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 หนทางยังมีอยู ผูเดินทางยังไมขาดสาย 

ลงมือเสียแตวันนี้กอนที่กระแสลมแหงกาล

เวลา จะพัดพารอยพระบาทของทานหายไป 

เพราะถึงเวลานั้น พวกเราก็จะตองระหกระ

เหินไรทิศทาง ไปอีกนานแสนนาน 

  รางกายเปนยังไงเราคอยรูสึก จิตใจเปน

ยังไงคอยรูสึก บางคนสงสัยนะวาดูจิตดูยังไง 

เอาอะไรไปด ู จริงก็คือการรูทันความรูสึก

ตางๆที่เกิดขึ้นเทานั้นเอง การดูจิตคอยรูทัน

ความรูสึกที่เกิดข้ึน… 

 มีสติ รูลงที่กาย รูลงที่ใจ เปนปจจุบัน 

ดวยจิตที่ต้ังม่ัน เปนกลาง 

 การที่เราดูจิตนั้น อยาไปกังวลวาส่ิงที่

ถูกรูจะดับหรือไมดับ เพราะเราไมไดปฏิบัติ

เพื่อดับส่ิงที่ถูกรู  หากแตปฏิบัติเพื่อจะรูส่ิงที่

กำลังปรากฏดวยจิตใจที่เปน กลางจะเห็นเอง

วาส่ิงนั้นแสดงไตรลักษณอยูตลอดเวลา 

http://wiz.wimutti.net/
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 มีสติ รูลงที่กาย รูลงที่ใจ ตามความเปนจริง เปน

ปจจุบัน ดวยจิตที่ต้ังม่ัน เปนกลาง กายเคลื่อนไหว... รูสึก 

จิตใจเคลื่อนไหว...รูสึก เผลอไป... รูสึก เพงไว... รูสึก 

ซึมๆ... รูสึก สงสัย... รูสึก งง... รูสึก ไมรูอะไร... รูสึก 

ลังเล... รูสึก ดีใจ... รูสึก เสียใจ... รูสึก ชอบ... รูสึก ไม

ชอบ... รูสึก รัก... รูสึก เกลียด... รูสึก อะไรๆเกิดข้ึนที่กาย ที่

ใจ ก็รูสึกไป โดยไมแทรกแซง 

 มีสติ ต่ืนตัว รูสึกตัว ไปอยางเปนธรรมชาติ 

ที่ใดมีสัมมาสมาธิ-ที่นั ้นมีสติสัมปชัญญะ ที่ใดมี

สติสัมปชัญญะ-ที่นั้นมีสัมมาสมาธิ  

 ตราบใดที่ไมใชพระอรหันต ก็ตองขาดสติบางเปน

ธรรมดา ดังนั้น เราจึงไมควรพยายามจะทำสติใหตอเนื่อง 

เพราะทำไมไดหรอก ส่ิงที่ตองทำคือ รูวาเผลอ ใหเร็วทุกครั้ง

ที่เผลอ  

 การปฏิบัติธรรมเปนเรื่องงายแสนงาย เพียงแตคอยรู

ความจริงที่กำลังปรากฏเรื่อยไปเทานั้นเอง 

 พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลาย อยาเอาแตคิดตามคำสอน

ทั้งหลาย แตควรเจริญสติสัมปชัญญะใหมาก อยาใหจิตไหล

ออกไปโดยไมรูเทาทัน เม่ือถึงจุดหนึ่ง ก็จะเขาใจ จิตหนึ่ง คือ

สภาพจิตที่พนส้ินเชิงจากความปรุงแตงทั้งหลาย 

 การดูจิต หรือรูจิตนั้น ไมใชวาจิตจะตองดีเสมอไป แม

จิตมีกิเลส หากรูวากำลังมีกิเลส อยางนี้เรียกวา รู แลว แตถา

จิตกำลังดี อิ่มบุญอิ่มกุศล แตไมรูวาจิตกำลังเพลินบุญ แบบ

นี้ก็เรียกวายังหลงอยู  การรู จึงสำคัญที่รูใหทันจิตใจตนเอง 

ไมสำคัญหรอกวา จิตจะตองดีเลิศปราศจากอกุศลใดๆ  

 "รางกายและจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่

แวดลอมอยู" 

  หัดตามรูกายหัดตามรูใจไปเรื่อยๆ จนจิตจำสภาวะ

ธรรมได นี่เปนการทำสติปฎฐานใหเกิดสติ มีสติ รูกาย รูใจ

ดวยจิตที่ต้ังม่ันเปนกลางทำใหเกิดปญญา  มีปญญาแกรอบก็

เกิดวิมุตติ จิตก็จะปลอยวางความถือม่ัน 

 หัวใจกรรมฐานอยูที่ การมีสติในชีวิตประจำวัน 

เราไมตองไปชวยใหจิตปลอยวาง หรือเลิกยึดติดสิ่ง

ตางๆ ใหทำใจสบายๆ รูมันเรื่อยๆ ไป จะรูอะไรก็ได จะติด

อะไรก็ได เม่ือจิต เขาใจแลว จิตเขาจะปลอยวางของเขาเอง 

 

 เม่ือมีจิตที่ต่ืน รูตัว มีสติและสัมปชัญญะแลว ก็จะมา

ถึงจุดที่ยากลำบากที่สุดอีกจุดหนึ่ง  คือ ทำอยางไร จิตที่ต่ืน

เปนแลว จะต่ืนไดตอเนื่อง ไมหลงหลับฝนอีก เครื่องมือ

เดียวที่จะชวยให จิตต่ืน อยางตอเนื่อง คือการเจริญสติปฏ

ฐาน 

 จิตที่ฝกดีแลวนั้น ทำอะไรไดแปลกๆ แตที่แปลกและ

อัศจรรยที่สุดก็คือ พนทุกขได  

 กิเลสเปนของเร็วและวองไวยิ่งนัก เวลาที่ผูปฏิบัติ

เผชิญหนากับมันนั้น จะมัวเที่ยวถามครูบาอาจารยก็ไมทัน

แลว อาศัยโยนิโสมนสิการนี้แหละ เปนเพื่อนคูใจ เพราะ

เปนของทันกันกับกิเลสตัณหา  

 หากผูใดปฏิบัติแลวดีตลอด ไมเห็นความเส่ือมเลย ผู

นั้นอาการสาหัสทีเดียว เพราะมองไมเห็นความจริง หากใคร

ปฏิบัติแลวเห็นแตความเจริญแลวเส่ือม เส่ือมแลวเจริญของ

จิต แตก็ปฏิบัติตอไปอยางไมทอถอยดวยความมีสติปญญา  

ผูนั้นนับวาเปนผูใกลตอมรรคผลนิพพาน 
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“ ทางพนทุกขไมไดอยูที่ปา ใหรูลงปจจุบันไป ภาวนา

นะอยาไปเลือกสิ่งแวดลอม เรายังจำเปนตองอยูใน

บาน เราก็ภาวนาในบาน เราตองอยูบนถนน ขับรถอยู 

ก็ภาวนาบนถนน อยูที่ไหนเราก็ภาวนาที่นั่น ” 

 การเห็นความเกิดดับของสภาวธรรม อยางเปน

ปจจุบันนี้แหละ คือการเจริญวิปสสนาแมสภาวธรรมอยา

งอื่นๆ ก็ใหรูไปอยางเดียวกันนี้ การปฏิบัติ ไมมีอะไรมากไป

กวา การรู ความเกิดดับของสภาวธรรมที่กำลังปรากฏ

เทานั้น แลวจิตจะกาวไปสูความรูแจงเห็นจริงดวยตัวของ

มันเอง 

 การปฏิบัติธรรม ก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อ

เรียนรูความจริงตรงหนา จนกระทั่งจิตยอมรับความเปน

ธรรมดาของความทุกขทั้งหลาย (ซึ่งก็คือสิ่งทั้งปวงที่เกิด

ขึ้น) รูวามันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน จิตจึงพนจาก

ความด้ินรนแสสายเพราะส่ิงธรรมดาที่ตองเผชิญนั้น  

 การที่จิตเจริญปญญานั้น จิตจะตอง... 

1 เจริญของเขาเอง แลวแตเขาจะหยิบยกธรรมใดขึ้นมา

พิจารณา โดยกอนหนานั ้น ผู ปฏิบัติก็เพียงแตเจริญ

สติสัมปชัญญะเทานั้น 

2 มีสภาวธรรมรองรับ คือรูเห็นสภาวธรรมที่กำลังปรากฏ

ไปดวย เชนถาจิตพิจารณาโทสะ ก็จะดำเนินตอนที่สภาวะ

ของโทสะกำลังปรากฏอยู  

 การปฏิบัติ จึงมีทั้งแบบที่ใชสมาธินำ และใชปญญานำ 

แตไมวาจะใชส่ิงใดนำ ในที่สุดก็ตองมีพรอมทั้งสติ สมาธิ 

และปญญา จิตจึงสามารถถอดถอนตนเอง ออกจากกอง

ทุกขและกองกิเลสได 
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  อยาปฏิบัติธรรมเพื่อโออวด อยาปฏิบัติธรรมเพื่อได

