให้เท่านั้น เอา

ทองคำา  เอาเพชรนิลจินดามาปูทางจงกรมให้   ถ้าเรารวยพอขนาด

นั้นเราก็จะทำาอยู่  แต่นี่มันไม่พอ  เราจะเดินปูน  หรือเราจะเดิน

ดิน  หรือเราจะเดินบนกระดาน  เลือกเอาได้กุฏิทุกหลัง  กุฏิแต่ละ

หลังนั่น  ไม่ชอบใจหลังเดินปูน  ก็ไปเดินดินหรือไปเดินกระดาน  ก็

มีทางให้เลือกเอาทั้งหมด

ทำาให้ไฟติดเช้ือ

ก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่า  เราทำาภาวนาครั้งหนึ่ง  จิตสงบสอง 

สามครั้ง  หรือนั่งภาวนาชั่วโมงเดียว  จิตสงบถึงสอง สามครั้งเป็น

ยังไง  พอเราจับคำาบริกรรมภาวนาเข้าไป  จับพุทโธ  พุทโธ  พุทโธ 

เข้าไป  ให้มันถี่เข้าไป  ถี่เข้าไป  ถี่เข้าไป  ก็รู้สึกว่า  มันแน่น นี่

พอแล้ว  ตั้งมั่นอยู่ได้แล้ว  จิตมันตั้งม่ันอยู่ได้  คลายคำาบริกรรม

ออกไปเป็นขณิกสมาธิได้ คลายไปได้นานขึ้น จนกระท่ังเป็นอุปจาร

สมาธิ  เรามีกำาลังพอที่จะพิจารณาก็พิจารณา  ถ้าไม่มีกำาลังพอ  

เราคลายออกไป  ไม่ต้องสนใจกับรูปนิมิตนั้น คลายลงไปจนกระท่ัง

ว่า ทะลุลงไปสู่อัปปนาสมาธิ  ร่างกายน่ีเบาเหมือนกับสำาลี  ร่างกาย

ที่มันเคยหนักมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ พอจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้น  
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มันเบา มันสบาย  เห็นคุณค่าของพระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ์   

รู้สึกภายในจิตตรงนั้น  เหมือนกับนำ้า  ลอยอยู่ในนำ้าเลี้ยงอยู่  ไม่มี

อะไรท่ีจะมาเก่ียวข้อง หรือไม่มีอะไรที่จะมาทำาให้เกิดความหวาด 

ระแวงอะไร ทั้งหมด  ไม่มีอะไรในนั้น   อารมณ์ต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง

กับใจ  ก็คือมันไม่ไปติดต่อกับอารมณ์นั้น ๆ   มันก็มีความสุขอยู่ใน

ตัวของมันเสร็จ  ที่เรียกว่า  มันขาดจากอารมณ์ต่าง ๆ 

เราพักอยู่ในที่ตรงนั้น  ได้กำาลังพอสมควร  แล้วก็ถอยกลับ

มาสู่อุปจารสมาธิ  มาพิจารณาสังขารร่างกายของเรา  มาเพ่งใน

ธาตุ  เพ่งในอายตนะ  คล่ีคลายออกไปให้หมด  เอ้า  พอรู้ตัวว่ามัน

จะหมดกำาลัง  ถอยกลับไปสู่อัปปนาสมาธิอีก  ถ้าถอยเข้าไปแล้ว

คลายไม่ลง  มันเป็นอัปปนาสมาธิไม่ได้  รู้สึกตัวก็ถอยกลับมาที่

บริกรรมชวนะ   พอเราถอยกลับมาจับคำาบริกรรมใหม่ เกิดความ

แน่นหนามั่นคง  คลายคำาบริกรรมออก  จิตเป็นหนึ่งขึ้นมาอีก  เป็น

ขณิกสมาธิ เป็นอุปจารสมาธิ ทะลุลงไปสู่อัปปนาสมาธิอีก เดินหน้า 

ถอยหลังอยู่อย่างน้ัน  ก็พิจารณาไปจนกระทั่งพอมาดูถึงกายปุ๊บ  

มันวางไปเลย  เป็นอากาศไปเลย  ถึงว่า   อากาสานัญจายตนะ   

วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  

มันเป็นอรูปจิตไปเลย มีแต่อากาศว่างเปล่า เอ้าวิญญาณัญจายตนะ  

เห็นตั้งแต่วิญญาณ เห็นแต่ความรู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุด เป็น 

อากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  

จะว่าในที่ตรงนั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ นั่นเป็นอรูปจิต  

ทะลุต่อไปเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับทั้งสัญญา ดับทั้งเวทนา       
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มีแต่ความรู้เปล่าๆ  อยู่ด้วยเจตนา  นั่นพอเรามีกำาลังแบบนั้น  แล้ว

เราถอยลงมาเป็นธรรมดา  ถอยลงมาตามลำาดับ  ลงมาจนถึง

ปฐมฌาน  แล้วก็มาพิจารณาธาตุขันธ์ใหม่  มาวิตกวิจารกับธาตุกับ

ขันธ์  มาวิตกวิจารกับอายตนะต่างๆ  เห็นเป็นดิน  เป็นนำ้า  เป็นลม  

เป็นไฟ  นั่นภาวนาครั้งหน่ึงก็ทะลุข้ึนไปถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ

บัดนี้  มากิเลสชนิดไหน  ไม่ว่าจะเป็นความโลภ  ความ

โกรธ  ความหลง  ราคะ ตัณหา  มันมา  จะดูสิว่ามันต้ังอยู่ตรงไหน  

มันตั้งอยู่ภายในจิต  หรือมันตั้งอยู่ภายในความรู้  ก็ไปทุบความรู้

อีกทีหนึ่ง  ลองถอยออกมาเป็นจิตธรรมดา  ดูสิว่าสักกายทิฐิมันตั้ง

อยู่ตรงไหน   วิจิกิจฉามันตั้งอยู่ตรงไหน  สีลัพพตปรามาส มันตั้ง

อยู่ตรงไหน  ความถือเขาถือเรามีอยู่ไหม  มันไม่มี  เมื่อมันเห็นเป็น

ธาตุ  เป็นอายตนะไปหมดแล้ว   เห็นว่างไปหมดแล้ว   เป็นอากาศ

ไปหมดแล้ว  เห็นเป็นจุณ และวิจุณไปหมดแล้ว  เราจะดูเป็นจุณ

ก็ได้   เป็นวิจุณก็ได้  เราจะดูเป็นนำ้า  ก็เห็นเป็นนำ้าทั้งหมด  เราดู

เป็นดิน  ก็เห็นเป็นดินทั้งหมด  เอ้า  ในโลกนี้ทั้งโลก  มีแต่กระดูก

ของเราทั้งนั้น  ระหว่างดินในร่างกายของเรา    กับดินในพื้นโลก

เป็นอันเดียวกันหรือเปล่านั่น  มันเป็นอันเดียวกันแน่นอน   เรา

มองไปดูสิภูเขา  ต้นไม้  ป่าเขาลำาเนาไพรต่างๆ   ก็เป็นธาตุเหมือน

กันกับเรา  นั่น การทำาสมาธิภาวนา  ถ้าหากเราจะทำาเพ่ือ

ความหลุดพ้น  มันไม่ยากเลย  พอไฟมันติดเชื้อเท่านั้น   

มาดูสิ มันมีที่ไหนบ้าง  เช้ือไฟ  มีเท่าไหร่ก็ไหม้จนหมด  

เมื่อไฟติดเช้ือแล้ว
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“กามราคะมันเกิดมาได้ยังไง  พยาบาทมันเกิดขึ้น

มาได้ยังไง  มันพยาบาทอะไร   พยาบาทดินหรือ  มันยินดี

กับอะไร  กับรูป  ก็เอารูปมาคล่ีคลายเห็นอย่างนี้  สัตว์

โลกที่เกิดข้ึนมา  ก็เป็นอยู่อย่างนี้เท่านั้น  มองเห็นคนก็

เห็นว่าเป็นธาตุ  เป็นอายตนะ  มองเห็นคนก็เห็นว่า เป็น 

กระดูก  ลองถอดกระดูก ออกสิ  คนน่ะ  มันก็เหมือนกับ

ผ้าเช็ดเท้าน่ันเอง”  

