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คำ�นำ�

 หนังสือ “๕๙ คำาสอน พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร”  

ถอืไดว้า่เปน็หนงัสอืทีไ่ด้จดัพมิพเ์ปน็ครัง้ที ่๒ เพิม่เติมมาจาก

หนงัสอื “๕๕ คำาสอน พระอาจารยช์ยักิจ เตชวโร” ซ่ึงจัดพมิพ์

เป็นเล่มแรกในนามของท่ีพักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม เมื่อปี

พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากคำาสอนของ 

พระอาจารย์ชัยกิจ อีก ๔ บท และปรับปรุงรูปเล่มและภาพ

ประกอบให้สอดคล้องกับปีปัจจุบันของท่ีพักสงฆ์ในปี ๒๕๕๙ น้ี

  เพื่อเป็นโอกาสอันเป็นมงคลในงานฉลองการยกองค์

พระประธานขนาดหน้าตัก ๓ เมตร ซ่ึงพระอาจารย์ชัยกิจ  

ให้นามว่า พระศรีอริยสุวรรณภูมิ เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ 

พระประธานของแดนลานธรรมสุวรรณภูมิ ณ ที่พักสงฆ์ป่า

สัจจะบูชาธรรม 

  พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า

 “พื้นที่ดิน อันว่างเปล่า ไม่มีใครทำาประโยชน์ ผลก็ไม่

ปรากฏ ศาสนธรรมทุกบททุกหมวด ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใคร

สนใจประพฤติให้เป็นประโยชน์ ผลก็ไม่ปรากฏ”

 พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า ธรรม เกิดขึ้นได้จากการ

ปฏิบัติ การฟังเทศน์ก็ดี การอ่านหนังสือก็ดี การสนทนา 



อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร ล้วนทำาไปเพื่อเป็นประตู

เปิดสู่หนทางให้เร่ิมก้าวเดิน คือการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เห็น 

ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านนั้น หากอ่านแล้วรู้แล้ว แต่มิได้นำาไปเป็น

แนวทางประพฤติปฏิบัติ คำาว่า ธรรมะ ของพระพุทธองค์ที่

ทรงประทานไว้ จะไม่มีความหมายอันใดเลย

  หนังสือเล่มน้ีก็เช่นเดียวกัน ถูกพิมพ์ขึ้นมา แล้วก็จะ 

ถูกอ่านไป ค่าของมันก็จะเป็นเพียงแค่กระดาษเย็บรวมกัน  

เผาไฟก็ไหมก้ลายเป็นเศษขีเ้ถา้ แม้วางไวเ้ฉยๆ กาลเวลาผา่น

ก็พาให้ผุพังสลายไป แต่หากมีใครนำาถ้อยคำาท่ีได้อ่านน้ี 

ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดธรรมะข้ึนกับจิตใจแล้ว ธรรมะน่ัน

ย่อมคงอยู่ตลอดไป แม้หนังสือคัมภีร์ ศาลา โบสถ์ วิหาร จะ

ไม่มีเหลืออยู่อีกเลย พระพุทธศาสนาก็จะยังคงอยู่ มิได้เรียก

ว่าเสื่อมสลายหายไปเลย

  ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้า ก็เช่นเดียวกัน ท่านก็เคย

อ่านหนงัสอืมาเหมอืนเรา กเ็คยฟงัเทศนม์าเหมอืนเรา แตต่า่ง

ตรงที่ท่านเหล่านั้นนำามันไปเป็นแนวทางดำาเนินชีวิตของท่าน

อย่างจริงจัง ปฏิบัติขัดเกลาอย่างตั้งใจและต่อเน่ือง ผลจาก

สิง่เหล่านีท้ีท่า่นทำากับตวัทา่นเอง จงึเปน็เหตเุป็นปจัจยัทีท่ำาให้

พระพุทธศาสนายังยืนยงอยู่ถึงทุกวันนี้ มิใช่เพราะการมีอยู่

ของหนังสือตำารา พระเครื่องวัตถุมงคล วิหารเจดีย์ ท่ีมีอยู่

อย่างมากมายเลย

  ธรรมะ อยู่ที่ใด พระพุทธศาสนา ก็อยู่ที่ตรงนั้น ในเมื่อ

ธรรมเกิดขึ้นได้เฉพาะที่ใจของเรา เราจึงควรพากันเร่งปฏิบัติ 

ทำาใจให้เกิดธรรมะ โดยอาศัยแนวทางที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมา

แล้วนั่นแล 

  เมื่อการปฏิบัติตามของเราสำาเร็จผล ตามขั้นตอนแห่ง

มรรค เราก็จะกลายเป็นพระธรรมอีก ๑ เล่ม เป็นพระสงฆ์

อีก ๑ รูป พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาอยู่กับใจเรา ครบองค์

รัตนตรัย ครบองค์ของพระพุทธศาสนาแล้ว แม้มีเพียงกาย

กับใจ ของเรานั่งอยู่คนเดียวในป่าร้างเปล่าเปลี่ยวที่ห่างไกล 

หรือยืนอยู่กลางทะเลทรายห่างไกลกว้างขวางเพียงใด จะ

กล่าวได้อย่างไรว่าไม่มีพุทธศาสนาอยู่ ในเมื่อใจเราเกิดมี

ธรรมะอยู่ พุทธศาสนาก็มีอยู่ที่ตรงนี้เช่นกัน

 หนังสือ คัมภีร์ ซีดีเสียงเทศน์ใดๆ แม้เม่ือโยนเข้ากองไฟ 

ก็กลายเป็นเพียงขี้เถ้า แต่ร่างกายของพระอริยสงฆ์นั้น  

แม้เผาไฟไหม้ไป กลับเป็นประจักษ์หลักฐานว่าเป็นสิ่งที่ทรง

คุณค่า ประณีต สว่างไสว ภายนอกยังประจักษ์ชัดเจนเช่นนั้น 

แล้วภายในของเจ้าของกายนั้น จักสว่างไสวเพียงใด ก็ใจเรา

ท่านเท่านั้น ที่จะเป็นผู้พิสูจน์ได้ ตามวาระแห่งภูมิของการ

ปฏิบัติของเรานั่นเอง

  อกุศลกรรม หรือ ข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใด 

ท่ีอาจเกดิขึน้ในการจัดทำาหนงัสอืเลม่นี ้ขอนกัปราชญท์ัง้หลาย



โปรดตักเตือนและให้อภัยข้าพเจ้าและคณะผู้จัดทำา ข้าพเจ้า

ขอนอ้มรบัและกราบขอขมาตอ่พระอาจารย ์และจะไดป้รบัปรงุ

แก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป

  คณะผู้จัดทำา ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วม

ทำาให้หนังสือสำาเร็จเป็นรูปเล่ม ท้ังผู้รวบรวมคำาสอนของ 

พระอาจารย์ ผู้จัดเรียงตบแต่งเนื้อหาและภาพประกอบ  

ตลอดจนผู้ติดต่อประสานงานในการจัดพิมพ์และผู้ศรัทธา 

ร่วมบริจาคทรัพย์ในการจัดพิมพ์จนหนังสือชุดนี้สำาเร็จได้  

 

คณะศิษยานุศิษย์

ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม 
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อย่�มองข้�ม
 เวลาเราอยากจะมีความสุข เรามักจะมองกันเพียงว่า 

“สุขเรื่องอะไร เอามันเข้ามา เอามันเข้ามา” แต่กลับไม่มอง

ว่า “ทุกข์เรื่องอะไร เอาออกหรือยัง เอาออกหรือยัง”

 หาสุขใส่ตัว แต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่

 แท้จริงแล้ว ถ้าเราเอาทุกข์ออกจากใจได้ เราก็จะมีแต่

ความสุขล้วนๆ เราจะเจอความสุขท่ีถาวร แต่คนกลับมองข้ามไป

ธรรมะ - ช�ติ
 ธรรมชาติ คือ ทำาให้มันถึงธรรม ในชาตินี้แหละ 

ไม่ต้องไปรอหวังในอนาคต รีบทำาให้มันถึงธรรมในชาตินี้เลย 

เข้าใจมั้ย..
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เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญให้ถูก
 คนเราเวลามีปัญหาหนึง่เร่ือง แลว้เรือ่งอืน่ๆ มกัจะตาม

มาเป็นพรวน และส่วนใหญ่แล้ว ตัวเราเองนั่นแหละที่ทำาให้มี

ปญัหาเรือ่งอืน่ๆ ตามมา เปน็เพราะวา่เราลมืเรยีงลำาดบัความ

สำาคัญของสิ่งที่มีค่าในชีวิต

 ๑. จิตใจของเรา

 ๒. ร่างกายของเรา

 ๓. แม่

 ๔. พ่อ

 ๕. สามี ภรรยา

 ๖. ลูก

 ๗. ญาติมิตร

 ๘. ทรัพย์สมบัติ

 ตัวอย่าง เช่น บางคนโดนสามีท้ิง ถึงทุกข์มาก แต่ 

ลูกตัวน้อยก็ยังน่ารักไร้เดียงสา เรากลับแบ่งเอาความทุกข์ 

ของเราไปให้ลูก เช่น ร้องไห้ให้ลูกเห็นบ่อยๆ เป็นการทำาร้าย

ลูกในทางอ้อม หรือ พูดไม่ดีกับลูก มัวแต่เสียใจจนไม่มีเวลา

ใส่ใจเด็กจากสามีท้ิงไป ๑ เราทำาให้เร่ืองลูกมีปัญหาเป็น ๒  

แล้วก็พาลทำาให้หน้าท่ีการงานแย่ไปด้วย เพราะปล่อยวาง 

ไม่เป็น จะทำางานก็เอาเรื่องสามีไปที่ทำางานด้วย การงานก็ทำา

ไม่ได้ มีปัญหาเรื่องเงินตามมาอีกเป็น ๓ เรื่องแล้ว ทุกข์หนัก

เข้าก็ลามถึงพ่อแม่ ทำาให้ท่านทุกข์กับเราไปด้วย กลายเป็น 

มีปัญหา ๔ - ๕ เรื่องแล้ว

 จิตใจท่ีอ่อนแอมาก พาให้ร่างกายเจ็บป่วย เพราะไม่ยอม

ดแูลตวัเองเอาแต่รอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ จากสามทีิง้เรือ่งเดียว 

กลายเป็นมีปัญหา ๗ เรื่องไปแล้ว ทุกอย่างรอบตัวแย่ไปหมด 

เราก็จะบอกว่าเรามีปัญหารุมเร้ามากมาย ทั้งๆ ที่ต้นตอคือ 

เร่ืองเดยีวคอืสามทีิง้ อกี ๖ เรือ่งนัน้ เราทำาใหแ้ยล่งเองทัง้หมด

เลย

 ถ้าเราเรียงลำาดับความสำาคัญเป็นแล้ว เราจะเห็นว่า

ปัญหาเรื่องสามีทิ้งนั้น เป็นแค่อันดับที่ ๕ อันดับ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ของเราก็ยังดีอยู่ ยังมีลูกที่น่ารัก มีพ่อแม่ที่คอยเป็นห่วงเรา

อยูร่า่งกายของเรายังครบถ้วนสมบูรณดี์อยู่ การงานก็ยังทำาได้

การเงินก็จะยังไม่มีปัญหา นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของความทุกข์

