
เกษียณอายุเท่าไหร่ดี?  
ควรทำอะไรต่อ? 

(คุณดังตฤณ)



เกษียณอายุเท่าไหร่ดี? ควรทำอะไรต่อ? 

สาเหตุหนึ่งที่โลกนี้มีการปลดเกษียณ ก็เพราะอายุยิ่งมาก ร่างกายยิ่ง

ออกอาการรวนมาก โลกจึงไม่ไว้ใจคนอายุมาก เพราะกลัวว่างานจะรวนตามสภาพ

ร่างกาย 

แต่ร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน บางคนเฉียดร้อย แต่ยังเดินเหินเหมือน

เพิ่ง ๔๐ และเจ้าของกิจการก็คิดไม่เหมือนกัน บางแห่งบอกว่า ๕๕ ก็เก็บข้าวของ

ออกไปได้แล้ว แต่บางแห่งก็บอกว่า ถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องออก ออกไปแล้วไม่รู้เราจะหา

คนอย่างคุณเจออีกไหม  

การทำงานของคนทั่วไปจะอยู่ที่ช่วงอายุราว ๒๑-๖๐ จุดประสงค์ของ

การทำงานคือ ‘หาเงินเดือน’ แต่คนบางคนเริ่มงานตั้งแต่ ๑๒ ไปจนถึง ๘๐ จุด

ประสงค์ของการทำงาน ช่วงแรกอาจเพื่อ ‘หาเงิน’  แต่ช่วงต่อมาเพื่อ ‘สนุกกับทุกวัน

ที่เหลือในชีวิต’ 

แล้วแต่ละคนวางแผนชีวิตไว้ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นการเตรียมตัวลา

ออก บางคนวันเดียว อยากออกก็ออก บางคนสามเดือน เคลียร์งานให้เสร็จค่อยออก 

บางคนหนึ่งปี ตั้งเป้าพาองค์กรไปถึงไหนได้ค่อยออก ขณะที่บางคนอย่าง บิลล์ เกตส์ 

ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ ใช้เวลาเตรียมปลดเกษียณตัวเองถึง ๑๔ ปี! (เขาก่อตั้งมูลนิธิที่

ตั้งใจจะทำไปจนตายในปี ๑๙๙๔ และประกาศเป็นทางการในปี ๒๐๐๖ ว่า จะหยุด

งานที่ไมโครซอฟต์ในปี ๒๐๐๘ แล้วก็ทำตามที่พูดมาจนถึงวันนี้) 

อาชีพบางอย่างทำได้ตลอดชีวิต เช่นที่ท่านคึกฤทธิ์ผู้เก่งกาจสารพัดด้าน 

ทั้งการเมือง การธนาคาร การแสดง ฯลฯ เมื่อมีคนถามว่าท่านมองว่าตัวเอง ‘เป็น

อะไร’ กันแน่ ท่านบอกว่าท่านเป็นนักเขียน สาเหตุเพราะท่านคิดทุกวัน เขียนทุกวัน 

และข้อเท็จจริงก็คือท่านเขียนไม่หยุด จนวันท้ายๆของชีวิต ที่แม้เขียนด้วยมือไม่ค่อย

ไหว ก็อาศัยบอกให้คนอื่นจดตามจนได้  

คิดดูดีๆ จริงๆ แล้ว การยอมถูกคนอื่นปลดเกษียณ หรือการยอมตามกฎ

เกณฑ์การเกษียณอายุ คือการยอมรับสภาพว่าตัวเอง ‘หมดสภาพ’ แล้ว บางคนตอน

เกษียณก็ดีใจอยู่หรอก จะได้พักเสียที แต่พักปีเดียวก็ห่อเหี่ยวเหมือนคนใกล้ตาย 

เพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้การเคลื่อนไหว ไร้ค่า ไร้ราคา ที่ผ่านมาเคยชินกับราคาที่คนอื่น

ให้มานาน 



คนเราคิดไม่หยุดจนวันตาย และความคิดนั่นแหละคือสิ่งมีราคาที่แท้จริง 

บางคนคิดใช้วันแรกที่คนอื่นเลิกจ้าง เอามาจ้างคนอื่น และจ้างตัวเอง ให้ทำสิ่งที่อยาก

ทำมานาน บางคนอย่างหวังเต๋อซุน คนงานกองทัพจีนโนเนม กลายเป็นนายแบบ

ระดับโลกอายุ ๘๐ รู้จักคำว่า ‘ชีวิต’ จริงๆ ในวัยที่ไม่มีใครเอาทำแกง บางคนคิดใช้

ทุกวันที่เหลือในชีวิต เพื่อทำความรู้จักชีวิตให้ถ่องแท้ แม้ไม่อยากบวชตอนแก่ แต่ก็

เดินจงกรม นั่งสมาธิทั้งวันเหมือนพระ 

เกษียณอายุเท่าไรดี? อย่าเกษียณ! ไม่ว่าอายุเท่าไร ความแก่ชราเป็น

เรื่องลวงโลก เป็นหลุมพรางล่อลวงให้หยุดสนุกกับชีวิตเท่านั้น! 

ที่มา : https://www.facebook.com/dungtrin 

ประโยคทิ้งท้าย: 

คนเราคิดไม่หยุดจนวันตาย และความคิดนั่นแหละคือสิ่งมีราคาที่แท้จริง 

บางคนคิดใช้วันแรกที่คนอื่นเลิกจ้าง เอามาจ้างคนอื่น และจ้างตัวเอง ให้ทำสิ่งที่อยาก

ทำมานาน 

บางคนคิดใช้ทุกวันที่เหลือในชีวิต เพื่อทำความรู้จักชีวิตให้ถ่องแท้ 

อย่าเกษียณ!  ไม่ว่าอายุเท่าไร ความแก่ชราเป็นเรื่องลวงโลก เป็นหลุม

พรางล่อลวงให้หยุดสนุกกับชีวิตเท่านั้น! 

“คุณดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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เจริญสติแก้เครียด  
เขาทำกันอย่างไร?  

(คุณดังตฤณ)



เจริญสติแก้เครียดเขาทำกันอย่างไร?  

โรคเครียด เกิดจากสองส่วน ส่วนหยาบคือกาย ส่วนละเอียดคือจิต ต้องเริ่มมีสติรู้ส่วนของกายที่จับต้องได้

ก่อน สังเกตง่ายๆ ถ้าเท้าเกร็ง มือเกร็ง ใบหน้าขมวดตึง นั่นเป็นเครื่องหมายของโรคเครียดแล้ว จะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ

เกร็งนานหรือสั้น 

เพื่อผ่อนคลายฝ่าเท้า ฝ่ามือ และใบหน้า ให้หายใจเข้ายาว ช้า และรู้สึกถึงความผ่อนพัก ทั้งเท้า มือ และใบหน้า

พร้อมกันไปด้วย จากนั้นเมื่อระบายลมออกจนหมด ให้ดูว่านิ่งพัก ไม่ต้องหายใจได้นานแค่ไหน กว่าที่ร่างกายจะต้องการลมอีก   
และในช่วงหยุดหายใจนั้น ร่างกายผ่อนคลายได้นานเท่าที่หยุดลมไหม (คนส่วนใหญ่จะรีบกระชากลมเข้าใหม่ ด้วยความอยาก

ได้สมาธิ อยากหายฟุ้งซ่าน ซึ่งเป็นการทำให้ช่วงผ่อนพักที่แท้จริงหายไป) 

เมื่อสังเกตอยู่อย่างนี้ จะพบว่าช่วงหยุดลมหายใจแต่ละครั้ง ร่างกายสบายไม่เท่ากัน บางครั้งเกร็งอย่างห้ามไม่

ได้ บางครั้งสบายแบบเป็นไปเอง ให้รับรู้ไปตามจริงจนกว่าจะรู้สึกขึ้นมาว่า กายเป็นเพียงหุ่นให้รับรู้ความไม่เท่าเดิม ไม่ได้น่า

ดีใจเมื่อมันผ่อนคลาย แล้วก็ไม่ได้น่าเสียใจเมื่อมันเครียดเกร็ง ถึงจุดหนึ่ง เมื่อรู้สึกผ่อนคลายยาว เหมือนกายเป็นแก้วโปร่งแสง

ไร้เลือดเนื้อ ให้ดูว่าอาการทางใจเป็นอย่างไรปิดแคบ กระจุกตัว หรือเปิดกว้าง แผ่ผายออก (ตรงนี้จะดูไม่ออกหากร่างกายยังไม่

ผ่อนคลายเต็มที่) 

ให้รับรู้ว่า ถ้ากระจุกเข้ามา นั่นคือจิตอันเป็นเชื้อโรคเครียด ถ้าแผ่ผายออกไป นั่นคือจิตอันเป็นยาแก้โรค

เครียด ทำความรู้จัก ทำความคุ้นเคยไปเรื่อยๆ กระทั่งสามารถเห็นได้แม้ในชีวิตประจำวันว่า จิตกระจุกเป็นอย่างไร จิตแผ่ผาย

ต่างไปแบบไหน คิด พูด ทำอย่างไรแล้วกระจุกแน่น คิด พูด ทำอย่างไรแล้วแผ่ผายสบายอก ในที่สุดโรคเครียดจะหายขาด!  

 

ที่มา: https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=1806579956065821&id=169990773058089&locale2=th_TH&__tn__=%2As%2As-R 



ประโยคทิ้งท้าย: 

“โรคเครียด เกิดจากสองส่วน  
ส่วนหยาบคือกาย ส่วนละเอียดคือจิต 

มีสติรู้ส่วนของกายที่จับต้องได้ก่อน   
สังเกตง่ายๆ ถ้าเท้าเกร็ง มือเกร็ง ใบหน้าขมวดตึง  
นั่นเป็นเครื่องหมายของโรคเครียดแล้ว” 

จะมีเคล็ดลับอย่างไร 
ขอให้ติดตามอ่านในบทความ 

คุณดังตฤณ 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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เจริญสมาธิ
(หลวงพอ่ชา สภุทัโท)

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



การคลุกคลอียู่กบัผูม้ปีฏปิทาไมเ่สมอกนั ทำาใหเ้กดิความลำาบาก

ความรูส้กึจะมารวมอยูต่รงนี้ อารมณ์เราเป็นอย่างนี้ เราจงึจะรูจ้กัทีร่วมแหง่สมาธ ิปล่อยลม-ได้
สมาธ-ิปัญญา เรากำาหนดลมหายใจเขา้ออกอยา่งเดยีว เราปล่อยลมใหเ้ป็นธรรมชาต ิอยา่ไปบงัคบัลมใหม้นัยาว
อย่าไปบงัคบัลมใหม้นัสัน้ ปล่อยสภาพลมใหพ้อด ี

แลว้ดลูมหายใจเขา้ออก เมือ่ปล่อยอารมณ์ได ้เสยีงอะไรกไ็มไ่ดย้นิ ถา้จติเราวุน่วายกบัสิง่ต่างๆ
ไมย่อมรวมเขา้มา กต็อ้งสดูลมเขา้ไปใหม้ากทีส่ดุ จนกวา่จะไมม่ที ีเ่กบ็ แลว้กป็ล่อยลมออกใหม้ากทีส่ดุ จนกวา่
ลมจะหมดในทอ้งสกั 3 ครัง้ถา้

เรามสีตอิย่างนี้ อย่างวนันี้ เขา้สมาธสิกั 30 นาท ีหรอื 1 ชัว่โมง จติใจของเรา จะมคีวามเยอืก
เยน็ ไปตัง้หลายวนั แลว้จติจะสะอาด เหน็อะไรจะรบัพจิารณาทัง้นัน้ นี้เรยีกว่าผลเกดิจากสมาธ ิสมาธมิหีน้าที่
ทำาใหส้งบ เมือ่จติเราสงบแลว้ จะมกีารสงัวร สำารวมดว้ยปัญญา เมือ่สำารวมเขา้ ละเอยีดเขา้ มนัจะเป็นกำาลงัช่วย
ศลีใหบ้รสิทุธิข์ ึน้มาก แลว้สมาธกิจ็ะเกดิขึน้มาก เมือ่สมาธเิตม็ทีก่จ็ะเกดิปัญญา

ทีม่า: http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_33.htm

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ประโยคท้ิงท้าย: 

สมาธมิหีน้าทีท่ำาใหส้งบ
เมือ่จติเราสงบแลว้ จะมกีารสงัวร สำารวมดว้ยปัญญา 

เมือ่สำารวมเขา้ ละเอยีดเขา้ 
มนัจะเป็นกำาลงัช่วยศลีใหบ้รสิทุธิข์ ึน้มาก 

แลว้สมาธกิจ็ะเกดิขึน้มาก 
เมือ่สมาธเิตม็ทีก่จ็ะเกดิปัญญา

"หลวงพอ่ชา สภุทัโท"

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



เติมเตม็ชีวิตด้วยอะไรดี
พระไพศาล วสิาโล

มเีรือ่งเล่าวา่  อาจารยว์ษิณุเป็นครุทุ ีม่ลีกูศษิยม์าก แต่มศีษิยเ์ดน่สองคน คอื ชยั กบั จติ เป็น
ผูช้ายทัง้คู ่ชยัมกัรูส้กึน้อยใจทีอ่าจารยว์ษิณุโปรดปรานจติมากกวา่ สว่นอาจารยร์ูว้า่ชยัคดิอยา่งไรกบัตน แต่กไ็ม่
ไดพ้ดูหรอือธบิายเหตุผลว่าทำาไมจงึโปรดปรานจติมากกว่า

วนัหนึ่งอาจารยเ์รยีกลกูศษิยท์ ัง้สองคนมาหา แลว้พาไปดหูอ้งเปล่าสองหอ้งทีอ่ยู่ไมไ่กลกนันกั
มอบเงนิใหล้กูศษิยค์นละหน่ึงรปีู แลว้มอบหมายวา่ พวกเธอทำาอยา่งไรกไ็ดเ้พือ่ใหห้อ้งของเธอเตม็ อาจารยจ์ะมา
ดผูลงานของเธอคำ่าน้ี  เมือ่ไดร้บัมอบหมาย ชยักร็บีไปทีต่ลาดทนัท ีแต่เงนิหน่ึงรปีูนัน้มคีา่น้อยมาก ซือ้อะไรกไ็ด้
นิดหน่อย เขาคดิอยูส่กัพกั กไ็ปหาคนเกบ็ขยะ  ขอซื้อขยะทัง้กองดว้ยเงนิหนึ่งรปีู คนเกบ็ขยะยนิดยีกขยะให้
หมด  ชยัใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการขนขยะเขา้ไปไวใ้นหอ้งจนเตม็  เขาภมูใิจทีท่ ำางานทีอ่าจารยม์อบหมายเสรจ็
ทนัเวลา

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



สว่นจติเมือ่รบัมอบหมายจากอาจารย ์เขากน็ัง่สมาธพิกัใหญ่ จากนัน้กค็่อย ๆ เดนิไปทีต่ลาด
ใชเ้งนิหนึ่งรปีูซือ้ไมข้ดีไฟ ธปู และประทบี พอใกลค้ ำ่ากจ็ุดธปูและประทปี  ไม่นานหอ้งกส็ว่างและอบอวลดว้ย
กลิน่หอม

เม ือ่ไดเ้วลาอาจารยก์ม็าตรวจผลงานของลกูศษิย ์ โดยไปท ีห่อ้งของชยัก่อน พอเปิดหอ้ง
อาจารยก์ผ็งะ เพราะว่ากลิน่ขยะเหมน็ตลบอบอวลเตม็หอ้งเลย จากนัน้กเ็ดนิไปยงัหอ้งของจติ พอเปิดประตมูาก็
เหน็แสงสวา่งสนีวลเตม็หอ้ง และมกีลิน่หอมอบอวล อาจารยย์ิม้ใหก้บับรรยากาศทีป่รากฏอยูเ่บือ้งหน้า  ถงึตรงน้ี
ชยักร็ูแ้ลว้ว่าอาจารยช์อบหอ้งไหน และเขา้ใจแลว้วา่ทำาไมอาจารยจ์งึโปรดปรานจติมากกวา่ตน

ทัง้สองคนตอบโจทยอ์าจารยไ์ดท้ ัง้คู ่เพราะใชเ้งนิหนึ่งรปีูท ำาใหห้อ้งของตวัเองเตม็ แต่หอ้งหนึ่ง
เตม็ไปดว้ยขยะ สว่นอกีหอ้งเตม็ไปดว้ยกลิน่หอมและแสงสวา่ง

          นิทานเรือ่งน้ีไมไ่ดช้ีเ้พยีงแคว่่าใครฉลาดกว่าใครเทา่นัน้ แต่สะทอ้นใหเ้หน็มมุมองหรอืวธิคีดิของ
สองคนทีแ่ตกต่างกนั ชยัคดิแต่ในเชงิวตัถุ มองในแงป่รมิาณ เมือ่ไดร้บัโจทยว์า่ท ำาหอ้งใหเ้ตม็ เขากค็ดิถงึแต่การ
หาวตัถุเยอะๆ มาเตมิเตม็หอ้ง ซึง่ลงเอยดว้ยการหาขยะมาใส ่สว่นจติไมไ่ดค้ดิในเชงิวตัถุ เขามคีวามคดิท ี่
ละเมยีดละไมและประณีตกวา่นัน้  เขาใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพ  เพราะฉะนัน้จงึทำาใหห้อ้งนัน้เตม็ไปดว้ยกลิน่
หอมและแสงสวา่ง

ชยัและจติเป็นตวัแทนของคนในโลกนี้ท ีม่มีมุมองต่างกนั ประเภทหนึ่งคดิในเชงิวตัถุ เวลามี
ปัญหา กน็ึกถงึวตัถุเป็นคำาตอบ วดัความสำาเรจ็ในแงป่รมิาณ อกีประเภทนึกถงึสิง่ทีม่คีณุคา่ในเชงินามธรรม  วดั
ความสำาเรจ็ในแงค่ณุภาพ

นิทานเรือ่งน้ีเตม็ไปดว้ยอุปมาอุปไมย หอ้งนัน้เปรยีบเสมอืนชวีติของคนเรา เงนิหน่ึงรปีู ซึง่น้อย
นิดนัน้หมายถงึเวลาในชวีติของคนเราซึง่ส ัน้มาก การทำาใหห้อ้งเตม็ หมายถงึการเตมิเตม็ชวีติของเรา

เม ือ่พดูถงึการเตมิเตม็ คนจ ำานวนไม่น้อยจะนึกถงึการมชีวีติท ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยวตัถุ เงนิทอง
ทรพัยส์มบตั ิยิง่มเีวลาน้อยเทา่ไรยิง่ตอ้งรบีหามาใหเ้ยอะๆ ชวีติจะไดไ้มว่า่งเปล่า แต่บางคนเหน็วา่ชวีติควรจะ
เตมิเตม็ดว้ยสิง่ทีง่ดงาม มคีณุคา่และความหมาย นัน่คอื คณุธรรมและปัญญา  กลิน่หอมเป็นสญัลกัษณ์ของคณุ
งามความด ี สว่นแสงสวา่งเป็นสญัลกัษณ์ของปัญญา สองอยา่งนี้ต่างหากทีท่ ำาใหช้วีติงดงามและมคีณุค่าอย่าง
แทจ้รงิ

ชวีติของคนเราจะเตมิเตม็และอิม่เอมได ้กเ็พราะอุดมดว้ยคณุธรรมและปัญญา แต่คนจ ำานวน
มากไมส่ามารถมองเหน็อยา่งนัน้ได ้จงึเลอืกทีจ่ะไปหาวตัถุมาเตมิเตม็ชวีติ แต่สดุทา้ยสิง่ของเหล่านัน้บางครัง้ก็
ไมต่่างจากขยะ นอกจากไมน่่าชืน่ชมแลว้ยงัเป็นภาระ

หลายคนหาเงนิทองทรพัยส์มบตัมิามากมาย แต่แลว้กท็ุกขเ์พราะสิง่เหล่านัน้ ทุกขเ์พราะมนั
กลายเป็นภาระทีต่อ้งดูแล  มรีถราคาแพงกต็อ้งคอยดแูลรกัษาใหด้ ีอาตมาเคยไปบา้นของเศรษฐคีนหนึ่ง มรีถ
แลมโบกนิี เขาตอ้งทำาโรงรถตดิแอร ์บุดว้ยกระจกทัง้สามดา้น เพือ่ดไูดส้ะดวกวา่มหีนูเขา้มาไหม เพราะหนูอาจ
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เขา้ไปทำารงัและกดัสายไฟ สายไฟและเครือ่งเสยีงราคาแพงมาก ตอ้งตดิแอรป์รบัอากาศตลอด  ถา้ชว่งไหนไฟ
ดบักเ็ป็นกงัวล ไปจอดทีไ่หนกก็ลวัคนจะมาขโมย  หากรถมาชนทา้ย สถีลอกกเ็ป็นทุกข์

บางคนโกรธจดัถงึกบัไปลากคอคนทีช่นทา้ยรถมาตบต่อย อย่างท ีเ่ป็นขา่ว แลว้ตวัเองกเ็สยี
อนาคต เพราะคลปิทีค่นอื่นถ่ายไวแ้พรก่ระจายไปทัว่ประเทศ จนกระทัง่ตวัเองตอ้งถกูปฏเิสธงานมากมาย กลาย
เป็นวา่ทุกขเ์พราะรถ? เสยีคนเพราะรถ นี่เป็นตวัอย่างว่าสมบตัทิ ีเ่ราพยายามหามาเตมิเตม็ชวีติกลบักลายเป็น
ภาระ สรา้งความทุกข ์และอาจจะทำาใหช้วีติยำ่าแย ่เพราะวา่บางครัง้กย็อมทำาชัว่  เพือ่จะไดม้ทีรพัยส์มบตัมิากๆ
เชน่ โกง หรอืหกัหลงัผูอ้ื่น ขดัแขง้ขดัขา สดุทา้ยชวีติกม็มีลทนิ ดา่งพรอ้ย เสยีชื่อเสยีง กติตศิพัทแ์พรก่ระจายไม่
ต่างจากกลิน่ขยะ

การใหค้ณุคา่และความส ำาคญักบัส ิง่ท ีเ่ป็นนามธรรม คอืคณุธรรมและปัญญา  แต่กไ็มไ่ด ้
หมายความว่าวตัถุไมม่คีณุคา่ วตัถุกม็คีณุคา่ แต่วา่ควรเป็นไปเพือ่เกือ้กลูใหเ้ราสามารถเตมิเตม็ชวีติไดด้ว้ย
คณุธรรมและปัญญา คนเราจะมจีติใจทีง่ดงามและปัญญาสวา่งไสว กต็อ้งอาศยัวตัถุเป็นสิง่เกือ้กลู แต่หากยกมนั
ขึน้เป็นนายเมือ่ใด ชวีติเราจะตกตำ่ายำ่าแย่ ชือ่เสยีงเสยีหายราวกบักลิน่ขยะกเ็ป็นได้
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ประโยคท้ิงท้าย: 

การใหค้ณุคา่และความสำาคญักบัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม คอืคณุธรรมและปัญญา  แต่กไ็ม่
ไดห้มายความวา่วตัถุไมม่คีณุคา่ วตัถุกม็คีณุคา่ แต่วา่ควรเป็นไปเพือ่เกือ้กลูใหเ้ราสามารถเตมิเตม็
ชวีติไดด้ว้ยคณุธรรมและปัญญา 

คนเราจะมจีติใจทีง่ดงามและปัญญาสวา่งไสว กต็อ้งอาศยัวตัถุเป็นสิง่เกือ้กลู แต่หาก
ยกมนัขึน้เป็นนายเมือ่ใด ชวีติเราจะตกตำ่ายำ่าแย ่ชือ่เสยีงเสยีหายราวกบักลิน่ขยะกเ็ป็นได้

"พระไพศาล วสิาโล"
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เทศนาภาษาใจ  

โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร 



เทศนาภาษาใจ  

ลำดับนี้ น้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะ

เคารพแล้ว น้อมพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดง เพิ่มพูนปัญญาบารมี ชาวพุทธทั้ง

หลายด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้มาเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดให้มีขึ้นที่กาย วาจา ใจ 

กาย วาจา ใจ นี้มีมาแต่อดีตแล้ว มาถึงปัจจุบันด้วย ตัวเรามาเกิด ก็มีปู่ มีย่า มีตา มียาย เป็นพื้นรองรับอยู่เสมอ

ไป พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีพุทธมารดาบิดาเหมือนกัน จึงได้เป็น เหตุผลซึ่งกันและกัน 

ทำไมมีพระพุทธเจ้าแล้ว มีพระธรรมแล้ว มีพระสงฆ์แล้ว จะต้องมีหมู่มนุษย์ธรรม เทวธรรม พรหม

ธรรม เข้าไปศึกษาในกุตตรธรรม จึงได้มีเหตุมีผลเนื่องมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มาจนถึงปัจจุบันนี้และอนาคตหมด

เมื่อไร ? ไม่มีหมด ธรรมชาติก็คือ กฎธรรมดา ถ้าไม่มีกาย วาจา จิต รองรับปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธเข้ามาเกิดใน

หมู่มนุษย์ไม่ได้ จะเป็นเทวดา เป็นพรหมไม่ได้ จะขึ้นไปเป็นพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ โลกุตตรธรรม

ไม่ได้ กฎธรรมดาต้องมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อย่างอุปัชฌาย์สอนภิกษุสามเณรในโบสถ์แล้ว ต้องมีอธิศีล ศีลอยู่

ที่จิต อธิจิตรับได้ทั้งศีลทั้งสมาธิด้วย อธิปัญญารับได้ทั้งปัญญาด้วย ถ้าหากไม่มีกายกรรมสาม วจีกรรมสี่ สัมมา

อาชีวะมาแต่อดีตแล้ว อยู่ในห้องก็เป็นคนไม่ได้ ในวินัยปิฎกห้ามไว้ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ ทั้งในครรภ์และนอกครรภ์เป็น

บาป กฎหมายสัมมาทิฐิ มนุษย์ธรรมมีมาแต่ในท้อง นอกท้องก็มี มนุษย์อย่างนี้คือมนุษย์ที่จะต้องรับพระธรรม

เทศนาของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะไปรับถึงเทวธรรม พรหมธรรม โลกุตตรธรรม เพราะพื้นเดิมมีกาย 

วาจา จิตแล้วกายกรรมสาม ไม่ได้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เรียกว่า กายกรรมสาม วจีกรรมสี่ ไม่ได้

พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นสัมมาวาจาอยู่ในตัวของมันเอง สัมมาอาชีวะมีผัสสาหาร มโน

สัญญเจตนาหาร วิญญาณหารอย่างที่เมื่อมาอยู่ในครรภ์มารดาก็ต้องอาศัยอาหารมารดานั่นเอง ส่งไปหล่อเลี้ยง

ร่างกายมาจนครบสิบเดือนแล้ว พระสาวกก็สิบเดือน เว้นไว้แต่องค์ที่พิเศษบางองค์ต้องอยู่นานกว่านั้น 

เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ไม่มีอะไร มีน้ำนมมารดานี่เอง พระเจ้าแม่น้าก็เป็นแม่เลี้ยงของ 

พระพุทธเจ้าของเรา พระชนนีคลอดได้เจ็ดวันก็ทิวงคตไปแล้ว พระราชกุมารจะอยู่กับใครก็อยู่กับ พระแม่น้า

นี่เอง พ่อเดียวกันแต่คนละแม่กับนันทกุมารเขามีมาอย่างนี้ 

ปัจจุบันนี้จะห้ามมนุษย์ไม่ให้มีมนุษย์ธรรม เทวธรรม พรหมธรรม จะไม่ให้มีโลกุตตรธรรม ห้ามไม่

ได้ ธรรมห้ามไม่ได้ ฝ่ายดีก็ห้ามไม่ได้ ฝายสัมมาทิฐิก็มีจริง ฝ่ายมิจฉาทิฐิที่มนุษย์มีแต่ร่างกาย แต่จิตใจยังไม่เว้น

จากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ไม่เว้นจากกาม ไม่เว้นจากปาณาติบาต อทินนา กาเม มุสา สุราพวกหนึ่ง พวกหนึ่ง

นั้นเห็นโทษกายกรรม ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เห็นโทษของกาเมมุสาวาท กิเลสสี่ตัวนี้ลามก จะ

เป็นเดรัจฉานหรือเป็นร่างกายมนุษย์ก็ลามก คบกิเลสลามกแล้วก็เสวยกรรมชั่ว กายไม่เว้นฆ่าสัตว์ ไม่เว้นลัก

ทรัพย์ ประพฤติผิดในกามอยู่ ยังมุสาวาทอยู่ ก็เป็นอบายภูมิทั้งสี่ มันไม่ต่างกับเดรัจฉาน เปรต อสุรกายเลย มัน

เป็นพวกเดียวกัน แต่ต่างกายเนื้อหนังกัน 



เพราะฉะนั้นอุปัชฌาย์จึงได้ถามว่า เกศามีหรือไม่ มี โลมา นขา ทันตา ตโจ มนุษย์โสสิ มีจริงหรือมี

จริง ปุริโสสิ เป็นมนุษย์ชายจริงหรือ ? จริง บรรพชาเปกขะไม่มีขัดข้อง อุปสัมปันโนมี ๒๕ รูป คัดค้านไม่ได้ 

ตั้งแต่นั้นมา ถ้าหากว่าทำแบบเดิมอย่างอุปัชฌาย์สอน ๒๕ รูป ได้อบรมให้มีกายกรรมสาม วจีกรรมสี่ สัมมา

อาชีวะ เมื่อมีอย่างนี้ก็พร้อมไปด้วยองค์ ๘ ประการเหมือนกัน กายกรรมสาม มีศีลสามตัว วจีกรรมสี่ ศีลสี่ตัว 

เป็นเจ็ดตัว พวกสัมมาอาชีวะเขาไม่ได้กินอาหารดิบ เขากินอาหารสุก เขาไม่ได้ร่วมกายกรรมสาม วจีกรรมสี่ 

สัมมาอาชีวะเขาไม่ร่วม จึงเป็นอุบาสก อุบาสิกาขึ้นได้ 

ทำไมอุบาสก ๗ ขวบ บรรลุพระโสดาได้ อุบาสิกาบรรลุพระโสดา ๗ ขวบได้ สามเณร ๗ ขวบ 

บรรลุอรหันต์ได้ เพราะมีมาแต่พื้นเดิมรองรับแล้ว พอออกจากโบสถ์มาหรือว่าเดินมาแต่เจ็ดปีมาแล้ว ไปเรียน

มากเข้าๆ เอาขยะมูลฝอยอะไรผสมเข้าเอาโลภะมูล ๘ ผสมเข้า โทสะมูล ๒ โมหะมูล ๒ มาผสมเข้า เอาราคะมา

ถม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเข้า ถ้ามานั่งดูปัจจุบัน ภิกษุก็ตาม สามเณรก็ตาม อุบาสก อุบาสิกาก็ตาม กายเดียว 

จิตเดียว ไม่มีราคะ โทสะ พื้นมันดีแล้ว 

ปกติกาย วาจา ปกติตา หู จมูก กาย ใจ อาจจะเป็นศีล ๘ ก็ได้ ศีล ๕ ก็ได้ ศีลอุโบสถก็ได้หรืออาจ

จะเป็นศีล ๑๐ ก็ได้ อาจจะเป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ในธรรมคุณนั้นก็ได้ในธรรมคุณนั้นมีกายนั่งกายเดียว 

กายเดิน กายยืน กายนอนไม่มี จะอาบน้ำ ห่มผ้า ถ่ายมูตร ถ่ายคูถ ไม่มี กายขี้ กายเยี่ยวก็ไม่มี กายกินข้าว กิน

น้ำ ไม่มีผัสสาหาร มโนสัญญาเจตนาหาร วิญญาณหารเป็นปกติแล้ว ถึงนั่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นปกติ นอน ยืน เดิน 

เป็นปกติ อาบน้ำ ห่มผ้า ถ่ายมูตร ถ่ายคูถ เป็นปกติ ไม่หลงเสียเลย จะบวชหรือไม่บวชไม่มีปัญหาอะไรมันหมด

กิเลสแล้วก็แล้ววกันเท่านั้นเอง อายุ ๗ ขวบก็ได้ อายุ ๘๐ ปี ก็ได้ อย่างนี้น่านิยมในคำสอนของพระพุทธศาสนา

ว่า ปฏิเวธก็ขี้มาให้รู้จักทุกข์ ปฏิบัติให้รู้จักทุกข์กาย ทุกข์ใจ ให้พ้นทุกข์กาย ทุกข์ใจ นั่นเอง ปฏิเวธให้พ้นจาก 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง เรียกว่าพ้นทุกข์แล้วอยู่กับธรรมะ อยู่กับปริยัติก็ได้ อยู่กับปฏิบัติก็ได้ ปฏิเวธธรรมก็ได้ 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้พร้อมเพรียงกันเจริญกายบริสุทธิ์ปัจจุบันวาจาบริสุทธิ์

ปัจจุบัน จิตบริสุทธิ์ปัจจุบัน ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่ มนุษย์ธรรม เทวธรรม พรหมธรรม โลกุตตรธรรม อย่าง

ต่ำๆ ไปพักอยู่โสดา สกิทาอนาคาก็ได้ ถ้าไม่อยากพัก ก็ตัดสังโยชน์เสีย อนุสัยเจ็ดเสียแล้วไม่มีอวิชชาสวะไม่มี อ

วิชาสังโยชน์ ไม่มีอวิชานุสัย นั่นแหละเรียกว่า พ้นทุกข์ ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือ ธรรมชาติแห่งธรรม ไม่ใช่

ธรรมชาติแห่งสัตว์ ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกๆ วัน อย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติของสัตว์ ธรรมชาติของธรรมะปกติ

อยู่ทุกวันนี้ ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ปกติ ศีลปกติ สมาธิปกติ ปัญญาปกติ นี่แหละ ขอชักชวนพี่น้องชาว

พุทธทั้งหลาย ให้เจริญโลกียธรรม โลกุตตรธรรม นิโรธธรรม นิพพานธรรม ด้วยความสวัสดี 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44362 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้พร้อมเพรียงกัน เจริญกายบริสุทธิ์ปัจจุบันวาจาบริสุทธิ์

ปัจจุบัน จิตบริสุทธิ์ปัจจุบัน ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่ มนุษย์ธรรม เทวธรรม พรหมธรรม โลกุตตรธรรม อย่าง

ต่ำๆ ไปพักอยู่โสดา สกิทาอนาคาก็ได้ ถ้าไม่อยากพัก ก็ตัดสังโยชน์เสีย อนุสัยเจ็ดเสียแล้วไม่มีอวิชชาสวะ ไม่มี 

อวิชาสังโยชน์ ไม่มีอวิชานุสัย นั่นแหละเรียกว่า พ้นทุกข์ ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือ ธรรมชาติแห่งธรรม 

ธรรมชาติของธรรมะปกติอยู่ทุกวันนี้ ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ปกติ ศีลปกติ สมาธิปกติ ปัญญา

ปกติ นี่แหละ ขอชักชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย ให้เจริญโลกียธรรม โลกุตตรธรรม นิโรธธรรม นิพพานธรรม 

ด้วยความสวัสดี 

“หลวงปู่บุดดา ถาวโร” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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เผยความสุขที่ซุกซ่อน 
(พระไพศาล วิสาโล)



เผยความสุขที่ซุกซ่อน 

เราทุกคนล้วนปรารถนาความสุข  ทุกสิ่งที่เราทำล้วนมีความสุขเป็นจุดหมาย  แต่ความสุขที่ผู้คนรู้จักนั้นมักอยู่

นอกตัว  ดังนั้นความสุขที่คนส่วนใหญ่แสวงหาจึงเป็นความสุขที่ต้องอาศัยการมี การครอบครอง หรือการเสพ ไม่ว่าทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย  กล่าวคือจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเห็นสิ่งตื่นตาตื่นใจ ได้กินของอร่อย ฟังเพลงเพราะ หรือได้ท่องเที่ยวไปยังที่

แปลกๆ ใหม่ๆ  

สิ่งเหล่านี้แม้ให้ความสุขได้ง่าย ทันใจ (หากมีเงิน) แต่ข้อเสียก็คือ เบื่อง่าย  ดังนั้นไม่ว่าได้เท่าไร ก็ไม่พอใจเสียที 

ต้องมีของใหม่ หรือมากกว่าเดิมมาปรนเปรออยู่เสมอ  จึงต้องดิ้นรนแสวงหาไม่จบไม่สิ้น  ขณะเดียวกันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับ

การรักษา  แต่รักษาเท่าไร ก็หนีความเสื่อมโทรมและสูญเสียไม่พ้น เพราะนั่นเป็นธรรมดาของโลก  จึงเป็นความสุขที่เจือไป

ด้วยความทุกข์  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นสุขชั่วคราว แต่ทุกข์ยาวนาน 

น้อยคนตระหนักว่า มีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ประเสริฐกว่า  ขณะที่ความสุขประเภทแรกต้องอาศัยการเสพ  

ความสุขประเภทหลังเกิดจากการกระทำ  เช่น การทำความดี  เอื้อเฟื้อผู้อื่น หรือเกื้อกูลส่วนรวม  รวมทั้งการทำสิ่งยากให้

สำเร็จด้วยความเพียรของตน  ความสุขประเภทนี้เป็นความสุขทางใจ  ทำให้จิตใจเกิดปีติ แช่มชื่นเบิกบานหรือเกิดความภาค

ภูมิใจ ระลึกนึกถึงเมื่อใด ก็มีความสุขเมื่อนั้น แม้กาลเวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตาม 

ความปีติ แช่มชื่นเบิกบาน หรือความภาคภูมิใจ แม้ไม่หวือหวาเท่ากับความสนุกตื่นเต้นจากการเสพ  แต่

ประณีต ลุ่มลึกและช่วยเติมเต็มจิตใจ  ทำให้สัมผัสได้ถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต  อีกทั้งยังเป็นสะพานไปสู่ความสงบเย็น

ในจิตใจ  อันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนโหยหาในส่วนลึกของจิตใจ 

“สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ข้อความดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้มานานร่วม ๒๖๐๐ ปี แต่ยังเป็นความจริง

แม้จนทุกวันนี้   ตราบใดที่เรายังไม่พบกับความสงบในจิตใจ ภายในก็จะรู้สึกพร่องอยู่เสมอ  ใช่หรือไม่ว่าการที่ผู้คนทุกวันนี้

รู้สึกพร่องในส่วนลึกของจิตใจ จนรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า ก็เพราะขาดความสงบในจิตใจ  แม้กระนั้นคนเป็นอันมากกลับเข้าใจว่า

ความรู้สึกพร่องนั้นเป็นเพราะยังมีไม่พอ จึงต้องดิ้นรนแสวงหาเงินทองทรัพย์สินให้มากเท่าที่จะมากได้ แต่ได้มาเท่าไร ก็ยังรู้สึก

พร่องอยู่นั้นเอง  จึงต้องดิ้นรนแสวงหาต่อไป  แท้จริงแล้วความรู้สึกพร่องของคนเหล่านั้นมิได้เกิดจาก “มีไม่พอ” แต่เป็น

เพราะ “สงบไม่พอ” ต่างหาก  และที่สงบไม่พอก็เป็นเพราะมัวแต่วิ่งหาสิ่งต่าง ๆไม่รู้จักหยุดนั่นเอง 

ความสุขที่แท้นั้นไม่ต้องหาที่ไหน สามารถพบได้ที่ใจเรา ขอเพียงแต่รู้จักทำใจให้สงบ ก็จะพบสุขแท้ได้ทันที 

 

พระไพศาล วิสาโล 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

ที่มา: http://www.visalo.org/prefaces/happinessUnfold.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

“สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”  
ข้อความดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้มานานร่วม ๒๖๐๐ ปี  

แต่ยังเป็นความจริงแม้จนทุกวันนี้    

ตราบใดที่เรายังไม่พบกับความสงบในจิตใจ  
ภายในก็จะรู้สึกพร่องอยู่เสมอ   

ใช่หรือไม่ว่าการที่ผู้คนทุกวันนี้ 
รู้สึกพร่องในส่วนลึกของจิตใจ  
จนรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า  

ก็เพราะขาดความสงบในจิตใจ 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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เพื่อนนอก เพื่อนใน 

(ชยสาโร ภิกขุ)



เพื่อนนอก เพื่อนใน 
ชยสาโร ภิกขุ 

ส่วนมาก คนที่ไม่เคยอบรมฝึกฝนจิตใจของตัวเอง มักจะโทษสิ่ง

ภายนอกเมื่อมีอาการของความทุกข์เกิดขึ้น แต่ผู้มีปัญญาจะเข้าใจว่าปัญหาเกิด

จากสาเหตุภายในคือ “เราคิดผิด” อันนี้เป็นคำสอนหลวงพ่อชาที่ประทับใจ

อาตมามากที่สุด 

...ทุกข์เพราะคิดผิด ไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไร ไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่น 

ไม่ใช่ทุกข์เพราะเหตุการณ์ภายนอก ไม่ใช่ทุกข์เพราะสถานที่ที่เราอยู่ หรือบุคคล

ที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเรา เราเป็นทุกข์เพราะเราคิดผิด 

จิตกับอารมณ์เปรียบได้เสมือนท้องฟ้ากับสิ่งที่เกิดอยู่ในท้องฟ้า ถ้า

เราพูดถึงท้องฟ้า อาจจะมีเครื่องบินบินไปบินมา อาจจะมีเมฆ ฟ้าอาจจะมีนก 

อาจจะมีอะไรต่ออะไรหลายๆ อย่าง แต่แม้ว่าฟ้าจะมีเมฆหรือไม่มี จะมีเครื่องบิน

หรือจะไม่มีเครื่องบิน จะมีนกหรือไม่ ท้องฟ้าก็อยู่อย่างนั้น มันไม่เปลี่ยนตามสิ่งที่

บินไปบินมาในท้องฟ้า ขอให้ทำจิตใจของเราเหมือนกันอย่างนี้ เวลามันเกิด

อารมณ์ 

ที่มา: https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=ano&month=29-01-2009&group=13&gblog=44 



ประโยคทิ้งท้าย :  

จิตกับอารมณ์เปรียบได้เสมือนท้องฟ้ากับสิ่งที่เกิดอยู่ใน

ท้องฟ้า ถ้าเราพูดถึงท้องฟ้า อาจจะมีเครื่องบินบินไปบินมา 

อาจจะมีเมฆ ฟ้าอาจจะมีนก อาจจะมีอะไรต่ออะไรหลายๆ 

อย่าง แต่แม้ว่าฟ้าจะมีเมฆหรือไม่มี จะมีเครื่องบินหรือจะไม่มี

เครื่องบิน จะมีนกหรือไม่ ท้องฟ้าก็อยู่อย่างนั้น มันไม่เปลี่ยน

ตามสิ่งที่บินไปบินมาในท้องฟ้า ขอให้ทำจิตใจของเราเหมือน

กันอย่างนี้ เวลามันเกิดอารมณ์ 

“ชยสาโร ภิกขุ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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เร่ิมวนัใหม่ด้วยกศุลธรรม 
(คณุดงัตฤณ) 

ทุกคนเคยตกอยูใ่นหว้งอารมณ์คลา้ยๆ กนั วนัไหนมเีรือ่งดจีุดชนวนอารมณ์สุข 
ความสุขเดน่ๆนัน้ จะเหน่ียวนำาแต่สิง่ดีๆ  ทีก่ำาลงัมอียู ่หรอืเคยมมีาก่อน เขา้มาโลดแล่นรำาฟ้อนอยูใ่น
หวั ชวนใหรู้ส้กึวา่ชวีติมแีต่อะไรดีๆ  ไมเ่หน็มอีะไรน่าใหเ้ป็นทุกข์

แต่ทัง้ทีเ่ป็นชวีติเดยีวกนั วนัไหนมเีรือ่งรา้ยจุดชนวนอารมณ์ทุกข ์ความทกุขเ์ดน่ๆ
นัน้ กเ็หน่ียวนำาแต่สิง่รา้ยๆ ทีย่งัไมห่ายไปไหน หรอืล่วงผา่นมาแลว้ เขา้มากระหนำ่าทุบกระหนำ่าต ี
ตอกยำ้าวา่ชวีติไมม่อีะไรดสีกัอยา่ง ไมเ่หน็ทางออกทางไปเลยสกันิด

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ผูเ้จรญิสต ิคอืผูท้ำาความเขา้ใจไวแ้ต่ตน้วา่ ความสขุ เหน่ียวนำาความจำาดีๆ  มาเป็น
พรวน ความทุกข ์เหน่ียวนำาความจำาแย่ๆ  มาเป็นสาย ถา้มคีวามเขา้ใจน้ี เรือ่งขา้งนอกจะไมม่ี
อทิธพิล ใหห้ลงยดึ หลงเขา้ใจผดิไปวา่ ชวีติมดีมีรีา้ยดา้นเดยีว ผูค้นใกลต้วั ผูค้นรอบขา้ง เอาแต่
ประสงคด์หีรอืประสงคร์า้ยถ่ายเดยีว แทจ้รงิทัง้รา้ยทัง้ด ี มนัผสมเป็นเน้ือเดยีวกนัอยู ่แลว้กข็ึน้อยู่
กบัวนัไหน ใจคณุพรอ้มจะคดิถงึดา้นใดมากกวา่กนั

แลว้ผูเ้จรญิสต ิกไ็มจ่ำาเป็นตอ้งตัง้รบัทา่เดยีว เรา ‘จงใจ’ สรา้งสขุขึน้มาเองได ้ถา้เริม่
วนัใหมด่ว้ยกุศลธรรม ถา้มทีา่ไมต้ายอยา่งใดอยา่งหน่ึงรบัอรณุ จะสวดมนต ์นัง่สมาธ ิเล่นโยคะ วิง่
เหยาะ ฯลฯ เพือ่จุดชนวนใหจ้ติรูส้กึถงึอะไรดีๆ ทกุเชา้ แนวโน้มคอืคณุจะรูส้กึวา่ชวีติมอีะไรดีๆ อยู่
กบัตวั ไมม่วัหวงัรอใหอ้ะไรดีๆ วิง่เขา้มาชน ไมส่นใจวา่อะไรดีๆ จะผา่นไปแคไ่หน ในเมือ่คณุสรา้งเอง
ใหมไ่ดทุ้กวนัอยูแ่ลว้! 

ดงัตฤณ
เมษายน ๖๑

ทีม่า:http://www.dharmamag.com/mag/index.php/editor-issues/1548-2018-04-04-16-27-46

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ประโยคท้ิงท้าย: 

แทจ้รงิทัง้รา้ยทัง้ด ี มนผสมเป็นเน้ือเดยีวกนัอยู่
แลว้กข็ึน้อยูก่บัวนัไหน ใจคณุพรอ้มจะคดิถงึดา้นใดมากกวา่กนั

เรา ‘จงใจ’ สรา้งสขุขึน้มาเองได ้
ถา้เริม่วนัใหมด่ว้ยกุศลธรรม… 

ไมม่วัหวงัรอใหอ้ะไรดีๆ  วิง่เขา้มาชน 
ไมส่นใจวา่อะไรดีๆ  จะผา่นไปแคไ่หน

"คณุดงัตฤณ"

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



เรื่องของกรรม 

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)



เรื่องของกรรม 

.. มาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลก ๆ ที่ไม่น่าจะมีได้ แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้ว สมัยท่านพักอยู่ในเขาที่

เชียงใหม่ จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมา  เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเรา ต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะทำนอง

เดียวกัน เรื่องนี้คิดว่า เป็นเรื่องกรรมกันโดยมาก บรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิด มีท่านพระอาจารย์มั่น เป็นต้น ผู้ให้ข้อ

วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมา  พระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่น เล่าให้ฟังว่า  บ่าย ๆ วัน

หนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหิน  ใกล้กับหนทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้น  แต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน

มาก 

ขณะลงอาบน้ำ เผอิญมีพวกสีกามาจากไร่ เดินผ่านมาที่ตรงนั้น ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลย พอพระรูปนั้นเจอเข้า  

จิตก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทันทีทันใด โดยไม่ทันได้มีสติยับยั้งเอาเลย  จึงเกิดเป็นไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึ้น ในขณะนั้นและ

ร้อนสุมอยู่ตลอดไป พยายามแก้ไขเท่าไรก็ไม่ตก ทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัว  ทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัว 

เลยทำให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติด 

นับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืน จนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งลดละ  เพราะความไม่เคยเป็นมา

ก่อนเลย เพิ่งมาเจอเอาขณะนั้น ท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มาก  ในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่า พระรูปนี้ไปเจอ

เอาของดีเข้าแล้ว  กำลังเกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัว  ตลอดคืนมิได้หลับนอน ด้วยความพยายามแก้ไข

อย่างสุดกำลัง 

ตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็มิได้ว่าอะไร เพราะทราบว่าเจ้าตัวกำลังกลัวท่านมากแล้ว  ถ้าไปว่าเข้า เดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไป

ก็ยิ่งจะแย่เข้าไปอีก  ท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอนเช้า  ดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบ

ตัวสั่น  ท่านก็ทำอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉย ๆ ไปเสีย  

พอถึงเวลาบิณฑบาต ท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากจะเดาได้ถูก  ว่าท่าน…..กำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริง

เอาจัง  จะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้ ไปแต่พวกเราก็ยังได้ พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไร ท่านอยากภาวนาต่อ

ก็ไปภาวนาเสีย ภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะ แต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั้นเลย เพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่อง

ของตัวอยู่แล้ว  

ว่าแล้วท่านก็นำหมู่คณะออกบิณฑบาต ส่วนพระรูปนั้นก็จำใจเข้าทางจงกรมทำความเพียร  ทั้งนี้ท่านทำเพื่อ

อนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญ ไม่มีเจตนา  แต่สุดวิสัยจะห้ามได้ ท่านก็ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจ

ที่จะแก้เรื่องของตัว จึงต้องหาอุบายช่วยด้วยวิธีต่าง ๆ โดยมิให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอแต่อย่างใด 

เวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงที่พักแล้ว ก็พร้อมกันจัดอาหารใส่บาตรเธอ  และสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉัน 

หรือจะฉัน ณ ที่อยู่ของตนก็ได้ตามแต่สะดวก  พอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมู่คณะ ขณะเธอเดินมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่

มอง  แต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวาน เพื่อประสานใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้น  ไม่ปรารภเรื่องที่จะทำให้เสียใจใด ๆ เลย  

แม้เธอจะมาฉันร่วมหมู่คณะ แต่ก็ฉันได้นิดเดียว พอเป็นพิธีไม่ให้เสียมรรยาทเท่านั้น  วันนั้นพระที่อยู่ด้วยกัน

สองรูปคือรูปที่เล่านี้ด้วย เพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่อง  พากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่า แต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยทำ

อย่างนี้กับใครเลย  



แต่มาคราวนี้ท่านทำไมถึงทำอย่างนี้กับท่าน……นี้ ชะรอยท่านคงภาวนาดีแน่ ๆ  ท่านถึงได้ช่วยสนับสนุน พอได้

โอกาสก็แอบไปหาท่าน…..นั้น  ถามถึงการภาวนาว่า ท่านอาจารย์ว่าท่านกำลังเร่งความเพียรจึงไม่ให้ไปบิณฑบาต  แต่ท่านมิได้

บอกว่าท่านภาวนาดี  ที่นี่การภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้าง นิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้าง 

พระรูปนั้นก็ยิ้มแห้ง ๆ แล้วตอบว่าผมจะภาวนาดียังไง  ท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไป 

ตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเอง  ผู้ถามเซ้าซี้ให้เล่าให้ฟังตามความจริง ต่างก็ไล่กันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่ง  

และถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไร  และช่วยเสริมอย่างไร? เมื่อทนไม่ไหวเธอก็

กำชับว่า  

ไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบ เพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้ว ยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเป็น

ไหน ๆ ฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมาก  แล้วพูดต่อไปว่า วานนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหิน  ท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะ

กำลังจะอาบน้ำ รูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็นเห็นอะไร นอกจากผู้หญิงที่พากันมาจากไร่ผ่านไปบ้าน ตอนพวกเรากำลังจะอาบน้ำ

นั้นเท่านั้น  

พระที่ถูกถามตอบว่า นั่นแลท่านที่ผมจะตายอยู่ขณะนี้  จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาต  ท่าน

กลัวจะไปสลบหรือตายอยู่ในบ้านขณะที่จะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่า  ผมจะภาวนาดีอย่างไร ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้น

หรือคือคนภาวนาดี องค์ที่ถามตกตะลึง โอ้โฮตายจริง ท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะ  

รูปนั้นตอบว่า ผมจะไปเป็นอะไรกับเขา นอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัว จนกรรมฐานแตกกระเจิงไป

หมด ปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้น เหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้ แม้เดี๋ยวนี้ก็ยัง

ไม่ลดละเรื่องบ้านั่นเลย  ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมัน ท่านช่วยผมหน่อยได้ไหม นับว่าเมตตาเอาบุญ 

องค์ถาม เวลานี้ก็ยังไม่ลดลงบ้างหรือ? เปล่า เธอตอบ  ซึ่งเป็นคำที่น่าสงสารเอามากมาย  องค์ถาม ถ้าอย่างนั้น

ผมจะช่วยให้อุบายท่าน คือถ้าท่านไม่สามารรถระงับมันได้  ท่านฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากมันจะกำเริบ

ขึ้นเท่านั้น  ผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่า 

ถ้าท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้  ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวก

ใหม่ เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบาย  เข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันที เพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยาย  เป็นแต่ท่านยัง

ไม่พูดเท่านั้น เกรงท่านจะอายท่าน  เธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้น 

พอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์  ท่านก็อนุญาตทันที แต่มีปัญหาเหน็บแนม

มาด้วยอย่างลึกลับว่า โรคกรรมนี้มันหายยาก โรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็ว  เท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีก 

แม้ผู้ไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจปัญหาท่าน  

เรื่องนี้ต่างคนต่างปิดกัน คือผู้เป็นก็ปิดท่านอาจารย์ ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ปิดท่านอีก  แม้ท่านอาจารย์เองก็

ปิด ทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่ทราบ  ต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกัน แต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องได้ดี

ด้วยกัน  วันหลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่าน  ท่านก็อนุญาตให้ไปด้วยดี โดยมิได้พูดเรื่องเธอแต่อย่างใด 

เธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมาก  ถ้ามิใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ ก็คงหวังพ้น

ภัยได้แน่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีก  



แต่ก็เจ้ากรรม อนิจจาเป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียว  พอเธอหายหน้าไปจากบ้านนั้นไม่นานนัก  ลูกศรที่

อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่างเดียวกันอีก  อุตส่าห์ด้นดั้นเปะปะไปหาจนเจอเข้าจนได้ ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนั้น 

แต่ก็ได้เป็นไปแล้ว  จึงเป็นเรื่องน่าคิดอย่างยิ่ง  หลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนัก ก็ทราบว่า

พระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนทนไม่ไหว สุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกัน กับสาวงาม

ชาวเขาเผ่ามูเซอคนนั้น ที่บ้านนั่นเอง นับว่ากรรมเอาเสียจริง ๆ ถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไร 

เพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจเริ่มกำเริบทีแรก  ก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้น  มิได้เคยพบเห็น

และพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลย  ข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมา ก็ยอมรับว่าเป็นความจริง  เพราะอยู่ด้วยกันในวัดตลอด

เวลา มิได้ไปไหนมาไหนพอจะหลวมตัว  ทั้งก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียเอง อันเป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมา ไม่มีข้อ

ที่น่าสงสัย นอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปคู่บุญมาถึงเข้าเท่านั้น 

เธอเล่าให้พระเคยอนุเคราะห์ฟังว่า เพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้น  มันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติ

สตังเอาเลย  ปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออก  ทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่

เป็นตัวของตัว  และไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลย  เมื่อเห็นท่าไม่ได้การก็พยายามปลีกตัวหนีไป เจ้าของยาก็ตามไป

เยี่ยมคนไข้อีก  เรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเองจะไปที่ไหนรอด ใครไม่เคยถูกก็ดูยิ้มได้ ถ้าถูกเข้าก็รู้เอง  เพราะมิใช่พระสุนทรสมุทร

พอจะเหาะออกจากทางทวารบนแห่งบ้านได้ 

ตามปกติพวกนี้ไม่คุ้นกับพระ แต่หากกรรมพาเป็นไปเอง  เรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใด  เพราะกรรมมี

อำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรม  พระอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจ จึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่เคย

ทำต่อผู้ใดมาก่อนเลย แต่ก็คงสุดวิสัย ท่านจึงมิได้แนะอุบายอะไรเพื่อเธอให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้น  เรื่องก็ลงเอยกัน

ตรงที่เมื่อไปไม่รอดก็จำต้องจอดเรือ  ซึ่งเป็นคติธรรมของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรม  

ดังนั้น จึงได้นำเรื่องนี้มาลงไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจพวกเราที่อาจเป็นได้  หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวัง

ได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคย .. 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=45725 



ประโยคทิ้งท้าย: 

โรคกรรมนี้มันหายยาก  
โรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็ว  

เรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใด  
เพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรม 

“หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
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เหตุยาว-ผลยาว เหตุสั้น-ผลสั้น  

(ท่านพ่อลี ธัมมธโร)



เหตุยาว-ผลยาว เหตุสั้น-ผลสั้น  

ผลแห่งการกระทำใน “อามิสบูชา” และ “ปฏิบัติบูชา” นี่แหละ ที่จะทำให้เรา “มาเกิดอีก” ก็ได้ และทำให้เรา 

“ไม่มาเกิดอีก” ก็ได้ แต่ผิดกันอยู่นิดเดียวเท่านั้น ที่เราจะ “ต้องการให้มาเกิด” หรือ “ไม่ต้องการให้มาเกิด” 

ถ้าเราทำ “เหตุยาว” ผลที่ได้รับก็ยาว 

ถ้าเราทำ “เหตุสั้น” ผลที่ได้รับก็สั้น 

“ผลยาว” คือ การก่อชาติก่อภพไม่มีที่สิ้นสุด ได้แก่ดวงจิตที่มิได้ขัดเกลากิเลส  มีตัณหาอุปาทานความยึดถือ 

เข้าไปติดอยู่ในความดี-ความชั่วแห่งการกระทำ ของบุคคลและวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลก อย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะต้อง

กลับมาเกิดในโลกอีก 

การทำ “เหตุสั้น” คือ การตัดชาติทำลายภพ ไม่สร้างขึ้นอีก ได้แก่ จิตที่มีการขัดเกลา ชำระกิเลสอันเกิดขึ้นใน

ตนเอง หมั่นตรวจตราโทษ และความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  

ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นอารมณ์  และกัมมัฏฐาน ๔๐ ห้องตามที่ท่านกำหนดไว้  

ทำความรู้เท่าทันในสังขารที่เป็นไปตามสภาพธรรม คือ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป 

ระลึกสั้นๆ แค่ตัวของเรา ร่างกายของเราแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  ไม่ให้เข้าไปยึดถืออยู่ในการกระทำดีกระทำชั่ว

ของบุคคล  และวัตถุสิ่งของใดๆ ทั้งหมดในโลก  

หาสถานที่ตั้งของดวงจิตให้มั่นคง  แน่วแน่อยู่ภายในตัวของเราเองแห่งเดียว และไม่ยึดถือแม้แต่ร่างกายของเรา

ด้วย เช่นนี้เมื่อเราตายไปก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกอีก 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49473 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การตัดชาติทำลายภพ ไม่สร้างขึ้นอีก ได้แก่  
จิตที่มีการขัดเกลา ชำระกิเลสอันเกิดขึ้นในตนเอง  

