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ได้ทั้งเครื่องวัดตัวเอ
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บาง คน ที่มา วัด เข้า มาก ราบ อาตมา ใน ศาลา ชม 
ว่า “ที่ นี่ ร่ม รื่น ดีน่ะ ครับ น่า อยู่” เสร็จ แล้ว ก็ กราบ ลากลับ 
บ้าน เขา ได้ บุญ ไหม คง ได้ เหมือน กัน แต่ เสียดาย ว่า ไม่ ได้ 
มากกว่า นั้น 

ประโยชน์ ประการ แรก ที่ เกิด จาก การ เข้า วัด ป่า คือ 
การ สัมผัส กับ ธรรมชาติ มอง ไป ทาง ไหน ไม่มี ป้าย โฆษณา 
ไม่มี สิ่ง ใด บาดตา หรือ กระตุ้น กิเลส กาย กับ ใจ รู้สึก เย็น ลง 
ทันที แค่ นี้ ก็ เป็น บุญ อยู่ แล้ว แต่ ใน ระยะ ยาว คงจะ มี ผล ต่อ 
ชีวิต น้อย ฉะนั้น ถวาย ทาน แล้ว หลวง พ่อ ประธาน สงฆ์ ว่าง 
ให ้ไป สนทนาธรรม กบั ทา่น บา้ง ก ็ด ีสนทนา ไม ่เปน็ ขอ ทา่น 
เมตตา ให ้ธรรมะ สัก ข้อ หนึ่ง ก็ได้ ท่าน ไม่ ว่าง หรือ เรา ไม่ กล้า 
จรงิๆ ก ็ไป หา ที ่เงยีบ แลว้ นัง่ สมาธ ิสกั เลก็ นอ้ย กอ่น กลบั เขา้ 
วัด อย่าง นี้ ครูบา อาจารย์ ท่าน ชื่น ใจ 

เข้า มา ใน วัด คือ เข้า ใน แดน อภัย เป็น ท่ี ปลอด จาก การ 

เข้าวัด
ทำไม



2 เข้าวัด
ทำไม

เอา รัด เอา เปรียบ กัน เป็น ที่ๆ ไม่ ต้อง มี การ แก่งแย่ง ชิง ดี 
ชิง เด่น กัน อยู ่วัด ไม่ ต้อง แข่งขัน กับ ใคร ไม ่ต้อง ระแวง ใคร 
ไม่ ต้อง ยุ่ง สังคม ไทย โชค ดี   เรามีสถานที่ประเสริฐ อย่าง นี้ 
เป็น ที่ ที่ สนับสนุน ส่วน ดี ของ มนุษย์ และ เป็น ที่ ชุมนุม ของ 
คน ดี และ ผู้ ที่ ต้องการ เพิ่ม ความ ดี ของ ตน ถึง จะ มี เวลา 
จำกัด เข้า วัด แล้ว ไม่ ต้อง รีบ วัน หนึ่ง อย่า มี รายการ แน่น 
เกิน ไป ญาติโยม บาง คณะ วัน หนึ่ง ไป ทำบุญ ถึง สิบ วัด ก็ มี 
หัวหน้า ทัวร์เดิน เข้า ศาลา หน้า เครียด ดู นาฬิกา ตลอด เวลา 
เจ้า อาวาส องค์ ไหน ให้ โอวาท นาน ไป หน่อย (เช่น อาตมา 
เปน็ตน้) ก ็ชกั กระวนกระวาย ไป เยีย่ม วดั เอา พอด ีกบั เวลา 
พอดี กับ กำลัง ไม่ ดี กว่า หรือ บุญ คือ ชื่อ ของ ความ สุข และ 
อย่า ลืม ว่าการ เดิน ทาง แสวง บุญ ไม่ใช่ การ ไป หา สิ่ง นอก ตัว 
เรา ที่แท้ เป็นการ แสวงหา โอกาส บำรุง บุญ ซึ่ง อยู่ ใน ใจ เรา 
ตั้งแต่ ยัง ไม่ ออก เดิน ทาง

วดั เปน็ ที ่อยู ่ของ พระ สงฆ ์เขา้ วดั แลว้ ให ้สงัเกต ความ 
เรียบร้อย ความ เรียบ ง่าย ความ สะอาด สะอ้าน ดู ความ 
สำรวม ของ พระ ภิกษุ สามเณร ระลึก ว่า ยัง มี ผู้ มุ่ง มั่น ใน ชีวิต 
พรหมจรรย ์เพือ่ ประโยชน ์ตน และ ผู ้อืน่ เหมอืน สมยั กอ่น ยงั 
ไม ่เสือ่ม นา่ เลือ่มใส พจิารณา วา่ ทา่น กำลงั สบื ตอ่ อาย ุของ 
บรม พระพทุธ ศาสนา แลว้ เรา ทำบญุ กบั ทา่น เรา ก ็ม ีสว่น ใน 
การ บำรุง พระ ศาสนา เหมือน กัน คิด ถูก ทาง แล้ว จะ เกิด ปีติ 
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หลวง พ่อ ผู้ เป็น ประธาน สงฆ์ ให้ ข้อคิด อะไร ก็ ตั้งใจ ฟัง และ 
พยายาม จำ ไว้ เพื่อ เป็น ของดี ติดตัว กลับ บ้าน