ที่เกิดจากการเรียงลำาดับความสำาคัญของชีวิตไม่เป็น

 อีกปัญหาทั่วไปที่เจอบ่อยก็ เช่น ทำางานหนักเพื่อหวัง

ให้ได้เงินมากๆ จนลืมดูแลร่างกายของตนเอง จนอ่อนแอ 

เจ็บป่วยแล้วเราก็เอาเงินท่ีเราหามาได้มากๆ น่ันแหละ มารักษา

ร่างกายตนเอง นี่เอาเรื่องที่ ๘ มาแลกเรื่องที่ ๒ ไม่คุ้มค่าเลย

 หรือบางคนรักลูก แต่ไม่รักไม่ใส่ใจคู่ของตน คือ สามี
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ภรรยา ของตนเอง จนทำาให้เกิดปัญหากันขึ้นมา ทำาให้ปัญหา

ลามไปถึงลูก

 เหตุท่ีลูก ถูกจัดลำาดับให้มาทีหลัง สามี ภรรยา ก็ด้วย 

เหตุน้ี ถ้าคนสองคนรักกันดี ย่อมส่งผลท่ีดีต่อลูก ถ้าคู่สามีภรรยา

ไม่รักกัน ไม่ดูแลเอาใจใส่กัน ทะเลาะกันบ่อยๆ ก็ส่งผลกระทบ

แย่ๆ ให้ลูกเช่นกัน คู่สามีภรรยา จึงต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีให้ลูกก่อน 

ปัญหาน้ีก็เกิดจากการเรียงลำาดับความสำาคัญไม่เป็นอีกเช่นกัน

 ถ้าเราเจอปัญหาเร่ืองใด อย่าลืมมองถึงส่ิงดีดีเร่ืองอ่ืนๆ  

ท่ีเรายังมี และอย่ายอมให้เร่ืองเดียวน้ัน ไปทำาลายลำาดับอ่ืนๆ  

ท่ีเหลือท่ียังดีอยู่

 ต่อให้เราจะสูญเสียพ่อแม่ไป อย่าลืมว่า เรายังมีลูก มีสามี 

ภรรยา ต่อให้เราจะสูญเสีย ลูก อันเป็นท่ีรักไป เรายังมีสามี 

ภรรยา ร่างกายเรายังแข็งแรง เรายังเล้ียงดูตนเองได้

 ต่อให้ท่ีสุด เราจะสูญเสียอวัยวะไป ขอให้จิตใจเรายังเข้ม

แข็งอยู่ หากจิตใจเข้มแข็งดีแล้ว ต่อให้ร่างกายน้ีจะพรากจากเรา

ไป เราก็จะยังไม่สะทกสะท้านหว่ันไหว และยังมีความสุขอยู่ได้

น่ันเอง

 จะเห็นว่า ส่ิงท่ีสำาคัญมาเป็นอันดับ ๑ คือ ดวงจิตของเรา 

และก็เช่ือได้เลยว่า หากเราทำาเร่ืองท่ี ๑ ได้สมบูรณ์แล้ว อีก ๗ 

เร่ืองของเราก็จะสมบูรณ์ตามมาแน่นอน

 ธรรมะ จ�ก กองไฟ
 • เขาวา่กันว่าใหม้านัง่ภาวนา เพราะว่ากันว่าจะได้บญุ

มากกว่าการให้ทาน เขาว่านั่งภาวนาจะได้บุญมากกว่าการ

รักษาศีล จริงอยู่ว่า การภาวนาเหมือนบุญกองใหญ่ แต่การ

ทีเ่ราจะจดุไฟกองใหญต่ดิได ้จำาเปน็ตอ้งอาศยัเศษไมแ้หง้เลก็ๆ

ก่อน จะไปเอาขอนไม้ใหญ่มาก่อไฟเลย มันก็ก่อไฟไม่ติดเศษไม้

เล็กๆ เหลา่นัน้ก็เปรยีบเหมือน การใหท้านนัน่แหละ จะมานัง่

ภาวนาใหม้นัไดเ้ลย มนัภาวนาไมไ่ดห้รอก ถา้ยังไมรู่จ้กัการให้

ทานและรักษาศีลก่อน

 • อีกประการหน่ึง ครูบาอาจารย์ ก็ทำาได้แค่ย่ืนคบไฟให้ 

เราจะจุดหรือไม่จุดก็เร่ืองของเราแล้ว บางคน ยื่นให้ไปแล้ว 

ไม่เชื่อ ไม่ทำา ไม่รับ ไม่เอาไปจุดไฟ มัวยืนหนาว แล้วก็มาตู่

ว่าศาสนาไม่ดี บางคนรับไปจุดติดแล้ว ก็ต้องคอยรักษา  

หมั่นเติมเชื้อไฟเอง

 • การจะจดุไฟเริม่ตน้นัน้ เราเอาไมม้าสกีนัใหเ้กดิความ

ร้อน ก็เหมือนกับการปฏิบัติ เดี๋ยวทำาเดี๋ยวหยุด มันกำาลังจะ

ได้ที่แล้ว เราท้อไปก่อน ไฟมันก็ไม่ติด ดังนั้น เมื่อเริ่มปฏิบัติ

แล้วต้องทำาให้ต่อเน่ือง เร่ิมสีไฟแล้วอย่าหยุดทำา ทำาให้สมำา่เสมอ 

วันหนึ่งไฟติดแล้ว เราจะภูมิใจกับผลที่เราพากเพียรมา
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ธรรมม�
 ธรรมมา ให้ “ปฏิบัติ” ไม่ใช่ ธรรมมา สักแต่ว่า “รู้”

 เมื่อรู้แล้วให้ลงมือปฏิบัติทันที รู้เฉยๆ ไม่มีประโยชน์

อะไร

 รู้ ใครๆ ก็รู้ได้ อ่านมา ฟังมา ก็รู้หมด สำาคัญที่ทำาให้

สำาเร็จได้หรือเปล่า

ส้มเน่�
 เวลาเราอยากกินส้ม เราก็ไปหาซ้ือที่แผงส้มในตลาด

ตอ่ใหม้ส้ีมเน่าปะปนอยูใ่นนัน้ เรากเ็ลอืกมาแตผ่ลดีๆ  ไมใ่ช่หรือ

 มาวัดให้มาแสวงหาธรรม อย่ามาแสวงหากรรมบางคน

ต้ังใจไปวัด อยากไปทำาบุญ อยากได้ธรรมะ แต่กลับไปตินู่น ติน่ี 

ติพระ ต้ังใจจะมาเอาส้มดี กลับได้ส้มเน่ากลับบ้านไปเสียอีก

ร่วมงานละสังขารหลวงตามหาบัว บิณฑบาตรภายในที่พักสงฆ์

งานทอดกฐินปี ๒๕๕๗ ธุดงค์ผาวัดใจ จ.สกลนคร
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พระลูกศิษย์กราบขอขมาพระอาจารย์งานวันพญาวัน

บิณฑบาตรงานทอดกฐินปี ๒๕๕๗

กินเหล้� กินนม
 คนกินเหล้าก็ว่าเขาดี คนกินนมก็บอกว่าเขาดี เวลามี

ใครมาชกัชวนเราว่า ใหท้ำาอย่างนัน้อย่างนีแ้ล้วจะดี หนา้ทีข่อง

เราคือ ต้องใช้ปัญญาในการไตร่ตรองว่าควรจะเชื่อใคร

 เจ้าพ่อองค์นั้นดี ศาลเจ้าปู่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ ไปฝากเป็น

ลูกศษิย์เจา้แม่องคน์ัน้แล้วจะด ีไตรต่รองซ ิมใีครวา่สนิคา้ของ

ตัวเองไม่ดีแล้วมันจะขายออกได้อย่างไร

 เวลาเราชวนคนพาลมากินเหล้าทีบ่า้นเรา พอเบือ่แล้ว

คุยไม่ถูกคอ อยากจะไล่เขากลับ มันทำาได้ง่ายๆ หรือ ทั้งๆ ที่

เป็นบ้านของเราเองนะ ยังไล่คนที่เราชวนมาเองแท้ๆ กลับไม่

ไดเ้ลย ทางทีด่คีอือยา่ชวนมาตัง้แตแ่รกนัน่แหละ จงึจะถกูตอ้ง

 เรื่องกินเหล้านี่ก็อีกอย่าง นึกถึงตอนฝึกกินใหม่ๆแรกๆ 

มันก็ฝืน กินไปๆ เรายังฝืนจนมันลื่นคอได้ การปฏิบัติธรรมก็

เหมือนกัน แรกๆ มันอึดอัด ทำาให้บ่อยจนคล่อง นานไปก็

ชำานาญเอง แต่ผลที่ได้ต่างกันลิบลับ

 ฝืนเพื่อสิ่งแย่ๆ ยังฝืนได้

 ฝืนเพื่อสิ่งดีๆ กลับไม่ยอมทำา
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สัจจะธรรม
 สัจจะธรรม คำานี้บ่งบอกว่า ธรรม ต้อง คู่กับ สัจจะ จึง

จะเรียกว่า สัจจะที่แท้จริงได้

 สมมติว่า เรารับปากเพือ่นวา่จะไปกนิเหล้าดว้ยกนัแล้ว

เราเบี้ยวไม่ไป นี่ไม่เรียกว่า มีสัจจะ

 แต่ถ้ารับปากเพ่ือนว่าจะไปกินเหล้าด้วยกัน แล้วไป

จริงๆ ก็ไม่เรียกว่า มีสัจจะ เช่นกัน เพราะมันไม่เป็นธรรม

ไม่มีอะไรได้ม�ง่�ยๆ
 งานในทางโลก ยังต้องทำางานเหนื่อย กว่าจะได้รับผล

ตอบแทนคือ เงินเดือน

 งานในทางธรรม ก็เหมือนกัน ต้องอดทนปฏิบัติจึงจะ

เกิดผล ได้มาง่ายๆ ไม่มีหรอก

 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลำาบากก่อน การปฏิบัติที่ทำา

สบายๆ ได้มาง่ายๆ ให้สันนิษฐานว่าไม่ถูกต้อง

มะข�มป้อมเปรียบกับ 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

 อะไรคือมะขามป้อม มะขามป้อมมีรูปร่างหน้าตา

อย่างไร มีรสชาติอย่างไร เอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง

กรรมวิธีการแปรรูปแต่ละอย่างทำาอะไรบ้าง มีคุณค่าทาง

อาหารอย่างไรบ้าง

 นี่คือ ปริยัติ

 ซื้อมะขามป้อมมา เอามาปอก เอามาปรุง เอามากวน

เอามาคั้น ทำาตามกรรมวิธีต่างๆ ต้องออกแรงต้องเหนื่อย

แน่นอน

 นี่คือ ปฏิบัติ

 เอามะขามป้อมใส่ปาก แล้วลิ้มรส

 นี่คือ ปฏิเวธ

 เชน่เดยีวกบัการภาวนานัน่แหละ เรยีนรูว้ธิกีารภาวนา

คือ ปริยัติ ขณะภาวนา คือ ปฏิบัติ ผลที่ได้จากการภาวนาคือ 

ปฏิเวธ
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ชีวิต เหมือน ไกวเปล
 เวลาเราไกวเปล เด๋ียวมันกข็ึน้แล้วกล็งมาตำา่ แล้วกข็ึน้

ไปใหม่ สลับไปมา มันก็เหมือนชีวิตคนเรานี่แหละ ต้องมีขึ้นๆ 

ลงๆ บ้างเป็นธรรมดา

 เวลาคนจะลงจากเปล ไม่มีใครกระโดดลงมาในขณะท่ี

เปลยังไกวอยู่ มันอันตราย ก็เหมือนกับเวลาเรามีปัญหาชีวิต

จะตัดสินใจอะไร ให้รอเปลสงบลงก่อน ให้ใจเย็นๆ ค่อยๆ คิด

ค่อยๆ ทำา

 ใครทำาตัวให้หนักก็เหมือนกับพวกบ้ายศ บ้าอำานาจ 

ยึดนู่นยึดน่ี ว่าเป็นของเรา น่ีก็ของฉัน น่ันก็ของฉัน เหมือนกับ

เอาอะไรมาแบกไวน้ัน่แหละ มนัหนกั สดุทา้ยเชือกกข็าดตกลง

มาเจ็บ

 คนใจร้อนก็เหมือนกัน หุนหันพลันแล่น รักสนุกสนาน 

ก็เหมือนรีบไกวเปล ถึงนำ้าหนักไม่มากเท่าไหร่ แต่แกว่งเชือก

เร็วไป เชือกมันก็ขาดได้เหมือนกัน

 ไกวเปลก็เป็นวิหารธรรมสอนใจได้เหมือนกัน อย่า

เอาแต่นอนสบายล่ะเข้าใจมั้ย..