รับการยอมรับจากหมูเพื่อน ประการสำคัญ อยาเอานิสัย

ฉาบฉวยทางโลก มาใชในการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติ

ธรรม ตองการความตอเนื่องเปนอยางมาก คือจะตองปฏิบัติ

ดวยความจริงใจจนตลอดชีวิต  

 การปฎิบัติไมมีอะไรมาก มันคือการรูทันตัวเองไป

เรื่อยๆ รางกายเคลื่อนไหว รูสึก รางกายหยุดนิ่ง รูสึก จิตใจ

เคลื่อนไหว รูสึก จิตใจหยุดนิ่ง รูสึก จิตใจหนักๆก็รู จิตใจ

เบาๆ ก็รู จิตใจเราเปนอยางไรก็รูเลนๆ มันจะทำงานทั้งวัน

ทั้งคืน 

 ผูปฏิบัตินั้นตองกลาหาญและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ

ธรรมอันเปนกิจเฉพาะตัว มีกาย เวทนา จิต ธรรมเปนบาน

หรือที่อยูอาศัยหรือวิหารธรรมของจิต มีตปะ คือความเพียร

แผดเผากิเลส เปนกำลังความมุงม่ันของจิต มีสติ เปนเพื่อน

คู ชีวิตประจำจิตของตน ไมจำเปนตองมีเพื ่อนปฏิบัติ

ภายนอกก็ได มีสัมปชัญญะ เปนคร ู ไมตองมีครูภายนอก

ก็ได ขจัดศัตร ู คือความยินดียินรายในโลกออกเสีย เมื่อ

พากเพียรมากเขา จิตก็จะถอดถอนตนเองออกจากกองทุกข

คือขันธได 

 ในหลักการแลว การเดินจงกรมที่ถูกตองคือการเดิน

อยางมีสติสัมปชัญญะ เชนเดียวกับการนั่งที่ถูกตอง คือการ

นั่งอยางมีสติสัมปชัญญะ ถามีสติสัมปชัญญะ จะปฏิบัติ

ธรรมในอิริยาบถใดก็ถูกตองทั้งสิ้น ถาขาดสติสัมปชัญญะ 

ตอใหเดินจงกรมจนเทาแตก ก็ยังไมใชการปฏิบัติธรรม

แทจริงในทางพระพุทธศาสนา  

 เราอยาไปพยายามสรางความรูตัวข้ึนมา  เอาแควาเผลอ

ก็รูวาเผลอ เพงก็รูวาเพง พอไมเผลอและไมเพงแลว ก็รูตัว

ข้ึนมาเองพอฝกมากเขา ชำนาญเขา เราจะพบวา ในขณะที่

รูตัวนั้น จิตใจเบิกบาน สบายโดยอัตโนมัติ แตในขณะที่หลง

ที่เผลอ ซ่ึงเคยคิดวาเปนความสบายมาแตกอนนั้น มีสภาพ

ไมผิดกับการนั่งกอดขยะกองใหญเอาไวทีเดียว 

 ความ รู ต่ืน และเบิกบานของจิตนั้น รักษาไวไมไดดวย

การเพงจองหรือจงใจ    

 เม่ือรูตัวเปนแลวก็ตองเจริญสติปฏฐาน ความรูตัวจึง

จะตอเนื่องยาวนานไปเอง ทั้งยังจะอบรมทั้งสมาธิและ

ปญญาไปพรอมกันดวย 

 ผูที่เจริญสติปฏฐานไดจริงๆ นั้น จัดวาเปนผูเขาใกลตอ

สัจจธรรมมากแลว 

 พวกเราควรสำรวจตนเอง วาเขาขายเปนผูประมาท

หรือไม วิธีดูที่งายที่สุดก็คือ ใหหม่ันตรวจสอบวา เราได

พยายามเจริญสติสัมปชัญญะอยูในปจจุบันหรือเปลา หรือ

เราผลัดผอนเอาไวคอยเจริญสติสัมปชัญญะทีหลัง

 โลกเขาหลอกลวงกันดวยของใหม แตครูบาอาจารย 

เชนหลวงปูเทสก ทานกลับบอกวาเราถูกหลอกดวยของเกา 

คือถูกราคะ โทสะ โมหะของเกานี้เอง เปลี่ยนหนากันเขามา

หลอก แลวเราก็ถูกมันหลอกอยูไดเรื่อยๆ เสียดวย  

 จิตที่ใชเจริญ วิปสสนานั้นไดแกจิตที่เปนปกติธรรมดา

ที ่ส ุดของมนุษยน ี ้ เอง (ภูม ิของมนุษย จึงเปนที ่ท ี ่

พระพุทธเจาทานมาตรัสรูกันเพราะเหมาะสมมาก) ดังนั้น 

เม่ือจะทำวิปสสนา ก็ใหรูอารมณของจริง ไปดวยจิตที่เปน

ปกติธรรมดานี่เอง ไมตองไปดัดแปลงจิตให เงียบ ขรึม ซึม 

นิ่ง ด่ิง สวาง ฯลฯ 

 รูทันจิตวาจิตแอบไปคิด รูวาจิตคิดเปนวิปสสนานะ 

แตรูเรื่องราวที่คิดอยางมากเปนสมถะหรือไมก็ฟุงซานไป

เลย 
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 ความรูทางพระพุทธ ศาสนาจึงเปนความรูที่แจมแจง 

ค ือร ู ตามความเป นจร ิงถ ึงส ิ ่ งภายนอก อ ันได แก 

ปรากฏการณทั้งปวง และรูชัดถึงส่ิงภายใน อันไดแกส่ิงที่

เรียกวา เรา เรา เรา  ดวย เม่ือมองทุกอยางตามความเปนจริง

จนถึงข้ันปราศจากตัวเราแลว ส่ิงภายนอกทั้งปวงจะมีความ

หมายอะไร ดังนั้นไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไมตองคอยนั่ง

ปลอบใจตนเอง หรือพยายามมองโลกในแงดีเปนคราวๆ ไป 

การแกปญหาความทุกขดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

จึงมีจุดส้ินสุด อาจกลาวไดวา มองโลกแงดี มีความสุข มอง

โลกตามความเปนจริง พนทุกข  

 จิตปกติธรรมดาของมนุษย อันเปนจิตที่สุขภาพดีนั้น 

เปนเพียงจิตปกติเปนธรรมชาติธรรมดาที่สุด มันจะทำ

หนาที่รูอารมณทั้งปวงดวยความเปนกลาง ไมหลง ทั้งหลง

แบบเผลอ หรือหลงเพง ไมหลงไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และไมจมลงไปในโลกของความคิดและจินตนาการ เปนจิต

ที่มีความรู ต่ืน และเบิกบานนอยๆ 

 คนทั้งหลายนั้น มี จิตผิดปกติ ปวยไขไปดวยอำนาจ

ของกิเลสอยูเสมอๆ ไมมี จิตปกติ ที่จะเจริญวิปสสนาได

จริงๆ ดังนั้นในข้ันตน ผูปฏิบัติจึงตองรักษาพยาบาลจิตที่

ปวยไข ใหเปนจิตปกติเสียกอน เชื้อโรครายที่ทำใหจิตปวย

ไข มีอยู 5 ตัวดวยกัน คือนิวรณ 5 ไดแก ความพึงใจในความ

สุขอยางโลกๆ ความพยาบาทขุนเคืองใจ ความฟุงซาน 

ความหดหู และความลังเลสงสัย ถาส่ิงเหลานี้มีอยูในจิตใจ 

ก็ใหผูปฏิบัติรูตรงเขาไปที่นิวรณเหลานี้เลย 

 จะทำอะไรก็ทำไปเถิด แตทำแลวเปนเหตุใหกุศลเจริญ

ข้ึน อกุศลเส่ือมไป ทั้งจะตองไมเปนการเบียดเบียนตนเอง

และผูอื่นดวย ศีลขอเดียวชนิดนี ้ เปนศีลสบายสำหรับนัก

ปฏิบัติ 

 เวลาภาวนาอยาเสแสรง อยาแตงใจ อยานอมใจ อยา

ทำวางฟอรม (ที่ทำเพราะอยากดี) ใหรู อยางที่มันเปน 

สภาวะอะไรเกิดข้ึนก็รูลงไป อยาไปแกไข ถาทำแลวไมรูวา

ทำยิ่งเปนตัวรายเลย 

 การดูจิตคือการใช จิตดูจิต จิตดวงใหมไปดูจิตดวง

กอนที่เพิ่งดับสดๆรอนๆ เชน จิตตะกี้เผลอไป เกิดจิตดวง

ใหมที่ไปรูวาจิตตะกี้เผลอไป เปนจิตคนละดวงกัน ทานถึง

ใชคำวา “จิตเห็นจิต” จิตนั่นแหละเปนคนเห็นจิต แตวาเปน

จิตคนละดวง ไมใชดวงเดิม ดวงหนึ่งเกิดข้ึน ดวงหนึ่งดับไป

ทั้งวันทั้งคืน 

 เม่ือจิตรูสภาวธรรมอยางเปนปจจุบันไปเรื่อยๆ จิตก็จะ

เกิดปญญาปลอยวางอารมณภายนอกเขามาเปนลำดับ จน

เขามาหยุดอยูที่จิตเอง ตรงจุดนี้ จิตมีความตั้งมั่นอยาง

สมบูรณ เพราะสิ่งเราภายนอกไมอาจหลอกลอใหจิตกวัด

แกวงออกไปได สติ ก็กำหนดรูอยูที่จิต ซึ่งสงบ วาง 

สัมปชัญญะ ก็พิจารณา(ดวยการรู) อยูที่จิต กลาวงายๆ ก็คือ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ประชุมลงที่จิต หากมี