นั่น  ถ้าหากเราจะพิจารณาเพื่อมรรคเพื่อผล  ถ้าเราจะ

ทำาความเพียรเพื่อความหลุดพ้น  อันนี้  พอเราบริกรรมเข้าไป

หน่อย  คลายบริกรรมนั้นออก  จิตตกโมหะสมาธิ  มีแต่ความ

ง่วงเหงาหาวนอน  แล้วก็ไปตกอยู่ในโมหะสมาธิ  ก็หลับอยู่ใน

โมหะสมาธิ  พอจิตถอยออกมา  หรือพอเลิกจากการทำาสมาธิ

ภาวนา  ปวดต้นคอ  ปวดหลัง  ก็ตัวเองนั่งก้ม  ตัวเองนั่งเอาคอทำา

หมอน  เอาคางทำาหมอน  นอนหลับอยู่แค่นั้น
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“.....เราจะพิจารณาสังขารร่างกาย	 	 ให้เห็นเป็นธาตุ	 เป็น

อายตนะ	 เป็นอาการต่างๆ	 เป็นสมบัติของโลก	 ไม่ใช่สมบัติของใคร	

เราตามดูซิ	ว่า	เป็นตัวเป็นตน	เป็นสัตว์	เป็นบุคคล	เป็นเรา	เป็นเขา		

พอแท้ที่จริงแล้ว	 มันเป็นสมบัติกลางๆ	 ไม่ใช่ของใคร	 ร่างกายอันนี้	

ทรัพย์สมบัติ	 แก้วแหวนเงินทองต่างๆ	 	 เป็นสมบัติของโลกทั้งหมด	

เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปที่ไหนได้	 	 ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์		

มีสิทธิ์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้น	 พอหมดลมหายใจไปแล้วก็เลิก

กัน		ทรัพย์สมบัติต่างๆ	แก้วแหวนเงินทอง	ก็ตกเป็นของทายาทไป		

ธาตุดิน	ธาตุนำ้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	นี่ก็กลับไปเป็นของเดิมมัน	“

(โอวาทธรรมหลวงปู่สาคร	ธัมมาวุโธ)
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“พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุ
 เสมอกันด้วยธาตุ”

“...ทำาอารมณ์ให้เหลือน้อย คลายอารมณ์ต่างๆออก    

คลายร่างกายออก  คลายจิตใจออก 

อย่าไปหมกมุ่นในอารมณ์ต่างๆ   วิ่งโน่นวิ่งนี่ 

----- หยุด ----  ให้เหลือแต่ความรู้ 

แล้วก็ตั้งเจตนาข้ึนมา ที่จะทำาสมาธิภาวนา ตามแนวทาง

ของสมถะกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน หรือฌานคือการเพ่ง 

ก็แล้วแต่ว่าเราจะยึดแนวทางไหน  แต่ส่วนมาก ท่านจะให้

ยึดแนวทางสมถะ  เพราะการทำาสมถะ ไม่ค่อยมีปัญหา  

เมื่อตั้งเจตนาขึ้นมา แล้วก็ เมื่อจิตสงบเป็นอัปนาสมาธิ   

แล้ว เราก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจาระสมาธิ มาพิจารณา
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สังขารร่างกาย หรือพิจารณารูปนิมิต  ไม่ว่าเราจะเห็นอะไร

ก็ตาม พอเรากลับขึ้นมาจากอัปนาสมาธิ  พิจารณาให้เห็นที่เกิด

ที่ดับของมัน  เราต้องอาศัยการตั้งเจตนาไว้

แต่ก่อนที่ เราจะปล่อยจิตลงไปเป็นอัปนาสมาธิ มันจะยุ่ง

ยากอยู่  เพราะอารมณ์มันหยาบ แล้วพอเป็นอารมณ์กลางๆ  พอ

เป็นอารมณ์ละเอียด มันจะกระตุกตัวเอง พอเวลามันจะวี้ดลงไป

จริงๆ เรากำาหนดความรู้ไว้ไม่ทัน เราเลยไปดึงมันกลับมาหา

อารมณ์หยาบอีก ตอนที่จิตมันหยาบอยู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร  แต่