เรือพ�ย พ�ข้�มฝั่งวัฏสงส�ร
 ดวงจิตของเราก็เปรียบเสมือนเรือที่ต้องใช้พายให้ข้าม

พ้นฝั่งวัฏสงสาร จงรีบพายอย่างมีสติ หมั่นตรวจสอบเรือว่า

มีรอยรั่วตรงไหน หากนำ้ารั่วเข้ามาก็ต้องทั้งขยันวิดนำ้าออก 

และขนเอาแต่คุณงามความดีข้ามพ้นฝั่งแห่งภพไปให้ได้

 นำ้าท่วมเข้าเรือ ก็เหมือน ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ที่ไหลรั่วเข้าท่วมหัวใจ ให้เราสำารวจตรวจตนเองและวิด

ออกเสมอ อย่าให้เรือล่มตอนจอด อย่าให้ตาบอดตอนแก่ 

จะแก้ไขอะไรไม่ได้ ขาดทุนเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ เข้าใจมั้ย..
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มองโลกเป็นธรรมด�
 ธรรมดาของโลก คือ มีทั้ง ดี และ ไม่ดี ปนกันอยู่ถ้ามี

แต่ดีอย่างเดียวก็ไม่เป็นโลก มีแต่ไม่ดีก็ไม่เป็นโลก สำาคัญ 

คือคนที่อาศัยโลกนี้ ต้องมองทั้ง ๒ สิ่งท่ีอยู่คู่กันน้ี ให้เป็น 

เรื่องธรรมดา ทำาตนเองให้อยู่ตรงกลางระหว่างคำาว่า ไม่ และ

คำาว่า ดี

 เลือกรับเอาเฉพาะสิ่งที่ดี ส่ิงท่ีไม่ดีก็น้อมนำามาเป็น

ธรรมะสอนใจตน และวางใจให้เป็นกลางเสมอ

 จึงจะอยู่อย่างเข้าใจความเป็น ธรรมดาของธรรมชาติ

ที่แท้จริงได้

เหยียบคันเร่ง อย่�เหยียบเบรค
 เมือ่เราตัง้ใจวา่จะทำาคณุงามความดแีล้ว ตอ้งไมท่ำาบาป

ควบคูก่นัไปด้วย การทำาความดีกเ็หมอืนเหยียบคนัเรง่ใหชี้วติ

เข้าสู่ทางเจริญรุ่งเรือง ถ้ายังทำาบาปไปด้วย ก็เหมือนกับ

เหยียบเบรคไปด้วย รถมันก็ไปไม่ถึงไหน

 คนที่ปฏิบัติธรรม ภาวนา การปฏิบัติมันไม่ก้าวหน้าก็

ด้วยเหตุผลนี้

ผีหลอก
 เขาว่ากันว่า “ผีหลอก” ก็เพราะว่า มัน “หลอก” ไง 

มีบ้างมั้ย “ผีจริง” ถ้าว่า ผีจริง ยังค่อยดูน่ากลัวหน่อยนี่มัน

หลอก ไม่ใช่ จริง ซะหน่อย กลัวทำาไม

ก้มหน้�ก้มต�ทำ�
 ในการปฏิบัติธรรม ให้ก้มหน้าก้มตาทำาของใครของมัน

ให้คิดว่าลู่วิ่งลู่นี้ มีเราวิ่งอยู่คนเดียว ไม่ต้องสนใจฟังเสียงคน

รอบข้าง ไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวา มันไม่ได้ช่วยให้เราว่ิงได้

เร็วข้ึน จะทำาให้ว่ิงช้าลงด้วยซำา้ไป การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน

มันจะทำาให้เราท้อแท้ ถ้าเราเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคน

อืน่ให้ออกแรงว่ิงสดุความสามารถของเรา ล้มก็ลกุใหม ่ล้มอกี

ก็ลุกอีก ไม่เห็นต้องสนใจคนข้างหน้าข้างหลัง ก็เราวิ่งอยู่คน

เดียว กว่าเด็กจะเดินได้ เด็กยังล้มไม่รู้กี่ครั้ง ถึงแม้ว่าเราจะมี

จุดหมายปลายทางเดียวกัน แต่เราวิ่งลู่ของใครของมัน

(อย่าท้อเด็ดขาด)
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เพ่งโทษ เป็นภัย เพ่งใจเป็นคุณ

 ต่อให้คนอื่นจะทำาผิด หากใจเราไม่ผิดไปด้วยแล้วเราก็

ไม่เดือดร้อน ใครจะทำาผิด นั่นเร่ืองของเขา แต่ตอนนี้เรา 

เพ่งใจ หรือ เพ่งใคร เราบอกว่า คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดีคำาว่า 

“ไม่ดี” นั้น หลุดออกจากปากของใคร ออกมาจากใจของใคร 

ออกมาจากปากของเรา ก็แสดงว่า ความไม่ดีนั้นออกมาจาก

เรานี่แหละ ถ้ามีคนมาว่าเราไม่ดี ลองคิดดูว่า ถ้าเราไปว่าให้

เขากลับ ก็แสดงว่า เราก็คงไม่ดีจริงๆ อย่างที่เขาว่าให้

 เพง่ความผดิของคนอืน่ มนัจะทำาให้ใจเราผดิไปดว้ยกับ

เขา เป็นภัยกับใจตนเอง เพ่งเข้ามาดูใจของตนเอง ใจเรารู้สึก

ไม่ดีอย่างไร ตัวเราบกพร่องอย่างไร แล้วค่อยๆ แก้ไข จึงจะ

เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์

กร�บอย่�งสมบูรณ์

 ใหเ้ราสรา้งบารมใีนตวัเรา แลว้กราบบารมีในตวัเรางา่ย

ทีส่ดุ ไมต่อ้งด้ันด้นไปหากราบบารมขีองคนอืน่ ต่อใหไ้ปกราบ

ขอบารมีของคนอื่นแล้ว เขาให้บารมีเราได้หรือ

 กราบทาน กราบศีล กราบปัญญา ในตัวเราเองกราบ

ความเมตตา ในตัวของเราเอง กราบขันติ กราบความ

พากเพียร ของเราเองและกราบทุกๆ บารมีในตัวเราเองนั่น

แหละ

 ทำาใจเราให้เป็นพระได้สมบูรณ์ จบสิ้นแล้ว กราบ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ในตวัเราไดอ้ยา่งสมบรูณไ์มต่อ้ง

ไปหากราบที่ไหนอีก
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ร�กเหง้� คือ 
คว�มกตัญญู รู้คุณ

 ไม่ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน ถ้าเราไม่ใส่ใจรากเหง้า 

ของเรา คือ การกตัญญูรู้คุณ เราจะไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองได้

 ต้นไม้ หากเราไม่ใส่ใจดูแล ปล่อยให้รากเน่า ต่อให้ 

หมาก ผล จะมีมากแค่ไหน ไม่นาน ทั้งต้น ทั้งผล ก็จะต้อง

ล้มเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด

 ความกตัญญูอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนกับ 

การทำาเพราะจำายอม เราจำาใจทำา ทำาตามหน้าที่ เราก็จะไม่มี

ความสุข เมื่อกตัญญูแล้วต้อง “รู้คุณ” ด้วย รู้คุณค่าของสิ่งที่

เราทำา รูบ้ญุคณุของความกตญัญ ูนัน่จงึเป็นการใสใ่จรากเหงา้

ของชีวิตของเราอย่างแท้จริง

แสดงเทศนาในงานทอดกฐินปี ๒๕๕๗

พระอาจารย์เจริญเมตตาสัตว์
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บิณฑบาตรขณะธุดงค์ผาขาว อ.งาว จ.ลำาปาง

บิณฑบาตรกับชาวเขาเผ่ามูเซอ

อย�ก
มี  มันไม่ทุกข์หรอก เพราะว่า อยากมี  มันจึงเป็นทุกข์

เป็น มันไม่ทุกข์หรอก เพราะว่า อยากเป็น มันจึงเป็นทุกข์

ได้ มันไม่ทุกข์หรอก เพราะว่า อยากได้  มันจึงเป็นทุกข์

สุข มันไม่ทุกข์หรอก เพราะว่า อยากสุข  มันจึงเป็นทุกข์

รู้ มันไม่ทุกข์หรอก เพราะว่า อยากรู้  มันจึงเป็นทุกข์

เพราะมี ความอยาก มันจึงเป็นทุกข์

ถูกผิด เป็น ปุถุชน
เหตุผล เป็น ปัญญาชน

เข้าใจ ไว้ใจ มั่นใจ วางใจ ปล่อยวาง เป็น อริยะชน
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ธรรมะ ๕ นิ้ว
 นิ้วโป้ง  คือ ความดีเยี่ยม

 นิ้วชี้  คือ ชี้สั่งการงานชอบ

 นิ้วกลาง คือ มีความยุติธรรม

 นิ้วนาง  คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 นิ้วก้อย  คือ การรู้จักให้อภัย

 มือเรานี้ก็เป็นธรรมสอนใจคนได้เหมือนกัน

คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วย..
 วิริเยนะ ทุกขมะ เจติ

 คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วย “ความเพียร”

 ไม่มีนะ คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วย “ความรู้”

 พระพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติ ให้มาก ไม่ใช่ ศึกษา ให้มาก 

เราวา่มนัยาก แท้จริงแลว้มันไม่ยากเท่าไหรห่รอก ยากเพราะ

ความเพียรของเรามันไม่ถึงต่างหาก เข้าใจมั้ย..