กำลังพอ จิตก็อาจจะปฏิวัติตนเองไปสูมรรคผลตอไป 

 จิตนั้น ถาเรารูเขาตามธรรมชาติธรรมดา เขาจะพัฒนา

ของเขาไปเอง ถาเราจงใจแทรกแซง แถมไมรู อ ีกวา

แทรกแซง ก็จะไปไมได  

 การที่พวกเราเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรม ในขณะที่

พระพุทธศาสนายังดำรงอยูอยางสมบูรณ นับวาเปนวาสนา

อยางยิ่งอยูแลว ไมจำเปนตองเสียดายวา ไมไดพบครูบา

อาจารยองคนั้น องคนี้เพราะเราไดพบตัวแทนพระพุทธเจา 

คือพระธรรม อยูแลว 

 เราปฏิบัติธรรม ไมใชเพื่อละกิเลสแตเพื่อละความเห็น

ผิดของจิตใจที่ไปหลงเชื่อวิ่งตามกิเลส แลวพาทุกขมาใหตัว

เอง แตเราก็จำเปนตองรูกิเลส เพราะถารูไมทัน กิเลสมันจะ

ทำพิษเอา คือถามันครอบงำจิตใจได มันจะพาคิดผิด พูดผิด 

ทำผิดแลวจะนำความทุกขความเดือดรอนมาให 

 ธรรมปฏิบัติจึงมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันมากมาย แต

แกนกลางเปนอันเดียวกันทั้งส้ิน คือการมีสติรูสภาพธรรม

ที่กำลังปรากฏในปจจุบัน 
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 แทนที่จะเปนปฏิปกษกับส่ิงแวดลอม แทนที่จะเพง

โทษผูอื่น หรือส่ิงอื่น มาพากเพียรศึกษากิเลสในจิตใจของ

เราเองดีกวา เพื่อเราจะพนทุกขไดตั้งแตเดี๋ยวนี้ แมสิ่ง

แวดลอมจะเลวรายประการใดก็ตาม 

  ไมมีใครทำใหเรา เปนทุกขไดหรอกนอกจากเราทำ

ของเราเอง ดวยความรูเทาไมถึงการณ แลวก็รับผลอันแสบ

รอนนั้นดวยตนเองอยางยุติธรรมที่สุดแลว 

 ที่จริงเราปฏิบัติ ไมใชเพื่อเอาความรู แตปฏิบัติเพื่อ

ความพนทุกขของจิตโดยจิตมีปญญาไมไปยึดอารมณที่กำลัง 

ปรากฏ ไมใชโดยเรามีความรู 

 อยาไปสำคัญวา นี่คือจิตรู จิตคิด จิตจำ  จิตเห็น ส่ิง

เหลานั้น เปนการประกอบกันขึ้นของนามขันธเทานั้นเอง 

รักษาสติ สัมปชัญญะไวใหแจมใส ตอเนื่อง รูสภาพธรรมที่

กำลังปรากฏตามความเปนจริง รูปและนาม เขาจะทำหนาที่

ของเขาไปตามเหตุปจจัย ใหดูตอหนาตอตาทีเดียว 

 "ปญหา" เปนส่ิงที่คูกับชีวิต แต "ทุกข" เปนส่ิงแปลก

ปลอม 

  ทุกขเกิดจากเหตุ ไมมีใครดับทุกขได แตตองดับเหตุ

แหงทุกข เม่ือเหตุดับทุกขก็ดับ 

 การปฏิบัติลำบาก และปฏิบัติสบาย ไมเกี่ยวกับ

ความเร็วในการรูธรรมบางคนทั้งลำบากทั้งรูชา บางคน

สบายแลวรูเร็ว ก็มี 

 ไมวาจะปฏิบัติแนวไหน ส่ิงที่ตองเนนที่สุดก็คือการ

เจริญสติสัมปชัญญะ และถาเจริญสติสัมปชัญญะไดถูกตอง

ธรรมก็จะลงเปนเนื้อเดียวกับที่ ความพนทุกข  

 อยาพากันทอถอยเสีย เม่ือไดยินคนอื่นพูดธรรมะแลว 

เราฟงเขาไมรู เรื ่องเราไมตองรู อะไรเลยก็ได รูแควาทำ

อยางไรเราจะไมทุกขก็พอแลว เพราะนั่นคือใจความทั้ง 

หมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งจำเปนที่คนๆหนึ่งควรจะ

เรียนรูไว 

  เม่ือจิตรูความจริง จิตก็ปลอยวาง ไมเขาไปแทรกแซง

ส่ิงใดคือพอเห็นอารมณใดเกิดข้ึน ก็รูวา "มันก็เทานั้นเอง" 

"มันเปนอยางนั้นเอง" เม่ือจิตรูจักปลอยวาง จิตก็ไมทุกขมี

เทานี้แหละ 

 ถาเราเคารพพระธรรม แทนตัวบุคคล เราก็จะไมหวั่น

ไหว แมจะมีขาวพระไมดีอยูทุกวันๆ ก็ ตาม 

 การที่เราดูจิตนั้น อยาไปกังวลวาส่ิงที่ถูกรูจะดับหรือ

ไม ดับเพราะเราไมไดปฏิบัติเพื่อดับส่ิงที่ถูกรู  หากแตปฏิบัติ

เพื่อจะรูสิ่งที่กำลังปรากฏดวยจิตใจที่เปน กลางจะเห็นเอง

วาส่ิงนั้นแสดงไตรลักษณอยูตลอดเวลา 

 พวกเรายอมทำผิดกันมาแลวทุกคนส่ิงใดทำผิดบาปไป

แลว แกไขไมไดแลว ก็เพียงเอาเปนบทเรียนที่จะสำรวม

ระวังตอไป แตอยาคิดทบทวนเพงโทษตนเองเรื่อยๆไป 

เพราะจิตจะเศราหมองไมมีโอกาสพัฒนาตอไป สูปลอยวาง

เสีย ต้ังใจทำกรรมดี หรือกรรมเหนือดีบางทีจะหนีผลของ

กรรมชั่วที่พลาดพลั้งทำไปแลวได 

 ถาเราเปนทุกข เด๋ียวนี ้ ก็ตองลงมือหาทางออกจาก

ทุกขเด๋ียวนี้ ไมมีเหตุผลอะไรที่จะกลาวโทษวาความทุกขมา

จากคนนั้น ส่ิงนั้น เพราะแทที่จริงแลว ถาจิตของเรานี้ไมวิ่ง

ออกไปหาทุกขมาใสตัวความทุกขจะเกิดข้ึนไมไดเลย  

 ทางสายกลางที่เปนพฤติกรรมของแตละบุคคลเปน

เรื่องที่ตองสังเกตเอาเองวาทำอยางใด อกุศลจะลดลง กุศล

จะเจริญข้ึน สวนกลางของจิตนั้น เหมือนกันทุกคนคือรู"ที่

ไม"ปลอยจิตใหเพลิดเพลินยินดีไปกับอารมณหรือ เพง

อารมณเพื่อบังคับจิตใหแนบกับอารมณอันเดียว 
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 ธรรมะลึกซ้ึง แตไมลึกลับ ไมมีทางใดจะเขาใจได 

นอกจากลงมือทำดวยตนเอง  

 ทุกวันนี้ครูบาอาจารยทานแผเมตตากันอยูเสมอๆ ถา

เราไมนึกถึงทาน เอาแตนึกถึงอาหารของกิเลส เราก็ไมรูสึก

หรือสัมผัสไดถึงความรมเย็นในจิตใจของทาน 

 กระแสตัณหาผลักดันใหสัตวโลกทั้งหลาย เวียนวาย

ตายเกิดอยูในหวงทุกขไมมีส้ินสุด ผูที่สลัดหลุดจากอำนาจ

ของตัณหาเสียไดเปนสุขอยางยิ่ง 

 ถารูทันจิตใจตนเองอยางแจมแจง ตัณหา มานะ และ

ทิฏฐิก็แทรกเขามาครอบงำไมได ขันธ 5 ก็จะทำงานไปตาม

ธรรมชาติธรรมดาไมใชอุปาทานขันธที่จะเปนตัวทุกขแต

อยางใด 

 งานกรรมฐานเปนงาน ละเอียด ปฏิบัติไปอยาง

สบายๆ ประณีต เปนธรรมชาติธรรมดา อยาไปปฏิบัติดวย

แรงจูงใจของกิเลส จนตองวางมาดเปนผูปฏิบัต ิ แตถา 

กำลังจงใจ กำลังวางมาด กำลังกดขมบังคับกายและจิต ก็ให

คอยรูเทาทันไวเด๋ียวมันก็เปนธรรมดาเอง 

 แทที่จริงโลกที่วาใหญนั้น เราสัมผัสมันไดเพียงนิด

เดียว นิดเดียวจริงๆ เชนภาพของโลก ทั้งโลก ทั้งจักรวาลที่

เราเห็น ไดก็เพียงแคแสงสะทอนของวัตถุเหลานั้นเทานั้น 

เราไมไดสัมผัสกับส่ิงเหลานั้นจริงจังอะไรเลย 

 ยิ่งความคิดนึกทั้งหลาย กระทั่งคิดจะเปนเจาโลก มัน

ก็เปนเหมือนภาพลวงตา เหมือนความฝนที่จิตคิดปรุงเอาไม

ไดเกี่ยวกับโลกเลย เราสัมผัสโลกไดนิดเดียว แตความอยาก

มันมากกวานั้นมากนัก ดังนั้นชีวิตจึงเต็มไปดวยความไม

สมอยาก และความสามารถในการเสพย ของคนเรามีนิด

เดียวแตความตองการเสพย มันไมส้ินสุด  

 เสียงที่ไดยิน ก็เพียงความสะเทือนที่แกวหูนิดเดียว

เทานั้น กลิ่นในโลกมีมาก ก็ไดกลิ่นเพียงนิดเดียว รสก็

สัมผัสไดเพียงนิดเดียว  และซ้ำๆ ซากๆ ส่ิงที่มาสัมผัสทาง

กาย แมจะมีไดมากมาย แตที่มาสัมผัสเราจริงๆ ก็มีนิดเดียว 

“ ถาพวกเราตระหนักในความเปนลูกพอเดียวกัน คือ

พระศาสดา  ถาเราเคารพพระธรรมวินัย เหนือตัวบุคคล

ถาเรามองตนเองมากกวามองคนอื่น จิตใจก็จะสงบ

สบาย ไมเสียเพ่ือน และไมเสียเวลาพัฒนาตนเอง ” 