หมั่นตรวจตราโทษ และความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 

ทำความรู้เท่าทันในสังขารที่เป็นไปตามสภาพธรรม  
คือ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป 

ไม่ให้เข้าไปยึดถืออยู่ในการ กระทำดี-กระทำชั่ว ของบุคคล   
และวัตถุสิ่งของใดๆ ทั้งหมดในโลก 

ไม่ยึดถือแม้แต่ร่างกายของเรา 
เช่นนี้เมื่อเราตายไปก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกอีก 

“ท่านพ่อลี ธัมมธโร”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข  

โดย  

พระไพศาล วิสาโล



แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข 

(พระไพศาล วิสาโล) 

“รู้” ตรงข้ามกับ “หลง”   เมื่อใดที่เราหลง ปัญหาและความทุกข์ก็มักจะตามมา  เราไม่เพียงแต่

หลงทางหรือหลงเชื่อคนอื่นเท่านั้น  ที่สำคัญและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็คือ “หลงความคิด”  และ“หลงอารมณ์”  

ซึ่งทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว จนพลั้งเผลอหรือผิดพลาด เช่น  พูดร้าย หรือทำร้ายผู้อื่น  กระทั่งทำร้ายตนเอง  แม้ไม่

ถึงขั้นนั้น แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือ จมอยู่ในความทุกข์ เพราะจิตหลงเข้าไปในอดีตอันเจ็บปวด หรือติดอยู่ในภาพ

อนาคตที่ปรุงแต่งในทางลบ จนเกิดความเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์  โกรธแค้น ขุ่นมัว หรือไม่ก็วิตกกังวล หนักอก

หนักใจ 

เพียงแค่กลับมารู้สึกตัว หรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เผลอพลัดเข้าไปเท่านั้น จิตก็จะกลับมา

เป็นปกติสุข หลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นได้  ทุกวันสามารถเป็นวันแห่งความสดชื่นเบิกบานได้ หากเรามีความ

รู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสติช่วยเตือนใจให้รู้ทัน ไม่หลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นจนหมดเนื้อ

หมดตัว 

ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัว เป็นพื้นฐานให้เกิด “รู้” อีกชนิดหนึ่ง คือ รู้ความจริง หรือเห็น

ธรรมชาติของกายและใจตามความเป็นจริง เห็นกระทั่งว่า มันไม่ใช่ “กู”หรือ “ของกู”    ดังนั้นจึงช่วยไถ่ถอน

จิตจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้   กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใดที่รู้สึกตัว  “ตัวกู”ก็หายไป   

แม้ปุถุชนยากที่จะรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง แต่ละวัน ๆ อาจหลงมากกว่ารู้ แต่ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนขึ้น 

ย่อมช่วยลดความยึดติดถือมั่นในตัวตน  ความทุกข์จึงบรรเทาเบาบางตามไปด้วย สิ่งที่มาแทนที่คือความปกติสุข 

สดชื่น เบิกบาน 

พระไพศาล วิสาโล 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่มา: http://www.visalo.org/book/kaeRoo.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ความรู้สึกตัว หรือความรู้ตัว  
เป็นพื้นฐานให้เกิด “รู้” อีกชนิดหนึ่ง  

คือ รู้ความจริง  
หรือเห็นธรรมชาติของกายและใจ  

ตามความเป็นจริง 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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โอวาทธรรม  

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)



โอวาทธรรม 

โอวาทธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 

เราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้

ประเสริฐในโลก สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาท กิเลสบาปธรรมจะได้

น้อยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้า

นั้นเอง 

หอบทุกข์  

การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอย

ไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์หอบเอากอง

ทุกข์เหล่านี้ไปด้วย มันเป็นอย่างนั้น มันทุกข์หลาย บางคนก็ถึงฆ่าตัวตาย ไม่มีทางออก ผู้ไม่เชื่อคำสอนของ

พระพุทธเจ้า ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอน ให้ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ขี้คร้านไม่เอา ไม่นั่งแล้วเพราะใจมันลอย ใจ

มันไปยึดถือแต่เรื่องภายนอก แล้วจะมีแก่ใจมาไหว้พระ นั่งภาวนาสำรวมใจให้สงบอยู่ภายในจะได้อย่างไร การที่

ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ

ภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมา

เวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลง

หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ เช่น "ตา" เป็นต้นนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เสมอไป 

เกินพอดี 

คู่ครองเรือนก็สร้างสมความรักเอาจนเกินพอดีอันเป็นเหตุให้ประพฤตินอกใจกันและกันทาง

ประเวณีพูดตรงๆก็ว่าไปเล่นชู้กับผัวเล่นชู้กับเมียนั่นเอง นี่เรียกว่าความรักมันเกินพอดีถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็

ความรักเกินขอบเขต ก็เป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลาย พรหมจรรย์ก็อับเฉาลง เหมือน

พระจันทร์ในข้างแรม เจริญไปไม่ได้ 

เกิดจากตม 

สาเหตุที่จะมีศาสนาบังเกิดขึ้นในโลก มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในโลก ก็เนื่องมา

จากคนทั้งหลายไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์เมื่อได้ประสบกับความทุกข์แล้วก็ร้องไห้ รำไร ตีอกชกหัวต่างๆ 

นานาตายไปพร้อมด้วยกับความทุกข์ หอบเอาความทุกข์ติดตัวไปด้วยอย่างนี้แหละ บุคคลยังไม่รู้แจ้งในโลกนี้

ตามเป็นจริงอย่างนั้น บัดนั้นให้พากันเข้าใจ เหตุจะมีศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะมันมีทุกข์นี่แหละ 



จรจัด  

แต่คนส่วนมากแย่จริงๆ ไม่ยอมที่จะข่มจิต เพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบ มีแต่ยอมตกเป็นทาสของ

ตัณหา ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปภายนอกอยู่อย่างนั้น และจะไม่ให้มันเกิดอีกทำอย่างไร แล้วผู้ที่ยึดอารมณ์แต่ภายนอก

จนตลอดถึงวันตายอย่างนี้ ตายก็เอาไปไหนไม่ได้แล้วจิตก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ เมื่อบุคคลไปมีจิต

เลื่อนลอยฟุ้งซ่านอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำบุญ เมื่อไม่ได้ทำบุญแล้วจิตใจก็เร่ร่อนพเนจรเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีแหล่ง 

ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัว เป็นคนจรจัด อาศัยบ้านคนนั้น อาศัยบ้านคนนี้ อาศัยศาลาวัด อาศัยสถานที่สาธารณะ

เป็นที่หลับที่นอน ไปขอทานเขากินอยู่อย่างนั้น จิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้เข้าถึงความสงบ ไม่ทำบุญกุศล ไม่ทำความ

ดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น หรือทำก็นิดๆหน่อยๆ อย่างนี้มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ เมื่อตายลงอย่างนี้ กิเลส

มันก็จูงไปตามประสงค์แล้ว ถ้าทำบาปมาก มันก็ไม่ได้มาล่องลอยอยู่กับโลกมนุษย์นี้แล้ว บาปกรรมฉุดคร่าไปสู่

อบายภูมิ พิจารณาให้เห็นด้วยตนเอง 

สุขชั่วคราว  

ชีวิตนี้อย่าไปหลงความสุขชั่วคราว อย่าไปติดอยู่กับความสุขชั่วคราวนี้ แล้วจะไม่ได้พบความสุขอัน

ไพบูลย์เลย ผู้ใดติดอยู่ในความสุขชั่วคราว ติดอยู่ในการกิน ไม่ได้กินอาหารอันอร่อย ไม่ได้ฆ่าสัตว์มาทำอาหาร

กินมันไม่อร่อย นั่นเรียกว่าติดในการกิน อันเป็นเหตุให้ทำบาป ติดในการนอน ได้นอนมากก็ถือว่าดี ร่างกายจะ

ได้สมบูรณ์ ถ้านอนน้อยกลัวร่างกายจะซูบผอม ไม่ได้ ต้องนอนให้มากๆ เรียกว่าติดในการนอน ไม่แบ่งเวลา

ประกอบความเพียรทางจิตเลย ก็เลยไม่ได้ผลในจิตใจ ไม่ได้ชำระกิเลสออกจากจิตใจนี้ ลองสังเกตดู 

คลื่นซัด  

บุคคลผู้ไม่มีสมาธิจิต ไม่ทำจิตให้สงบแล้ว อะไรกระทบกระทั่งมัน มันก็ไม่รู้สึกตัว ท่านว่าจิตมากระ

ทบเข้ามีแต่ว่าเจ็บอย่างเดียวเท่านั้น แทนที่จะวินิจวิฉัยว่ามันเจ็บเพราะอะไรๆ มันถึงเจ็บอย่างนี้ มันคิดไม่ได้เลย 

เมื่อมันเจ็บหนักๆเข้า มีแต่ร้องครวญครางไป ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปเนั้นเอง อันนี้ท่านจึงเรียกว่า คนเราอัน

ดวงจิตนี้มันตกไปตามกระแสของกิเลสตัณหา เหมือนกับบุคคลที่เดินทางโดยเรือกระแสของกิเลสตัณหา เหมือน

กับบุคคลที่เดินทางโดยเรือเดินมหาสมุทรลงสู่ทะเล คลื่นซัดไปท้องมหาสมุทรทะเลนั้นนะ สุดแล้วแต่คลื่นมันจะ

ซัดไปไหนก็ตามมัน 

ที่มา: http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=6596.0 



ประโยคทิ้งท้าย: 

เราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ได้มาพบพระพุทธ

ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก สมควรที่จะลงมือ

ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาท  

กิเลสบาปธรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเรา

จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้านั้นเอง 

“หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
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ใจที่ยอมรับความจริง  
จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)



ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) 

ต้องปฏิบัตินะ ต้องมีสติ รู้สึกตัวบ่อยๆ รู้สึกกายรู้สึกใจ รู้สึกกายรู้สึกใจไป 

รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ารู้ทุกข์ รู้สึกไปเรื่อย ถ้ารู้แจ่มแจ้งเห็นมันเป็นไตรลักษณ์จะเบื่อ พอ

เบื่อหน่ายก็รู้ว่าเบื่อหน่ายนะ ใจก็คลายออก ไม่ยึดถือ เห็นแล้วว่าความจริงเป็นยังไง 

ความจริงของกายก็คือทุกข์ ความจริงของจิตใจก็คือทุกข์ ความจริงเค้าเป็นอย่างนั้น ใจ

ยอมรับความจริง พอใจยอมรับความจริงใจก็หมดความดิ้นรนใช่มั้ย ตัวสำคัญนะตรง

ที่ยอมรับความจริง ถ้าคนที่ยอมรับความจริงได้จะไม่ทุกข์ คนที่ยอมรับความจริงไม่ได้

จะทุกข์ 

อย่างร่างกายเราต้องแก่ใช่มั้ย ต้องเจ็บต้องตาย นี่เป็นความจริง ถ้ายอมรับ

ไม่ได้ก็ทุกข์แล้ว ตีนกาขึ้นหน่อยก็กลุ้มแล้วใช่มั้ย หายานี้มาลองทาไม่ได้ผลเอาตัวนี้ทา 

ทาไปทามาเลยเหี่ยวไปเลย คราวนี้ตีนวัวตีนควาย ท้อใจแล้วยอมรับสภาพ มันเยอะสู้ไม่

ไหวแล้ว ถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์ใช่มั้ย 

อย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อรู้สึกตัวเองแก่มานานแล้ว ตั้งแต่เด็กๆก็รู้สึกแก่

นะ ภาวนามามากๆนะ รู้สึกโลกมันจืดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพื่อนฝูงเค้าเฮๆฮาๆนะ เราก็

เฮ้อ เล่นๆไปกับเค้านะเหมือนเล่นละครยังไงหยั่งงั้นน่ะ เอาใจมันให้ไม่ดูแปลกกว่ามัน

มากนัก กลมกลืน แต่ในใจเรารู้สึกไม่เห็นมีอะไรเลย จืดชืด นี่ใจมันแก่มาตั้งแต่เด็ก 

เพื่อนๆมันล้อหลวงพ่อนะว่าหน้าตาแก่ ท่าทางก็เหมือนคนแก่ เดี๋ยวนี้ลองมาดูสิมันแก่

กว่าหลวงพ่อแล้วรายไหนรายนั้นเลย ของเราแก่คงที่มาตั้งแต่เด็ก มันมาแก่ทีหลัง มันดัง

กว่า ไปดูสิแต่ละคนนะหัวหงอกขาวโพลนเลยก็มีนะ หัวล้านเหน่งเลยก็มี  

เราภาวนานะภาวนา ใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์ ใจจะ

ยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อใจยอมจำนน นี่ไม่ยอมง่ายๆนะ อยู่ๆจะไปบอก เอ้า ผมยอม

แล้ว เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ปิ๊ง บรรลุพระอรหันต์ ใจมันไม่ยอมด้วยหรอก งั้น

มันจะยอมต่อเมื่อมันยอมจำนน 

ทำยังไงมันถึงจะยอมจำนน ต้องเอาข้อเท็จจริงตีแผ่ให้มันดูทุกวันๆ ดูลง

มาในกาย ดูลงมาในใจ ดูซิมันสุขหรือมันทุกข์ มันดีหรือมันร้ายนะ ดูลงไป มันน่ารักหรือ

มันไม่น่ารัก มันสวยมันงามหรือไม่สวยไม่งาม มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันสุขหรือมันทุกข์

นะ มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ เอาของจริงมาให้มันดู 



พวกเราวิปลาส ปุถุชนจะวิปลาสสี่อย่าง คือเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวย

ว่างาม เห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเที่ยง เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็น

ตัวเป็นตนของตน นี่เรียกวิปลาส นี้จะหายบ้าหายวิปลาสได้นะเอาข้อเท็จจริงมาให้ดู 

พอดูทุกวันๆนะ ดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจ รู้สึกกายรู้สึกใจอย่าไปแทรกแทรง อย่าไปบังคับ 

เราต้องการดูความจริง เพราะงั้นอย่าไปบังคับกายบังคับใจ 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม 
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี 

แสดงธรรมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อนฉันเช้า 

 
CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๗ 

Track: ๑๔ 
File: 511120.mp3 

ระหว่างนาทีที่ ๑๔ วินาทีที่ ๒๐ ถึง นาทีที่ ๑๗ วินาทีที่ ๓๐ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2012/04/29/14631/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ใจยอมรับความจริงใจก็หมดความดิ้นรนใช่มั้ย  
ตัวสำคัญนะตรงที่ยอมรับความจริง  
ถ้าคนที่ยอมรับความจริงได้จะไม่ทุกข์  
คนที่ยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์ 

 
ใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์  
ใจจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อใจยอมจำนน 

ทำยังไงมันถึงจะยอมจำนน ต้องเอาข้อเท็จจริงตีแผ่ให้มันดูทุกวันๆ  
ดูลงมาในกาย ดูลงมาในใจ 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้  

ด้วยการเกลียดตอบ  
(พระชยสาโร)



ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้ ด้วยการเกลียดตอบ  

พระชยสาโร 

เราสามารถเห็นได้ว่า ทั้ง ๆ ที่ความโกรธความกลัว เป็นปฏิกิริยาธรรมดา เมื่อถูก

คุกคาม เราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อระบายอารมณ์เหล่านั้น 

 แต่เราก็คงคาดหวังอะไรจากโลกนี้ไม่ได้มากนัก ตราบใดที่คนพาลผู้เบาปัญญายังหา

ข้ออ้างเพื่อสนับสนุนการกระทำของตนได้จากปรัชญาและคำสอนทางศาสนา ตราบนั้นย่อมไม่มี

สันติภาพอันแท้จริง 

สิ่งที่เราจะพึงทำได้ คือ การเจริญความกรุณา อันไม่แบ่งเราแบ่งเขา โดยประกอบ

ด้วยปัญญาอันสุขุม เยือกเย็นและตื่นตัวอยู่เสมอ ปัญญาที่เราต้องการสำหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

มาจากจิตที่แจ่มชัด ไม่ใช่จากอารมณ์โกรธเกรี้ยว 

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า เราไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังด้วยการเกลียดตอบ ถ้า

เราเกลียดคนที่เกลียดเรา เราย่อมกลายเป็นคนที่มีจิตใจเกลียดชังไปด้วย ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลย ผล

ที่ตามมาคือความเกลียดชังในโลกนี้ทวีขึ้น 

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร 

ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56211/-dhart- 

ประโยคทิ้งท้าย: 

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า 

“เราไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังด้วยการเกลียดตอบ”  

ถ้าเราเกลียดคนที่เกลียดเรา เราย่อมกลายเป็นคนที่มีจิตใจเกลียดชังไปด้วย ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลย ผลที่ตามมา

คือความเกลียดชังในโลกนี้ทวีขึ้น  
 

“พระอาจารย์ชยสาโร” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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กรรม  

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ)



กรรม 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 

คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู้ดลบันดาล เช่น ดลบันดาลให้เกิดภัย ดลบันดาลให้เกิดโชค

ลาภ เป็นต้น แต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือทุกเพราะกรรม ก็

เปลี่ยนให้คนมากลัวกรรมกันอีก เช่นเดียวกับที่เคยกลัวผู้ดลบันดาล เมื่อคิดถึงก็คิดเห็นไปคล้ายกับเป็นตัว

ทุกข์มืดๆ อะไรอย่างหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัว ผู้เงือดเงื้อจะลงโทษ กรรมจึงคล้ายผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกเข้าใจใน

ทางร้ายอยู่เสมอ เมื่อได้ดีมีสุขก็กลับกล่าวว่าเป็นบุญบารมี กรรมจึงไม่มาเกี่ยวในทางดีตามความเข้าใจ

ของคนทั่วไป  

นอกจากนี้ คนจะทำอะไรในปัจจุบันก็ไม่ได้นึกถึงกรรม เพราะเห็นว่ากรรม ไม่เกี่ยว กรรมจึง

กลายเป็นอดีตที่น่ากลัว ที่คอยจะให้ทุกข์เมื่อไรก็ไม่รู้ ซึ่งไม่สามารถจะป้องกันได้เท่านั้น ดูก็เป็นเคราะห์

กรรมของกรรมยิ่งนักที่ถูกคนเข้าใจไปเช่นนี้ อันที่จริงพระพุทธศาสนาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นนี้ไม่ 

ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอำนาจ

เหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน 

“กรรม” คือ กาลอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา คือ ความจงใจ ทุก

คนจะทำอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร ย่อมมีเจตนาคือ ความจงใจนำอยู่ก่อนเสมอ และในวันหนึ่งก็ต้อง

ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ไปตามที่ตนเองจงใจจะพูด จะทำ จะคิด นี่แหละคือกรรม วัน

หนึ่งๆ จึงทำกรรมมากมายหลายอย่าง หลีกกรรมไม่พ้น พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม  

หลักใหญ่ก็มุ่งให้พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนนี้แหละว่า “อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควร

ไม่ควร เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควร เพื่อที่จะทำกรรมที่ดีที่ควร” และพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า 

“บุคคลสามารถจะละกรรมที่ชั่วทำกรรมที่ดีได้” จึงได้ตรัสสอนไว้ให้ละกรรมที่ชั่ว ทำกรรมที่ดี ถ้าไม่เช่น

นั้นก็ไม่ตรัสสอนไว้ และการละกรรมชั่วทำกรรมดีถ้าให้เกิดโทษทุกข์ ก็จะไม่ตรัสไว้อย่างนี้ แต่เพราะให้

เกิดประโยชน์สุข จึงตรัสสอนไว้อย่างนี้ พระพุทธโอวาทนี้แสดงว่า คนมีอำนาจเหนือกรรม อาจควบคุม

กรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม 

เช่น เมตตา สติ ปัญญา สัจจาธิษฐาน เป็นต้น อันเป็นส่วนจิตและศีล อันหมายถึง ตั้งเจตนาเว้นการที่ควร

เว้น ทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควร 



ที่ว่า คนมีอำนาจเหนือกรรมปัจจุบัน ด้วยการควบคุมจิตเจตนาให้เว้นหรือทำกรรมอะไรก็ได้

นั้น ถ้าพูดเพียงเท่านี้ก็ดูไม่มีปัญหา แต่ถ้าพูดถึงกรรมอดีตที่จะส่งผลให้ในปัจจุบัน ก็เกิดปัญหาขึ้นอีก

สำหรับผู้ที่เชื่อในอดีตชาติว่า กรรมที่ทำให้ในอดีตชาติจะส่งผลให้ในชาตินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น จึงกลัว

อำนาจของกรรมอดีต เหมือนอย่างกลัวอำนาจมืดที่จะมาทำร้ายเอาแน่ ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาแสดง

ไว้อย่างไรสมควรจะพิจารณา 

ประการแรก พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเป็นทายาทรับผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้ว ข้อนี้เป็น

กฎธรรมดาข้อมาติกา คือแม่บท ไม่มีผิดเหมือนอย่างที่คำโบรารณว่า “กำปั้นทุบดิน” แต่ยังมีกฎประกอบ

อีกหลายข้อเหมือนอย่างดินที่ทุบนั้น ยังมีปัญหาต่อไปอีกหลายข้อว่า ดินที่ตรงไหน เป็นต้น เมื่อกล่าวว่า

ดินแล้วก็คลุมไปทั้งโลก คำว่ากรรมก็ฉันนั้นคลุมไปทั้งหมดเพราะคนทุกคนทำกรรมต่างๆ ซับซ้อนกัน

มากมายเหลือเกิน กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อไร จึงมีกฎแบ่งกรรมออกไปอีก สรุปลงว่า กรรมหนักหรือ

กรรมที่ทำบ่อย ๆ ให้ผลก่อนกรรมที่เบากว่า หรือที่ทำไม่บ่อยนัก คนเรานั้นทำมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว 

จึงมีสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไป ผู้ที่มีสุขมากก็เพราะกรรมหนัก หรือกรรมที่ทำบ่อย ๆ ฝ่ายดีกำลังให้ผล ผู้ที่

มีทุกข์มากก็ตรงกันข้าม 

และในปัจจุบันนี้ใครก็ตามมีความไม่ประมาท ประกอบกรรมที่ดีอย่างหนักหรือบ่อยๆ กรรม

ดังกล่าวนี้จะสนองผลให้ก่อน กรรมชั่วในอดีตหากได้ทำไว้ ถ้าเบากว่าก็ไม่มีโอกาสให้ผล ฉะนั้น ผู้ที่

ทำกรรมดีมากอยู่เสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีต หากจะมีกุศลของตัวจะชูช่วยให้มีความสุขความ

เจริญสืบไป และถ้าแผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ ก็จะระงับคู่เวรในอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน ทั้ง

เมื่อได้ดำเนินในมรรคมีองค์ 8 ของพระพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นทุกข์ ก็จะดำเนินเข้าสู่ทางที่พ้นจากกรรมเวร

ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ตัณหาเป็นกรรม สมุทัยคือ เหตุให้เกิดกรรม มรรคเป็นทางดับกรรม ฉะนั้น 

จึงไม่ต้องกลัวอดีต แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม และระวังใจ ตั้งใจให้มั่นไว้ในธรรม ธรรมก็จะรักษาให้มีความ

สวัสดีทุกาลทุกสถาน” 

ที่มา: https://palungjit.org/threads/พระนิพนธ์และคำสอนสมเด็จพระญาณสังวร-สมเด็จ

พระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก.220193/ 



ประโยคทิ้งท้าย :  

ตัณหา เป็นกรรม 

สมุทัย คือ เหตุให้เกิดกรรม 

มรรค เป็นทางดับกรรม 

ฉะนั้น จึงไม่ต้องกลัวอดีต 

แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม 

และระวังใจ ตั้งใจให้มั่นไว้ในธรรม 

ธรรมก็จะรักษาให้มีความสวัสดีทุกาลทุกสถาน 

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล  

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 



การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล  

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 

การปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้น เราจะต้องเริ่มต้นด้วย “ทำตนเป็นผู้มีศีล”  ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญ 

เป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้น ในการปรับ “กาย วาจาและใจ” ให้อยู่ในสภาพ “ปกติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศีล 

๕” อันเป็นศีลที่ฆราวาสโดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติ เป็นศีลซึ่งเป็นหลักใหญ่ เป็นศีลที่สำคัญ ศีล ๘ ศีล 

๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็รวมลงอยู้ในศีล ๕ ข้อ  จะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล ๕ ข้อ 

เมื่อทำศีล ๕ ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนา ก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบ รู้ซึ้ง  

เห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริง  ไม่เฉพาะแต่เท่านั้น... ยังสามารถให้ “บรรลุมรรคผลนิพพาน” ได้  

ยกตัวอย่างเช่น อุบาสก อุบาสิกาในอดีต  สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็มีหลายท่าน เช่น 

พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ท่านก็เป็นผู้ครองเหย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง ๕ 

ข้อเท่านั้น  และท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุ “พระโสดาบัน” 

คนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล ๕ ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตา ศีลของเราไม่มาก บางท่านก็

สงสัยว่า มีศีล ๕ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้...อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล ๕ ข้อนี้ 

มันเป็นศีลที่ “กำจัดบาปกรรม” หรือเป็นการ “ตัดผลเพิ่มของบาปกรรม” ที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา เช่น  

  ปาณาติบาต - การเว้นจากการฆ่าสัตว์  
   อทินนาทาน - เว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาต 
   กาเมสุมิจฉาจาร - เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
   มุสาวาท - พูดเท็จ สุราฯ - ดื่มของมึนเมา  

ถ้าใครสมาทานศีล ๕ ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาป  

บาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผล คือ ไปตกนรก หรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมิได้

นั้น มีแต่การละเมิดศีล ๕ ข้อเท่านั้น  ส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้าง  ก็เป็นแต่เพียงความมัวหมอง

ภายในจิตใจเท่านั้น 

ที่มา:http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50903 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้น  
เราจะต้องเริ่มต้นด้วย “ทำตนเป็นผู้มีศีล”   

ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญ เป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้น  
ในการปรับ “กาย วาจาและใจ” ให้อยู่ในสภาพ “ปกติ”  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศีล ๕”  
อันเป็นศีลที่ฆราวาสโดยทั่วๆไป 

จะพึงสมาทานปฏิบัติ เป็นศีลซึ่งเป็นหลักใหญ่ 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com

กญุแจแห่งความพ้นทกุข ์
(คณุดงัตฤณ)



กญุแจแห่งความพ้นทุกข์
(คณุดงัตฤณ)

ยิง่วนั โลกยิง่โยนของนอกกายมาล่อใจ ใหต้ะกายหาความสุขใสต่วั ตอ้งกลวั
วา่จะไมม่โีน่นน่ีนัน่เหมอืนคนอื่น นึกวา่ไดน้ัน่ไดน่ี้แลว้จะเป็นสุข

ยิง่วนั เรายิง่สะสมความทุกข ์จากการอยากไดค้วามสุข มากขึน้ มากขึน้ 
มากขึน้ รูต้วัอกีทกีเ็ครยีดจดั อยูด่ีๆ อยากโวยวายคลา้ยคนบา้ขึน้มาไดเ้อง

ถา้โลกหลอกใหล้มืดใูจ ไม่รูเ้ลยวา่ใจตวัเองมาถงึไหนแลว้ ลองพกัคดิ พกัดทูี่
ตรงน้ีสกันาทหีน่ึง แคห่ายใจยาวๆหน่ึงท ีคณุกม็คีวามสขุกายสบายใจ ขึน้มาชัว่วบูได้
งา่ยๆแลว้ใช่ไหม?

แต่ทีย่ากคอืการเวน้วรรค พกัจากการฟุ้งซ่านไดย้าวๆ ไมต่อ้งอยากโน่น
อยากน่ีไดน้านๆ ไมม่ศีตัรคููแ่คน้ในหวัไดเ้ป็นเดอืนๆ

ใจเราผลติความทุกขข์ึน้มาไดเ้อง
ไหลลงต่ำ่า รว่งจากสุขไปหาทุกขไ์ดเ้อง

แคเ่พยีงเหน็ความจรงิน้ี ทีต่รงน้ี นาทน้ีี คณุเกอืบไดกุ้ญแจพน้ทุกขแ์ลว้ แค่
เปลีย่นอาการ ‘ไมอ่ยากยอมรบัเลย’ มาเป็น ‘ยอมรบัไปเถอะ’ วา่ ความอยาก เป็นเหตุให้
จติกระสบักระสา่ย แมอ้ยากไดค้วามสขุ กเ็ป็นทุกข ์แมไ้ดค้วามสขุมา  ไมน่านกเ็ป็นทุกข์
จากความเบื่ออกี

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



การเหน็ความไมเ่ทีย่งของความสุข การรูต้น้เหตุของความทุกขว์า่ มนัไหลมา
จากความอยาก จนเกดิความเขา้ใจเขา้มาทีต่รงน้ี เหน็จติเหน็ใจตวัเองตรงน้ี แลว้คลื่น
สมองจะชา้ลง เน้ือตวัผอ่นคลายลง จนถงึจุดของความพอใจ สบายใจกบัการไมต่อ้งหา
เรือ่งเป็นทุกข์

กวา่จะมาถงึตรงน้ี เพือ่ไดอ้ยูก่บัใจ ทีไ่มเ่ป็นทุกขจ์รงิๆ อยา่งถาวร มนัยาก
แคไ่หน? ใหด้ทูีค่วามเตม็ใจ แป๊บเดยีว เดีย๋วกอ็ยากหวนกลบัไปหา เหตุแหง่ทุกขก์นัอกี
อยูด่ ีกลบัไปมใีจกระสบักระสา่ย  อยากโน่นอยากน่ีกนัอยูด่ ีนัน่แหละ! ทีพ่วกเราผา่นกนั
มาตลอด และผา่นกนัไปไมค่อ่ยได ้พวกเราหายทุกขห์ายรอ้นไดย้ากเยน็ กเ็พราะเตม็ใจที่
จะหวนกลบัไป หาเหตุแหง่ทุกขโ์ดย ‘ไมอ่ยากจะรูต้วั!’

ทีม่า: http://www.dharmamag.com/mag/index.php/editor-issues/1534-2018-02-14-14-49-41

ประโยคท้ิงท้าย:

ใจเราผลติความทุกขข์ึน้มาไดเ้อง
ไหลลงต่ำ่า รว่งจากสุขไปหาทุกขไ์ดเ้อง

พวกเราหายทุกขห์ายรอ้นไดย้ากเยน็ 
กเ็พราะเตม็ใจทีจ่ะหวนกลบัไป
หาเหตุแหง่ทุกขโ์ดย ‘ไมอ่ยากจะรูต้วั!’

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ขันติที่ประกอบด้วยปัญญา  

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ)



ขันติที่ประกอบด้วยปัญญา 

ขันติคือความอดทนนี้ เมื่อประกอบไปด้วยกับการปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญา ก็ทำให้เป็นศีล เป็นสมาธิ 

เป็นปัญญา ขึ้นมาได้ ขันติที่ประกอบด้วยปัญญานับว่าเป็นยอดของขันติที่ประกอบด้วยสมาธิด้วยศีล แต่ว่าก็ต้องอาศัยการ

ปฏิบัติทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญาประกอบกันไป ทั้ง ๓ นี้มีปัญญาเป็นยอด แต่เมื่อมียอดก็ต้องหมายความว่าต้องมีต้นมี

รากด้วย ศีลก็เหมือนอย่างราก สมาธิก็เหมือนอย่างต้น ปัญญาก็เหมือนอย่างยอด เมื่อเทียบกับต้นไม้ ฉะนั้น แม้จะยกยอดขึ้น

มาแสดง ก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีรากอยู่ด้วยกัน เป็นแต่เพียงต้องการจะชี้ว่าปัญญาเป็นยอด 

เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า ปัญญาเห็นอย่างไรจึงจะเป็นฐานะที่ว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ 

ได้ตรัสแสดงไว้ว่า เมื่อยังเห็นสังขารอะไรๆ โดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุข เห็นธรรมะอะไรๆ คือทั้งส่วนที่เป็นสังขาร

ทั้งส่วนที่เป็นวิสังขาร โดยความเป็นอัตตาตัวตน เมื่อยังเห็นดั่งนี้อยู่ก็ไม่เป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ และเมื่อ

ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ก็ไม่เป็นฐานะที่จักหยั่งลงสู่ความเป็นชอบ คือหยั่งลงสู่อริยมรรค มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น และเมื่อยัง

ไม่หยั่งลงสู่ความเป็นชอบ หรือว่าสู่ สัมมัตตนิยาม คือความกำหนดแน่โดยความเป็นชอบ ก็ไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้ง

อริยผลทั้งหลาย 

ต่อเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ เห็นธรรมอะไรๆ ทั้งปวงโดยความเป็น

อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน จึงเป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ และเมื่อประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ก็เป็นฐานะที่

จักหยั่งลงสู่นิยาม คือความกำหนดแน่แห่งความเป็นชอบ คือสู่นิยามแห่งอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น และเมื่อหยั่งลงสู่นิยาม

แห่งความเป็นชอบ ก็เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลาย  

ที่มา: https://sites.google.com/site/smartdhamma/xnu-lomi-k-khanti 



ประโยคทิ้งท้าย: 

เมื่อเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 
เห็นธรรมอะไรๆ ทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตา... 

ก็เป็นฐานะที่จักหยั่งลงสู่นิยาม...  
คือสู่นิยามแห่งอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น  

และเมื่อหยั่งลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบ 
ก็เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลาย 

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร  
(สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร  

โดยหลักจริงๆ แล้ว ไม่ว่าจิตจะเป็นอย่างไร เราก็เพียงรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้น ถ้ายังไม่อาจมีความตั้ง

มั่นเป็นกลางต่อความหวั่นไหวของจิตได้ จึงเกิดเป็นความต้องการให้ความหวั่นไหวนั้นหายไป การที่เราพากันมา

เจริญสติสัมปชัญญะกันอยู่นี้ ไม่ได้ทำกันไปเพื่อให้ทุกอาการของจิตหายไปหลังจากรู้ มันจะหายไป หรือไม่หาย 

หรือเปลี่ยนเป็นอาการอื่นๆ เรามีหน้าที่เพียงแค่รู้มันเท่านั้น ความต้องการให้จิตหายจากอาการที่เป็นอยู่ จริงๆ 

มันก็คือเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ขึ้น คือทุกข์เพราะจิตไม่หายจากอาการที่เป็นตามที่เราต้องการนั่นเองครับ 

แต่มันก็เป็นธรรมดาของพวกเราๆ ที่ยังไม่อาจทำให้การรู้เป็นเพียงแค่รู้ แต่จะตามมาด้วยความคิด

ปรุงแต่งบ้าง ความอยากบ้าง ถึงแม้ทุกข์จะเกิดไปแล้ว เราก็ต้องเพียรรู้ทุกข์นั้นครับ ไม่ใช่อยากให้ทุกข์หายไป 

แต่ก็ยากครับที่จะแค่รู้ทุกข์นั้นได้ เพราะทุกข์ทีไรเราก็อยากจะหนีมัน ขับไล่มันเสียทุกที จึงต้องมีความเพียรที่

จะรู้ให้มากๆ ครับ ที่จริงถ้าสามารถรู้ได้ว่า เรากำลังอยากหนีทุกข์ นั่นก็มีความก้าวหน้าแล้วครับ 

ถ้าทุกข์จนยากที่จะรู้ทุกข์นั้นได้ ก็อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็ได้ครับ วิธีที่ดีที่สุดก็คือ หา

อะไรมาให้จิตรู้ไปก่อน เช่น พอทุกข์มากๆ ก็หันไปรู้ลมหายใจแทนเป็นต้น หรือถ้าถนัดจะรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ลม

ก็ได้ครับ การทำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้จิตจมแช่ทุกข์อยู่ แต่ที่สำคัญคือ พอเราหันไปรู้อย่างอื่น เราก็ควร

รู้ด้วยสติสัมปชัญญะครับ 

ต้องเพียรกลับมารู้ลมหายใจให้บ่อยๆ ครับ แม้จะรู้ได้ไม่นานก็ต้องเพียรต่อไปครับ ไม่มีทางอื่นอีก

แล้วครับ ที่จริงเพียงแค่กลับมารู้ลมครั้งหนึ่ง ก็เท่ากับวางทุกข์ลงได้ทีหนึ่งแล้ว เพียรบ่อยๆ ก็จะวางทุกข์ลงได้

ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ครับ พระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่า….คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร….ครับ 

ที่มา:http://www.dhammada.net/2012/01/24/13515/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

โดยหลักจริงๆ แล้ว  
ไม่ว่าจิตจะเป็นอย่างไร  

เราก็เพียงรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้น 

เรามีหน้าที่เพียงแค่รู้มันเท่านั้น 

 ต้องเพียรกลับมารู้บ่อยๆ  
ก็จะวางทุกข์ลงได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ 

 พระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่า…. 
คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร…. 

“สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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คนฉลาด ชอบฝึกตน  
(ป.อ. ปยุตฺโต)



คนฉลาด ชอบฝึกตน  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

ชีวิตต้องพัฒนา ต้องฝึกฝนตนอยู่เสมอ แต่การที่จะฝึกฝนตนนั้น เราต้องมีบททดสอบและแบบ

ฝึกหัด บางคนอยู่แต่กับความสุขสบาย ไม่มีบททดสอบ จึงไม่รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งจริงหรือไม่  เรามีความเข้มแข็ง

จริงไหม  ชีวิตของเรานี้มีความมั่นคงในใจของตัวเองแค่ไหน ถ้ายังไม่เจอบททดสอบ เราก็ไม่รู้ แต่พอเจอบท

ทดสอบเข้าเจอทุกข์โทมนัส เจอความเสื่อม ความสิ้นลาภ สิ้นยศก็รู้เลยว่า เราเข้มแข็งจริงไหม ถ้าใครไม่เคย

ประสบปัญหา ไม่เคยพยายามแก้ปัญหา ชีวิตจะเจริญพัฒนาได้อย่างไร  คนที่คิดจะเอาแต่สบายไม่สู้ปัญหา ไม่สู้

สิ่งยากก็อยู่อย่างเดิมเท่านั้นแหละ อย่างคนที่ชอบทำแต่งานง่ายๆ เขาจะพัฒนาตัวได้อย่างไร เขาอยู่อย่างไรก็ได้

แค่นั้นแต่คนที่สู้ปัญหา สู้สิ่งยาก จะได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลายามมีทุกข์ ถ้าเราลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายก็จะเป็น

โอกาสแห่งการพัฒนาตน 

ยิ่งถ้ามองสังคมในวงกว้าง  ก็เป็นโอกาสดีเลิศที่จะพัฒนามนุษย์  “เพราะคนเราเรียนรู้ได้มาก จาก

ปัญหา ได้ศึกษาจากความทุกข์”  ในประวัติบุคคลสำคัญ และประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย  จะเห็น

แต่มนุษย์ที่พัฒนาจากการแก้ปัญหา และเข้มแข็งขึ้นมา  จากการเผชิญทุกข์ทั้งนั้น ส่วนคนหรือชาติประเทศที่

สบายมีความสุขแล้ว ไม่มีอะไรจะให้สู้หรือคิดแก้ไข  ก็เลยไม่มีอะไรจะให้ใช้ความคิด  ทำให้โน้มไปทางที่จะหลง

เพลิดเพลิน 

เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขแล้วนี้ ถ้าไม่มีคนสอนที่ดี หรือไม่มีกัลยาณมิตร และตัวเองก็ไม่รู้จักคิด  

ไม่หาแบบฝึกหัดมาทำ จึงเจริญยากที่สุด  เมื่อเจออะไรที่ไม่น่าปราถนา  จึงมองว่านี่คือ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนา

ตัวเรามาแล้ว  เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันก็จะกลับกลายเป็นดีไป 

คนที่ชอบฝึกตน เมื่อเจออย่างนี้ ก็ได้ทั้งบททดสอบ ได้ทั้งเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเอง เมื่อเราเข้ม

แข็ง เราเก่งกล้าสามารถในการเผชิญโลกและชีวิตอย่างนี้แล้ว  ต่อไปข้างหน้า ถ้าเจออุปสรรคหรือปัญหาอย่างนี้

อีก  ที่มันเบากว่า ก็ง่าย เราไม่กลัว 

คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี  คนนั้นจะเป็นผู้ที่แกร่งกล้า 

มีชีวิตที่ได้พัฒนา ความฉลาด เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา  คนที่ปัญญางอกงามขึ้นมาได้ ก็พัฒนามาจากการคิด

แก้ปัญหาทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา  และทุกข์ก็สามารถผันให้เป็นฐานของ

ความเจริญก้าวหน้า “ปัญหา นั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดียวก็กลายเป็น ปัญญา”  คนที่รู้จักใช้ธรรมนั้น ถึงทุกข์ก็

ไม่กลัว  กลับเข้มแข็ง  สู้ทั้งๆที่ยาก  เราก็ทำและพัฒนาตัวได้มาก ถึงตอนสุขมา ทำได้คล่อง ได้สะดวก  เราก็ยิ่ง

ทำต่อไปเพราะปัจจัยเอื้อให้ทำได้มาก 



ถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้  ก็เรียกว่าไม่ประมาท  จัดเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว  จะประสบความสำเร็จ  

และมีแต่จะเจริญ  รับรองว่าไม่มีเสื่อม  ชาวพุทธกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความรู้สึก  รำลึกคุณความดี และมี

ความร่มเย็นชื่นบาน  ไม่ใช่กราบไหว้เพราะกลัวฤทธิ์เดช  การสาปแช่งดลบันดาล   หรือ หวังผลลาภลอย และ

พร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์  ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์นั้น  ก็คือความเชื่อมั่นในการทำความดี  โดยหวังผลจาก

การกระทำ  ด้วยความเพียรพยายาม โดยมีความมั่นใจ  และมีกำลังใจในการกระทำมากขึ้น  ไม่ใช่หวังผลจาก

การดลบันดาล  ได้แต่คอยอ้อนวอนขอ  ผลประโยชน์จากเทพเจ้า  การระลึกถึงพระพุทธเจ้า  เป็นการสร้างพลัง

เริ่มต้นที่จะก้าวไป  และยืนหยัดอยู่ในวิถีแห่งการพัฒนาชีวิต โดยมีความเชื่อด้วยความตระหนักรู้  ว่าตัวเรานี้ใน

ฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง  ย่อมมีศักยภาพอยู่ในตน ที่จะฝึกฝนพัฒนาได้จนเป็นผู้ประเสริฐ  ดังมีพระพุทธเจ้าที่

ทรงพัฒนาพระองค์สำเร็จแล้วเป็นแบบอย่าง 

ความตระหนักรู้อย่างนี้ทำให้เกิดศรัทธา  คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์  ที่เรียกว่าตถาคต

โพธิศรัทธา   คือ เชื่อในปัญญา ที่จะทำให้มนุษย์ตรัสรู้เป็นพุทธะได้ 

คัดย่อจากจากผลงานธรรมนิพนธ์เรื่องต่างๆ 
ของ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/monchai83/2011/01/02/entry-1 



ประโยคทิ้งท้าย: 

คนเราเรียนรู้ได้มาก จากปัญหา ได้ศึกษาจากความทุกข์ 

คนที่ปัญญางอกงามขึ้นมาได้ ก็พัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งนั้น   
เพราะฉะนั้น ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา   

และทุกข์ก็สามารถผันให้เป็นฐานของความเจริญก้าวหน้า 

  

“ป.อ. ปยุตฺโต” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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คนบุญมากใจสงบง่าย 

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)



คนบุญมากใจสงบง่าย 
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 

การที่คนเราจะมีศรัทธานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่..หายาก คนไม่มีบุญนะทำไม่ได้ คนกิเลส

หนาก็ทำไม่ได้ เพราะกิเลสมันไม่ยอมให้ใจสงบ เมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผลักดันจิตใจให้ฟุ้งไป คนผู้นั้นก็ไม่

สามารถจะนั่งสมาธิได้ อันนี้นับว่า เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลย คนผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่

รุนแรง สามารถเอาชนะมันได้ น้อมจิตลงสู่ความสงบก็ไม่ยากลำบากเท่าไรคนมีบุญมากน่ะ  

เพราะเหตุนั้นแหละการทำบุญนี่อย่าพากันเกียจคร้าน คนไม่มีบุญนั่นล่ะเป็นคนเจ้าทุกข์ ใจไม่สงบ

แล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน กระสับกระส่าย ไม่เป็นอันอยู่ เดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่าน

น่ะ เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะ ผู้ใดรู้ว่า กิเลสของตนมันหนา อย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็ง ใช้

ความอดทนให้มาก พากเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย กิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอน เพราะว่าเมื่อตนไม่

ชอบมันแล้วนะ ตนไม่ส่งเสริมมันน่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไร การที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไป

ส่งเสริมมัน ไปปรุงแต่งมันขึ้น เช่นนี้นะแล้วจะไม่ให้มันมากได้อย่างไรเล่า ถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมัน

จะมากไม่ได้เลย 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=52333 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ 
ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมัน ไปปรุงแต่งมันขึ้น  
เช่นนี้นะแล้วจะไม่ให้มันมากได้อย่างไรเล่า 

………. 

เพราะฉะนั้นน่ะ ผู้ใดรู้ว่า กิเลสของตนมันหนา  
อย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็ง  

ใช้ความอดทนให้มาก  

พากเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย   
กิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอน 

“หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ความไม่ยึดมั่นถือมั่น  

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)



ความไม่ยึดมั่นถือมั่น 

พระธรรมเทศนา โดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

เกิดมาแล้วก็มาติดในสมมุติว่า กายเรากายเขา ตัวเราตัวเขา  มันติดกันเป็นพืดมาเลย มันจึงเบียดเบียนกัน ชิงดี

ชิงเด่นกัน  ก็เพราะมันถือว่าของเราของเขา นี่แหละมันเป็นมูลเหตุ  เพราะฉะนั้น เราผู้นับถือพระพุทธศาสนา ขอให้ถือเอาข้อ

ปฏิบัติย่อๆ นี้ไปปฏิบัติ  สอนจิตอย่าให้มันถือมั่นร่างกายนี้ว่า เป็นเราเป็นเขา เป็นตัวเป็นตน 

เมื่อมันไม่ถือมั่นร่างกายอันนี้แล้ว มันก็ไม่ถือมั่นในสมบัติภายนอกอื่นใดต่อไป  บัดนี้เมื่อมันไม่ถือแล้วจะทำ

อย่างไร โยนทิ้งไปทั้งหมดหรือ ไม่ใช่  เพียงแต่จิตรู้เท่าว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา ของใช้ชั่วคราว แล้วเราก็ใช้มันอยู่นั้น  แต่เรา

ไม่ยึดมั่น เราไม่สำคัญว่าเป็นของเรา  เวลามันสูญมันหายไป เราก็ไม่เป็นทุกข์ใจ เพราะเราไม่ถือว่าเป็นของเรา  ความไม่ถือมั่น

นี้เป็นสิ่งสำคัญมาก  ส่วนความถือมั่นนี้  พาให้เราเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี้นับชาติไม่ถ้วนแล้ว ให้พากันตื่นตัว  เมื่อเราไม่

ยึดถือร่างกายอันนี้แล้ว และเราก็มีศีลห้า ไม่ทำบาปอย่างนี้  มันก็พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ ตายลงไปก็ไปสู่สวรรค์ 

นี่ความไม่ยึดถือโลกอันนี้ เราอาศัยอยู่ชั่วคราว  อาศัยโลกนี้เพื่อสร้างบุญบารมี ไม่ใช่อาศัยเพื่อความสุข

สนุกสนาน  ความสุขในโลกนี้มันก็ชั่วคราว แล้วก็เจืออยู่ด้วยทุกข์ ต้องพิจารณาให้รู้ 

โยม: แล้วจะละได้อย่างไรครับ 

หลวงปู่: ทุกข์เพราะความเกิด เกิดมาแล้ว ก็ต้องหาปัจจัยเครื่องอาศัยบำรุงเลี้ยงมัน  เวลายังเล็กน้อยอยู่ ก็

อาศัยพ่อแม่หาปัจจัยเครื่องอาศัย มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า  แสนทุกข์แสนยากกว่าลูกคนหนึ่งจะใหญ่ขึ้นมาได้  ครั้นพอมีลูกขึ้นมา

แล้ว ถ้าหากว่าลูกนั้นเป็นคนดีก็ค่อยยังชั่วหน่อย  ฟังคำพ่อคำแม่ รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่เนรคุณ  ถ้าไปได้ลูกที่เนรคุณ ไม่รู้คุณ

พ่อคุณแม่  เป็นคนเกเรคบเพื่อนที่ไม่ดี ทำเอาพ่อแม่หนักใจเลย  นี่ พรรณนาถึงความทุกข์ในชีวิต มันเป็นอย่างนี้ 

เมื่อเลี้ยงลูกมีลูกมาก็เป็นทุกข์กับลูก มีหลานมาก็เป็นทุกข์กับหลาน  มีเงินทองข้าวของมาก็เป็นทุกข์กับเงินทอง

ข้าวของ  คนมีเงินมากโจรมันก็พยายาม มีรายหนึ่งเขาลงหนังสือพิมพ์  ว่าไปเบิกเงินจากธนาคารมาห้าแสน เอาใส่ในรถมา ก็

ไปแวะกินอาหาร  แล้วบัดนี้มีขโมยมันมาทุบกระจกรถแตก แล้วก็คว้าเอากระเป๋าเงินนั้นไปเลย  เจ้าของก็อกหัก เงินตั้งห้าแสน 

ดูสิโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้ 

โยม: หลวงปู่ครับ แล้วในสวรรค์นี้มีความทุกข์ไหมครับ 

หลวงปู่: เมืองสวรรค์ไม่มีทุกข์มีแต่สุข  เพราะว่าสวรรค์นั้นไปเสวยผลบุญที่ตนทำในโลกนี้ บุญมากจึงสมควรไป

สวรรค์ได้  พอไปแล้วบุญที่สร้างในโลกนี้ ไปเนรมิตวิมานให้อยู่  เนรมิตข้าวน้ำอาหารให้รับประทาน เนรมิตผ้านุ่งผ้าห่มให้นุ่งให้

ห่มให้ใช้สอย  เรียกว่าไม่มีการค้าการขาย ไม่มีการทำนาทำสวนในสวรรค์นะ  บางคนมีบุญหลายก็มีรถทิพย์ เมื่อเทวดาจะไป

ไหนก็ไม่ต้องเหาะให้ลำบาก  นั่งรถทิพย์แล้วอธิษฐานจิตเอา จะไปที่นั่นที่นี่ รถทิพย์ก็พาไปเลย  ครู่เดียวก็ถึงที่หมายแล้ว อย่าง

จะมาหามนุษย์โลกนี้ ครู่เดียวก็ถึงแล้ว  จึงว่าของทิพย์ของวิเศษ แล้วก็มีอายุยืนด้วย  มีอายุยืนตั้งพันปี สองพันปี สี่พันปีก็มี 

หกพันปีก็มี  แต่เมืองสวรรค์มาเทียบกับวันคืนเดือนปีเมืองมนุษย์เทียบกันไม่ได้  คิดแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้นะ ร้อยปีเมือง

มนุษย์จึงเท่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเมืองสวรรค์ อันนี้ว่าตามตำรานะ ไม่ใช่เดาเอา  ฉะนั้นเรามาเกิดในโลกนี้ ยังไม่ถึงอายุเทวดาวัน

หนึ่งคืนหนึ่งด้วยซ้ำเลย 



โยม: หลวงปู่ แล้วถ้าอยู่ในสวรรค์ สร้างบารมีได้ไหมครับ 

หลวงปู่: อยู่ในสวรรค์ก็มีพระเจดีย์  อยู่เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชื่อว่าพระเกศแก้วจุฬามณี  ถึงวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ 

เทวดาจาก ๖ ชั้นฟ้า จะมีธูปเทียน ดอกไม้ทิพย์ลงมา  แล้วก็มาจุดบูชา แล้วก็เดินเวียนประทักษิณ ๓ รอบ อันนั้นก็เป็นบุญ

ของเทวดา 

โยม: เทวดาก็สร้างกุศลสร้างบารมีได้หรือครับ 

หลวงปู่: มนุษย์ผู้ได้ไหว้พระได้ภาวนา  ได้พิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างที่ว่ามา  เป็นนิสัยมาแต่เป็น

มนุษย์ พอไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ยังระลึกได้อยู่  ก็ไหว้พระภาวนาอยู่บนสวรรค์โน้น ผู้เป็นเช่นนี้ไม่เพลินในสมบัติทิพย์หรอก  

ส่วนผู้ที่เพลิดเพลินในสมบัติทิพย์นั้น  แต่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์นี้ทำบุญให้ทานจริง มีศีลจริง  แต่ไม่ภาวนา ไม่พิจารณาให้เห็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เมื่อไปเกิดบนสวรรค์แล้ว ก็ไปหลงใหลทิพย์สมบัติอันมโหฬารอันนั้น 

โยม: ในสวรรค์มีหรือไม่ ที่เขาบำเพ็ญจนสำเร็จเป็นพระอริยะ  หรือจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ครับ 

หลวงปู่: ถ้าเทวดาเหล่าใดได้ประพฤติปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ ๓ ประการนี้แต่เป็นมนุษย์  ให้ทานก็ให้ รักษาศีล ๕ ให้

บริสุทธิ์ แล้วฟังธรรมไหว้พระภาวนาแต่เป็นมนุษย์นี้  เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอายุยืน พวกนี้บุญหลาย  จนกว่า

พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาบังเกิดในโลกนี้  แล้วเสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดากับเทวดาทั้ง

หลาย  เทวดาพวกนี้มีอุปนิสัยมากจึงได้มาฟังพระอภิธรรม 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมจบลงกัณฑ์หนึ่งๆ นี้นะ  เทพธิดา เทพบุตรเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเป็น

โกฏิ เป็น ๒ โกฏิ  สมัยนั้นท่านเรียกว่าโกฏิ ไม่เรียกว่าล้าน โกฏิหนึ่งก็ ๑๐ ล้าน นี่ก็เป็นโกฏิหนึ่ง 

อันเทวดานั้นใช่ว่าไม่ทำบุญนะ ทำ ทำบุญอย่างสูงด้วย เพราะฟังพระอภิธรรม  มนุษย์ฟังไม่ค่อยเข้าใจ เทวดา

ฟังเข้าใจได้ เพราะเทวดามีปัญญาแหลมคมกว่ามนุษย์  เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงไปแสดงพระอภิธรรมนั้น โปรดพุทธ

มารดาและเทวดา  เมืองมนุษย์นี้พระพุทธองค์ไม่แสดงนะ  พระองค์พิจารณาแล้วเห็นว่า แสดงแล้วไม่มีคนเข้าใจ  

ที่มา: http://www.dlitemag.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=1929:2018-06-20-09-18-43&catid=37:enlightenment&Itemid=59 



ประโยคทิ้งท้าย: 

เมื่อมันไม่ถือมั่นร่างกายอันนี้แล้ว  
มันก็ไม่ถือมั่นในสมบัติภายนอกอื่นใดต่อไป   

บัดนี้เมื่อมันไม่ถือแล้วจะทำอย่างไร  
โยนทิ้งไปทั้งหมดหรือ? ไม่ใช่   

เพียงแต่จิตรู้เท่าว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา  
ของใช้ชั่วคราว แล้วเราก็ใช้มันอยู่นั้น  แต่เราไม่ยึดมั่น  

เราไม่สำคัญว่าเป็นของเรา   
เวลามันสูญมันหายไป เราก็ไม่เป็นทุกข์ใจ  

เพราะเราไม่ถือว่าเป็นของเรา   

ความไม่ถือมั่นนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก   
ส่วนความถือมั่นนี้   

พาให้เราเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี้นับชาติไม่ถ้วนแล้ว  
ให้พากันตื่นตัว 

“หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


ความทุกขไ์ม่ใช่ส่ิงท่ีต้องไปละ
หมดเหตกุด็บัเอง 

(หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช)

หลวงพ่อปราโมทย ์: คอื รูต้รงน้ีวา่พอไปคดิเน่ียนะ เกดิความทกุข ์เหน็ความทกุขใ์นใจเราเน่ียนะ 
มากขึน้บา้ง เบาลงบา้ง มากขึน้บา้ง เบาลงบา้ง

ในขณะทีเ่รามาเฝ้ารูใ้จของเราทีเ่ป็นทุกขเ์น่ีย เราไมไ่ดค้ดิละ ความทกุขน์ัน้จะคอ่ยๆ
สลายตวัไป แต่สลายเพราะอะไร เพราะวา่เราไมไ่ดค้ดิ ทำาไมเราไมไ่ดค้ดิตอนนัน้ เพราะเรามาเฝ้ารู้
อยู ่แลว้เราจะเหน็เลย ความทุกขเ์องไมใ่ชส่ิง่ทีต่อ้งไปละมนัหรอก พอมนัหมดเหตุมนักด็บั ไมใ่ชม่นั
ดบัเพราะเราไปละมนัเขา้

ถา้เราไมล่ะเอยีดลออ เราจะไปคดิวา่เราไปดบัทุกขไ์ด ้พอเราดปูุ๊ บ ความทุกขก์ด็บัไป
พอเราโกรธขึน้มา เราเหน็ความโกรธ ความโกรธกด็บัไป มนัเกดิความสำาคญัผดิ ความจรงิเป็น
เพราะวา่เราไมไ่ดไ้ปทำาเหตุของมนั มนัหมดเหตุแลว้มนัดบั

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



อยา่งเราโกรธใครสกัคนนะ เราคดิถงึเขาบ่อยๆ นะ ยิง่โกรธใหญ่ ใชม่ัย้ เรามารูอ้ยูท่ ี่
ความโกรธของเราน้ี เหน็ความโกรธตัง้อยูใ่นจติใจ จติใจเรา่รอ้นเป็นเพราะความโกรธ ไมไ่ดไ้ปคดิ
เรือ่งทีท่ำาใหโ้กรธ เดีย๋วความโกรธมนักห็ายไป เรากจ็ะไดค้วามเหน็ทีถ่กูตอ้งวา่ความโกรธกไ็มเ่ทีย่ง
หรอก เกดิจากเหตุ คอื การไปคดิเรือ่งทีไ่มช่อบใจ พอหมดเหตุมนักด็บั

แต่ความโกรธเกดิขึน้เน่ีย ถา้ความโกรธครอบงำาใจเราได ้ใจเราจะเป็นทุกข ์กเ็หน็ต่อ
ไปอกีชัน้นึง ออ้ จติใจทีเ่ป็นตวัของตวัเอง เป็นอสิระน้ี ไมท่กุขห์รอก เบกิบาน มคีวามสุข แต่พอถกู
อารมณ์ ถกูกเิลสครอบงำา กจ็ะเป็นทกุข ์น่ีมนัจะเหน็ตรงน้ี

ง ัน้เรามสีตอิยู่ เราคอ่ยเหน็ขอ้เทจ็จรงิ มนัคอืการเหน็ขอ้เทจ็จรงิทัง้นัน้เลย

หลวงพ่อปราโมทย ์ปาโมชโฺช
แสดงธรรมทีส่ำานกัสงฆส์วนสนัตธิรรม

บา้นโคง้ดารา ศรรีาชา ชลบุรี

แสดงธรรมเมือ่วนัที ่๗ เดอืนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ก่อนฉนัเชา้
CD: สวนสนัตธิรรม แผน่ที ่๑ File: 450707A

ระหวา่งนาททีี ่๓๗ วนิาททีี ่๐๑ ถงึ นาททีี ่๓๘ วนิาททีี ่๔๘

ทีม่า: http://www.dhammada.net/2012/07/26/16199/

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ประโยคท้ิงท้าย:

ทกุขเ์องไมใ่ชส่ิง่ทีต่อ้งไปละมนัหรอก พอมนัหมดเหตุมนักด็บั
 ไมใ่ชม่นัดบัเพราะเราไปละมนัเขา้

ถา้เราไมล่ะเอยีดลออ เราจะไปคดิวา่เราไปดบัทกุขไ์ด้...  
ความจรงิเป็นเพราะวา่เราไมไ่ดไ้ปทำาเหตุของมนั มนัหมดเหตุแลว้มนัดบั

 จติใจทีเ่ป็นตวัของตวัเอง เป็นอสิระน้ีไมทุ่กขห์รอก เบกิบาน มคีวามสขุ 
แต่พอถกูอารมณ์ ถกูกเิลสครอบงำา กจ็ะเป็นทุกข ์น่ีมนัจะเหน็ตรงน้ี

หลวงพ่อปราโมทย์

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ความทุกข์ 
ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปละ  
หมดเหตุก็ดับเอง  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)



ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปละ หมดเหตุก็ดับเอง  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) 

คือ รู้ตรงนี้ว่า พอไปคิดเนี่ยนะ เกิดความทุกข์ เห็นความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะ มากขึ้นบ้าง เบาลงบ้าง มากขึ้น

บ้าง เบาลงบ้าง ในขณะที่เรามาเฝ้ารู้ใจของเราที่เป็นทุกข์เนี่ย เราไม่ได้คิดละ ความทุกข์นั้นจะค่อยๆ สลายตัวไป แต่สลาย

เพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้คิด ทำไมเราไม่ได้คิดตอนนั้น เพราะเรามาเฝ้ารู้อยู่ แล้วเราจะเห็นเลย ความทุกข์เองไม่ใช่สิ่งที่

ต้องไปละมันหรอก พอมันหมดเหตุมันก็ดับ ไม่ใช่มันดับเพราะเราไปละมันเข้า 

ถ้าเราไม่ละเอียดลออ เราจะไปคิดว่าเราไปดับทุกข์ได้ พอเราดูปุ๊บ ความทุกข์ก็ดับไป พอเราโกรธขึ้นมา เราเห็น

ความโกรธ ความโกรธก็ดับไป มันเกิดความสำคัญผิด ความจริงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำเหตุของมัน มันหมดเหตุแล้วมันดับ 

อย่างเราโกรธใครสักคนนะ เราคิดถึงเขาบ่อยๆ นะ ยิ่งโกรธใหญ่ ใช่มั้ย เรามารู้อยู่ที่ความโกรธของเรานี้ เห็น

ความโกรธตั้งอยู่ในจิตใจ จิตใจเร่าร้อนเป็นเพราะความโกรธ ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทำให้โกรธ เดี๋ยวความโกรธมันก็หายไป เราก็จะ

ได้ความเห็นที่ถูกต้องว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงหรอก เกิดจากเหตุ คือ การไปคิดเรื่องที่ไม่ชอบใจ พอหมดเหตุมันก็ดับ 

แต่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าความโกรธครอบงำใจเราได้ ใจเราจะเป็นทุกข์ ก็เห็นต่อไปอีกชั้นนึง อ้อ จิตใจที่เป็น

ตัวของตัวเอง เป็นอิสระนี้ ไม่ทุกข์หรอก เบิกบาน มีความสุข แต่พอถูกอารมณ์ ถูกกิเลสครอบงำ ก็จะเป็นทุกข์ นี่มันจะเห็น

ตรงนี้  งั้น! เรามีสติอยู่ เราค่อยเห็นข้อเท็จจริง มันคือการเห็นข้อเท็จจริงทั้งนั้นเลย 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม 
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี 

แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๗ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ก่อนฉันเช้า 
CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๑ 

File: 450707A 
ระหว่างนาทีที่ ๓๗ วินาทีที่ ๐๑ ถึง นาทีที่ ๓๘  วินาทีที่ ๔๘ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2012/07/26/16199/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

จิตใจที่เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระนี้  
ไม่ทุกข์หรอก เบิกบาน มีความสุข  

แต่พอถูกอารมณ์ ถูกกิเลสครอบงำ ก็จะเป็นทุกข์  

นี่มันจะเห็นตรงนี้   
งั้น! เรามีสติอยู่ เราค่อยเห็นข้อเท็จจริง  
มันคือการเห็นข้อเท็จจริงทั้งนั้นเลย 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ความปล่อยวาง 

(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) 



เกษียณอายุเท่าไหร่ดี? ควรทำอะไรต่อ? 