ศรีอ�ริยเมตไตรโย
 ศรี  คือ ผู้มีศีล

 อาริยะ คือ พระอริยะเจ้า

 เมต  คือ ผู้ที่มีความเมตตา

 ไตย  คือ ผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย

 โย  คือ การเริ่มต้นดี

 เราไม่ได้พูดถึงพระศรีอริยเมตไตรย ที่ตำารากล่าวไว้ว่า

จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป

 แต่นี่คือความหมายของคำาว่า ศรีอาริยเมตไตรโยใน

ปัจจุบันธรรมนี้

 ไม่ต้องรอถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งไม่รู้ว่าอีกนาน

แค่ไหนจะมาตรัสรู้ แต่ถ้าเราทำาใจในปัจจุบันของเราให้มี 

ศรีอริยเมตไตรยแล้ว เราก็ไม่จำาเป็นต้องรอพระพุทธเจ้าองค์

ตอ่ไป ชีวติเรากจ็ะมแีตค่วามสขุ ความเจริญรุง่เรอืงในปจัจบุนั

ธรรม นี้อย่างแน่นอน
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สูญกัลป์ ภัทรกัลป์ ในใจคน
 ถ้าว่าตามตำารา สูญกัลป์ คือ ช่วงเวลาอันยาวนานที่

พระศาสนาสิ้นสูญจากโลกน้ีไป ภัทรกัลป์ คือช่วงเวลาอัน

ยาวนานที่ศาสนายังรุ่งเรืองดีอยู่ ซึ่งเวลาปัจจุบันที่เราอยู่กัน

ตอนนี้ ก็ถือเป็นช่วง ภัทรกัลป์

 แต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นสูญกัลป์ได้เช่นกัน เพราะ ศาสนา

จะเสื่อม ก็เสื่อมในหัวใจคน หากเราทำาจิตใจให้เป็นอกุศล 

ไม่ทำาคุณงามความดี ก็เรียกได้ว่า ศาสนาหมดความรุ่งเรือง

และไดส้ญูสิน้ไปจากจติใจของคนน้ันๆ เกดิเปน็สญูกลัปใ์นจติใจ

ของคนนั้นๆ นั่นเอง

 ถ้าหากว่าความตายมาบังเกิด ก็ถือเป็นโมฆะที่ได้เกิด

มาเป็นมนุษย์ ทีนี้อาจจะได้เจอ สูญกัลป์ ของจริง และจะได้

เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นทุกข์ไม่รู้จักจบสิ้นแน่นอน

ว่�ยหนีให้ไว
 มนุษย์เราเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร เปรียบ

เหมือนกับเราว่ายนำ้าอยู่ในอ่างขนาดใหญ่ที่มีจระเข้ไล่ตามเรา

จระเขเ้ปรยีบเหมอืนกเิลส ทีไ่ลก่ดักนิหวัใจของเราตลอดเวลา

ตายแล้วก็เกิดมาให้มันกินเรื่อยๆ เราจึงต้องเร่งว่ายนำ้าหนีให้

เร็วที่สุด การทำาคุณงามความดี ให้ทาน รักษาศีล หมั่นเพียร

ภาวนาก็เปรียบเหมือนการว่ายนำ้าหนี นั่นเอง เมื่อไหร่ก็ตาม

ที่เราหนีขึ้นฝ่ังได้แล้ว มันก็หมดสิทธิ์ทำาร้ายเราได้อีกต่อไป

จระเข้ไม่ได้ตายไปไหน กิเลสก็ยังไม่ได้โดนทำาลาย มันก็ยัง

คะนองอยู่แตใ่นนำา้ ไมส่ามารถกัดกินจติใจของเราซ่ึงอยู่ในทีท่ี่

ปลอดภยัแลว้ไดอ้กีตลอดไป นัน่ยอ่มไดช้ือ่ว่า เราหลดุพน้ออก

จากวัฏสงสารแล้ว

บุญ - บ�ป
 “บุญ” คือ สภาพที่ทำาให้ใจหมดจด เข้มแข็ง ไม่มีโทษ

ขณะทำา ให้ผลเป็นความสุข

 “บาป” ทำาเพราะใจคิด บาปเป็นพิษ เพราะใจจำาบาป

เป็นกรรม เพราะระลึกได้
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กลัว
 คนเรามักกลัวสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น กลัวความมืด  

กลวัสิง่ทีอ่ยูใ่นภพภูมอิืน่ๆ กลวัชวีติหลงัความตาย เราจงึควร

รีบเร่งฝึกจิตใจให้มีสติ เพ่ือวาระสุดท้าย จิตจะได้ไปสุคโต  

อย่ามัวบอกวา่ไมม่เีวลา เพราะเมือ่วนัน้ันมาถงึ เวลาของท่าน

ก็จะไม่มีแล้วจริงๆ

 “ทางน่ากลัวอย่าไป ทางพ้นภัยอย่าท้อ..เข้าใจมั๊ย..”

คว�มง�ม ๓ ประก�ร
 ความงาม ๓ ประการ ที่เราควรจะน้อมนำาเข้ามาอยู่ใน

ใจของเรา

 อาทิกัลยานัง งามในเบื้องต้น งดงามด้วยการให้ทาน

 มัชเฌกัลยานัง งามในท่ามกลาง ด้วยการรักษาศีล

 ปะริโยสานะกัลยานัง งามในที่สุด ด้วยการภาวนาโดย

ใช้ปัญญา

 น้ีเป็นความงามที่คงทนถาวรที่สุด เป็นความงามที่ไม่

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

บ�รมีเก่�
 แต่ละคนสั่งสมวาสนาบารมีมาไม่เท่ากัน ทำาให้ใช้เวลา

ในการปฏิบัติได้ผลช้าเร็วแตกต่างกัน เพราะพระพุทธศาสนา

นั้น เน้นการกระทำา ความอดทนพากเพียรพยายามสุดกำาลัง

ที่เรามี ไม่ได้เน้นเรื่องวาสนาบารมีเก่า

 ดงันัน้ ไมต่อ้งสนใจวา่เราจะมวีาสนาสัง่สมมามากนอ้ย

แคไ่หน แต่ขอใหเ้พยีรพยายามใหสุ้ดกำาลังใจของเรา และเพยีร

ให้ถูกทาง ก็จะได้เจอผลสำาเร็จที่ลำ้าค่าอย่างแน่นอน

ต�มโลกไม่เห็นธรรม 
มีธรรมเห็นทั้งโลก

 เจริญ มันก็ทำาให้เราดีดด้ิน เสื่อม มันก็ทำาให้เรา 

เดือดร้อน เราจะเอาเจริญหรือเสื่อมล่ะ ไม่เอามันทั้งคู่อยู่

กลางๆ นี่แหละ เราเห็นกระแสโลก แต่จะไม่ตามกระแสโลก

เห็นนำ้าไหลหลากผ่านมา เราก็ออกมายืนดูบนฝั่ง จะกระโดด

ลงไปกับเขาทำาไมล่ะ
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ล้มตอนหนุ่ม
ดีกว่�กลุ้มตอนแก่

 คนหนุ่มสาว ร่างกายยังแข็งแรง ควรจะพาร่างกายมา

ประกอบคุณงามความดีบ้าง ตอนแก่เดินไม่ไหว ก็อยากจะมาวัด

มันก็ลำาบาก ปวดแข้งปวดขาจะให้นั่งภาวนาก็ทำาไม่ไหว 

คนหนุ่มสาว มีกำาลังที่จะทำา กลับเที่ยวเล่นสนุกสนาน

 คนหนุ่ม เพียรภาวนาท้อแท้ จะล้มบ้างก็ยังลุกไหว 

เดินจงกรมนั่งภาวนา ปวดขาก็ยังอดทนไหว พักแล้วก็ยังมี

กำาลังไปต่อ พอแก่มากิเลสยังท่วมหัวใจ ทุกข์มากจะมาวัด 

ก็ไม่ไหว น่ังภาวนาก็ปวดขา เดินจงกรมก็จะล้ม ตาก็มอง 

ไม่เห็นทาง หูฟังเทศน์ก็ไม่ชัด ทุกข์แค่ไหนก็แทบจะปรับปรุง

แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

 นี่แหละ ล้มตอนหนุ่ม ดีกว่ากลุ้มตอนแก่

รีบออกจ�กก้นเหว
 บุคคลทั่วไปมีอยู่ ๒ ประเภท คือ คนที่อยู่ในถ้ำามืดมิด

กับคนที่อยู่ก้นเหว

 คนที่ไม่สนใจธรรมะเลย เปรียบเหมือนคนท่ีอยู่ในถำ้า 

มืดมิด ทั้งอับชื้น มีอันตราย ทั้งงู ทั้งเสือ และอากาศที่ไม่ดี

ต่อสุขภาพ

 คนที่สนใจปฏิบัติธรรม เปรียบเหมือนคนที่กำาลังออก

จากถำ้ามาอยู่ที่ก้นเหว แล้วกำาลังจะหาทางปีนป่ายขึ้นไปจาก

ก้นเหว เพราะอยู่ด้านล่างแม้จะพอเห็นแสงสว่าง ก็ยังถือว่า

ไม่ปลอดภัย เดี๋ยวนำ้าป่าก็ไหลบ่า เดี๋ยวก็ฝนตก

 คนที่อยู่ก้นเหวต้องพยายามปีนป่ายขึ้นมาสุดความ

สามารถ โดยอาศัยคนที่อยู่ข้างบนคอยบอกทาง ว่าหินก้อน

ไหนเหยยีบแลว้ไม่ลืน่ เถาวัลยต์รงไหนเกาะได ้คนทีค่อยบอก

ทางด้านบน ก็เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์นั่นเอง บางคนอยู่

ด้านล่างพูดได้หมดทุกอย่างว่าต้องขึ้นทางไหน แต่ตัวเองก็ยัง

จมอยู่ก้นเหว

 ให้เชื่อฟังคนที่สำาเร็จแล้ว ที่อยู่ด้านบนและตั้งใจ

ออกแรงปีนขึ้นมายกตนเองให้พ้นภัย อย่ามัวแต่ขี้เกียจ หรือ

ถกธรรมอวดภูมิกันอยู่ด้านล่างเลยมันจะไม่ถึง
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ห�ปัน ปัญห�
 เมือ่เราประกอบสมัมาอาชพีและ “หา” ทรัพย์มาไดแ้ล้ว 

เราก็ควรจะ “ปัน” ออกไป เป็นการ “หา-ปัน” เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

 ในทางจติใจกเ็ชน่กนั เมือ่ “หา” ความสขุได้แลว้กห็มัน่ 

“ปัน” ออกไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นมีความสุขบ้าง

 หากเราไมท่ำาแบบนี ้ผลของมนักจ็ะเปน็ในทางตรงขา้ม 

คือ เกิด “ปัญหา” ขึ้นมาแทน

๑ + ๑ = ๒
 ในการเดินทาง ก้าวแรก และก้าวต่อมา จนถึงก้าว

สุดท้ายล้วนมีความสำาคัญทุกๆ ก้าว แต่เมื่อถึงจุดหมายแล้ว

รอยเท้าจะมีมากเท่าไหร่ก็ทิ้งมันให้หมด เปรียบ ๑ + ๑ = ๒

 เลข ๑ ก็มีความสำาคัญ ที่ทำาให้ได้คำาตอบคือเลข ๒

 แต่เมื่อรู้ชัดแจ้งด้วยตนเองแล้วว่า ๑ + ๑ = ๒ จริงๆ

 เราก็วางมันลง ไม่เอาทั้งเลข ๑ และ เลข ๒ แค่นี้เอง

เจริญเมตตาข้ามคืนงานวันเปรตพลี

งานบุญข้างคูณลาน
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อยู่คนเดียว นั่งคนเดียว ใจดวงเดียว
ทำ�เร่ืองเดยีว สขุคนเดยีว ลงมอืทำ�เลย