“พระธรรมเป น

ของรมเย็น บุคคล

ตางหากที่เรารอน

เพราะอยากจะให

โลก(ผูอื ่น)เปนไป

ไดอยางใจ “
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 เราสัมผัสโลกไดนิดเดียว โลกมันก็เปนโลกของมันอยู

อยางนั้น แตเรากลับคิดวาเราเปนเจาของครอบครองอะไรๆ 

ต้ังมากมาย ทั้งที่กายของตนเอง ก็ครองไวไมไดจริง 

มาร(กิเลส)นั้นกลัววาเราจะมีสติสัมปชัญญะ มีปญญา

เอาตัวรอดไดมันจึงหาอะไรๆ มาลอใหเราลืมตัว เผลอคิด

เรื่อยเปอยไปเรื่อยๆ 

 ธรรมะนั้นศึกษาแลวไมนำไปปฏิบัติก็เทากับได

ประโยชนจากพระศาสนาไมเต็มที่ ถามีโอกาสก็ควรไปฝก

ตนเองดูบางจะไดประสบการณชีวิตที่มีคุณคาอีกดานหนึ่งที

เดียว 

 เซ็นฟงคำสอนของพระพุทธเจาแลวไมใหหยุดอยูที่คำ

สอนนั้น แตใหหันมาเรียนรูธรรมชาติของตนเองหรือเรียน

รูจิตใจตนเองนั่นเอง เพื่อการเขาถึงพุทธภาวะดวยการ

ประจักษเอาดวยตนเอง 

 ชนิดของสมาธ ิ ถาเปนมิจฉาสมาธ ิ นั่งเอาสงบ

เคลิบเคลิ้ม หรือเที่ยวรูเที่ยวเห็นรอนเรออกไปภายนอกก็

ไมใชตนทางของปญญา  แตถาเปนสัมมาสมาธินั่งเพื่อความ

มีสติสัมปชัญญะ มีความต้ังม่ันของจิต แลวเอาจิตนั้นไปรู

ความเกิดดับของรูปนามอยางเปนปจจุบันก็เปนทางแหง

ปญญา 

 ถาจะศึกษาปฏิบัติธรรมก็มาพิจารณาเรื่องการถือศีล 

เจริญสมาธิและปญญาแลววัดผลจากจิตใจตนเองวา ปลอด

จากอำนาจของกิเลสตัณหามากขึ้นหรือเปลาและทุกขนอย

ลงหรือเปลาไมจำเปนตองเอาผลหรือความรู ไปถกเถียง

เอาชนะกับใครหรอก เพราะผูปฏิบัตินั้น ชนะตนเองดีกวา

ชนะคนอื่น  

 นักปฏิบัติก็ยังกลัวเจ็บ กลัวตาย กลัวพลัดพราก แต

เม่ือจวนตัวเขาจริงๆ มักจะแตกตางจากบุคคลทั่วไป  ตรงที่

มีสติสัมปชัญญะเขาเผชิญหนากับอันตรายทุกอยางดวย

ความองอาจกลาหาญ สมเปนศิษยมีครูโดยอัตโนมัติ 

 ความยากของการปฏิบัติวิปสสนานั้น อยูตรงที่ไมรู

สภาพธรรมที่กำลังปรากฏจริงๆ แตการปฏิบัติไปปนเปอน 

ดวยความคิดบาง ดวยการเพงโดยไมรูตัวบางเรื่องเหลานี้พูด

กันเถียงกันเทาไรก็ยากจะเขาใจกัน ตองลงมือทำกันจริงๆ 

แลวเอาของจริงในจิตใจมาวิจารณกัน 

 เม่ือมีศีลอันงามจนตนเองติเตียนตนเองไมไดแลวจิต

จะเกิดความอบอุนใจ หรือเกิดปติก็ได ถัดจากนั้น จะ

สามารถเจริญวิปสสนาตอไปไดเลย คือรูความสงบใจ รูปติ

สุขไปเลย ดวยจิตที่เปนกลาง พระพุทธเจาทานจึงรับรอง 

ธรรม ที่พราหมณผูหนึ่งกลาววา ศีลขัดเกลาสมาธิ สมาธิ

ขัดเกลาศีลเหมือนมือขวาลางมือซาย และมือซายลาง

มือขวาฉะนั้น 

 อยาไปกังวลวาในขณะนั้นจิตจะเปนทุกข แลวพยายาม

ดับทุกขเพราะเราไมไดดูจิตเพื่อดับทุกข หากแตดูเพื่อใหรู

ความจริงวาทุกขเกิดข้ึนไดอยางไร ดับไปไดอยางไร ซ่ึงเม่ือดู

นานเขาจะประจักษชัดวา ทุกขเกิดข้ึนเพราะจิตหลง/ไหลไป

ยึดอารณนั่นเอง เม่ือจิตรูความจริงแลว จิตก็ยอมหาทางพน

ทุกขของเขาเองเรามีหนาที่รูเทานั้น  

 การปฏิบัติในข้ันละเอียดไมมีอะไรมากหรอก มีแต

ยิบๆยับๆเทานั้นเอง เพราะมันไมไดบัญญัติ ก็ใหรูมันเหมือน

ที่รูอารมณอื่นๆ นั่นเองคือรูดวยจิตที่เปนกลางจริงๆ

 จิตไมเคยปราศจากอารมณเราปฏิบัติก็ไมใชเพื่อไมให

จิตรูอารมณ แตปฏิบัติเพื่อใหจิตฉลาดไมหลงอารมณที่กำลัง

ไปรูเขา ที่วาจิตฉลาดก็คือจิตเขารูอริยสัจจคือรูวา  ถาเม่ือใด

จิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข ถาจิตสักแตรูไมอยากไมยึดก็ไม

ทุกข   

“ เรารักอะไรก็จะทุกขเพราะส่ิงนั้น เพราะวาส่ิงทั้งหลาย

แปรปรวนทั้งส้ิน ไมมีอะไรคงที่อยูไดตลอดเวลา เฝารูไป

จนใจยอมรับความจริง การที่ใจยอมรับความจริงเรียกวา

เราเขาถึงธรรมะ มีดวงตาเห็นธรรมะ ” 
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 ธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเอง ความจริงรางกายคือ

เปนทุกข ความจริงของจิตใจคือไมคงที่ เฝาดูใจของเราทุก

วันไปเรื่อยๆ จะเห็นวาจิตใจไมคงที่ ทำงานปรุงแตงตลอด

เวลา เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ราย เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขหมุนเวียน

เปลี่ยนแปลงไปไมเคยหยุดนิ่ง 

 ถาเราปราถนาแตความสุข ความสงบ ความดี ส่ิงเหลา

นี้เปนของไมคงที่ เราไดมาประเด๋ียวเดียวก็จะเสียไป ถาใจ

ยอมรับความจริง จิตใจจะไมทุข เพราะฉะนั้นธรรมะของ

พระพุทธเจาไมไดมาหยุดที่ความดีที่เปนคนดี เพราะดีก็ไม

เที่ยง 

 ใจมนุษยมันดีอยาง นี้นะ ดีตรงมันบังคับไมไดใหเราดู 

บางคนจะเริ่มงงแลววา  มันไมเที่ยง มันเปนทุกข มันบังคับ

ไมได แลวมันดีอยางไร มันดีตรงที่เราจะหมดความยึดถือใน

กายในใจนี้ได เราจะเห็นเลยมันไมใชของดีของวิเศษอีกตอ

ไปแลว มันเปนของที่มีภาระ เปนของที่มีความทุกขมาก 

เปนของที่ไมคงที่เลย นี่ความวิเศษของจิตใจมนุษยอยูตรงนี้

เอง ตรงที่มันแสดงไตรลักษณ 

 การปฏิบัติมีแงมุมซับซอน นาสนุกนาศึกษาจริงๆ ถา

หา"พระ"ในจิตตนเองพบ จะประเสริฐที่สุดดีกวาพบพระ

ภายนอกสักรอยองคเสียอีก 

 ธรรมะเรียนไมได ดวยการคิดนะ เรียนไมไดดวยการ

ถาม แตเรียนไดวิธีเดียวคือ ดูลงมาในกายดูลงมาในใจ อยา

เลื่อนลอยไปอยูในโลกของความคิด ตราบใดที่เรายังหลงอยู

ในโลกของความคิด เราจะรูกายรูใจไมไดเลย เราจะหางจาก

มรรคผลนิพพาน  

 การปฎิบัติไมมีอะไรมาก มันคือการรูทันตัวเองไป

เรื่อยๆ รางกายเคลื่อนไหว รูสึก รางกายหยุดนิ่ง รูสึก

จิตใจเคลื่อนไหว รูสึก จิตใจหยุดนิ่ง รูสึก จิตใจหนักๆ ก็รู 

จิตใจเบาๆ ก็รู จิตใจเราเปนอยางไรก็รูเลนๆ มันจะทำงานทั้ง

วันทั้งคืน 

 ธรรมชาติของจิตนั้น ยอมคะนองไปดวยอำนาจของ

กิเลสไดงายอยูแลว หากปลอยใหความคะนองระบาดไปถึง

กายและวาจาดวย จิตใจก็จะยิ่งคะนองหนักขึ้นกวาเกา 

พระพุทธเจาทานจึงไมสรรเสริญการพูดมาก และความ

คลุกคลี 

 ส่ิงที่เปนหัวใจของการปฎิบัติอยูที่วา ทำอยางไรเราจะ

ต่ืนข้ึนมา ทำอยางไรเราจะเกิดความรูสึกตัวที่แทจริงข้ึนมา 

ถาไมรูสึกตัวไม วาจะทำกัมมัฏฐานใดๆขึ้นมา อยางมาก

ที่สุดไดแคสมถกัมมัฎฐานอยางเลวลงไปก็ไดแคการบังคับ

กดขมทรมาน กายทรมานใจแคนั้นเอง เพราะฉะนั้นความ

รูสึกตัวจึงเปนแกนเปนหัวใจที่สำคัญตองรูสึกตัวใหเปน

ตองรูสึกตัวใหไดตองรูสึกตัวข้ึนมาต่ืนข้ึนมากอน  

 อนาคตของเราจึงเปนไปตามกรรมที่สะสม ถาอยากไป

สุคติ จำเปนตองมีสติเพื่อใหเกิดคุณธรรมฝายด ี แตถาจะ

พัฒนาจิตจน เปนอิสระจากความบีบคั้นทั้งปวงก็ตองมี

สัมมาสติระลึกรูกายระลึกรูใจ จนเกิดปญญาบรรลุมรรคผล

นิพพาน 

 ตองต้ังหลักใหแมนนะ ภาวนาเพื่อใหเห็นวากายกับใจ

ไมใชเรา ไมใชภาวนาอยางไรจิตจะมีแตความสุข มุงเอา

ความสุข ความสุขถาวรในโลกไมมี ในโลกมีแตความทุกข

ถาวรนะ เพราะในโลกนี้เต็มไปดวยความทุกขความสุขเปน

เพียงภาพลวงตา 

สำหรับพวกเราที่เปนฆราวาสนี ้ ขอใหพากเพียรเจริญ

สติกันใหมาก ทำใหไดในปจจุบันนี้แหละ ถึงไมบวชก็เปน

ชาวพุทธที่แท ถาไดบวช ก็จะไดเปนเพชรพลอยประดับ

พระศาสนากันตอไป 

“อานธรรมภายนอกแลว อยาลืมอานธรรมภายในดวย ” 
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 สติสัมปชัญญะเปนธรรมมีอุปการะมาก เพราะเปน

เครื่องมือใหไดสมบัติในสุคติและนิพพาน เสียดายแตผู

ปฏิบัติสวนมากไมมีสัมมาสติและไมมีสัมปชัญญะคือสัมมา

ทิฏฐิ อันเปนตัวปญญาพูดงายๆ ก็คือขาดสติปญญาในการ

ปฏิบัติธรรม จึงไดเพียงปฏิบัติตามๆ กันไป และไมเห็นผล

ประจักษแกตนเองวาทุกขนอยลง และกิเลสตัณหาเบาบาง

ลง 

  การบวชเปนเรื่องงายแตบวชแลวจะทำประโยชนของ

ตนใหถึงพรอมและตลอดรอดฝงนั้น ยากนัก  

  ชีิวิตคฤหัสถ นั้นไมไดเปนอุปสรรคขัดแยงใดๆ ตอ

การปฏิธรรมเลย ถาเราแยกออกระหวางอารมณ ที่ปรุงแตง

ภายนอกกับจิตใจภายใน เพราะถาแยกอารมณกับจิตออกก็

ไมมีนักบวชไมมีคฤหัสถ แตถาแยกไมออกไมวาจะเปน 

คฤหัสตหรือนักบวชก็มีอุปสรรคทั้งนั้น 

 ไมมีใครทำใหมรรค(ญาณ)เกิดข้ึนได มีแตจิตที่พรอม

แลวทั้งศีล สมาธิ และปญญา เขาพลิกตัวออกจากโลกเอง 

การปฏ ิบ ัต ิ ไม ว  าข ั ้นไหน จ ึงหน ี ไม พ นการเจร ิญ

สติสัมปชัญญะ อันเปนเครื่องสงเสริมศีล สมาธิและปญญา

ใหบริบูรณ 

  ถาเรามีสติอยู เราอยูตรงไหนเราก็ภาวนาได อยูตรง

ไหนเราก็มีความสุขได เวลาเราปฎิบัติแลวเราจะไมเปนปฎิ

ปกษตอสิ่งแวดลอมเลย แมสิ่งแวดลอมที่ย่ำแยเราก็ยัง

ภาวนาของเราได 

 เราจะรักกายรักใจมากเลย แตวันใดที่สติปญญาแก

รอบขึ้นมาจะเห็นวากายนี้ทุกข ถูกความทุกขบีบคั้นตลอด

เวลา จิตใจก็มีแตความทุกข ไมเที่ยง บังคับไมได เห็นซ้ำแลว

ซ้ำอีกจนมันเอือมระอา มันหมดความรักในกายในใจไดก็

ปลอยวางความยึดถือกายยึดถือใจ ความพนทุกขที่แทจริง

อยูตรงนี้ ลองดูนะ ไมตองเชื่อแตใหลองดู 

 การดูจิตใหดูสอง อัน คือดูความรูสึกกับดูกิริยาอาการ

ของจิต กิริยาอาการของจิตเชน ขณะที่ฟงหลวงพอพูดเนี่ย 

เด๋ียวก็็มองหนาหลวงพอแวบหนึ่ง เด๋ียวก็ต้ังใจฟง ฟงแลวก็

ไปคิด จิตไปฟงก็รู จิตไปดูก็รู จิตไปคิดก็รู รูกิริยาอาการการ

ทำงานของเขา หรือรูความรูสึกก็ได ฟงหลวงพอพูดแลวงง

ก็รูวางง อยางนี้ใชไดแลว รูความรูสึก ไมใชรูความคิดนะ รูที่

ความรูสึก ความคิดเปนเรื่องราวที่คิด เปนสมมุติบัญญัติ 

เรื่องราวที่คิดไมใชรูปไมใชนาม 

 เราเรียนเพื่อใหรูไมใชเรียนเพื่อเอา ถาใจมันหมดงานที่

จะตองทำ หมดภพคือหมดการทำงานของจิต ภพก็ขาด ใจ

ไมทำงานก็ไมมีผูทำงาน ความทุกขไมมีที่จะต้ัง ไมมีที่จะอิง

อาศัย นี่ที่สุดของทุกขอยูตรงนี้ อยูตรงที่ละอวิชชาได ละ

ความเห็นผิดได ละไดก็วาง ไดวิมุตติก็เห็นนิพพาน 

 การภาวนาไมยากแตตองอดทน ไมรีบรอนใหเดินไป

วันละกาวสองกาวแตอยาอยูนิ่งอยาถอยหลัง พระพุทธเจา

ไมสรรเสริญการอยูนิ่ง ทานบอกคุณงามความ ดีตองพัฒนา

ไปเรื่อยๆ โดยไมตองรีบรอนพัฒนา  ถารีบรอนพัฒนาจะลม

เหลวเลย เพราะทำดวยโลภะความอยาก ใหคอยรูกายคอยรู

ใจ รูไปเลนๆรูไปทุกวันแลวมันจะพัฒนาไปเองแลวจะ ออ จิ

ตมันปฎิบัติของมันเองเราไมไดปฎิบัติ เกิดกุศลอกุศลมันรู

เอง 

 วิปสนาคือการมีสติ รูความเปลี่ยนแปลงของกาย รู

ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่งเห็นความ

จริงทั้งกายทั้งใจไมใชตัวเราหรอก เปนส่ิงซ่ึงเราอาศัยอยูใน

โลกเทานั้นพอเห็นอยางนี้ก็คลายความยึดถือออกไป แลวก็

ไมทุกขเพราะกายไมทุกขเพราะใจอีกตอไป   

“ปญญาก็คือการเห็นไตรลักษณนั่นเอง มันจะรูเลยวา 

สภาวะทั้งหมดเกิดขึ้นแลวก็ดับ สภาวะทั้งหมดไมเที่ยง

เปนทุกขไมใชตัวเรา ถาเห็นสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง

ลงเปนไตรลักษณจะไดมรรคผลนิพพาน ไมนานหรอก” 
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“ ชื่อหนึ่งของพระพุทธเจาคือพระโลกวิทู แปลวา        

รูแจงโลก โลกมีอะไร โลกก็มีแตทุกขหนะสิ พอเห็น

ทุกขแลวใจเราก็เปนกลาง เรารูแลวนี ่ ตรงไหนก็หมด

ทุกขเลย ไมมีหรอก ภพใดที่จะไมทุกข “

   เปาหมายในชีวิตของ เราคือการพัฒนาตนเอง พัฒนา

ไปสูความสุขที่แทจริง มนุษยทุกคนใฝหาความสุข ฉะนั้น

เราด้ินรนทุกส่ิงทุกอยาง ไปเรียนหนังสือ ไปทำงานไปมีลูก

มี เมียก็หวังวาจะมีความสุขทั้งส้ินเลย การศึกษาธรรมะจะ

ทำใหเราพบความสุขที่แปลกประหลาดอีกชนิดหนึ่ง ความ

สุขที่ไมอิงอาศัย ส่ิงอื่นและคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นความจริง