"ความปล่อยวาง" จุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็คือทรงสอนให้ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ  คน

รู้มากก็ปล่อยได้มาก รู้น้อยก็ปล่อยได้น้อย 

ขั้นแรก ทรงสอนให้ “บริจาคทาน” เพื่อเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้ปล่อยวางให้ได้ ต่อมาก็ “จาคะ” 

คือ ความเสียสละ แต่เป็นขั้นที่สูงกว่าการให้ทาน  และยังมีขั้นละเอียดที่สูงขึ้นไปอีก เช่น “การละอุปธิ” คือ ค้น

จนเห็นแล้วจึงสละ  

“ทาน” หมายถึง การสละวัตถุ ถ้าเราไม่สละมันก็จะปล่อยได้ยาก คือ วัตถุส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้ให้ก็

ยังยึดสิทธิ์อยู่ว่าเป็นของเรา ถ้าสละแล้วก็หมดสิทธิ์ ของสิ่งใดที่เรายึดอยู่ย่อมให้โทษ  

ประการที่ ๑ ให้โทษแก่ตัวเราเอง   
ประการที่ ๒ ให้โทษแก่ผู้ที่มาลักเอาวัตถุของเราไป  
ประการที่ ๓ เมื่อลักไปแล้ว เขาก็ยึดสิทธิ์ว่าเป็นของเขาอีก  พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษดังนี้ จึงทรง

สอนให้ทำทาน สละเสียซึ่งวัตถุสิ่งของ  

ถ้าใครเป็นผู้เคยชินอยู่ในการสละย่อมมีอานิสงส์ ดังนี้  

๑. เป็นผู้มีเพื่อนฝูงมาก  
๒. ทานที่ตนได้บริจาคไปนั้นให้ผลเป็น ๒ ชนิด คือผลปัจจุบันและอนาคต  

ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีผู้เชื่อถือไว้วางใจ มีความเบาใจ  ไม่มีห่วงกังวลในวัตถุสิ่งของต่างๆ อันตนได้

บริจาคไปแล้ว ผลข้างหน้าก็คงได้อย่างเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  เรามีข้าวอยู่ถังเดียว ถ้านำไปหว่านในนา เราจะได้

ข้าวตั้ง ๑๐ ถัง  บุญกุศลที่ก่อสร้างชาตินี้ก็เช่นเดียวกัน ย่อมได้ล้นตัว  ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นดังนี้ 

“จาคะ” เป็นบันไดขึ้นที่ ๒ มีความหมาย ๒ ชนิด สำหรับทานนั้น คนบ้าเขาก็ให้ทานได้ ไม่

พิถีพิถัน  ส่วน “จาคะ” เป็นการให้ของบัณฑิต  ย่อมขาดไปด้วยกันพร้อมกับการให้ โดยไม่ยึดสิทธิ์เลย  เห็น

วัตถุเป็นของกลาง ไม่ใช่ของเราของเขา  ถ้าเห็นว่าเป็นของเรา ก็ “กามสุขัลลิกานุโยค”  ถ้าเห็นเป็นของเขาก็

เป็น “อัตตกิลมถานุโยค”  เพราะเราเกิดมาก็ไม่ได้นำอะไรมา ไปก็ไม่ต้องมีอะไรไป จะมีอะไรเป็นของเรา?  ต้อง

ขาดจากใจเสียก่อนจึงจะเรียกว่า “จาคะ”  

อย่างที่ ๓ เรียกว่า “การสละในอกในใจ” เราจะให้หรือไม่ให้ก็ตาม เราสละทุกวัน ของที่มีอยู่ก็สละ 

ไม่มีก็สละ  เหมือนคนกินอาหารแล้วต้องล้างปากล้างมือทุกวัน  จึงจะเป็นคนสะอาดอยู่เสมอ ไม่ยอมให้สิ่งต่างๆ 

มาเป็นข้าศึกแก่ตัว  คือ “มัจฉริยะ” (ความตระหนี่ ความหวง) ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ เรียกว่า เรากินแล้วไม่ล้าง

ปากล้างมือ  เป็นผู้ไม่สะอาด เป็นผู้หลับไม่ตื่น  แต่การสละอย่างนี้ทำได้เป็นบางครั้งบางคราว  



ส่วนขั้นสูงเรียกว่า “วิราคธรรม” เราถูกมัดถูกตีถูกขันด้วยตะปู แก้ยาก  ต้องอาศัยปัญญา คือวิชา

ชั้นสูง เรียก “ภาวนามยปัญญา”  จึงจะถอนหรือคลายพวกปมเหล่านี้ได้  

“จาคะ” ต้องอาศัยปัญญาซึ่งเกิดจากวิชาชั้นสูงคือภาวนานี้  เป็น วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน จึงจะเข้าสู่ 

“วิราคธรรม” เป็นธรรมที่มีรสอร่อย ถ้าใครไม่เข้าถึงก็เท่ากับได้กินแต่เปลือก  ไม่รู้รสเนื้อผลไม้นั้น ส่วนอร่อย

มันอยู่ลึก  

“อุปธิกิเลส” ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน  ถ้าใครมีปัจจัตตัง ก็รับผิดชอบในตัวเองได้เหมือนลุ

นิติภาวะ  ถ้าเราทำจิตเข้าถึงปฐมญาณ ก็คลายนิวรณ์ไป ๕ ตัว  คนเราทุกวันนี้เหมือนเด็กไม่รู้ภาษา ให้กินปลา

ก็กินทั้งก้าง  ให้กินไก่ก็กินทั้งกระดูก เพราะไม่มี "วิปัสสนาญาณ"  ปัญญานั้นกล้ายิ่งกว่าแสงไฟ แหลมยิ่งกว่า

หอก เนื้อก็กินได้ แกลบรำก็กินได้  กินได้ทุกสิ่งทุกอย่าง บดละเอียดหมด เพราะมีปัญญา  

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  ดีเลวกินได้ทั้งหมดไม่เลือก ใช้ได้ทุกอย่าง เขาว่าดีก็เป็น

บุญ เขาติก็เป็นบุญ แม้ที่สุดจนร่างกายเจ็บอย่างสาหัส ก็สบายใจเพราะมีเครื่องต้น เครื่องบด เครื่องนวดพร้อม 

"ตะปู" ได้แก่ อุทาทานขันธ์ทั้ง ๕  "เมฆหมอก" คือ อวิชชาก็คลาย “เชือก ๓ เปลาะ” คือ รักผัว รักลูก รักสมบัติ  

“โซ่ ๘ เส้น” ได้แก่ โลกธรรม ๘ ก็หลุดหมด  

คนโง่เห็นการติดคุกตะรางเป็นความสบาย  ไม่อยากออกก็ทำความทุจริตเพิ่มขึ้นอีก  คนโง่ก็

เหมือนกับนักโทษที่ไม่อยากออกจากคุกเพราะเห็นว่าโลกเป็นสุข  

ผู้มีปัญญาทำตัวเหมือนนกกระทา  ต้องตื่นออกจากโลก พินิจพิจารณาหาทางที่จะหลุดพ้น  โซก็จะ

หลุดไปทีละเปลาะๆ 

คนโง่เห็นโซ่เป็นทองคำประดับตัว  แท้จริงโลกธรรม ๘ นี้เป็นเหมือนโซ่ที่เขาผูกมัดไว้  ล้วนเป็น

เครื่องผูกรัดทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองหมดทั้งสิ้น  ถ้าเป็นนักโทษก็ขนาด ๘ หุนทีเดียว  

เมื่อโซ่ ๘ เส้นนี้ผูกใครเข้าแล้วก็ไปไหนไม่รอด  เพราะกลัวจะเสื่อมลาภ กลัวจะเสื่อมยศ กลัวทุกข์ 

กลัวนินทา  คนติดสุขจะมาวัดก็มาไม่ได้ คนกลัวนินทาก็มาวัดไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นพวกเราเหมือนกับ “ลิงที่ติดโซ่” ถ้าใครไม่เข้าถึง “วิปัสสนาญาณ” ก็จะติดโซ่

อยู่ ไม่เข้าถึง “วิราคธรรม” ได้  

ขั้นแรก ละชั่ว ทำดี 
ขั้นสอง ละชั่ว ละดี 
ขั้นสาม ละหมด ทั้งชั่วทั้งดี 

เพราะมันเป็น "สังขาร" ไม่มีอะไรแน่นอน 



ทำดีแต่ไม่ให้ติด ต้องละด้วยความฉลาด  ไม่ใช่ละแบบฉิบหาย คือไม่ทำดีเลย แม้แต่ความคิด 

ความเห็นก็ไม่ยึด จะยึดอะไรกับวัตถุ  ทำดีก็คิดว่า ทำให้สัตว์โลก หามาได้ก็ให้ลูกให้หลาน ทำให้สมบูรณ์ทุกสิ่ง

ทุกอย่างแต่ไม่ยึด เพราะเป็นสังขาร ไม่เที่ยง  ใจของเราก็จะแจ่มใสเหมือนรัตนะ  

เสียงติ เสียงชม ใครยึดก็เท่ากับคนโง่  กินลมปากน้ำลายของเขา ทำถูก เขาว่าถูกก็มี ผิดก็มี  ทำผิด 

เขาว่าถูกก็มี ผิดก็มี  ดีหรือชั่วมันก็เป็น “สังขาร” ทั้งสิ้น ความแก่ เจ็บ ตาย เป็น “ดอกไม้ของพญามาร”  ที่นำ

มาบูชาพระศาสนา ความสุข เป็นความหลอกลวง 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=43941 

ประโยคทิ้งท้าย: 

“ความปล่อยวาง” จุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็คือทรง

สอนให้ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ คนรู้มากก็ปล่อยได้มาก รู้น้อยก็ปล่อยได้น้อย 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นพวกเราเหมือนกับ “ลิงที่ติดโซ่” ถ้าใครไม่เข้าถึง 

“วิปัสสนาญาณ” ก็จะติดโซ่อยู่ ไม่เข้าถึง “วิราคธรรม” ได้ 

ขั้นแรก ละชั่ว ทำดี ขั้นสอง ละชั่ว ละดี ขั้นสาม ละหมด ทั้งชั่วทั้งดี 

เพราะมันเป็น "สังขาร" ไม่มีอะไรแน่นอน 

เสียงติ เสียงชม ใครยึดก็เท่ากับคนโง่ กินลมปากน้ำลายของเขา ทำถูก 

เขาว่าถูกก็มี ผิดก็มี ทำผิด เขาว่าถูกก็มี ผิดก็มี ดีหรือชั่วมันก็เป็น “สังขาร” ทั้งสิ้น 

ความแก่ เจ็บ ตาย เป็น “ดอกไม้ของพญามาร” ที่นำมาบูชาพระศาสนา 

ความสุข เป็นความหลอกลวง 

“พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ  

เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ 

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)



ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ 

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) 

หลวงพ่อปราโมทย์ : เราคอยรู้สึกนะ คอยรู้สึกอยู่ปัจจุบันนี้แหละ รู้สภาวะไปนะ แล้ววันหนึ่งจะได้ลิ้มรสของ

มรรคผลนิพพาน เดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยต้องรู้เป้าหมายของชีวิตนะ เป้าหมายของชีวิตเราเพื่อถอดถอนตัวเองออกจาก

กองทุกข์ให้ได้ มันเรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่ทุกข์ตลอดกาล ทุกข์แล้วทุกข์อีก ตายแล้วตายอีก ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่อย่างนั้น

แหละ คนไม่เชื่อตายแล้วตายอีกก็ดูปัจจุบันไป มันก็ทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว แล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะ วันหนึ่งใจถอดถอนความ

ยึดถือออกไปแล้วก็ มันพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาเลย เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ เรียกว่าเราพบสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่สุดในสังสารวัฏแล้วคือ 

ค้นพบธรรมะ นั้นเราเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยก็เพื่อแสวงหาธรรมะนั่นเอง 

ส่วนคนซึ่งเค้าไม่มีสติปัญญาเค้าไม่สามารถแสวงหาธรรมะได้ เค้าจะแสวงหาอะไร เค้าแสวงหากาม กามคือ

ความสุขความเพลิดเพลินไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กายกระทบสัมผัสต่างๆ เนี่ยคนทั้งหลายก็เที่ยวแสวงหาความสุขกันแบบ

นั้น อีกพวกหนึ่งก็แสวงหากามที่ปราณีตขึ้นไปอีก คือแสวงหาความสุขทางใจ เข้าสมาธิทำฌานทำอะไรไปนะก็ได้รับความสุข

ทางใจ เป็นราคะที่ละเอียดขึ้นไป 

ส่วนผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยภาวนาจนเราเข้าใจธรรมรู้แจ้งอริยสัจ พอรู้แจ้งอริยสัจนะพ้นทุกข์ตั้งแต่ปัจจุบัน ตั้งแต่

ขณะจิตที่รู้แจ้งอริยสัจนั่นเลย พ้นทุกข์เลย ตั้งแต่นั้น ถ้ารู้แจ้งแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตอีกแล้ว จิตไม่มีการทำงานแล้ว จิตทำ

หน้าที่ของจิตไปเรียกว่าเป็นกริยาแต่ไม่มีการทำงานด้วยความจงใจใดๆ แล้ว ทำของเค้าเองโดยอัตโนมัติ ใจก็โปร่งโล่งสบาย 

งั้นหลวงพ่อขอให้คำแนะนำพวกเรานะ รีบภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์ไวๆ เวลาที่เหลือเราจะได้มีชีวิตที่มีความ

สุขนะ คุ้มค่าที่สุดเลย อย่าไปมัวแต่เอร็ดอร่อยกับของกิ๊กๆ ก๊อกๆ นะ ความสุขทั้งหลายในโลกที่ทำให้เราติดอกติดใจนั้นมันเป็น

ความสุขเล็กน้อย เหมือนความสุขของเด็กเล่นกรวดเล่นทรายเล่นดินเล่นโคลนอยู่ข้างถนนข้างคลองเท่านั้นเอง 

ความสุขในธรรมะนะ มันปราณีต มันสะอาดหมดจด ดีกว่ากันเยอะ นั้นอย่าเสียดายความสุขเล็กๆ น้อยๆ เรียน

รู้ธรรมะไป แล้วเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ และความสุขที่เป็นอมตะด้วย ความสุขในโลกไม่อมตะหรอก อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว

เดี๋ยวก็หายไปแล้ว 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี 
แสดงธรรมเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อนฉันเช้า 

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๗ Track: ๑๒ File: 511109.mp3  
ระหว่างนาทีที่ ๒๐ วินาทีที่ ๕๗ ถึง นาทีที่ ๒๓ วินาทีที่ ๓๗ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2012/04/30/14637/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

คอยรู้สึกอยู่ปัจจุบันนี้แหละ รู้สภาวะไปนะ  
แล้ววันหนึ่งจะได้ลิ้มรสของมรรคผลนิพพาน  

เดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยต้องรู้เป้าหมายของชีวิตนะ  
เป้าหมายของชีวิตเราเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้ 

“หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


คำสอน... 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน



คำสอน...หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

๑. กิเลสเกิดที่จิต นิพพานก็เกิดที่จิต กิเลสเป็นอกาลิโก  ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอกาลิโกเช่น

กัน กิเลสไม่ตาย เราตาย  ผลงานของกิเลสก็คือความทุกข์ มรดกของกิเลสก็คือความทุกข์ อยู่กับกิเลสอย่าง

หยาบเหมือนถูกภูเขาทับ อยู่กับกิเลสอย่างกลางเหมือนถูกเสี้ยนหนามตำ อยู่กับกิเลสอย่างละเอียดเหมือนผง

เข้าตา 

๒. ธรรมเป็นของจริง กิเลสเป็นของปลอม สังขารเกิดเพราะมีอวิชชาหนุน อวิชชาเป็นรากเหง้า

ต้นตอของกิเลส  ซึ่งละเอียดลออมาก แบบมองไม่เห็น คิดไม่ถึง ดูก็ไม่รู้ 

๓. กิเลสมันจรมาเคลือบจิต แฝงอยู่ในจิต เป็นของปลอม เป็นสิ่งหลอกลวง กิเลสทุกประเภทไม่

อาจอยู่เหนือสติปัญญา กิเลสผาดโผนต้องใช้สติปัญญาผาดโผน กิเลสทันสมัย ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทันสมัย

เช่นกัน เพราะเกิดได้ทุกกาลเวลา 

๔. ขันธ์ ๕ เป็นเครื่องใช้ของกิเลส เราต้องเปลี่ยนเอามาเป็นเครื่องมือปราบกิเลส  สังขาร เป็นทั้ง

สมุทัย(ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์) เป็นทั้งมรรค (คือเครื่องมือประหัตประหารกิเลส) สัญญาละเอียดกว่าสังขารมาก 

เป็นเครื่องมือของกิเลส 

๕. อย่าปล่อยให้กิเลสมาเหยียบพระนิพพานให้จมหายไป และอย่าให้กิเลสสลัดธรรมออกไป 

เหมือนสาดน้ำใส่หลังหมา หรือหมาโดนฝน มันจะสลัดน้ำออกจากขนของมันทันที และอย่าเอากิเลสมาเป็น

อารมณ์  จงเอาใจเราคืนมาจากกิเลส อย่าปล่อยให้ใจเป็นบัลลังก์หนังหมาเน่า ให้กิเลสนั่งบัญชาการต่อไป   

เอาใจของเราเป็นบัลลังก์แก้ว รองรับคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ ก็จะพบกับอมตธาตุ อมต

ธรรม 

๖. ปริยัติเปรียบดังแบบแปลนสร้างบ้าน  ปฏิบัติเปรียบดังการลงมือสร้างบ้าน ปฏิเวธเปรียบดัง

การเข้าไปอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้ว 

๗. จิตไม่เสื่อมเป็นผลของการภาวนา  บุญทุกอย่างที่สร้างไว้ทุกภพทุกชาติ มารวมตัวอยู่ที่การ

ภาวนา  เห็นได้จากการภาวนา  จิตนี้ไม่มีตาย เชื้อของภพชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือ อวิชชาเป็นรากฐานสำคัญ 

๘. การมองเห็นร่างกายเป็นสุภะ(งาม) หรืออสุภะ(ไม่งาม) คือการหลอกลวงของจิต จิตหลอกจิต

ของตนให้หลง เป็นอวิชชา 

๙. เรามองเห็นโลกว่างไปหมด แต่ตัวเรายังไม่ว่าง ยังมีตัวมีตนอยู่ แล้วจะว่างจริงๆ ได้อย่างไร เรา

คิดว่าจิตของเราว่างแล้ว เหมือนเราเข้าไปอยู่ห้องว่างนั่นแหละ เห็นห้องว่าง แต่ตัวเราไปขวางอยู่ในห้องนั้น จะ



ว่างได้อย่างไร อวิชชายังมีอยู่เต็มหัวใจ  อวิชชาเป็นจอมกษัตริย์ครองไตรภพ จิตที่บริสุทธิ์แล้ว แม้แต่เงาของ

สมมุติก็ไม่ปรากฏ 

๑๐. อัตตาตัวตนมี โลกจึงมี ถอนอัตตาตัวตนออกเสีย โลกก็ว่างไม่มี  ดังพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระ

โมฆราชว่า "ดูก่อนโมฆราช ! เธอจงมีสติมองเห็นโลกนี้เป็นของว่างทุกเมื่อ แล้วถอนอัตตาตัวตนเราเขาออกเสีย 

เมื่อนั้นมัจจุราชก็มองไม่เห็นเธอ"   

ดังนั้น จงปล่อยทั้งภายใน ปล่อยทั้งภายนอก วางทั้งภายใน วางทั้งภายนอก ว่างทั้งภายใน ว่างทั้ง

ภายนอก เข้าสู่ธรรมธาตุ เป็นอมตธาตุ อมตธรรม พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง 

๑๑. สมาธิเป็นเครื่องสงบใจ ส่วนเรื่องการปล่อยวาง เป็นเรื่องของปัญญา ละกามราคะได้ เป็นพระ

อนาคามี ละอวิชชาได้ เป็นพระอรหันต์ 

๑๒. จิตที่ตั้งไว้ผิด จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเรายิ่งกว่าศัตรูคู่เวร ไม่มีใครทำร้ายเราได้มากเท่ากับ

เราทำร้ายตนเอง  ไม่มีใครต้มตุ๋นเราเท่ากับเราต้มตุ๋นตนเอง  ไม่มีใครหลอกลวงเราเท่ากับเราหลอกลวงตนเอง 

ก็คือกิเลสหลอกจิตนั่นเอง จิตถูกครอบงำด้วยอวิชชา ต้องใช้สติปัญญากำจัด เพราะอวิชชาเป็นกิเลสที่ละเอียด 

และแหลมคมมาก ต้องใช้สติปัญญาคอยปกปักรักษาตลอดเวลา 

๑๓. อวิชชาเปรียบเสมือนโจร และเป็นหัวหน้าโจรแอบซ่อนอยู่ภายในจิต และคอยปล้นจิตอยู่

ตลอดเวลา ต้องใช้สติปัญญาเป็นองครักษ์พิทักษ์รักษาจิต  

๑๔. การพิจารณาปฎิจจสมุปบาท เป็นอุบายให้เกิดปัญญา เห็นสังขารปรุงแต่ง เพราะอวิชชาความ

ไม่รู้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบล้อมตัวเรา เมื่อรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้ว(คือ อนิจจจัง ทุกขัง อนัตตา) ก็หยุด

การคิดปรุงแต่ง (สังขาร) จิตก็ว่าง... เพราะหมดงานทำแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป (ไม่มีกิจอื่นต้องทำอีก).....  

๑๕. อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดติด ในสิ่งที่เราได้  สิ่งที่เรามี  สิ่งที่เราเป็นนั้น ซึ่ง

เป็นผลงานของจิตสร้างสรรค์ปั้นแต่งขึ้นด้วยอำนาจของกรรมดี หรือกรรมชั่ว บุญหรือบาป  จึงมีผลเป็นสุขบ้าง 

เป็นทุกข์บ้าง  ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง เมื่อมีฐานแห่งธรรมเป็น

เครื่องรองรับภายในใจอยู่แล้ว 

๑๖. ทุกอย่างเกิดที่จิต และดับที่จิต ไม่มีอะไรจริงเท่ากับจิต ไม่มีอะไรปลอมยิ่งกว่าจิต ไม่มีอะไรดี

เท่ากับจิต ไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าจิต ไม่มีอะไรละเอียดเท่ากับจิต ไม่มีอะไรร้อนเท่ากับจิต และไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่า

จิต และไม่มีอะไรวิจิตรพิสดารเท่ากับจิต 

  ๑๗. อานิสงส์ของการฟังธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ได้ยินได้ฟังสิ่ง ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 

เข้าใจสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วชัดเจนดียิ่งขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้อง และจิตผู้ฟัง



ย่อมสงบผ่องใส เมื่อจิตสงบผ่องใส รสของธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ นักปฏิบัติธรรมนั้น จึงมีการฟังธรรมเป็น

สำคัญ  

๑๘. ให้มีสติรักษาธรรม ให้ธรรมรักษาใจ กิเลสกลัวธรรม ถ้าธรรมมากิเลสหมอบ แต่ถ้าธรรมไม่มี

กำลังจะฆ่ากิเลสไม่ได้ ธรรมต้องมีกำลังเหนือกิเลส จึงจะฆ่ากิเลสได้  

๑๙. อยากให้กิเลสหลุดลอยไป ต้องบวชใจตนเองโดยการละเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจ มีอารมณ์

เป็นสำคัญ สมุทัยก็ไม่ใช้อารมณ์ทางใจที่แสดงออกมา ตัวสมุทัยคืออวิชชา กิริยาที่แสดงออกมา ก็แสดงออกมา

โดยทางอารมณ์ 

๒๐. การพิจารณาอสุภะ อสุภังนี้ เป็นไปโดยลำดับ จนกระทั่งถึง อนัจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งส่วน

หยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียด ปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมด เช่นรูปขันธ์ ที่เคยเห็นว่าสวยงามน่ารักใคร่ 

ชอบใจ กำหนัดยินดี ตามที่กิเลสมันเสี้ยมสอนมา ตั้งแต่กาลไหนๆ ทำสัตว์โลก ให้หลง ให้ตื่นไม่มีวันอิ่มพอ..ใช้

ปัญญาสอดแทรกเข้าไปตรงนั้น จนพิจารณาหาความสวยความงามไม่ปรากฏ มีแต่อสุภะอสุภัง เต็มเนื้อเต็มตัว 

จนกระทั่งว่าราคะนี้ไม่ปรากฏค่อยๆ หมดไปๆ  

๒๑. ค้นหาความตาย "จิตเป็นอมตัง"(อมตะ คือไม่ตาย) ทั้งที่มีกิเลส และสิ้นกิเลสแล้ว ร่างกายอัน

ประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ไม่ตาย เมื่อหมดลมหายใจ ดินก็กลับไปเป็นธาตุดินตามเดิม น้ำก็กลับไปเป็น

ธาตุน้ำตามเดิม ลมก็กลับไปเป็นธาตุลมตามเดิม  ไฟก็กลับไปเป็นธาตุไฟตามเดิม 

ที่มา: http://tamma-anatta.blogspot.com/2013/01/blog-post_1751.html?m=1 



ประโยคทิ้งท้าย: 

กิเลสเกิดที่จิต นิพพานก็เกิดที่จิต 
กิเลสเป็นอกาลิโก  ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอกาลิโกเช่นกัน  

ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง 

รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง 

ให้มีสติรักษาธรรม ให้ธรรมรักษาใจ 

“หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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คำสอนของคุณแม่จันดี  

ความพอใจ / ความไม่พอใจ



คำสอนของคุณแม่จันดี  

ความพอใจ / ความไม่พอใจ 

นักปฏิบัติ หลงติดอยู่ที่ความพอใจ และไม่พอใจ เป็นเครื่องอยู่ เอาความพอใจ และ

ไม่พอใจเป็นเครื่องอยู่ เมื่อพอใจ ได้สมใจก็เป็นสุข เมื่อไม่พอใจก็เกิดทุกข์ แต่ทั้งสุขและทุกข์ ก็ยัง

เป็นเงื่อนของสมมุติ 

ไม่มีใครคิดที่จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างสุขกับทุกข์ เพราะตรงนั้นไม่มีทั้งความพอใจ 

และไม่พอใจ แต่เป็นความพอ พอดี ผู้ที่หลงเพลิน เล่นอยู่กับความพอใจ และไม่พอใจ จึงได้

หนังสือเดินทางแห่งการท่องเที่ยวของภพชาติติดตัวไปตลอด ความพอใจ และไม่พอใจ เป็นอาหาร

ชั้นยอดเยี่ยมของกิเลส 

คุณแม่จันดี โลหิตดี 

CR: กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2012/09/ 

ประโยคทิ้งท้าย: 

ตรงกลาง ระหว่างสุขกับทุกข์...  
ไม่มีทั้งความพอใจ และไม่พอใจ  
แต่เป็นความพอ พอดี  

 
“คุณแม่จันดี โลหิตดี” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


งานหลักของเราคือทำตัวให้พ้นสังสารวัฏ 

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)



งานหลักของเราคือทำตัวให้พ้นสังสารวัฏ 

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) 

หลวงพ่อปราโมทย์ : ถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติโดยการเข้าไปแทรกแซงเรื่อยๆนะ 

เช่น โกรธขึ้นมากำหนด โลภขึ้นมากำหนดนะ นานๆ เราจะรู้สึกว่าเราบังคับจิตได้ จะรู้สึกคึกคัก

ห้าวหาญ ไม่กลัวกิเลสแล้ว กิเลสมาทีไรกำหนดแล้วจอดหมดทุกทีเลย จิตนี้เป็นอัตตาขึ้นมาแล้ว 

ได้พอกพูนความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตน เป็นสิ่งบังคับได้ขึ้นมา จะไม่ใช่วิปัสสนานะ  

วิปัสสนาจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็น เห็นจิตเห็นใจทำงานของเขาไป

เรื่อย เราบังคับไม่ได้ เขาไม่เที่ยงเขาทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆ ไม่ได้ ดูไป ใจเห็นความ

จริงใจถึงยอมรับนะ ยอมรับแล้วมรรคผลมันจะเกิด 

พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงหมายถึง รู้รูป-

นามนะ รู้รูป-นามตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเอง รู้ว่ารูป-นามตกอยู่ใต้

ไตรลักษณ์ มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา 

เพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย ...รู้สึกไหม มันน่าเบื่อ สุขก็น่าเบื่อนะ ทุกข์ก็

น่าเบื่อนะ ดีก็น่าเบื่อ ชั่วก็น่าเบื่อนะ อะไรๆ ก็น่าเบื่อ หยาบก็น่าเบื่อ ละเอียดก็น่าเบื่อ เพราะมัน

ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนะ เพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลาย

กำหนัด คลายกำหนัดนี่มาจาก ภาษาไทยฟังแล้วแปลยาก ภาษาบาลีเรียกว่า “วิราคะ” หมาย

ถึงใจเราไม่เข้าไปผูกพันกับมัน ใจไม่เข้าไปผูกพันในความสุข เพราะรู้ว่าความสุขชั่วคราว ไม่ไปหลง

ยินดีว่ามันจะต้องถาวร อยากให้มันถาวร ไม่มีอย่างนี้ จะไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขแล้ว ใจไป

เห็นความทุกข์เข้า ก็ไม่ผูกพันกับความทุกข์ ไม่ใช่คิดว่าความทุกข์เป็นตัวเราของเรานะ งั้นต้องไป

หาทางละ ใจจะไม่เข้าไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปรู้เข้า ใจมันคลายออก 

เพราะรู้ตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายเลยคลายกำหนัดคือคลาย

ความผูกพัน คลายความรักใคร่ในสภาวะอันหนึ่ง เกลียดสภาวะอันหนึ่ง เพราะคลายกำหนัดจึง

หลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไร จากรูปจากนามนั่นเอง ที่เราเห็น จิตมันไปคว้าจิตขึ้นมา มันไม่หลุดพ้น

นะ มันปล่อยไม่ได้ ถ้ามันเห็นความจริง จิตนี่ทุกข์ล้วนๆ นะ มันจะทิ้ง เรียกเห็นไตรลักษณ์ จิตแจ่ม

แจ้งแล้วมันทิ้งเลย มันทิ้ง 

เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น อะไรหลุดพ้นอะไร 

จิตหลุดพ้นจากความถือมั่นในขันธ์นั่นเองนะ จิตหลุดพ้นจากกิเลสที่ห่อหุ้มจิตที่เรียกว่า “อาสวะ” 

กิเลสที่ห้อหุ้มจิต จิตหลุดพ้นออกมา เพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้เลยนะ รู้ด้วยตัวเองนะ 



ของมันเคยยึดเคยถือไว้หนักๆ นะ มันหลุดแล้วมันวาง เห็นต่อหน้าต่อตา มันวางจริงๆ เพราะมัน

ไปเห็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความตาย 

เพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ก็จะรู้ธรรมะที่พ้นออกไป เรียกว่า “วิมุตติญาณทัส

สนะ” รู้ธรรมะแห่งความหลุดพ้น รู้นิพพานนั่นเอง 

แล้วก็รู้อีกนะว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้ว ความเกิดคืออะไร คือการที่ใจเรา

เข้าไปหยิบฉวยรูปนามนั่นเอง ใจที่เราเข้าไปหยิบฉวยจิตนี่ คว้าปั๊บเข้ามาหยิบฉวยเข้ามา นี่แหละ

คือความเกิดคือชาติ ใจเข้ามาหยิบฉวยกายก็เกิดชาติ ใจหยิบฉวยจิตก็เกิดชาติ พอเบื่อหน่ายคลาย

กำหนัดก็หลุดพ้น รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะ รู้ว่าชาติสิ้นแล้ว ไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้ว ชาติสิ้นแล้ว 

พรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย 

การศึกษาธรรมะเนี่ย ศึกษาจบแล้ว ศึกษาจบแล้ว จบในศีลในจิตในปัญญา ศีลสิกขา 

จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะ เราพูดเล่นคล่องๆ ปากหรอกศีลสมาธิปัญญา 

ไตรสิกขาคือศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา แจ่มแจ้งแล้วรู้หมดแล้ว 

ศีลเนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อสู้กิเลสหยาบๆ เพื่อให้จิตนี่มีความตั้งมั่นเพียงพอพร้อมที่จะ

มาเรียนรู้จิต คือทำจิตตสิกขา 

จิตตสิกขาเนี่ย จิตจะสงบจากนิวรณ์จากกิเลสชั้นกลาง พร้อมที่จะไปเจริญปัญญา มัน

จะรู้ว่าจิตยังไงที่ข่มนิวรณ์ได้ ...ข่มนิวรณ์ได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วย จิตที่ข่มนิวรณ์ได้คือจิต

ที่ทำสมถะ จิตที่ข่มนิวรณ์แล้วพร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทำวิปัสสนา ไม่เหมือนกัน 

พอถึงปัญญาสิกขาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนละกิเลสขั้นละเอียดคือ

ความหลงผิดได้ละอวิชชาได้ 

งั้นศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ชำแหละกิเลสเป็นชั้นๆ ๆ เข้ามานะ จนกระทั่ง

จิตใจเราบริสุทธิ์หมดจดแล้ว หมดงานต้องทำเรียกว่าเรียนจบ เรียกว่าจบหลักสูตร ที่ว่า

พรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว คนที่เรียนจบหลักสูตรเรียกว่า “อเสข

บุคคล” คือคนที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้ว คือพระอรหันต์นั่นเอง 

พวกเราเป็นนักเรียนนะ พวกเรายังเป็นนักเรียน พระโสดาบันน่ะเป็นนักเรียนจริงๆ 

พระโสดาบันน่ะเป็นนักเรียน พวกเรานั้นเป็นคล้ายๆ นักเรียนเตรียมอนุบาลนะ ยังไม่ถึงขั้นเป็น

นักเรียน เพราะพระโสดาบันขึ้นไปนี่ถึงจะเรียกว่าเป็น “เสขบุคคล” เป็นนักเรียน พระอรหันต์

เรียกอเสขบุคคล ไม่ต้องเรียน ส่วนเราเป็น “กัลยาณปุถุชน” เป็นปุถุชนที่ดี ปุถุชนแปลว่าหนา 

กิเลสหนานั่นแหละ ไม่ใช่อะไรหนานะ กิเลสหนา ไม่ใช่สมองหนา กะโหลกหนานะ กิเลสหนา



หมายถึงว่ากิเลสนี่มีแรงมาก ลากจูงจิตใจเราไปลงนรก เราก็ยอมไปกับมันนะ เอาความหอมหวาน

มาหลอกมาล่อ 

งั้นเราค่อยศึกษาไปนะ จนกระทั่งวันหนึ่งงานเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้ว ใจไม่ไปหยิบฉวย

อะไรอีกแล้ว มันพ้นทุกข์แล้ว มันเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตา นี่พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจที่ควรทำเนี่ยควรทำในอะไร ในสังสารวัฏนี่เอง 

พวกเราที่เวียนว่ายในสังสารวัฏนะ เรามีงานหลักของเรานะคือทำตัวให้พ้นสังสารวัฏ

ให้ได้นะ นี่คืองานหลักของเรานะ ไม่ใช่ร่อนเร่ไปในสังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆ งั้นงาน

ไม่มีที่สิ้นสุดเลย 

กิจที่ควรทำก็คือการข้ามภพข้ามชาตินั่นเอง ได้ทำเสร็จแล้วทำหมดแล้ว กิจอื่นเพื่อ

ความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทำแล้ว 

กายกับใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกเขาไปแล้ว จิตใจจะมีแต่ความสุขนะ มีความสุขมีความสงบ

มีความเบิกบานถาวรอยู่อย่างนั้น จะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆ นะ เพราะว่าจิตใจ

ไม่ถูกขยำขยี้ จิตใจของเราถูกปู้ยี่ปู้ยำนะ ปู้ยี่ปู้ยำด้วยตัวเองนี่แหละ 

สวนสันติธรรม 
CD: 16 

File: 491116B.mp3 
Time: 27.39 – 34.48 



ประโยคทิ้งท้าย: 

วิปัสสนาจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็น  
เห็นจิตเห็นใจทำงานของเขาไปเรื่อย เราบังคับไม่ได้  
เขาไม่เที่ยงเขาทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆ  
ไม่ได้ ดูไป ใจเห็นความจริงใจถึงยอมรับนะ  

ยอมรับแล้วมรรคผลมันจะเกิด 

 
“หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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จิตป่วยกับจิตสุขภาพดี 

โดย คุณ สันตินันท์  

(นามปากกาของหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช)



จิตป่วยกับจิตสุขภาพดี 

จิตที่ใช้เจริญวิปัสสนานั้น ได้แก่ จิตที่เป็นปกติธรรมดาที่สุดของมนุษย์นี้เองครับ   (ภูมิของมนุษย์ 

จึงเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้กัน เพราะเหมาะสมมาก)  ดังนั้น เมื่อจะทำวิปัสสนา ก็ให้รู้อารมณ์ของจริง 

ไปด้วยจิตที่เป็นปกติธรรมดานี่เอง  ไม่ต้องไปดัดแปลงจิตให้ เงียบ ขรึม ซึม นิ่ง ดิ่ง สว่าง ฯลฯ 

แต่คนทั้งหลายนั้น มี จิตผิดปกติ ป่วยไข้ไปด้วยอำนาจของกิเลสอยู่เสมอๆ  ไม่มี จิตปกติ ที่จะ

เจริญวิปัสสนาได้จริงๆ  ดังนั้นในขั้นต้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องรักษาพยาบาลจิตที่ป่วยไข้ ให้เป็นจิตปกติเสียก่อน 

เชื้อโรคร้ายที่ทำให้จิตป่วยไข้ มีอยู่ 5 ตัวด้วยกัน คือนิวรณ์ 5  ได้แก่ ความพึงใจในความสุขอย่าง

โลกๆ ความพยาบาทขุ่นเคืองใจ  ความฟุ้งซ่าน ความหดหู่ และความลังเลสงสัย  ถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในจิตใจ ก็ให้

ผู้ปฏิบัติรู้ตรงเข้าไปที่นิวรณ์เหล่านี้เลย  เช่นเมื่อเกิดความลังเลสงสัยว่า เอ เราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องนะ  

แทนที่จะไปคิด หรือถามหาคำตอบ (ซึ่งจะหาไม่ได้)  ก็ให้ผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้ตรงเข้าไปที่ความรู้สึกลังเลสงสัย 

เลยทีเดียว   (ไม่ใช่ไปดูเรื่องที่สงสัยนะครับ ให้รู้เข้าไปที่ตรงความรู้สึกสงสัย  ซึ่งเราทำคนรู้ได้อยู่แล้วตาม

ธรรมชาติ  เหมือนอย่างที่เรารู้ว่า เราโกรธ เรารัก เราสบายใจ เราไม่สบายใจ นั่นเอง)  

 ทันทีที่จิตรู้ทันว่า กำลังสงสัยอยู่นั่นเอง  จิตก็เข้าถึงความเป็นปกติแล้ว คือเปลี่ยนจากผู้สงสัย เป็น

ผู้รู้ความสงสัย จิตปกติธรรมดาของมนุษย์ อันเป็นจิตที่สุขภาพดีนั้น  เป็นเพียงจิตปกติ เป็นธรรมชาติธรรมดา

ที่สุด  มันจะทำหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งปวงด้วยความเป็นกลาง  ไม่หลง ทั้งหลงแบบเผลอ หรือหลงเพ่ง  ไม่หลงไป

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  และไม่จมลงไปในโลกของความคิดและจินตนาการ  เป็นจิตที่มีความรู้ ตื่น และเบิก

บานน้อยๆ    

ทันทีที่รู้ว่าเผลอ ทันทีที่รู้ว่าเพ่ง ทันทีที่รู้ว่าโกรธ ทันทีที่รู้ว่ารัก  ทันทีที่รู้ว่าสุข ทันทีที่รู้ว่าทุกข์ 

ทันทีที่รู้ว่าจงใจปฏิบัติ ฯลฯ  ตรงนั้นแหละ จิตจะเป็นจิตปกติธรรมดาที่สุดแล้ว  แต่ถัดจากนั้น ผู้ปฏิบัติก็จะก้าว

ไปสู่ความหลงผิดรอบใหม่  โดยเกิดความตั้งใจที่จะรักษาจิตที่รู้ตัว หรือรักษาความรู้ตัวเอาไว้นานๆ  นับว่าผู้

ปฏิบัติพลาดเสียแล้ว  คือพลาดจาก การรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันด้วยจิตที่ปกติที่สุด  ไปสู่ การคิด 

เตรียมการเพื่อให้ความรู้ตัวต่อเนื่อง อันเป็นเรื่องของอนาคต 

โดยคุณ สันตินันท์ 

(นามปากกาของ หลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช) 

เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2544  
ที่มา: http://www.dhammada.net/2013/04/22/21157/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

 จิตปกติธรรมดาของมนุษย์ อันเป็นจิตที่สุขภาพดีนั้น  เป็นเพียง

จิตปกติ เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุด  มันจะทำหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งปวงด้วย

ความเป็นกลาง  ไม่หลง ทั้งหลงแบบเผลอ หรือหลงเพ่ง  ไม่หลงไปทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย  และไม่จมลงไปในโลกของความคิดและจินตนาการ  เป็น

จิตที่มีความรู้ ตื่น และเบิกบาน 

จิตปกติ ที่จะเจริญวิปัสสนาได้จริงๆ... ผู้ปฏิบัติจึงต้องรักษา

พยาบาลจิตที่ป่วยไข้ ให้เป็นจิตปกติเสียก่อน 

ทันทีที่รู้ว่าเผลอ ทันทีที่รู้ว่าเพ่ง ทันทีที่รู้ว่าโกรธ ทันทีที่รู้ว่ารัก  

ทันทีที่รู้ว่าสุข ทันทีที่รู้ว่าทุกข์ ทันทีที่รู้ว่าจงใจปฏิบัติ ฯลฯ  ตรงนั้นแหละ 

จิตจะเป็นจิตปกติธรรมดาที่สุดแล้ว 

คุณ สันตินันท์  

(นามปากกาของ หลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช) 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


จุดอ่อนของความหลง  

(พระไพศาล วิสาโล)



จุดอ่อนของความหลง  

ธรรมชาติพื้นฐานอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตก็คือพยายามอยู่รอดให้ได้และเติบใหญ่ขึ้น

เรื่อยๆ อารมณ์อกุศลก็มีธรรมชาติคล้ายๆ กัน มันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวมันเติบใหญ่และ

แพร่ขยายไปเรื่อยๆ มันจะสั่งให้เราทำทุกอย่างเพื่อเราจะได้จมอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆ เวลาเรา

โกรธใคร บางครั้งเรากลัวว่าจะลืมโกรธเขา จึงต้องตอกย้ำ เช่น สักชื่อเขาไว้ที่แขนบ้าง เขียนชื่อติด

กระจกในห้องนอนบ้าง เพื่อย้ำเตือนว่าไอ้นี่มันเลว จะต้องโกรธมันชั่วฟ้าดินสลาย 

ในทำนองเดียวกัน เวลาเราเศร้า ความเศร้าจะบงการให้เราอยู่ในอำนาจของมันไป

เรื่อยๆ สังเกตไหมเวลาเศร้าเราอยากฟังเพลงอะไร อยากฟังเพลงสนุกหรือเปล่า ไม่อยากหรอก 

เราอยากฟังเพลงเศร้า เพื่ออะไร เพื่อเศร้าหนักขึ้นๆ ถามว่าอะไรสั่งให้เราฟังเพลงเหล่านั้น ความ

เศร้ามันสั่ง มันสั่งใจเราว่าให้เปิดแต่เพลงเศร้าๆ มันจะได้ครองจิตใจเราไปนานๆ นี้คืออุบายของมัน 

สุดท้ายมันก็จะบงการให้เราคอยปกปักรักษามันไม่ให้อ่อนแรง เวลาเราโกรธใครบาง

คน ถ้าหากมีเพื่อนแนะนำเราว่า ให้อภัยเขาไปเถอะ ความโกรธมันจะสั่งให้เราเล่นงานเพื่อนคนนั้น

ทันที เช่น ต่อว่าเขา หาว่าเขาเป็นพวกเดียวกับคนนั้น เขาไม่รักเราจริง ฯลฯ ความโกรธมันสั่งให้

เราทำเช่นนั้น ก็เพราะมันรู้ว่าถ้าเราทำตามคำแนะนำของเขา คือให้อภัย ความโกรธก็จะจืดจาง

หรือเลือนหายไป 

มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นห่วงแม่ซึ่งอายุ ๗๐ กว่า แม่เป็นคนที่นิสัยดี มีเมตตา แต่เวลาพูด

ถึงผู้ชายคนหนึ่งจะโกรธมาก พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเลย เหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนละคน ไม่ใช่

เหล้าเท่านั้น ความโกรธก็เปลี่ยนนิสัยคนได้ พอแม่นึกถึงหรือพูดถึงชายคนนั้นก็จะโกรธมาก เพราะ

อุตส่าห์ช่วยเหลือเขามากมาย แต่เขากลับเนรคุณ ส่วนลูกก็กลัวว่าสักวันหนึ่งแม่อาจจะเส้นเลือดใน

สมองแตก หรือกลัวว่าแม่จะไปอบายถ้าหากว่าตายไปโดยที่ยังมีความโกรธหรือความพยาบาทคา

ใจอยู่ ลูกจึงขอร้องแม่ว่าให้อภัยเขาไปเถิด เรื่องมันก็นานมาแล้ว ผ่านไปแล้วตั้ง ๓๐ ปี ไม่ใช่เพิ่ง

เกิดขึ้น 

พอลูกแนะนำแม่เช่นนั้น แม่กลับโกรธลูก ราวกับว่าลูกจะมาแย่งชิงของรักของหวงไป

จากแม่ ถามว่าความโกรธนี้น่าหวงแหนที่ไหน ถ้าลูกพยายามเอาที่ดิน เงินทอง เอาเพชรเอาพลอย

ไปจากแม่ ก็น่าโกรธ แต่สิ่งที่ลูกพยายามทำคือช่วยให้แม่หายโกรธ ความโกรธมันไม่ชอบที่ลูกพูด

แบบนี้ จึงสั่งให้แม่ด่าลูก ตกลงแม่กลายเป็นองครักษ์พิทักษ์ความโกรธไปเสียแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อ

ให้ความโกรธครองใจอยู่ต่อไป 



ความเศร้าก็เช่นกัน เวลาเศร้ามากๆ ถ้าเราเพียงแต่ออกไปเที่ยวบ้าง เปลี่ยนสถานที่ 

เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ความเศร้าก็จะคลี่คลายลง นี่คือสิ่งที่ความเศร้ากลัว ดังนั้นมันจึงสั่งเราว่า 

อย่าทำ อย่าไปเที่ยว ให้นั่งเจ่าจุกต่อไป ให้นึกถึงแต่เรื่องที่เศร้าต่อไป ความเศร้ามันจะได้ครองใจ

เราไปนานๆ จะได้หลงต่อไป หากมีใครมาชวนให้เราไปเที่ยว เรากลับจะไม่พอใจเขาด้วย 

ไม่ว่าความเศร้า ความโกรธหรืออารมณ์อกุศลใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวงแหนเลย 

แต่เป็นเพราะเราหลง ลืมตัว เราก็เลยหวงแหนมัน อันนี้เป็นเพราะเราปล่อยให้ความหลงบงการ

จิตใจเรา มันมีอุบายร้อยแปดที่หากเราไม่รู้ทัน มันก็จะครองจิตใจเราได้นาน 

ธรรมชาติของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันดื้อด้านมาก เวลาโกรธ เวลาเศร้า ยิ่งเราพยายาม

กดข่มมัน มันกลับยิ่งมีกำลัง ยิ่งมีอำนาจมากขึ้น 

ลองสังเกตดู ความโกรธ ความเศร้า หรือความอยาก ถ้าเราพยายามกดข่มมัน มันไม่

ได้หายไปไหน ยังคงอยู่ และอยู่แบบยั่งยืน แถมมีกำลังมากขึ้นด้วย หลายคนไม่ชอบเวลามีความ

โกรธหรือความเศร้าเกิดขึ้น รวมทั้งไม่ชอบนิสัยบางอย่าง เช่น ความเห็นแก่ตัว ความเจ้าอารมณ์ 

แต่มักใช้วิธีกดข่มมัน แต่กดข่มอย่างไรก็ไม่สำเร็จ เพราะว่ามันดื้อด้าน 

ความคิดหรือความฟุ้งซ่านก็เช่นกัน เคยมีการทดลองให้อาสาสมัครนั่งอยู่ในห้องคน

เดียว ผู้ทดลองบอกกับอาสาสมัครว่า เมื่ออยู่ในห้องนี้คุณจะคิดอะไรก็ได้ มีอย่างเดียวที่ห้ามคิดคือ 

หมีขาว ถ้าคุณนึกถึงหมีขาวเมื่อไหร่ให้กดกริ่งทันที ไม่ทันไรเสียงกริ่งก็ดังระงม เพราะอะไร ก็

เพราะพอถูกสั่งว่าห้ามคิดถึงหมีขาว คนส่วนใหญ่กลับคิดถึงทันที ถ้าไม่ห้ามก็ไม่คิดถึง แต่พอห้ามก็

คิดเลย จึงกดกริ่งกันใหญ่ ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ 

มีการทดลองอีกคราวหนึ่ง ให้อาสาสมัครลองนึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจ 

มาสักเรื่องหนึ่ง จากนั้นแบ่งอาสมัครเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก่อนนอนให้พยายามกดข่มความคิดนั้น 

หรือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดเรื่องนั้น อีกกลุ่มหนึ่งปล่อยตามสบาย เมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็ให้อาสา

สมัครแต่ละคนเขียนถึงความฝันของตัว เขาพบว่าคนที่ได้รับคำสั่งให้กดข่มความคิดหรือเรื่องที่ไม่

ชอบนั้น จะฝันถึงเรื่องเหล่านั้นมากกว่าคนที่ไม่ได้รับคำสั่งให้กดข่มความคิดเหล่านั้น นั่น

หมายความว่า เมื่อพยายามไม่คิดถึงมัน พยายามกดข่มมันเอาไว้ มันไม่ได้หายไปไหน แต่ไปโผล่ใน

ความฝันทันที 

อารมณ์และความคิดเหล่านี้ฉลาดมากและดื้อด้านมาก แต่ก็มีจุดอ่อนคือมันกลัวการ

ถูกรู้ถูกเห็น มันกลัวเรารู้ทัน ถ้าเรารู้ทันหรือเห็นมันเมื่อใด มันจะล่าถอยไป วูบไปทันที 



เคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของหลวงปู่มั่น ใครๆ ก็

เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ วันหนึ่งมีคนถามหลวงปู่ว่า ทำอย่างไรถึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ 

หลวงปู่ตอบว่า “ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง” 

ถ้าเราเห็นว่าความหลงหรืออารมณ์อกุศลเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่พบความสุข ความ

สงบเย็น ก็ต้องหมั่นสร้างตัวรู้ หรือสติ ซึ่งช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ลืมตัว ทำให้

เรามีเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ มันเป็นภูมิคุ้มกันจิตที่วิเศษมาก ร่างกายเรามี

ภูมิคุ้มกันที่คอยสู้กับเชื้อโรค จิตใจเราก็มีภูมิคุ้มกัน ชื่อว่าสติ สตินี้เองที่จะเพิ่มกำลังให้แก่ตัวรู้จนมี

อานุภาพ สามารถรับมือ และเล่นงานจุดอ่อนของอารมณ์เหล่านี้ได้ 

พระไพศาล วิสาโล  

ที่มา : https://www.visalo.org/article/jitvivat256011.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ไม่ว่าความเศร้า ความโกรธหรืออารมณ์อกุศลใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่สิ่ง

ที่น่าหวงแหนเลย แต่เป็นเพราะเราหลง ลืมตัว เราก็เลยหวงแหนมัน อันนี้

เป็นเพราะเราปล่อยให้ความหลงบงการจิตใจเรา มันมีอุบายร้อยแปดที่

หากเราไม่รู้ทัน มันก็จะครองจิตใจเราได้นาน ธรรมชาติของมันอีกอย่าง

หนึ่งคือมันดื้อด้านมาก เวลาโกรธ เวลาเศร้า ยิ่งเราพยายามกดข่มมัน มัน

กลับยิ่งมีกำลัง ยิ่งมีอำนาจมากขึ้น 

ถ้าเราเห็นว่าความหลงหรืออารมณ์อกุศลเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่

พบความสุข ความสงบเย็น ก็ต้องหมั่นสร้างตัวรู้ หรือสติ ซึ่งช่วยให้เรารู้เท่า

ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ลืมตัว ทำให้เรามีเครื่องมือสำคัญในการรับมือ

กับอารมณ์เหล่านี้ มันเป็นภูมิคุ้มกันจิตที่วิเศษมาก ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่

คอยสู้กับเชื้อโรค จิตใจเราก็มีภูมิคุ้มกัน ชื่อว่าสติ สตินี้เองที่จะเพิ่มกำลังให้

แก่ตัวรู้จนมีอานุภาพ สามารถรับมือ และเล่นงานจุดอ่อนของอารมณ์เหล่า

นี้ได้ 

พระไพศาล วิสาโล  

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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mailto:nachale.s@gmail.com


ฉลาดทางอารมณ์  

ด้วยปัญญาแบบพุทธแท้ๆ 

(คุณดังตฤณ)



ฉลาดทางอารมณ์ ด้วยปัญญาแบบพุทธแท้ๆ 

(คุณดังตฤณ) 

คำว่า ‘ฉลาดทางอารมณ์’ ชวนให้นึกถึงความเก่งกาจ ในการเลือกอารมณ์ หรือกระทั่งแกล้ง

สร้างอารมณ์ ขึ้นมาได้ดังใจ 

ข้อเท็จจริงคือสมอง ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารทางอารมณ์ ไม่สามารถก๊อบปีต้นฉบับอารมณ์ดี 

เพียงด้วยการนึกถึงตัวอารมณ์ดีตรงๆ ตรงข้าม การฝืนยิ้มทั้งที่อารมณ์เสีย นอกจากไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นจริง

แล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมของเสีย ให้ไหม้เกรียมหนักขึ้น จนต้อง ‘ยิ้มเกรียมๆ’ ออกมา 

เหมือนทุกคนรู้ข้อเท็จจริงนี้ แต่ในทางปฏิบัติ พอพยายามจะเป็นคนอารมณ์ดี เป็นผู้มีอารมณ์

บวก หรือฉลาดทางอารมณ์ เกือบทุกคนจะพยายาม ‘สลับอารมณ์’ ทันที หรือเลือกคิดถึงสิ่งดีๆ คำสวยๆ 

ซึ่งก็มักล้มเหลวในระยะยาว แม้บางคนจะลองแล้วได้ผลในระยะสั้นก็ตาม 

วิธีที่ทำให้คุณเป็น ‘คนอารมณ์ดี’ ได้จริง ไม่ใช่การพยายาม ‘ปฏิเสธอารมณ์เสีย’ ตรงข้าม ให้

ยอมรับทุกครั้งว่า ‘กำลังอารมณ์เสีย’ เพื่อให้เกิดสติรับรู้ความจริง และเมื่อมีสติรู้ว่า ‘มีอารมณ์เสียเกิด

ขึ้น’ ก็จะได้เห็นต่อว่า ‘อารมณ์เสียไม่เที่ยง’ 

เพียงสติเจริญขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแค่ครั้งเดียว จะได้ตัวอย่างไว้ใช้จริงตลอดชีวิต ไม่มีลืม คุณ

จะไม่ต้องเหนื่อยหลอกตัวเอง ไม่ต้องออกแรงเก็บกดสะสมความอึดอัดทรมาน ไม่ต้องมืดบอดทางปัญญา

ด้วยการแสร้งบิดเบือน ทุกอย่างที่ต้องทำ คือ ใจเย็น เห็นว่า ที่ลมหายใจก่อน เกิดอารมณ์เสียๆขึ้นจริง 

แต่ที่ลมหายใจนี้ อารมณ์เสียๆนั้นลดระดับลงแล้ว นั่นแหละ! ที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆ นั่นแหละ! ที่คู่ควร

กับคำว่า ‘ฉลาดทางอารมณ์’ นั่นแหละ! ปัญญาแบบพุทธแท้ๆ!  