 เวลาภาวนานั้น ถึงแม้จะมีคนมาก หลับตาลงให้คิดว่า

เรานั่งอยู่คนเดียว เท่านั้น อยู่กับใจของตนเอง ใจก็ให้ทำาแค่

เรือ่งเดยีว คอือยูก่บัคำาบรกิรรม พทุโธ เทา่นัน้ ไมต่อ้งไปคดิถงึ

บ้าน คิดถึงลูก คิดถึงสามี ภรรยา ใจมีดวงเดียวให้ทำาหน้าที่

ทีละอย่าง กลับบ้านไปจึงจะมีหน้าที่เป็นพ่อ เป็นแม่ ก็ค่อย

ทำาใหมั้นสมบรูณท์ลีะอยา่ง ตอนนีม้หีนา้ทีภ่าวนากท็ำาภาวนา

ให้มันสมบูรณ์ กลับไปบ้าน ก็ค่อยทำาหน้าที่ที่บ้านให้สมบูรณ์

อยู่ที่ทำางานก็ทำาใจให้อยู่ในหน้าท่ีเพียงที่ทำางานอย่างเดียว  

คนที่ทำาได้อย่างนี้ จะประสบความสำาเร็จในทุกๆ เรื่องที่ทำา

พิธีแกะสลักพระพุทธศรีอริยะสุวรรณภูมิ

ปฏิบัติธรรม ณ ถำ้าผาไท
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จะเป็น อึ่ง หรือ ม้�
 เราลองสงัเกตดเูวลาทีม่า้วิง่ มันมองตรงไปขา้งหน้าและ

วิ่งอย่างเดียว ไม่ได้สนใจซ้ายขวา ขณะกำาลังวิ่งแม้ยังไม่ถึง 

จุดหมาย สิ่งที่ได้ก็คือ พละกำาลังและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอีก

ทั้งยังมีนายม้าคอยสั่งการ ไม่ให้วิ่งออกนอกลู่นอกทาง

 ส่วนอึ่งนั้น นอกจากจะอยู่เฉยๆ ไม่ออกแรงวิ่งไปไหน

แลว้ ยงัเอาตนเองไปเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ พองตนเองให้ใหญ่

คอยอวดภูมิว่าตนเหนือกว่าใคร สุดท้ายก็ท้องแตกตาย พ่าย

แพ้ให้ตนเอง

 เรามาปฏิบัติธรรม ก็ให้เลือกเอาว่าจะเป็นอึ่งหรือม้า

กระจกส่องใจ นำ้�ใสเห็นเง�
 เวลาเราสอ่งกระจก คนขา้งในจะดูสวยหรอืไม ่อยู่ทีตั่ว

คนส่อง ไม่ได้อยู่ที่กระจก ต่อให้กระจกนั้นจะสกปรกมากเท่า

ไหร ่ถา้ตวัเราสวยดีอยู่แล้ว มนัก็ดูแย่แค่ในกระจกบานนัน้บาน

เดียวเท่านั้น

 กระจกที่สกปรกนั้นก็เปรียบเหมือนผู้อื่นที่มองเรา

นัน่เอง บางครัง้คนอืน่มองวา่เราไมด่ ีแทนทีเ่ราจะหนักลบัมา

มองตวัเราแลว้แกไ้ขตนเอง เรากลับพยายามจะไปเชด็กระจก 

โดยการไปแก้ไขที่คนอื่น

 ต่อให้เช็ดกระจกบานนั้นจนสะอาด แล้วบานอื่นๆล่ะ

ตอ้งไปไลเ่ชด็จนหมดเลยหรอื ออกแรงไปไลเ่ชด็กระจกสดุทา้ย

ตวัเรากยั็งสกปรกอยู่ แต่ถ้าตัวเราสวยดีอยู่แล้ว ใจเราสมบรูณ์

อยู่แล้ว กระจกที่ส่องจะสกปรกสักเท่าไหร่ เราก็ไม่วุ่นวายใจ

 กระจกที่สะอาดนั้นก็เปรียบเหมือนวิญญูชนหรือ 

นักปราชญ์ท้ังหลาย บุคคลเหล่านี้ย่อมมองเห็นข้อบกพร่อง

ของเราได้ถูกต้อง หน้าที่ของเราก็คือแก้ไขตัวเราให้ดีข้ึนตาม

ข้อบกพร่องที่เห็นในกระจกใสนั่นเอง

 นำ้าใสเห็นเงา เป็นอย่างไร เวลาเราอยากมองเห็นเงา

ตัวเองในนำ้า เราต้องรอให้นำ้านิ่งสงบก่อน ถ้านำ้ากระเพื่อมอยู่

เราก็เห็นเงาของเราไม่ชัดเจน เศษฝุ่นเศษอะไรติดหน้าก็ 
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มองไม่เห็น นำ้าที่ขุ่นอะไรอยู่ในนำ้าบ้างก็ไม่รู้ การภาวนาเช่น

เดียวกัน ใจยังไม่สงบเลย จะใช้ปัญญาพิจารณาอะไร มันก็

ทำาไดไ้มด่ ีเราจงึควรทำาใจเราใหส้งบเหมอืนนำา้นิง่กอ่น เมือ่นำา้

น่ิงสงบแล้ว มีอะไรท่ีอยู่ในนำา้เราก็เห็น เงาของเราก็เร่ิมเห็นชัด 

ถึงตอนนั้นจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป

ใช้แก้วใส ใส่นำ้�ใส
 การทำาบุญ ให้เกิดบุญกุศลหนุนนำา ควรทำาจิตใจให้เป็น

บุญจริงๆ ไม่ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปเรื่องอื่น จิตใจไม่ขุ่นมัวขณะทำา 

สำารวมกาย วาจา ใจ เหมือนกับแก้วนำ้า ให้เราล้างแก้วให้

สะอาดเสียก่อนท่ีจะเตมินำา้สะอาดลงไป เมือ่เราดืม่นำา้เรากจ็ะ

ได้ดื่มนำ้าที่สะอาดจริงๆ

 หมั่นทำาอย่างนี้ทุกๆ วัน จิตใจก็จะผ่องใส ได้ลิ้มรสของ

ธรรมทุกๆ วัน

เห็นทุกร�ยละเอียด 

แต่ไม่เก็บทุกร�ยละเอียด

 ผู้ที่กำาลังเดินทาง ระหว่างที่เรากำาลังเดินทางไปสู่ 

จุดหมาย เราจะเห็นสองข้างทางว่ามีอะไรบ้าง แต่จุดหมาย

ปลายทางเทา่นัน้ทีเ่ราตอ้งการจะไปใหถ้งึสองขา้งทางจะมอีะไร

บ้าง ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็น เห็นแต่ไม่ใส่ใจ ร้านค้าก็รู้ว่าเป็นร้าน

ค้า เป็นปั๊มนำ้ามันก็รู้ แต่ไม่จำาเป็นต้องรู้ว่า ภายในมีอะไรบ้าง 

มัวแต่สนใจเก็บทุกรายละเอียด จะทำาให้ไปถึงจุดหมายล่าช้า 

มิหนำาซำ้าบางคนมัวแต่หลง สนใจในรายละเอียดสองข้างทาง 

จนลืมจุดหมายปลายทางที่จะไป

 การภาวนาก็เช่นเดียวกัน จุดหมายปลายทางเพื่อ

ถอดถอนกเิลสภายในใจ หรอือยา่งนอ้ยกเ็พือ่ใหเ้กดิความสงบ

รม่เย็นกบัจติใจ ระหวา่งทางอาจเจอแสงสหีรอืภาพนมิติตา่งๆ

ผู้ภาวนาที่มัวแต่หลงเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ ก็เปรียบเหมือน

คนที่มัวแต่จอดแวะข้างทางนั่นเอง
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สวนมะม่วง
 มัวแต่สนใจไปดูสวนมะม่วงของคนอื่น มัวแต่เก่งบอก

ให้เขาใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดนำ้า ของตนเองไม่ดูแล นานวัน จน

สวนมะม่วงของคนอื่น ดก ขายดี มีกำาไร ของตนเองเป็น

มะม่วงลีบเหมือนเดิม คนอ่ืนเห็น เขาก็ไปรุมสวนท่ีสมบูรณ์นู่น

สดุทา้ยเจา้ของสวนมะม่วงท่ีเราชว่ยบอกวธิกีารอยา่งด ีเขาก็

แบ่งมาให้เราอย่างมากก็เข่งสองเข่ง

 ให้สนใจดูแลจิตใจของตนเองให้ดีก่อน อย่าเพิ่งสนใจ

อยากรู้เรื่องของคนอื่นเลย เข้าใจมั้ย..

ก่อนจะรู้จัก
 ก่อนจะรู้จัก วาง ให้รู้จัก ยก ก่อน

 การจะรู้จัก พลังจิต ให้รู้จัก กำาลังใจ ก่อน

 ก่อนจะรู้จัก นิพพาน ให้รู้จัก การให้ทาน ก่อน

 บางคนศึกษามามาก พอรู้มาว่า ที่สุดของธรรมะ คือ

การปล่อยวาง ทีนี้ก็ไม่เอา ไม่เชื่อฟังอะไรอีกแล้วเหมือนเด็ก

ป.๑ เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือได้ ก็ไปอ่านตำาราของปริญญาเอก 

แล้ว มันก็ไม่เข้าใจ แต่จำามาพูดตามได้อยู่ ให้ไปสอบจริง  

มันก็สอบตก เพราะไม่ได้ทำาหน้าที่ของตนเองคือศึกษาและ

ทำาความเข้าใจ ในวิชาของ ป.๑ ให้จบก่อน

 เหมือนกับมนีำา้ต้ังอยู่ด้านหนา้เรานีแ่หละ เหน็อยู่แต่ยัง

ไม่ได้ทันยกมาด่ืมเลยนะ แล้วก็บอกว่าท่ีไม่ยกมาด่ืมเพราะ

ปล่อยวาง วางไปแล้วท้ังๆ ท่ียังไม่ได้ ยกข้ึนมาด่ืมเลย แบบน้ี

มันก็ยังกระหายเหมือนเดิมนั่นแหละ

 การปล่อยวางท่ีถูกต้อง คือ การออกแรงยกแก้วนำ้า 

แก้วนั้น แล้วก็ดื่มให้หมดแก้ว เราก็จะสดชื่น เหมือนจิตใจที่

ได้สมัผสัรสชาติแหง่ธรรมแล้ว นำา้ทีเ่ขา้ไปดับกระหายก็เหมอืน

ธรรมะ นั่นเอง

 สดุทา้ยแล้วเราก็ วางแก้วนำา้ในมอื ไมย่กไมถื่อไว้ใหม้นั

หนักอีกต่อไป เช่นเดียวกับการเรียนรู้ขันธ์ ๕ ในพระพุทธ
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ศาสนา เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์จริงๆ