มนุษยเราเกิดมาเพื่อทำหนาที่ของตัวเอง คือพาตัวเองใหพน

จากความทุกข 

 ถาเรารูสึกตัวอยู กิเลสจะเขามาที่ใจไมได ถาขาดสติ

หรือลืมเนื้อลืมตัวลืมกายเลือมใจเม่ือใด กิเลสจะแฝงเขามา

ในใจเรา กิเลสเม่ือเขามาสูใจแลวไมมาเฉยๆ จะมากระตุนมา

เรงเราใหจิตใจนี้เกิดการด้ินรนข้ึนมาจิตใจจะด้ินรนไป 

 ศาสนาพุทธเม่ือศึกษาและปฎิบัติแลวไดพนทุกขไดตอ

หนาตอตาจริงๆ และเปนธรรมะที่ไมเนิ่นชา ใหผลที่รวดเร็ว

มาก แตถาทำไปหลายปก็มีแตความทุกข กิเลสก็ละไมได 

ไมใชของจริง 

 ถาเราภาวนาแลวเราอยูกับโลกนี้ไมได รอนเปนฟน

เปนไฟ แสดงวาภาวนาไมเปน ถาภาวนาแลวอยูกับโลกได

อยางรมเย็นเปนสุข แตเห็นโลกนี้รอน เปนฟนเปนไฟ โลกนี้

ทุกขลวนๆ อยางนี้ดี แตความรอนมันเขาไมถึงตัวเรา  ไมถึง

จิตถึงใจ ใจมีความสุขความสงบอยูทามกลาง ความเรารอน

ของโลก ทานพุทธทาสทานเปรียบไววาเหมือนลิ้นงูอยูใน

ปากงู ลิ้นงูเลยไมถูกงูกัดตาย อยูกับโลกแตไมทุกขนะ 
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  ศาสนาพุทธ ภาวนาไปซิ ฉันอยูตรงไหนก็ภาวนาได 

ขอใหมีสติเอาไวเถอะ อยูตรงไหนความทุกขก็เขามาสูใจ

ของเราไมได เราเรียนจนเราคนพบตัวเองนะ  

   การปฏิบัติไมใชเรื่องยากและไมใชเรื่องลึกลับ ใน

เบื้องตนที่ศึกษา อาจจะยากลำบากเพราะเปนเรื่องไมเคยชิน

ตองอดทนตอการเค่ียวเข็น และความผิดหวังบาง แตความ

ผิดพลาด แลวพยายามใหม ซ้ำแลวซ้ำอีกนั้นเองจะเปดใจ

ของผูปฏิบัติที่อดทนได ใหปฏิบัติถูกและมองเห็นธรรม 

ธรรมซึ่งมีอยูแตไหนแตไรแลวเพียงแตเราไมเคยเห็นเทานั้น

เอง 

 ศีลอะไรที่เราไมมี ศีลอะไรที่เราดางพรอยก็สำรวม

ระวัง แตละคนทำผิดศีลไดนะ แตละคนตองเคยทำผิดศีลมา

แลว แตทำแลวก็แลวกัน อยาไปทำอีก อดีตจบไปแลวไมเอา 

เอาปจจุบันต้ังอกต้ังใจใหดี สมาทานสำรวมมันนะ ไมทำผิด

ซ้ำ อยางนี้ก็ใชไดแลว 

 การปฏิบัติธรรมที่ดี ตองทำในชีวิตจริง ตอนที่มีผัสสะ

นี่แหละ พอมีผัสสะแลว ก็คอยวัดจิตวัดใจตนเองเรื่อยๆ ไป 

ไมนานก็จะรูเองวา อะไรคือนาม อะไรคือรูป อะไรคือ

อารมณ อะไรคือจิต กิเลสอกุศลเปนอยางไร บุญกุศลเปน

อยางไร ตัณหาเปนอยางไร และรูชัดวา ส่ิงปรุงแตงทั้งปวง

ลวนแตแปรปรวนไมแนนอน เปนไปตามเหตุปจจัยทั้ง     

ส้ิน 

 พระพุทธเจาสอนใหรูกาย พระพุทธเจาสอนใหรูใจ 

พระพุทธเจาไมสอนกำหนดนะ พระพุทธเจาสอนใหรู "ทุก

ขัง อริยะสัจจัง ปะริญเญยยัง: : ทุกขเปนส่ิงควรรูรอบ" รู

รอบคือ รูดวยสติรูดวยปญญา รูดวยสติคือรูถึงตัวสภาวะ

ของมัน รูดวยปญญาก็จะเห็นลักษณะของมัน รูดวยสติก็คือ 

เห็นสภาวะ เชน ความโกรธเกิดข้ึนเห็นความโกรธโผลข้ึน

มา รูดวยปญญาก็คือเห็นความโกรธนั้นไมเที่ยง ความโกรธ

เปนทุกข  ความโกรธไมใชตัวเรา  บังคับไมได หามไมได รู

ดวยปญญาก็คือเห็นไตรลักษณนั่นแหละ ถารูดวยสติก็เห็น

รูปนาม รูดวยปญญาเห็นไตรลักษณ 

 ความสุขที่เรา รูจักเปนความสุขที่อาศัยคนอื่น อาศัย

ส่ิงอื่น ถาเราอยูกับคนนี้ถึงจะสุข ถามีคนนี้ถึงจะสุขนะ ถา

ไมเจอคนนี้ถึงจะสุข ถาไดทรัพยสินอยางนี้ถึงจะดีมีความ

สุข ความสุขเราจะอิงขางนอก หรืออิงชื่อเสียงเกียรติยศที่

เปนของขางนอก พระพุทธเจาสอนวา วิธีหาความสุขอยาง 

นั้น เราจะไมเจอความสุขที่ถาวรหรอก ความสุขจริงๆเนี่ย 

ใหเราเรียนรูเขามาในกายในใจตัวเองนะ เพราะความทุกข

มันอยูที่กาย ความทุกขมันอยูที่ใจ ถาเรียนรูอยางถองแทใน

กายในใจตัวเอง ถึงวันหนึ่งความทุกขจะไมเขามาสูใจเรา  

เราจะสามารถมีความสุขอยูไดในทุกๆสถานการณเลย  

 สำคัญมากนะโยนิโสมนสิการ ชวยตัวเองดวยการ

สังเกต ใชความสังเกตเอา  จิตใจเราไปติดไปของอะไร ไปคาง

ไปคาอะไรอยูใหรูทันไปเรื่อย 

 ระหวางการปฎิบัติ ธรรม ผูปฎิบัติจะพบวามีทั้งเจริญ

และเส่ือม เม่ือเจริญก็ไมดีใจ เม่ือเส่ือมก็ไมเสียใจ ไมตอง

ดิ้นรนอยากใหหายเสื่อม แตใหเห็นความเสื่อมดวยความ

เปนกลาง ความเสื ่อมจะกลับมาเปนความเจริญขึ ้นมา    

ทันที 

  ถาเราทอดทิ้งการปฏิบัตินอกเวลาทำงานแลวไปสนใจ

วาตอนทำงานจะปฏิบัติไดอยางไร อาจจะเปนความพลาด

ของเราแลว คือเราหลอกตนเองวา  เราไมมีเวลาปฏิบัติเพราะ

ตองทำงาน 

“การปฎิบัติพวกเราดูใหถึงจิตถึงใจตัวเองนะ มันไม

ออมคอม วันใดเห็นวาจิตไมใชเรา ไดโสดาบัน วันใดไม

ยึดถือจิต วั้นนั้นแหละเปนพระอรหันต เพราะส่ิงที่ยึด

ที่สุดคือจิตนั่นเอง” 
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 ผูรูตรงขามกับผูคิด ผูตื่นตรงขามกับผูหลับผูหลง 

อยางเวลาที่เราใจลอยไป ตรงที่ระลึกไดวาเมื่อกี้ใจลอยไป

แลวนี ่ จะมีภาวะแหงความรูเกิดข้ึนส้ันๆนิดเดียว อันนี้แห

ละคือภาวะแหงการรูหรือรูตัว สวนผูเบิกบานนี่พอเรารูไป

เรื่อยๆนะ จิตเนี่ยพออยูเฉยๆ แคมีสตินะ จิตจะเบิกบานข้ึน

มาเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนแวบเดียว จะเกิดแลวดับทั้งส้ินเลย 