ที่มา:https://th-th.facebook.com/dungtrin/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

วิธีที่ทำให้คุณเป็น ‘คนอารมณ์ดี’ ได้จริง ไม่ใช่การพยายาม ‘ปฏิเสธอารมณ์เสีย’ ตรงข้าม ให้

ยอมรับทุกครั้งว่า ‘กำลังอารมณ์เสีย’ เพื่อให้เกิดสติรับรู้ความจริง และเมื่อมีสติรู้ว่า ‘มีอารมณ์เสียเกิด

ขึ้น’ ก็จะได้เห็นต่อว่า ‘อารมณ์เสียไม่เที่ยง’  

เพียงสติเจริญขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแค่ครั้งเดียว จะได้ตัวอย่างไว้ใช้จริงตลอดชีวิต ไม่มีลืม คุณ

จะไม่ต้องเหนื่อยหลอกตัวเอง ไม่ต้องออกแรงเก็บกดสะสมความอึดอัดทรมาน ไม่ต้องมืดบอดทางปัญญา

ด้วยการแสร้งบิดเบือน ทุกอย่างที่ต้องทำ คือ ใจเย็น เห็นว่า ที่ลมหายใจก่อน เกิดอารมณ์เสียๆขึ้นจริง 

แต่ที่ลมหายใจนี้ อารมณ์เสียๆนั้นลดระดับลงแล้ว นั่นแหละ! ที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆ นั่นแหละ! ที่คู่ควร

กับคำว่า ‘ฉลาดทางอารมณ์’ นั่นแหละ! ปัญญาแบบพุทธแท้ๆ! 

“คุณดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ฉลาดบริหารเงิน…สไตล์ชาวพุทธ 

(พระไพศาล วิสาโล)



“ฉลาดบริหารเงิน…สไตล์ชาวพุทธ” 

กับ  

“พระไพศาล วิสาโล” 

…การจัดการเงิน – การจัดการที่ใจ  
ให้ทรัพย์เป็นบ่าวไม่ใช่นายเรา  

คนมักจะมองว่าพุทธศาสนามีท่าทีที่เป็นลบต่อเงินหรือความสุขที่

เกิดจากการใช้จ่ายเงินทอง แต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์

ว่าเงินคืออสรพิษ นั่นมีความหมายในบริบทของพระภิกษุ แต่พวกเราที่เป็น

คฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน เงินเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่แค่สำคัญ แต่จำเป็นสำหรับ

ชีวิต ดังนั้นเมื่อมีเงินก็ควรรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์และประโยชน์เบื้องต้นก็

คือการทำให้ตนเองมีความสุข 

มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีที่เสียชีวิตลงและปรากฏว่า 

เนื่องจากไม่มีทายาท ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตกเป็นของหลวง แต่เศรษฐีคนนี้มีพฤติกรรมบางอย่างที่น่าจะนำมา

กล่าวถึง กล่าวคือเป็นคนตระหนี่ แม้จะมั่งมีร่ำรวย แต่ก็อยู่แบบอัตคัดขัดสน ข้าวที่กินก็เป็นข้าวปลายหัก 

เสื้อผ้าก็ปะแล้วปะอีก แล้วก็มีความหวงแหนในทรัพย์สิน ไม่ค่อยนำไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เช่น บริจาค 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเศรษฐีคนนี้ว่าเป็นคนที่น่าตำหนิ เพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเองให้มีความสุข 

พระพุทธเจ้าไม่ได้มองว่าความยากจนหรือว่าความอัตคัดขัดสนเป็นของดีนะ จริงอยู่วิถีชีวิตของ

พระ ถ้าเทียบกับวิสัยชาวโลกหรือพูดอย่างภาษาชาวโลกก็คือว่าเป็นผู้ที่อยู่อย่างเรียบง่ายและอาจจะถือว่า

ยากจนด้วยซ้ำ แต่นั่นมีเหตุผลที่เฉพาะเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ แต่ส่วนของฆราวาส คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เมื่อ

หาเงินมาได้ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้มีความสุข ถ้าไม่ใช้เงินไม่ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนให้มีความสุขก็ถือว่าเป็นคนโง่ ไม่

น่าสรรเสริญ 

อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ให้เราเข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่ได้มองหรือมีท่าทีลบต่อเงินทอง ที่จริง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องของการใช้เงินหรือการเกี่ยวข้องกับเงินไว้ในหลายตอน มันมีธรรมะบทหนึ่ง

เรียกว่ากามโภคี แปลว่าผู้บริโภคกาม คำว่ากามนี้หมายถึงรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่น่าพอใจ คือความสุขจาก

วัตถุ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากามโภคีหรือผู้ครองเรือนอย่างพวกเรา 



ประการแรก ต้องรู้จักหาทรัพย์โดยชอบธรรม คือไม่คดโกง ไม่ไปลักใครมา ไม่ได้ประกอบมิจฉา

ชีวะ พอได้ทรัพย์มาแล้ว ประการที่สอง ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็น คือ อย่างแรก เลี้ยงตนให้มีความสุข รวมถึง

ครอบครัว อย่างที่สอง ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ เช่น บริจาค หรือว่าทำความดี คนที่หาเงินมาโดยชอบธรรม แต่

ไม่รู้จักเลี้ยงตนให้มีความสุข อันนี้ไม่ถูก หรือเลี้ยงตัวให้มีความสุข แต่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น 

อันนี้ก็ไม่ถูก อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ทรัพย์ให้เป็น ไม่ทำตัวให้เป็นทาสของทรัพย์สมบัติ แต่มีปัญญารู้จักทำจิต

ทำใจให้เป็นอิสระเหนือทรัพย์ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทรัพย์เป็นนายเหนือทรัพย์ แต่ว่าปล่อยให้ทรัพย์หรือเงินเป็น

นายเรา 

“คนที่ฉลาดจะทำให้ทรัพย์เป็นบ่าว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นนายเรา” 

ทีนี้พอใช้ทรัพย์เป็นแล้วที่สำคัญคือประการที่ 3 คือว่าไม่สยบไม่มัวเมาหมกมุ่นในทรัพย์ ไม่ทำตัว

ให้เป็นทาสของทรัพย์สมบัติ แต่มีปัญญารู้จักทำจิตทำใจให้เป็นอิสระเหนือทรัพย์ อันนี้คือสิ่งสำคัญมาก พูด

อย่างง่ายๆ คือว่าเราต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ หรือย่อยลงไปกว่านั้นคือว่าทรัพย์เป็นบ่าวที่ดี แต่เป็น

นายที่เลว ถ้าเราเป็นนายเหนือทรัพย์ เราจะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ เลี้ยงตนให้มีความสุข เผื่อแผ่แบ่งปัน

ให้ผู้อื่น ช่วยเหลือส่วนรวม ทำบุญ ก่อให้เกิดประโยชน์ อันนี้เรียกว่ารู้จักใช้ทรัพย์และเป็นนายเหนือทรัพย์ ใคร

ใช้ทรัพย์แบบนี้จะเกิดประโยชน์ 

แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทรัพย์เป็นนายเหนือทรัพย์ แต่ว่าปล่อยให้ทรัพย์หรือเงินเป็นนายเรา อันนี้

คือปัญหาที่ทำให้คนมีความทุกข์ทุกวันนี้ เวลาเงินหาย ของหาย เราเสียใจไหม แล้วเราเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่

หลับไหม นั้นแปลว่าเรากำลังปล่อยให้ทรัพย์เป็นนายเรา เวลาเราทำงานเราได้เงินน้อย เราไม่พอใจ เรามีความ

ทุกข์ เมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์เพราะเงิน นั่นแปลว่าเรากำลังปล่อยให้เงินเป็นนายเรา และคนที่ยอมให้เงินเป็นนาย

เราในที่สุดก็อาจจะทำชั่ว คอร์รัปชันเพื่อเงิน บางทีถึงกับไปปล้นไปฆ่าเพื่อแย่งชิงทรัพย์มา บางทีถึงกับฆ่าพี่ฆ่า

น้องหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อเอามรดก อันนี้เป็นตัวอย่างคนที่ตกเป็นทาสของเงิน 

จริงอยู่เราอาจจะไม่ได้ยอมถึงกับทำชั่วเพื่อเงิน แต่คนจำนวนไม่น้อยยอมตายเพื่อเงิน ชีวิตทั้งชีวิต

ทุ่มเทไม่ได้หลับได้นอน ไม่ได้พักผ่อน ทั้งที่มีเงินมาเยอะแล้วก็ยังหาเงินไม่หยุดจนเป็นโรคเครียด โรคประสาท 

โรคความดัน อายุ 70 ปี 80 ปี แล้วยังไม่หยุดหาเงิน มีความสุขทุกครั้งที่ได้เงิน อันนี้เป็นอาการของคนที่ตกเป็น

ทาสของเงิน คือยอมตายเพื่อเงินได้ บางคนที่อาจจะพกเงินทองแก้วแหวนเพชรพลอยติดตัวแล้วเดินไปในซอย

เปลี่ยว แล้วเกิดมีคนมาปล้นมาจี้ เอาเงินมา หลายคนเลือกที่จะต่อสู้ขัดขืนจนถูกทำร้ายบาดเจ็บหรือล้มตาย 

อย่างนี้ก็ตายเพื่อเงิน ตายเพราะเงิน คนที่ยอมตายเพราะเงินหรือเพื่อเงินจะเรียกว่าเป็นนายของทรัพย์ได้

อย่างไร ก็แสดงว่าเป็นทาสของทรัพย์ 

เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าคนปล่อยให้เงินมาเป็นนายเยอะมาก ทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่เพื่อนพี่น้อง

ครอบครัวเพราะเงิน ความสัมพันธ์สูญเสียไปเพราะเงิน บางคนอาจจะมีตั้งเป้าหมายในชีวิตเมื่ออายุ 30 ปีจะ

ต้องมีเงิน 20 ล้านบาท ก็ทุ่มเททุกอย่าง แม้จะขัดแย้งกับพ่อแม่เพื่อนฝูง แม้จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน แต่เขา



ไม่สนใจ เพียงเพื่อจะได้มีเงินให้ได้ตามเป้าหมาย อาจจะมีครอบครัวแต่ไม่สนใจครอบครัว สุขภาพก็ไม่ดูแล

รักษา ครบ 30 ปีมีเงินอาจจะ 100 ล้านบาท เกินเป้าหมายด้วยซ้ำ แต่ครอบครัวแตกแยก ร่างกายเจ็บป่วย เป็น

โรคความดัน นอนไม่หลับ เป็นตัวอย่างของคนที่คอยให้ทรัพย์เป็นนาย 

คนที่ฉลาดจะทำให้ทรัพย์เป็นบ่าวไม่ใช่ปล่อยให้เป็นนายเรา ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า กามโภคี

ประการสุดท้ายมีความสำคัญมาก คือ อย่าสยบอย่ามัวเมาหมกมุ่นในทรัพย์ ต้องรู้จักมีปัญญาทำตนให้เป็นอิสระ

จากทรัพย์ เพราะชีวิตของคนเรามีค่ามากกว่าการที่จะหาเงินหาทองให้ได้มากๆ โดยที่ต้องสูญเสียหลายสิ่งหลาย

อย่างที่มันมีความหมายต่อชีวิตมากกว่า 

ที่มา: https://thaipublica.org/2018/02/finanacial-literacy-buddhist-style/ 

ประโยคทิ้งท้าย: 

คนที่ฉลาดจะทำให้ทรัพย์เป็นบ่าวไม่ใช่ปล่อยให้เป็นนาย

เรา ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า กามโภคีประการสุดท้ายมีความสำคัญ

มาก คือ อย่าสยบอย่ามัวเมาหมกมุ่นในทรัพย์ ต้องรู้จักมีปัญญาทำตนให้

เป็นอิสระจากทรัพย์  

เพราะชีวิตของคนเรามีค่ามากกว่าการที่จะหาเงินหาทองให้ได้

มากๆ โดยที่ต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความหมายต่อชีวิต

มากกว่า 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ชนะความชั่วด้วยความดี 

| พระไพศาล วิสาโล



ชนะความชั่วด้วยความดี 

ใครเคยให้คนอื่นยืมเงิน แล้วเขาไม่คืนบ้างไหม เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร 

พ่อค้าคนหนึ่งเล่าว่า ชายคนหนึ่งนิสัยไม่ดี ชอบโกงเงินคนอื่น ชายคนนี้มาขอสินค้า

ของเขาเพื่อเอาไปขายในราคาหลายพันบาท เขาขอเอาของไปก่อนและบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินมา

คืน  เขาเองก็ทราบดีว่า พรุ่งนี้เขาไม่มาแน่ และก็เป็นไปอย่างที่เขาคิด แต่เขาไม่ได้ติดใจหรือตาม

ไปทวงคืน 

ผ่านไปนับเดือน วันหนึ่งเขาบังเอิญพบชายคนนี้กลางถนน ชายคนนั้นตกใจรีบยกมือ

ไหว้ ชี้แจงกับเขาว่าไม่มีเงินคืนแล้ว เพราะพ่อของผมป่วยหนักต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก เขา

ตอบไปว่า “ไม่เป็นไรหรอก ผมเข้าใจคุณ ถ้าคุณมี คุณก็คงเอามาจ่ายคืนแล้ว คนอย่างคุณเป็นคนมี

ศักดิ์ศรี เงินแค่นี้ไม่โกงหรอก”  จากนั้นเขาก็ซักถามถึงอาการป่วยของพ่อเขา แล้วมอบเงินให้ชาย

คนนั้นอีก ๑,๐๐๐ บาท ชายคนนั้นจึงขอบคุณเขาเป็นการใหญ่ 

ปรากฏว่าชายคนนั้นได้ใจ  คืนนั้นเขาก็มาหาพ่อค้าคนนี้ถึงบ้าน แล้วทำแบบเดิม  ขอ

สินค้าไปขายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินคืน เป็นอย่างนี้ถึง ๔ ครั้ง พ่อค้าผู้นี้ก็ให้ทุกครั้ง และไม่เคยบ่นด่า

เขาเลย แถมยังฝากเงินให้แก่พ่อของเขาด้วย  สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็นั่งมองหน้าพ่อค้า และบอกว่า

คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผม   หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยายามหาเงินมาจ่ายพ่อค้าจนครบ  

แถมยังหาลูกค้าใหม่ๆ มาให้เขาด้วย  กลายเป็นว่าพ่อค้าได้กำไรกลับคืนมามากมาย 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า  

“พึงชนะความชั่วด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้” 

การให้เงินหลายต่อหลายครั้ง โดยไม่เคยทวงเงิน แล้วยังให้เกียรติคนที่ยืมเงิน กลับ

กลายเป็นการเอาชนะใจเขาได้ในที่สุด ทำให้คนที่ยืมเงินไปเกิดความละอายใจ หาเงินมาคืนจน

ครบ ชายนิสัยไม่ดีคนนี้ยังชอบพูดจาว่าร้ายใครต่อใครอีกด้วย แต่สำหรับเจ้าของร้านคนนี้ ชาย

นิสัยไม่ดีพูดถึงอย่างยกย่องและนับถือมาก 

คำพูดของพ่อค้าที่กล่าวกับชายคนนี้ว่า “ผมเข้าใจคุณ คุณเป็นคนมีศักดิ์ศรี”  รวมทั้ง

การให้โอกาสเขาตลอด คือสิ่งที่ชนะใจเขา 

การทำความดีต่อกันนั้นสามารถเปลี่ยนใจคนได้ คนทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเอง แต่

อาจไม่มีพลังมากพอจะแสดงตัวออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำ เพราะความไม่ดีมีกำลังมากกว่า 



ความเห็นแก่ตัว หรือความเกียจคร้านมีอำนาจเหนือกว่า จึงส่งผลให้คนเราไม่สามารถทำความดีแก่

ใครได้ มีแต่ทำความชั่วหรือเอาเปรียบคนอื่น หากเราต้องการกระตุ้นต่อมความดีของใคร ก็ต้อง

เริ่มต้นด้วยการทำความดีแก่คนนั้น 

เมื่อใครทำความดีกับเรา เราก็ละอายใจเกินกว่าจะทำร้ายเขา  เราย่อมตอบแทนด้วย

ความดี อย่างน้อยที่สุด เพียงคำชมก็มีผลต่อจิตใจของคนแล้ว เมื่อใครชมเรา เราก็เกิดกำลังใจที่จะ

กระทำความดี 

จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน วัยรุ่นอันธพาลสองแก๊งค์เป็นคู่อริกันและชอบยกพวกตีกัน

บ่อยๆ อาวุธที่ใช้ไม่ใช่แค่ไม้ แต่เป็นมีด ปืน ระเบิด ต่อมาลูกพี่ในแก๊งค์กลับใจเป็นคนดี และอยาก

ให้ลูกน้องเลิกตีกันเหมือนตน จึงชวนแกมบังคับลูกน้องจากสองแก๊งค์มาเข้าค่าย ชื่อว่า ‘ค่ายสุขแท้

ด้วยปัญญา’ 

ทั้งที่ไม่เต็มใจแต่เกรงใจบารมีของรุ่นพี่ ลูกสมุนทั้งสองฝ่ายต่างพกอาวุธมาด้วยตอน

เข้าค่าย เตรียมว่าฝ่ายไหนเปิดศึกก่อนก็พร้อมประจัญบานเต็มที่ ชาวบ้านรู้ข่าวก็กลัวว่าจะเกิด

เรื่องรุนแรง  สองวันแรกก็ทำท่าว่าจะเกิดเหตุร้าย เพราะมีการเขม่นกัน เกือบจะลงมือลงไม้กัน

แล้ว  แต่เมื่อผ่านไปครบ ๔ วัน ก็ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น ชาวบ้านประหลาดใจมาก  พากันชื่นชมวัย

รุ่นเหล่านี้ วัยรุ่นเหล่านี้พอได้รับคำชมก็ภูมิใจ เพราะไม่เคยมีใครชมตนเองมาก่อน 

เงื่อนไขข้อหนึ่งหลังจากจบค่ายคือ ทุกคนต้องไปเป็นอาสาสมัครช่วยตำรวจตั้งด่าน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อตรวจคนเมาแล้วขับ หรือพวกซิ่งรถ  ตอนแรกตำรวจเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มนี้

มาเป็นจิตอาสาก็แปลกใจ เพราะพวกนี้เคยก่อกวนตำรวจเป็นประจำ หลังจากเป็นจิตอาสาได้ ๒ 

วัน ตำรวจก็ชื่นชม ชาวบ้านก็ชื่นชม เพราะไม่คิดว่าวัยรุ่นจะมาทำตัวเป็นพลเมืองดี บางคนเอาน้ำ

มาบริการวัยรุ่นเหล่านี้   คำพูดและการกระทำของชาวบ้านดังกล่าวประทับใจวัยรุ่นมาก  เพราะ

พวกเขาไม่เคยมีใครพูดชมหรือทำดีด้วยเลย  หลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลิกเป็นอันธพาล  หันมา

เป็นพลเมืองดี  เลิกก่อกวนชาวบ้าน 

หลายคนทำความเลว เพราะเชื่อว่าตนเองทำความดีไม่ขึ้น ไม่มีกำลังใจจะทำความดี 

เพราะเคยแต่ถูกสังคมประณาม จึงหาหนทางตอบโต้ด้วยการเป็นอันธพาล คนกลุ่มนี้มีปมด้อย 

รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เรียนไม่เก่ง ยากจน จึงพยายามสร้างปมเด่นด้วยการก่อกวนชาวบ้าน แต่

เมื่อได้รับคำชมหรือมีคนปฏิบัติดีด้วย พวกเขาก็ค้นพบว่าการทำความดีนั้นนำความสุขมาให้ 

สุดท้ายก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  คนเราพอภูมิใจในตนเองแล้ว ก็ไม่อยากทำชั่ว อยากทำแต่

ความดี 



การเอาชนะความชั่วด้วยความดี จึงเป็นวิธีการที่ได้ผลมาก ไม่ว่าเขาจะโกงเงินเรา ไม่

ว่าเขาจะเป็นอันธพาล แทนที่จะปล่อยให้เขาอยู่กับความโกรธ ความเกลียด ความรุนแรง หากทำดี

กับเขา ไม่ว่าด้วยการให้ (ทาน)  พูดไพเราะหรือชื่นชม (ปิยวาจา) รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูล (อัตถ

จริยา) ก็สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ เพราะกระตุ้นให้ความดีในใจเขาเอาชนะความชั่วได้ในที่สุด 

 

ที่มา: https://www.visalo.org/book/maiNgam12.html 

ประโยคทิ้งท้าย: 

การให้ (ทาน)   
พูดไพเราะหรือชื่นชม (ปิยวาจา)  
รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูล (อัตถจริยา)  

ก็สามารถเปลี่ยนใจเขาได้  
เพราะกระตุ้นให้ความดีในใจเขา 
เอาชนะความชั่วได้ในที่สุด 

 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ชาติหน้ามีจริงหรือไม่?  
(หลวงพ่อชา สุภัทโท)



ชาติหน้ามีจริงหรือไม่?  

โยม   “ชาติหน้ามีจริงไหมครับ?” 
หลวงปู่ชา  “ถ้าบอกจะเชื่อไหมล่ะ?” 
โยม   “เชื่อครับ” 
หลวงปู่ชา  “ถ้าเชื่อคุณก็โง่” 

คำพูดดังกล่าวของหลวงปู่เล่นเอาคนถามงง ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ซึ่งหลวงปู่ชา ได้อธิบายไว้ว่า…. 

หลายคนถามอาตมาเรื่องนี้ อาตมาก็ถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่า ถ้าบอกแล้วจะเชื่อไหม ถ้าเชื่อก็โง่ เพราะ

อะไร? ก็เพราะมันไม่มีหลักฐานพยานอะไรที่จะหยิบมาให้ดูได้ ที่คุณเชื่อเพราะคุณเชื่อตามเขา คนเขาว่าอย่างไร คุณก็เชื่อ

อย่างนั้น คุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญาของคุณเอง คุณก็โง่อยู่ร่ำไป 

ทีนี้ถ้าอาตมาตอบว่า คนตายแล้วเกิดหรือว่าชาติหน้ามี อันนี้คุณต้องถามต่อไปอีกว่า ถ้ามีพาผมไปดูหน่อยได้

ไหม เรื่องมันเป็นอย่างนี้ มันหาที่จบลงไม่ได้ เป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุด 

ทีนี้ ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหม อาตมาก็ถามว่า พรุ่งนี้มีไหม ถ้ามีพาไปดูได้ไหม อย่างนี้คุณก็พาไปดูไม่ได้ ถึง

แม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่ แต่ก็พาไปดูไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น ถ้าวันนี้มี พรุ่งนี้ก็ต้องมี แต่สิ่งนี้มันเป็นของที่จะหยิบยกมาเป็นวัตถุตัวตน

ให้เห็นไม่ได้ 

ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดูถึงขนาดนั้น ไม่ต้องสงสัยว่า ชาติหน้ามีหรือไม่มี ไม่ต้องถาม

ว่า คนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิด อันนั้นมันไม่ใช่ปัญหา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา 

หน้าที่ของเราคือ เราจะต้องรู้เรื่องราวของตนเองในปัจจุบัน เราต้องรู้ว่า เรามีทุกข์ไหม ถ้าทุกข์ มันทุกข์เพราะ

อะไร นี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ และเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องรู้ด้วย 

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันเป็นเหตุของทุกอย่าง เพราะว่าปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคต คือถ้าวัน

นี้ผ่านไป วันพรุ่งนี้มันก็กลายมาเป็นวันนี้ นี่เรียกว่าอนาคตคือพรุ่งนี้ มันจะมีได้ก็เพราะวันนี้เป็นเหตุ 

ทีนี้อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบัน หมายความว่า ถ้าวันนี้ผ่านไป มันก็กลายเป็นเมื่อวานเสียแล้ว นี่คือเหตุที่มันเกี่ยว

เนื่องกันอยู่ 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบัน เท่านี้ก็พอแล้ว ถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้

ดี อนาคตมันก็จะดีด้วย อดีตคือวันนี้ที่ผ่านไป มันย่อมดีด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้แล้ว อนาคต

คือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึง 

 

ที่มา: http://www.buddhayanando.com/คำสอนของหลวงพ่อชา-สุภัท/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

 พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบัน  
เท่านี้ก็พอแล้ว ถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดี อนาคตมันก็จะดีด้วย  

อดีตคือวันนี้ที่ผ่านไป มันย่อมดีด้วย  
และที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้แล้ว  
อนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึง 

“หลวงพ่อชา สุภัทโท”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


ช้าลงสักนิด 

(พระไพศาล วิสาโล)



ช้าลงสักนิด 

มารดาของแก้วเป็นมะเร็งลำไส้ จึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หลังจากได้รับเคมีบำบัด 

๑๐ ครั้ง ร่างกายก็ผ่ายผอม วันหนึ่งแก้วจึงพาแม่ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่เชียงใหม่ เที่ยวกันทั้งวัน ตกค่ำ

ก็ไปกินอาหารหน้าโรงแรม แก้วสั่งข้าวต้มให้แม่ แต่แม่ไม่ยอมแตะข้าวต้มเลย เอาแต่อุ้มหลานเดินอยู่รอบ

โต๊ะ แก้วคะยั้นคะยอให้แม่ทานอาหาร แม่ก็ไม่สนใจ แก้วไม่พอใจจึงบ่นเสียงดังว่า แม่เอาใจยาก ป่วย

ขนาดนี้แล้ว ยังไม่สนใจดูแลรักษาตัวเองอีก 

กลางดึกขณะที่นอนอยู่ แก้วก็ได้ยินเสียงสะอื้นไห้ สงสัยว่าเป็นเสียงของใคร พลิกตัวกลับมาก็

พบว่าแม่กำลังร้องไห้ จึงถามว่า แม่มีอะไรไม่สบายใจหรือ แม่ตอบว่า แม่น้อยใจลูกที่ต่อว่าแม่เรื่องข้าวต้ม

เมื่อหัวค่ำ แม่บอกว่า แม่กินข้าวต้มไม่ลงจริง ๆ รู้ไหมว่าแม่เกลียดข้าวต้มมาก เพราะอยู่ที่โรงพยาบาลแม่

กินแต่ข้าวต้ม พอเห็นข้าวต้มใจก็หวนระลึกถึงความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเพราะฤทธิ์เคมีบำบัด พาล

ให้เกลียดพยาบาลทุกคนที่โรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลย แม่ทุกข์ทรมานมาก แต่แทนที่แก้ว

จะเห็นใจหรือเข้าใจแม่ กลับต่อว่าแม่อีก 

แก้วได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจ กราบขอโทษแม่ที่พูดจาทำร้ายจิตใจแม่ แก้วไม่รู้เลยว่าแม่ทุกข์ถึง

เพียงนี้ แล้วแก้วก็กอดแม่อยู่นาน เช้าวันรุ่งขึ้น แม่ก็คุยกับแก้วเป็นปกติ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

เหตุการณ์นี้ผ่านมานานหลายปี บัดนี้แม่หาชีวิตไม่แล้ว นึกถึงเหตุการณ์นี้คราวใด แก้วอด

รู้สึกใจหายวาบไม่ได้ ที่เผลอทำร้ายจิตใจแม่เพียงเพราะข้าวต้มจานเดียวเป็นเหตุ หากแก้วถามแม่สักคำ

ว่าทำไมแม่ถึงไม่กินข้าวต้ม แทนที่จะด่วนต่อว่าแม่ แม่ก็คงไม่เสียน้ำตาเพราะลูก ยังดีที่แก้วรับรู้ความรู้สึก

ของแม่ในคืนนั้น จึงขอโทษแม่ได้ทัน หาไม่แล้ว แก้วคงจะเสียใจหากมารู้ความจริงเมื่อแม่จากไปแล้ว 

ความผิดพลาดในชีวิตบ่อยครั้งเกิดจากการด่วนสรุปหรือผลีผลามตัดสิน โดยไม่สอบถาม หรือ

ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จริงอยู่คนเราเมื่อเห็นหรือได้ยินอะไร ก็อดไม่ได้ที่จะตีความหรือหาความหมาย

จากสิ่งนั้น รวมทั้งคาดเดาถึงที่มาที่ไปของมัน แต่หากเราตระหนักหรือระลึกว่านั่นเป็นแค่ “ความคิด” ซึ่ง

อาจผิดหรือถูกก็ได้ เราก็จะไม่ด่วนสรุปว่ามันเป็น “ความจริง” ทำให้พร้อมที่จะรับฟังข้อเท็จจริงหรือ

ความเห็นที่ต่างออกไป 

ปัญหาก็คือคนเรามักด่วนตัดสินโดยไม่รู้ตัว ทันทีที่คิดนึกหรือคาดเดาอะไรขึ้นมาได้ก็ยึดมั่น

สำคัญหมายว่ามันเป็นความจริงหรือสิ่งที่ถูกต้อง จนไม่ยอมเปิดใจรับฟังอะไรที่ต่างจากความคิดนั้น ผลก็

คือความคิดนั้นกลายเป็นนายเรา ควบคุมบงการให้เราพูดหรือทำตามมัน ดังที่บงการแก้วให้ต่อว่าแม่ด้วย

ความไม่พอใจ 



การมีสติรู้ทันความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุป หรือหากเผลอด่วนสรุปไปแล้ว ก็

รู้ตัว และวางมันไว้ก่อน ไม่ปล่อยให้มันบงการจิตใจ พร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่น หรือตามดูเหตุการณ์ให้แน่ใจ 

ซึ่งบ่อยครั้งช่วยให้ไม่เผลอทำสิ่งผิดพลาด ที่ทำให้ต้องเสียใจในภายหลัง 

อังคณา มาศรังสรรค์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “ผลัดใบชีวิต” เล่าว่า วันหนึ่งเธอชวนลูกไปเดิน

เล่นในสวน ลูกชายทั้งสองเดินไปก็แหย่หยอกกันไป เธอเดินตามหลังลูก เห็นแล้วก็ลุ้นในใจว่า ลูกจะตีกัน

ไหมหนอ สักพักก็เห็นคนพี่หันไปทำท่าเหมือนตีหัวน้อง เธอเกือบจะหลุดปากออกไปปรามลูกว่า “เล่นกัน

ดี ๆ ลูก ทำไมต้องตีหัวน้อง” แต่แล้วก็ยั้งเอาไว้ เพราะเกรงว่าน้องจะรู้สึกมีพวก และหันมางอแงหาแม่ให้

ช่วย 

ครู่ต่อมาเธอเห็นคนพี่ตีหัวน้องอีกครั้ง คราวนี้เธอเห็นความโกรธพุ่งจี๊ดขึ้นมา แต่ไม่ทันจะทำ

อะไรไป ก็ได้ยินลูกคนโตพูดว่า “เดี๋ยว ๆ ยังไม่ออกเลย มดตะนอยเกาะอยู่ เดี๋ยวโดนกัดหรอก” 

เธอได้ยินก็อมยิ้ม รู้สึกดีใจที่ไม่ได้พูดอะไรออกไป หาไม่ลูกชายคงจะเสียใจมากกับคำพูดของ

แม่ที่เข้าใจลูกผิด 

คงไม่มีอะไรที่ทำให้ลูกเสียใจมากเท่ากับถูกแม่ตำหนิทั้ง ๆ ที่ตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ผู้เป็น

ลูกมักหนีไม่พ้นที่ต้องเจอเรื่องทำนองนี้ โดยที่แม่ก็หารู้ไม่ว่าได้ทำอะไรลงไป เพราะคิดเสมอว่าแม่ย่อมรู้ดี

กว่าลูก 

หนังสือเล่มเดียวกันนี้เล่าถึงคุณแม่ผู้หนึ่ง เธอชอบพาลูกสาววัย ๕ ขวบเดินชมสวน เธออยาก

ให้ลูกมีนิสัยรักธรรมชาติ ระหว่างที่เดินมักจะเตือนลูกไม่ให้เด็ดดอกไม้ แต่ลูกก็มักจะทำตรงข้าม เธอเห็น

คราวใดก็ตีมือลูกเบา ๆ พร้อมกับพูดเสียงแข็ง “แม่บอกหลายครั้งแล้วนะ ไม่ให้เด็ดดอกไม้” บ่อยครั้งที่

ลูกสาวมีอาการงอน เสียใจ ขณะที่เธอรู้สึกกังวลที่ลูกสาวเป็นคนดื้อ ไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ 

มีช่วงหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ช้าลงและไม่ด่วนสรุป เธอจึงอยากทดลองใช้

กับตัวเองบ้าง วันหนึ่งขณะที่เดินเล่นกับลูกสาว เธอเห็นลูกน้อยเอื้อมมือไปเด็ดดอกไม้ เธอรู้สึกขุ่นเคือง

ขึ้นมาทันที แต่เตือนตนไม่ให้ผลีผลามทำอะไร นึกในใจว่า “ลองช้าสิ ลองไม่ตัดสินสิ ดูก่อน ลูกจะเอา

ดอกไม้ไปทำอะไร” ลูกเด็ดดอกไม้เสร็จเธอก็เดินตามลูกไป พอกลับถึงบ้านลูกถามหาชามเล็ก ๆ แม่ถาม

ว่าจะเอาไปทำอะไร 

“ใส่ดอกไม้ค่ะ เวลาพ่อกินข้าว จะได้ดูดอกไม้สวย ๆ” ลูกตอบ 

แม่น้ำตาคลอทันที คิดมาตลอดว่าลูกเป็นคนดื้อ หากเธอด่วนสรุปด่วนตำหนิเหมือนเคย ก็คง

ไม่รู้ว่าลูกสาวมีน้ำใจงดงามเช่นนี้ 



ความสัมพันธ์ในครอบครัวแม้เริ่มต้นด้วยความรัก แต่มักปริร้าวจนแตกแยกก็เพราะผู้คนไม่

ค่อยฟังกัน แม้จะได้ยินด้วยหู เห็นด้วยตา แต่เมื่อมีข้อสรุปล่วงหน้าแล้ว ใจก็ปิดไม่ยอมรับรู้ความเห็นต่าง 

จึงยากที่จะเข้าใจกันได้ ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ความรักจึงกลายเป็นความมึนตึงและความ

เกลียดชังกันในที่สุด 

อย่าเพิ่งด่วนสรุป ตัดสินช้าลงสักนิด พึงระลึกว่าความจริงนั้นเป็นมากกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตา 

ได้ยินด้วยหู หรืออาจตรงข้ามกับสิ่งที่คิดในใจก็ได้ แม้จะมีข้อสรุป ก็เผื่อใจไว้บ้างว่าความจริงอาจมิใช่เป็น

อย่างที่คิด ลองสอบถามหรือดูต่อไปสักนิด เราอาจเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่งดงามของคนที่เรารัก 

ที่มา:http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38224 



ประโยคทิ้งท้าย :  

ความผิดพลาดในชีวิตบ่อยครั้งเกิดจากการด่วนสรุปหรือผลีผลามตัดสิน 

 โดยไม่สอบถาม หรือฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 

รวมทั้งคาดเดาถึงที่มาที่ไปของมัน  

แต่หากเราตระหนักหรือระลึกว่านั่นเป็นแค่ “ความคิด”  

ซึ่งอาจผิดหรือถูกก็ได้ เราก็จะไม่ด่วนสรุปว่ามันเป็น “ความจริง” 

 ทำให้พร้อมที่จะรับฟังข้อเท็จจริงหรือความเห็นที่ต่างออกไป 

อย่าเพิ่งด่วนสรุป ตัดสินช้าลงสักนิด  

พึงระลึกว่าความจริงนั้นเป็นมากกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู  

หรืออาจตรงข้ามกับสิ่งที่คิดในใจก็ได้ 

 แม้จะมีข้อสรุป ก็เผื่อใจไว้บ้างว่าความจริงอาจมิใช่เป็นอย่างที่คิด  

ลองสอบถามหรือดูต่อไปสักนิด  

เราอาจเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่งดงามของคนที่เรารัก" 

"พระไพศาล วิสาโล" 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง  

(พระไพศาล วิสาโล)



ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง 

บทเรียนชีวิตนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายแหล่ง  แต่ประสบการณ์ของผู้ใกล้ตาย  คนที่อยู่

ปลายสุดของชีวิตนั้นย่อมเห็นชีวิตได้แจ่มชัดมากที่สุด  

เขาไม่เพียงแต่ประจักษ์แก่ใจว่าว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยง  หากยังเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ของชีวิต สำหรับคนที่ยังไกลโรคไกลความตาย แม้จะ “รู้” ว่าชีวิตนั้นมีระยะที่จำกัด แต่นั่นก็เป็นแค่ “ความ

คิด”  ยังไม่ “รู้สึก” หรือรู้ซึ้งถึงใจ และบ่อยครั้งก็อาจจะหลงลืมเพราะมัวเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนาน  

หาไม่ก็ง่วนอยู่กับการแสวงหาทรัพย์สมบัติ  ชื่อเสียง และอำนาจ  เพราะคิดว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต   

ต่อเมื่อใกล้ตายจึงรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ คนที่ใกล้ตายนั้นไม่มีใครเลยสักคนที่

ร้องว่า “ขอให้ฉันเป็นผู้จัดการ(หรือรัฐมนตรี)นานกว่านี้” หรือ “ขอให้ฉันถูกรางวัลที่ ๑ สักครั้งเถิด” 

เรามักคิดว่าชีวิตนั้นผัดผ่อนได้ อีกทั้งยังฝากความหวังไว้กับวันพรุ่งนี้ว่าฉันจะมีความสุขกว่านี้แน่ถ้า

มีเงินมากกว่านี้หรือมีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิม   แต่คนใกล้ตายนั้นรู้ดีว่าชีวิตนั้นผัดผ่อนไม่ได้อีกแล้ว  และไม่

สามารถฝากความหวังไว้กับอนาคต  ถ้าต้องการความสุขและชีวิตที่ไพบูลย์ก็ต้องหาจากปัจจุบัน เดี๋ยวนี้และตรง

นี้  นั่นหมายถึงการเปลี่ยนมุมมองจนเห็นแง่งามหรือคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ ซึ่งแต่เดิมถูกมองข้ามไป

เพราะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัว หรือคอยคาดหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า 

ความตายนอกจากจะบังคับให้เราหยุดไล่ล่าอนาคต และหันมาเผชิญหน้ากับปัจจุบันแล้ว ยังอาจ

ทำให้เราตื่นจากความหลง และพบว่าสิ่งพื้น ๆ สามัญนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  เช่น  ความดี ความรัก ความเอื้อ

อาทร รวมทั้งการรู้จักตัวเอง  เมื่อภาวะแตกดับใกล้มาถึง สิ่งเหล่านี้สามารถนำพาชีวิตที่เหลืออยู่ให้พบกับความ

สุข และประคองใจให้ไปถึงที่สุดอย่างสงบ 

ไม่มีอะไรที่ทำให้คนเราประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมได้ดีกว่าความตายและความพลัดพรากสูญเสีย  ใน

มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าชีวิต   หลักสูตรสำคัญที่สุดก็คือความพลัดพรากสูญเสีย  ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้ได้ย่อมเรียกว่า 

“บัณฑิต” ได้โดยแท้  แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านหลักสูตรนี้ได้เพราะไม่สามารถเรียนรู้อะไรเลยจากความ

พลัดพรากสูญเสีย   ต่อเมื่อความตายมาประชิดตัวจึงค่อยเห็นสัจธรรมและเข้าใจบทเรียนชีวิต 

เราไม่จำเป็นต้องรอให้ความตายมาถึงตัวจึงค่อยเกิดปัญญา  เราสามารถเรียนรู้สัจธรรมและบท

เรียนชีวิตโดยหมั่นสดับฟังคำสอนจากผู้รู้  หนึ่งในบรรดาผู้รู้ก็คีอผู้ใกล้ตายนั่นเอง   เขาเหล่านั้นเป็นครูที่สอนบท

เรียนชีวิตที่ดีที่สุดแก่เรา และบทเรียนอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งก็คือความจริงที่ว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด  

เราสามารถค้นพบสิ่งประเสริฐที่สุดในตัวเรา  สิ่งประเสริฐที่สุดในตัวเรา ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า สติ ปัญญา 

สมาธิ เมตตา นี้แหละที่สามารถนำพาเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี แม้วิกฤตนั้นจะหมายถึงที่สุดของความ

พลัดพรากอันได้แก่ความตายก็ตาม 



ความตายและความพลัดพรากสูญเสียจึงมิใช่สิ่งที่น่ากลัว  หากเป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจตาม

ความเป็นจริง และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  แน่นอนว่าด่านแรกที่ต้องเอาชนะให้ได้คือ

ความกลัว  แม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย   เรากลัวเพราะเราไม่รู้ และเราไม่รู้ก็เพราะเราไม่

กล้าออกไปเผชิญ   การออกไปเผชิญกับสิ่งที่เรากลัวคือการเอาชนะความกลัว  ชนะเพราะรู้ มิใช่ชนะเพราะ

ขจัดสิ่งที่เรากลัวออกไป  ความตายและความพลัดพรากไม่มีใครหนีพ้น  แต่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยการกล้า

เผชิญจนรู้และเข้าใจตามความจริง ไม่กลัวและไม่ทุกข์เพราะมันอีกต่อไป 

ที่มา: https://www.visalo.org/prefaces/lifeLessons.html 

ประโยคทิ้งท้าย: 

ความตายนอกจากจะบังคับให้เราหยุดไล่ล่าอนาคต  
และหันมาเผชิญหน้ากับปัจจุบันแล้ว ยังอาจทำให้เราตื่นจากความหลง  

 และพบว่าสิ่งพื้น ๆ สามัญนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  

ไม่มีอะไรที่ทำให้คนเราประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมได้ดีกว่า 
ความตายและความพลัดพรากสูญเสีย  ในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าชีวิต    

หลักสูตรสำคัญที่สุดก็คือความพลัดพรากสูญเสีย  
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้ได้ย่อมเรียกว่า “บัณฑิต” ได้โดยแท้   

แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านหลักสูตรนี้ได้เพราะไม่สามารถเรียนรู้อะไรเลย 
จากความพลัดพรากสูญเสีย   ต่อเมื่อความตายมาประชิดตัว 

จึงค่อยเห็นสัจธรรมและเข้าใจบทเรียนชีวิต 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ด้านดี ด้านร้ายของชีวิตนั้น ไม่เที่ยง 

(ดังตฤณ)



ด้านดี ด้านร้ายของชีวิตนั้น ไม่เที่ยง 

ทุกคนเคยตกอยู่ในห้วงอารมณ์คล้ายๆกัน วันไหนมีเรื่องดีจุดชนวน

อารมณ์สุข ความสุขเด่นๆนั้น จะเหนี่ยวนำแต่สิ่งดีๆ ที่กำลังมีอยู่ หรือเคยมีมา

ก่อน เข้ามาโลดแล่นรำฟ้อนอยู่ในหัว ชวนให้รู้สึกว่าชีวิตมีแต่อะไรดีๆ ไม่เห็นมี

อะไรน่าให้เป็นทุกข์ 

แต่ทั้งที่เป็นชีวิตเดียวกัน วันไหนมีเรื่องร้ายจุดชนวนอารมณ์ทุกข์ 

ความทุกข์เด่นๆนั้น ก็เหนี่ยวนำแต่สิ่งร้ายๆ ที่ยังไม่หายไปไหน หรือล่วงผ่านมา

แล้ว เข้ามากระหน่ำทุบกระหน่ำตี ตอกย้ำว่าชีวิตไม่มีอะไรดีสักอย่าง ไม่เห็น

ทางออกทางไปเลยสักนิด 

ผู้เจริญสติ คือผู้ทำความเข้าใจไว้แต่ต้นว่า ความสุข เหนี่ยวนำความ

จำดีๆ มาเป็นพรวน ความทุกข์ เหนี่ยวนำความจำแย่ๆ มาเป็นสาย ถ้ามีความ

เข้าใจนี้ เรื่องข้างนอกจะไม่มีอิทธิพล ให้หลงยึด หลงเข้าใจผิดไปว่า ชีวิตมีดีมี

ร้ายด้านเดียว ผู้คนใกล้ตัว ผู้คนรอบข้าง เอาแต่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายถ่าย

เดียว แท้จริงทั้งร้ายทั้งดี  มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ แล้วก็ขึ้นอยู่กับวันไหน ใจ

คุณพร้อมจะคิดถึงด้านใดมากกว่ากัน 

แล้วผู้เจริญสติ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งรับท่าเดียว เรา ‘จงใจ’ สร้างสุขขึ้น

มาเองได้ ถ้าเริ่มวันใหม่ด้วยกุศลธรรม ถ้ามีท่าไม้ตายอย่างใดอย่างหนึ่งรับอรุณ 

จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่นโยคะ วิ่งเหยาะ ฯลฯ เพื่อจุดชนวนให้จิตรู้สึกถึงอะไร

ดีๆทุกเช้า แนวโน้มคือคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรดีๆอยู่กับตัว ไม่มัวหวังรอให้อะไร

ดีๆวิ่งเข้ามาชน ไม่สนใจว่าอะไรดีๆ จะผ่านไปแค่ไหน ในเมื่อคุณสร้างเองใหม่ได้

ทุกวันอยู่แล้ว! 

ที่มา: https://th-th.facebook.com/dungtrin/ 



ประโยคทิ้งท้าย :  

ถ้าเริ่มวันใหม่ด้วยกุศลธรรม ถ้ามีท่าไม้ตายอย่างใด

อย่างหนึ่งรับอรุณ จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่นโยคะ วิ่งเหยาะ 

ฯลฯ เพื่อจุดชนวนให้จิตรู้สึกถึงอะไรดีๆ ทุกเช้า แนวโน้มคือ

คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรดีๆอยู่กับตัว ไม่มัวหวังรอให้อะไรดีๆ

วิ่งเข้ามาชน ไม่สนใจว่าอะไรดีๆ จะผ่านไปแค่ไหน 

“ดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่มีสมาธิ  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)



ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่มีสมาธิ  

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) 

หลวงพ่อปราโมทย์ : ถ้าทุศีลสักอย่างหนึ่ง อย่ามาอวดเรื่องสมาธิเลย ถ้าไม่มีศีลนะ สมาธิที่เคยมีก็

จะเสื่อม จะเสื่อมเห็นๆเลย มีตัวอย่างให้เห็น แต่จะเห็นหรือไม่เห็นนั้น ก็สุดแต่ แต่ละคนจะเห็น 

ยกตัวอย่างพระเทวฑัต มีสมาธินะ เหาะได้ แปลงตัวได้ ปลอมตัวเป็นเด็กได้ ทำเป็นเบบี๋มาหลอก

อชาติศัตรู แต่ว่าไม่ถือศีลนะ ในที่สุดสมาธิเสื่อม เคยเหาะได้นะ ในที่สุดต้องให้คนหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

พวกพระก็รีบมาส่งข่าวให้พระพุทธเจ้ารู้ว่า พระเทวฑัตกำลังเดินทางมาแล้ว กำลังจะมาเฝ้า เพื่อว่า

จะมาขอขมาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาไม่ถึงหรอก เทวฑัตนี้มาไม่ถึง บาปมาก มาไม่ถึง พวกพระ

ก็คอยไปสืบนะ โอ้.. ตอนนี้มาถึงประตูเมืองแล้วพระเจ้าข้า… มาไม่ถึงหรอก… ตอนนี้มาถึงประตูวัดแล้วพระเจ้า

ข้า… ไม่ถึงหรอก… 

พอมาถึงประตูวัด ใกล้ๆวัดแล้วเนี่ย แกก็พักนะ กินน้ำกินท่า คล้ายๆล้างหน้าล้างตา เดินทางมา

ไกล ถูกดินดูดลงไปตรงนั้น ไม่ถึงจริงๆ 

เนี่ยทำไมไม่เหาะมา เหาะมาไม่ไหวแล้ว เหาะมาไม่ได้ ทำอะไรเก่งๆได้เหนือมนุษย์ธรรมดา ตอนนี้

ทำไม่ได้แล้ว เพราะขาดศีลอันหนึ่ง สมาธิจะเสื่อม เพราะฉะนั้นพวกเรามีศีลไว้นะ คนที่มีศีลเนี่ย สมาธิเกิดง่าย. 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี 
แสดงธรรมเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ 

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๔ 
File: 530425A.mp3 ลำดับที่ ๑๒ 

ระหว่างนาทีที่ ๔ วินาทีที่ ๒๑ ถึง นาทีที่ ๕ วินาทีที่ ๕๔ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2011/03/31/7900/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ถ้าทุศีลสักอย่างหนึ่ง อย่ามาอวดเรื่องสมาธิเลย   
ถ้าไม่มีศีลนะ สมาธิที่เคยมีก็จะเสื่อม 

เพราะขาดศีลอันหนึ่ง สมาธิจะเสื่อม  
เพราะฉะนั้นพวกเรามีศีลไว้นะ คนที่มีศีลเนี่ย สมาธิเกิดง่าย 

“หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ทวนความรู้สึก 
(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)



ทวนความรู้สึก  

ปฏิบัติธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสาร อย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเอง ถ้ามัน

เบื่อดูไปจนมันหายเบื่อ แต่ถ้าหากพอปฏิบัติธรรมได้ธรรมเห็นธรรมแล้วนี่ มันทำให้รู้สึกเคารพบูชาพ่อแม่ ปู่ย่า 

ตายาย เมตตาสงสารครอบครัว แล้วความรักระหว่างครอบครัวของเรานี่ ทีแรกเรารักด้วยกิเลสตัณหา แต่มา

ภายหลังจะเหลือแต่ความเมตตาปราณี แล้วเราจะทอดทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้ ยิ่งปฏิบัติไปเท่าไร ความเมตตา

ปราณีมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น เราจะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความหมายใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับทางเรื่องของกิเลส เราจะมีอะไร

ต่อกัน หรือไม่มีอะไรต่อกัน เราจะอยู่กันได้อย่างสบายเพราะ  

ความรักและความเมตตาปราณีนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาด ถ้าความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นในบรรดา

พ่อแม่ พี่น้องทั้งหลายแล้ว สันนิษฐานได้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้ผล 

แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเบื่อโลกสงสารอยากโกนหัวไปบวช อย่าเพิ่งเชื่อมัน อันนั้นแหละตัวมารร้ายที่สุด 

บางทีเราหลงเชื่อมัน เราทิ้งครอบครัวไป ไปแล้วในเมื่อมันหายเบื่อแล้วมันก็ไปเจอข้างหน้า ไปมีข้างหน้าอีก 

สามีของพยาบาลคนหนึ่ง หลวงพ่อไปเทศน์ แกไปโอดครวญกับหลวงพ่ออยู่นั่น เขาบอกว่าสามีของเขาเคยไป

ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อ หลวงพ่อรู้จักไหม เออ...ช่วงนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดนะ แต่ก็มีอยู่อุบาสก

หลายๆ ท่านไปปฏิบัติอยู่นั่น แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปยังไง ปรากฏว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่อยู่

ต่างจังหวัด มาขนเอาแต่เงินทองที่บ้านไปสร้างบ้านให้เมียใหม่อยู่ อันนี้เป็นตัวอย่าง ในเมื่อเราไปด้วยความเบื่อ 

ในเมื่อมันหายเบื่อแล้วมันไปเกิดชอบ นักวิปัสสนานี่ความเห็นมันดิ่ง เมื่อมันปักลงไปแล้วมันถอนยาก เพราะ

ฉะนั้น ถ้ามันเกิดเบื่อ ดูความเบื่อให้มันจนหายเบื่อ 

หลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต แหม... ถึงเวลามันอยากสึกมา 

นอนร้องไห้ เอ้า... อะไรที่มันอยากเราจะไม่กินมัน แม้แต่ของตกลงในบาตร ถ้ามองดูแล้วมันชอบ น้ำลายไหล 

หยิบออก อะไรที่มันไม่ชอบที่สุด เอาอันนั้นแหละมาฉัน เราไม่กินเพื่ออร่อย เรากินเพื่อคุณค่าทางอาหาร อะไร

ที่มันจะเป็นคุณค่าทางอาหาร เราจะเอาสิ่งนั้น แม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตาม ทีนี้คนที่เรารักเราชอบเราจะไม่เข้าใกล้ 

เราจะเข้าใกล้คนที่เกลียดขี้หน้าเราที่สุด ถ้าใครด่า ครูบาอาจารย์องค์ไหนด่ามากๆ เราเข้าหาองค์นั้น องค์ไหน

ยกย่องสรรเสริญเราไม่เข้าใกล้ ครูบาอาจารย์บางองค์ว่า... พระองค์นี้มันจองหอง เราอุตส่าห์เมตตาสงสารมัน 

มันไม่เข้าใกล้เรา มันเข้าไปหาแต่คนที่ด่ามันเก่งๆ 

 คนด่านั่นแหละ...หลวงปู่มั่น เวลาลูกศิษย์ไปขออาศัยทีแรกนี่ ท่านจะดุ...ดุ ทำถูกก็ดุ ทำผิดก็ดุ 

ภายใน ๑ ปีนี่ต้องทุบกันเสียจนแหลกละเอียด แต่พอ๑ ปีผ่านไป ถ้าผู้ที่โดนนี่ไม่หลบหน้าหนี มีอะไรถ่ายทอดให้

หมด นี่ครูบาอาจารย์ที่ดุเก่งๆ นี่ เวลาท่านดีกับเราแล้ว ก็เรียนถามท่านว่า ขอโอกาสเถอะ เมื่อกระผมมาอยู่กับ

ท่านอาจารย์ ทีแรกทำไมท่านถึงได้ดุนักหนา ท่านว่าไง เขาจะตีเหล็กให้มันเป็นมีดเป็นพร้า เขาจะต้องเผาไฟให้

มันร้อน แล้วก็ลงตะเนินหนักๆ เอาฆ้อนเล็กๆ มาทุบ มันจะเป็นมีดเป็นพร้าได้ยังไง ต้องเผาให้ร้อน เอาตะเนิน



หนักๆ ขนาด ๘ ปอนด์นั่นห้ำมันลงไป มันก็เหยียดออกมาเป็นมีดเป็นพร้าที่สวยงามได้ ท่านว่าอย่างนี้ เมื่อก่อน

นี้ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมท่านถึงดุ พอท่านชี้แจงให้ฟังแล้ว อ้อเราโล่งอก เพราะฉะนั้นเราได้ดีเพราะอาจารย์ดุ 

อาจารย์ที่สรรเสริญอะไรนี่ นั่นแหละท่านเอายาพิษเคลือบน้ำตาลให้เรากิน ฉะนั้นจึงได้ถือคติว่า ญาติโยมคนใด

พอมาถึงแล้วก็มายกย่องสรรเสริญเยินยอเคารพเลื่อมใสอย่างนั้นอย่างนี้ เท่าที่สังเกตมา หลวงพ่อนี่กลัวที่สุด ถ้า

คนไหนมาแล้วก็มามองๆ... พระองค์นี้ใช้ไม่ได้ อยากจะสะพายบาตรวิ่งตามหลัง เสร็จแล้วพวกที่เขาเข้าใจดีนี่ 

ถึงไหนถึงกัน 

ที่มา: http://www.thaniyo.com/typography 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ปฏิบัติธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสาร  
อย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเอง ถ้ามันเบื่อดูไปจนมันหายเบื่อ  

แต่ถ้าหากพอปฏิบัติธรรมได้ธรรมเห็นธรรมแล้วนี่  
มันทำให้รู้สึกเคารพบูชาพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เมตตาสงสารครอบครัว  

ความรักระหว่างครอบครัวของเรานี่ ทีแรกเรารักด้วยกิเลสตัณหา  
แต่มาภายหลังจะเหลือแต่ความเมตตาปราณี  
แล้วเราจะทอดทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้  

ยิ่งปฏิบัติไปเท่าไร ความเมตตาปราณีมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น 

“หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


ทางลัด 

สู่ความพ้นทุกข์ 
(พระไพศาล วิสาโล)



ทางลัดสู่ความพ้นทุกข์ 

ความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เราเผลอ   เริ่มตั้งแต่เผลอคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้ว 

หรือยังมาไม่ถึง   เมื่อคิดแล้วก็เกิดความกังวล อาลัย เสียใจ เศร้าโศก  โกรธแค้น  เท่านั้นไม่พอ  

ยังเผลอเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้น  ทำให้ทุกข์หนักขึ้น   น่าแปลกที่ยิ่งทุกข์ ก็ยิ่งจมดิ่งอยู่ใน

อารมณ์เหล่านั้นจนไม่อยากรับรู้อะไร  หาไม่ก็รับรู้อย่างผิด ๆ  พูดอีกอย่างหนึ่งคือถลำเข้าไปใน

ความหลงหนักขึ้น 

เราเผลอก็เพราะไม่มีสติ   เมื่อใดที่มีสติ หรือระลึกได้    ความเผลอก็หายไป  ที่

เคยพลัดเข้าไปในอดีตหรืออนาคต ก็กลับมาสู่ปัจจุบัน   สู่อิริยาบถหรืองานที่กำลังทำ  หรือรับรู้

ความเป็นจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า   สิ่งที่ตามมาคือความรู้ตัว ช่วยให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูก

ต้อง   ไม่ถูกความหลงครอบงำ     ความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะ ยังทำงานร่วมกับสติ    ช่วยให้เรา

ไม่เผลอเข้าไปในอารมณ์ต่าง ๆ    จากเดิมที่เผลอจมดิ่งไปในความทุกข์ ก็สามารถดึงจิตออกมา

ได้    ที่เคยเผลอแบกความกังวล ความกลัดกลุ้มใจเอาไว้  ก็สามารถสลัดทิ้งลงไปได้   เกิดความ

โปร่งเบา อิสระ  และเป็นสุข 

สติและสัมปชัญญะ  หรือความระลึกได้และความรู้ตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วย

ไถ่ถอนเราออกจากความทุกข์ได้    แต่ลำพังสติและสัมปชัญญะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น ไม่เพียง

พอที่จะช่วยให้เรารักษาใจให้เป็นปกติได้ท่ามกลางกระแสแห่งความผันผวนปรวนแปรอันเป็น

ธรรมดาโลก   ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนสติและสัมปชัญญะให้มากขึ้น ด้วยการ

หมั่นฝึกจิตให้ระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่บ่อย ๆ   จากอิริยาบถพื้น ๆ  เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน  ใน