ตอนที่มันละเอียดลงไปแล้วนี่ มันคอนโทรลตัวมันไม่ได้ เราเคยอยู่

แต่กับของหยาบๆ ก็เลยไม่เข้าใจ  วิธีการทำางานตรงนั้น มันเลย

กระจัดกระจายไปเลย เตลิดเปิดเปิงไปเลย พอเราไปดึงมันกลับมา   

ฉะนั้น นิสัยดั้งเดิมอันนี้เราต้องท้ิง อย่าไป อย่าไปดึงมันกลับมา  

มันจะว้ีดไปไหนก็ตาม  มันจะเคล้ิมยังไงก็ตาม  เรามีความรู้อยู่  

ความรู้เราไม่ได้หายไปไหน  เรากำาหนดความรู้อันนั้นไว้  

....... อย่างเราจับคำาบริกรรมภาวนา เมื่อเราคลายร่างกาย

ของเราออกไปหมด  เราคลายจิตใจของเราออกไปหมด  ให้เหลือ

อารมณ์แต่น้อย เราก็ตั้งเจตนาขึ้นมา  พอเราตั้งเจตนาได้แล้ว  ก็

นึกคำาบริกรรมภาวนา  เราจะนึกคำา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ตาม

แนวทางของหลวงปู่เสาร์  พอเรานึกพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธไป 

ให้มันถี่เข้าไป ถี่เข้าไป ถี่เข้าไป จนกระท่ังมันมีความม่ันคง  พอมัน

มีมั่นคงได้แล้ว  บัดนี้  เราค่อยๆคลาย พุทโธ ออก  พอเราคลาย

พุทโธออก  จิตก็วางลงไปเป็นขณิกะสมาธิ  ตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะจิต
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หนึ่ง  ไม่มีคำาบริกรรม เข้าไปเกี่ยวข้อง เหลือแต่ความรู้อยู่อันเดียว    

หรือเราจะทะลุลงไปเป็นอัปนาสมาธิ   จะวี้ด มันจะเคลิ้มลงไป เรา

ก็ไม่ต้องไป ไปดึงมันกลับมา  ปล่อยให้มันลงไปเลย จะไปถึงไหน 

มันจะว้ีดลงไปถึงไหนก็ให้มันรู้    เมื่อเรากำาหนดความรู้อยู่ มันไม่

ไปไหน เรานอนหลับมันมีความรู้ที่ไหน มันยังไม่ตาย  บางครั้งมันก็

จะไม่ไปผ่านอุปจาระ  ไม่ผ่านขณิกะ  มันทะลุลงไปเลย มันจะว้ีด

ลงไปเลย ก็ได้  เพราะมันทำามาจนชำ่าชอง  ทำามาจนชำานาญ  ทำามา

ไม่รู้กี่ฟ้ากี่ปี ทำาสมาธิภาวนา  พอเอาเข้าจริงๆ พอจิตมันจะเป็นไป

จริงๆ เราไปดึงมันกลับมา  หาความหยาบอยู่อย่างน้ัน กลัวว่ามัน

จะหลุด   มันจะหลุดไปไหน  ก็ในอัปนาสมาธิ มันมีแต่ความรู้  บาง

คนมันก็จะวี้ด เหมือนกับตกเหวตกบ่อ  หรือบางคนมันก็จะเสียง

ดังสนั่นหวั่นไหว เหมือนกับแผ่นดินจะถล่ม ฟ้าจะทลายลงมา หรือ

เหมือนภูเขาหว่ันไหวไปหมด มันจะถล่มลงมา  มันจะเสียงอะไร

ก็ตาม เราก็กำาหนดดู ว่าไม่มีอันตรายกับร่างกาย มันเป็นเสียงเกิด

ขึ้นจากภายในจิตของเราเท่านั้น  พอเราเห็นว่าเป็นแค่เสียงเกิดขึ้น

มาภายในจิต เราก็ไม่ต้องไปสนใจ เราก็กำาหนดความรู้ไว้ เสียงดัง

อันนั้น มันก็สงบลงไป มันก็ขาดจากอารมณ์ต่างๆ ลงไปได้

ถ้าเราจะปล่อยจิตของเราให้มันลงไป	 คำาว่า	 	 อัปนาสมาธ	ิ

คือ	ขาดจากอารมณ์ทั้งหมด	 	ขาดจากอารมณ์สัญญาต่างๆ	 	มีแต่

ความรู้อันเดียว

มันจะอยู่ในเจตนาที่เราตั้งไว้	 	 ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำาสมาธิ

ภาวนา		เมื่อมันวี้ดลงไปนั้น	มันจะอยู่ระยะนึง	ตามที่เราตั้งเจตนา
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ไว้		แล้วบัดนี้		พอเราถอยกลับมา	หาอารมณ์ส่วนกลางๆ			คือ	อุป

จาระสมาธิ	แล้วก็มา		มองถึงเรื่องตามที่เราตั้งเจตนาไว้ว่า		

เราจะพิจารณาสังขารร่างกาย ให้เห็นเป็นธาตุ เป็น

อายตนะ เป็นอาการต่างๆ เป็นสมบัติของโลก ไม่ใช่สมบัติของ

ใคร เราตามดูซิ ว่า เป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา 

เป็นเขา  พอแท้ที่จริงแล้ว มันเป็นสมบัติกลางๆ ไม่ใช่ของใคร 

ร่างกายอันนี้ ทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทองต่างๆ  เป็นสมบัติ

ของโลกทั้งหมด เราไม่มีสิทธ์ิที่จะเอาไปที่ไหนได้  ยศถา

บรรดาศักดิ์ต่างๆก็ไม่มีสิทธ์ิ  มีสิทธ์ิเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้น 

พอหมดลมหายใจไปแล้วก็เลิกกัน  ทรัพย์สมบัติต่างๆ แก้ว

แหวนเงินทอง ก็ตกเป็นของทายาทไป  ธาตุดิน ธาตุนำ้า ธาตุลม 

ธาตุไฟ นี่ก็กลับไปเป็นของเดิมมัน

 ถ้าเป็นกำาลังของอัปนาสมาธิ จริงๆ  เพียงแต่ ถอยออก

มาเท่านั้น เพียงแต่นึกเท่านั้น มันจะเห็นร่างกายของเรานี้ แตก

ออกไปเป็นส่วนๆ  ส่วนๆให้เห็นเลย  ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน

ก็ตาม มันจะหายไปหมด มันจะว่าง  เป็นของว่างไปเลย  โลก

ธาตุจะว่างเปล่า จะไม่มีทรัพย์สมบัติของใคร-ไม่มี- ที่ว่าโลกธาตุ

หวั่นไหว  โลกธาตุเสมอกันไปหมด  มันเสมอกันด้วยธาตุ  ด้วย

อายตนะเท่านั้น

ฉะนั้น พอเรากำาหนดเข้าไป  กำาหนดเข้าไป แล้วก็ หลัง

จากท่ีเราพิจารณาไประยะนึง  ตามท่ีเราตั้งเจตนาไว้  พอเราถอย
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กลับมาหาคำาบริกรรม  เสร็จ  อัดคำาบริกรรมเข้าไปใหม่  เพียงแต่

นึกคำาบริกรรมเท่านั้น มันก็ ถี่เข้า ถ่ีเข้า มันก็มั่นคงเลย  พอมัน

มั่นคงเราก็คลายคำาบริกรรมออกไปเลย   ทะลุจิตลงไปเป็นอัปนา

สมาธิอีก  โดยที่ ไม่ต้องผ่านขณิกะ ก็ได้ ไม่ต้องผ่านอุปจาระก็ได้  

ขาดออกไปหมด  มีแต่ความรู้อยู่เฉยๆ ตามที่เราต้ังเจตนาไว้  เรา

จะศึกษาเล่าเรียนเรื่องอะไร  พอเราถอยออกมา  เราก็นึกถึงเร่ืองที่

เราศึกษาเล่าเรียน  

เราอยากเรียนเรื่องของร่างกาย เราก็เรียนดูเรื่องของ

ร่างกาย  เราอยากเรียนเรื่องอายตนะต่างๆ  เราก็ตามดูอายตนะ

ต่างๆ มีอะไรบ้าง  ตามดูซิว่า กิเลสมันไปเกาะอยู่ตรงไหน ความ

โลภ ความโกรธ ความหลงมันไปเกาะอยู่ตรงไหน  มันไปเกาะใน

ดิน ก้อนไหน นำ้าก้อนไหน  ก็ไม่มีท่ีจะเกาะ  พอไม่มีที่จะเกาะ 

มันไปอยู่ที่ไหน มันไปอยู่ที่ใจ เราก็ตามเข้าไปที่ใจนี้มัน  กิเลส

มันมาแอบแฝงอยู่ได้ยังไง  พอเราตามลงไป ตามลงไป ตามลง

ไป มันก็ ไม่มีที่จะให้เราพิจารณา  เพราะเราเห็นเป็น

ธรรมชาติทั้งหมด  ธรรมะคือธรรมชาติท้ังนั้น

โอ พระพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมชาติ ก็มาศึกษาเรื่องนี้