ใน พระพุทธ ศาสนา เรา ทุก คน ต้อง เป็น นักศึกษา 
การ ศกึษา คำ สัง่ สอน ของ องค ์สมเดจ็ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ 
นัน้ ก ็คอื การ ตัง้ใจ ศกึษา เรือ่ง ของ เรา เอง เพราะ ธรรมะ ของ 
พระองค ์ทัง้หมด ทัง้ สิน้ ม ีความ มุง่ มัน่ อยู ่แต ่ใน สอง เรือ่ง คอื 
หนึ่ง การ เปิด เผย ธรรมชาติ ของ มนุษย์ และ สอง การ ชี้แนะ 
แนวทาง ปฏบิตั ิตอ่ ธรรมชาต ินัน้ ให ้ถกู ตอ้ง เพือ่ การ พน้ ทกุข ์
โดย สิ้น เชิง สอง เรื่อง เท่านั้น เรา เกิด เป็น มนุษย์ และ เป็น 
พุทธมามกะ แล้ว เรา ค้นคว้า เรื่อง ความ เป็น มนุษย์ ของ เรา 
บา้ง นา่ จะ ด ีเหตผุล ก ็คอื เรา ไม ่อยาก เปน็ ทกุข ์ก ็ตอ้ง ฝกึ การ 
ปฏบิตั ิตอ่ ธรรมชาต ิทัง้ ภายนอก และ ภายใน ดว้ย ปญัญา เพือ่ 
ไม่ ให้ เป็น ทุกข์ เพราะ ชีวิต เรา จะ ปลอด ทุกข์ เอง โดย ไม่ ต้อง 
ปฏิบัติ เป็น ไป ไม่ ได้

ฉะนั้น เรา ต้อง สนใจ ศึกษา ธรรมะ ธรรมะ ไม่ ได้ เกิด 
อยู่ ที่ อื่น ไกล หาก เกิด ที่ กาย ที่ วาจา ที่ ใจ ของ เรา แต่ละ 
คน แต่ เรา จะ น้อม ธรรมะ เข้า มา สู่ ใจ เพื่อ ประโยชน์ สุข ของ 
ตัว เรา ครอบครัว และ สังคม ที่ เรา อยู่ อาศัย ไม่ใช่ ของ ง่าย 
เลย ต้อง ฝืน ความ เคยชิน และ นิสัย เก่า พอ สมควร ใน เบื้อง 
ต้น เรา ยัง อ่อน ต้องการ กำลัง ใจ จาก ข้าง นอก ค่อน ข้าง มาก 
ท่าน จึง ให้ เรา คบ ผู้ ที่ ศึกษา ดีแล้ว ปฏิบัติ ดีแล้ว เพื่อ ได้ วิธี ที่ 
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ถูก และ เพื่อ ได้ ความ มั่นใจ ว่าการ ปฏิบัติ มี ผล จริง ไม่ เหลือ 
วิสัย ส่วน มาก ผู้ ที่ ตั้งใจ ปฏิบัติ อย่าง เอา ชีวิต เป็น เดิม พัน มัก 
เป็น นักบวช ท่าน จึง ให้ เรา เข้า วัด

เขา้ วดั ตอ้ง เขา้ ให ้เปน็ ถา้ หาก เรา ไม ่คดิ ทำความ เขา้ใจ 
กบั ธรรมชาต ิของ ตวั เอง ไม ่สนใจ ชวีติ ของ เรา วา่ มนั คอื อะไร 
กัน แน่ ไม่ อยาก พฒันา ตน การ เข้า วัด ก็ จะ ไม่ เกิด ประโยชน์ 
เท่า ที่ ควร เหมือน คน กำลัง ไม่ สบาย เข้าไป ใน โรง พยาบาล 
เพื่อ บริจาค ทรัพย์ บำรุง โรง พยาบาล โดย ไม่ คิด รักษา โรค 
ของ ตวั เอง เพราะ ยงั ไม ่เจบ็ มาก ก ็เลย เสยีดาย เวลา โรค ของ 
เรา คือ ความ ทุกข์ สาเหตุ สำคัญ คือ การ ไม่รู้ จัก ตัว เอง ตาม 
ความ เปน็ จรงิ ไมรู่้ จกั ตวั เอง ก ็ถกู หลอก งา่ย พรอ้ม ที่ จะ ตก 
เป็น เหยื่อ ของ สิ่ง มายา ทั้ง หลาย อยู่ เสมอ มัว แต่ ดิ้นรน เพื่อ 
จะ ได้ สิ่ง ที่ ชอบ และ เลี่ยง สิ่ง ที่ ไม่ ชอบ อยู่ เสมอ เชื่อ งมงาย 
ใน ร่างกาย และ จิตใจ ว่า เป็น เรา เป็น ของ เรา ก็ ย่อม ไม่ เห็น 
ความ ไม่ เที่ยง และ ความ ไม่มี เจ้าของ ของ ชีวิต

การ ปฏิบัติ ธรรม เท่านั้น ที่ จะ ช่วย ให้ เรา เป็น อิสระ 
จาก กิเลส ได้ การ ทำบุญ อย่าง เดียว ไม่ ปฏิบัติ ถึง จะ ทำให้ มี 
สิง่ ยดึ เหนีย่ว อยู ่ใน ใจ บา้ง แต ่มนั ไม ่มัน่คง ลกึๆ แลว้ เรา จะ 
ยงั อยู ่ใน สภาพ เดมิ คอื เควง้ควา้ง อยู ่เหมอืน เรอื เลก็ๆ กลาง 
ทะเล อัน กว้าง ใหญ่ มี เข็ม ทิศ ก็ ใช้ ไม่ ค่อย เป็น มี สมอ ก็ ไม่รู้ 
จกั ทอด เอาแต ่ประดบั ประดา เรอื กอ่น อบัปาง ชาว พทุธ เรา 
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ควร สนใจ วธิ ีอดุ ร ูวธิ ีวดิ นำ้ บา้ง จะ ได ้เอา ตวั รอด ได ้หาก ไม ่
สนใจ ศกึษา เรือ่ง ตวั เอง เขา้ วดั แลว้ สกั แต ่วา่ ไหว ้พระ พอ เปน็ 
พธิ ีทำบญุ บำรงุ วดั ตาม ประเพณ ีแลว้ ออก ไป ชม ตน้ไม ้บา้ง 
ก่อน กลับ ไม่ใช่ ว่า ไม่ ดี ดี อยู่ หรอก แต่ ยัง ดี ไม่ พอ ศาสนา 
ธรรมะ เป็น สิ่ง ที่ ต้อง น้อม เข้า มา เป็น เครื่อง ชำระ