 พวกเราเองที่ชอบแบงชีวิตเปนสองสวน ชีวิตชวงนี้

เปนเวลาปฎิบัติ ชวงนี้เปนเวลาไมตองปฎิบัติ ตราบใดที่ยัง

รูสึกชีวิตมีสองสวนนะ ชาตินี้ยังไกลตอ มรรคผลนิพพาน 

แตถารูสึกชีวิตนี้มีแตเรื่องปฎิบัติ แตวาเผลอบางรูบาง เผลอ

บางรูบางอันนี้แหละใกลกับมรรคผลนิพพาน ยกเวนคนที่

ตองทำมาหากิน ตองทำงานที่ตองคิดนะ ในขณะนั้นปฎิบัติ

ไมไดหรอก ก็ตองยกเวนไป  

 การปฏิบัติธรรมก็ เปนเพียงการหันกลับมาเผชิญหนา

กับความจริงเอาของจริงๆมายืนยันใหจิตเห็นจน สุดปญญา

ที่จะคิดดีดดิ้นไปทางอื่นไดแลวยอมจำนนตอความเปนจริง 

ทุกส่ิงทุกอยางของสังขารเม่ือปลอยวางเลิกด้ินรนแลว ก็จะ

เขาใจถึงธรรมชาติที่เหนือความคิดนึกปรุงแตงได  

 ธรรมแทซุกซอนอยูในกายในจิตนี้ เหมือนเพชรที่

ซอนอยูในกองขยะ ถาเอาแตเบือนหนาหนีกองขยะ ไม

อยากรับรู ไมอยากสนใจ เพราะอยากรูเห็นแตของสวยงาม

ลวงโลกทั้งหลาย เม่ือไรจะคนพบเพชรงามเม็ดนี้ได สวนคน

ที่ตั ้งใจปฏิบัต ิ เจริญสติรู ลงมาในกายในจิตอันสกปรก

โสโครกนี้ คอยคุยคอยเข่ียส่ิงที่ปกปดออก เขาก็คนพบเพชร

งามไดไมยากอะไรนัก  

  งานหลักของเราคือ รูกายรูใจ ตัวนี้แหละที่เราไดผล

ประโยชนที่แทจริง สมถะเหมือนไดพักผอน เคยมีคนคิดนะ

ถาทำสมถะมากๆ จะเกิดปญญาไหม มันก็เหมือนถามวา

นอน มากๆจะรวยไหม เปนคำถามที่ไมฉลาดนะ ไมฉลาด

เลย นอนเยอะๆจะรวยไหม 

 ไมวาสภาวะใดๆเกิด ข้ึน ไมตองไปดูที่ตัวนิมิต ใหดูที่

จิตของเราเอง เชนอยูๆเห็นหนาผีเปะๆ โผลข้ึนมานะ ใจเรา

กลัวเนี่ยใหรูวากลัว ไมตองดูที่นิมิตนั้น อะไรเกิดข้ึนดูที่ใจ

ของเราเอง 

  ปญญามันอยูตรงที่ เห็นวากิเลสเกิดแลวดับบังคับมัน

ไมไดพอเห็นอยางนี้มากเขาๆ จิตก็จะไมยึดถือกระทั่งกิเลส

กิเลสยอมจิตไมไดอีกตอไปแลว ที่พระพุทธเจาทานใชคำวา

จิตของทานเขาถึงสภาพที่ไมมีอะไรปรุงแตงได นี่ฝกไปตรง

นี้ ไมใชฝกที่จะไปทำลายกิเลสตรงๆ   

  ธรรมะจึงเปนเรื่องที่ยุติธรรมที่สุด และไมมีลูกฟลุค 

ถายอมลำบากตั้งหนาปฏิบัติเสียตอนนี ้ ก็จะสบายในภาย

หลัง หากจะเอาสบายในตอนนี้ ก็ตองไปเริ่มตนลำบากใน

ภายหลังอยูดี ไมมีหรอกที่จะไดกำไรทางธรรม โดยไมตอง

ลงทุนเลย 

 เราไมไดภาวนาเอาระยะเวลา เราไมไดภาวนาเอาระยะ

ทางดวย อยางเดินจงกรมนะบางคนต้ังใจจะกลับไปกลับมา

ใหไดสองรอยเที่ยว รีบจ้ำใหญเลย เหมือนเดินตามควาย 

สมัยนี้ก็ไมมีควายใหตาม ไมรูตามอะไรนะ พอครบสองรอย

เที่ยวแลวก็ภูมิใจ วันนี้ภาวนาดี ภาวนาเอาเวลาเอาระยะทาง

ใชไมได เราภาวนาเอาสต ิ ถาเรามีสติอยูขณะนั้นเปนการ

ปฎิบัติ ขณะใดขาดสติขณะนั้นขาดการปฎิบัติ การปฎิบัติ

กับขาดการปฎิบัติจะสลับกันทั้งวันเลย

“กรรมเกาหนีไมได ชาวพุทธไมแกกรรมเกานะ ชาวพุทธ

ทำกรรมใหมที่ดี กรรมเกานะสงผลใหเราไดเจอกับปรากฎ

การณที่ดีบางเลวบาง เวลากรรมเกาใหผลไมดีมากเราเจอ

แตสิ่งที่ไมดีหนาที่เราไมใชไปแกกรรมเกา หนาที่เราคือ

ทำกรรมใหมที่ดีคือมีสติเอาไว” 
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 ถาเวลาภาวนานะ จะเอาแตเจริญไมเอาเส่ือมนี่เขาใจ

ผิด ไมวามือระดับไหนนะ ถาไมใชพระอรหันตเนี่ย เจริญ

แลวก็ยังเสื่อมอยู ยังหนีไมพนความเปนคู คือความเจริญ

และความเส่ือม 

 ความฝนคือความคิดนั่นเอง ความคิดตอนหลับเรียก

วาฝน สวนความคิดของเรานี่ก็คือความฝนตอนต่ืน จิตเดิน

ทำงานอยางเดียวกันนั่นแหละ ขึ้นวิถีอยาง เดียวกันนั่น

แหละ แลวก็พอเราฝกสติไวชำนิชำนาญ พอเราฝนไมดีเกิด

นิมิตไมดี สติทำงานเลย เพราะฉะนั้นพอเราตายจริงๆจะไม

ไปอบาย เชนพอนิมิตไมดีเกิดแลวเรากลัว สติระลึกถึงความ

กลัวปบ ขาดเลย เราจะไมไปอบาย สติมันทำงานเอง 

 เราอยากดูของจริงก ็ปลอยกายปลอยใจใหอยูกับความ

จริง ไมใชไปดัดแปลง ผูปฎิบัติไปหลงกลที่วาไปพยายาม

บังคับกายบังคับใจ ไปแทรกแซงมัน เลยไมสามารถรูกายรู

ใจตามความเปนจริงได พอปลอยแลวงายไมมีคนดวยซ้ำไป

ไมมีคนไมมีสัตวไมมีเราไมมีเขามีแตความสุข 

  งานในโลกนี้ไมเคย เสร็จหรอก ถาคิดรอใหงานเสร็จ

แลวจะภาวนา ชาตินี ้จะไมไดภาวนาตองภาวนาไปเลย 

ทำงานไปก็ภาวนาไปนี่แหละ ใชชีวิตปกตินี่แหละ ภาวนาไป

เลย กัมมัฏฐานที่หลวงพอสอนใหคือการดูจิตดูใจนั้น เปนกั

มมัฏฐานที่เหมาะกับคนในเมือง คนที่ทำงานที่ตองคิดมากๆ 

ทำกัมมัฏฐานอยางอื่นไมไดหรอก 

 ถาเรารูกายรูใจจนถึงจุดหนึ่งนะ มันจะมีสติข้ึนมา พอ

มีสติก็มีความสุข เราก็มีสติมากเขาๆนะ จิตใจเราต้ังม่ันสงบ

อยูทามกลางความวุนวายของโลกนะ เรามีความสุข เราก็ต้ัง

ม่ันรูโลกไปตามความเปนจริง จิตเกิดปญญาเขาใจความเปน

จริงของโลกนะ จิตปลอยวางโลกไดนะนี ่ มีความสุขที่สุด

เลย

 เราภาวนาไมใชวาหมดความอยากแลวเราจะเฉื่อย ไม

เฉื่อยเลยนะ จะขยันขันแข็ง เพราะข้ีเกียจมันเปนกิเลส เรา

จะไมไดทำอะไรเพราะวาอยาก แตทำเพราะวาสมควร        

ทำ

 จิตที่ไปรูสภาวะ ธรรมตองเปนใจที่ธรรมดาที่สุดไมดัด

แปลงใดๆ เมื่อรูสภาวะแลวความยินดียินรายเกิดขึ้นก็ให

รูทัน ความยินดียินรายจะดับ เราก็รูทุกส่ิงดวยใจที่เปนกลาง

ตอไปใหหัดรูทุกอยางดวยใจที่เปนกลางไมแทรกแซงรูไป

เรื่อยๆเด๋ียวปญญามันคอยเกิดข้ึน   

 อยากพนทุกข ทุกขอยูที่กายที่ใจ มีสติรูกายรูใจ วิธีรู

กายรูใจก็บอกอยางละเอียดก็คือวิธีเจริญวิปสสนานั่นเอง 

พอปฎิบัติเต็มที ่ แลวอะไรจะเกิดข้ึน จิตใจมันพนทุกข พน

แบบไหน พนเพราะมันไมยึดถืออะไร ไมใชพนเพราะไมมี

อะไร แตพนเพราะไมยึดถืออะไร ไมใชพนเพราะไมมีกาย 

ไมใชพนเพราะไมมีใจ มีกายมีใจอยูแตไมทุกข เพราะไมได

ไปหยิบฉวยมันข้ึนมา 

 อยูในโลกนะใชเหตุผล เราหัดเจริญสติเพื่อใหจิตของ

เราปราศจากอคต ิ เมื่อไมมีอคติแลวการพิจารณาเหตุผลจะ

รอบคอบรัดกุม เหลือที่ขอมูลแลวคราวนี้ ขอมูลและ

กระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผล จะอยูในโลกจะเอาชนะ

ไดก็ตองมีส่ิงเหลานี้นะ ขอมูลตองแมน มีขอมูลที่แมน แลว

ก็มีกระบวนการตัดสินขอมูลซ่ึงปราศจากอคติ 

 ความทุกขนี่เราหา มาเองสรางข้ึนมาเอง ไมสรางก็ได

ถาฉลาดพอ แตมีเงื่อนไขตองฉลาดพอ ที่เรามาฝกกัมมัฎ

ฐานกันเนี่ยนะ หัดรูกาย หัดรูใจ เพื่อใหฉลาดพอนั่นแหละ 

ฉลาดพอคือใหมีสัมมาทิฎฐิ มีปญญา ฉลาดรูความจริงของ

กายของใจ 

“กัลยาณมิตรที่แททำใหเรารูธรรมที่ไมเคยรู ทำใหเราละ

ธรรมที่ควรจะละ ทำใหเราเขาถึงธรรมที่ควรจะเขาถึง” 
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  จะเปนชาวพุทธไดตองเขมแข็งนะ เพราะวาเราตอง

พึ่งตนเอง ไมพึ่งกระทั่งครูบาอาจารย เราหาครูบาอาจารย

เพื่อเรียนรูเทานั้นเอง แตไมใชมานั่ง เกาะครูบาอาจารยทั้ง

วัน หลวงพอไมยอมรูสึกไหม ถึงเวลาประโยคเด็ดคือ ไป

กลับบานไป เอา เชิญโยมกลับบาน... 