ที่ต้องแบกต้องหาม อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆ หรือไม่

เมื่อพิจารณาเห็นจริงตามที่พระองค์สอนแล้วจึงปล่อยวาง

 นี่คือ การปล่อยวาง ที่แท้จริงของพุทธศาสนา

 ก่อนจะรู้จัก วาง จึงต้องรู้จัก ยก ก่อน แบบนี้…

 ก่อนจะรู้จัก พลังจิต ให้รู้จัก กำาลังใจก่อน

 บางคนสนใจแต่พลังจิต เพราะรู้มาว่า มันทำาเร่ือง

อศัจรรย ์ไดห้ลากหลาย แต่ไม่สนใจ กำาลังใจกอ่น พอเจอทุกข์

เขา้กับตวั ตอ่ใหม้พีลงัจติ จะชว่ยอะไรได ้กำาลังใจจากใจตนเอง

คือสิ่งสำาคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆ

 คนที่อยากจะมีพลังจิต แต่ไม่สนใจเรื่อง กำาลังใจ หรือ

พลังใจก่อน จึงแทบจะไม่มีค่าอะไรเลย อีกทั้งพลังจิตของแท้ 

ก็เกิดจากจิตท่ีต้ังม่ัน ซึ่งก็ต้องเร่ิมจากกำาลังใจที่มีพลังหนัก

แน่นมั่นคงของตนเองนี่แหละ

 ก่อนจะรู้จัก นิพพาน ให้รู้จักการ ให้ทาน ก่อน

 การใหท้าน เป็นการเร่ิมต้นท่ีสำาคัญ เปน็เครือ่งนอ้มนำา

ความสุขทางใจ ท่านจึงสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่า ทาน  

ศีลภาวนา คนที่ยังไม่รู้จักการให้ทาน การรักษาศีลเลย  

จะมาภาวนาก็ยากลำาบาก แค่เรื่องการให้ทานเป็นบุญจริงๆ 

ยงัไมเ่ข้าใจกนั บางคนให้ทานเพราะหวงัผลบญุ บางคนใหท้าน

เพราะว่าอยากรวย บางคนให้ทานแบบไม่เต็มใจให้ บางคน 

ให้ทานเพราะคนอ่ืนพาทำา บางคนให้ทานเพราะต้องการแข่ง

กับคนอื่น บางคนให้ทานเพราะอยากให้คนอื่นชื่นชม บางคน

ใหท้านแล้วตัวเองไม่มีจะกิน บางคนใหท้านแล้วระลึกผลทาน

ตัวเองไม่ออก แค่เรื่องทาน ก็ต้องพูดกันทำาความเข้าใจกันยืด

ยาวแล้ว อย่าเพิ่งพูดถึงนิพพานเลย

พอดี
 “พอดี” พอไม่ดี เคยได้ยินบ้างไหม

 เพราะว่า “พอ” มันถึง “ดี”

 คนดีมักพอ คนไม่พอมักไม่ดี
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ปิ้งปล�
 การภาวนากเ็ปรยีบเหมอืนการปิง้ปลานีแ่หละ ไฟท่ีมนั

เผาปลาเราก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวา พลิกซ้ายพลิกขวาให้มัน

สุกเสมอกัน มันก็คงเปรียบเหมือนว่าการปฏิบัติ ถ้าเปรียบ

เหมือนศีล สมาธิ ปัญญาที่ต้องเสมอกัน ปัญญามากสมาธิช้า

ไปไม่ได้ สมาธิแน่นหนักปัญญาไม่เกิดไปไม่ได้ ปัญญามีแต่ไม่

รักษาศีลไปไม่ได้ แสดงว่าก็ต้องให้เสมอกัน เหมือนกับเราเอา

ปลามาปิง้นีแ่หละ ตอ้งพลกิขา้งซา้ยขา้งขวาใหม้นัสกุเสมอกนั

เวลามนัเสมอกนัแล้วมันกค็ลกุเคลา้เขา้กนัเปน็อนัเดยีวกนัได้

ท่านเลยเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นไตรสิกขา สนทนาธรรมกับพระชาวต่างชาติ

แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
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นำาลูกศิษย์ธุดงค์

เหยียบตะปูให้ดึงออก
 คนที่ขับรถยนต์ไปเหยียบตะปูโดยที่ไม่รู้ตัว ลมยางจะ

รั่วซึมออกมาเสมอ แต่รถก็ยังขับได้อยู่ เปรียบเหมือน คนที่

ทำาความชั่วแล้วกรรมยังไม่ส่งผลนั้นเอง แม้ชีวิตคนนั้นจะยัง

ไม่เจอกับผลกรรมที่ร้ายแรง แต่ความชั่วนั้นก็จะคอยบั่นทอน

ความเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ

 คนที่รู้ตัวและสำานึกผิด เปรียบเหมือน คนที่ต้องฝืนใจ

ดงึตะปตูวันัน้ออกมา ปะยาง ซอ่มแซม หรอื เปลีย่นยาง ตอ้ง

ใช้เวลาในการถ่ายถอน รถต้องหยุดวิ่งไปช่วงเวลาหนึ่ง

 อย่างไรก็ตามย่อมปลอดภัยกว่าคนที่เหยียบตะปูแล้ว

ลมยางรั่วซึมออกไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะไปประสบอุบัติเหตุวันไหน

ถึงวันนั้นคนที่สำานึกผิดและปรับปรุงตนเองได้ก็วิ่งไปไกลแล้ว

เข้าใจมั้ย…
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หยุดเพื่อดู
 สมถะเปรียบเหมือนการหยุด วิปัสสนาเปรียบเหมือน

การดูหากเราขบัรถอยู ่เราอยากอา่นป้ายเลก็ๆ ขา้งทาง กอ่น

ดูเราต้องหยุดก่อน ไม่เช่นนั้นก็อ่านไม่ทัน ดูไม่รู้เรื่อง เราหยุด

ก็เพื่อดูเช่นกัน หยุดเฉยๆ ไม่ดูก็ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ สมถะ 

กับวิปัสสนา จึงเป็น ๒ สิ่งที่ควบคู่กัน แยกออกจากกันไม่ได้ 

ก่อนจะวิปัสสนาได้ก็ต้องมีสมถะก่อนเช่นกัน กว่าคนจะเขียน

หนังสือ เรียงประโยค ผสมคำาได้ คล่องแคล่ว ก็เกิดจากการ

เขียน ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก จนคล่องแคล่วก่อนนั่นแหละ

ถนน ๒ ส�ย จะไปท�งไหนดี
 จะไปไม่ถึงถ้าไปทางลาดยาง จะไปปล่อยวางให้ไปทาง

ลูกรัง ในการปฏิบัตินั้นมี ๒ ทางให้เลือก

 ๑ ทางเรยีบสบาย แต่มกัจะมีส่ิงล่อใจใหเ้ราแวะเรือ่ยๆ 

ทำาให้ตายกลางทางไปไม่ถึงจุดหมาย

 ๒ ทางขรุขระยากลำาบาก ซึ่งทำาให้เราต้องคอย

ระมดัระวงัและมีสติอยูต่ลอดเวลาต้องใชค้วามเพยีรพยายาม

แต่ก็ทำาให้ถึงจุดหมายในที่สุด

ถอดจิต
 คนที่ถอดจิตเก่ง ไม่ใช่พระหรอก คนที่ถอดจิตเก่งคือ

ญาติโยมต่างหาก ตัวนั่งอยู่ตรงนี้ แต่จิตใจนี่ เดี๋ยวก็ถอดจิต

กลบัไปหาลูกท่ีบ้าน ถอดจิตไปท่ีทำางาน ถอดจิตไปอยู่กรงุเทพ

 พระท่านไม่ได้ถอดจิต ท่านใช้การกำาหนดดู ซึ่งกว่าจะ

ทำาอย่างนั้นได้ ก็ต้องเกิดจากความเพียรฝึกสติมาอย่างหนัก

ถ้าอยากทำาได้เราก็ต้องเร่งภาวนา พุทโธ ลงที่จิต จะได้มีสติ

ไม่ถอดจิตออกไปเรื่อยเปื่อย เข้าใจมั้ย..

ก้อนหินกับใบไม้
 ก้อนหินโยนลงนำ้าหนักจมลงลึก ใบไม้โยนลงนำ้าเบาอยู่

เหนือนำ้า นำ้าเปรียบเสมือนปัญหาที่หยั่งลึกในจิตใจคน ใบไม้

เปรียบเสมือนใจคนที่อยู่เหนือปัญหา แก้ไขทุกอย่างได้ นำามา

สอนใจเรา อย่าให้จิตใจหนักเหมือนกับก้อนหิน ยิ่งตกลงลึก 

ก็ย่ิงทุกข์ ทำาตัวให้เหมือนกับใบไม้ สบายกายสบายใจ 

ปลอดภัยไร้กังวล เข้าใจมั้ย..
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ขี้ที่เหม็นที่สุด
 ข้ีคน.. ข้ีคนน่ีกดชักโครกเอานำา้ราด ก็หายเหม็นแล้ว
 ข้ีควาย.. ข้ีควายน่ีหาทรายหาฟางมากลบ ก็หายเหม็น
แล้ว เอาไปทำาเป็นปุ๋ย ทำาให้ต้นไม้เติบโตได้อีกต่างหาก
 ข้ีโกรธ.. ไม่รู้จะเอาอะไรมากลบ ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะ
มันร้อน
 ข้ีเกียจ.. ย่ิงกว่าข้ีควายอีกนะ ข้ีควายเขายังเอาไปรดนำา้
พรวนดินได้ ข้ีเกียจ จะเอาไปรดอะไรได้ มีแต่กินกับนอน ไม่มีใคร
อยากได้เป็นสามี ภรรยา ไม่มีใครอยากเอาไปเป็นลูกจ้าง ลองคิด
ดูว่าอะไรจะเหม็นกว่ากัน
 ข้ีสงสัย.. เจออะไรก็สงสัยไปหมด น่ีก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ 
เพราะเขาเบ่ือท่ีต้องคอยตอบ
 ข้ีโลภ.. มีแต่คนออกห่าง เพราะเขากลัวจะโดนขอ เขากลัว
จะโดนเอาเปรียบ
 ข้ีเมา.. ภายนอกยังเหม็นแล้ว ภายในไม่ต้องพูดถึงสารพัด
ข้ีมีอยู่ในตัวคนข้ีเมาน้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง มีครบในตัวคนข้ีเมา
ท้ังหมด
 ข้ีกลัว.. น่ีก็ไม่มีใครอยากพาไปไหนมาไหนด้วย เพราะ
พ่ึงพาอะไรไม่ได้
 คนข้ีโลภ คนข้ีโกรธ คนข้ีหลง ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหน แค่
คิดถึงก็เหม็นข้ึนมาทันทีแล้ว เราจึงควรพิจารณาตนเอง อย่าทำา