วดั อยู ่ได ้เพราะ นำ้ใจ ของ ญาตโิยม ลกู ศษิย ์หลวง พอ่ 
ชา รงัเกยีจ การ เรีย่ ไร ทีส่ดุ จงึ อยู ่ได ้ดว้ย ศรทัธา ของ ญาตโิยม 
โดย แท้ การ ช่วย ทาง ปัจจัย สี่ สำคัญ เหมือน กัน แต่ พระ ที่ ดี 
ท่าน ไม่ ยินดี ใน เรื่อง นี้ สิ่ง ที่ ท่าน ยินดี ที่สุด ชอบ ที่สุด คือ 
การ เห็น ผู้ ครอง เรือน ตั้งใจ ปฏิบัติ ธรรม

ไป วัด ไม่ ว่า เพื่อ ทำบุญ สุ นทาน ไหว้ พระ กราบ 
นมสัการ ครบูา อาจารย ์หรอื ไป จำศลี ปฏบิตั ิธรรม พยายาม 
ระลกึ อยู ่เสมอ วา่ จดุ ประสงค ์ของ เรา ควร อยู ่ที ่ความ ด ีความ 
สงบ และ ปญัญา ระวงั อยา่ วุน่ บญุ ก ็แลว้ กนั หรอื รา้ยก วา่ นัน้ 
อย่า นั่ง ใน โรง ครัว ทาน อาหาร คุย เรื่อง ทาง โลก วิจารณ์ เรื่อง 
การบ้าน การเมือง พรรค ไหน ดี พรรค ไหน เลว หรือ นินทา 
ลูกเขย ลูก สะใภ้ อย่า คุย ใน เรื่อง ใด ที่ เพิ่ม กิเลส ใน ใจ ทั้ง ของ 
ผู้ พูด และ ผู้ ฟัง หรือ พูด ให้ ชาว วัด แตกแยก กัน ถ้า เป็น อย่าง 
นั้น ก็ น่า เสียดาย เวลา ที่ สละ เข้า วัด เรียก ว่า เข้า วัด แต่ ไม่ ถึง 
วัด ฉะนั้น มา ถึงที่ ร่มเย็น อย่า ให้ มัน ร้อน ต้อง ฝึก ให้ เย็น สิ 
ตัว เรา จึง จะ เหมาะ กับ สถาน ที่ ให้ น้อมนำ คำ สั่ง สอน ของ 
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พระพุทธเจ้า มา สู่ ใจ เรา สำรวม กาย วาจา ใจ หา อุบาย แก้ 
ข้อ บกพร่อง ที่ อยู่ ใน ใจ เสริม สร้าง สิ่ง ที่ ดี งาม อย่าง นี้ คือ การ 
เข้า วัด ที่ เข้า ท่า ได้ ทั้ง วัตร ปฏิบัติ ได้ ทั้ง เครื่อง วัด ตัว เอง

ใน พระพทุธ ศาสนา วดั เปน็ สถาน ที ่สำคญั แต ่ศาสนา 
ที่แท้ ไม่ ติด อยู่ ที่ สถาน ที่ ศาสนา ไม่ ได้ อยู่ ที่ วัด ไม่ ได้ อยู่ ที่ ตู้ 
พระ ไตรปฎิก ไม ่ได ้อยู ่ทีไ่หน มนั อยู ่ที ่เรา อยู ่ที ่เรา แตล่ะ คน 
แผน่ ดนิ ไหว หรอื ผู ้กอ่การ รา้ย บกุ เขา้ มา วาง ระเบดิ หนา้ พระ 
ประธาน วัด ป่า นานาชาติ จน วัด เหลือ แต่ หลุม ลึก ผู้ ที่ ยัง 
เหลือ อยู่ ต้อง อดทน อย่า เพิ่ง โกรธ ศาสนา ก็ ไม่ ได้ สูญหาย 
ไป กบั วตัถ ุชาว พทุธ เรา ควร สรา้ง วดั ให ้พอดี แก่ กจิ ของ สงฆ ์ 
และ ช่วย ท่าน รักษา สิ่ง ที่ สร้าง แล้ว อย่าง ดี แต่ อย่า พึง ลืม ว่า 
วัด เป็น แค่ ที่ เอื้อ ต่อ การ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม การ สร้าง 
ศาสน วตัถ ุกไ็ด ้บญุ อยู ่หรอก ได ้บญุ เยอะ แต ่ยงั ไมใ่ช ่บญุ ชัน้ 
เยี่ยม คือ ความ สงบ จาก กิเลส ยัง ไม่ ถึง สิ่ง สูงสุด ที่ เรา ควร ได้ 
รับ จาก การ เป็น ชาว พุทธ วัตถุ เป็น ฐาน ของ การ เข้า ถึง แก่น 
แท้ ของ พระ ศาสนา