ชีวิตประจำวัน  และจากอิริยาบถที่ประกอบขึ้นเพื่อการฝึกจิตโดยตรง   อาทิ การเดินจงกรม 

การสร้างจังหวะ  อย่างที่หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ได้คิดขึ้น 

หลวงพ่อคำเขียน สุวณโณ เป็นศิษย์รุ่นแรก ๆ ของหลวงพ่อเทียน ที่ได้นำวิธีการ

เจริญสติดังกล่าวมาเผยแพร่ โดยมีวัตรปฏิบัติของท่านเป็นแบบอย่าง    คำสอนที่ท่านเน้นอยู่

เสมอคือ “เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็น”   ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิต ดีหรือเลว  กุศลหรืออกุศล  น่า

พอใจหรือไม่น่าพอใจ  หน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือ เห็นหรือรับรู้อยู่เฉย  ๆ   เมื่อใดที่เผลอเข้าไปใน

อารมณ์นั้น หรือ เป็นผู้คิด เป็นผู้โกรธ เป็นผู้เครียด  ก็ให้ระลึกได้และกลับมารู้สึกตัวอยู่เรื่อย ๆ  

ยิ่งทำบ่อยมากเท่าไร ก็จะระลึกและรู้สึกตัวได้ไวขึ้น   

การเจริญสตินั้นคือการพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง   

แม้ประสบสิ่งที่น่าพอใจ ก็ไม่เข้าหาหรือคลอเคลีย   แม้ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่ผลักไสหรือ

ขจัดออกไป   หน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือเห็นมันตามที่เป็นจริง     การเห็นอยู่เรื่อย ๆ จะทำให้

ธรรมชาติของมันแสดงตัวออกมาว่า ไม่คงที่ ไม่คงตัว และไม่ใช่ตัว  จึงไม่น่ายึดถือแต่อย่างใด ไม่

ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ    ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวช่วยให้จิตของเราเป็นอิสระ  เป็น

จิตที่สงบได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 



 หลวงพ่อคำเขียน ได้แนะนำการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้น  โดยเน้นที่การวางใจให้ถูก

ต้อง  เพื่อสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น   ในขณะที่ปฏิบัติก็ให้รู้กายเคลื่อนไหว ใจคิดนึก   ไม่ว่าใจ

จะคิดนึกอะไร มีเวทนาหรืออารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้น  ก็ให้มีสติเท่านั้น  ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้น  

พูดอีกอย่างหนึ่งว่า สติเข้าไปเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นความรู้สึกตัว 

พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าสติและสัมปชัญญะ หรือความระลึกได้และความ

รู้สึกตัว  เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เพราะสามารถช่วยให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม จน

หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง  เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้   ไม่มีอะไรที่จะพาเราลัดตรงสู่

ความพ้นทุกข์ได้นอกจากธรรมทั้งสอง   ด้วยเหตุนี้การเจริญสติจึงเป็นทางลัดสู่ความพ้นทุกข์ที่

เราควรทำให้เกิดมีขึ้นกับตัว 

พระไพศาล วิสาโล 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ที่มา: http://www.visalo.org/prefaces/tanglad2.html 

ประโยคทิ้งท้าย: 

 พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าสติและสัมปชัญญะ 
หรือความระลึกได้และความรู้สึกตัว  เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก  
เพราะสามารถช่วยให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม  

จนหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง  เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้    

 
ไม่มีอะไรที่จะพาเราลัดตรงสู่ความพ้นทุกข์ได้นอกจากธรรมทั้งสอง     

ด้วยเหตุนี้การเจริญสติจึงเป็นทางลัดสู่ความพ้นทุกข์ 
ที่เราควรทำให้เกิดมีขึ้นกับตัว 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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mailto:nachale.s@gmail.com


ทำกรรมเพราะจำใจ  
(คุณสันตินันท์)



ทำกรรมเพราะจำใจ 

เรื่องทำนองนี้ ผมเคยได้ยินหลวงปู่เทสก์ท่านตอบเหมือนกัน มีทหารคนหนึ่งไปถามหลวงปู่ว่า  
“ผมเป็นทหารเวลารบก็ต้องยิงข้าศึก แล้วเกิดความไม่สบายใจว่าเป็การทำบาป”  

หลวงปู่ก็ถามว่า “คุณอยากฆ่าเขาหรือเปล่าล่ะ”  

เขาตอบว่าไม่ได้อยากฆ่าใครเลย สงสารด้วยซ้ำไป ท่านตอบว่า “คุณไม่ได้อยากฆ่า คุณเพียงแต่ทำ

หน้าที่ของคุณเท่านั้น ให้คิดเพียงว่า คุณทำหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมือง ทำให้คนจำนวนมากได้อยู่อย่างสงบสุข

และปลอดภัย” 

เรื่องทำนองนี้ในครั้งพุทธกาลก็มี คือเพชฌฆาตคนหนึ่งป่วยใกล้ตาย ท่านพระสารีบุตรไปเทศน์ให้

ฟัง จิตของแกไม่สงบเลย เพราะคิดว่าเรานี้ทำบาปฆ่าคนตลอดชีวิต แกไม่สามารถฟังธรรมได้  

ท่านพระสารีบุตรจึงออกอุบายถามแกว่า ที่แกฆ่าคนนั้น แกอยากฆ่า หรือว่าทำตามหน้าที่ แกก็

ตอบว่า “แกทำหน้าที่เท่านั้น” พอตอบแล้วแกก็คิดว่า แกทำหน้าที่ คงไม่เป็นบาป จิตก็สงบ ฟังธรรมรู้เรื่อง 

แล้วไปสู่สุคติได้ 

ที่จริงแล้ว การเวียนว่ายในสังสารวัฏนั้น เลี่ยงการกระทบกระทั่งกันได้ยาก แม้จะปลูกข้าวขาย ไม่

เลี้ยงสัตว์ เวลาไถนาก็มีสัตว์ในดินตายแน่นอน หรืออย่างเป็นเพชฌฆาต หรือทหาร ที่มีหน้าที่และหน้าที่นั้น

ทำให้คนอื่นบาดเจ็บล้มตาย สิ่งเหล่านี้มีคุณเจือโทษ ไม่ใช่ไม่บาปเลย แต่ถ้าเรารู้จักกลไกของจิต เมื่อเราจำต้อง

ทำบาปลงไปแล้ว ก็อย่าไปเสพย์อารมณ์นั้นซ้ำๆ ด้วยการคิดแล้วคิดอีก มันจะเหมือนการทำกรรมนั้นซ้ำอยู่

เรื่อยๆ แม้บาปน้อยก็จะกลายเป็นบาปมาก 

พวกเราย่อมทำผิดกันมาแล้วทุกคน สิ่งใดทำผิดบาปไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว ก็เพียงเอาเป็นบทเรียน

ที่จะสำรวมระวังต่อไป แต่อย่าคิดทบทวนเพ่งโทษตนเองเรื่อยๆ ไป เพราะจิตจะเศร้าหมองไม่มีโอกาสพัฒนาต่อ

ไป สู้ปล่อยวางเสีย ตั้งใจทำกรรมดี หรือกรรมเหนือดี บางทีจะหนีผลของกรรมชั่วที่พลาดพลั้งทำไปแล้ว ได้ครับ 

โดย คุณ สันตินันท์ (นามปากกาของหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช) 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2542 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ถ้าเรารู้จักกลไกของจิต  
เมื่อเราจำต้องทำบาปลงไปแล้ว  
ก็อย่าไปเสพย์อารมณ์นั้นซ้ำๆ  
ด้วยการคิดแล้วคิดอีก  

มันจะเหมือนการทำกรรมนั้นซ้ำอยู่เรื่อยๆ   
แม้บาปน้อยก็จะกลายเป็นบาปมาก 

พวกเราย่อมทำผิดกันมาแล้วทุกคน  
สิ่งใดทำผิดบาปไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว  

ก็เพียงเอาเป็นบทเรียนที่จะสำรวมระวังต่อไป  
แต่อย่าคิดทบทวนเพ่งโทษตนเองเรื่อยๆ ไป 
เพราะจิตจะเศร้าหมองไม่มีโอกาสพัฒนาต่อไป  
สู้ปล่อยวางเสีย ตั้งใจทำกรรมดี หรือกรรมเหนือดี  

บางทีจะหนีผลของกรรมชั่วที่พลาดพลั้งทำไปแล้ว ได้ครับ 

 

“คุณสันตินันท์” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ทำดีแล้วไม่ได้ดี  

ต้องทำดีให้ยิ่งกว่าเดิม  
(คุณดังตฤณ)



ทำดีแล้วไม่ได้ดี ต้องทำดีให้ยิ่งกว่าเดิม 

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ มีใจความสรุปรวมว่าโลกนี้  คนทุศีลมากกว่าคนมีศีล คนเห็นแก่ตัว

มากกว่าคนมีน้ำใจ  คนดีอยู่ยาก แต่ตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น  

พระดำรัสประมาณนี้แสดงให้เห็นว่า พุทธเราไม่ได้โลกสวย  แต่เห็นอะไรตามจริงด้วยตาเปล่า และ

บอกทางออกที่ดีที่สุดไว้ให้  กล่าวคือ เป็นพุทธให้เต็มตัว  เริ่มจากการเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้จริง  กรรมที่ทำๆ

ไปทุกวันมีผล ไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเลย  หายวับไม่เหลือเชื้อ ไม่ใช่ฆ่าคนเป็นร้อย แต่สุขสบายเท่าคนชอบปล่อย

สัตว์นับพัน  ไม่ใช่โกงภาษี โกงเงินทอน แล้วเบาสบายหายห่วงเท่าสุจริตชน  ไม่ใช่ขายยาบ้ายาเมา แล้วรอดตัว

เท่ากับคนขายยาบำรุงสุขภาพ  ทุกอย่างคือบทลองใจจากธรรมชาติ ลองดูซิ ถ้าไม่รู้ว่ากรรมมีผล  

มนุษย์คนหนึ่งจะเลือกทำกรรมแบบไหน?  ถ้าดีแล้วไม่มีพวก ถ้าดีแล้วอยู่ลำบาก ก็ให้ดียิ่งกว่าเดิม  

เช่น หาทางอยู่กับคนดีๆด้วยกัน หาทางเข้าคอกแกะขาวบ้าง  อย่าเอาแต่คอกดำ หาทางทำอะไรดีๆยิ่งกว่า ไม่

โกง ไม่ด่า ไม่นินทา  หาทางทำเรื่องดีๆที่ช่วยให้ตัวเองอยู่ได้ อยู่รอด สบายกาย สบายใจ  

เชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  ท่องให้เป็นคาถาประจำใจทุกวัน  

จนจิตอ่อนควร เกิดความอบอุ่นใจ  แล้วทางเลือกดีๆจะมาเองราวปาฏิหาริย์  สำคัญคือ เมื่อมีการใบ้ทางเลือก

ดีๆ  ให้รู้จักสังเกต ไม่ใช่มองเมิน หรือปล่อยให้หลุดมือ  จะเอาแต่อ้าปากค้างเป็นช้างรออ้อย  

คนเราจะดีจริงถึงที่สุด ก็เมื่อทำให้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับโลก  ทำเรื่องเป็นประโยชน์ที่ใครต่อใคร

ต้องการ  ไม่ใช่บ่นอยู่บนเตียงด้วยสำเนียงเดิมๆ  โอ๊ย! ชีวิต โอ๊ย! กรรม โอ๊ย! มนุษย์  เสียงบ่นแบบนั้นไม่ใช่เสียง

ของคนดีจริง  แต่เป็นเสียงของคนดีที่พร้อมจะกลายพันธุ์!  

ที่มา: https://www.visalo.org/prefaces/lifeLessons.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

“เป็นพุทธให้เต็มตัว 
เริ่มจากการเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้จริง 

กรรมที่ทำๆ ไปทุกวันมีผล” 

“เชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 

“คนเราจะดีจริงถึงที่สุด 
ก็เมื่อทำให้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับโลก 

ทำเรื่องเป็นประโยชน์ที่ใครต่อใครต้องการ” 

“คุณดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ? 

(อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน ์ 

ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ?  

ถาม : ทำอย่างไรจึงจะมีจิตตั้งมั่นได้ยาวขึ้น โดยปราศจากกิเสสของความอยาก หรือการเพ่ง 

การฝึกสมถะกรรมฐานตามสมควรหรือพอดีในแต่ละวัน จะช่วยให้จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นหรือไม่ ? 

ตอบ : หากคิดจะทำ คิดจะหาทางทำให้ตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น แม้แต่จะทำสมถะเพื่อจะให้จิต

ตั้งมั่นยาวนานขึ้น ก็ผิดหลักแล้วครับ  

ผิดเพราะ เราไม่ได้หัดภาวนาเพื่อจะเอาจิตที่ตั้งมั่นยาวนานหรอกครับ แต่เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน หากสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ตามที่อยาก จิตก็เป็นอัตตาซิครับ แค่เห็นจิตตั้ง

มั่น เห็นจิตไม่ตั้งมั่น ไปอย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีความเป็นกลาง ก็จะเห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว

ตน เกิดปัญญาขึ้นได้แล้วครับ 

สติ ที่เราฝึกให้มีบ่อยๆ นี่ ก็เพื่อเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการดูจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ไม่ตั้งมั่น (หรือใช้ดู

กาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔) สติไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานนะครับ เพราะยัง

ไงจิตก็เกิดดับที่ละขณะ แต่ถ้าทำสมถะจนถึงฌาน จะช่วยให้จิตตั้งมั่นเกิดดับต่อเนื่องกันยาวนานได้ครับ 

อ้างอิง เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ? 

http://www.dhammada.net/2011/07/28/10697/ 



ประโยคทิ้งท้าย :  

สติ ที่เราฝึกให้มีบ่อยๆ นี่ก็เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ไว้ใช้ในการดูจิตที่ตั้งมั่น-จิตที่ไม่ตั้งมั่น  

สติไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนาน 

เพราะยังไงจิตก็เกิดดับที่ละขณะ  

“อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


บันทึกธรรม 

จากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร  

(พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)



บันทึกธรรมจากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร 

(พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) 

• คำพูดที่ไม่พิจารณาก็ย่อมกระทบกระเทือนผู้อื่น ให้พิจารณากลั่น

กรองให้ดีเสียก่อนจึงค่อยพูด 

• นิพพานใจจะต้องเด็ดเดี่ยวมากนะ ต้องไม่ห่วงใคร จะต้องไปคน

เดียว 

• เกิดบังดับ โลกบังธรรม งามบังผี ดีบังจริง สมมติบังวิมุตติ หลัก

ธรรมบังพระนิพพาน 

• แม้ภูเขาสูงแสนสูง หากบุคคลผู้มีความเพียรพยายามปีนป่ายขึ้นไป

จนถึงยอด ภูเขาสูงแสนสูงก็ต้องอยู่ใต้ฝ่าตีนของคนผู้นั้น 

• จิตหรดี คือ จิตที่เด็ดเดี่ยว ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวไปกับอะไร เป็นมงคล

อย่างยิ่ง 

• หลวงปู่มักเตือนว่า คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว คนชั่วชอบ

ทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง คนจริงชอบทำ คนระยำชอบติ 

• อย่าส่งจิตออกนอก ส่งออกมันเป็นบ่วงแห่งมาร 

• อย่ากินของร้อน (ราคะ โทสะ โมหะ) อย่านอนบนไฟ (โลภ โกรธ 

หลง) ให้ไปอย่างแร้ง (ไม่ติด ไม่สะสม) แสวงหาบริสุทธิ์ (ของที่ชอบ

ธรรม) 

• อย่าไปรีบ ไปเร่ง อย่าไปเคร่ง ไปเครียด ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เวลา

จะได้ มาเองนั่นแหละ อย่าไปยึดมั่นในสิ่งใดๆ แม้การปฏิบัติ 

• อย่าไปสนใจจิตของผู้อื่น จงสนใจจิตของตน 

• อาหารบิณฑบาต ประเสริฐกว่ารับนิมนต์ หรือเขามาส่งตามวัด 

• หลวงปู่ไปเมตตาคนป่วยด้วยคำเตือนใจสั้นๆ ว่า รู้อยู่ที่ใจได้ไหม 

• ใครจะเป็นอย่างไรก็ยิ้ม ยืนยิ้มดูไปเฉยๆ 



• เราคนเดียวเที่ยวรัก เที่ยวโกรธ หาโทษใส่ตัว 

• ให้มีสติตามดูจิต เหมือนคนเดินบนถนนลื่นๆ ต้องระวังทุกก้าว ให้มี

สติจดจ่อไม่วาง ดูจิตมันจะปรุงไปไหน จะคิดไปไหน จดจ่อดูมัน

ก็ได้ แน่ๆ จะไปไหน ถ้ามันดื้อนัก ถ้ายังไป เราจะไม่นอนให้นะ 

• (หลวงปู่เมตตาเล่าเรื่องนางปฏาจาราเถรี) ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเธอใน

ครั้งนี้ใครทำ ไม่ใช่เธอทำเองหรือ เพราะความรัก ความยึดมั่นในสิ่ง

รัก จึงทำให้ทุกข์ มีรักที่ไหน มีทุกข์ที่นั่น 

• เวลาไหนเราไม่ปรุงไม่แต่งไปตามสังขาร ราคะ โทสะ โมหะ สังขาร

ปรุงไม่ได้ เรียกนิพพานชั่วขณะ 

• ให้พิจารณาจนเห็นทุกข์ในโลก เห็นโทษของกาม 

• รักษาจิตให้ดี มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่อยู่ของใจ 

• ให้สำรวมอินทรีย์ พิจารณาวิปัสสนาภูมิ อริยสัจ ๔ มรรค ๘ คือ 

ทางเดิน 

• ตามดูอาการหลับให้ละเอียด มันค่อยๆ หลับไปอย่างไร 

• เมื่อเกิดความปรุงแต่ง ก็ให้รู้ รู้แล้วพิจารณาตลอดสาย พิจารณาให้

เกิดปัญญา รู้แล้วดับ 

• สมาธิ คือ สมาธิ ยังเป็นสมุทัย พอถอนให้พิจารณากาย เอาให้มัน

เบื่อหน่าย ไม่งั้นจะเกิดทิฐิว่าตัวได้ ตัวถึง เป็นวิปลาส 

• พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงเอาชนะความเบียดเบียน

ด้วยความไม่เบียดเบียน ชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่

ด้วยการให้ 

• น้ำในน้ำนิ่ง จะเห็นปลา เห็นทรายชัด ถ้าน้ำกระเพื่อมก็ไม่เห็น 

เปรียบกับจิตที่เป็นหนึ่งหยุดนิ่งย่อมรู้หมด มีอะไรรู้หมด รู้จิตผู้อื่น

ต้องทำให้เป็นวสีจึงจะรู้ได้ตลอด 

• วาจาใดที่ทำให้ตนเองบ้าง ทำให้ผู้อื่นบ้างไม่สบายหู ไม่สบายใจ 

วาจานั้นถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ควรพูด 



• เมื่อนกจับต้นไม้ต้นใด มันก็ถือว่าสักแต่จับอยู่เท่านั้น เมื่อบินไป

แล้วก็หมดเรื่องไม่มีความอาลัยกับต้นไม้นั้น 

• อริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์

ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตราย

ใดๆ ทำให้ใจไม่อ้างว้างยากจน เป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?p=171771#p171771 

ประโยคทิ้งท้าย: 

เกิดบังดับ โลกบังธรรม  
งามบังผี ดีบังจริง  
สมมติบังวิมุตติ  
หลักธรรมบังพระนิพพาน 

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  
(พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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บุญมีแต่กรรมบัง  

(คุณดังตฤณ)



บุญมีแต่กรรมบัง (คุณดังตฤณ)  

บุญมีแต่กรรมบังนั้น เป็นไปได้จริง ดังเช่นกรณีของพระเจ้าอชาตศัตรู 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้ว พระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้ว หากท้าวเธอจักไม่

ปลงพระชนมชีพ พระบิดาผู้ดำรงธรรมแล้วล่ะก็ ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน  จักเกิดขึ้นแก่ท้าวเธอ  ณ ที่ประทับ

ของเรานี้ทีเดียว!" 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้ ก็ด้วยเหตุที่พระเจ้าอชาตศัตรู ท่านมีบุญญาธิการมาก ไม่ใช่แค่เป็นถึงกษัตริย์ แต่ยังมี

โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ อีกทั้งยังมีพุทธิปัญญาเป็นทุนเดิม สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ 

เพียงด้วยการฟังธรรมจากพระโอษฐ์ครั้งแรกเท่านั้น 

แต่บุญมากก็มีสิทธิ์ก่อบาปได้มาก เมื่อไปคบกับคนพาลเช่นพระเทวทัต คิดการใหญ่ จะยึดอำนาจจากพระบิดา 

แถมไม่ยึดดีๆ ไปสังหารพระบิดาเสียอีก เลยกลายเป็นทำอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน กล่าวคือ ต่อให้ปฏิบัติธรรม

เจริญสติอย่างไร จิตก็ไม่มีทางรวมถึงฌาน ซึ่งเป็นจิต ณ ขณะเข้าถึงมรรคผล จะสะสมบุญชดใช้บาปไว้แค่ไหน ตายแล้วอย่างไร

ก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในนรกก่อน ใช้กรรมในนรกหมดแล้วค่อยว่ากันว่า เกิดใหม่เป็นมนุษย์ จะได้พบพุทธศาสนาอีกทีเมื่อใด 

อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ว่า ‘บุญเก่า’ ไม่ใช่จะต้องให้ผลแน่ๆ ถ้า ‘บาปใหม่’ มัน

แรงกว่า และทำบาปไปเสียก่อนบุญจะให้ผล 

ตัวอย่างประเภท ‘บุญมีแต่กรรมบัง’  สำหรับคนทั่วไปก็เช่น มีโอกาสค้าขายแล้วรวย แต่ไปติดเชื้อไวรัสขี้เกียจ

ชนิดแรงขั้นตัวเป็นขน เลยพลาดโอกาสค้าขาย พลาดจังหวะรุ่งเรือง พอผ่านจังหวะดีที่สุดไป เกิดฟิตอยากทำขึ้นมาก็ช้าไปเสีย

แล้ว ไม่มีจังหวะรุ่งได้เท่า ‘จังหวะนั้น’ อีกแล้ว หรืออุตส่าห์ได้คบหา ดูใจ กับคนดีมีศีลธรรม แต่ใจกลับไม่นึกพิศวาสไปพิศวาส

คนทุศีล ไม่เอางานเอาการ มีแต่เปลือกนอกลวงตาปีเดียวผ่านไป คนเลวก็เผ่น คนดีก็หาย เหลือแต่ความเสียดายชั่วชีวิต 

เป็นต้น 

เพื่อจะไม่ต้องประสบชีวิตประเภท ‘บุญมีแต่กรรมบัง’ พุทธเราจึงสอนให้รักษาศีล เพื่อจูนจิตให้เข้ากับเรื่องดีๆ 

มีชีวิตที่พร้อมจะรองรับการงอกเงยของบุญเก่าดีๆ ไม่ชักใบให้เรือเสียเสียก่อน แบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างพระเจ้าอชาตศัตรู

กัน! 

ที่มา: https://th-th.facebook.com/169990773058089/posts/เป็นไปได้จริง-ดัง/1820652921325191/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

พุทธเราจึงสอนให้รักษาศีล  
เพื่อจูนจิตให้เข้ากับเรื่องดีๆ  
มีชีวิตที่พร้อมจะรองรับ 
การงอกเงยของบุญเก่าดีๆ 

 ‘บุญเก่า’ ไม่ใช่จะต้องให้ผลแน่ๆ  
ถ้า ‘บาปใหม่’ มันแรงกว่า  

และทำบาปไปเสียก่อนบุญจะให้ผล 

คุณดังตฤณ 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ปฏิบัติธรรมในที่ทำงาน  

(พระไพศาล วิสาโล)



ปฏิบัติธรรมในที่ทำงาน  

(พระไพศาล วิสาโล) 

การทำงานสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ทำ

เพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อฝึกฝนพัฒนาตน โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น หรือทำโดยมีธรรมะ

เข้ามากำกับ เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือทำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม 

เมื่อถึงที่ทำงาน ก่อนเริ่มงานควรหาเวลาทำใจให้สงบสักครู่ อยู่กับลมหายใจสักพัก แล้วตั้งจิตเตือน

ใจนึกถึงธรรมะที่ต้องการน้อมนำมาปฏิบัติ หรือย้ำเตือนตนเองว่าจะทำงานด้วยความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

พร้อมเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์หรือความเห็นที่ต่างจากตน เป็นต้น การตั้งจิตมั่นดังกล่าว คือความหมายที่แท้จริง

ของคำว่า “อธิษฐาน” (ซึ่งไม่ได้แปลว่าการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เข้าใจกัน) การเริ่มงานด้วยการอธิษฐานใน

ความหมายดังกล่าว จะช่วยเตือนใจไม่ให้เราพลัดเข้าไปในอารมณ์อกุศลที่บั่นทอนจิตใจและการงาน 

การงานยังเป็นโอกาสสำหรับการเจริญสติ โดยเฉพาะงานการที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก เช่น ล้าง

จาน ถูบ้าน ซักผ้า ในขณะที่ทำงาน ใจก็อยู่กับงาน รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องไปเพ่งหรือจดจ่อแนบแน่นเกินไปนัก ถ้าจิตเผลอฟุ้งปรุงแต่งไปนอกตัว ระลึกรู้เมื่อใดก็พาจิต

กลับมาอยู่กับงาน จิตจะฟุ้งไปเท่าไร ก็ไม่รำคาญหงุดหงิด แต่ถึงหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิด ไม่ปรุงแต่งมากไปกว่า

นั้น 

แม้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ก็ยังควรเอาสติมาใช้กับงานอยู่นั่นเอง เช่น คิดเรื่องอะไร ก็ให้สติ

กำกับใจอยู่กับเรื่องนั้น หากเผลอไปคิดเรื่องอื่น ก็ให้สติพาใจกลับมาอยู่กับเรื่องเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากย้ำ

คิดย้ำครุ่นไม่ยอมเลิก สติก็จะช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะทำอะไร อย่าปล่อยใจไปพะวงกับ

เรื่องข้างหน้า ว่าเมื่อไรจะเสร็จ เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร หรือติดสะดุดกับเรื่องราวในอดีต ควรมีสติรู้อาการดัง

กล่าว แล้วพาใจกลับมาอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ใจที่มัวพะวงกับอดีตหรืออนาคต จะทำงานด้วย

ความเครียด ส่วนใจที่อยู่กับปัจจุบันโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับ จะทำงานด้วยความผ่อนคลาย โปร่งเบามากกว่า 

เพราะจิตไม่มีเรื่องหนักใจให้ต้องแบก 

การทำงานยังสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ หากรู้จักใช้งานเป็นเครื่องขัดเกลา หรือลดละอัตตา 

เช่น ทำงานโดยคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง หรือฝึกใจไม่ให้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและคำ

ตำหนิ ความสำเร็จและความล้มเหลว เมื่อใดที่ถูกวิจารณ์ ก็ถือว่าเป็นของดีที่มาช่วยสยบอัตตาไม่ให้เหลิง หรือ

ทดสอบสติว่าจะมาทันการหรือไม่ หากเผลอโกรธ ก็ถือว่าสอบตก แต่ก็ยังสามารถแก้ตัวใหม่ได้เสมอ 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48112 



ประโยคทิ้งท้าย: 

...ไม่ว่าจะทำอะไร อย่าปล่อยใจไปพะวงกับเรื่องข้างหน้า  
ว่าเมื่อไรจะเสร็จ เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร  
หรือติดสะดุดกับเรื่องราวในอดีต  

ควรมีสติรู้อาการดังกล่าว  
แล้วพาใจกลับมาอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน  

ใจที่มัวพะวงกับอดีตหรืออนาคต จะทำงานด้วยความเครียด  
ส่วนใจที่อยู่กับปัจจุบันโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับ  
จะทำงานด้วยความผ่อนคลาย โปร่งเบามากกว่า  

เพราะจิตไม่มีเรื่องหนักใจให้ต้องแบก 

พระไพศาล วิสาโล

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ปฏิบัติธรรมที่ดีต้องทำในชีวิตจริง  

(คุณ สันตินันท์ )



ปฏิบัติธรรมที่ดีต้องทำในชีวิตจริง  

(คุณ สันตินันท์ ) 

ทำใจให้สบายๆ อย่าเผลอ และอย่าเพ่งจ้อง แล้วปฏิบัติธรรมไปตอนที่มีผัสสะ คือตอนที่ตา

เห็นรูป หูได้ยินเสียง … ใจคิดนึก นั่นแหละครับ 

 อย่างเช่น เราเห็นเด็กสองคนเดินมาด้วยกัน คนหนึ่งเป็นลูกเรา อีกคนหนึ่งเป็นหลานเราลอง

สังเกตความรู้สึกที่แตกต่างกันในใจของเราดู จะพบความแตกต่างของระดับราคะ และความลำเอียงได้ไม่

ยากเลย 

 หรือถ้าเราได้ยินเสียงเพลง จะพบว่า บางเพลงจะชอบมากกว่าบางเพลง กระทั่งอ่านทาง

นฤพาน หรือดูละครก็จะพบว่าแต่ละบท แต่ละตอน มีความชอบไม่เท่ากัน บางตอนก็มีราคะ บางตอนมี

โทสะ บางตอนสนุก บางตอนเบื่อ ฯลฯ 

 การปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องทำในชีวิตจริง ตอนที่มีผัสสะนี่แหละครับ พอมีผัสสะแล้ว ก็คอยวัด

จิตวัดใจตนเองเรื่อยๆ ไป ไม่นานก็จะรู้เองว่า อะไรคือนาม อะไรคือรูป อะไรคืออารมณ์ อะไรคือจิต กิเลส

อกุศลเป็นอย่างไร บุญกุศลเป็นอย่างไร ตัณหาเป็นอย่างไร และรู้ชัดว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงล้วนแปรปรวน

ไม่แน่นอน เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น 

แล้วในแต่ละวัน ควรหาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิสักช่วงหนึ่งให้เป็นกิจวัตรไว้ด้วย จะช่วย

ให้มีกำลังในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากขึ้น หัดอยู่อย่างนี้ ไม่ยากอะไรหรอกครับอย่าเบื่อ อย่าชี้เกียจ 

และอย่าคิดสงสัยมากนักก็แล้วกัน ถึงไม่ได้มรรคผลนิพพานอย่างใจนึกแต่การจะประคองตัวอยู่กับโลก ก็

จะอยู่ได้อย่างทุกข์น้อยลง ให้เห็นได้ทันตาแล้วครับ 

โดยคุณ สันตินันท์  

(นามปากกาของหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช) 

เมื่อวัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2543  
ที่มา: http://www.dhammada.net/2013/03/31/20795/ 



ประโยคทิ้งท้าย :  

การปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องทำในชีวิตจริง ตอนที่มีผัสสะนี่

แหละครับ พอมีผัสสะแล้ว ก็คอยวัดจิตวัดใจตนเองเรื่อยๆ ไป 

ไม่นานก็จะรู้เองว่า อะไรคือนาม อะไรคือรูป อะไรคืออารมณ์ 

อะไรคือจิต กิเลสอกุศลเป็นอย่างไร บุญกุศลเป็นอย่างไร 

ตัณหาเป็นอย่างไร และรู้ชัดว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงล้วน

แปรปรวนไม่แน่นอน เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น 

“คุณ สันตินันท์” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ปล่อยวางความทุกข์ 
(หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)



ปล่อยวางความทุกข์ 

(หลวงปู่แหวน สุจิณโณ) 

1.บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้น จะเข้า

ถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะ

ได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย 

2.คนเราเกิดมานินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่าไปรับหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย 

3.บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนามัวเมา

ประมาท ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิดเป็นถูก 

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละ จึงได้คิดถึงพระ คิดถึงศาสนา 

แต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้ว 

4. สิ่งใดที่ล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว สิ่งที่

เราทำไปนั้น ถ้ามันดี มันก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามันชั่ว มันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้ว

เช่นกัน 

อนาคตยังมาไม่ถึง เราจึงยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการ

คาดคะเนเอาเอง ว่าควรเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะเป็น ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาด

คะเนก็ได้ 

ปัจจุบัน คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราได้เห็นจริง ได้สัมผัสจริง เพราะฉะนั้นความดีต้อง

ทำในปัจจุบัน ทานก็ดี ศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องการ

ความดี ก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ ก็ต้องทำให้

เป็นไปในปัจจุบันนี้ 

5.เรื่องราวเต็มโลก เต็มบ้านเมือง เราก็วางเสีย ละเสีย ละอยู่ที่กาด ที่ใจตนนี่

แหละ อย่าไปละที่อื่น การหอบอดีต และอนาคต มาหมักสมไว้ในใจ ก็เป็นทุกข์ ตัดออกให้หมด 

6.การทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ถ้าค้นพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจไม่

ทำอีกเป็นซ้ำสอง น่ายกย่องนับถือยิ่งนัก 

ที่มา: http://goodlifeupdate.com/lifestyle/30270.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก  
ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก  

บุคคลนั้น จะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต 

“หลวงปู่แหวน สุจิณโณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ปล่อยวางจากทุกข์ ชีวิตก็สุขได้ 

(พระไพศาล วิสาโล)



ปล่อยวางจากทุกข์ ชีวิตก็สุขได้ 

(พระไพศาล วิสาโล)  

“ความทุกข์”เปรียบเสมือนการแบกหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเอาไว้ ระหว่างทางปากเราก็บ่นว่าหนัก 

พยายามเรียกหาคนช่วย บนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำสารพัดวิธีเพื่อหวังให้สบายขึ้น แต่สิ่งเดียวที่เราไม่

ทำคือ วางหินก้อนนั้นลง เมื่อรู้สึกหนักจึงทำให้เราเกิดทุกข์ แต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นกลับไม่ใช่หิน แต่เป็นเพราะ

การแบกหินดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้คือ“วางมันลง” 

เหตุแห่งการเกิดทุกข์เกิดจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ เมื่อไม่ได้ตามที่คาดหวังก็เป็น

ทุกข์ และเมื่อมีความทุกข์ใจก็มักจะโทษสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะโทษตัวเอง แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้ว

เหตุแห่งความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราและความทุกข์นั้นก็จะคงอยู่ต่อไป หากเราไม่สามารถหาสาเหตุที่เกิดจาก

ใจของเราได้ 

“ดังนั้นการตื่นจากทุกข์ คือทุกข์ยังคงมีอยู่แต่เราหลุดจากอำนาจของมันได้ แต่หากเราครุ่นคิดถึง

มันบ่อยๆ ก็เป็นเหมือนกับการต่ออายุให้กับความโกรธและความเศร้า เพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวาง ไม่คล้อย

ตาม และไม่ต่อต้าน เพราะหากเรายิ่งพยายามผลักไสให้ไกลตัวมากเท่าไหร่ จะยิ่งเข้าใกล้มันมากขึ้นสิ่งสำคัญคือ 

ต้องมีสติ และรู้สึกตัวให้ไว”. 

ที่มา: https://mgronline.com/qol/detail/9610000047770 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การตื่นจากทุกข์ คือทุกข์ยังคงมีอยู่ 
แต่เราหลุดจากอำนาจของมันได้  

แต่หากเราครุ่นคิดถึงมันบ่อยๆ  
ก็เป็นเหมือนกับการต่ออายุให้กับความโกรธและความเศร้า  

เพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวาง  
ไม่คล้อยตาม และไม่ต่อต้าน  

เพราะหากเรายิ่งพยายามผลักไสให้ไกลตัวมากเท่าไหร่   
จะยิ่งเข้าใกล้มันมากขึ้น 

สิ่งสำคัญคือ ต้องมีสติ และรู้สึกตัวให้ไว 

พระไพศาล วิสาโล 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ปล่อยวางด้วยสติ
(หลวงพอ่ชา สภุทฺโท)

1. เมือ่เราทำาบุญ แต่ยงัไมล่ะบาป กเ็หมอืนกบัเราเอากะละมงัไปควำ่าไวก้ลางแจง้ฝนตกลงมาถู
กน้กะละมงัเหมอืนกนั แต่มนัถกูขา้งนอก ไมถ่กูขา้งใน นำ-ากไ็มม่โีอกาสทีจ่ะเตม็กะละมงัได้

2. โยม... ไมอ้นัทีอ่าตมาถอือยูน่ี่นะ มนัสั -น หรอืวา่มนัยาว โยม... ไมอ้นันี-ธรรมชาตแิท้ๆ  ของ
มนัมแีค่นี- เทา่นี-… มนัไมส่ั -น และกไ็มย่าว โยม... ความตอ้งการทีจ่ะใหไ้มนี้-มนัสั -นเขา้ หรอื
ยาวออก นัน่แหละ “ทุกข”์  ทกุสิง่ทุกอย่างถา้เรายอมตามธรรมชาตทิีม่นัเป็นอยู ่ยอมทีไ่หน 
ทุกขก์ไ็มเ่กดิทีน่ัน่
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3. สุขและทุกขนี์-กเ็ปรยีบเสมอืนงตูวัหน่ึง ทางหวัมนัเป็นทุกข ์ทางหางมนัเป็นสขุ เพราะถา้ลบู
ทางหวัมนัมพีษิ ทางปากมนัมพีษิไปใกลท้างหวัมนั มนักก็ดัเอา ไปจบัหางมนักด็เูหมอืน
เป็นสุข แต่ถา้จบัไมว่าง มนักห็นักลบัมากดัไดเ้หมอืนกนั เพราะทั -งหวังแูละหางง ูมนักอ็ยูใ่นงู
ตวัเดยีวกนัคอื ตณัหา ความลุ่มหลงนัน่เอง

4. หน้าทีข่องเรานั -น ทำาเหตุใหด้ทีีส่ดุเทา่นั -น สว่นผลทีจ่ะไดร้บัเป็นเรือ่งของเขา ถา้เราดำาเนิน
ชวีติโดยมกีารปล่อยวางเชน่นี-แลว้ ทุกขก์ไ็มร่มุลอ้มเรา

5. ถา้ไฟมนัไหม ้กอ็ยา่ใหม้นัไหมห้วัใจเรา ถา้นำ-ามนัทว่ม กอ็ยา่ใหม้นัทว่มหวัใจเรา ใหม้นัทว่ม
แต่บา้น ใหม้นัไหมแ้ต่บา้น ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกกายของเรา สว่นจติใจของเรานั -น ใหม้นัปล่อย
วาง

6. โลกนี-เป็นของพอด ีแต่เรามคีวามโลภทะเยอทะยานไปเอง ไมรู่จ้กัโลก ไมรู่จ้กัภาษาของโลก 
ไมรู่จ้กัความหมายของโลกวา่ มนัเปลีย่นแปลงอยูต่ามธรรมชาตขิองมนัอยูทุ่กวนิาท ีวา่เมือ่
มนัเกดิแลว้มนักแ็ก่ แก่แลว้กเ็จบ็ เมือ่เจบ็แลว้มนักต็าย

7. ถา้หากเป็นคนทีฉ่ลาดแลว้ จะปล่อยหมด สิง่ทีด่กีป็ล่อยมนัไป สิง่ทีช่ ัว่กป็ล่อยมนัไป สิง่ที่
ชอบใจกป็ล่อยมนัไป เหมอืนอยา่งเราปล่อยงเูหา่ตวัทีม่พีษิรา้ยนั -น ปล่อยใหม้นัเลื-อยของมนั
ไป มนักเ็ลื-อยไปทั -งทีม่ ี“พษิ” อยูใ่นตวัมนันัน่เอง

8. เราอยากไดก้ระโถนใบนี- เรายกมนัขึ-นมา มคีวามรูส้กึวา่มนัหนกัเพิม่ขึ-นมา มนัมเีหตุ หนกั
มนัจะเกดิเพราะอะไร ถา้ไมใ่ชเ่พราะเราไปยกมนั ถา้เราไมย่กมนั มนักไ็มม่อีะไร ถา้ไมย่ก 
มนักเ็บา อะไรเป็นเหตุผล ดเูทา่นี-กร็ูแ้ลว้ ไมต่อ้งไปเรยีนทีไ่หน ถา้เราไปยดึอะไร อนันั -น
แหละเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กดิ ถา้เรา “ปล่อย” มนักไ็มม่ทีุกข์

9. เราเหน็แลว้วา่ ถว้ยใบนี- เอาไวท้ีไ่หน มนักต็อ้งแตก จานน่ี เอาไวท้ีไ่หน กต็อ้งแตก แต่เราก็
ตอ้งสอนเดก็วา่ ลา้งใหม้นัสะอาด เกบ็ไวใ้หด้ ีเรากต็อ้งสอนเดก็อยา่งนี- ตามสมมตุอิยา่งนี- 
เพือ่เราจะใชถ้ว้ยนี-นานๆ อนันี-เรารูจ้กัธรรมะ เอาธรรมะมาปฏบิตัิ
 ถา้เหน็วา่ อนันี-มนัจะแตกอยูแ่ลว้ เราบอก เออ ชา่งมนัเถอะลกู กนิแลว้กไ็ม่
ตอ้งลา้งมนัหรอก จะตกกช็า่งมนัเถอะ ไมใ่ชข่องเราหรอก เอาทิ-งไวท้ีไ่หนกไ็ด ้มนัจะแตกอยู่
แลว้ อยา่งนี-กเ็ป็นคนโงไ่ป

ถา้เราเป็น “ผูรู้ส้มมตุ”ิ อนันี- เมือ่มนัเจบ็ไข ้กห็าหยกูยาใหม้นักนิ เมือ่มนัรอ้น 
กอ็าบนำ-าใหม้นั เมือ่มนัเยน็ กห็าความอบอุ่นใหม้นั เมือ่มนัหวิ กห็าขา้วใหม้นักนิแต่ใหเ้รารูว้า่
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ใหข้า้วมนักนิ มนักจ็ะตายอยู่ แต่ในเวลานี- ยงัไมถ่งึคราวจะตาย เหมอืนถว้ยใบนี- ยงัไมแ่ตก 
กร็กัษาถว้ยใบนี-ใหม้นั “เกดิประโยชน์” เสยีก่อน

10. สมมตุวิา่วนันี- โยมหาเงนิได ้100 บาท ธรรมชาตขิองมนัแค่ 100 บาท จะอยากใหไ้ด้
มากกวา่นั -น กไ็มไ่ด ้จะอยากใหไ้ดน้้อยกวา่นั -น กไ็มไ่ด ้หาได ้50 บาท ธรรมชาตขิองเขากแ็ค่
นั -น หาไมไ่ดเ้ลย ธรรมชาตขิองมนักเ็ทา่กบัหาไมไ่ดเ้ลย ยอมตามธรรมชาตทิีม่นัเป็นทุกอยา่ง
ทุกแหง่ ทุกขก์ไ็มเ่กดิ ธรรมะอยา่งนี-ปฏบิตัทิีไ่หนกไ็ด ้เวลาใดกไ็ด ้ใคร ๆ กป็ฏบิตัไิด ้ปฏบิตัิ
เมือ่ไร ทีไ่หน ทุกขก์ไ็มเ่กดิเมือ่นั -น ทีน่ัน่

หวงัวา่คำาสอนของหลวงพอ่ชา 
ทีเ่รานำามาฝากจะเกดิประโยชน์กบัผูอ่้านนะคะ

ทีม่าจาก รวมคำาสอนหลวงพอ่ชาเวบ็ไซต ์fungdham.com 
และ หนงัสอื “กญุแจภาวนาและตามดจิูต”
ทีม่า: https://goodlifeupdate.com/lifestyle/6202.html

ประโยคท้ิงท้าย:

คนทีฉ่ลาดแลว้ จะปล่อยหมด 
สิง่ทีด่กีป็ล่อยมนัไป 
ทีช่ ัว่กป็ล่อยมนัไป 

สิง่ทีช่อบใจกป็ล่อยมนัไป 

เหมอืนอยา่งเราปล่อยงเูหา่ตวัทีม่พีษิรา้ยนั -น 
ปล่อยใหม้นัเลื-อยของมนัไป 

มนักเ็ลื-อยไปทั -งทีม่ ี“พษิ” อยูใ่นตวัมนันัน่เอง

หลวงพ่อชา
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ปจุฉาหาธรรม
(หลวงปู่ หล้า เขมปตโฺต)



ปจุฉาหาธรรม
(หลวงปู่ หลา้ เขมปตฺโต)

ปจุฉา
หลวงปู่ ครบัอยากจะขอเรยีนถามถงึปัญหาธรรมสกั ๕ ขอ้ หวงัว่าหลวงปู่ คงไมข่ดัขอ้งนะครบั

๑. หลวงปู่ ครบั อะไรครบัทีท่ำาใหเ้กดิภพ เกดิชาติ

๒. หลวงปู่ ครบั อะไรครบัทีไ่มต่อ้งการเกดิภพ เกดิชาติ

๓. หลวงปู่ ครบั การแผเ่มตตานัน้มปีระโยชน์อย่างไรบา้งครบั

๔. หลวงปู่ ครบั การแผเ่มตตานัน้ช่วยใหค้นทีค่ดิจะปองรา้ยนัน้ใหห้ายไดห้รอืเปล่าครบั

๕. การแผเ่มตตากบัการกรวดนำ้านัน้มคีา่เหมอืนกนัหรอืไมค่รบัหลวงปู่  

หลวงปู่ ครบั กระผมขอรบกวนเวลาของหลวงปู่ เพยีงเทา่น้ีละครบั

วิสชันา
๑. อุปธคิอืกเิลสและอวชิชา อวชิชากแ็ปลวา่ความโง ่ความโงก่ม็คีวามหมายอนัเดยีวกนั เป็นตวั

ทำาใหเ้กดิภพเกดิชาติ

๒. การพจิารณาสงัขารทัง้ปวงตามความเป็นจรงิ วา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตาใหก้ลมกลนื
กนัอยู ่พรอ้มกบัลมหายใจออก-เขา้ใหต้ดิต่ออยู่ไมข่าดสาย  อนัน้ีเองทีจ่ะไปทำาลายความโงค่อือวชิชา  เมือ่
ทำาลายความโงค่อือวชิชาแลว้กก็ลายเป็นวชิชาอยูใ่นตวั  แลว้กเ็รง่ภาวนาพจิารณาเทา่นัน้ เพือ่จะไดไ้มส่งสยัใน
โลกทัง้ปวง  เมือ่ไมส่งสยัในโลกทัง้ปวงโดยถ่องแท ้ โลกทัง้ปวงคอือะไรกค็อืสงัขารทัง้ปวงนัน่เอง  เกดิขึน้มาแลว้
กแ็ปรปรวนแตกสลายไป  หยาบกแ็ตกสลายไปตามหยาบ ละเอยีดกแ็ตกสลายไปตามละเอยีด  แมผู้รู้อ้ยูใ่นขณะ
ปัจจุบนัน้ีกเ็กดิขึน้แปรปรวนแตกสลายอยา่งเรว็ทีส่ดุ 

ฉะนัน้ผูรู้ใ้นอดตี ผูรู้ใ้นอนาคต ผูรู้ใ้นปัจจุบนัจงึเป็นสงัขารอนัละเอยีดมาก ทา่นผูใ้ดไม่ยดึถอืผูรู้ ้ทัง้อดตี ทัง้
อนาคต ทัง้ปัจจุบนัว่าเป็นเรา เขา สตัวบุ์คคลแลว้ ทา่นผูน้ัน้กข็า้มทะเลหลงไปดว้ยพระปัญญาญาณแบบไมม่รีอย
แล กไ็มต่อ้งถามหาภพๆ ชาติๆ
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๓. มปีระโยชน์เพือ่จะไมใ่หจ้ติใจของตนมพียาบาทและเบยีดเบยีน เมือ่จติใจของตนไมม่ี
พยาบาทและเบยีดเบยีนแลว้ใจกอ็ยูเ่ป็นสขุ ธรรมทีเ่ป็นคูก่นักบัใจในตอนน้ีกเ็ป็นสขุ และอกีประการหน่ึงผูแ้ผ่
เมตตาอยูไ่มม่กีลางวนักลางคนืกค็อืผูน้ัน้แหละเป็นพรหมทัง้กาย วาจา ใจ จติผูน้ัน้กร็วมเป็นสมาธงิา่ย หน้าตาก็
ผอ่งใส เวรภยัจะมาก่อใหม่กไ็มม่ ีเทวดากร็กัษา มติรสหายกม็าก สตัวท์ัง้หลายกก็ลวัอำานาจความไมเ่บยีดเบยีน 
และไมต่ายดว้ยพษิเขีย้ว งา และศาสตราวธุ โดยใจความทีเ่รยีกกนัหยาบๆ ว่า ตายโหง เวน้ไวแ้ต่โรคชราและ
พยาธติ่างๆ เทา่นัน้ ถา้ไมพ่น้ทุกขโ์ดยดว่นในชาตน้ีิกไ็มเ่กดิในครรภต์่อไป ไดเ้กดิเป็นกายทพิย ์ใจทพิย ์ใน
พรหมโลกโดยไมส่งสยั

๔. ถา้หากเขาจะมาก่อใหมใ่นชาตน้ีิกส็ามารถหายได ้ถา้หากวา่เราไดส้รา้งกบัเขามาชาตกิ่อนๆ 
อย่างหนกัๆ กเ็บาลง ถา้อยา่งกลางๆ กเ็บาลงอกีเหลอืนิดเดยีว ถา้อยา่งละเอยีดนิดเดยีวกห็ายไปเลย

๕. มคีา่เหมอืนกนั คำาว่ากรวดนำ้ากค็อืกรวดนำ้าใจนัน่เอง จะเอานำ้าภายนอกหยดลงหรอืไมก่ไ็ม่
เป็นปัญหา ยอ่มมคีณุคา่เสมอกนักบัการแผเ่มตตากบัการอุทศิกุศลผลบุญ ผูม้ปัีญญาน้อยกส็มมตอุิทศิขึน้ไปอกี
สว่นหน่ึง

ต่อไปถา้สงสยัอะไรกถ็ามมาในจดหมายหาหลวงปู่  ไมถ่อืเป็นเครือ่งรบกวนอะไรเลย เพราะ
หลวงปู่ ไมห่ดันิสยัเป็นผูต้ระหน่ีธรรมทีเ่รยีกเป็นภาษาบาลวีา่ ธมัมมจัฉรยิะ ตระหน่ีธรรมะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คดัจาก หลวงปู่ หลา้ เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓

ทีม่า: http://www.dlitemag.com
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ประโยคท้ิงท้าย:

ผูรู้ใ้นอดตี ผูรู้ใ้นอนาคต ผูรู้ใ้นปัจจุบนั
จงึเป็นสงัขารอนัละเอยีดมาก 

ทา่นผูใ้ดไมย่ดึถอืผูรู้ ้ทัง้อดตี ทัง้อนาคต 
ทัง้ปัจจุบนัวา่เป็นเรา เขา สตัวบุ์คคลแลว้ 

ทา่นผูน้ัน้กข็า้มทะเลหลงไป
ดว้ยพระปัญญาญาณแบบไมม่รีอยแล

หลวงปู่ หล้า เขมปตโฺต
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ผลของการทำาสมาธิแต่อย่างเดียว 
(พระอาจารยท์ลู ขปิปปญโญ)

ผลของการทำาสมาธิแต่อย่างเดียว
การทำาสมาธอิยา่งเดยีว กม็ผีลเกดิข ึน้ตามแนวทางของสมาธ ิหลกัการท ำาสมาธ ิคอื

ระวงัรกัษาไมใ่หจ้ติออกไปสูภ่ายนอก ไมใ่หจ้ติคดิในเรือ่งอะไรเลย จะเป็นเรือ่งอดตี เรือ่งอนาคตกไ็ม่
คดิ แมใ้นปัจจุบนักไ็มค่ดิอะไรทัง้สิน้ เพราะการคดิในสิง่ต่างๆ จติจะไมร่วมเป็นเอกคัตารมณ์ และ
เป็นเอกคัตาจติ จงึคอยระวงัรกัษาใหจ้ติอยูใ่นอารมณ์อยา่งเดยีว ใหม้สีตริะลกึรูอ้ยู่เฉพาะจติ เมือ่สติ

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



สมัปชญัญะ คอยระวงัรกัษาจติอยูอ่ยา่งนี้ จติกจ็ะมคีวามสงบรวมลงเป็นสมาธ ิจะเป็นสมาธใินข ัน้
ไหนนัน้ จงึขึน้อยูก่บัความพอตวัของสมาธใินขัน้นัน้ๆ จากนัน้กถ็อนออกมา ผลทีเ่กดิขึน้ กม็คีวาม
สุขกาย มคีวามสุขใจ อยากใหค้วามสุขนี้มตีลอดไป ถา้สมาธจิะเสือ่ม กก็ ำาหนดไปตามวธิเีดมิ ผลที่
ไดร้บักค็อืความสุขอกี บางทา่นกส็งบไดน้้อย บางทา่นกส็งบไดม้าก บางทกีส็งบเพยีงเฉียดๆ บาง
ครัง้กส็งบลงอยา่งเตม็ที ่จากนัน้จติกถ็อน จติกม็คีวามสขุ กเ็กดิความยนิดใีนความสุข พอใจอยาก
อยูใ่นความสขุอยา่งนี้ตลอดไป นี้แลคอืภาวนาหาความสุขในการท ำาสมาธ ิกต็ดิอยูใ่นความสงบสขุ
ของสมาธ ิไมม่ทีางทีจ่ะออกไดเ้ลย

ผลของความสำาคญัผิดในสมาธิ
ผลของการทำาสมาธปิระเภทนี้ นกัภาวนาจะหลง นัน่คอื อภญิญา อภญิญานี้เมือ่เกดิ

กบัผูท้ ีไ่มม่ปัีญญาแลว้ชอบหลง เพราะอภญิญานี้กเ็ป็นสิง่ทีท่ ำาใหน้กัภาวนาลมืตวัไดง้า่ย และเขา้ใจ
ผดิในตวัเองไดง้า่ย และทำาใหเ้กดิมานะทฏิฐสิงูโดยไมรู่ต้วั อภญิญานี้ไมใ่ชจ่ะเกดิไปหมดทุกทา่น
แต่ละทา่นกเ็ดน่ไปในขอ้ใดขอ้หนึ่ง บางทา่นกม็ทีพิยจกัษุ มตีาทพิย ์สามารถก ำาหนดจติดไูดใ้นพวก
กายทพิย ์เชน่ เทวดา หรอืสตัวน์รก เปรต อสรุกาย บางทา่นกม็ทีพิยโสต สามารถก ำาหนดจติฟัง
เสยีงเทวดาและสตัวน์รกได ้บางทา่นกม็ ีเจโตปรยิญาณ สามารถก ำาหนดจติรูจ้ติของคนอื่น วา่คน
นัน้เขาคดิในเร ือ่งอะไรกร็ูไ้ด ้ท ัง้สามขอ้นี้ ถา้ท ำาใหเ้กดิไดใ้นขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืเกดิข ึน้ไดส้องขอ้
กต็าม ในยคุน้ีสมยัน้ี จะถอืวา่เป็นผูท้ีเ่ดน่ในการภาวนา ผูไ้มเ่ขา้ใจในเรือ่งน้ีกจ็ะพยากรณ์ใหเ้ป็นพระ
อรยิเจา้อยา่งงา่ยๆ ถา้มใีบประกาศนียบตัร กจ็ะเซน็อนุมตัริบัรองทนัท ีน้ีกเ็ป็นผลทีเ่กดิขึน้จากสมาธิ
ทัง้นัน้

ปัญญาไม่มีจึงถกูสงัขารหลอก
สงัขารนี้ ถา้จะเทยีบกบับุคคลแลว้ กเ็ป็นคนทีม่วีาทศลิป์ท ีย่อดเย ีย่ม เป็นนกัพดู

ตลบตะแลง หวัประจบสอพลอ ประจบประแจง จะวา่เสรมิสวย กเ็สรมิจนใหค้นหลง จะวา่ตม้ตุ๋น ก็
ตม้ตุ๋นระดบัโลก เพราะสงัขารอยูท่ ีจ่ติ จงึเรยีกวา่ สงัขารจติ เม ือ่จติมคีวามตอ้งการในของสิง่ใด
สงัขารกจ็ะเป็นผูค้ลอ้ยตาม สง่เสรมิเหน็ดเีหน็ชอบ ปรงุแต่งในเรือ่งนัน้ๆ ใหเ้ป็นทีพ่อใจในความ

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ตอ้งการ นกัภาวนาอยากเหน็พระพทุธเจา้ อยากเหน็พระพทุธรปู อยากเหน็ความสวา่ง สงัขารกจ็ะ
ออกแสดงใหด้ไูด ้นกัภาวนาผูไ้มม่ปัีญญาแลว้กจ็ะเขา้ใจวา่เป็นของด ีถอืวา่มอีภญิญาขัน้สงู มญีาณ
ขัน้ละเอยีด ท ัง้ๆ ทีเ่ป็นอุบายของสงัขารวางแผนหลอกจติ แต่กย็งัไมรู่ต้วั ยงัมคีวามเขา้ใจวา่เป็น
คณุธรรมขัน้สงูอกีดว้ย ทีไ่ดอ้ธบิายมานี้ กเ็ป็นผลทีเ่กดิจากสมาธทิ ัง้นัน้ คดิวา่นกัปฏบิตัภิาวนาพอ
จะเขา้ใจในแนวทางการทำาสมาธ ิเพราะการทำาสมาธอิยา่งเดยีว กใ็หผ้ลดงัไดอ้ธบิายมานี้ ความคดิ
วา่ เมือ่จติรวมลงเป็นสมาธเิตม็ทีแ่ลว้กจ็ะมวีปัิสสนาญาณเกดิขึน้นัน้ จะไมม่ทีางเกดิวปัิสสนาญาณ
ไดเ้ลย เพราะวปัิสสนาญาณเป็นสายต่อเน่ืองมาจากผูท้ีม่ปัีญญา ผูท้ีม่คีวามฉลาดเฉียบแหลมเทา่นัน้

ทีม่า: http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_tool/lp-tool_7-05.htm

ประโยคท้ิงท้าย: 

การทำาสมาธอิยา่งเดยีว กม็ผีลเกดิขึน้ตามแนวทางของสมาธ ิ…  ความคดิวา่ เมือ่จติ
รวมลงเป็นสมาธเิตม็ท ีแ่ลว้กจ็ะมวีปัิสสนาญาณเกดิข ึน้นัน้ จะไมม่ทีางเกดิวปัิสสนาญาณไดเ้ลย
เพราะวปัิสสนาญาณเป็นสายต่อเน่ืองมาจากผูท้ีม่ปัีญญา

"พระอาจารยท์ลู ขปิปปญโญ"

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ผู้ต้องการละขนัธ์ ๕ 
ต้องสละ ๕ อย่าง

(ท่านพอ่ลี ธมฺมธโร)



ผู้ต้องการละขนัธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง
(ท่านพอ่ลี ธมฺมธโร)

การที่เรามาบ ำาเพญ็จิตใจอยูน้ี่ ตอ้งเสียสละถึง ๕ อยา่ง นบัเป็น “มหาปริจาค”
ทีเดียว คือ

๑. เสียสละเวลา เวลาของเราซ่ึงอาจเป็นเงินเป็นทอง เป็นวิชาความรู้ เป็นเวลา
นอนพกั

๒. สละความสุข เราอยูบ่า้นของเราเรามีความสุข ถา้หากเรามาอยูใ่นสงัคมอยา่ง
น้ี เราหมดอิสระ เราไม่ไดน้ัง่นอนอยา่งสบายใจ