ตนให้เป็นส่ิงท่ีเหม็นอย่างน้ัน

ไฟไหม้ฟ�ง ไฟไหม้ถ่�น
 สมาธนิอกพระพุทธศาสนานัน้เปรยีบเหมอืนกับไฟไหม้

ฟาง ติดไฟง่าย คือ ทำาอย่างไรก็ได้ ขอให้จิตสงบไวๆไหม้แรง 

คือ ชอบเอาไปใช้ในทางที่ผิด เช่น สะกดจิตของผู้อื่นใช้ในทาง

อิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ต่างๆ ให้คนหลงงมงาย มอดเร็วคือ เมื่อ

ใช้ในทางที่ผิด ก็มีทางเสื่อมของสมาธิได้ง่าย

 สมาธิของแท้ในพระพุทธศาสนานั้น เปรียบเหมือนกับ

ไฟไหมถ้า่น ถา่นน้ันมีกระบวนการทำายุง่ยาก คอื ตอ้งใชศ้รทัธา

ในการทำา กว่าจะติดก็ยาก คือ ต้องใช้ความอดทนเพียร

พยายาม ค่อยๆ ก่อไฟ ทีละเล็กทีละน้อย มอดช้า ไม่ดับสนิท 

คือ ใจต้ังม่ันเป็นสมาธิได้นาน ใช้ประโยชน์หุงหาอาหารได้เต็มท่ี 

อีกทั้งจะเอากลับมาใช้ใหม่ก็ได้ เขี่ยนิดๆ หน่อยๆ ก็พร้อมก่อ

ไฟใหม่ คอื สมาธไิมเ่สือ่ม เม่ือทำาจนชำานาญ หากตอ้งการเขา้

สมาธิ เพื่อใช้ประโยชน์จากสมาธิ ก็สามารถทำาได้ง่าย

 เราอยากจะเป็นไฟไหม้ฟาง หรือ ไฟไหม้ถ่าน ถ้าอยาก

จะเป็นไฟไหม้ถ่าน ก็ขอให้มีความอดทน เพียรพยายาม 

ภาวนาพุทโธให้ต่อเนื่อง เข้าใจมั้ย..
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เม�เหล้� เม�ธรรม
 คนเมาธรรมนั้น แตกต่างกับคนมีธรรม คนเมาธรรม

มกัจะรวมตวักนัเป็นกลุม่เป็นกอ้น สนทนากนัเรือ่งของคนอืน่

คนน้ันดีอย่างนี้ คนนี้ไม่ดีอย่างนั้น มาวัดก็นินทาคนที่บ้าน 

พอกลับไปที่บ้าน ก็นินทาพระที่วัด บางคนเป็นคุณหญิง

คุณนาย ก็ไปนั่งรวมกับกลุ่มคุณหญิงคุณนายด้วยกัน บางคน

กอ็จิฉาผูอ้ืน่ คอยจอ้งพดูจาประชดประชนั บางคนกน็ัง่รอ้งไห้

น้อยเนื้อตำ่าใจในวาสนาของตนเอง

 คนเมาธรรมอกีประเภทก็คือ พวกปฏบิตัธิรรมทกุทีรู่จ้กั

ทุกวัด มีงานบุญที่ไหนไปหมด แล้วก็กลับไปตู่คนที่บ้านว่าไม่

เอาไหน ไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวา จะแตกต่างอะไรกับคนเมาเหล้า

เคยไปทุกร้าน แล้ววิจารณ์ว่าร้านนั้นร้านนี้บรรยากาศดี

อย่างไร ดูสภาพแล้วไม่แตกต่างอะไรกับคนเมาเหล้าเลย คน

เมาเหลา้ยังพอมเีวลาสร่างได้ คนเมาธรรมนัน้ไมส่รา่ง เพราะ

คิดว่าตนเองเป็นคนดี ยังดีอยู่ ยังเข้าวัดดีอยู่

 เรามโีอกาสเขา้วดัแลว้ อยา่ทำาตวัเปน็คนเมาธรรมตอ้ง

ฝึกตนเองให้เป็นคนมีธรรม จึงจะเป็นความดีไม่เกิดโทษอย่าง

แท้จริงให้สาธุชนจำาไว้ให้ดีๆ นะ
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คว�มรู้ท่วมปัญญ�
 คนเมืองทุกวันนี้มีความรู้ท่วมปัญญา ปัญญาเปรียบ

เหมอืนตัวบา้นใหเ้ราได้พกัอาศยั ความรูเ้ปรียบเหมอืนทรพัย์

สมบัติที่มีในบ้าน

 คนที่มีความรู้ท่วมปัญญาเปรียบเหมือนคนที่มีทรัพย์

สมบัติมากมายมหาศาลจนล้นบ้าน จนตัวเองไม่มีท่ีนอน 

ตัวเองไม่มีที่นั่งเล่น จะเดินไปไหนติดทรัพย์สมบัติหมด  

กลายเป็นคนมีทิฐิมานะมาก ใครสอนอะไรไม่ได้ เพราะอะไรๆ 

ก็รู้ไปหมด ก็จะคอยค้านว่าแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่ คนเราจึงควร

ยอมโงด่กีว่าอวดฉลาด เพราะหากฉลาดอยู่ก่อนแล้วก็จะไมม่ี

ใครอยากสอน

 เด็กทีไ่ม่ได้เรยีนหนังสอืนัน้ เราว่าเขาไมมี่ปญัญาแทจ้รงิ

แลว้เดก็ไมม่คีวามรูต้า่งหาก ปญัญานัน้มอียูร่อวนัทีจ่ะไดใ้ชแ้ค่

นั้น

 คนที่มีความรู้มาก แต่ปัญญาตามไปอบรมไม่ทัน ก็จะ

นำาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด เอาไปใช้สร้างอาวุธทำาลายผู้อื่น 

เอาไปใชโ้กงผู้อืน่อย่างแนบเนยีน กลายเปน็ผู้ทีท่ำาความเดือด

ร้อนให้กับสังคม ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย

 คนที่มีปัญญาพอดีกับความรู้ ก็เปรียบเหมือนบ้านที่มี

ของกินของใช้ มีเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งอย่างพอเหมาะพอดี
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สามารถหยิบใช้อะไรได้สะดวก จะน่ังหรือจะนอนมุมไหนก็

สะอาดสะอ้านสบายใจ ได้ข้าวของเครื่องใช้อะไรมา ก็เอาเข้า

มาใช้ ใช้แล้วก็รู้จักท้ิงออกไปเร่ือยๆ ไม่เป็นขยะรกบ้าน ความรู้

นั้นมีมากก็เป็นสิ่งที่ดีเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติมาก  

แต่ถ้ามปีญัญานอ้ยกวา่จะเป็นผลเสยีแนน่อน เราอยา่เปน็คน

ที่มีความรู้ท่วมปัญญา ความรู้แม้เราจะมีมากแค่ไหน ต้องให้

ปัญญาของเรามีมากกว่าความรู้เสมอ

 ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนคำาที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอา

ตัวไม่รอด

วัดว�อ�ร�ม 
วิห�ร ล�น เจดีย์

 วัดวาอาราม วิหาร ลาน เจดีย์ คือ สิ่งภายนอกที่ 

บ่งบอกถึงความเป็นพุทธศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วหลักคำาสอน

ของพระพุทธศาสนาสอนใหน้อ้มนำาเอาสิง่รอบตัวมาทำาให้เกิด

ประโยชน์กับจิตใจให้ได้

 วัดวาอาราม คือ อารามของจิตใจนี้ วัดจิต วัดใจ ว่า

ภายในใจนี้ มีความดีอยู่มากแค่ไหน มีความไม่ดีอยู่เท่าไหร่

หมั่นวัดจิตวัดใจของตนเองและสำารวจตรวจสอบตนเองอยู่

เสมอ

 อารามมหียากไยอ่ยู่บา้งไหม ถา้มกีต็อ้งทำาความสะอาด

บ่อยๆ วัดจิตวัดใจนี้ก็จะสะอาดและน่าอยู่

 วิหาร คือ วิหารธรรม ของจิตใจดวงนี้ ใจเรามีวิหาร

ธรรมสอนใจตนเองบ้างไหม

 ลานวัด ที่ดี คือ สะอาดและเตียนโล่ง บ่งบอกถึงหลัก

ของธรรมะ ทีจ่ติใจวา่งและปลอดโปรง่ ไมม่เีศษใบไม ้เศษขยะ

ที่เปรียบเหมือนกิเลสในใจตกเรี่ยราดเกลื่อนกลาด

 เจดีย์ คือ สถานที่ที่สำาคัญที่คนจะชอบเข้าไปกราบไหว้

เจดีย์ในที่นี้คือใจดี หากเราใจไม่ดีแล้ว ต่อให้กราบเจดีย์เป็น
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ร้อยแห่ง ใจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ทุกวันนี้เราสนใจจะสร้างแต่เจดีย์

ไปที่ไหนก็เจอแต่เจดีย์ เพราะคิดว่าสร้างเจดีย์แล้วจะเกิดบุญ

ใหญ่ แท้จริงแล้ว สร้างเจดีย์เท่าไหร่ก็ไม่มีค่าอะไรเลยหากใจ

เรายังไม่ดี

 แตถ่า้มแีตค่นทีใ่จดแีลว้ ตอ่ใหไ้ปทีไ่หนถงึไม่มเีจดยีเ์ลย 

เราก็จะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแน่นอน

 หนึ่งคนใจดี หลายร้อยหลายพันคนก็อยากมาอยู่ใกล้

อยากมาชื่นชม หนึ่งคนใจดี สามารถสร้างคนให้ใจดีขึ้นได้ แต่

ร้อยพันเจดีย์ไม่สามารถทำาให้คนกลายเป็นคนใจดีได้เลย

 เจดียน้ั์นสรา้งไดง้า่ย แตใ่จดนีัน้กว่าจะสร้างไดแ้ตล่ะคน

นั้นสร้างได้ยากยิ่ง

 ใจดีจึงมีความสำาคัญมากกว่าเจดีย์มาก หากเราอยาก

สร้างเจดีย์จึงควรสร้างใจดีให้เกิดขึ้นกับเราก่อน กราบเจดีย์ก็

ไม่ต้องไปกราบที่ไหน อยู่แห่งใดก็กราบใจดีของเราก็มีความ

สุขยิ่งกว่า

 วัดวาอาราม วิหาร ลาน เจดีย์ จึงเป็นสถานที่สำาคัญ

แห่งใจก็ด้วยเหตุนี้ ต่อไปนี้จะไปวัดที่ไหน อย่าลืมน้อมนำามา

ให้เป็นธรรมะสอนใจตนนะ เข้าใจมั้ย…

กรรมเกิดขึ้นที่ตน แก้ที่ตน
 เราจะไปบวงสรวงหรือขอร้องใครให้ช่วยแก้ไขไม่ได้
หรอก เพราะเราเป็นคนก่อ และสร้างเอาไว้ในกาลก่อนแต่
หลงลืมจำาไมไ่ด ้เราควรตอ้งกลบัมามองตนในปจัจบุนั ยอมรับ
การกระทำาทีผ่า่นมาให้สง่ผลใหห้มด ยตุอิโหสิกรรม หยดุ อยา่
ทำาสิ่งที่ไม่ดีซำ้าอีก ทำาดีในปัจจุบัน ละสิ่งที่ไม่ดีออกไป ความดี
ก็จะพอกพูนขึ้น จิตใจก็จะผ่องใส หมดจด และจะไม่มีกรรม
ให้เกิดขึ้นมาอีก หมดแล้วกรรม อโหสิแล้วแห่งกรรม