หลัก การ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม ท่าน สรุป ง่ายๆ ว่า 
ต้อง มุ่ง ไป ที่ การ รู้ รู้ อะไร รู้ ว่า นี่ คือ ทุกข์ นี่ คือ เหตุ ให้ เกิด 
ทุกข์ นี่ คือ ความ ดับ ทุกข์ นี่ คือ หนทาง ไป สู่ ความ ดับ ทุกข์ 
หลักสูตร การ ศึกษา ของ เรา อยู่ ที่ สิ่ง เหล่า นี้ 

ข้อ แรก คือ ศึกษา ให้ รู้ ว่า นี่ คือ ทุกข์ เรา จะ ไป ศึกษา ที่ 
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ตรง ไหน ถ้า ไม่ ศึกษา ใน ตัว ของ เรา เอง เรา กำลัง ทุกข์ ไหม 
เรา เคย มี ทุกข์ ไหม ใน การ พิจารณา เรื่อง นี้ ขอ ให้ ทราบ ด้วย 
ว่า คำ ว่า ทุกข์ ใน ที่ นี้ ไม่ ต้อง หมาย ถึง ความ เจ็บ ปวด รวด ร้าว 
อยา่ง สาหสั นะ ไม ่ตอ้ง อกหกั หรอื กลดักลุม้ ถงึ ขัน้ คดิ อยาก 
ทำลาย ตัว เอง จึง จะ เรียก ว่า ทุกข์ นั่น ก็ ทุกข์ แน่นอน แต่ 
ส่วน มาก คน เรา นานๆ ครั้ง ถึง จะ ทุกข์ อย่าง นั้น หรือ ชาติ นี้   
บาง คน อาจ จะ ไม่ เคย เจอ ทุกข์ ขนาด นั้น เลย ก็ได้ ความ 
หมาย ของ คำ ว่า ทุกข์ ก็ กว้าง ขวาง กว่า นั้น คือ สิ่ง ที่ เรา ทุก 
คน ตอ้ง ยอมรบั ก ็คอื วา่ ชวีติ เรา ยงั ไม ่สมบรูณ ์เรา มกั ม ีความ 
รู้สึก อัน หนึ่ง แฝง อยู่ ใน ใจ เสมอ ว่า “อย่าง นี้ ยัง ไม่ใช่” ความ 
รู้สึก นี้ มี ผล ต่อ ชีวิต เรา มาก แต่ น้อย คน อยาก ศึกษา ตรง จุด 
นี้ พระพุทธเจ้า ทรง ชี้ ให้ เรา เห็น ว่า ความ รู้สึก ว่า “นี่ ไม่ใช่” 
เป็น อาการ อย่าง หนึ่ง ของ ทุกข์ ฉะนั้น อย่า พึง เอา หัว มุด ลง 
ไป ใน ทราย เหมือน นก กระจอก เทศ โดย หวัง ว่า เมื่อ ไม่ เห็น 
ทุกข์ แล้ว มัน จะ หาย ไป เอง พระองค์ พร่ำ สอน ให้ เรา หมั่น 
กำหนด รู้ มัน

ความ ทุกข์ ของ มนุษย์ มี หลาก หลาย ใน โลก ที่ สมมติ 
กัน ว่า เจริญ แล้ว ความ ลำบาก เนื่อง ด้วย ปัจจัย สี่ หรือ 
ความ ต้องการ ของ ร่างกาย ลด น้อย ลง มาก แล้ว แต่ นั่น ไม่ 
ได้ หมายความ ว่า ความ ทุกข์ ของ คน จะ ลด ตาม อัตรา เลย 
เพียง แต่ เปลี่ยน รูป แบบ ใหม่ ใน โลก ปัจจุบัน โรค ทาง จิต 
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เพิ่ม ขึ้น อย่าง น่า เป็น ห่วง โรค ซึม เศร้า กำลัง ระบาด ทั่ว โลก 
พร้อม กับ ความ เจริญ แม้ ใน หมู่ เด็ก และ วัย รุ่น ก็ มี มาก ขึ้น 
ทุก ปี

มัน น่า คิด นะ ว่า ทำไม ใน ประเทศ ที่ คน มี เงิน มี ทอง 
พอที่ จะ สบาย ได้ แล้ว มี ความ สะดวก ทาง วัตถุ มาก พอควร 
แล้ว ทำไม ความ ซึม เศร้า จึง แพร่ หลาย เหลือ เกิน เป็น ไป ได้ 
ไหม วา่ คน สมยั นี ้กำลงั ขาด ความ ฉลาด ที ่สำคญั ยิง่ อยา่ง หนึง่ 
คือ ความ ฉลาด ใน การ กำหนด และ การ ปฏิบัติ ต่อ ธรรมชาติ 
ของ จิต จึง สุข ไม่ ค่อย เป็น