๓. สละภายใน เช่น สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ คือ สละอกศุลธรรมท่ีเกิดจากทางกาย
๔. สละคำาพูดท่ีเป็นโทษ คือ วาจาทุจริต 
๕. สละความกงัวล คือ บำาเพญ็จิตใจใหส้งบน่ิงจากนีวรณธรรม 
การสละของพระพทุธเจา้ไม่เหมือนกบัของเรา เพราะพระองคเ์ป็นจอมศาสดา

ส่วนเราเป็นเพียง “สาวกพทุธะ”

(เล่าถึงเร่ืองมหาบริจาคของพระเวสสนัดร) 

ผลของการเสียสละของเรานั้น กจ็ะไดซ่ึ้งอามิสสุข และอาจถึง    นิรามิสสุขดว้ย ผูท่ี้ตอ้งการ
จะละขนัธ์หา้ ตอ้งเสียสละหา้อยา่งน้ี

ท่ีมา : http://www.dhammajak.net



ประโยคทิง้ท้าย:

เสียสละเวลา  สละความสุข 
สละอกศุลธรรมท่ีเกิดจากทางกาย  

สละคำาพดูท่ีเป็นโทษ
บำาเพญ็จิตใจใหส้งบน่ิงจากนีวรณธรรม

ผลของการเสียสละของเรานั้น
จะไดซ่ึ้งอามิสสุขและอาจถึงนิรามิสสุขดว้ย

อุบาสิกา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลิก รับอีเมลธรรมะเชา้น้ี

nachale.s@gmail.com



ฝึกจิตเพื่อชีวิตที่ผาสุก  

(พระไพศาล วิสาโล)



ฝึกจิตเพื่อชีวิตที่ผาสุก  

(พระไพศาล วิสาโล) 

มีนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจ ต้องผ่าตัด  เมื่อเธอขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า

ยังไม่ได้สั่งเสียธุระเรื่องหนึ่งกับลูกน้อง เป็นเรื่องสำคัญเสียด้วย ต้องรีบสั่งเสีย เพราะไม่รู้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้เธอ

จะรอดหรือไม่ ความวิตกกังวลทำให้เธอไม่ยอมสลบทั้ง ๆ ที่หมอวางยาสลบแล้ว ยาสลบทำอะไรเธอไม่ได้เลย 

หมอก็แปลกใจว่าทำไมไม่สลบ จนกระทั่งเธอขอยืมโทรศัพท์มือถือจากหมอ  พอสั่งเสียลูกน้องจนเสร็จ เธอก็

สลบไปเลย แล้วก็ผ่าตัดได้สำเร็จเรียบร้อย 

ถ้าจิตของคนเรามีความกังวล ไม่ปล่อย ไม่วาง บางครั้งยาก็เอาไม่อยู่ ร่างกายจะตื่นอยู่ตลอด

เวลา แต่พอเสร็จธุระ ความกังวลหมดไป กายก็สลบ  ชี้ให้เห็นว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ถ้าหากว่าเราไม่หมั่น

ฝึกจิต หรือดูแลใส่ใจจิตของเรา จิตก็สามารถที่จะอาละวาด หรือซ้ำเติมเราได้ เพราะมันมีพลัง อะไรก็ไม่

สามารถต้านทานได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเราฝึกใจให้ดี ก็อาจทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เหมือนกัน 

คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคไตของศิริราช ท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว 

ท่านเล่าว่ามีคนไข้อยู่คนหนึ่ง ป่วยเป็นโรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (SLE)  คือภูมิต้านทานมันทำ

อวัยวะตัวเอง เรียกง่าย ๆ ว่าร่างกายไม่เป็นมิตรกับตัวเอง ตอนอายุสิบสองเคยถูกหมอคนหนึ่งฉีดยาที่ไขสันหลัง 

หมอคงมือหนัก และอาจจะไม่มีจิตวิทยา ทำให้เด็กเจ็บมาก เจ็บจนเกลียดหมอและกลัวเข็มฉีดยา ถึงกับด่าหมอ

และร้องกรี๊ดจนชัก เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้ง  บางครั้งก็หมดสติไปเลย  ต่อมาแม่พาเธอไปรักษาที่ศิริราช ได้รู้จัก

กับคุณหมอสุมาลี คุณหมอพูดคุยกับเธอ จนเกิดความคุ้นเคย เช่น ไต่ถามเธอว่าร้องไห้เรื่องอะไร โกรธใคร มี

เรื่องเครียดหรือไม่  เวลาเด็กตอบว่าฝันร้าย คุณหมอก็ให้เด็กวาดรูปให้ดู   สิ่งที่คุณหมอทำคือช่วยให้เด็กกลับมา

ดูความรู้สึกของตัว และเข้าใจความกลัวของตัว 

พอเธอโตขึ้นคุณหมอก็สอนวิธีเดินจงกรม แล้วพาไปเข้าคอร์สเจริญสติ  หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกดี

ขึ้น ไม่เครียด ความดันไม่ขึ้น และไม่กลัวเข็มฉีดยา  เวลาฟอกไต ต้องใช้เข็มขนาดใหญ่กว่าตะปู เธอก็นิ่งมาก 

 มองเข็มโดยไม่มีอาการอะไร  แถมยังกำหนดลมหายใจจนหลับไป จากเด็กที่กลัวเข็มจนเป็นลม ตอนหลังก็

สามารถดูเข็มฉีดยาแทงเข้าร่างกายตัวเองได้ 

เมื่อถึงวันที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไต ปรากฏว่าเธอแพ้ยาระงับปวดอย่างหนักจนอาเจียน แผลระบม  

หมอไม่รู้จะทำอย่างไรดี แต่เธอบอกว่า ไม่เป็นไรหมอ ขอยาพาราหนึ่งเม็ด เธอกินพาราเสร็จก็กำหนดลมหายใจ

เข้าออกจนหลับไป ปรากฏว่าหมอสามารถผ่าตัดต่อไปได้จนสำเร็จ โดยไม่มีเสียงร้องเจ็บจากเธอเลย หมอ

อัศจรรย์ใจมาก กลายเป็นกรณีศึกษาว่าอำนาจจิตมีพลังมาก ถ้าใช้ให้เป็น ก็สามารถช่วยให้เราอยู่กับความเจ็บ

ปวดได้ โดยไม่มีอาการทุกข์ทรมาน 

จิตนั้นมีพลังมาก อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปทางไหน ถ้าปล่อยจิตให้จมอยู่กับความกลัว ความตื่น

ตระหนก มันก็สามารถทำให้เราตายได้ง่าย ๆ เพราะว่าร่างกายแย่ลงจนไม่ทำงาน ถ้ามีความกังวล ยาก็เอาไม่อยู่ 

แต่ถ้ามีความสงบ มีสมาธิ มีสติ กายเจ็บแค่ไหน จิตก็เอาอยู่ จิตนั้นมีพลัง สามารถทำให้กายซึ่งท้อแท้หรือ

ปวกเปียก กลับมามีพลังขึ้นมาได้ 



เมื่อสักประมาณเจ็ดสิบปีก่อน มีนักบินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ขับเครื่องบินตกแถวเทือกเขาแอนดิส 

แถวละตินอเมริกา เป็นภูเขาสูง มีหิมะปกคลุมตลอดเทือกเขา นักบินคนนี้รอดตาย แต่ต้องกระเสือกกระสนเดิน

ฝ่าหิมะเป็นเวลาสามวันสามคืน แต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของผู้คนหรือชุมชน เขาเหนื่อยล้าเต็มที แต่ก็รู้ว่าถ้าหยุดเดิน

เมื่อไรจะต้องตายแน่ ๆ เขาจึงพยายามรวบรวมกำลัง เดินไปให้ได้ไกลที่สุด พอเดินไปได้พักใหญ่ก็หมดแรง คิด

ว่าตายแน่ เขาทำใจไว้แล้วว่าจะต้องตาย ในใจก็นึกอำลาลูกเมีย แล้วจู่ ๆ ก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตายอยู่ตรงนี้คงหา

ศพได้ยาก จะเกิดปัญหาตามมากับครอบครัว เพราะตามกฎหมายของฝรั่งเศส ถ้าหาศพไม่เจอจะเรียกว่าตาย

แล้วไม่ได้ ต้องรออีกสี่ปี ศาลจึงประกาศให้เป็นบุคคลสูญหาย จากนั้นคนในครอบครัวถึงจะได้เงินประกันชีวิต 

นักบินคนนั้นไม่อยากลูกเมียต้องรอถึงสี่ปีกว่าจะได้เงินประกันชีวิต เขาจึงคิดว่าทำอย่างไรให้มีคน

หาศพตนเองได้ง่ายขึ้น มองไปข้างหน้าประมาณร้อยเมตร ก็เห็นหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่ง เขาคิดว่าถ้าไปนอน

ตายบนหินก้อนนั้น  หากมีคนมาตามหาศพเขาก็คงจะเจอง่าย เขาจึงรวบรวมกำลังเป็นครั้งสุดท้าย กระเสือก

กระสนไปให้ถึงหินก้อนนั้น แต่พอถึงหินก้อนนั้นแล้วว เขากลับมีกำลังเดินต่อไปได้อีกเก้าสิบ กิโลเมตร จนมีคน

พบเขา และช่วยให้เขารอดตายในที่สุด 

จากเดิมที่คิดว่าแค่ร้อยเมตรไม่รู้จะเดินไหวหรือเปล่า ในที่สุดเขากลับมีเรี่ยวแรงเดินไปได้เกือบ 

ร้อย กิโลเมตร  เป็นเพราะอะไร  เป็นเพราะใจล้วน ๆ ก็ว่าได้  ความรักลูก รักเมีย ไม่อยากให้คนเหล่านั้น

ลำบาก ทำให้เขามีเรี่ยวแรง เกิดกำลังใจ จนสามารถเดินไปได้อีกไกล  อย่างที่ตัวเองและคนอื่น ๆ ก็ไม่คิดว่าจะ

ทำได้ 

ในทางตรงข้ามแม้ว่าร่างกายยังไหว แต่ถ้าใจไม่สู้ ร่างกายก็คงจะไม่ไหว เหมือนกับกรณีผู้ป่วย

ด้วยโรคพยาธิปากขอ แต่หมดเรี่ยวแรง เรื่องเหล่านี้ชี้ว่าใจนั้นสำคัญมาก 

ด้วยเหตุนี้ คนเราไม่ว่าเจอเหตุเภทภัยอย่างไร ถ้าหากว่าใจเราเข้มแข็ง หรือได้รับการฝึกมาอย่าง

ดี ก็สามารถประคองตนจนฟันฝ่าเหตุร้ายต่าง ๆ ไปได้ แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอดตายทุกครั้งไป เพราะบางครั้ง

มันก็สุดวิสัย เช่น เป็นมะเร็ง  บางครั้งแม้ใจจะสู้ หรือใจยังเป็นปกติอยู่ แต่ร่างกายมันไม่ไหว ก็อาจจะไม่รอด แต่

ว่าในระหว่างที่ป่วย ใจก็ไม่ได้ทุกข์ทรมาน 

จิตที่ไม่ได้รับการดูแลหรือฝึกฝน จะเข้าไปซ้ำเติมตัวเราให้ทุกข์มากขึ้น แทนที่จะป่วยกายอย่าง

เดียว กลับต้องป่วยใจด้วย แทนที่จะเสียทรัพย์อย่างเดียว ก็ต้องเสียสุขภาพจิตด้วย ไม่เป็นอันทำงาน เสียงาน

เสียการ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เสียสุขภาพ อารมณ์ไม่ดี ใครมาหยอกมาล้อก็โกรธ ด่า ทะเลาะเบาะแว้งกัน เลย

เสียเพื่อน   แทนที่จะเสียแค่หนึ่งอย่างก็เสียสี่อย่าง อย่างนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเอง เวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้น เราจะ

เสียอะไรอีกหลายอย่างตามมา ถ้าไม่ฝึกจิตไว้  แต่ถ้าเราฝึกจิตเอาไว้เป็นอย่างดี  เมื่อป่วยก็จะป่วยอย่างเดียว 

คือป่วยกาย ไม่ป่วยใจ เมื่อเสียก็เสียอย่างเดียว คือเสียทรัพย์ แต่อย่างอื่นไม่เสีย เมื่องานล้มเหลวก็ล้มเหลว

เฉพาะงาน แต่ตัวเองไม่ล้มเหลว 



หลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท่านทำงานเยอะมาก  นอกจากสอนกรรมฐาน

แล้วว ท่านยังทำงานพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือชาวบ้านบ้าน เช่น ทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างสหกรณ์ข้าวเพื่อ

ช่วยชาวบ้านที่ยากจน ชักชวนชาวบ้านทำเกษตรแบบผสมผสาน ฝึกอาชีพให้ชาวบ้าน นอกเหนือจากการสอน

วิปัสสนากรรมฐาน ท่านทำงานเหล่านี้มาสิบกว่าปี  หลายคนมาดูงานท่านแล้วถามว่างานของหลวงพ่อสำเร็จ

หรือไม่ ท่านตอบว่า “งานของหลวงพ่อล้มเหลว แต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลว” หมายความว่าแม้งานจะล้มเหลว 

แต่ใจท่านไม่เป็นทุกข์ 

คนส่วนใหญ่ ถ้างานล้มเหลว ก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวด้วย คือเป็นทุกข์ รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า 

เรียกว่าล้มเหลวทั้งงาน ล้มเหลวทั้งตัวเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะจิตมันไปซ้ำเติมตัวเอง 

คนที่ฝึกจิตไว้เป็นอย่างดี เมื่องานล้มเหลว ตัวเองก็ยังมีความสุขได้ ยังกินได้ นอนหลับ ยังมีกำลัง

ใจทำงานต่อ  นี้คือสิ่งที่เราทำได้ หากเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรา และพยายามพัฒนาจิตใจ โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ 

อาทิ สติ สมาธิ ขันติ วิริยะ เหล่านี้เป็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเรา ถ้าเราพัฒนาจิต จิตก็จะมีคุณภาพ 

และช่วยให้เรามีความสุข  เจอทุกข์ก็ไม่แพ้พ่าย 

ที่มา: http://www.visalo.org/article/jitvivat256105.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

จิตนั้นมีพลังมาก อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปทางไหน 
ถ้าปล่อยจิตให้จมอยู่กับความกลัว ความตื่นตระหนก  

มันก็สามารถทำให้เราตายได้ง่าย ๆ  
เพราะว่าร่างกายแย่ลงจนไม่ทำงาน  
ถ้ามีความกังวล ยาก็เอาไม่อยู่  

แต่ถ้ามีความสงบ มีสมาธิ มีสติ  
กายเจ็บแค่ไหน จิตก็เอาอยู่  

จิตนั้นมีพลัง สามารถทำให้กายซึ่งท้อแท้หรือปวกเปียก 
กลับมามีพลังขึ้นมาได้ 

พระไพศาล วิสาโล 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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พระพุทธคุณ ๓ ประการ 

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)



พระพุทธคุณ ๓ ประการ 
(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 

พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีในพระพุทธเจ้า มีอยู่ ๓ ประการ 

พระคุณประการที่ ๑ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยพระองค์เอง รู้อะไร รู้อริยสัจสี่ คือ รู้ทุกข์ซึ่ง

เกิดขึ้นที่จิต รู้สมุทัยคือตัวกิเลสอันเป็นเหตุทะเยอทะยานใช้กิเลสผิดลู่ผิดทางทำให้เกิดทุกข์ รู้นิโรธคือความปกติ

ของจิตได้แก่การดับกิเลส รู้มรรคคือปฏิปทาทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ รู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ตระหนี่ถี่

เหนียวความรู้ของพระองค์ ยังอุตส่าห์มาแจกให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตาม นี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้า

ประการแรก 

พระคุณประการที่ ๒ พระองค์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกาย วาจา และใจ กิเลสน้อยใหญ่

ไม่มีในจิตในใจของพระองค์ ราคะ โทสะ โมหะ แม้เล็กน้อยเท่าธุลี ก็ไม่มีในจิตในใจของพระองค์แล้ว พระองค์

จึงถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง 

เมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณ ๒ ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น พระองค์ก็มิได้นิ่งนอนใจ แม้ว่า

พระองค์จะหวงเอาไว้เป็นสมบัติส่วนพระองค์ก็ไม่มีใครไปว่าพระองค์ได้ แต่พระองค์ก็ยังสู้เสียสละ ยอมทุกข์ยาก

ลำบากเหน็ดเหนื่อยเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ในคามนิคมต่างๆ ทั่วประเทศอินเดีย จนกระทั่ง

ปลูกฝังพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงลงในชมพูทวีป ได้เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน อันนี้เป็น

พระคุณประการที่ ๓ พระมหากรุณาคุณ 

ภาวนาสร้างคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในจิต ท่านทั้งหลายดีใจ ภูมิใจหรือเปล่า ที่เกิดมาเป็น

มนุษย์สมบูรณ์ด้วยอวัยวะ ร่างกายสมบูรณ์ สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี แล้วก็มา

พบพระพุทธศาสนา คือคำสอนของพระพุทธเจ้า 

แม้ว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนานแสนนาน แต่ก็ยังทรงอยู่โดยพระคุณ พุทธธรรมยังแผ่คลุมโลก

อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณธรรม เราทุกคนสามารถที่จะสร้างคุณธรรมนี้ให้

เกิดขึ้นในจิตของเราได้ โดยวิธีการฝึกสมาธิวิปัสสนา 

ดังนั้น ณ โอกาสต่อไปนี้ ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดเตรียมนั่งสมาธิ โดยน้อมจิตน้อมใจ

รำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆ ว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆๆๆ แล้วสำรวมจิตสำรวมใจนึกว่า พระพุทธเจ้าก็ดี พระ

ธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี มีพร้อมอยู่ที่จิตของเราแล้ว แล้วก็สำรวมจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธๆ ไว้ในจิต 



ประโยคทิ้งท้าย: 

พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีในพระพุทธเจ้า มีอยู่ ๓ ประการ 

๑ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อริยสัจสี่ 

๒ พระองค์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลส 

๓ ทรงพระมหากรุณาคุณ แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ 

 

“หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลละกิเลส  

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)



พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลละกิเลส  

เหตุที่แนะนำตักเตือนนี่ก็เพื่อส่งเสริมกำลังศรัทธากำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้น

ดอก ธรรมดาจิตใจนี่ถ้าหากว่า ไม่ได้รับการส่งเสริมบ้าง ไม่มีผู้สนับสนุนบ้าง ลำพังแต่ความคิดนึก

รู้สึกของตัวผู้เดียว มันไม่เข้มแข็งพอก็มี เออ เป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น

เข้าไป มันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบังเทิงขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมในอันที่จะปฏิบัติตามคำ

สอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งๆขึ้นไป  

เพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคำสอนของลัทธิอื่นใด ศาสนาอื่น

ใด คำสอนของพระองค์สอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามละกิเลสไปโดยลำดับจนหมดสิ้น ศาสนาอื่น

ไม่มีที่จะสอนให้คนละกิเลสให้หมดสิ้นไป และก็ไม่มีใครจะไปละกิเลสให้หมดสิ้นไปในลัทธิอื่น 

ศาสนาอื่น มันเป็นอย่างนั้น มีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น ท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของ

พระพุทธเจ้าแล้ว ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆ ดังในครั้งพุทธกาลนั่นแหละพระอรหันต์

มีอยู่มากมายก่ายกอง ผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง มีอยู่มากมาย ท่านเหล่า

นั้นบวชเข้ามาแล้ว ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว ท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอด

ชีวิต  

อันนั้นล่ะเป็นสักขีพยานว่า ในพระพุทธศาสนานี้ ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ทำ

บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาสวะกิเลสบาปอธรรมได้จริงๆ ถ้าหากว่าละไม่ได้หมดก็เรียกว่า ละ

ได้เป็นบางส่วน ละได้โดยเอกเทศ อย่างนี้นะ คำว่า "ละได้โดยเอกเทศ" หมายเอา พระโสดาบัน 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี นี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศ ยังไม่สิ้น

เชิง มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลส

ตัณหาในพุทธศาสนานี้  

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ  

“พระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสให้หมดสิ้น” 

ที่มา:  http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=898 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ทำอาสวะกิเลสให้

หมดไปสิ้นไปได้จริงๆ ดังในครั้งพุทธกาลนั่นแหละพระอรหันต์มีอยู่

มากมายก่ายกอง ผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง มีอยู่

มากมาย ท่านเหล่านั้นบวชเข้ามาแล้ว ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว 

ท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิต 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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พุทโธ ใจสงบเยือกเย็น  
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)



พุทโธ ใจสงบเยือกเย็น 
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) 

“พุทโธ ใจสงบเยือกเย็น” 

 .. ให้เราเข้าวัดฟังธรรม เราฟังดูซิ “เวลานี้จิตใจของเรามันอยู่ธรรมใดภูมิใดภพใด ให้รู้จัก” จิตของ

เราอยู่ในกุศลหรืออกุศลก็ให้รู้จัก ให้เรานึกบริกรรม “พุทโธ๊ พุทโธ” เพ่งเล็งดูจิตของเราใน “พุทโธ” นั้น 

ถ้าจิตของเราเป็นกุศลมันเป็นยังไง คือจิตมีความสงบ มันไม่ส่งหน้าส่งหลัง ส่งซ้ายส่งขวา ส่งบนส่ง

ล่าง ตั้งอยู่จำเพาะท่ามกลางผู้รู้ “พุทโธ๊ พุทโธ มันมีใจเยือกใจเย็น” ใจสุข ใจสบาย  

“กายะลหุตา จิตตะลหุตา” จิตเบา กายมันก็เบา ไม่หนัก ไม่หน่วง ไม่ง่วง ไม่เหงา หายทุกข์หาย

ยาก หายความลำบากรำคาญ สบายอกสบายใจ นั่นแหละตัวบุญตัวกุศลแท้ ไม่ใช่อื่นเป็นบุญ  

ตัวสุขตัวสบายแท้ นี้จะได้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของเรา เป็นนิสัยของเรา ติดตนนำตัวไปทุก

ภพทุกชาติ นี่แหละให้เข้าใจไว้ “จิตของเราสงบเป็นสมาธิคือกุศล” อกุศลเป็นยังไง คือจิตเราไม่ดี จิต

ทะเยอทะยาน จิตดิ้นรน พะวัก พะวง จิตทุกข์ จิตยาก จิตไม่มีความสงบ มันเลยเป็นทุกข์ เรียกว่าอกุศล ความ

ทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่น เราต้องฟังดูที่นี่หละ ถ้าจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อน ก็ทำให้ตกทุกข์ได้ยาก ให้พากันรู้

พากันเข้าใจ ไม่ใช่มาจากอื่น มาจากจิต .. 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52210 



ประโยคทิ้งท้าย: 

“จิตของเราสงบเป็นสมาธิคือกุศล” 

จิตเราไม่ดี จิตทะเยอทะยาน  
จิตดิ้นรน พะวัก พะวง  
จิตทุกข์ จิตยาก  
จิตไม่มีความสงบ  

มันเลยเป็นทุกข์ เรียกว่าอกุศล  

ความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่น  
เราต้องฟังดูที่นี่หละ  

ถ้าจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อน  
ก็ทำให้ตกทุกข์ได้ยาก  

ให้พากันรู้พากันเข้าใจ ไม่ใช่มาจากอื่น มาจากจิต 

“หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ฟากโลก 
ฟากธรรม 

(สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



ฟากโลก-ฟากธรรม 

(อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา) 

ฟากโลก ย่อมมี “เห็นต่าง” เห็นต่าง สร้างโลกที่ดีขึ้นได้ ก็ทำลายโลกที่ดีลง

ได้ ขึ้นกับว่า เห็นต่างนั้น ต่างไปข้างกุศลหรือต่างไปข้างอกุศล 

แต่เพราะปกติของโลก ข้างอกุศลจะมีมากกว่าและแรงกว่า เสมอ เมื่อเห็น

ต่างไปข้างอกุศล จะไม่ให้แตกแยกย่อมเป็นไปไม่ได้ โลกจึงมีแต่วุ่นวาย ไม่มีวันจะสงบ

สันติอย่างยั่งยืน ได้เลย 

ฟากธรรมะ ไม่มีเห็นต่าง มีแต่เห็นผิดกับเห็นถูก เมื่อใดวางความเห็นผิดได้

หมด ก็มีแต่เห็นถูก เมื่อเห็นถูกจิตก็สงบสันติอย่าง แท้จริง 

รู้รักษาตัวรอดยามวิบากให้ผล ทำกรรมใดไว้ย่อมต้องมีผลกรรมนั้น

เสมอ แม้ปัจจุบันจะทำดีเป็นปกติ จะทำกุศลอยู่เป็นปกติ หากได้โอกาส กรรมไม่ดีที่เคย

ทำไว้ก็จะให้ผล อย่าคิดนะว่าเราทำดีปฏิบัติดีแล้วจะไม่เจอเรื่องไม่ดี แต่ให้รู้จักเอาตัว

รอดในช่วงที่กำลังรับผลไม่ดีนั้น 

ช่วงเวลาใดที่รู้สึกว่าจะประคองตัวไม่ไหว เหมือนดั่งเรือเล็ก ที่ไม่อาจต้าน

ความเชี่ยวกรากของสายน้ำได้ ก็ต้องเอาเรือเข้าฝั่ง เก็บรักษาเอาไว้ใช้ต่อเมื่อจำเป็น ถึง

วันนี้ เริ่มรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว ต้องปลดปล่อยภาระที่เกินจำเป็นออกไปก่อน รอให้ความ

เชี่ยวกรากของวิบากแผ่วเบาลง รอให้ใจถึงพร้อมมากกว่านี้ แล้วค่อยออกเรือกันต่อไป. 

ที่มา:http://www.dhammada.net/2012/04/25/14687/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ธรรมะ ไม่มีเห็นต่าง 
มีแต่เห็นผิดกับเห็นถูก 

เมื่อใดวางความเห็นผิดได้หมด ก็มีแต่เห็นถูก  
เมื่อเห็นถูกจิตก็สงบสันติอย่าง แท้จริง 

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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มีสติสังเกตใจ  
(ดังตฤณ)



มีสติสังเกตใจ  
(ดังตฤณ) 

ก่อนทำอะไร เราตรวจตราหลายสิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อม แต่มักลืมนึกไปว่า ถ้าใจไม่พร้อม ความ

พร้อมอื่นๆก็สูญเปล่า 

ชั่ววูบของความโลภอยากได้  ชั่ววูบของความโกรธอยากเอาคืน  ชั่ววูบของความหลงตัวอยากได้

หน้า  มักเป็นจังหวะเวลา  ที่เราลืมสังเกตใจกันมากที่สุด 

หลายคนยังมีอีกหลายชั่ววูบ  เช่น วูบของการเหม่อลอย  ตัดสินใจเรื่องสำคัญแบบเบลอๆ  ไม่ถาม

ใจให้แน่ก่อนว่า  ตัดสินใจไปแล้ว อยู่กับสิ่งนั้นแล้ว  จะเกิดอะไรขึ้นกับใจ  

คุณคงเคยนึกชื่นชมใครบางคน  ที่ดูเป็นพวก ‘มีเซนส์’  ใช้ชีวิตถูกที่ถูกทางเสมอ  บางทีก็นึกว่าเขา

คงดวงดี บุญเก่าเยอะ  แต่แท้จริงแล้ว ‘ดวงดี’ ยังสู้ ‘สติดี’ ไม่ได้  พวกเซนส์ดี อาจหมายถึงพวกที่มีสติ  ถามใจ

ตัวเอง ปรึกษาใจที่นิ่งๆของตัวเอง  บ่อยครั้งกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง 

และการมีสติดี เลือกถูก ไม่พลาดบ่อย  อาจเริ่มจากการฝึก ‘มีสติสังเกตใจ’ ให้เป็น  เห็น ณ จุด

เกิดเหตุ  รวมทั้ง ‘นึกภาพออกล่วงหน้า’ เสมอว่า  เลือกอะไรไปแล้ว  ใจสบายหรืออึดอัด 

เมื่อสังเกตใจเป็น แม้อยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก ก็จะพยายามเลือก ‘ทางออกของใจที่สบาย’ เมื่อ

ชีวิตเต็มไปด้วยวิธีเลือกให้กับใจที่สบาย ในที่สุดก็จะได้ ‘ชีวิตที่สบายใจ’ ในระยะยาวไปเอง! 

ดังตฤณ 

ที่มา: http://www.dharmamag.com/mag/index.php/editor-issues/1567-2018-05-31-10-02-02 



ประโยคทิ้งท้าย: 

เมื่อสังเกตใจเป็น แม้อยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก  
ก็จะพยายามเลือก ‘ทางออกของใจที่สบาย’  

เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยวิธีเลือกให้กับใจที่สบาย  
ในที่สุดก็จะได้ ‘ชีวิตที่สบายใจ’ ในระยะยาวไปเอง! 

“ดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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มุทิตา แก้ความริษยา  

(สมเด็จพระญาณสังวรฯ)



มุทิตา แก้ความริษยา  

สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

มุทิตา คือ ภาวะจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติ

ต่างๆ ปราศจากความริษยา เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตาตัดความยินร้ายไม่ยินดี

ด้วยที่ริษยาเสียได้  

มุทิตา นี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่ง ที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต วิธีอบรมคือระวังใจ

มิให้ริษยาในเมื่อได้เห็นได้ทราบสมบัติ คือความพรั่งพร้อมต่างๆ ของผู้อื่น  

เมื่อความริษยาเกิดขึ้นก็พยายามระวังเสีย หัดคิดว่า ตนเองมีความยินดีเมื่อตนได้

สมบัติที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไฉนเมื่อคนอื่นเขาได้จึงไปริษยาเขาควรจะพลอยยินดีกับเขา  

พิจารณาให้เห็นโทษของความริษยา เช่นว่า “อรติ โลกนาสิกา...ความริษยาเป็นเหตุ

ทำลายโลก” เมื่อทำมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้ ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่นโดย

เจาะจง หรือโดยไม่เจาะจงทั่วไปด้วยความคิดว่า “จงอย่าวิบัติจากสิ่งที่ได้แล้ว”  

อันที่จริงภาวะของจิตที่ยินดีในเวลาได้สมบัติต่างๆ ย่อมมีอยู่ ในเมื่อตนหรือคนเป็น

ที่รักได้สมบัติเป็นสามัญธรรมดา แต่ยังเจือด้วยริษยาในเมื่อเห็นคนอื่นได้สมบัติ และแม้ในสมบัติที่

ตนได้ ก็ยังมีโสมนัสเจือตัณหา  

พระบรมครูทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละให้เป็นธรรมขึ้น คือให้เป็น

คุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวางออกไป มิให้คับแคบเฉพาะตนและผู้ที่ตนรักเท่านั้น แต่ให้กว้าง

ออกไปตลอดถึงไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ โดยให้ปราศจากริษยา 

ทั้งปราศจากโสมนัสที่เจือกิเลสตัณหาด้วย เพราะว่าริษยาเป็นศัตรูที่ใกล้ของ

มุทิตา ฉะนั้นก็พึงยกตนขึ้นเป็นพยานหรืออุปมาเช่นเดียวกับสองข้อข้างต้น และให้ยกบุคคลผู้เป็น

ที่รักขึ้นเป็นพยานหรือเป็นอุปมา  

ดังพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยมุทิตา เหมือนอย่างเห็น

บุคคลผู้เป็นที่รักที่พอใจ ก็บันเทิงยินดีฉะนั้น” 

: ศีลและพรหมวิหาร ๔ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่มา:http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=52929 



ประโยคทิ้งท้าย: 

พุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยมุทิตา

เหมือนอย่างเห็นบุคคลผู้เป็นที่รักที่พอใจ ก็บันเทิงยินดีฉะนั้น” 

มุทิตา คือ ภาวะจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความ

เจริญด้วยสมบัติต่างๆ ปราศจากความริษยา เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ

ก็พลอยมีมุทิตาตัดความยินร้ายไม่ยินดีด้วยที่ริษยาเสียได้ 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ  

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com

ยอดแห่งบญุ 
(คณุดงัตฤณ)



ยอดแห่งบญุ
(คณุดงัตฤณ)

คนสว่นใหญ่เขา้ใจวา่ ไปวดัวา ไปกราบพระผูป้ระเสรฐิ คอืการ
ทำาบุญครอบจกัรวาล หรอืเป็นบุญทีใ่หญ่พอ ทีจ่ะไดเ้กดิใหมเ่ป็นเทวดา 
กลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีร่ ำ่ารวย หน้าตาสวยหล่อ ดวงชะตาด ีแฟนด ีเพือ่นดี
อะไรดีๆ ถกูใจไปหมด แถมตามวดัยงัมนีกัมโน ชว่ยสาธยายสรรพคณุ 
ทำาบุญอยา่งนัน้อยา่งน้ีแลว้ จะไดเ้กดิเป็นคหบด ีราชามหากษตัรยิ ์เขา้ถงึ
สวรรค ์เขา้ถงึนิพพานได ้โดยไมต่อ้งใชค้วามพยายามใดๆ ฉะนัน้ หากทำา
กริยิาติม๋ๆ พดูด ียิม้แยม้แจม่ใสทีว่ดั กจ็ะไดป้้าย  ‘คนด’ี ตดิตวัไปถงึชาติ
หน้าแน่ ไมต่อ้งแครค์วามประพฤตนิอกวดักนัหรอก

บางคนออกจากวดั กลบับา้นปุ๊ บ โวก้ วา้กปับ๊ เพราะเกบ็กด จาก
การแกลง้ดอีวดสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีว่ดัไวม้าก พอหลบซ่อนอยูใ่นบา้นมดิชดิ คดิวา่
ฟ้าดนิคงไมเ่หน็แลว้ เลยทำาตาปดูตาโปนเหมอืนยกัษ์ไดเ้ตม็ที่

ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนม ์ผูค้นไมไ่ดเ้ขา้ใจกนัอยา่งน้ี 
เชน่ พอมผีูท้ลูถามวา่ทำาบุญอะไร ใหผ้ลครอบจกัรวาลไปทัง้ชาตน้ีิและชาติ
หน้า (พดูงา่ยๆ ทำาบุญอยา่งเดยีวไดบุ้ญครบวงจร) พระพทุธเจา้ไมไ่ดต้รสั
ตอบวา่ ใหม้าวดั หรอืกระทัง่ใหม้าทำาบุญกบัพระองคท์า่น ทา่นชีใ้หท้ำาทีใ่จ 
คอื ทำาใจใหไ้มป่ระมาท

ทา่นตรสัวา่ รอยเทา้ชา้งรอยเดยีว รวมรอยเทา้สตัวอ์ื่นทีเ่ลก็กวา่
ไวไ้ด ้ฉนัใด ความไมป่ระมาทอยา่งเดยีว กร็วมเอากุศลธรรมอื่นไวไ้ดห้มด 
ฉนันัน้ ทา่นหมายความวา่  คนเราเมือ่ไมป่ระมาทในกรรม กจ็ะไมเ่หน็วา่ 
ความทุจรติทางกาย วาจา ใจ  แค่เลก็ๆน้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่เหน็จรงิๆวา่ 
ความสจุรติทางกาย วาจา ใจ  แมเ้ลก็ๆน้อยๆ กค็วรทำา เมือ่ละความเหน็ผดิ
เพิม่ความเหน็ชอบไดอ้ยา่งน้ี ยอ่มไมก่ลวัตาย ยอ่มรูอ้ยูว่า่ตนจะเป็นสขุทัง้
ปัจจุบนัและอนาคต นัน่แหละ! ยอดแหง่บุญ ทำาบุญประการเดยีว คอื ไม่
ประมาท แลว้ไดบุ้ญครบทุกประการ

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



สรปุคอื ดทีีว่ดั รา้ยทีบ่า้น สะทอ้นวา่ยงัประมาทอยู่ พดูจาสภุาพ
กบัพระ นึกวา่ไดบุ้ญใหญ่สดุแลว้ แตก่ลบัมาพดูกระโชกโฮกฮากกบัลกูเมยี
หรอืคนใช ้ไดช้ือ่วา่ใหทุ้กขม์ากกวา่ใหสุ้ข เมือ่กรรมเผลด็ผล กย็อ่มไดส้ขุ
น้อยกวา่ทุกข!์ 

ดงัตฤณ

สงิหาคม ๖๑

ประโยคท้ิงท้าย:

รอยเทา้ชา้งรอยเดยีว 
รวมรอยเทา้สตัวอ์ื่นทีเ่ลก็กวา่ไวไ้ด ้ฉนัใด 

ความไมป่ระมาทอยา่งเดยีว 
กร็วมเอากุศลธรรมอื่นไวไ้ดห้มด ฉนันัน้ 

พระพทุธโอวาท

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ยังชอบแต่งหน้า แต่งตัวสวย  
เป็นเหตุให้ไม่ก้าวหน้าในการเจริญสติไหม?  

(คุณดังตฤณ)



ยังชอบแต่งหน้า แต่งตัวสวย  
เป็นเหตุให้ไม่ก้าวหน้าในการเจริญสติไหม?  

(คุณดังตฤณ) 

ลองคิดแบบสุดโต่ง ถ้าไม่แต่งตัวเลย ไม่อาบน้ำเลย ไม่ทำหน้าทำผมเลย ถามว่า ใจแบบนั้นเป็น

อย่างไร ต้องตอบว่าเป็นใจที่ดูดาย ไม่รับผิดชอบความเรียบร้อยของชีวิต ใจแบบนั้นคงสว่างยาก หาความสว่าง

มาเจริญสติได้ยาก  

แต่หากเป็นสุดโต่งด้านตรงข้าม ตื่นมาแช่น้ำนมหนึ่งชั่วโมง แต่งหน้าทาเล็บสองชั่วโมง ทำผมสาม

ชั่วโมง มองกระจกเงาสำรวจความเรียบร้อยอีกครึ่งชั่วโมง และที่สำคัญ คิดแต่เรื่องความสวยความงาม คิดแข่ง 

คิดอวด คิดล่อตาล่อใจใครต่อใครตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างนี้จะเหลือเวลา เหลือใจที่ไหน ไปเจริญสติเพื่อความ

ปล่อยวางต้นเหตุทุกข์ได้? 

ถ้าอยู่ตรงที่ๆเหมาะ แต่งให้งามตามนิยม เอาให้รู้สึกดี รู้สึกมั่นใจในตัวเองตอนอยู่กับโลก คุณจะ

รู้สึกว่าแต่งแล้วก็ลืมๆไป ไม่นึกถึงความสวยความงามมากนัก และมีเวลา มีแก่ใจ ไปนึกถึงภาวะไม่เที่ยง นับแต่

ลมหายใจไปจนถึงสุขทุกข์ สงบฟุ้ง กันได้อยู่ 

ในทางการเจริญสติจริงๆ เราจะไม่เน้นความสำคัญว่า ยังแต่งหน้าอยู่หรือเปล่า แต่จะดูที่ความมีแก่

ใจสำรวจว่า แต่งแล้วเกิดอะไรขึ้น เช่น พอแต่งแล้วรู้สึกว่ามีคนมอง มีคนทักถึงความต่างในแต่ละวัน มีคนจ้องติ 

มีคนจ้องอิจฉา หรือกระทั่งมีคนจ้องนาน คุณมีสติพอจะเห็นตามจริงไหมว่า ใจถูกดูดเข้าไปติด เข้าไปพัวพัน 

เข้าไปพะวงเกี่ยวกับการตกแต่ง ยากที่จะถอนออกมาจากความรู้สึกหลงรูป ยากที่จะไม่อยากสวยให้สุดก่อน

ออกจากบ้าน 

ตัวขวางการเจริญสติ ตัวขวางนิพพานของแท้ อยู่ที่ใจยึด ไม่ใช่อยู่ที่รูปทรงสีสันภายนอก สำรวจ

สังเกตเข้ามาที่ใจตัวเองนี่แหละตอนเดินออกจากบ้านอย่างรู้ตัวว่าสวยแล้วคนมองมีสติเห็นระดับความยึดว่า 

เหนียวแน่นเพียงใดไหมมีสติเห็นว่า นั่นเป็นแค่ความปรุงแต่งทางใจชั่วคราวไหมมีสติเห็นว่า ใจเราเบาจากความ

ยึดลงได้เรื่อยๆไหมสติเห็นความจริงทางใจนั่นเองคือทิศทางของความคลาย ความวางลงเรื่อยๆ! 

คุณดังตฤณ 

ที่มา : https://th-th.facebook.com/dungtrin/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

ตัวขวางการเจริญสติ  
ตัวขวางนิพพานของแท้ อยู่ที่ใจยึด  
ไม่ใช่อยู่ที่รูปทรงสีสันภายนอก  

สำรวจสังเกตเข้ามาที่ใจตัวเองนี่แหละ 
สติเห็นความจริงทางใจนั่นเอง 

คือทิศทางของความคลาย ความวาง 

“คุณดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


รวบรวมข้อปฏิบัติ คำสอน  
ท่าน ก. เขาสวนหลวง



รวบรวมข้อปฏิบัติ คำสอน ท่าน ก. เขาสวนหลวง 

การเกิดมานี้มิใช่เพื่ออะไรอื่น เพื่อจะมีการศึกษาให้รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์ และ

ทางดำเนินไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ ให้มีความละอาย และมีความกลัวต่อทุกข์โทษนานัปประการ  ให้

ค้นหาความจริง จนแน่ใจในตนเองให้ได้ ไม่ต้องไปเชื่อตามใคร 

ถ้ามีหลักของพิจารณาตนเองพอสมควร ก็จะรู้เรื่องของกาย ของใจ ที่มันเป็นกลุ่มของ

ธรรมชาติ ที่มีความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  ไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ดับทุกข์ ดับกิเลส

ได้เรื่อยไป และจะต้องตรวจกันให้ละเอียด ตรวจให้ลึก จึงจะทำลายโรคกิเลสได้ 

ขั้นแรก ต้องฝึกฝนอบรมให้จิตสงบ โดยมีกรรมฐานเป็นเรือนที่อยู่ของจิต  และก็ควบคุม

อายตนะ ผัสสะให้อยู่ในอำนาจของสติ  แล้วก็คอยเฝ้ามองแต่จิตใจของตนเองทุกอิริยาบถ  อะไรจะเกิด

ขึ้นมาก็เห็นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป จิตก็เป็นปรกติ  ก็รู้อยู่อย่างนั้น แล้วก็พิจารณาประกอบทุก

อิริยาบถ 

ฉะนั้นความรู้ที่เป็นการอ่าน การฟัง มันก็เท่ากับเป็นแผนที่อยู่แล้ว แต่ตัวจริงนี้มันต้องมา

กำหนด ต้องมารู้ ต้องมาพิจารณา  มันจึงจะปล่อยวางได้เรื่องจริงมีอยู่อย่างนี้ มันจึงจะปล่อยวางได้  

ดังนั้นจึงต้องใช้ปัญญาของตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญ การเจริญวิปัสสนาสามารถทำได้ทุก

อิริยาบถ กำลังพูด กำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้  ให้รู้แจ้งด้วยใจจริงในลักษณะของความว่าง คือ ฟังให้เข้าใจ  และ

ให้ความรู้สึกอย่างนี้เข้ามาอยู่ในใจด้วย แล้วก็ให้รู้ว่าเสียง เป็นเพียงสื่อให้เข้าไปรู้ใจเป็นสื่อให้ใจรู้จริง แล้ว

ก็เป็นสื่อให้ใจรู้แจ้ง  

แม้จะมีข้อปฏิบัติมากมาย แต่ความสำคัญอยู่ตรงที่หยุด จะต้องย้ำอยู่อย่างนี้  ให้หยุดดูทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วดับหมด พิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียว  แล้วจะแก้ปัญหาในข้อปฏิบัติได้มากมาย 

ขอให้รู้อยู่ตรงจิต ตรงใจทุกขณะไปให้ได้ การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการทำได้ง่ายๆ  จิตก็สงบ 

มันสงบจากการทำชั่ว ศีลก็บริสุทธิ์อยู่ในตัว หยุดดู หยุดรู้ หยุดปล่อย หยุดวาง ดับหมด แล้วให้ทรงภาวะ

ของจิตที่มีความรู้  ความรู้ในลักษณะที่ว่างอยู่ในตนเองไว้ 

ถ้าว่างอย่างนี้ได้ติดต่อ นิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิต เป็นการดับสนิทของทุกข์ได้ทุกขณะ  ดับ

ความโกรธ ความโลภ ความหลงได้ขณะไหน ก็เป็นนิพพานขณะนั้น  เป็นนิพพานทีละเล็กละน้อยไปก่อน 

จนกว่าเป็นนิพพานจริงคือ  โลภ โกรธ หลง หรือกิเลส ตัณหาสลายตัวหมดสิ้นเหมือนกับตาลยอดด้วน

ไม่มีงอกเลย 



ในขณะที่ตาเห็นรูป จิตนี้ก็ยังเป็นปรกติอยู่ ในขณะที่ฟังเสียง จิตก็ยังเป็นปรกติอยู่  ตลอดจน

การได้กลิ่น ลิ้นรู้รส หรือ การสัมผัสผิวกายอะไรขึ้นมานี้  จิตก็มีการดำรงสติอยู่ เป็นอันว่ารู้อยู่โดยเฉพาะ

ตัวจิต ไม่มีการแส่ส่ายไปตามผัสสะ ความรู้สึกรับสัมผัสอะไรทางทวารนี้ ขอ ให้มองเห็นเป็นธรรมชาติไว้  

คือว่าไม่ให้ไปหมายว่ามันดี มันชั่ว หรือมันสุข มันทุกข์อะไรทั้งหมด  ปล่อยวางให้เป็นไปตาม

ธรรมชาติแล้วจิตนี้จะอยู่ในภาวะที่อยู่ในความสงบได้  มันไม่มีเรื่องที่จะคิดนึก ปรุงแต่ง แส่ส่ายไป มันก็

สงบตามธรรมชาติของมันได้ 

การอบรมข้อปฏิบัติในด้านจิตใจนี้เป็นของละเอียด และเป็นของสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะฉะนั้น

เราจะต้องสำรวมแล้ว สำรวมอีก ระวังอยู่รอบด้านทีเดียว  เพราะว่ากิเลสเกิดง่ายๆ ถ้าไม่สำรวม ไม่ระวัง

รักษาตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจไว้  กิเลสสำคัญนัก จะมาเผาให้จิตใจเร่าร้อน เศร้าหมอง 

ที่มา :http://www.sookjai.com/index.php?topic=11805.0 



ประโยคทิ้งท้าย :  

การเกิดมานี้มิใช่เพื่ออะไรอื่น เพื่อจะมีการศึกษาให้รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุ 

ที่ทำให้เกิดทุกข์ และทางดำเนินไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ 

ให้มีความละอาย และมีความกลัวต่อทุกข์โทษนานัปประการ  

ให้ค้นหาความจริง จนแน่ใจในตนเองให้ได้ ไม่ต้องไปเชื่อตามใคร 

ถ้ามีหลักของพิจารณาตนเองพอสมควร ก็จะรู้เรื่องของกาย ของใจ 

ที่มันเป็นกลุ่มของธรรมชาติ ที่มีความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  

ไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ดับทุกข์ ดับกิเลสได้เรื่อยไป 

และจะต้องตรวจกันให้ละเอียด ตรวจให้ลึก จึงจะทำลายโรคกิเลสได้ 

การอบรมข้อปฏิบัติในด้านจิตใจนี้เป็นของละเอียด และเป็นของสำคัญอย่างยิ่ง  

เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมแล้ว สำรวมอีก ระวังอยู่รอบด้านทีเดียว  

เพราะว่ากิเลสเกิดง่ายๆ ถ้าไม่สำรวม ไม่ระวังรักษาตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจไว้  

กิเลสสำคัญนัก จะมาเผาให้จิตใจเร่าร้อน เศร้าหมอง 

“ท่าน ก. เขาสวนหลวง”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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รักษาตัวรอดยามวิบากให้ผล  
(อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



รักษาตัวรอดยามวิบากให้ผล  

รักษาตัวรอดยามวิบากให้ผล 
ทำกรรมใดไว้ย่อมต้องมีผลกรรมนั้นเสมอ 

 แม้ปัจจุบันจะทำดีเป็นปกติ จะทำกุศลอยู่เป็นปกติ 
หากได้โอกาส กรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ก็จะให้ผล 

 อย่าคิดนะว่าเราทำดีปฏิบัติดีแล้วจะไม่เจอเรื่องไม่ดี  
แต่ให้รู้จักเอาตัวรอดในช่วงที่กำลังรับผลไม่ดีนั้น 

 ช่วงเวลาใดที่รู้สึกว่าจะประคองตัวไม่ไหว เหมือนดั่งเรือเล็ก 
ที่ไม่อาจต้านความเชี่ยวกรากของสายน้ำได้ ก็ต้องเอาเรือเข้าฝั่ง  

เก็บรักษาเอาไว้ใช้ต่อเมื่อจำเป็น 

  

 ถึงวันนี้ เริ่มรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว 
 ต้องปลดปล่อยภาระที่เกินจำเป็นออกไปก่อน  
 รอให้ความเชี่ยวกรากของวิบากแผ่วเบาลง 

รอให้ใจถึงพร้อมมากกว่านี้ แล้วค่อยออกเรือกันต่อไป. 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2013/10/24/23541/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

รักษาตัวรอดยามวิบากให้ผล 
ทำกรรมใดไว้ย่อมต้องมีผลกรรมนั้นเสมอ 

ช่วงเวลาใดที่รู้สึกว่าจะประคองตัวไม่ไหว 
ดั่งเรือเล็กที่ไม่อาจต้านความเชี่ยวกรากของสายน้ำได้  
ก็ต้องเอาเรือเข้าฝั่ง เก็บรักษาเอาไว้ใช้ต่อเมื่อจำเป็น 

ปลดปล่อยภาระที่เกินจำเป็นออกไปก่อน  
 รอให้ความเชี่ยวกรากของวิบากแผ่วเบาลง 

รอให้ใจถึงพร้อมมากกว่านี้ แล้วค่อยออกเรือกันต่อไป 

“อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com

รู้เหน็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
(หลวงพอ่ทลู ขปิปฺปญฺโญ)



รูเ้หน็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
(หลวงพอ่ทลู ขปิปฺปญฺโญ)

การรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญา จะไมเ่หมอืนนิมติทีเ่กดิขึน้จาก ความสงบ
ของสมาธ ิภาพนิมติทีเ่กดิจากสมาธมิหีลายรปูแบบ เชน่ปรากฏวา่เหน็ เรานอนตายบา้ง เหน็โครง
กระดกูของตวัเองบา้ง เหน็รา่งกายเป่ือยเน่าบา้ง ผูไ้มเ่ขา้ใจในหลกัปฏบิตักิค็ดิวา่ อสภุะไดเ้กดิขึน้
กบัเรา หรอืเขา้ใจวา่วปัิสสนาไดเ้กดิขึน้กบัเรา หลกัทีจ่รงิแลว้ไมใ่ช ่เป็นเพยีงภาพนิมติของอสุภะ
เทา่นัน้ นิมติน้ี เกดิขึน้แลว้กผ็า่นไปใจไมไ่ดเ้กดินิพพทิา ความเบื่อหน่ายคลายกำาหนดัแต่อยา่งใด 
ถงึจะเอาเรือ่งน้ีมาเล่าใหใ้ครๆ ฟังกเ็พยีงเล่าตามปรากฏการณ์ของสมาธเิทา่นัน้ 

ถา้จะเอาเรือ่งทีเ่กดิขึน้น้ีมาเป็นอุบายในการฝึกวปัิสสนากจ็ะเป็นการด ีเมือ่จติได ้
ถอนออกจากสมาธแิลว้ใหใ้ชปั้ญญาสมมตุภิาพทีเ่กดิขึน้เอาไวใ้นลกัษณะนิมตินัน้เป็นอยา่งไร ให้
พจิารณาขยายออกไปโดยสมมตุ ิถา้เป็นรปูขนัธก์ใ็หแ้ยกธาตุ ดนิ ธาตุนำ้า ธาตุลม ธาตุไฟ ออกเป็น
สว่นๆ ใชปั้ญญาพจิารณาใหเ้ป็นไปใน ความไมเ่ทีย่งบา้ง ใชปั้ญญาพจิารณาวา่เป็นกอ้นทุกขบ์า้ง ใช้
ปัญญาพจิารณา ลงสูอ่นตัตาบา้ง ใชปั้ญญาพจิารณาลงสูอ่สุภะความสกปรกโสโครกบา้ง ใชปั้ญญา
พจิารณาใหรู้เ้หน็วา่รา่งกายน้ีเป็นเพยีงทีพ่กัของใจชัว่คราวบา้ง ใชปั้ญญาพจิารณาวา่อกีวนัหน่ึงใจ
จะออกจากรา่งกายน้ีไป การใชปั้ญญาพจิารณาใน ลกัษณะน้ีจงึเป็นอุบายวธิเีจรญิวปัิสสนา หรอืเป็น
วธิฝึีกวปัิสสนาเทา่นัน้ ในเมือ่ใจมคีวามรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิเมือ่ไร ในเมือ่นัน้จงึเรยีกวา่วปัิสสนา
ทีแ่ทจ้รงิ ถา้รูเ้หน็สจัธรรมความจรงิดว้ยสตปัิญญาเฉพาะตวัอยูอ่ยา่งน้ี ในความรูส้กึ ลกึๆ ของใจจะ
มคีวามละเอยีดอ่อนและมกีำาลงั ทัง้มคีวามกลา้หาญพรอ้มทีจ่ะ เผชญิหน้ากบัปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ไดท้กุกาลเวลา เหมอืนผูม้อีาวธุอยูใ่นมอื จะไมก่ลวัต่อหมูข่า้ศกึศตัรทูีเ่ขา้มารกุราน ไมว่า่ใน
เหตุการณ์เชน่ไร จะไมห่นีหน้า หลบตวักลวัตายแต่อยา่งใด 

          เพราะเชือ่มัน่ในอาวธุทีท่นัสมยัอยูใ่นมอือยูแ่ลว้ น้ี ฉนัใด ผูป้ฏบิตัถิา้มสีตปัิญญาอยูใ่นใจจะ
ไมเ่กรงกลวัต่อกเิลสตณัหาแต่อยา่งใด เพราะมคีวามมัน่ใจในการแกปั้ญหาไดทุ้กกรณี จะมกีาร
สมัผสัทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะอยูก่ต็ามสตปัิญญาจะคอยประสาน 
งานอยูท่ีใ่จตลอดเวลา มายาเล่หเ์หลีย่มของกเิลสตณัหาจะมาหลอกใจดว้ยวธิใีด สตปัิญญาจะรอบรู้
ในกลลวงของกเิลสตณัหาไดท้กุขัน้ตอน จะไปทีไ่หนอยูใ่นทีใ่ดจะไมก่ลวัต่อกเิลสตณัหาทีจ่ะเกดิขึน้ 
เพราะมสีตริะลกึไดใ้นเหตุการณ์ทัง้ปวง สมัปชญัญะจะมคีวามรูต้วัเตรยีมพรอ้มอยูต่ลอดเวลา 

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ปัญญาจะมคีวามรอบรู ้พรอ้มทีจ่ะแกปั้ญหาไดท้นัต่อเหตุการณ์ ถา้ผูป้ฏบิตัมิคีวามพรอ้มแลว้อยา่งน้ี
กเิลสมารจะมกีลวธิมีาหลอกลวงใจไดอ้ยา่งไร นัน้คอืใจยอมรบัความเป็นจรงิจาก ปัญญา อยา่งเตม็
ตวัไปแลว้ 

          ฉะนัน้การปฏบิตัเิพือ่การละถอนปล่อยวางกเิลสตณัหาจงึเป็นเรือ่งใหญ่ จะวา่สงครามลา้ง
โลกใหห้มดไปจากใจกพ็ดูไดอ้ยา่งเตม็ปากเตม็คำา การรือ้ถอนภพชาตใิหห้มดไปจากใจ เป็นนิสยั
ของผูม้สีตปัิญญาทีม่คีวามฉลาดรอบรู ้กเิลส ตณัหาจะไปหลบซ่อนอยูใ่นขนัธห์า้ สตปัิญญากต็ามขดุ
คุย้สบัฟันอยูต่ลอดเวลา กเิลสตณัหาแอบแฝงอยูท่ีร่ปู สตปัิญญากข็ดุคน้ทำาลายใหเ้ป็นไปตามอนิจจงั
ทกุขงั อนตัตา กเิลสตณัหาจะไปแอบแฝงอยูใ่นเวทนา แอบแฝงอยูใ่นสญัญา แอบแฝงอยูใ่นสงัขาร 
แอบแฝงอยูใ่นวญิญาณ สตปัิญญากเ็ขา้ไปทำาลายใหเ้ป็นไปในไตรลกัษณ์น้ีทัง้หมด กเิลสตณัหาจะ
อาศยัตนคอืขนัธห์า้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ถา้ทำาลายตนไดแ้ลว้กช็ือ่วา่ทำาลายกเิลสตณัหานัน้เอง รปูไมใ่ช่
ตน ตนไมใ่ชร่ปู รปูไมม่ใีนตน ตนไมม่ใีนรปู เวทนาไมใ่ชต่น ตนไมใ่ชเ่วทนา เวทนาไมม่ใีนตน ตน 
ไมม่ใีนเวทนา สญัญาไมใ่ชต่น ตนไมใ่ชส่ญัญา สญัญาไมม่ใีนตน ตนไมม่ใีน สญัญา สงัขารไมใ่ชต่น 
ตนไมใ่ชส่งัขาร สงัขารไมม่ใีนตน ตนไมม่ใีนสงัขาร วญิญาณไมใ่ชต่น ตนไมใ่ชว่ญิญาณ วญิญาณ
ไมม่ใีนตน ตนไมม่ใีนวญิญาณ ถา้รูเ้หน็ดว้ยสตปัิญญาชดัเจนอยา่งน้ี กเิลสมารทัง้หลายจะไปอาศยั
ในขนัธห์า้ได ้อยา่งไร จงึไดส้ญูสลายไปจากขนัธห์า้น้ีโดยหมดสิน้ 

           ผูป้ฏบิตัติอ้งสงัเกตดตูวัเองวา่ ขณะน้ีเรามปัีญญาความฉลาดรอบรูใ้นสจัธรรมหรอืไม ่หรอื
มเีพยีงความรูท้ีไ่ดจ้ดจำาเอาตามตำารา อาศยัรูต้ามครอูาจารยท์ีท่า่นไดอ้ธบิายใหฟั้ง ถา้หากรูเ้พยีง
เทา่น้ี จะเป็นปัญญาในสญัญา เป็นปัญญาในภาคทฤษฎอียูใ่นขัน้สตุมยปัญญาเทา่นัน้ ยงัไมถ่งึขัน้
จนิตามยปัญญา และ ภาวนามยปัญญาแต่อยา่งใด ปัญญาในหมวดปรยิตั ิปัญญาในภาคปฏบิตั ิทัง้ 
สองน้ีมคีวามเกีย่วโยงกนัอยูก่ต็าม ปัญญาในภาคปรยิตัมิเีทา่ไรกม็คีวามพอใจอยู่เพยีงเทา่นัน้ 
ปัญญาในภาคปฏบิตัทิีจ่ะทำาใหเ้กดิความฉลาดรอบรูต้ามความเป็นจรงินัน้ ผูป้ฏบิตัไิมช่อบพฒันา
ปัญญาทีเ่ป็นของสว่นตวัใหเ้กดิขึน้บา้งเลยน้ีกเ็พราะไดย้นิไดฟั้งมาวา่ทำาสมาธใิหจ้ติมคีวามสงบแลว้
ปัญญากจ็ะเกดิขึน้ น้ีเองผู ้ปฏบิตัจิงึไมย่อมฝึกปัญญา ยงัมคีวามเหน็ต่อไปวา่ เมือ่ปัญญาเกดิขึน้
จากสมาธแิลว้ กจ็ะไปละกเิลสตวันัน้ละตณัหาตวัน้ีใหห้มดไปจากใจ โดยตวัเองอยูเ่ฉยๆ ไมต่อ้งทำา
อะไร ปัญญาจะละกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจไปเอง เรากจ็ะไดเ้ป็นพระอรยิเจา้ทีส่มบรูณ์ 