  พวกเราเปนลูกพระพุทธเจาตองรักษาสมบัติของทาน

เอาไวใหได วิธีรักษาธรรมะที่ดีที่สุดก็คือ ศึกษาแลวลงมือ

ปฎิบัติจนเขาใจแจมแจง  

 เราตองฝกจนสติ แทๆ คือความระลึกไดเกิดข้ึนมา  สติ

แทๆเกิดจากจิตจำสภาวะได จิตจำสภาวะไดเพราะหัดตามรู

สภาวะบอยๆ หัดตามรูกายบอยๆ หัดตามรูเวทานาบอยๆ 

หัดตามรู จ ิตบอยๆ หัดตามรู สภาวธรรมทั ้งรูปธรรม

นามธรรม บอยๆ 

 จริงๆแลวไมตอง สงสัยอะไรมากหรอก การปฎิบัติมี

นิดเดียวมีสติรูกายรูใจลงเปนปจจุบัน=>หลวงตามหาบัว

ตอบจดหมายลพ.ปราโมทย(กอนลพ.บวชนานมาแลว)

  โลกดึงดูดเราเอาไว ไดเพราะเราเห็นวาโลกนี้มีความ

สุข แตถาสติปญญาแกรอบข้ึนมาจะเห็นวาโลกนี้มีแตความ

ทุกข ทุกขเพราะไมเที่ยงบางทุกขเพราะถูกบีบค้ันบาง ทุกข

เพราะเราบังคับไมไดจริงบาง ทุกขเพราะไมสมอยากบาง 

พอเห็นอยางนี้มากเขาๆ ใจจะสลัดตัวออกจากโลกไปแลวไป

พบความสุขชนิดหนึ่ง คือความสุขที่เหนือโลก 

 การที่เรามีสติเนี่ย มันชวยเราแกปญหาเฉพาะหนาได 

ขนาดใหเกิดเรื่องฉุกเฉินนะ จะไมตกใจสักนิดเลย พอเกิด

แลวถึงจะมาคิดซ้ำแลวคอยตกใจ เปนอยางนั้นแหละ เห็น

ไหม ธรรมะคุมครองนะ นี่แหละธรรมะคุมครองเราแหละ 

หลายคนเลย เวลาที่ชีวิตมีปญหาขึ้นมาธรรมะคุมครองนะ 

บางคนกลุมใจแทบตายแลวเนี่ย ฉุกเฉินจริงๆนะ ธรรมะ

ชวย ตองฝกเอาไว 

 แทจริงการปฎิบัติธรรมนั้นคือการเรียนรูวา ธรรมดา

ของกายของใจเปนอยางไร จนกระทั่งยอมรับความเปน

ธรรมดาของเขาใจเราจะเขาถึงความเปนธรรมดา ใจจะอยู

กับธรรมดาที่สุดเลย  

 เราตองทำจิตใจของ เราใหเหมือนเรือทอดสมออยู น้ำ

ไหลมาเรือไมลอยไปตามน้ำแตเรือไมเคยขวางน้ำถาเรือไป

ตานน้ำเรือจะลม จิตใจของเราก็เหมือนกันนะ มีหนาที่รู 

เห็นกิเลสผานมาแลวก็ผานไป ดูอยางนี้อยาไปตอตานกิเลส 

แลวก็อยาวิ่งตามกิเลสไป มีแตรูทันกิเลสที่เกิดขึ้นเฉพาะ

หนา แลวเราจะภาวนางายไมเหน็ดเหนื่อย คนไหนภาวนา

แบบตอสูกับกิเลสจะเหนื่อย เพราะกิเลสจะแสดงอิทธิฤทธ์ิ

ใหดูเยอะแยะเลย  

 จิตที่ไปรูสภาวธรรมตองเปนใจที่ธรรมดาที่สุดไมดัด

แปลงใดๆ เม่ือรูสภาวะแลวความยินดีความยินรายเกิดข้ึนก็

ใหรูทัน ความยินดียินรายจะดับ เราก็รูทุกส่ิง ดวยใจที่เปนก

ลางตอไป ใหหัดรูทุกอยางดวยใจที่เปนกลางไมแทรกแทรง 

รูไปเรื่อยๆเด๋ียวปญญามันคอยเกิดข้ึน  

 พวกเราชาวพุทธมีบุญ วาสนาไดฟงธรรมของ

พระพุทธเจาเรารูแจงวาชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะพนทุกข ตอง

ตอสูด้ินรนเพื่อความพนทุกขในวันหนึ่ง ขางหนา คนไหนที่

ตอสูมายาวนานตอสูไดดี วันเวลาแหงความทุกขก็เหลือ

นอยลงๆ คนหลงโลกก็เพิ่มเวลาแหงความทุกขไปเรื่อยๆ

เวียนวายไปเรื่อยๆ

  

“เราเขาใจธรรมะกับจิตเขาใจธรรมะมีขอแตกตางกัน คือ 

เราเขาใจธรรมะละกิเลสไมได ไมเกิดมรรคผลนะ ถาจิต

เขาใจธรรมะถึงจะละกิเลสได เกิดมรรคผลได ถาเราเขาใจ

มันก็แคความเฉลียวฉลาดของเรา พอแกๆก็ลืมแลว” 
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 สำรวมหมายถึงมีสติ เม่ือ ตา ห ู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

กระทบอารมณแลวเกิดปฎิกิริยายินดียินรายข้ึนที่จิต มีสติ

รูทัน นี่เรียกวาสำรวม สำรวมไมใชแกลงขรึม การแกลง

ขรึมนี่ทำไปดวยทิฎฐิ มีความเห็นวาตองอยางนี้ๆ

 การภาวนาเปนงาน หลักที่ตองทำแตไมใชไมให

ทำงานประกอบอาชีพ เพียงแตตองเจริญสติในชีวิตประจำ

วันใหได(ถือวาเปนหัวใจของการเจริญ วิปสสนา) เพราะ

สมบัติทางโลกเปนของชั่วคราววันหนึ่งก็จะหายไปหมด 

แตการภาวนาจะติดตัวไปขามภพขามชาติ ถาชาตินี้ตนไม

นี้ไมออกดอกออกผล ชาติตอไปจะงอกงามอยางรวดเร็ว 

เพราะคุนเคยกับการมีสติอยูแลว   

 ปญหาของผูปฎิบัติ มี 3 อยางคือ 1.อติมานะ คือ

ความถือตัววากูเกงเหนือคนอื่น ดูหม่ินคนอื่น 2. อุทธัจจะ 

คือ ความฟุงซาน เชนไปดูคนอื่น 3. กุกกุจจะ คือ ความ

รำคาญใจ ขัดใจ เรารอนใจ เชน เม่ือไรจะไดเสียที 

 ถากิเลสเกิดอยาไปเกลียดมัน กิเลสเกิดเราก็ดูไป เรื่อง

ของจิตมันมีกิเลสไมใชเรื่องของเราดูอยางนี้นะถาเรารูสึก

วาไมใชเรื่องของเรา เราก็ไมตองไปเดือดรอนดวย เพราะ

เราคิดวาจิตนี้คือตัวเรา กิเลสมาเราเลยเกลียดมัน

 เราปฎิบัติเพื่อใหเห็นธรรมดาของกาย เพื่อใหเห็น

ธรรมดาของใจ เห็นซ้ำแลวซ้ำอีกจนใจยอมรับ ความเปน

ธรรมดาของกายของใจวาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 

แลวปลอยวางความถือม่ันในกายในใจได 

พ ว ก เ ร า ต  อ ง

ดำรงคชีว ิตดวย

ค ว า ม ไ ม  ป ร ะ 

มาท คำวา "ไม

ประมาท" ก็คือ 

ตองมีสติเรื ่อยๆ 

สติหนะจำเป น

ในที่ทุกสถาน ใน

กาลทุกเมื่อ ถา

ขาดสติก็เหมือน

วาตายแลว ถามี

สติอยู ก็เรียกวา 

ยังมีชีวิตอยู..

 หมายเหต ุ  วาทะแห่งธรรม โอวาทหลวงพ่อ เหมาะสําหรับผู้ที่เคยศึกษาคําสอนและ
เจริญภาวนาตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์จนเข้าใจในระดับนึง เพราะเนื่องจาก วาทะ
แห่งธรรมนี้ เป็นการรวบรวมวาทะคําสอน, ธรรมะ และโอวาทของหลวงพ่อ เป็นประโยคสั้นๆ ที่
นํามาลง twitter ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ภาวนาหรือศึกษาการภาวนาตามแนวทางของ
หลวงพ่อจนเข้าใจแล้วในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากท่านใดที่เพิ่งเริ่มศึกษาธรรมะของหลวง
พ่อแล้วมาอ่าน วาทะแห่งธรรมนี้แล้ว ขอความกรุณา อย่าเพิ่งสรุปว่าหลวงพ่อสอนเช่นนั้นเช่นนี้ 
และหากเกิดความสงสัย หรือไม่เข้าใจ ก็ขอให้ได้ลองศึกษาธรรมะของท่านในรูปแบบเต็มๆ ทั้ง
การฟังธรรมจากหลวงพ่อโดยตรงหรือผ่านสื่อธรรมะของหลวงพ่อ อาท ิหนังสือ หรือ ซีดีธรรมะ
ของหลวงพ่อ รวมไปถึงศึกษาจากบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากหลวงพ่อ

 พาพอแมเรียนธรรมะไดดีที่สุดเลย เปนการแทนคุณ

พอแมเพราะการเรียนธรรมะแลวมีความสุข ชีวิตมีความ

สงบสุข อยูกับโลกก็อยางนั้นแหละวันหนึ่งๆก็หมดไป

เรื่อยๆ ยิ่งอายุเยอะนะวันหนึ่งสั้นนิดเดียว เผลอแผล็บ

เดียวก็จะปหนึ่งแลว 

 เราตองมีทั้งสติ มีทั้งปญญา  โดยมีสติรูสภาวะ คือรู

กายรูใจที่กำลังปรากฎ มีปญญาเขาใจความเปนจริงของ

กายของใจวามันเปนไตรลักษณ ไมใชเปนตัวเรา  
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