สว่น มาก คน ที ่อยู ่ใน สงัคม ประเภท นี ้สงัคม ที ่ปรญิญา 
บัตร กลาดเกลื่อน แต่ ปัญญา ใน การ ดับ ทุกข์ สร้าง สุข ยัง  
กระ ท่อน กระ แท่น คน ซึม เศร้า มัก จะ คิดมาก คิด ไม่ หยุด 
ฟุ้งซ่าน ตึง เครียด ขี้ วิตก ขี้ ระแวง ไม่ ทาน ยา นอน หลับ ก็ 
หลบั ไม ่ได ้อยา่ง นี ้คอื สญัญาณ เตอืน ภยั วา่การ พฒันา สงัคม 
ที่ กำลัง ลม้ เหลว ความ ผิด ปกติ หลาย อยา่ง กลาย เป็น ความ 
ปกติ เสีย แล้ว ผู้ ไม่ เข้า วัด หรือ ไม่ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม ไม่ 
ค่อย เห็น ปัญหา สมัย ก่อน มนุษย์ ส่วน มาก อยู่ ใน ชุมชน เล็ก 
คอื หมูบ่า้น แต ่สมยั นี ้คน บา้น นอก ไป หา งาน ใน กรงุ กม้ หนา้ 
กม้ ตา ทำงาน บางท ีอยู ่เปน็ ป ีไมรู่ ้จกั ชือ่ ของ คน ที ่เหน็ ทกุ วนั 
อยู่ ใน ที่ พลุกพล่าน อาจ เหงา ยิ่ง กว่า อยู่ คน เดียว

เมือง ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส เป็น ตัวอย่าง หนึ่ง ชาว 
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ปารสี อยู ่คน เดยีว เกอืบ ครึง่ หนึง่ ของ พลเมอืง หก เจด็ ลา้น คน 
อยู่ คน เดียว ตั้ง สาม ล้าน คน ใน จำนวน นั้น มี ไม่ น้อย ที่ ไม่มี 
มนุษย์ เป็น เพื่อน เลย พวก นี้ ชอบ เลี้ยง หมา เลี้ยง แมว เป็น 
เพื่อน ไม่รู้ จะ คุย กับ ใคร ก็ คุย กับ หมา คุย กับ แมว ดี เหมือน 
กนั นะ ไม ่คอ่ย ทะเลาะ กนั แลว้ อยา่ง นอ้ย เขา ก ็มัน่ใจ วา่ สนุขั 
หรอื แมว ที ่เขา รกั ม ีเขา เปน็ เจา้ของ แต ่เพยีง คน เดยีว แต ่ก ็นา่ 
สงสาร เหมือน กัน อยู่ ท่ามกลาง มนุษย์ แต่ ไม่รู้ จัก มนุษย์

นี่ คือ ผลอ ย่าง หนึ่ง ของ ความ เจริญ ทาง วัตถุ ที่ เห็นๆ 
อยู่ คือ คน คบ คน ไม่ เป็น มาก ขึ้น ต้อง คบ สุนัข คบ แมว แทน 
อยู่ ใน สภาพ สังคม ที่ เต็ม ไป ด้วย ความ หวาดระแวง ด้วย 
ความ ไม่ ไว้ วางใจ ซึ่ง กัน และ กัน เทคโนโลยี ต่างๆ ก็ เจริญ 
ก้าวหน้า มาก เพิ่ม ความ ฟุ้งซ่าน และ ความ เบียดเบียน 
มากกว่า สิ่ง ที่ ดี เดี๋ยว นี้ โกรธ ใคร ใน ต่าง ประเทศ ก็ โทร ไป 
ด่า เขา ข้าม ทะเล ได้ สบาย ทุก วัน นี้ ตำรวจ เขา มี เทคโนโลยี 
ใหม่ๆ จับ คน ชั่ว ได้ ง่าย ขึ้น เช่น การ ตรวจ ดีเอ็นเอ การ ใช้ 
คอมพวิเตอร ์ประสาน งาน กนั เปน็ตน้ แต ่พวก พาล พวก โจร 
เขา ก็ ม ีเทคโนโลย ีของ เขา เหมอืน กนั ตา่ง คน ตา่ง เจรญิ ตา่ง 
คน ตา่ง เปน็ ทกุข ์ไม ่เหน็ วีแ่วว วา่ จะ ม ีที ่จบ สิน้ ได ้เลย สิง่ ที ่เรา 
เห็น ได้ ชัด ก็ คือ คน ส่วน มาก ไม่รู้ ว่า เขา อยู่ เพื่อ อะไร ไม่รู้ 
เขา อยู่ ทำไม เมือ่ เขา ไมม่ี เป้า หมาย ชวีติ ก็ กลาย เป็น โรคจติ 
โรคประสาท กัน เต็ม บ้าน เต็ม เมือง
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ถ้า หากว่า ชีวิต เรา ไม่มี ทิศทาง อยู่ ไป เป็น วันๆ 
สุดท้าย มัก จะ ป่วย ไม่ ป่วย กาย ก็ ป่วย ใจ เพราะ ชีวิต ขาด 
ปัจจัย ที่ ห้า ของ มนุษย์ คือ อรรถ หรือ ความ หมาย ย่อม 
ออ่นแอ ขอ ให ้สงัเกต ด ูก ็แลว้ กนั วา่ เมือ่ไร คน เรา เหน็ วา่ สิง่ ที ่
เรา กำลงั ทำ อยู ่ม ีความ หมาย เรา ก ็กลา้ เสยี สละ กลา้ อดทน ใน 
การก ระ ทำ สิง่ นัน้ แต ่ถา้ เผือ่ รูส้กึ วา่ สิง่ ที ่เรา กำลงั ทำ อยู ่ไมม่ ี
ความ หมาย ถึง จะ อด ได้ ก็ ไม่ อยาก อด ไม่รู้ จะ อด ไป ทำไม