         ความเขา้ใจอยา่งน้ีๆ เองจงึทำาใหผู้ป้ฏบิตัไิมย่อมฝึกปัญญา จะนัง่คอยทา่เป็นพระอรยิเจา้  
ฟรีๆ  ในลกัษณะอยา่งน้ีไมม่ทีีไ่หนในคำาสอนของ พระพทุธเจา้เลย แต่คนเราคดิกนัไปในมจิฉาทฏิฐ ิ
ความเหน็ผดิไปเอง การปฏบิตัถิา้ศกึษาประวตัขิองพระอรยิเจา้ในครัง้พทุธกาลใหด้แีลว้ จะไมเ่กดิ
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เป็นมจิฉาปฏบิตัแิต่อยา่งใด จงึขอใหทุ้กทา่นไดพ้จิารณาในเหตุผล ความเป็นมาของพระอรยิเจา้ทัง้
หลาย เราจะไดเ้อาเป็นแบบอยา่งในอุบายวธิกีารปฏบิตัขิองทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็นสมัมาปฏบิตัติรงตาม
กระแสธรรมคำาสอนของพระพทุธเจา้ และพระอรยิเจา้ทัง้หลายในครัง้พทุธกาล ในยคุน้ีสมยัน้ีถงึจะมี
พระอรยิเจา้อยูก่ต็าม เมือ่ไม่ยอมรบัถงึทา่นจะแสดงธรรมดมีเีหตุผล หรอืเขยีนหนังสอืชีแ้นะแนว 
ทางปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งอยูก่ต็าม กจ็ะไมย่อมรบัความจรงิจากทา่นเหล่านัน้ ยงัมคีนสว่นใหญ่ทีเ่ขา้ใจวา่ 
ในยุคน้ีสมยัน้ีหมดยุคหมดสมยัของพระอรยิเจา้ไปแลว้ ถงึจะอธบิายใหฟั้งวา่ยงัมพีระอรยิเจา้อยูก่ย็งั
ไมเ่ชือ่อยูน่ัน้เอง ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัจิงมคีวามหนกัแน่นในธรรม อยา่ไปตื่นตามขา่วลอืของกลุ่มคนพาล
เหล่านัน้ อยา่ประมาทในชวีติทีม่อียูอ่นัน้อยนิด เราจะทำาใหช้วีติเรามคีณุคา่ก่อนทีจ่ติจะปราศจาก
รา่งกายน้ีไป ขอใหทุ้กทา่นจงฝึกสตปัิญญา ฝึกการพจิารณาในหลกัความเป็นจรงิอยูเ่นืองๆ

หลวงพ่อทูล ขิปปฺปญโฺญ
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ประโยคท้ิงท้าย:

ขณะน้ีเรามปัีญญาความฉลาดรอบรูใ้นสจัธรรมหรอืไม ่หรอืมเีพยีงความรูท้ีไ่ดจ้ดจำา
เอาตามตำารา อาศยัรูต้ามครอูาจารยท์ีท่า่นไดอ้ธบิายใหฟั้ง ถา้หากรูเ้พยีงเทา่น้ี จะเป็นปัญญาใน
สญัญา เป็นปัญญาในภาคทฤษฎอียูใ่นขัน้สตุมยปัญญาเทา่นัน้ ยงัไมถ่งึขัน้จนิตามยปัญญา และ ภา
วนามยปัญญาแต่อยา่งใด 

ปัญญาในหมวดปรยิตั ิปัญญาในภาคปฏบิตั ิทัง้สองน้ีมคีวามเกีย่วโยงกนัอยู่  ปัญญา
ในภาคปรยิตัมิเีทา่ไรกม็คีวามพอใจอยูเ่พยีงเทา่นัน้ ปัญญาในภาคปฏบิตัทิีจ่ะทำาใหเ้กดิความฉลาด
รอบรูต้ามความเป็นจรงินัน้ 

ผูป้ฏบิตัไิมช่อบพฒันาปัญญาทีเ่ป็นของสว่นตวัใหเ้กดิขึน้บา้งเลยน้ี กเ็พราะไดย้นิได้
ฟังมาวา่ทำาสมาธใิหจ้ติมคีวามสงบแลว้ปัญญากจ็ะเกดิขึน้ น้ีเองผูป้ฏบิตัจิงึไมย่อมฝึกปัญญา ยงัมี
ความเหน็ต่อไปวา่ เมือ่ปัญญาเกดิขึน้จากสมาธแิลว้ กจ็ะไปละกเิลสตวันัน้ละตณัหาตวัน้ีใหห้มดไป
จากใจ โดยตวัเองอยูเ่ฉยๆ ไมต่อ้งทำาอะไร ปัญญาจะละกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจไปเอง เรากจ็ะ
ไดเ้ป็นพระอรยิเจา้ทีส่มบรูณ์ 

         ความเขา้ใจอยา่งน้ีๆ เองจงึทำาใหผู้ป้ฏบิตัไิมย่อมฝึกปัญญา จะนัง่คอยทา่เป็นพระอรยิเจา้  
ฟรีๆ  ในลกัษณะอยา่งน้ีไมม่ทีีไ่หนในคำาสอนของ พระพทุธเจา้เลย
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รู้ใจ รู้กาย ส่ิงเรียบง่ายสู่ความสขุท่ีแท้จริง 
(อ.สรุวฒัน์ เสรวีวิฒันา)

‘ดจูติ ดใูจ’ ถา้คณุเป็นคนหน่ึงที ่ไดย้นิ ไดฟั้ง ไดอ่้าน คำาน้ีหลายครัง้ แต่กย็งัสงสยั
ซำ้าๆ วา่มนัคอือะไร ดอูยา่งไร และเพือ่อะไร คำาอธบิายของผูช้ายคนน้ีอาจจะชว่ยคลีค่ลายคำาถาม
เหล่านัน้ได ้แมว้า่เขาไมใ่ชอ่าจารยธ์รรมะ ไมใ่ชภ่กิษุสงฆ ์แต่ประสบการณ์การภาวนาในฐานะ
ฆราวาสตัง้แต่วยัหนุ่ม การลองผดิลองถกู ลม้ๆ ลกุๆ จนไดเ้จอหลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชว่ย
ชีน้ำา กค็อ่ยๆ เกดิความเขา้ใจในการภาวนา นำาไปสู่ความเขา้ใจในชวีติ

สรุวฒัน์ เสรวีวิฒันา อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ อาย ุ52 ปี เป็นอาสาสมคัรชว่ยเหลอืงานหลวงพอ่ปราโมทยม์าจนถงึ
ปัจจุบนั ในวยัหนุ่มเขาเกดิความทุกขช์นิดที ่‘นำ้าตาตกใน’ จากเรือ่งความรกั ทกุขต์ามภาษาวยัรุน่
ครัง้นัน้ทำาใหเ้ขาเริม่หาทางออก แลว้กส็ะดุดตากบัหนงัสอืเล่มหน่ึงของพระอาจารยพ์ทุธทาสทีช่ือ่วา่
‘เกดิมาทำาไม’ เมือ่ไดอ่้านกจ็บัใจความไดว้า่ ‘คนเราจะเกดิมาเพือ่กนิ เพือ่กาม และเพือ่เกยีรต ิ
เทา่นัน้หรอื ทัง้ทีจ่รงิแลว้ผูท้ีไ่ดเ้กดิมาในโลกน้ี ยงัมสีิง่ทีด่ทีีส่ดุทีค่วรจะไดร้บั สิง่นัน้กค็อืการมชีวีติ
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อยูไ่ดโ้ดยไม่เป็นทกุข’์ น่ีเป็นจุดเริม่ตน้ใหเ้ขาสนใจธรรมะ และอ่านหนงัสอืของพระอาจารยพ์ทุธทาส
เรือ่ยมา พยายามหาครบูาอาจารย ์เพยีรนัง่สมาธ ิเดนิจงกรมหลายปี แต่กไ็มเ่คยน่ิงสงบดงัทีค่าด
หวงั จนสดุทา้ยไดเ้จอกบัหลวงพอ่ปราโมทยใ์นเวบ็บอรด์ ‘ลานธรรม’ ซึง่ขณะนัน้ทา่นเป็นฆราวาสที่
ชว่ยเขยีนและตอบปัญญาธรรมะ

“ผมอ่านวธิกีารของทา่นแลว้รูส้กึสบายๆ เพราะผมทำามาอยา่งเครง่เครยีด เวลาไม่
สงบกพ็ยายามบงัคบักดขม่จติใหส้งบ ทา่นบอกให ้‘รู’้ มอีะไรเกดิขึน้แครู่ท้นัจติไป”

หลงัจากนัน้เขากล็องสง่อเีมลไปถามถงึวธิปีฏบิตัเิมือ่ตนเองโกรธ ปกตเิขาจะครุน่คดิ
หาเหตุผลวา่ทำาไมโกรธ เพราะอยากเลกิโกรธแลว้ ทา่นกต็อบวา่วธิน้ีีผดิ เพราะพยายามเอาชนะ
กเิลสดว้ย ‘ความอยาก’ ซึง่เป็นเหตุแหง่ทุกขแ์บบหน่ึง จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะพน้ทกุขจ์ากการสรา้งเหตุ
แหง่ทุกข ์ทา่นบอกให ้‘รูแ้ละดจูติ’ แมว้า่ในตอนนัน้เขาจะยงัไม่เขา้ใจในทนัท ีแต่คำาตอบกช็ว่ยใหโ้ล่ง
ใจและหายเครยีดไดช้ัว่คราว จงึหาโอกาสไปเจอหลวงพอ่ปราโมทย ์ทา่นบอกวา่เขายงัรูส้กึตวัไม่
เป็น ตอ้งรูส้กึตวัใหเ้ป็นเสยีก่อน ขณะทีน่ัง่ฟังทา่นสอนคนอื่น เขากภ็าวนาอย่างเครง่เครยีด 
พยายามไมใ่หจ้ติคดิไปไหน

ทา่นบอกวา่ ‘น่ีเพง่ไปแลว้’ ผมกร็ูส้กึวา่อาการทีบ่บีบงัคบัจติตวัเองไมใ่หค้ดิคอืการ
เพง่ แต่พอไมบ่งัคบั มนักฟุ้็ง คดิไปนู้นไปน่ี ทา่นกห็นัมาบอกวา่ ‘น่ีเผลอไปแลว้’ ผมกร็ูส้กึวา่ น่ีคอื
อาการของจติทีเ่ผลอ

จากการรูจ้กัสภาวะ ‘เพ่ง’ และ ‘เผลอ’ ทำาใหเ้ขาไดใ้ชห้ลกัการน้ีเจรญิสตภิาวนาเรือ่ย
มา จนหลวงพอ่ปราโมทยบ์อกวา่เริม่รูส้กึตวัเป็นแลว้ ต่อไปใหเ้จรญิสตปัิฏฐานเอา แตด่ว้ยความไมรู่้
วา่ตอ้งทำาอย่างไร จงึอาศยัการรูว้า่เพง่และเผลอเป็นหมดุหมายในใจขณะเฝ้าสงัเกตตนเอง จน
สดุทา้ยจงึไดรู้ว้า่การรูท้นักายรูท้นัใจไปเรือ่ยๆ น่ีเองทีค่อืการภาวนา

 ภาวนาคืออะไร

‘ภาวนาคอือะไร’ ฉนัถามอาจารยส์รุวฒัน์ตามประสาคนซื่อ และเขากต็อบในทนัที
วา่การภาวนาในแนวทางพทุธมสีองเสน้ทาง ทางแรกชือ่ ‘สมถะ’ มุง่หมายใหจ้ติสงบ จดจอ่กบัเรือ่ง
ใดเรือ่งหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง รบัรูอ้ารมณ์เดยีวจนเกดิความสงบในทีส่ดุ เชน่ รูว้า่หายใจเขา้และออกต่อ
เน่ืองจนเกดิความสงบ อกีเสน้ทางคอื ‘วปัิสสนา’ มุง่หมายใหจ้ติเหน็ความจรงิ ยอมรบัไตรลกัษณ์คอื
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อนิจจงั ทุกขข์งั อนตัตา เมือ่จติเหน็และยอมรบัไดจ้งึจะเรยีกวา่มปัีญญา เมือ่ไหรท่ีม่ปัีญญาเตม็
พรอ้มบรบิรูณ์คอืพน้ทุกขห์รอืนิพพาน

แตก่ารจะ ‘วปัิสสนา’ ได ้เราตอ้งมจีติตัง้มัน่หรอื ‘สมาธ’ิ เสยีก่อน คำาวา่สมาธไิมไ่ด้
หมายถงึความสงบอยา่งทีเ่รามกัจะเขา้ใจผดิกนั ในการปฏบิตัธิรรม ‘สมาธ’ิ หมายถงึ คณุภาพของ
จติทีม่คีวามตัง้มัน่ ไมไ่หลไปตามรปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั และอารมณ์ เมือ่จติพรอ้มจะวปัิสสนา เรา
จะเหน็ ‘กาย’ กบั ‘จติ’ ทำางานคนละสว่นกนั จติทีม่สีมาธนิัน้ทางหน่ึงเกดิจากการทำาสมถะ แต่หากมี
จรติทีท่ำาสมถะไมไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง อาจารยส์รุวฒัน์กแ็นะนำาใหป้ฏบิตัอิกีทางคอื ตามรูท้นักาย รูท้นั
ใจตวัเองไปเรือ่ยๆ เมือ่หลง ลมื หรอืไหลไปกบัเรือ่งใดกก็ลบัมาอยูก่บัเน้ือกบัตวัและจติใจในปัจจุบนั
ขณะ เมือ่จติมกีำาลงัมากพอ สดุทา้ยกจ็ะทำาวปัิสสนาไดเ้อง

เวลาเรามจีติตัง้มัน่ เวลาทีเ่ราเดนิ เราจะรูเ้ลยวา่รา่งกายทีเ่ดนิเป็นสิง่ทีจ่ติของเราไป
รบัรู ้หรอืเวลามกีเิลสในใจ เรากร็บัรูม้นัจนสดุทา้ยกเิลสมนักด็บัใหเ้ราเหน็จะๆ เลย เพราะจติทกุ
ชนิดเกดิเพือ่ดบัไป พอเหน็การเกดิดบัแบบน้ีไปเรือ่ยๆ จติกจ็ะเกดิปัญญาวา่ทุกอยา่งมนัไมเ่ทีย่ง

การภาวนาเชน่น้ีทำาใหจ้ติของเราเรยีนรูค้วามจรงิผา่นการ ‘เหน็’ ครัง้แลว้ครัง้เล่า 
อาจารยส์รุวฒัน์บอกวา่เราพงึทำาเชน่น้ีไปเรือ่ยๆ จนกวา่จะพน้ทุกขห์รอืเป็นพระอรหนัตน์ัน่แหละ ไม่
เวน้แต่ตวัเขาเองทีย่งัตอ้งทำาอยูทุ่กวนั

ภาวนาแบบคนไม่บวช

ในฐานะทีใ่ชช้วีติฆราวาส อาจารยส์รุวฒัน์มคีรอบครวัเชน่คนทัว่ไป มงีานตอ้งรบัผดิ
ชอบ เขายนืยนัวา่การเป็นฆราวาสกป็ฏบิตัธิรรมได ้เพราะพทุธเจา้ไมไ่ดส้อนใหเ้ราทิง้ครอบครวั 
หากเราออกบวชโดยทีค่นในบา้นตอ้งเดอืดรอ้น จติใจเราจะไมส่งบสขุ ขอ้ดขีองการปฏบิตัใินฐานะ
ฆราวาสคอืเรามโีอกาสไดเ้จอกเิลสต่างๆ มากมายและบ่อยครัง้ และขอ้เสยีคอืเราอาจจะไมไ่ดท้ ำาต่อ
เน่ืองอยา่งทีค่วร

การปฏบิตัใินชวีติประจำาวนันัน้ทำาไดต้ัง้แตต่ื่นจนหลบั เวลาจะทำาอะไรกใ็หต้ามรูท้นั
กายใจของตวัเอง เชน่ เวลาขบัรถกใ็หรู้ส้กึวา่มรีา่งกายขบัรถ เพราะหลายครัง้เราอาจเผลอคดิ อ่าน
ป้ายโฆษณา รอ้งเพลง หรอืมองอะไรสกัอยา่ง สว่นชว่งเวลาทีป่ฏบิตัไิดย้ากคอืชว่งทีต่อ้งทำางานทีใ่ช้
ความคดิหรอืการอ่าน เพราะจติจำาเป็นจะตอ้งเขา้ไปอยูก่บัเรือ่งราวทีค่ดิหรอือ่านมากกวา่รบัรูก้ายใจ
ของตวัเอง แมว้า่เราอาจจะอ่านไดอ้ยา่งเขา้ใจทะลุปรโุปรง่หรอืคดิจนงานผลดิอกออกผล แต่ในสว่น

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ของการปฏบิตัธิรรม เรากำาลงัขาดสต ิขาดการรบัรูร้า่งกายและจติใจของเรา ซึง่กไ็มเ่ป็นไรหากเป็น
งานทีเ่ราจำาเป็นตอ้งทำา

ในการปฏบิตัธิรรมเราจะขาดสตอิยูเ่รือ่ย ทนัททีีรู่ว้า่เมือ่กีเ้ผลอไปกก็ลบัมามสีตมิาดู
กายและใจของตวัเองไดอ้กีครัง้ เชน่ ถา้นัง่ กร็ูว้า่รา่งกายกำาลงันัง่ ถา้ใจมนัอยาก กร็ูว้า่ใจอยาก เรา
ทำาแบบน้ีทัง้วนัตัง้แตต่ื่นจนหลบั

นอกจากการปฏบิตัใินชวีติประจำาวนั เราควรมเีวลาประมาณ 15-30 นาทตี่อวนัเพือ่
ปฏบิตัธิรรมในรปูแบบ โดยจะใชก้รรมฐานใดกไ็ด ้เชน่ ยนื เดนิ นัง่ นอน สวดมนต ์พทุ-โธ ทำา
จงัหวะ ฯลฯ เพือ่ใหเ้กดิจติทีต่ ัง้มัน่ มสีมาธ ิและเจรญิปัญญาได้

ความสขุใดๆ ในโลกล้วนหลอกลวง

สขุในโลกน้ีมนัหลอกลวง แต่มนัมคีวามสขุอกีแบบทีเ่รายงัไมรู่จ้กั พทุธเจา้บอกวา่เมือ่
เราพน้ทุกข ์เราจะเจอสภาวะทีเ่ป็นสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืไมเ่ป็นทุกขอ์กีเลย ไมว่า่รา่งกายเราจะเจบ็ป่วย
ทรมานแคไ่หนกต็าม

อาจารยส์รุวฒัน์กล่าวราวกบัมองเหน็ขอบฟ้าอนัแสนไกลนัน้แลว้ พลางอธบิายต่อไป
วา่ ไมว่า่ความสุขจากการกนิอาหารอรอ่ย ไดเ้จอคนทีร่กั รำ่ารวยเงนิทอง มชีือ่เสยีง หรอืแมแ้ต่ความ
สขุสงบ ทัง้หลายลว้นเป็นความสุขทีไ่มถ่าวร ไมน่านกห็ายไป ความสขุทางโลกน่ีเองทีเ่ป็นเหยือ่ล่อ
ใหเ้ราทำาสิง่ต่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้นัมา หากเราไมป่ฏบิตัธิรรมเลย เราอาจจะเผลอทำาผดิศลีเพื่อใหไ้ดม้า
ในสิง่ทีอ่ยากได ้แต่หากเราปฏบิตัธิรรม เราจะรูว้า่ ‘ความสขุ-ความทกุข’์ ในใจเรานัน้แปรผกผนัอยู่
ในใจเราน่ีเอง

จรงิๆ ความสขุความทุกขแ์บบโลกๆ มนัสมัพทัธก์นันะ ทีเ่ราบอกวา่ทุกขม์ากคอืสขุ
น้อย ทีเ่ราบอกวา่สขุมากคอืทุกขน้์อย ถามวา่ทุกขไ์หมมนัทุกขอ์ยู่ แต่เรามองไมเ่หน็วา่ขณะทีด่ิน้รน
หาความสุขมนัมคีวามทกุขอ์ยูใ่นนัน้

การภาวนาจะชว่ยใหเ้ราเหน่ือยกบัการดิน้รนหาความสขุน้อยลง ในขณะเดยีวกนักไ็ม่
เป็นไรกบัความทกุขไ์ดม้ากขึน้ เน่ืองจากเหน็ความไมเ่ทีย่ง ความเปลีย่นแปลง และความควบคมุไม่
ไดท้ีเ่กดิขึน้เสมอทัง้ในใจ ในกาย และสิง่รอบๆ ตวั ฉะนัน้ยิง่โลกผลติเหยือ่ล่อทีช่ือ่วา่ ‘ความสุข’ มา
ใหเ้ราเสพมากเทา่ไหร ่สตขิองเรากต็อ้งยิง่เทา่ทนัมากยิง่ขึน้เทา่นัน้

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



ประโยคท้ิงท้าย:

‘วปัิสสนา’ มุง่หมายใหจ้ติเหน็ความจรงิ 
ยอมรบัไตรลกัษณ์คอื อนิจจงั ทกุขข์งั อนตัตา 

เมือ่จติเหน็และยอมรบัไดจ้งึจะเรยีกวา่มปัีญญา 
เมือ่ไหรท่ีม่ปัีญญาเตม็พรอ้มบรบิรูณ์คอืพน้ทุกขห์รอืนิพพาน

"อ.สรุวฒัน์ เสรีวิวฒันา"
ท่ีมา: http://happinessisthailand.com/2017/09/รู้ใจ-รู้กาย-ส่ิงเรียบง่/

อุบาสกิา... ณชเล 
สมคัร / ยกเลกิ รบัอเีมลธรรมะเชา้นี้ : nachale.s@gmail.com



รู้ใจไกลทุกข์ โดย  
พระไพศาล วิสาโล



รู้ใจไกลทุกข์ โดย  
พระไพศาล วิสาโล 

ยอดปรารถนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือการได้คนที่รู้ใจมาอยู่ใกล้ตัว เช่น ได้คู่ครองที่รู้ใจ  ได้ลูก

น้องที่รู้ใจ  หรือได้เพื่อนร่วมงานที่รู้ใจ   ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้จะทำให้ชีวิตมีความสุข งานการประสบ

ความสำเร็จ  แต่คนเหล่านี้ใช่ว่าจะหามาได้ง่าย ๆ ดังนั้นเราจึงอดไม่ได้ที่จะเรียกร้องและคาดหวังให้ใครต่อใคร

มารู้ใจเรา  ถ้าเขาไม่รู้ใจเรา เราก็จะหงุดหงิด หัวเสีย และกราดเกรี้ยว 

แต่ในขณะที่เราเรียกร้องให้คนทั้งโลกมารู้ใจเรานั้น  เราเองเคยคิดที่จะรู้ใจตัวเองบ้างหรือไม่   

สังเกตไหมว่าวันหนึ่ง ๆ  เราปล่อยให้อารมณ์ต่าง ๆ เข้ามาย่ำยีบีฑาจิตใจบ่อยครั้งเพียงใด  
วันแล้ววันเล่าที่เราปล่อยให้ความคิดเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หาไม่ก็ปล่อยให้

ความโกรธเกลียดบงการชีวิตจิตใจจนเผลอทำสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลัง  ยังไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกสับสนในตัว

เอง ว่าในส่วนลึกของจิตใจเราต้องการอะไรกันแน่  แม้จะมีชีวิตที่สะดวกสบาย มีบริษัทบริวารมากมาย แต่คน

จำนวนไม่น้อยก็ยังมีความทุกข์เพราะถูกหลอกล่อให้อยากได้ไม่รู้จักพอ หรือพลัดจมอยู่กับเรื่องราวในอดีต  

กังวลกับอนาคต ใช่หรือไม่ว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ใจตัวเองต่างหาก  มิใช่เป็นเพราะคน

รอบข้างไม่รู้ใจเรา 

ถึงแม้จะหาคนรู้ใจไม่ได้เลย  แต่หากเรารู้ใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง ชีวิตก็ย่อมเป็นสุข ห่างไกลจากความ

ทุกข์  เรารู้ใจตัวเองได้เพราะมีสติ  ทำให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ  ไม่ตกอยู่ในการครอบงำของอารมณ์ต่าง 

ๆ   จึงสามารถทรงใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวหรือขึ้นลงไปตามแรงกระทบกระแทกของสิ่งรอบตัว  สติช่วยให้

ระลึกรู้ในกายและใจ  จึงเกิดความรู้สึกตัวอย่างฉับไว และเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกายและใจอย่างที่มันเป็น 

มิใช่เห็นว่ามันมีอยู่ตามสภาวะที่พ้นจากความเป็นบวกเป็นลบเท่านั้น หากยังสามารถเห็นไปถึงธรรมชาติหรือ

ลักษณะที่แท้ของมัน นั่นคือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน จึงนำไปสู่ปัญญาอันเป็นเครื่องไถ่ถอนความ

ยึดติดถือมั่นในตัวตน ทำให้จิตเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ 

ที่มา: https://www.visalo.org/book/roojai3.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

เรารู้ใจตัวเองได้เพราะมีสติ  
ทำให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ  

ไม่ตกอยู่ในการครอบงำของอารมณ์ต่าง ๆ   
จึงสามารถทรงใจให้เป็นปกติ  

ไม่หวั่นไหวหรือขึ้นลงไปตามแรงกระทบกระแทกของสิ่งรอบตัว   

สติช่วยให้ระลึกรู้ในกายและใจ   
จึงเกิดความรู้สึกตัวอย่างฉับไว  

 หากยังสามารถเห็นไปถึงธรรมชาติหรือลักษณะที่แท้ของมัน  
นั่นคือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน  

จึงนำไปสู่ปัญญาอันเป็นเครื่องไถ่ถอนความยึดติดถือมั่นในตัวตน  
ทำให้จิตเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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รู้สึกตัวเพื่อรู้แจ้ง  

(อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)

Z



รู้สึกตัวเพื่อรู้แจ้ง 

รู้สึกตัวเป็นอย่างไร รู้สึกตัว = ไม่เผลอ เผลอ จะลืมตัวเอง ไม่รู้สึกว่ามีตัวเองอยู่ในโลก 

เผลอไป จริงไหม? ดูหนัง ดูทีวี ก็เผลอไปได้ พูดโทรศัพท์ ก็เผลอไปได้ มองสาวสวย 

(มองหนุ่มหล่อ) ก็เผลอไปได้ โกรธ ก็เผลอไปเหมือนกัน เผลอได้กับทุกๆ กิจกรรม 

ทันทีที่รู้สึกตัว ก็จะรู้ว่า เมื่อกี้เผลอไป เมื่อหัดสังเกตจนรู้สึกได้จริงๆ ว่า เมื่อกี้เผลอไป 

ก็จะพบว่า ทันทีที่รู้สึกตัว จะรู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ ไม่เพ่งจ้อง (การเพ่งจ้องจะทำให้มึน ตึง หนัก 

ซึ่งยังไม่ใช่การรู้สึกตัว) 

เผลอไปแล้ว ก็แล้วกันไป ใครๆ ก็เผลอไปกันทุกคน คนที่ไม่เผลอเลยคือคนที่พ้นจาก

วังวนของความสุข-ทุกข์ได้แล้ว ไม่ต้องพยายามทำให้ไม่เผลอ ยิ่งรู้ว่าเผลอบ่อย ก็ยิ่งรู้สึกตัวได้บ่อย 

รู้สึกตัวได้ ก็เห็นจิตใจตัวเองได้ เห็นจิตใจตัวเองมีอาการต่างๆ นาๆ เดี๋ยวก็มีความ

โกรธ เดี๋ยวก็มีความพอใจ เดี๋ยวก็เหม่อลอย เดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่ ฯลฯ เมื่อเห็นจิตใจตัวเองมีอาการ

ต่างๆ นาๆ ก็ให้ แค่ดู ไปเท่านั้น ไม่ต้องพยายามแก้ไขจิตใจตัวเอง 

แค่ดูจิตใจตัวเองเท่านั้น จิตจะดีหรือไม่ดี ก็ไม่ต้องพยายามแก้ไขจิตใจตัวเอง การแค่ดู

จิตใจตัวเอง เป็นการทำให้เกิดปัญญา รู้แจ้งความจริงว่า จิตนั้นไม่เที่ยง (อนิจจัง) จิตนั้นเป็นทุกข์ 

(ทุกขัง) จิตนั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับได้ (อนัตตา) 

เมื่อรู้แจ้งความจริง สามารถปล่อยวางความเห็นผิด ไม่ก่อเหตุที่จะทำให้ทุกข์ สามารถ

ใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ จะเป็นผู้ รู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวัน ได้ตามที่พระพุทธ

องค์ทรงประกาศหนทางเอาไว้ให้ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2012/03/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

จิตจะดีหรือไม่ดี ก็ไม่ต้องพยายามแก้ไขจิตใจตัวเอง  
การแค่ดูจิตใจตัวเอง เป็นการทำให้เกิดปัญญา  
รู้แจ้งความจริงว่า จิตนั้นไม่เที่ยง (อนิจจัง)  

จิตนั้นเป็นทุกข์ (ทุกขัง)  
จิตนั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับได้ (อนัตตา)  

“อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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วิถีทางของผู้เที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร 

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)



เทวดาบางตนน่ะพอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสู่นรกทีเดียวเลยก็มี   เพราะอะไรถึงเป็น

อย่างนั้น  ก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทำไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นแหละ  มันมีกำลังแรงกล้าสมควรนะ ดังนั้นมันจึงติด

สอยห้อยตามไปคอยอยู่อย่างนั้น   พอว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทำลงเมื่อใด  บาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันที

เลยนี้นะ   บาปนั้นมันหนัก มันจะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ได้ ก็ต้องดิ่งลงนรกที

เดียวเลย   จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้  

เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าแต่เป็นมนุษย์นี่ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี้   พยายามละเว้นจาก

บาปกรรมทำชั่วต่างๆ ได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้ว  หมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุติ  นี่บุญที่ให้เกิดใน

สวรรค์มันหมดแล้ว แต่ว่าเศษของบุญยังอยู่  มันถึงได้นำมาเกิดในโลกนี้อีก    ถ้าเศษของผู้ใดยังหลายมัน

ก็นำให้มาเกิดในตระกูลสูง  ได้เป็นพระราชา มหากษัตริย์บ้าง เป็นเศรษฐีบ้าง อะไรหมู่นี้แหละ หรือว่า

เป็นพ่อค้าพาณิชย์  เป็นผู้มีตระกูลอันสูง   ลดหลั่นกันลงมา ตามวาสนาบารมีที่ติดสอยห้อยตามมา   นี่

มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี้นะ  

มันไม่ใช่ว่าพอแต่หมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่าง

นี้..ไม่ใช่    เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบาปกรรมอันชั่วนั่นน่ะ  เมื่อไปตกนรก เอ้า พ้นจากนรกนั้นมาแล้วเศษ

บาปยังไม่หมด ก็ไปเป็นเปรต  เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานไป ลดหลั่นกันไปอย่างนั้น   จนกว่าว่า

บาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆ  มันจึงจะพ้นจากทุคติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้   

อันนี้ก็เหมือนกัน ไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุติจากเทวดา ลงมามาเกิดในโลกนี้  ผู้มีปัญญา ผู้มี

สติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อบัดนี้นะ   เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นแหละ      

อีกน่ะ..อยู่สวรรค์   หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษยโลกนี้อีก  มาสร้างบุญบารมีอีก  หมดอายุจาก

มนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีก  นั่นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัว   มีแต่บุญกุศลล้วนๆนะ  ขึ้นลง ขึ้นลงอยู่ระหว่าง

มนุษย์และสวรรค์นี้ ในที่สุดบุญบารมีมันก็เต็มได้   เมื่อบุญบารมีเต็มแล้ว ก็จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้า

พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง   เมื่อได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุอรหัตตผลไปเลย ไอ้พวกที่บุญ

บารมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะ  นั่นแหละก็จึงได้ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานทีนี้    

นี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้น่ะ   มันมีอาการแตกต่างกันไปดัง

กล่าวมานี้แหละเนื่องมาแต่การกระทำ   เออ ขอให้เข้าใจ  เนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคล    บุคคล

พอใจในการงานอันใดในการกระทำอย่างไร  มันก็ทำไปอย่างนั้น   

ที่มา: https://m.pantip.com/topic/34460236? 



ประโยคทิ้งท้าย :  

วิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร มันมีอาการแตกต่างกันไป 

ผู้มีศีลบริสุทธิ์ พยายามละเว้นจากบาปกรรมทำชั่วต่างๆ ได้แล้ว 

เมื่อเป็นเทวดาแล้วจุติจากเทวดา ลงมามาเกิดในโลกนี้  

ผู้มีปัญญา ผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อ  

เมื่อบุญบารมีเต็มแล้ว ก็จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง 

ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุอรหัตตผลไป 

“หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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วิธีหัดรู้ว่าเมื่อกี้ลืมตัวไป 

(อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



วิธีหัดรู้ว่าเมื่อกี้ลืมตัวไป 

วิธีหัดรู้ว่าเมื่อกี้ลืมตัวไป ก็ให้หาอะไรมาเป็นสิ่งระลึกถึงเอาไว้

สบายๆ อย่างเช่นเอาลมหายใจเป็นสิ่งระลึกถึงอยู่ ก็ให้รู้สึกถึงร่างกายที่กำลัง

หายใจเข้าออกไปสบายๆ อย่าฝืน อย่าห้ามไม่ให้จิตไปนึกคิดเรื่องในอดีต ซึ่ง

เมื่อใดที่จิตหลงไปคิด เราก็จะลืมไปว่ามีร่างกายหายใจอยู่ ถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อ

กี้ลมหายใจหายไป เมื่อกี้ลืมตัวไป ก็คือรู้สึกตัวขึ้นได้แล้ว 

เวลาทำกิจกรรมอะไรอยู่เช่นกำลังเดินก็เช่นกัน ก็ให้มารู้สึกมี

ร่างกายเดินอยู่ รู้สึกไปสบายๆ ถ้าจิตหลงไปคิดก็จะลืมร่างกายที่กำลังเดินไป 

ถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ลืมร่างกาย ลืมตัวไป ก็จะกลับมารู้สึกตัวพร้อมๆกับความ

คิดที่มันดับลงไปชั่วขณะ   

ให้หัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เท่าที่พอจะหัดได้ นึกได้ตอนไหนก็หัดเอา

ตอนนั้นเลย ไม่นานหรอกครับ จิตก็จะค่อยๆ สงบลงเพราะมีความรู้สึกตัวได้

บ่อยขึ้น จะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้บ่อยขึ้น รู้ทันจิตที่เศร้าหมองที่กังวลได้บ่อย

ขึ้น เมื่อรู้ทันได้บ่อยขึ้น จิตก็จะสงบมากขึ้น ตั้งมั่นมากขึ้น ความทุกข์ใจก็จะ

ลดลงไปเองครับ 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2013/10/26/23565/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

มีความรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้น 
จะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้บ่อยขึ้น  
รู้ทันจิตที่เศร้าหมองที่กังวลได้บ่อยขึ้น  

เมื่อรู้ทันได้บ่อยขึ้น จิตก็จะสงบมากขึ้น  
ตั้งมั่นมากขึ้น ความทุกข์ใจก็จะลดลงไป 

“อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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ศีลนำไปสู่ความมีหิริ-โอตตัปปะ  

(หลวงพ่อฤษีลิงดำ)



ศีลนำไปสู่ความมีหิริ-โอตตัปปะ  

(หลวงพ่อฤษีลิงดำ) 

“ศีลนำไปสู่ความมีหิริ-โอตตัปปะ”  

(หมายความว่าศีลเปลี่ยนคนซึ่งแปลว่ายุ่ง ชอบสร้างแต่ปัญหา ขยันหาทุกข์ใส่ตัว ให้มาเป็นมนุษย์

ซึ่งแปลว่าประเสริฐ แต่มนุษย์ยังมีคุณธรรมต่ำกว่าเทวดา ซึ่งมีหิริและโอตตัปปะเป็นคุณธรรม จะเข้าใจดีให้

ศึกษาเรื่องอนุปุพกถา ๕ ซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนบุคคลกลุ่มใหญ่บ่อยๆ ให้มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมาย)  

(อนุปุพกถา ๕ มีทานกถา, ศีลกถา, สักกะกถา, โทษของกาม หรือกามกถา, และ เนกขัมมกถา 

หรือคุณของการออกจากกาม) 

ทรงตรัสกล่าวถึง โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลไว้ ๕ อย่าง คือ 

ก) ย่อมเสื่อมโภคทรัพย์เพราะความประมาท 

ข) ย่อมเสียชื่อเสียงไปในทางไม่ดี 

ค) ย่อมเข้ากับใครไม่ได้สนิท 

ง) ย่อมหลงตาย 

จ) ตายแล้วย่อมไปสู่ทุคติ 

ส่วนคุณของศีลก็มี ๕ ข้อ มีผลตรงข้ามกับโทษของศีล 

ทรงตรัสไว้มีใจความว่า “การให้ทาน ๕ อย่าง หรือการให้ศีล ๕ นี้จัดเป็นมหาทาน อันบัณฑิตรู้ว่า

เป็นเลิศของทาน ซึ่งมีมานานแล้ว จัดเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ” 

เป็นข้อสรุป “อานุภาพของศีล” 

ศีลเป็นกำลังอย่างไม่มีที่เปรียบ, ศีลเป็นอาวุธอันสูงสุด, ศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ, ศีลเป็น

เกราะอันอัศจรรย์, ศีลเป็นคุณ รวมกำลังเป็นเลิศ, ศีลเป็นเสบียงเดินทางอย่างสูงสุด, ศีลเป็นผู้นำทางอย่าง

ประเสริฐ, ศีลเป็นเครื่องขจรไปทั่วทุกทิศ, ศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศในโลก, ส่วนผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีศีล, ศีลเป็นผู้

ชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา เพราะศีลและปัญญาเป็นธรรมคู่กัน, ศีลเป็นรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา 

- การภาวนาถ้าไม่มีฐาน คือ ไม่มีศีลรองรับ ก็ยากที่จะสำเร็จได้ หรือไม่มีทางสำเร็จ 

- ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย 

- ศีลเป็นประมุขของธรรมทั่วไป จึงควรพากันชำระศีลให้บริสุทธิ์ 



- ศีลเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ 

- ศีลเป็นคุณสมบัติของพระและฆราวาส คนจะเป็นพระได้อยู่ที่ศีล ฆราวาส ก็เช่น พระโยคาวจร

และพระโสดาบัน เป็นต้น 

- ศีลรักษาง่าย ถ้าผู้นั้นเห็นโทษของการทำบาปจริง ๆ (คือเห็นและเข้าใจเรื่องกฎของกรรม) 

- ศีลเป็นเครื่องวัดความดีของหมู่สัตว์ 

- ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐ-ไม่อด-ไม่จน-มีอริยทรัพย์ 

- ศีลส่งเสริมความดีให้กับผู้รักษาตั้งแต่ต้นจนอวสาน สร้างคนให้เป็นพระ 

- ศีลสร้างพระธรรมดา ให้เป็นพระอริยเจ้า และพาส่งให้เข้าถึงพระนิพพาน 

- ใครมีศีล เท่ากับพกพระไว้กับตัว ไปไหนก็มีพระไปด้วย มีวัตร (วัด) ไปกับตัว เป็นมงคล เป็นของ

ประเสริฐ 

- เมตตาเป็นอาหารของศีล ผู้ใดเจริญเมตตา ศีลไม่มีขาด 

- ศีลนำไปสู่ความมีหิริ โอตตัปปะ 

ดังนั้นผู้ใดอ่านข้อที่ ๒๒ เพียงข้อเดียว และจำได้ แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผล ก็เท่ากับรู้

เรื่องศีลตั้งแต่ข้อที่ ๑-๒๑ ได้ทั้งหมด 

พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า " ดูกรอานนท์ ศีลที่เป็นกุศล ย่อมถึงอรหันต์โดยลำดับ

ด้วยประการดังนี้แล " 

สรุปส่งท้าย ๙ ข้อ 

๑. การให้ทาน ๕ อย่าง หรือศีล ๕ จัดเป็นมหาทาน 

๒. ศีลเป็นคุณสมบัติของพระและฆราวาส 

๓. ศีลเป็นแม่ของพระธรรม 

๔. ศีลเป็นมารดาของพระพุทธศาสนา 

๕. ศีลเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

๖. การให้ธรรม (ศีล) เป็นทานชนะทานทั้งปวง 

๗. การสร้างพระภายในให้เกิดขึ้น ความสำคัญอยู่ที่ศีล 



๘. แม้ตถาคตเอง เมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็เคารพในศีล (พระธรรม) 

๙. พระธรรม (ศีล) จึงมีคุณค่าสูงสุดในโลกนี้  

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=47816 

ประโยคทิ้งท้าย: 

“ศีลเป็นกำลังอย่างไม่มีที่เปรียบ, ศีลเป็นอาวุธอันสูงสุด,  
ศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ, ศีลเป็นเกราะอันอัศจรรย์,  

ศีลเป็นคุณ รวมกำลังเป็นเลิศ,  
ศีลเป็นเสบียงเดินทางอย่างสูงสุด,  

ศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐ, ศีลเป็นเครื่องขจรไปทั่วทุกทิศ,  
ศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศในโลก, ส่วนผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีศีล,   

ศีลเป็นผู้ชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา , 
เพราะศีลและปัญญาเป็นธรรมคู่กัน,   

ศีลเป็นรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา 

หลวงพ่อฤษีลิงดำ

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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สติ กับจิต 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้กล่าวถึงวิธีการเรียกสติไว้อย่างเข้าใจง่ายๆ ว่า “จิต กับ สติ” 

จิตเป็นแต่เพียงความรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เย็น เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  อาตมาขอถามดูซิว่า  
คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหม แล้วเขามีจิตหรือเปล่า เขายังมีจิต พอจิตเขาไม่มีสติ เขาก็กลายเป็นคนวิกลจริต  
สติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมแล้ว ถ้าจิตไม่มี อะไรก็ไม่มี ธรรมก็ไม่มี สติก็ไม่มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ก็ไม่มี ถ้าไม่มีจิต 

โดยธรรมชาติของคนเราจะต้องมีส่วนประกอบ 2 อย่าง คือ กาย จิต ทีนี้เมื่อมีจิตเพียงหนึ่ง ไม่มีกายเป็นส่วน
ประกอบ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างเป็นตัว เป็นตน เป็นรูป เป็นร่างขึ้น มีตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ แล้วจิตอันนี้ก็อาศัย

ประสาท คือ ประสาทตา หู จมูก ลิ้นกาย และหัวใจ ซึ่งเรียกว่ามันสมอง เป็นสื่อสัมพันธ์ ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งแสดงอาการออก

มาด้วยการคิดดีและคิดชั่ว 

ดังนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงรู้สึก รู้นึก รู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได ้คิดเรื่อยเปื่อยไป  แต่
เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิต ถ้าคนมีสติอ่อนๆ ก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อน ถ้าคนมีสติ
เข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้นจิตกับสติ เราจึงต้องเข้าใจว่า จิตนี้เพียงแต่นึก แต่คิด แต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้ แต่เมื่อมี
สติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้ว ความคิดของจิตมันจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้น เพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้น เพื่อจะได้
จัดระบบความคิดของจิตให้มีระเบียบดีขึ้น จะปราศจากกันไม่ได้ 

ที่มา: http://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/73805.html 



ประโยคทิ้งท้าย: 

 จิตนี้เพียงแต่นึก แต่คิด แต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้ 
แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้ว 
ความคิดของจิตมันจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้น 

ถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติ 

“หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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สติแบบพุทธ...อำนาจที่อยู่เหนืออารมณ์  

(คุณดังตฤณ)



สติแบบพุทธ...อำนาจที่อยู่เหนืออารมณ์  

เจ้านายที่มีอำนาจ สั่งให้คุณทำอะไรที่ไม่อยากทำ อาจไม่ได้มีอิทธิพลกับคุณเท่าไรนัก เพราะเขาไม่มีสิทธิ์สั่งให้

คุณคิด ในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากคิด วันดีคืนดีทนไม่ไหวขึ้นมา อย่างมากก็ลาออก ไม่ต้องคิด ไม่ต้องทำหน้าที่ ใต้บังคับบัญชาของ

เจ้านายคนนั้นอีก 

แต่บุคคลที่มีอำนาจ ทรงอิทธิพลกับคุณจริงๆ ต้องทำให้ความคิดของคุณบิดเบี้ยวได้ ประมาณว่าไม่อยากคิดก็

ต้องคิด ไม่อยากเพี้ยนก็ต้องเพี้ยน ไม่อยากหน้ามืดก็ต้องมืดทั้งหน้า เป็นทุกข์ในเวลาที่ควรพักผ่อน ร้อนทั้งที่อยู่ในห้องแอร์

เย็นๆ บุคคลประเภทนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากใจคุณ หรือคุณแต่งตั้งเป็นทางการ ให้ได้อยู่ในตำแหน่งคนรักสุดใจ หรือไม่

ก็คนที่เกลียดเข้ากระดูกดำ 

อารมณ์เป็นมูลเหตุให้คิด ให้ตรึกนึก ฉะนั้น อารมณ์จึงอยู่เหนือเหตุผลเสมอ และอารมณ์ที่แรงที่สุดในชีวิต ก็คง

ไม่พ้นอารมณ์รัก กับอารมณ์เกลียดนี่เอง 

อารมณ์เป็นสิ่งที่แกล้งสร้างไม่ได้ แล้วก็ไม่ใช่อะไรที่นึกอยากลบก็ลบง่ายๆ คุณต้องมีอาวุธอะไรขึ้นมาอีกอย่าง ที่

มีอำนาจอยู่เหนืออารมณ์ได้จริง และสิ่งนั้นก็คือสติแบบพุทธ 

สติแบบพุทธ  เริ่มจากการศึกษาและทรงจำไว้ก่อนว่า  อารมณ์เป็นของปรุงแต่งจิตชั่วคราว จากนั้นก็สังเกตเอา

จากของจริงว่า ความรัก ความเกลียด กดดันให้รู้สึกมืดไปทั่วทั้งใบหน้าได้จริงๆ เสร็จแล้วไม่กี่ลมหายใจต่อมา หรือแค่ในลม

หายใจถัดมานั่นเอง ความมืดที่รู้สึกนั้น ก็คลายตัวลง หรือกระทั่งหายหนไปได้ ราวกับของหลอกในมายากล เห็นบ่อยๆ เกิดสติ

บ่อยๆ ในที่สุดก็หยุดคิด หยุดทำอะไรเพี้ยนๆ เพื่อบูชาความรัก  หรือเซ่นสังเวยความเกลียดเสียได้ 

แต่ถ้ามีแค่สติรู้ว่ารัก มีแค่สติรู้ว่าเกลียด ทว่าไม่เห็นความไม่เที่ยง ไม่เห็นว่าเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งจิตชั่วคราว ยังไม่

เรียกว่าเป็นสติแบบพุทธ รู้ว่ารักมากเกิป  ก็ยังยอมให้สิทธิ์มากเกินไปอยู่ดี หรือรู้ว่าเกลียดมากเกินไป ก็ยังปล่อยให้เกิดอิทธิพล 

ทางความรู้สึกมากเกินไปวันยังค่ำ! 

ที่มา: https://sites.google.com/site/smartdhamma/xnu-lomi-k-khanti 



ประโยคทิ้งท้าย: 

อารมณ์เป็นสิ่งที่แกล้งสร้างไม่ได้  
แล้วก็ไม่ใช่อะไรที่นึกอยากลบก็ลบง่ายๆ  
คุณต้องมีอาวุธอะไรขึ้นมาอีกอย่าง  
ที่มีอำนาจอยู่เหนืออารมณ์ได้จริง  
และสิ่งนั้นก็คือสติแบบพุทธ 

สติแบบพุทธ  เริ่มจากการศึกษาและทรงจำไว้ก่อนว่า   
อารมณ์เป็นของปรุงแต่งจิตชั่วคราว 

“คุณดังตฤณ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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สัจจะเป็นหัวหน้า 
(หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)



สัจจะเป็นหัวหน้า 
(หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ) 

การปฏิบัติถ้าเรามี "สัจจะ" ตัวเดียวเท่านี้แหละ มันจะเป็น "หัวหน้า" ในการปฏิบัติ ทุกๆเรื่องไปได้

ง่าย เรียกว่า การให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ภาวนาปฏิบัติก็ดี ต่างๆ นี้น่ะ  ถ้าคนเรามีสัจจะประจำใจตัวเดียว

เท่านั้นล่ะ ทุกเรื่องมันจะผ่านพ้นไปด้วยดี  

แล้วต้องเข้าใจว่า  สัจจะบางสิ่งบางอย่างมันเป็น "ธรรม"  สัจจะบางอย่าง "ไม่เป็นธรรม" เขาว่า 

สัจจะอันธพาล อันนี้ใช้ไม่ได้ เราก็ต้องศึกษาสัจจะตัวเดียวนี้  จะทำอย่างไรให้ "สัจจะเป็นธรรม" ที่สุด เป็นธรรม

กับทั้งตัวเองด้วยและเป็นธรรมกับคนอื่นด้วย  เราต้องศึกษา  

สัจจะ..ความจริงใจความจริงจัง กับหน้าที่ที่จะต้องทำในขณะนั้น ที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับอะไร  

พยายามเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นธรรมดีที่สุด มาทำ มาพูด มานึก มาคิดต่างๆ 

สัจจะทางโลกก็รูปแบบหนึ่ง แต่ในยุคปัจจุบันที่มาบวชน่ะสัจจะทางธรรม คือ ตั้งปณิธานว่า ชีวิตนี้

ถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงที่สุดของตัวเองแล้วเมื่อไร เราจะไม่ออกสู่สังคมโลก ตายดาบหน้าก็แล้วกัน มองทิศทางไว้

หลายด้าน  ตายก็ให้ตาย ไม่ต้องให้ใครเห็นหน้า  บางทีป่วยเจ็บไข้หนักๆ ยาแก้โรคแก้ไข้ก็ไม่มี  เราต้องคิดว่า 

ทำไงดี..  ใบสำคัญ ใบเกิดก็ดี ใบสุทธิก็ดี เอาพลาสติกห่อไปเก็บที่ห่างๆตัวเอง หากว่าตายไปเมื่อใด เมื่อคนมา

เจอ เขาจะไม่รู้ว่า พระองค์นี้มาจากไหน ไม่ให้คนรู้จัก นี่ขนาดนั้นนะที่ว่าจะไปดาบหน้า 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48957 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การปฏิบัติถ้าเรามี “สัจจะ” ตัวเดียวเท่านี้แหละ มันจะเป็น “หัวหน้า” ในการปฏิบัติ ทุกๆเรื่องไป

ได้ง่าย เรียกว่า การให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ภาวนาปฏิบัติก็ดี ต่างๆ นี้น่ะ  ถ้าคนเรามีสัจจะประจำใจตัวเดียว

เท่านั้นล่ะ ทุกเรื่องมันจะผ่านพ้นไปด้วยดี  

สัจจะ..ความจริงใจความจริงจัง กับหน้าที่ที่จะต้องทำในขณะนั้น ที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับอะไร  

พยายามเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นธรรมดีที่สุด มาทำ มาพูด มานึก มาคิดต่างๆ 

“หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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สาระควรรู้  
เกี่ยวกับการดูจิต  
(จิตตานุปัสสนา) 

ในชีวิตประจำวัน  

(อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)



สาระควรรู้เกี่ยวกับการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) 

ในชีวิตประจำวัน  

(อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา) 

สาระควรรู้เกี่ยวกับการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) ในชีวิตประจำวัน 

ถาม : ถ้าผมจะฝึกสมถะคู่ไปกับการดูจิต(จิตตานุปัสสนา) ในชีวิตประจำวันจะเป็นการดีไหมครับ ? 

ตอบ : การทำความสงบหรือทำสมถะ เป็นสิ่งที่ควรทำครับเพราะจะช่วยให้จิตสงบ และมีกำลังมา

หัดดูกายดูจิตได้ง่ายขึ้น แต่ควรเลือกเอาอารมณ์กรรมฐานที่เนื่องด้วยกาย ด้วยจิตตัวเองนะครับ เพราะถ้าไปใช้

อารมณ์ภายนอก เช่นเพ่งกสิณ จะทำให้จิตยากที่จะกลับมาดูกายดูจิตครับ 

ถาม : การที่ผมใช้วิธีดูกาย ขณะเดินในชีวิตประจำวันคู่ (กับการดูจิต) ไปด้วยจะได้ดีไหมคับ ? 

ตอบ : การดูกายเคลื่อนไหวในขณะใช้ชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ควรทำมากๆ ครับ แต่ต้องดูแบบมี

จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกายเคลื่อนไหว อย่าส่งจิตไปจดจ่อแนบอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่น อย่าส่งจิตไปแนบอยู่ที่เท้าหรือขา 

แต่ให้มีจิตเป็นคนดูกายโดยรวมที่กำลังขยับกำลังเคลื่อนไหวครับ ซึ่งพอดูๆ ไป เดี๋ยวจิตก็จะหนีไปคิด (อย่า

พยายามฝืนหรือบังคับจิตไม่ให้คิดนะครับ) แล้วพอรู้ว่าจิตหนีไปคิดได้แล้ว ก็ให้มาดูกายต่อไปใหม่ 

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2011/07/26/10668/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

การทำความสงบหรือทำสมถะ  
เป็นสิ่งที่ควรทำครับเพราะจะช่วยให้จิตสงบ  
และมีกำลังมาหัดดูกายดูจิตได้ง่ายขึ้น  

แต่ควรเลือกเอาอารมณ์กรรมฐาน 
ที่เนื่องด้วยกาย ด้วยจิตตัวเอง 

“อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com

mailto:nachale.s@gmail.com
mailto:nachale.s@gmail.com


สิ่งที่อยู่เหนือ 

ความเกิดแก่ เจ็บตาย 

(พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ)



สิ่งที่อยู่เหนือความเกิดแก่ เจ็บตาย 

การพัฒนาชีวิตของเรา ต้องดำเนินทั้งภายนอกด้วย ทั้งภายในด้วย  ถ้าหากว่าเรามัวพัฒนาแต่เรื่อง

ภายนอกโดยไม่คำนึงหรือละเลยสิ่งภายใน  การพัฒนานั้นจะขาดความสมดุล แล้วในที่สุดจะไม่ประสบความ

สำเร็จ 

เราพึ่งพระรัตนตรัยตลอดชีวิตได้โดยไม่ต้องสงสัย  ที่พึ่งนอกจากนั้นเป็นที่พึ่งที่ทรยศ จะช่วยเรา

จริงๆ ไม่ได้ แม้ว่าเราจะพึ่งมันได้เป็นบางครั้งบางคราว  แต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็จะหนีจากเรา มันจะพลัดพราก

จากเราไป  เพราะมันเป็น “สังขาร” หมด  เราจึงพยายามปฏิบัติเพื่อบรรลุสิ่งที่เรียกว่า “วิสังขาร”  สิ่งที่อยู่

เหนือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

เพราะเรากลัวตัวเอง กลัวอยู่กับตัวเอง ก็ต้องออกนอกอยู่ตลอดเวลา  ซัดส่ายไปตามอารมณ์

ภายนอกอยู่ตลอดเวลา เลยเป็นทาสของสิ่งภายนอกอยู่ร่ำไป  สิ่งภายนอกขึ้นๆ ลงๆ เราก็ขึ้นๆ ลงๆ ตามความ

เคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้น จิตใจของเราก็ไหวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา  ไหวกระเพื่อมจนกระทั่งเราถือความ

วุ่นวายว่าเป็นความปกติ 

บางทีการเคลื่อนไหวและการกระทำการงานต่างๆ เป็นสิ่งที่สมควร  แต่บางครั้งบางคราวการอยู่

นิ่งและการงดเว้นจากการกระทำก็เหมาะสมกว่า ถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเรานั้นยังไม่ถึงขั้นที่ว่า “การปฏิบัติ

ชอบ”  ก็อย่างน้อยที่สุด ขอให้เรา “ชอบปฏิบัติ” เสียก่อน 

เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติ ธรรมะก็เป็นแค่ปรัชญาอันลึกซึ้งที่น่าสนใจ  แต่ในโลกที่เป็นจริง พอกิเลสเกิด

ขึ้น เราก็ทนต่อกิเลสไม่ได้  มันฉุดลากไปเลย ความรู้ของเรามันหายไปไหนก็ไม่รู้ การจะฆ่ากิเลสนิวรณ์นั้น ต้อง

เข้าใจคำว่า “ฆ่า” นั้น ว่าหมายถึง การรู้เท่าทัน ฆ่าด้วยการรู้เท่าทัน 

การปฏิบัติทุกขั้นตอน อย่าไปปฏิบัติเพื่อจะเป็น เพื่อจะเอา เพราะจะเป็นการปฏิบัติที่พายเรือใน

อ่าง ไม่เป็นการปฏิบัติที่จะข้ามไปฝั่งโน้น 

ถ้าจะฟังเทศน์แต่ความจริงล้วนๆ พระจะต้องขึ้นธรรมาสน์พูดแต่คำว่า  “เกิด-ดับ เกิด-ดับ เกิด-

ดับ” คงไม่มีใครอยากฟัง ฟังไม่กี่ครั้งก็เบื่อ  ผู้แสดงธรรมจึงต้องชูรสบ้าง หาอะไรมาประกอบการอธิบายเพื่อให้

มันน่าฟัง  แต่แท้จริงแล้วความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุด ก็สักแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องการเกิด และการดับ นัก

ปฏิบัติผู้สามารถรู้แจ้งในการเกิดและการดับของสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย  และ

ย่อมน้อมจิตไปเพื่อสิ่งที่อยู่เหนือการแตกสลาย 

เมื่อเราเห็นตัวเอง และเข้าใจเรื่องกิเลสแล้ว  เราจะเห็นความทุกข์หลายๆ อย่างในชีวิตเรานี้ไม่

จำเป็นเลย มันไม่ได้เกิดเพราะดวงไม่ดี หรือเพราะกรรมเก่า  แต่เกิดเพราะความคิดผิดของเราต่างหาก 



เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเพื่ออะไร เราปฏิบัติเพื่ออยากเอาอยากเด่นไหม หลวงพ่อชา ท่านก็

สอนเสมอว่า อย่าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไร  อย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไร อย่าเป็นพระพุทธเจ้า อย่าเป็นพระอรหันต์  

อย่าเป็นพระอนาคามี อย่าเป็นพระสกิทาคามี อย่าเป็นพระโสดาบัน  อย่าเป็นอะไรเลย เป็นแล้วมันเป็นทุกข์ 

อย่าเป็นอะไรเลย สบาย ความสบายอยู่ตรงที่เราไม่ต้องเป็นอะไร  เราไม่ต้องเอาอะไร ภาวนาจน

ไม่มีความรู้สึกว่าได้กำไรหรือขาดทุนจากการปฏิบัติ  มีความรู้สึกราบรื่น สิ่งภายนอกขึ้นๆ ลงๆ แต่เราก็ไม่ขึ้นๆ 

ลงๆ ตาม  เราอยู่ด้วยความวางเฉยของผู้รู้เท่าทัน อาการแห่งความสุขก็มีอยู่  แต่มันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เข้าไป

ถึงใจของเรา 

จิตไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์ไม่ใช่จิต อันนี้เป็นหลักสำคัญมาก  ท้องฟ้าไม่ใช่เครื่องบิน เครื่องบินไม่ใช่

ท้องฟ้า ท้องฟ้าก็อยู่อย่างนั้นแหละ เมฆก็ผ่านไปผ่านมา เครื่องบินก็ผ่านไปผ่านมา เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวร้อน เดี๋ยว

หนาว อันนี้เป็นอากาศ แต่ว่าอากาศไม่ใช่ท้องฟ้า ท้องฟ้าไม่ใช่อากาศ 

จิตไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์ไม่ใช่จิต เดี๋ยวดีใจ เดี๋ยวเสียใจ  เดี๋ยวพอใจ เดี๋ยวไม่พอใจ อันนี้ก็เป็น

อารมณ์ แต่อารมณ์ไม่ใช่ใจ  ที่ว่าวันนี้ใจไม่ดี ใจไม่สบาย ความจริงไม่ใช่เรื่องของใจนี่ ใจมันนิ่ง  ความยินดีและ

ความยินร้าย ความพอใจและความไม่พอใจ เป็นเรื่องของอารมณ์ต่างหาก ให้รู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์  ยอม

ให้อารมณ์เป็นอารมณ์ ให้จิตเป็นจิต นี่เราจะมีความสบายอยู่ตรงนี้ 

การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเอง ผู้ที่หาว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความ

โง่ของตัวเอง ผู้ที่มีสติกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นผู้ที่รู้สึกสดใส และเป็นผู้ไม่กระสับกระส่าย กระวนกระวาย 

ที่จะแสวงหาความสุขและความมั่นคงจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือจะเป็นความรัก

ความเคารพจากคนอื่น ทีนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดอะไร ไม่ต้องการอะไรจากใครในโลก  เราไม่มีความรู้สึก

ว่าเรามีอะไรเกิน จะมีแต่ความรู้สึกว่ามันพอดี ตรงนี้แหละจิตเป็นธรรม 

เราไม่ต้องไปแสวงหาความแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  ให้มารู้จัก มาตระหนัก กับสิ่งที่มันมีอยู่

แล้วตามธรรมดาๆ นั่นแหละ  ปัญญาไม่ได้เกิดจากสิ่งผิดปกติ  แต่มันเกิดจากการรับรู้อย่างทะลุปรุโปร่งต่อสิ่ง

ปกติ 

สมถะ คือ หยุด วิปัสสนา คือ ดู การภาวนาต้องการ ๒ สิ่งนี้  คือ ทั้งหยุด ทั้งดู ถ้าไม่หยุดแล้วก็ดู

ไม่ชัด  ระงับนิวรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งครอบงำจิต ทำให้ดูอะไรไม่ออก หรือดูผิดเพี้ยนจากความจริง 

ในการปฏิบัติท่านให้มีหลักว่า “รีบช้าๆ”  รีบปฏิบัติแต่อย่าใจร้อน ปฏิบัติอย่างรีบๆ ก็ไม่ได้ ท่านจึง

ให้เรา “รีบช้าๆ” ต้องรีบเพราะชีวิตของเรามันสั้นเหลือเกิน แต่ต้องช้าๆ หน่อย  ไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดพลั้ง

หรือหลงทาง ตรอกซอกซอยมีเยอะ  โอกาสหลงทางมันมีมาก ต้องค่อยๆ ดู ค่อยๆ ศึกษาไป 



...“ทุกข์เพราะคิดผิด”...ให้จำไว้ อย่าลืม เวลาเริ่มจะเป็นทุกข์ แทนที่จะไปว่าเขา จะไปโกรธเขา  

หรือจะไปหงุดหงิดกับเขา จงทบทวนที่จิต  ถ้าหากว่าจิตใจของเราอยู่กับธรรม จะเป็นทุกข์ไม่ได้ เป็นทุกข์ไม่เป็น 

ไม่มีสิ่งใดหรือคนใดจะมาบังคับให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้ มันไม่อยู่ในวิสัยของใครที่จะบังคับให้ใครเป็นทุกข์ได้ ถ้า

เราไม่ยอมเป็นทุกข์ หรือมีคุณธรมพอที่จะปกป้องตัวเอง หรือรักษาความทรงตัวของจิตตนไว้ได้... 