หรือ ระหว่างพระพุทธเจ้า พระสาวกท้ังหลาย ที่ท่านมาเข้าใจ

เรื่องของธรรมะ อันนี้หรือ เป็นธรรมะ คือความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

แล้วดับไป นี่หรือ ความรู้ของเรากับความรู้ของพระพุทธเจ้า 

กับพระอริยะสาวกทั้งหลาย ก็เป็นความรู้อันเดียวกันนี่หรือ  



PB110

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่า

    ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต  ผู้ใดได้บูชาธรรม ชื่อ

ว่าได้บูชาเราตถาคต  บูชาธรรมตรงไหน คือ การพินิจพิจารณา 

ของเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป นี่เป็นธรรม  

     ฉะนั้นการปฏิบัติ  การทำาความเข้าใจ ในเรื่องธรรมะ 

คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มันไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมา

จากท่ีไหนอีก  มันมีอยู่ครบหมดบริบูรณ์  ถึงว่าเราเกิดในประเทศ

อันอุดมสมบูรณ์  ร่างกายของเราก็ไม่พิกลพิการ  อวัยวะของเราก็

สมบูรณ์ นั่น เรียกว่า เป็นบุคคลที่สมควรแก่ ธรรมวินัย  เป็นบุคคล

ที่สมควรแก่ธรรมะคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ฉะนั้น เราไม่มี

อะไรบกพร่อง เราเกิดในประเทศก็สมควร  เมื่อเราเกิดมาแล้ว 

ร่างกายของเราก็อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สมบัติ  เรียกว่า รูปสมบัติ

เราก็สมบูรณ์ ไม่มีอะไรบกพร่อง  เราจะไปหาที่ไหนอีกในโลก

มนุษย์  คนอื่นเค้ายำ่าแย่กว่าเราอีกเยอะแยะ  ฉะนั้น เราก็สมควร

กับธรรมวินัย  สมควรกับการพิจารณาธรรมะคำาสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า โอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ ยากนักยากหนา

อยู่แล้ว  เสร็จแล้ว พอเรามาพบคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาพบ

ศาสนา ศาสนธรรม คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันแท้ อันประเสริฐ 

อันประกอบไปด้วยมรรค แล้วเราจะหาที่ไหนอีก  พอเรารำาลึกถึง

พระพุทธเจ้า ก็มีแต่ความปิติยินดี  เรานึกถึงพระไตรสรณะคมน์ 

เราก็มีกำาลังข้ึนมา  ที่จะทำามากข้ึนไปอีก  
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      ฉะนั้น  การปฏิบัติ การทำาความเข้าใจในธรรมสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องไปพูด อีร้าค่าอีรม กับมัน  เราจะ

เดินจงกรม  ก็เดินจงกรมกันไปเลย  เราจะน่ังสมาธิ ก็นั่งสมาธิกัน

ไปเลย เราจะพิจารณา ก็พิจารณากันไปเลย  ไม่ต้องไปสนใจ  ว่า

จะทำามากทำาน้อยแค่ไหน  เราก็ทำาไปตามกำาลังของเรา  กำาลังของ

เราทำาได้แค่ไหน เราก็พอใจแค่นั้น  ถึงว่า ฉันทะคือความพอใจ  

วิริยะคือความพากเพียร   จิตตะ ก็คือ ตรึกตรองในส่ิงที่เราทำามา

ทั้งหมด  วิมังสา  ก็รู้เหตุผล ว่ามันขาดอะไร  หรือขาดทางสมถะ

เราก็เติมสมถะเข้าไป  ขาดวิปัสสนา เราก็เติมวิปัสสนาเข้าไป  

พิจารณาให้มันมาก
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