ความ สำคัญ ยิ่ง ของ ความ หมาย เและ เป้า หมาย ใน 
ชีวิต มนุษย์ เป็น สิ่ง ที่ คน สมัย ปัจจุบัน มัก มอง ข้าม ถึง แม้ ว่า 
ลึกๆ แล้ว ภายใน จิต รู้สึก อ้างว้าง ว้าเหว่ ว่าง เปล่า ไม่มี สิ่ง 
ใด ที ่เปน็ แกน่ สาร สาระ ตราบ ใด ที ่เรา ยงั ไม ่เหน็ โทษ ก ็มวั แต ่
สะสม วตัถ ุมวั แต ่วิง่ หา โลกธรรม โดย ถอื หลกั เพยีง แค ่วา่ นา่ 
จะ เป็น ทาง ที่ ถูก เพราะ เป็น ทาง ของ คน ส่วน ใหญ่ คือ เอา 
โลก เอา สังคม เป็น เกณฑ์ แต่ คำถาม สำคัญ ที่ เรา ต้อง ฝืน ใจ 
ถาม ตัว เอง คือ วิถี ชีวิต อย่าง นี้ ได้ ผล สมปรารถนา จริง ไหม 
ชีวิต สมบูรณ์ แล้ว หรือ หรือ สมบูรณ์ ขึ้น ทุก ปี ไหม ใน เมื่อ 
สิ่ง ที่ ใจ เรา ต้องการ อย่าง แท้จริง คือ ความ สุข ที่ เที่ยง แต่ เรา 
กลับ เอาแต่ โลกธรรม เป็น ที่ พึ่ง แล้ว ทำไม จะ ไม่ เหงา ใคร ที่ 
ยงั เอา ทรพัย ์สมบตั ิเงนิ ทอง เกยีรตยิศ ชือ่ เสยีง เปน็ เครือ่ง วดั 
ความ สำเร็จ ใน ชีวิต เรียก ว่า เป็น ผู้ ที่ ยัง ขาด การ ศึกษา ทาง  
อรรถ ศาสตร์ มาก (อาตมา เรียก เอง บัญญัติ ศัพท์ เมื่อ กี้นี้) 
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อ่อน ความ รู้ เกี่ยว กับ แก่น แท้ ของ ชีวิต หยุด อยู่ แค่ ระดับ 
ประถม ถ้า เป็น อย่าง นั้น อายุ มาก แล้ว ผม ย้อม ดำ สนิท 
กต็าม ผวิ ยน่ ดงึ ไว ้แนน่ กต็าม เรา อาจ จะ หลอก ตา คน ได ้บา้ง 
แต่ ด้าน ใน เรา หลอก ธรรมชาติ ไม่ ได้ หรอก แก่ แล้ว โดย ไม่มี 
ความ เป็น นัก ปราชญ์ ปรากฏ เลย ก็ ขาด ที่ พึ่ง น่า เสียดาย

ชีวิต ที่ สมบูรณ์ ชีวิต ที่ ดี จำ ต้อง มี จุด มุ่ง หมาย ที่ สูง 
กวา่ เพยีง แค ่ผล ตอบแทน จาก การ ทำ มา หากนิ ตอ้ง ม ีความ 
หมาย สงู กวา่ โลกธรรม ตา่งๆ บาง คน มวั แต ่แสวงหา อำนาจ 
ต้องการ เป็น ผู้ มีชื่อ เสียง โดย ลืม ไป ว่า ดัง เท่าไร ก็ตาม ตาย 
แล้ว ไม่ กี่ ปี ก็ ไม่มี ใคร จำ เขา ได้ ขอ ถาม ว่า เมื่อ ๕๐ ปี ที่ แล้ว 
ใคร เป็น ใหญ่ เป็น โต ใน บ้าน เมือง จำ ได้ ไหม ๕๐ ปี ที่ แล้ว 
คน ที ่เคย ถอืตวั ถอื ตน เหลอื เกนิ เดีย๋ว นี ้นอกจาก นกั วชิาการ 
และ ผู้ ที่ ศึกษา ประวัติศาสตร์ โดยตรง เท่านั้น ที่ จำ ได้ นอก 
นั้น จำ เขา ไม่ ได้ เลย ไม่ ต้อง เอา ถึง ๕๐ ปี ๒๐ ปี ๑๐ ปี 
รัฐมนตรี มี ใคร บ้าง จำ ได้ ไหม เรา จะ เอา ชื่อ เสียง เป็น ที่ พึ่ง 
ใน ชีวิต ได้ หรือ