เราต้องกล้าในการปฏิบัติ เราต้องเป็นผู้กล้า กล้าดูความทุกข์ เพราะความทุกข์มีเหตุมีปัจจัย ดู

ความทุกข์ วิเคราะห์ความทุกข์ เราจะได้รู้ว่าส่วนไหนต้องแก้ไข ส่วนไหนต้องยอมรับ  ส่วนไหนเป็นทุกข์ทาง

ธรรมชาติ ส่วนไหนป็นความทุกข์ที่เกิดจากการคิดผิด ความถือผิด 

ที่มา:http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36004 

ประโยคทิ้งท้าย: 

เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติ ธรรมะก็เป็นแค่ปรัชญาอันลึกซึ้งที่น่าสนใจ   
แต่ในโลกที่เป็นจริง พอกิเลสเกิดขึ้น เราก็ทนต่อกิเลสไม่ได้   
มันฉุดลากไปเลย ความรู้ของเรามันหายไปไหนก็ไม่รู้  

การจะฆ่ากิเลสนิวรณ์นั้น ต้องเข้าใจคำว่า “ฆ่า” นั้น  
ว่าหมายถึง การรู้เท่าทัน ฆ่าด้วยการรู้เท่าทัน 

“พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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สุดยอด 'เกร็ดธรรม' สั้นๆ  
จาก...พระไพศาล วิสาโล 



สุดยอด 'เกร็ดธรรม' สั้นๆ  
จาก...พระไพศาล วิสาโล 

เมื่อประสบเหตุร้าย เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ ถ้าวางใจให้เป็น ทีนี้จะวางใจอย่างไร ?? อย่างแรก

ที่ควรทำก็คือ “การยอมรับความจริง” เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้ว ป่วยการที่เราจะไปตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็น

ฉัน ป่วยการที่จะไปโทษชะตากรรม หรือโทษคนนั้นคนนี้ ยิ่งตีโพยตีพาย หรือยิ่งปฏิเสธความจริง เราก็ยิ่ง

ทุกข์ !!! 

“การยอมรับความจริง” มิได้หมายถึง “การยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น” ที่จริงแล้วมันกลับช่วยให้

เราสามารถรับมือกับเหตุร้ายได้ดีขึ้น คนที่ยอมรับความเจ็บป่วยได้ นอกจากใจจะทุกข์น้อยลงแล้ว ยังมีเวลา

ใคร่ครวญหาทางเยียวยารักษา สามารถใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ต่างๆ ผิดกับคนที่ไม่

ยอมรับความจริง จะมัวแต่ตีโพยตีพาย คร่ำครวญ วิตกกังวล จนไม่เป็นอันทำอะไร สิ่งที่ควรทำจึงไม่ได้ทำ 

ปัญหาที่ควรแก้จึงไม่ได้แก้ 

ความสุขนั้นมีอยู่รอบตัว แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น เพราะใจจดจ่อแต่ความสำเร็จที่รออยู่ข้าง

หน้า ผลก็คือขณะที่ความสุขข้างหน้ายังมาไม่ถึง เรากลับละทิ้งความสุขที่มีอยู่รอบตัว ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิของเรา

โดยชอบธรรม กลายเป็นว่าเสียสองต่อ 

จะไม่ดีกว่าหรือ ขณะที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เราก็เปิดใจชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่รอบตัวหรือ

ตามรายทาง แม้ความสุขข้างหน้ายังมาไม่ถึง แต่เราก็ได้สัมผัสกับความสุขที่มีอยู่แล้วทุกขณะ 

การให้อภัยเป็นเรื่องยาก แต่การมีชีวิตด้วยจิตใจที่โกรธแค้นพยาบาท กลับเป็นเรื่องที่ยากลำบาก

กว่า 

ชีวิตของเรานั้นเหมือนกับเทียน เราไม่มีทางรู้หรอกว่า เทียนเล่มนี้จะไหม้จนหมดเชื้อ หรือว่าโดน

ลมพัดดับไปเสียก่อนทั้งๆ ที่ยังมีเชื้อและไขเทียนอยู่ แต่แม้จะเป็นอย่างหลังก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะที่ยังมีเปลว

ไฟอยู่นั้น เขาให้ความสว่างไสวแค่ไหน 

คนที่ภาคภูมิใจในทรวดทรงของตน ไม่ช้าไม่นานก็ต้องระทมทุกข์เพราะสิ่งเดียวกัน ถึงวันนั้น

ทรวดทรงอาจแปรเปลี่ยนไป หาไม่มันก็กลายเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายขึ้นมา 

เมื่อเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ ใจเรามักจะพุ่งตรงไปยังคนวิพากษ์วิจารณ์ แต่ไม่ค่อยสนใจคำวิพากษ์

วิจารณ์เท่าใดนัก ดังนั้น แม้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์จะถูกต้อง ให้แง่คิดที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่เราไม่สนใจที่จะ

ไตร่ตรองเสียแล้ว เพราะใจนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดและโกรธคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรา 

สุขกับทุกข์เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน มันสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้ ด้วยเหตุนี้เวลาจะ

มีความสุขกับอะไรหรือใครก็ตาม อย่าเพลินกับความสุขจนท่วมท้นใจ หรือหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เหล่า

นั้น ควรเผื่อใจไว้รับมือกับความผันผวนปรวนแปรที่ไม่ถูกใจเรา วันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหวัง แต่พรุ่งนี้อาจ

กลายเป็นตรงกันข้าม 



อะไรล่ะที่ทำให้เรายอมรับความจริงได้ยาก ส่วนหนึ่งก็เพราะเราหวนคิดถึงอดีตที่สวยงาม เมื่อเรา

ต้องสูญเสียอะไรสักอย่าง หรือประสบกับเหตุร้าย เราจะรู้สึกแย่ทันทีเมื่อหวนนึกถึงตอนที่เรายังมีสิ่งนั้น หรือยัง

สุขสบายดี ความอาลัย ความเสียดาย จะทำให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้ 

“เป็นอะไร” ไม่สำคัญเท่า “เป็นอย่างไร” ถึงจะเป็นคนสวนหรือเสมียนก็อาจจะมีความสุขกว่าผู้

จัดการ หากทำงานด้วยใจรักหรือมีฉันทะ และเห็นคุณค่าของงานนั้น ไม่ใช่ทำด้วยตัณหาหรือมีกิเลสเป็นตัวผลัก

ดัน 

รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน ก็ควรรีบลงมือทำ ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หตมตฺตโน 

“ความทุกข์” และ “ความสุข” ของชีวิต หาได้อยู่ถัดกันดั่งกลางคืนและกลางวันไม่ แท้ที่จริง

ความทุกข์และความสุขอยู่เคียงคู่กัน ในยามทุกข์ ความสุขก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว ใช่ว่าจะตามมาภายหลังก็

หาไม่เป็นแต่ว่าเราไปฉวยเอาเรื่องร้ายมาครองใจ ความสุขจึงแทรกเข้ามาไม่ได้ แต่หากเราวางเรื่องร้ายนั้นเสีย 

หรือน้อมเอาสิ่งดีงามมาใส่ใจ ความสุขก็จะบังเกิดขึ้นทันที 

แม้กระทั่งในค่ายนรกนาซี ความสุขก็อยู่ไม่ไกลหากรู้จักหา หญิงผู้หนึ่งอยู่ใกล้ความตายทุกขณะ 

แต่ในยามนั้นเธอหาได้ทุรนทุรายไม่ สิ่งเดียวที่ให้ความหวังและกำลังใจแก่เธอก็คือ ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีดอกตูมอยู่

สองดอกใกล้หน้าต่าง เธอชอบคุยกับต้นไม้ต้นนั้น และต้นไม้ก็บอกเธอว่า “ฉันอยู่นี่ ฉันอยู่นี่ ฉันคือชีวิตนิรันดร์” 

อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด คือ เคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง เพราะวันนี้

เป็นวันเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันพรุ่งนี้ แต่จะว่าไปแล้ว ช่วงเวลาเดียว

เท่านั้นที่เราสามารถทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ คือ วินาทีนี้หรือขณะนี้เท่านั้น เพราะแม้แต่วินาทีหน้า นาทีหน้า 

หรือชั่วโมงหน้า ก็ยังเป็นอนาคตอยู่ ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้ 

“แข่งขันกับงาน ไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่น” เวลาทำงานก็เช่นกัน ถ้าเรามองว่านี้เป็นการต่อสู้

ปลุกปล้ำกับงาน เราจะไม่เดือดร้อนที่คนอื่นทำได้ดีกว่าเรา ใครจะดีจะเก่งก็เป็นเรื่องของเขา เพราะในใจนั้นนึก

อยู่เสมอว่า “ฉันกำลังแข่งขันกับงาน ไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่น” นอกจากจะไม่อิจฉาเขาแล้ว ยังพยายามเรียนรู้

จากเขาว่ามีวิธีการอย่างไร เพื่อเอาไปใช้ในการพิชิตงานที่กำลังทำอยู่ หรือทำให้งานนั้นดีขึ้น 

“สบายแต่ไร้สุข” ในโลกนี้มีอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่ไม่สามารถบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้ 

แม้จะมีเงินมากมายก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกรุงเทพฯ เป็นทุกข์กันมากเพียงเพราะรถติด ทั้งๆ ที่

อยู่ในรถที่แสนเย็นสบาย แต่ถ้ารู้จักปรับตัวปรับใจเสียแล้ว ก็จะเป็นสุขได้ง่ายขึ้น ร้อนนักก็ไม่เป็นไร หนาวนักก็

ไม่เดือดร้อน รถติดก็รู้จักรอ คนที่จะทำใจแบบนี้ได้เก่ง ใช่หรือไม่ว่า ชีวิตของเขาต้องไม่สะดวกสบายมากเกินไป 

“เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร” ถึงที่สุดแล้ว แม้แต่คนที่คิดร้ายต่อเรา เขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูของเรา 

ความโกรธเกลียดหรือความเห็นแก่ตัวในใจเขาต่างหากที่เป็นศัตรูของเรา สิ่งที่เราควรจัดการคือความชั่วร้ายใน

ใจของเขา มิใช่จัดการตัวเขา ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะปลอดภัยและมีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริง เพราะการขจัด

ศัตรูที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเขามาเป็นมิตร แล้วอะไรล่ะที่จะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้ หากมิใช่การใช้ความดีชนะใจ

เขา 



“คู่แข่ง” คนไม่ใช่คู่แข่งของเรา กิเลสตัณหา ความเห็นแก่ตัว หรือความหลงตนต่างหากที่เป็นคู่

แข่งของเรา แทนที่จะสู้กับใครต่อใคร เราควรหันมาสู้กับอกุศลธรรมในตัวเราดีกว่า ที่แล้วมาเราต่อสู้กับใครต่อ

ใครมากแล้ว แต่ไม่ได้ต่อสู้กับอกุศลธรรมเหล่านี้ เราจึงทุกข์ไม่เว้นแต่ละวัน 

“การทำงาน” สามารถเป็น “การปฏิบัติธรรม” ได้ตลอดเวลา หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็น

กุศล เช่น ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อฝึกพัฒนาตน โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น หรือทำ

โดยมีธรรมะเข้ามากำกับ เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

พุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น มิได้อยู่ที่วัดวาอารามหรือพระสงฆ์ แต่อยู่ที่จิตใจของผู้คน ใจที่เป็นกุศล 

เปี่ยมด้วยเมตตา โอบอ้อมอารีต่อกัน ไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ คือ ที่สถิตของพุทธศาสนาที่แท้

ต่างหาก 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41871 



ประโยคทิ้งท้าย: 

“การทำงาน” สามารถเป็น “การปฏิบัติธรรม” ได้ตลอดเวลา  
หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล  

เช่น ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อฝึกพัฒนาตน  
โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น   

หรือทำโดยมีธรรมะเข้ามากำกับ  
เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร” ถึงที่สุดแล้ว 
แม้แต่คนที่คิดร้ายต่อเรา เขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูของเรา   

ความโกรธเกลียดหรือความเห็นแก่ตัวในใจเขาต่างหากที่เป็นศัตรูของเรา 
สิ่งที่เราควรจัดการคือความชั่วร้ายในใจของเขา มิใช่จัดการตัวเขา  
ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะปลอดภัยและมีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริง  

เพราะการขจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเขามาเป็นมิตร  
แล้วอะไรล่ะที่จะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้  
หากมิใช่การใช้ความดีชนะใจเขา 

“พระไพศาล วิสาโล” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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หลงระเริงในวัย 

(พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)



หลงระเริงในวัย 

(พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป) 

ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว  ก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดี ให้เกิดให้

มีขึ้นแก่ตนเองได้  ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน  ไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่ง  ไม่รู้ว่าตนเอง

จะตายในวันใดวันหนึ่งแล้ว ก็ย่อมเป็นคนประมาท  เป็นคนที่หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่ว่า  ชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้

ยืนยาวนาน ไปหลายวันหลายเดือนหลายปี  ก็จะมีความประมาท ไม่สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่

ตน  แล้วชีวิตก็จะเสียเปล่าประโยชน์ เหมือนบุคคลบางคนนี่แหละ  อยู่บ้านอยู่ช่องก็ดี  อยู่กับลูกกับหลานก็

เหมือนกัน  อยู่กับพี่กับน้อง ไม่เคยไปวัดวา  อาวาส ไม่เคยศึกษา ไม่ฟังพระธรรมเทศนา  ไม่ฝึกฝนอบรมบ่ม

นิสัยตนเอง  มัวเมาลุ่มหลงอยู่ มืดมนอนธการ  ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติ  ไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตน  แล้วก็

หมกมุ่นอยู่ในความหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่  เขาเรียกว่า หลงระเริงในวัย 

ครั้นว่าวัยยังหนุ่มยังสาว ก็หลงว่า มันยังหนุ่มยังสาวอยู่  เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่  

ไม่ควรที่จะเข้าวัดเข้าวา  เมื่อมาถึงอา ยุ ๕๐ ปี ๖๐ ปีก็ตาม  บางบุคคลก็ยังหลงมัวเมาว่า ตนเองยังไม่เฒ่าไม่แก่  

ก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนา  แม้เฒ่าแก่ชรา ๗๐ ๘๐ ปีขึ้นมาแล้ว  ก็จะถึง ๙๐ ปีนี่มีน้อยคนใน

ปัจจุบันนี้  ก็หาว่าตนเองเฒ่าตนเองแก่แล้ว  ไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้ หูตาฝ้าฟางเดินไม่ไหว  เมื่อเป็นเช่นนี้

แล้ว ก็เสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นมา  คนชนิดนี้ทำให้ชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้

ประโยชน์อะไร  เมื่อล่วงลับดับตายไปก็เสียที เกิดมาเปล่าประโยชน์ ว่าควรที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้น

แก่ตนเองก็ไม่ได้  ก็เลยไม่มีที่พึ่งของตน  ไปเกิดในภพใหม่ก็คงจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวิต  

ที่มา:http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30758 



ประโยคทิ้งท้าย: 

หากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว  
ก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดี ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้  

ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน  ไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่ง   
ไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้ว ก็ย่อมเป็นคนประมาท   

เป็นคนที่หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่ว่า   
ชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้ยืนยาวนาน ไปหลายวันหลายเดือนหลายปี   
ก็จะมีความประมาท ไม่สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน   

แล้วชีวิตก็จะเสียเปล่าประโยชน์  

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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หัวใจของการปฏิบัติ 
ตามสายหลวงพ่อเทียน  

(คุณ สันตินันท์)



หัวใจของการปฏิบัติตามสายหลวงพ่อเทียน 

ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารู้จักและเคารพนับถือ  ส่วนมากจะเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตตเถระ  ซึ่งหลักคำสอนของท่านจะเริ่มโดยให้บริกรรมพุทโธ  พอจิตสงบแล้วจึงเจริญกายคตา

สติ  แล้วในขั้นสุดท้ายจึงข้ามภพข้ามชาติกันด้วยการพิจารณาจิต พิจารณาธรรม  (มีบ้างส่วนน้อย ที่

ครูบาอาจารย์สายนี้บางองค์  ปรับวิธีการปฏิบัติแตกต่างจากแนวทางหลักนี้ไปบ้าง  เช่นหลวงปู่ดูลย์ 

จะสอนศิษย์บางท่านให้ข้ามการเจริญกายคตาสติไปเลย  หรือหลวงพ่อทูล ไม่นิยมให้ศิษย์บริกรรม 

พุทโธ เป็นต้น) 

ที่จริงท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงพระป่าสายหลวงปู่มั่น  

ยังมีท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายอื่นๆ อยู่อีก  เท่าที่ผมทราบแนวทางปฏิบัติของท่านก็เช่น  ท่าน 

ก.เขาสวนหลวง และหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ แห่งวัดสนามใน เป็นต้น  หลวงพ่อเทียนนั้น แรกเริ่มที่

ปฏิบัติ ท่านก็บริกรรมพุทโธเหมือนกัน  แต่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆ เลย เพราะไม่ถูกจริตของท่าน  

ต่อมาท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม  ด้วยการเคลื่อนไหวกายอย่างเป็นจังหวะ เพื่อ

สร้าง ความรู้สึกตัว  คือ “ให้รู้สึกตัว…ตื่นตัว รู้สึกใจ…ตื่นใจ”  จนกระทั่งเกิดญาน ปัญญาเป็นลำดับ

ไปจนถึงที่สุด  ผมขอเสริมคำสอนของหลวงพ่อเทียนสักเล็กน้อยครับ  

 ประการแรก หัวใจของการปฏิบัติตามแนวทางของท่าน คือการเจริญสติ ระลึกรู้

ความเคลื่อนไหวของกาย จะเคลื่อนแบบทำจังหวะก็ได้ จะรู้อยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ รวมตลอดไปถึง

การรู้ความรู้สึกนึกคิดด้วย 

ประการที่ 2 ท่านให้รู้ความเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องใช้ความคิดกำกับลงไป  เช่นจะเดิน

ก็ไม่ต้องกำหนดคิดว่า ยกหนอ ย่างหนอ 

ประการที ่3 ทา่นเนน้เรือ่งความตอ่เนือ่ง  ถา้ทำตอ่เนือ่งกไ็ดผ้ล ทำไมต่อ่เนือ่งกไ็มไ่ดผ้ล 

ประการที่ 4 ท่านไม่เน้นเรื่องการทำความสงบ  ซึ่งจุดนี้มีข้อถกเถียงกันได้มากเหมือน

กันครับ  เพราะผู้ทำความสงบก่อน แล้วเจริญสติได้ผล ก็มี  ที่เจริญสติไปเลย แล้วเกิดความสงบ

ทีหลัง ก็มี  อันนี้คงต้องสังเกตตนเองเอาเอง  ว่าทำอย่างใดแล้วสติสัมปชัญญะดีขึ้น ก็เอาอย่างนั้น

แหละ 

ประเด็นสุดท้าย อันนี้ไม่ได้เสริมคำสอนของหลวงพ่อ  แต่เป็นข้อสังเกตว่า คำสอน

เรื่องความรู้ตัว เป็นสิ่งที่เข้าใจยากมาก  นักปฏิบัติจำนวนมาก ไปกำหนดรู้อารมณ์ในขณะที่จิตกำลัง

หลง กำลังเคลื่อน กำลังฝัน  แต่หลงคิดว่า กำลังรู้ตัวอยู่  แม้จะขยับมือตามจังหวะ ก็หลงอยู่กับ

ความคิดเรื่องการเคลื่อนไหวมือบ้าง  หรือจิตเคลื่อนเข้าไปเพ่ง/แช่ อยู่กับมือบ้าง  ปัญหาเกี่ยวกับ

การทำความรู้จักกับ ความรู้ตัว  จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย 



หากผู้ปฏิบัติมีความรู้ตัวขึ้นเมื่อใด  รูป เวทนา สัญญา และสังขาร จะกลายเป็นสิ่งที่

ถูกรู้  และไม่ใช่ตัวเราในทันทีนั้น  และในระหว่างที่รู้ตัวอยู่นั้น  ก็จะเห็นความเจริญและความเสื่อม

ของจิตอยู่เสมอ  เป็นการป้อนข้อมูลที่เป็นจริงให้จิตได้เรียนรู้  สวนทางกับความหลงผิดเก่าๆ ของจิต  

ที่เห็นว่าขันธ์ 5 เป็นเรา เราเป็นขันธ์ 5 

เมื่อจิตได้เห็นความจริงมากเข้าๆ จนยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงแล้วจิตจึงจะยอมรับ

ความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ดับไปและไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวเรา ของเรา อย่างแท้จริง 

ปราศจากความรู้ตัว ผู้ปฏิบัติจะเข้ามาถึงจุดที่ว่านี้ไม่ได้เลย 

โดยคุณ สันตินันท์  
(นามปากกาของหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช)  
เมื่อวัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2543 

ที่มา: http://www.dhammada.net/2013/08/16/22773/ 



ประโยคทิ้งท้าย: 

หากผู้ปฏิบัติมีความรู้ตัวขึ้นเมื่อใด 
รูป เวทนา สัญญา และสังขาร จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้  

และไม่ใช่ตัวเราในทันทีนั้น  
ก็จะเห็นความเจริญและความเสื่อมของจิตอยู่เสมอ 
เป็นการป้อนข้อมูลที่เป็นจริงให้จิตได้เรียนรู้ 
สวนทางกับความหลงผิดเก่าๆ ของจิต 
ที่เห็นว่าขันธ์ 5 เป็นเรา เราเป็นขันธ์ 5 

  

เมื่อจิตได้เห็นความจริงมากเข้าๆ  
จนยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงแล้ว 
จิตจึงจะยอมรับความจริงว่า 

สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ดับไป และไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ที่จะเป็นตัวเรา ของเรา อย่างแท้จริง 

 ปราศจากความรู้ตัว ผู้ปฏิบัติจะเข้ามาถึงจุดที่ว่านี้ไม่ได้เลย 

“คุณ สันตินันท์” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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อย่ายึดมั่นถือมั่น  

(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)



ธรรมบรรยายของ  

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ 

    ถ้าหากเราไม่แก้ไขในความยึดมั่นถือมั่นห่วงใยในหมู่สัตว์นี้ได้ เมื่อชีวิตเราตายไปเมื่อไร ใจ

เราก็จะมาเกิดเป็นลูกของสัตว์ตัวที่เราห่วงอยู่นั้นเอง เพราะความห่วงความยึดมั่นเป็นตัวก่อภพก่อชาติ 

ยึดติดในสิ่งใดใจก็จะเกิดในสิ่งนั้นๆ ต่อไป ตลอดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและลูกหลาน ถ้าจิตยึดติดผูกพันอยู่ 

เมื่อตายไป จิตก็จะยึดติดเกิดในคนกลุ่มนี้ต่อไป ถึงจะได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากแล้วก็ตาม บุญกุศลนั้นจะ

ช่วยให้ไปเกิดในสุคติสวรรค์ไม่ได้ เพราะจิตหาที่ยึดติดมีที่เกิดเอา ไว้แล้ว อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นใน

ปัจจุบันมีกำลังแรงมาก จึงยากจะหลุด ออกไปได้ ในคำโบราณท่านสอนไว้ว่า เมื่อคนกำลังจะตายให้เตือน

ว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือบอกว่าอย่าห่วงอะไรเลย ให้ผู้กำลังจะตายได้มีสติสำนึกได้ เพื่อไม่ให้จิตไปยึด

ติดอยู่กับสิ่งใดๆ ในช่วงขณะจิตจะออกจากร่างกายนี้จึงเป็นจุด ที่สำคัญ ผู้จะไปสวรรค์ผู้จะมาเกิดเป็น

มนุษย์ หรือผู้จะไปตกอบายภูมิ นรก เปรต สัตว์ดิรัจฉาน หรือไปเกิดเป็นพวกอสุรกายที่เป็นวิญญาณ

เร่ร่อนจรจัดก็อยู่ ในช่วงนี้เอง 

ถ้าผู้เคยภาวนาปฏิบัติจะรู้จักในวิธีหลีกออกจากกอบายภูมิได้ ถึงเขาเคยได้ทำบาปกรรมที่ไม่

ดีเอาไว้ไม่มากนัก เขาจะนึกถึงแต่กรรมดีที่ทำเอาไว้แล้ว จิตมีความร่าเริงในบุญ กุศล เมื่อตายไปไม่ต้อง

บวชลูกหลาน ไม่ต้องให้พระ มาสวดมาติกาบังสุกุล เขาก็จะไปสู่สุคติด้วยบุญกุศลของเขาเองได้ ถ้าผู้ทำ 

บาปกรรมเอาไว้มากมาย ถึงนิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุกุลและบวชลูกหลานจูง ก็จะไม่มีผลอะไร เขาก็

จะไปตามกรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้ว บุญกุศลก็จะได้แก่ผู้มี ชีวิตอยู่เท่านั้น จะมีคำถามว่า การทำบุญอุทิศไป

ให้ผู้ตายจะได้รับหรือไม่ ตอบ ผู้ตายที่ ไม่ได้รับส่วนบุญจากญาติ มี 4 จำพวก  

1. ผู้ตายไปเกิดในสวรรค์  

2. ผู้ตายไปตกนรก  

3. ผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว 

4. ผู้ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน  

ทั้ง 4 ประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับบุญกุศลจากญาติที่อุทิศไปให้ ผู้จะได้รับบุญกุศลจาก ญาติ

ได้มี 1 ใน 12 ของเปรต หมู่เปรต 12 จำพวกนี้ มีจำพวกหนึ่งที่เป็นเปรต กำลังจะหมดในบาปกรรมอกุศล 

พร้อมที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้ว เมื่อได้รับบุญ กุศลจากญาติอุทิศให้ก็จะได้รับทันที ส่วนเปรตจำพวกที่มี



บาปกรรมมีมากอยู่ จะ รับผลบุญที่ญาติอุทิศไปให้ไม่ได้เลย จะต้องรับผลของบาปกรรมต่อไป จนกว่า 

กรรมนั้นจะเบาบางลงจึงจะรับส่วนบุญจากญาติได้ การที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นวิธี

ที่ให้ระลึกนึกถึงพระคุณต่อผู้มีพระคุณแก่เรา ท่านจะได้ รับหรือไม่ได้รับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ให้เราได้กระทำ

ในส่วนที่ดีเพื่อระลึกคุณท่านก็แล้วกัน การทำบุญอุทิศนี้ เราจะนึกอุทิศให้แก่ใครๆ ก็ทำได้ ถึงคนอื่นสัตว์

อื่น จะไม่ได้เป็นเครือญาติของเราก็ตาม เมตตาธรรม กรุณาธรรม ความรักความสงสารเราที่มีอยู่จะแบ่ง

บุญกุศลนี้ให้แก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เป็นวิธีฝึกนิสัยไม่เป็นผู้เห็นแก่ตัว

จะทำใจให้เป็นมิตรกับทุกๆ คน ให้ความสุขให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า ถ้าทำได้อย่างนี้ เมื่อเกิด

ในภพ ชาติต่อไปจะได้เป็นใหญ่ มีพวกพ้องบริวารที่ให้ความเคารพต่อเรา มีมากมาย มหาศาลทีเดียว วัตถุ

กามที่ไม่มีวิญญาณครอง หมายถึง สมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเรือน ที่ดิน หรือสังหาริมทรัพย์ 

พวกเงินทองกองสมบัติต่างๆ ที่เรามีอยู่ และเป็นสมบัติของเราในเรื่องของทางโลก ในแง่ของกฎหมายใน

สมมุติว่าเป็น สมบัติของเราเท่านั้น ถ้าดูผิวเผินก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไป ในโลกนี้จะมีสมบัติ เป็นปัจจัย

อาศัย ให้ความสุขแก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นอย่างดีและให้เกิดความทุกข์แก่ ตัวเราได้เช่นกัน  

ฉะนั้นความสุขและความทุกข์ไม่มีในวัตถุสมบัตินั้นเลย สมบัติ เป็นธาตุของโลกมีอยู่ในโลกนี้

ตลอดทุกยุค ทุกสมัย สมบัตินี้จะมีอยู่เป็นคู่ของโลกตลอดกาล ทั้งอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะมีอยู่เป็นคู่

ของโลกตลอดไปไม่มี ที่สิ้นสุด มนุษย์ที่ได้เกิดมาก็ต้องอาศัยสมบัติของโลกนี้เลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ เมื่อมีชีวิต

อยู่ก็อาศัยกันไปอยู่กันไปใครจะเข้าใจว่าสมบัตินี้เป็นของของเราก็คิดเอาเองได้ แต่สมบัติโลกก็จะไม่เข้า

ใครออกใคร เป็นปกติความเป็นกลางและเป็นความจริง อยู่ในตัวมันเอง แต่มนุษย์เรามีความเข้าใจไปว่า 

สมบัตินี้เป็นของของเรา แต่ก็เข้าใจถูกตามสมมุติในขณะเรามีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อถึงวันที่ตายจากสมบัตินี้

ไป ในคำว่าสมบัติของเราก็หมดความหมาย ไม่มีใครหาบหามเอาสมบัติของโลกไปได้เลย จะมีสมบัติมาก

หรือน้อยก็เพียงมาอาศัยกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ถึงสมบัติจะเป็นของประจำโลกก็ตาม แต่คนผู้มีสมบัติจะ

หลงในสมบัติเอง เมื่อเกิดความหลงในสมบัติเมื่อไร ใจก็จะเกิดความห่วงความอาลัยอาวรณ์และผูกใจไว้

กับสมบัตินั้น จนลืมตัว ใจที่หลงวนเวียนเกิดตายเพราะหลงในวัตถุสมบัตินี้มีมากทีเดียว จะเป็นชาติใด

ภาษาใดฐานะเป็นอย่างไรอาชีพอะไรไม่สำคัญ ก็นับได้ว่าเป็นผู้หลงสมบัติ ของโลกมาก่อนทั้งนั้น แต่

ปัจจุบันชาตินี้ใครจะมีอุบายวิธี มีสติปัญญาแก้ปัญหาของใจที่หลงสมบัติของโลกนี้ได้อย่างไร ก็ต้องใช้

ความสามารถเฉพาะตัว ใครจะมาหลงยึดติดผูกพันในสมบัติของโลก ผู้นั้นก็จะได้มาเกิดตายอยู่ในโลกนี้

ตลอดไป  

ฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องมาแก้ไขใจที่มาหลงสมบัติของโลกนี้ โดยใช้สติปัญญาอบรมใจสอนใจให้รู้

ความจริงในสมบัติของโลก ใช้ปัญญาพิจารณาว่า สมบัติของ โลกที่เราเป็นเจ้าของ อยู่ มีส่วนไหนบ้างเมื่อ

เราตายไปจะได้เอาติดตัวไปได้ ให้ใช้หลักฐานมายืนยันด้วยเหตุผลว่า เราเห็นผู้มีฐานะที่ดีตายไปแล้ว



หลายคน ในช่วง ที่เขามีชีวิตอยู่ สมบัติทั้งหลายจะเป็นของกูมาตลอด เมื่อเขาตายไป คำว่าของกู เอาไป

ด้วยไม่ได้เลย ให้ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอว่า ไม่มีสมบัติอะไรเป็นของเราที่แน่นอน เมื่อถึงคราวที่

เปลี่ยนแปลงสมบัติที่เรารักก็จะต้องพลัดพรากจากกันถึงชีวิตจะมีอยู่อาจถูกอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย โจร

ภัย ทำให้สมบัติที่เรารักได้พลัดพรากจากเราไปได้ หรือสมบัติยังมีอยู่เราจะตายจากสมบัตินี้ไปก็ได้ เมื่อใจ 

ยังห่วงในสมบัตินี้อยู่ก็จะได้มาเกิดใหม่ เกิดเป็นมนุษย์บ้าง เกิดเป็นเปรตบ้าง เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้าง 

แล้วมาผูกพันยินดีอยู่ในสมบัตินั้นต่อไป เพียงสมบัติ เท่านี้ก็ทำให้ใจได้มาเกิดมาตายในโลกนี้ได้ เมื่อไรจะ

มีสติปัญญามาแก้ไขปัญหานี้ ให้หมดไปจากใจ ความหลงใหลเข้าใจผิดคิดว่าสมบัตินี้เป็นของของเราจะ

แก้ไข ได้ด้วยสติปัญญาที่ฉลาดเท่านั้น  

กิเลสกาม หมายถึงใจที่มีราคะ โทสะ โมหะ ที่ยังลุ่มหลงอยู่ในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ กิเลสกามนี้ยิ่งมีความละเอียดอ่อนมาก จึงยากแก่ผู้มีสติปัญญาทรามที่จะแก้ได้ วัตถุกามที่ได้

อธิบายมาแล้วยังแก้ไม่ได้ ทั้งที่เป็นวัตถุกามอันหยาบสุดและแก้ไขได้ง่าย แต่เราก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขให้หมด 

ไปจากใจ ไฉนจะมาแก้ไขให้ กิเลสกาม ให้หมดไปจากใจได้เล่า แต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเรามีสติปัญญาที่ดีมี

ความฉลาดรอบรู้อย่างเฉียบแหลม สามารถแยกกิเลส และใจให้ออกจากกันได้ ถ้าทำได้อย่างนี้ สติปัญญา

ก็จะสอดแทรกเข้าหาใจได้ทันที เมื่อยังมีกิเลสตัณหาห้อมล้อมใจไว้อยู่ก็ยากที่ใจจะได้รับแสงสว่างจาก 

ความรู้ความฉลาดจากสติปัญญาได้ เมื่อใจยังหลงใหลในกามคุณอยู่ จะมารับรู้ข่าวสารอันเป็นความจริง

จากสติปัญญาไม่ได้เลย นี้เรียกว่าใจตกอยู่ในที่มืดบอด เรียกว่า อวิชชา หลงระเริงอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ จนลืมตัว เรียกว่า โมหะ เมื่อโมหะ อวิชชา ยังปิดบังใจให้มืดมิดอยู่อย่างนี้ จึงเป็น ตโม ตมะ 

ใจที่มืดบอดตามกระแสโลกมาแล้ว ก็จะมืดบอดตามกระแสโลกต่อไป เมื่อไรใจจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ความเป็นจริงจากสติปัญญา เรามีความจริง อะไรที่จะให้ปัญญานำไปสอนใจได้บ้าง ใจที่หลงไปตามกิเลส

กามมายาวนาน จนเกิดความเคยชินลืมตัวไปแล้ว การเสพในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็ถือว่าเป็น

เรื่องธรรมดาหาจุดแก้ไขไม่ได้เลย เราเป็นนักปฏิบัติจะมีอุบายวิธีเอาความจริงอะไร เข้าไปหักล้างความ

เห็นผิดของใจนี้ได้ จะเอาทุกข์ โทษ ภัย ที่เกิดจากกามคุณไปสอนใจด้วยวิธีใด ใจจึงยอมรับความจริง เมื่อ

ใจยังมัวเมาหลงใหลอยู่ในกามคุณอยู่อย่างนี้ ถ้าสติ ปัญญาไม่ฉลาดพอตัวจะสอนใจไม่ได้เลย การสอนใจ

ให้คลายจากกามคุณได้ ต้องใช้เหตุผลที่มีข้อมูลถูกต้องชัดเจนเท่านั้นที่จะนำไปสอนใจได้ ใจได้สะสม 

ความเห็นผิดติดอยู่ในกามคุณอย่างแนบแน่นมายาวนาน จนกลายเป็นนิสัยความ เคยชิน เกิดมาในชาติ

ไหนใจก็ได้สัมผัสในกามคุณมาตลอด จะว่ากามคุณเป็นสิ่ง เสพติดระดับโลกก็ไม่ผิด ทุกชาติทุกภาษาจะ

หลงติดในกามคุณนี้ด้วยกัน แม้แต่ภพของสัตว์ดิรัจฉานก็เสพติดอยู่ในกามคุณนี้ ชาติของมนุษย์ทั่วโลกก็

เสพติดอยู่ ในกามคุณ เทพภูมิต่างๆ  



ในสวรรค์ก็มีการเสพติดในกามคุณนี้เช่นกัน แต่เสพทางใจ ฉะนั้น กามคุณจึงเป็นสิ่งเสพติด

ระดับโลก ไม่มีหมอคนใดในโลกนี้จะ ผลิตยามาแก้โรคเสพติดในกามคุณนี้เลย มีแต่หมอผลิตยามาบำรุง

เพื่อประกอบ เสพกามคุณเท่านั้น มนุษย์จึงได้ติดงอมแงมกันทั่วโลก ไม่มีใครคิดจะรักษาโรคนี้ ให้หายไป

จากใจบ้างเลย จะว่าโรคติดเชื้อเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ผิด โรคเสพติดชนิด นี้มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ ผู้ค้นพบ

ยาขนานนี้ในครั้งแรก ชื่อว่า สมณโคดม หรือ พระพุทธเจ้านั้นเอง จึงตั้งชื่อยาว่า ธรรมโอสถ ในครั้ง

พุทธกาลมีผู้ กินยาขนานนี้ได้หายจากโรคเสพติดในกามคุณเป็นจำนวนมาก ตำรายานี้ก็ได้สืบ ทอดกันมา

จนถึงปัจจุบัน ในยุคนี้ผู้ปรุงยาอาจจะไม่ได้สัดส่วน หรือปรุงยาผิด สูตร กำลังยาจึงอ่อนจึงแก้โรคกามคุณ

ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในยุคนี้สมัยนี้ การตีความในธรรมะต่างคนก็มีสิทธิ์ จะตีความได้ 

เมื่อตีความออกมาอย่างไรก็นำไปปฏิบัติและสอนคนอื่นอย่างนั้น เมื่อตีความออกมาไม่เหมือนกัน จึง

กลายเป็นก๊กเป็นเหล่าว่าเป็นสายโน้นสายนี้ เกิดขึ้น สายนั้นปฏิบัติอย่างนั้น สายนี้ภาวนาอย่างนี้ แต่ละ

สายก็ประกาศว่า วิธี นี้ถูกต้องตรงต่อมรรคผลนิพพานที่สุดแล้ว สายอื่นถ้าไม่ภาวนาปฏิบัติอย่างนี้จะ ไม่

ถูกต้อง แต่ละสายจะพูดกันอย่างนี้อย่างผูกขาด จึงมีความสับสนเกิดขึ้นในหมู่ นักปฏิบัติทั้งหลาย จะมี

ใครเป็นผู้ตัดสินว่าสายไหนผิดสายไหนถูก 

ในยุคนี้จึง ยากที่จะตัดสินได้ ถึงท่านจะรู้อยู่เต็มใจก็จะแก้ไขในความเห็นนี้ไม่ได้เลย ดังมี 

นิทานเรื่องของตาบอดคลำช้าง ใครคลำถูกที่ไหนก็ประกาศออกไปว่าช้างเป็น อย่างนี้ ถ้าจะเอาบอดกลุ่ม

นี้มาตกลงกันว่าช้างตัวจริงเป็นอย่างไร บอดทุกคนก็จะ ยืนยันว่าเราได้สัมผัสช้างตัวจริงด้วยกัน จะหาข้อ

ยุติจากกลุ่มตาบอดนี้ไม่ได้เลย ถึงจะมีผู้ตาดีรู้เห็นช้างทั้งตัวจะไปพูดให้ตาบอดเหล่านี้เชื่อ พวกบอดเหล่านี้

ก็จะ ไม่เชื่ออยู่นั้นเอง นี้ฉันใด การตีความหมายในธรรมออกมาอย่างไร ก็จะปฏิบัติ และสอนผู้อื่นไปตาม

นั้น มีความมั่นใจในวิธีของตัวเองสูง จะว่าถึงยุคสมัยใน กลุ่มกาลามสูตรก็คงไม่ผิด ในสิ่งที่ผิด แต่มาเข้าใจ

ว่าถูก การปฏิบัติที่เป็นมิจฉา แต่เข้าใจว่าปฏิบัติเป็นสัมมา ความเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นความเห็นผิดต่อไป 

ถึงจะมี ผู้รู้ดีรู้ชอบรู้จริงในมรรคผลนิพพานมาอธิบายความจริงให้ฟัง ก็จะรับไม่ได้อยู่นั้น เอง 

ที่มา:https://www.baanjomyut.com/pratripidok/toon/06.html 



ประโยคทิ้งท้าย :  

ใจที่มีราคะ โทสะ โมหะ ที่ยังลุ่มหลงอยู่ในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

กิเลสกามนี้ยิ่งมีความละเอียดอ่อนมาก จึงยากแก่ผู้มีสติปัญญาทรามที่จะแก้ได้ 

ถ้าเรามีสติปัญญาที่ดีมีความฉลาดรอบรู้อย่างเฉียบแหลม  

สามารถแยกกิเลส และใจให้ออกจากกันได้  

ถ้าทำได้อย่างนี้ สติปัญญาก็จะสอดแทรกเข้าหาใจได้ทันที 

“หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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mailto:nachale.s@gmail.com


อานุภาพของไตรสิกขา  

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต  



อานุภาพของไตรสิกขา  

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต  

ด้วยอานุภาพของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา นี้แล  พีงชนะข้าศึก คือ กิเลสอย่างหยาบ 

อย่างกลาง และอย่างละเอียดได้   

1. ชนะความหยาบคาย ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ล่วงทางกายวาจาได้ด้วย ศีล  ชนะความยินดี 

ยินร้าย หลงรัก หลงชัง ซึ่งเป็๋นกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นในใจได้ด้วย สมาธิ  และชนะความเข้าใจผิด รู้ผิด เห็น

ผิดจากความเป็นจริงของสังขาร  ซึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียด ชนะได้ด้วย ปัญญา  

2. ผู้ใดศึกษาและปฎิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้  โดยพร้อมมูลบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วย  

ผู้นั้นจึงเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เป็นแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลย  เพราะฉะนั้น จึงควรสนใจ เอาใจใส่ ตั้งใจ

ศึกษาและปฎิบัติตามไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ทุกเมื่อเทอญ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างเลิศสูงสุด”  คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ

พระองค์ เป็นการบูชาอย่างถูกพระทัย  และเป็นการสนองพระคุณพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด  

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักหัวใจสำคัญที่สุด ก็คือ ทางกาย วาจา ใจ ทิฏฐิ ความเห็น

ด้วยปัญญา  

1. ศีล  

คือ การฝึกกาย วาจา ให้สุภาพ อ่อนโยน  นิ่มนวล ละมุนละไม ไม่มีเวร ไม่มีภัยกับใครๆ  เป็นเหตุ

ให้ผู้ประสบพบเห็นเกิดความรัก ความเอ็นดู  ความเมตตา กรุณาปรานี และเกรงใจ  ศีลเป็นเสน่ห์สำคัญ ให้เกิด

ความรัก ความเอ็นดู กรุณาปรานี  ช่วยอนุเคราห์-สงเคราะห์ ให้สำเร็จกิจที่ประสงค์ได้อย่างนี้  

2. สมาธิ  

คือ การฝึกหัดใจให้อ่อนโยน สุภาพ นิ่มนวล ละมุนละไม  ไม่อยู่ใต้อำนาจของความอาฆาต 

พยาบาท โลภ อิจฉาริษยา  ความลุ่มหลงมัวเมา ความหดหู่ ซบเซามึนซึม ท้อแท้อ่อนแอ  เกียจคร้าน สะดุ้ง

หวาดกลัว ตื่นเต้น ประหม่า ฟุ้งซ่านรำคาญใจ  และความสงสัยลังเลเงอะๆ งะๆ ไม่แน่ใจเหล่านี้  เมื่อจิตมี

อำนาจอยู่เหนืออารมณ์ฝ่ายต่ำที่กล่าวมานี้แล้ว  เป็นเหตุให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง เข้มแข็ง กล้าหาญ

เด็ดขาด  เป็นเหตุให้เกิดอำนาจทางจิต  เป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดใจผู้ที่ได้ประสบพบเห็น  ให้เกิดความรัก ความ

เมตตาเอ็นดู กรุณาปรานี และเกรงใจ  ช่วยสงเคราะห์-อนุเคราะห์ เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จกิจที่มุ่งหมาย  



3. ปัญญา  

คือ การพิจารณาให้เห็นคนทุกชั้นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย  รักสุขเกลียดทุกข์ ร่วมสุขร่วม

ทุกข์ หัวอกอันเดียวกันทั้งนั้น  เป็นเหตุให้เกิดความรักความเอ็นดู ความเมตตา กรุณาปรานี  ซึ่งจะแสดงออก

มาทางจิตใจ และกาย วาจา  เป็นเหตุให้ผู้ประสบพบเห็นทุกชั้นวรรณะที่่เกี่ยวข้องติดต่อในสังคม  เกิดความรัก 

ความเอ็นดู ความเมตตา กรุณาปรานี  ยินดีช่วยสงเคราะห์ให้สำเร็จกิจที่สมประสงค์ 

ประโยคทิ้งท้าย: 

“พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  
“ปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างเลิศสูงสุด” 

คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ เป็นการบูชาอย่างถูกพระทัย   
และเป็นการสนองพระคุณพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด  

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักหัวใจสำคัญที่สุด  
ก็คือ ทางกาย วาจา ใจ ทิฏฐิ ความเห็นด้วยปัญญา 

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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อำนาจกฎแห่งกรรม  

(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)



อำนาจกฎแห่งกรรม  
(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) 

วัฏจักร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักแรมของจิตวิญญาณไม่มีกาลสมัย  เมื่อใด ใจยังมีตัณหาคือ ความ

อยาก  เมื่อนั้นจิตวิญญาณยังต้องการอยู่ในสามภพนี้ตลอดไป  มีทั้งสมหวังและผิดหวังมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้ง

หัวเราะและร้องไห้ปนกันไป   

ในสามภพนี้เป็นสถานที่พักชั่วคราวเท่านั้น  จิตวิญญาณจะไปอยู่แบบถาวรตายตัว ตลอดไปไม่ได้  

จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้  จะอยู่ใน ภพนั้นบ้างอยู่ในภพนี้บ้าง แล้วก็ผ่านไปไม่

คงที่  จะมีความพอใจยินดีอยากจะอยู่ เป็นหลักฐานตลอดกาลไม่ได้  หรือจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเอาตามใจชอบก็

ไม่ได้เช่นกัน  เหมือนกับบุคคลอยู่ในแพกลางมหาสมุทร  จะกำหนดทิศทางให้แก่ตัวเองไม่ได้เลย  จะไปตกค้าง

อยู่ที่ไหนอย่างไรก็จะเป็นไปตามกระแสของลม  ฉันใด ผู้จะไปเกิดในภพชาติใดจะมีกรรมเป็นตัวกำหนดให้ไป

เกิดในที่นั้นๆ  ผู้ทำกรรมดี เอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี  ผู้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ไม่

ดี  กรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆ คน 

แต่บุคคลไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำเอาไว้  แต่ก็หนีไม่พ้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่ว

แน่นอน  คำว่า กรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติ  เป็นผลตอบแทนให้แก่เหตุอย่าง ตรงไปตรงมา  

จะเรียกว่าศาลโลกที่ตัดสินคดีให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็ว่าได้  ผู้ที่เวียนว่ายเกิดตายอยู่ในภพทั้งสาม  จะต้องถูก

ศาลวัฏจักรตัดสินชี้ขาดให้ทั้งหมด   

ฉะนั้นจิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัฏฏะ  จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกัน

ทั้งนั้น  ผู้ที่นับถือในศาสนาอะไร หรือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไร  จะต้องอยู่ในอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยกัน  ไม่มี

จิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ 

ที่มา: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25912 



ประโยคทิ้งท้าย: 

จิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัฏฏะ   
จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น   

ไม่มีจิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย 

“หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ” 

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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อุบายภาวนาก่อนนอนที่ง่ายแต่ได้ผล  

(คุณดังตฤณ)



ช่วงเวลานอนเป็นจังหวะว่างที่ทุกคนมีแน่ๆ อยู่แล้ว เกือบร้อยทั้งร้อยจะทิ้งเปล่าโดยไม่ได้

อะไรทั้งทางโลกทางธรรม ผมทดลองอุบายภาวนาอย่างหนึ่งที่ง่ายแต่ได้ผลเกินคาด เป็นการใช้เวลาที่สูญ

เปล่านี้ทำประโยชน์ให้มากที่สุด อยากนำมาแลกเปลี่ยนกัน ถ้าทดลองแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรช่วย

เล่าด้วยก็ดีนะครับ  

ระดับของสมถะ สมถะคือสงบชั่วคราวจากกิเลสเพื่อให้จิตตั้งมั่นพร้อมเขยิบขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา 

โดยทั่วไปคือเอาใจไปจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตนิ่งแนบอยู่กับสิ่งนั้น สิ่งที่จิตเข้าไปจ่ออยู่เรียกว่าอารมณ์ 

ลักษณะที่จิตคิดถึงอารมณ์ หรือยกอารมณ์ขึ้นมานั้น เรียกว่าวิตก เมื่อจ่อไว้นานพอ อารมณ์ภาวนาจะตรึง

จิตให้อยู่กับที่ ไม่สัดส่ายไปไหนลักษณะที่จิตปักหลักแนบอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิจาร อารมณ์แต่ละ

ชนิดให้ผลแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเช่นถ้าอารมณ์เป็นลมหายใจ จิตนิ่งถูกส่วนแล้วจะสงบ

รู้อยู่กับกายเหมือนถูกลมหายใจจูงเข้ามารู้ เข้ามาดูสำรวจกายทั่วพร้อม หากอารมณ์เป็นแสงสีหรือรูปทรง

ใดๆ จิตนิ่งถูกส่วนแล้วจะสงบรู้อยู่กับนิมิตเหมือนถูกนิมิตจูงไปหาความงามล้ำลึกภายนอกนี่จึงเป็นเหตุให้

พระพุทธองค์ตีวงกรรมฐานเข้ามาอยู่ในขอบเขตของกายใจ เพราะเมื่อนิ่งรู้กายใจแล้ว ก็จะได้พิจารณา

กายใจนั้นโดยนัยของความเป็นขันธ์ 5 ต่อไป  

เท่าที่ฟังมา หากกำหนดลมหายใจขณะนอนราบหลายคนจะอึดอัด ทั้งที่ขณะนั่งทำความรู้ลม

เข้าออกก็สงบสบายดีอันนี้คงขึ้นอยู่กับสรีระ วิธีกำหนด และปัจจัยประกอบอื่นๆ เลยคิดว่าน่าหาอารมณ์

ให้จิตไปตั้งไว้ตรงจุดดีที่สุด คือจุดที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นที่ตั้งของจิตเองให้นอนราบ  

หลับตาทำจิตอยู่กับความสบาย สำรวจดูทั่วกายให้เห็นว่าไม่มีส่วนใดกำเกร็งแล้วยกมือวาง

ทาบอก ปลายนิ้วกลาง (ซึ่งเป็นนิ้วที่มีกำลังดีที่สุด) แตะอยู่กับกระดูกร่องอกเคาะนิ้วลงกับกระดูกร่องออก

นั้นอย่าแรงจนเจ็บ อย่าเบาจนรู้สึกกระทบน้อยอย่าเร็วจนเป็นเร่ง อย่าช้าจนไม่รู้ตัวเคาะไปเรื่อยๆ และจับ

ความรู้สึกอยู่เฉพาะตรงกระทบ อย่าให้จิตสัดส่ายไปไหนเมื่อยมือก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งหากเป็นผู้มี

ความสงบตั้งมั่นดีจากการภาวนาอยู่แล้วจะเหมือนจิตเข้าสู่สภาพรู้ ไร้หน้าตาของตนเองได้เร็วแต่หากยัง

ภาวนาไม่แข็งนัก อาจต้องเคาะนานหน่อยแต่ไม่น่าจะเกินสองสามนาทีควรเห็นผลบ้างถ้าเกิดความปัก

หลักนิ่งเข้ามาที่กลางอกถูกต้องสิ่งที่ตามมาจะเป็นความรู้สึกว่าง และสงบกว้างขวางขึ้นในภายในให้รู้เคาะ

ด้วย ทรงความว่างในภายในนั้นไว้ด้วยหากรู้สึกว่าแรงเคาะอ่อนลงจนหายไป หรือนิ้วหยุดไปเองโดยไม่

ตั้งใจแล้วจิตรวมนิ่งอยู่ตรงกลางๆ มีความตื่นรู้อยู่ ก็ไม่ต้องเคาะต่อแต่หากจิตรวมนิ่งแบบเคลิ้ม ก็ตัดสินใจ

เองว่าอยากหลับไปทั้งอย่างนั้น (อาจเพลียจากงาน) หรือว่าจะขยับเคาะต่อเพื่อเรียกความสงบนิ่งแบบตื่น

รู้ระดับของวิปัสสนาถ้ายังไม่นิ่ง ยังไม่รู้สึกสงบตั้งมั่นก็ขอให้เคาะไปเรื่อยๆ จนเมื่อนิ่งแล้ว โดยเฉพาะเกิด

ความรู้สึกว่างในภายในยิ่งดีให้จ่ออยู่กับความนิ่งว่างนั้นดูไปเรื่อยๆ ว่ามันนิ่งจริงไหม ว่างจริงไหมหรือว่ามี

ความรู้สึกหรือนึกคิด หรือภาพ/เสียงในหัวผุดขึ้นหรือเปล่า  



หากเห็นสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาในความนิ่งว่างก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนอกจากรู้ให้ทันว่า

เกิดขึ้น และเท่าทันว่าดับไปเห็นโดยความเป็นของอื่นจากฐานสตินั้น สังเกตว่ามีกระแสความผูกยึดเกิดขึ้น

หรือไม่หากสังเกตออกว่ามี ก็ทำใจกลับมาหาความสงบใหม่แล้วรู้ให้ทันใหม่ ว่ามีบางสิ่งแปลกปลอมเข้ามา

ในความนิ่งว่างเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยเราไม่เป็นผู้บันดาล ไม่เป็นผู้กำหนดเห็นอยู่แล้วๆเล่าๆ จนกว่าจะรู้สึก

เหมือนจิตเขาตั้งมั่นรู้เกิดดับของเขาเองสายใยความผูกยึดว่าสิ่งเกิดดับเป็นตัวของจิต หรือเนื่องด้วยอัตตา

ของจิตหายไปจะเหมือนมีความว่างอย่างหนึ่งเป็นผู้ดูธรรมชาติเกิดดับล้วนแล้วแต่เป็นของแปลกปลอม

อยากฟังดูว่าได้ผลเหมือนๆ กันหรือเปล่านะครับ 

ประโยคทิ้งท้าย :  

สมถะคือสงบชั่วคราวจากกิเลส 

เพื่อให้จิตตั้งมั่นพร้อมเขยิบขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา  

ลักษณะที่จิตคิดถึงอารมณ์ หรือยกอารมณ์ขึ้นมานั้น เรียกว่าวิตก 

ลักษณะที่จิตปักหลักแนบอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิจาร 

“คุณดังตฤณ”

อุบาสิกา... ณชเล 

สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com
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