ต้นไม้ให้ร่มเง� 
พระธรรมให้คว�มร่มเย็น

ร่ม..คนใช้กางบังแดดบังฝน
เปรียบดั่ง พ่อ แม่ ครูอาจารย์
ที่เป็นดั่งร่มโพธิ์ ร่มไทร ของบุตรธิดา ลูกศิษย์ 
ดังนั้น บุตรธิดา และลูกศิษย์จึงควรตระหนัก
ที่จะตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้น
ด้วยการเป็นคนดี ลดความเห็นแก่ตัว 
ทำาตัวเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
เพื่อตอบแทนบุญคุณพวกท่านเหล่านั้น
จึงจะได้ชื่อว่า ใจมีสุข เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
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ได้ธรรมะอะไร
จ�กก�รไปร่วมง�นศพ

 กลวัตายไหม สงสารเขา เสยีใจกบัเขา เมตตาเขา อทุศิ

สว่นบญุใหเ้ขา หรือนอ้มนำามาเปน็อทุาหรณส์อนใจตน สดุท้าย

เราก็จะมาเปน็เชน่นี ้ไมส่ามารถหลกีหนีพน้ได ้สงัขารสดุทา้ย

ก็ต้องเผาไฟไม่เหลืออะไรเลย

 จุดธูป ๑ ดอก ขอขมาศพ น้อมนำาธรรมะสอนใจไม่มี

ใครหนีพ้นความตาย ตายโดดเด่ียว สุดท้ายเราก็ต้องตาย 

เช่นกัน

 ดอกไม้ เหมอืนมายา หลอกไวว้า่สวยงาม แตถ่า้เรามอง

ทะลุเข้าไปข้างใน แท้จริงคือ สิ่งเน่าเหม็น ไม่ช้าต้องนำาไปเผา

ไฟและไม่เหลืออะไรเลย เหลือเพียงชื่อเสียงเรียงนาม ซึ่งเป็น

เพียงแค่สิ่งสมมุติ

 สีขาว-สีดำา คือกรรมดีและกรรมไม่ดี แล้วเราเลือกสี

อะไรทำาคุณงามความดีแล้วหรือยัง

 ข้าวต้ม ก่อนที่ข้าวต้มจะสุก ก็ต้องผ่านความร้อน จะ

พบความสงบกต้็องผ่านความวุน่วาย จะพบความสบายกต็อ้ง

ผ่านความลำาบาก

เหรียญครูบ�อ�จ�รย์
มิใช่ของขลัง

 เหรยีญครูบาอาจารยท์ีส่วมใส่ ไมไ่ดบ้ง่บอกวา่เปน็ของ

ขลัง แต่เป็นสิ่งที่ทำาให้ระลึกถึงคำาสอน เวลาเกิดมีภัยจะได้นำา

คำาสอนมาพิจารณา เตือนสติ ให้เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว  

ไม่ท้อแท้ และปฏิบัติตามคำาสอน ก็จะพ้นภัย
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สงคร�มครั้งสุดท้�ย
 เลข ๕ ท่ีมีความหมายในทางพุทธศาสนามาก คือ 

ขันธ์ ๕ และ อินทรีย์ ๕ ซึ่งขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนักที่สัตว์

โลกต้องแบกหาม เป็นเหมือนทหารเอกของข้าศึก ที่คอย

ทำาลายล้างผลาญจติใจของสตัวโ์ลกใหเ้รา่รอ้นมีความทกุขท์ิม่

แทงอยูต่ลอดเวลา และเป็นต้นเหตุของการเวยีนวา่ยตายเกดิ

ไม่รู้จักจบสิ้น

 ขันธ์ ๕ นี้มีอยู่ในตัวเราทุกๆ คน ขันธ์ ๕ คือ รูปเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ หลักคำาสอนสูงสุดของศาสนานี้คือ 

เรียนรู้ขันธ์ ๕ ให้ถ่องแท้ และปล่อยวางขันธ์ ๕ อันนี้ลงได้ก็

จะถึงที่สุดแห่งธรรม

 ซึ่งทหารเอก ของธรรม ก็คือ อินทรีย์ ๕ ที่ไม่ว่าจะ

ยาวนานแคไ่หนกต็าม เป็นขา้ศกึกบัขันธ ์๕ มาตลอด อนิทรย์ี๕ 

ก็คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

 นายทหารท้ัง ๕ นาย นี้ ไม่ว่าจะนำาทัพออกรบกับ 

ขนัธ์ ๕ ทไีร เปน็ต้องพ่ายแพยั้บเยนิกลับมาทกุครัง้ เปน็เพราะ

ว่าเราเองที่เปรียบเหมือนกษัตริย์ของจิตใจ ไม่เคยได้ใส่ใจใยดี

ที่จะฝึกฝนกองทัพของเรา ให้มีความหนักแน่นพอที่จะ

ต้านทานข้าศึกกิเลสทั้งภายนอกภายในได้บ้างเลย มีแต่คอย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มันแข็งแกร่งขึ้นและคึกคะนองใน 

ทุกๆ ครั้งที่เราเกิดมา เราจึงเป็นเหมือนกษัตริย์ที่ทรยศต่อ

จิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเสมอมา

 นายทหารเอก ซ่ึงมีประสบการณ์สูงที่เราต้องใส่ใจคน

แรก ก็คือ ศรัทธา หากเราปลูกฝังศรัทธาในศาสนานี้ให้หนัก

แน่น ก็จะทำาให้เรามี วิริยะ ที่จะพากเพียรให้ถูกทางตาม 

คำาสอนของพระพทุธเจ้า เมือ่มวิีรยิะ อย่างต่อเนือ่งสมำา่เสมอ

ไม่ท้อแท้ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้เหมาะสม สติก็จะเริ่มตั้ง

ได้เมื่อพากเพียรให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็จะเกิดเป็น สติที่แนบ

แน่นสติที่แนบแน่นก็จะทำาให้เกิดสมาธิท่ีมั่นคง และสุดท้าย

ปัญญาซึ่งเป็นขุนพลชั้นยอด ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวและ

แหลมคมที่สุด ซึ่งคอยแฝงตัวส่งทหารไปให้ความช่วยเหลือ

นายกองทั้ง ๔ อยู่เสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นว่า ศรัทธาอย่างไรให้

เปน็บญุเพยีรหนกัเบาอยา่งไรใหเ้หมาะสม ฝกึซอ้มสตอิยา่งไร

ใหส้ตแินบแนน่ ใชส้มาธอิยา่งไรใหถ้กูทางมัน่คง หากนายกอง

ทั้ง๔ ก่อนหน้า ปูทางไว้อย่างดีแล้ว ขุนพลปัญญาก็จะเปิดตัว

ยิง่ใหญเ่ปน็คนสดุทา้ยนำากองทพัเขา้ไปคลุกวงในบดขย้ีทำาลาย

ข้าศึกให้ย่อยยับ และนำาทัพออกมาด้วยชัยชนะ

 ทุกอย่างก็ไม่ง่ายเพราะตลอดสายทางการรบท่ีย่ิงใหญ่ 

ขันธ์ ๕ ก็มีกลุ่มนายทหารเอกรวมตัวกันเป็นหน่วยรบพิเศษ

คอยซุม่โจมตเีราเสมอ ทหารเอกของหน่วยรบพิเศษของกเิลส 

คือ นิวรณ์ ๕ ซึ่งจะดักโจมตีและคอยตัดทอนกำาลังของเรา
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เสมอ อินทรีย์ ๕ จึงต้องเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆ 

จึงจะได้ชัยชนะจากการรบ

 ขุนพล ของกิเลสกับธรรมที่เป็นคู่ต่อสู้ท่ีเหมาะสมกัน

ตลอดมาคือ

 ศรัทธา กับ รูป

 วิริยะ กับ เวทนา

 สติ กับ สัญญา

 สมาธิ กับ สังขาร

 ปัญญา กับ วิญญาณ

 เมื่อใดก็ตามที่กองกำาลังอินทรีย์ ๕ ของธรรมมีความ

พรอ้มรบอยา่งสมบูรณก์จ็ะกลายเป็น ศรัทธา วริยิะ สต ิสมาธิ

ปัญญา ที่แก่กล้า ถึงเวลานั้นไม่ว่าขันธ์ ๕ และนิวรณ์ ๕  

จะมุดหัวอยู่ที่ไหน ขุนพลท้ัง ๕ นาย ก็จะนำากองกำาลังท้ัง  

๕ นี้ไปบดขยี้กิเลสให้แหลก และพร้อมนำาชัยชนะอันถาวร 

กลบัออกมาจากสนามรบ คอื การหลดุพน้ออกจากวฏัสงสาร

อันนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป...จบ!!



โครงก�รดีส่งต่อดี ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์มะเร็งลำาปาง และ บ้านพักคนชรา

แจกทาน บริจาคสิ่งของ ร่วมสมทบทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้
รวมยอดเงินทำาบุญ ๗๘,๐๐๐ บาท



โครงก�รดีส่งต่อดี ครั้งที่ ๒
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ชุมชนมลาบรี อ.เวียงสา จ.น่าน
ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ให้ชนเผ่าผีตองเหลือง



โครงก�รดีส่งต่อดี ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ พระธาตุป๋อมป๋อ อ.ห้างฉัตร และบ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ
บูรณะพระธาตุและบริเวณโดยรอบ เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลลำาปาง
มอบทุนสร้างหอผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดหัวใจ และทุนซื้ออุปกรณ์ผ่าตัด

รวมยอดเงินทำาบุญ ๑,๓๔๐,๗๑๗ บาท



โครงก�รดีส่งต่อดี ครั้งที่ ๔
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านห้วยหล่อ อ.เมือง
แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ร่วมปลูกต้นไม้ และบูรณะป่าช้าวัดห้วยหล่อ
รวมยอดเงินทำาบุญ ๑๑๕,๘๖๗ บาท



โครงก�รดีส่งต่อดี ครั้งที่ ๕
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านต๋อม อ.เมืองปาน 

เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนชาวเขา
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ

มอบกลองปูจา แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน บูรณะวัดกลาง บ้านดอนไฟ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม

อบรมธรรมะ แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนบ้านฟ่อน 
รวมเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๒๙๑.๕๐ บาท



โครงก�รดีส่งต่อดีครั้งที่ ๖
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ บ้านหนองสามขา อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร
เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สมทบทุนบูรณะห้องสมุดโรงเรียน สมทบทุนปัจจัยถมดินปรับบริเวณ วัดป่าหนองสามขา
รวมยอดเงินทำาบุญ ๒๑๔,๐๐๐ บาท



โครงก�รดีส่งต่อดีครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ บ้านใหม่พัฒนา และ บ้านห้วยมง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง
แจกทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

รวมยอดเงินทำาบุญ ๕๗,๗๐๓ บาท



คติส่งท้�ย

“ธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว

ลงมือทำ�เลย

ไม่ต้องสงสัย

เข้�ใจมั้ย...”