เมื่อ คน ไม่รู้ ว่า เขา อยู่ ทำไม ไม่ เห็น ว่า ชีวิต ของ ตน มี 
คณุคา่ อยู ่ตรง ไหน มกั จะ หา สิง่ ที ่อยู ่ภายนอก มา เปน็ เครือ่ง 
ยืนยัน ปลอบ ใจ ด้วย ความ กลัว ความ เกรงใจ หรือ ความ 
นับถือ ที่ ได้ รับ จาก ลูก น้อง หรือ คน รอบ ข้าง อย่าง นี้ เรียก 
ว่า มนุษย์ ไม้ไผ่ คือ ข้าง นอก ดู แข็ง แต่ ข้าง ใน กลวง
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บาง คน อยาก มี บริษัท มี บริวาร ถือว่า มี บริวาร มาก 
แสดง ว่า ตน เป็น ผู้ สำคัญ ต้องการ เป็น ผู้ สำคัญ ใน สายตา 
ของ คน อืน่ เพราะ วา่ มอง ด ูภายใน แลว้ ไม ่เหน็ ม ีอะไร สำคญั 
นอกจาก ความ สำคญั ที ่คน อืน่ เขา มอบ ให ้แต ่ถา้ ความ เคารพ 
นบัถอื ตวั เอง และ ความ รูส้กึ ใน คณุคา่ ของ ชวีติ ผกูมดั กบั คน 
อืน่ หรอื สิง่ อืน่ เรา จะ ตอ้ง เครยีด อยู ่ตลอด เวลา เพราะ วา่ เรา 
ไม ่สามารถ จะ บงัคบั บญัชา ให ้คน อืน่ หรอื สิง่ อืน่ เปน็ ไป ตาม 
ความ ตอ้งการ ของ เรา ตลอด ไป ฉะนัน้ ถงึ แมว้า่ อยู ่ใน สถาน 
ที ่อนั สะดวก สบาย วตัถ ุสิง่ของ พรอ้ม หมด ทกุ ประการ ก ็ยงั 
ไม ่พน้ จาก ความ กงัวล ได ้นัง่ วติก วา่ ถา้ สมมต ิวา่ สิง่ นี ้หาย ไป 
เรา จะ ทำ อะไร จะ แย ่แย ่อยา่ง นัน้ แย ่อยา่ง นี ้ยิง่ คดิ ยิง่ กลวั 
คน ที่ ยึด ติด ใน สิ่ง ที่ ตน มี ต้อง กลัว ความ ไม่มี ของ สิ่ง นั้น เป็น 
เรื่อง ธรรมดา กลัว พลัดพราก เพราะ ว่า เอา ความ สุข ใน ชีวิต 
ไป ผูกพัน กับ สิ่ง อื่น หรือ กับ คน อื่น มาก เกิน ไป ชีวิต ก็ ไม่ เป็น 
ตัว ของ ตัว จิตใจ ก็ ไม่มี กำลัง

ฉะนัน้ พทุธ ศาสนา เปน็ ศาสนา ที ่สอน ให ้เรา มา ศกึษา 
ธรรมชาต ิของ ตัว เอง ให ้เรา รู้ ว่า ความ ทุกข ์คือ อะไร มัน เกิด 
อย่างไร อาจ ไม่ เหมือน ที่ เรา คิด บาง คน คิด ว่า ไม่มี ใคร รู้จัก 
เรา ไม่มี ใคร ให้ เกียรติ เรา ก็ เป็น ทุกข์ ไม่มี ใคร รัก เรา ไม่มี 
ใคร เคารพ เรา ก็ เป็น ทุกข์ หรือ อาจ จะ คิด ว่า เรา อยู่ คน เดียว 
ไม่มี ใคร สนใจ เรา อย่าง นี้ ก็ จะ เป็น ทุกข์ มาก แต่ ถ้า เรา กล้า 
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ลงมือ ปฏิบัติ ธรรม ความ คิด จะ ค่อย เปลี่ยน ไป
เรา จะ เริ่ม เห็น ความ จริง ว่า เอ...มัน ไม่ใช่ นะ ไม่ใช่ 

ทุกข ์เพราะ คน อื่น ทุกข ์เพราะ ความ คิด ของ ตัว เอง มากกว่า 
ทุกข์ เพราะ เรา ต้องการ อะไร สัก อย่าง เพราะ เรา เกิด ความ 
ต้องการ เกิด ความ อยาก จิต ก็ เสีย ศูนย์ ไม่ ปกติ เสีย แล้ว 
เกิด ความ คิด ผิด ว่า เรา ขาด สิ่ง นั้น ถ้า ไม่มี สิ่ง นั้น แล้ว ชีวิต เรา 
จะ ไม่ สมบูรณ์ ถ้า เข้ม ข้น ขึ้น มา ก็ กลาย เป็น อุปาทาน ว่า ถ้า 
ไม่มี สิ่ง นั้น แล้ว เรา จะ อยู่ ไม่ ได้ ความ สุข ใน ชีวิต ต้อง ขึ้น อยู่ 
กับ สิ่ง นั้น ขึ้น อยู่ กับ คน นั้น อย่าง เดียว กลาย เป็น อุปาทาน 
ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ไป

ดัง นั้น ให้ ขยัน ดู ธรรมชาติ ของ ตัว เอง ดู ความ รู้สึก 
นึกคิด ต่างๆ ว่า มัน เกิด อย่างไร มัน อยู่ อย่างไร มัน ดับ 
อย่างไร ดู ตรง นี้ ปัญญา ความ รู้ เท่า ทัน ธรรมชาติ จะ เกิด 
ขึ้น เรา ก็ จะ ทะลุ ปรุโปร่ง ว่า สิ่ง ทั้ง หลาย เป็น แค่ นี้ เอง การ 
ศึกษา ความ ไม่ แน่นอน ต้อง ติว เข้ม เพราะ มี การ สอบ ทุก วัน 
ตอน เช้า อารมณ์ สดใส ตอน สาย ก็ ไม่ แน่ ใคร มา พูด อะไร 
ไม่ ถูกใจ เรา หรือ ทำ อะไร ที่ เรา ไม่ พอใจ อารมณ์ ก็ บูด ตอน 
บ่าย มี ใคร เอา ของ ขวัญ มา ให้ จิตใจ ก็ บาน มัน ตลก เหมือน 
กัน เอา แน่ ไม่ ได้ ผู้ ไป ยึด ติด ใน อารมณ์ ว่า เรา คือ อารมณ์ 
อารมณ์ คือ เรา จะ เหน็ดเหนื่อย มาก

เวลา จิตใจ สดใส...แหม ดีใจ เหลือ เกิน แต่ เวลา 
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อารมณ์ เปลี่ยน ไป เพราะ มี การก ระ ทบ กระเทือน อย่าง ใด 
อย่าง หนึ่ง ทำให้ รู้สึก ว่า เรา เสีย สิ่ง ที่ ดี ไป พลัดพราก จาก 
สิ่ง ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ชีวิต จิตใจ ตกต่ำ สงสาร ตัว เอง ซึม 
เศร้า ต่อ มา ก็ มี แปรปรวน อีก จิตใจ ก็ สูง ขึ้น อีก มัน ขึ้นๆ 
ลงๆ อยู่ อย่าง นี้ เหมือน ขึ้น เขา ลง ห้วย เหนื่อย มาก ผู้ มี สติ 
อยู ่ใน ปจัจบุนั อารมณ ์อะไร กระทบ ก ็สงัเกต ผล ตอ่ จติใจ โดย 
ไม ่สำคญั มัน่ หมาย ไม ่ปลอ่ย ให ้จติใจ ไป ปรงุ แตง่ ใน เรือ่ง นัน้ 
สัก แต่ ว่า รับ รู้ รับ ทราบ

ถ้า หากว่า เรา ไม่ ยินร้าย กับ สิ่ง ที่ เรา ไม่ ชอบ หรือ ไม่ 
พอใจ อารมณ์ นั้น จะ กำเริบ ไม่ ได้ แต ่ถ้า เรา หลง ว่า สิ่ง นั้น 
กระทบ ตัว เรา โดยตรง เรียก ว่า มี อัตตา ปรากฏ อยู่ ตรง นั้น 
ความ คิด ที่ เป็น อกุศล ก็ ย่อม เกิด ขึ้น และ ถ้า เรา ต้อนรับ 
อารมณ ์นัน้ ด ีมนั ก ็อยู ่นาน อารมณ ์ก ็จะ เพิม่ ขึน้ เรือ่ยๆ ทำให ้
จิตใจ เรา เศร้า หมอง มาก เมื่อ จิตใจ เรา เศร้า หมอง แล้ว การ 
ก ระ ทำการ พูด ก็ ไม่ ปกติ อาจ พูด อะไร ที่ ไม่ ควร พูด ทำ สิ่ง ที่ 
ไม่ ควร ทำ หรือ สิ่ง ที่ ควร พูด ควร ทำ ไม่ ได้ ทำ การ รับ ทราบ 
การ วินิจฉัย การ ตัดสิน ทุก อย่าง ก็ ผิด เพี้ยน ไป เมื่อ เรา รู้สึก 
ว่า เรา ทำ อะไร ไม่ ถูก ต้อง เรา ก็ เลย ไม่ พอใจ ตัว เอง อีก ไป 
ว่า ตัว เอง อีก ซึ่ง เพิ่ม ความ ซึม เศร้า เข้าไป อีก อย่าง นี้ ก็ เป็น 
วัฏฏะ ที่ เกิด ขึ้น ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ เรา

ฉะนั้น ท่าน ให้ เรา เป็น ผู้ มี สติ มี สัมปชัญญะ มี ความ 
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รู้ตัว ทั่ว พร้อม คือ รู้ อยู่ ตลอด เวลา การ ปฏิบัติ ไม่มี เสาร์ 
อาทิตย์ ไม่มี พัก ร้อน เหมือน ลม หายใจ หยุด ไม่ ได้ เดี๋ยว 
อันตราย การ รู้ นี้ ต้อง รู้ อย่างไร รู้ อยู่ ต่อ กาย ของ เรา รู้ อยู่ 
ต่อ เวทนา รู้ อยู่ ต่อ อาการ ของ จิต รู้ อยู่ ต่อ ความ คิด ดี คิด ชั่ว 
ต่างๆ ที่ ปรากฏ อยู่ ใน ใจ เพราะ ถ้า เรา ไม่รู้ ต่อ สิ่ง เหล่า นั้น 
ไม่มี สติ อวิชชา ก็ ห่อ หุ้ม อวิชชา คือ ความ ไม่รู้ ถ้า ไม่มี วิชา 
ขาด ความ เข้าใจ ใน สิ่ง ใด เรียก ว่า อวิชชา อวิชชา อยู่ ตรง 
ไหน ตัณหา ก็ อยู่ ตรง นั้น การ ที่ จะ ไม่รู้ ไม่ เข้าใจ ใน สิ่ง ใด โดย 
ไม่มี ตัณหา ใน สิ่ง นั้น เป็น ไป ไม่ ได้ เพราะ อวิชชา กับ ตัณหา 
อยู่ ด้วย กัน ขาด ปัญญา ตรง ไหน มัน พร้อม ที่ จะ เสีย ตรง นั้น 
ความ อยาก ได้ อยาก มี อยาก เป็น ไม่ อยาก ได้ ไม่ อยาก มี 
อยาก ไม่มี อยาก จะ หนี จาก สิ่ง นั้น ไม่ อยาก จะ ต้อง เผชิญ 
กับ สิ่ง นั้น ไม่ อยาก ต้อง ยุ่ง กับ สิ่ง นั้น ทั้ง หลาย เหล่า นี้ ย่อม 
เกิด ขึ้น รังควาน ใจ ของ เรา

ดัง นั้น ท่าน สอน ให้ เรา รักษา “ตัวรู้” ไว้ อยู่ ตลอด 
เวลา ถ้า มี “ตัวรู้” อยู่ ใน ใจ รู้ บาป รู้ บุญ รู้คุณ รู้ โทษ ก็ 
มี กัลยาณมิตร อยู่ กับ เรา ตลอด เวลา สติ อยู่ กับ เรา จะ ทำ 
อะไร ที่ ไม่ ถูก ต้อง สติ ก็ อุตส่าห์ บอก ไม่ ถูก นะ! บาป นะ! 
อย่าง นี้ จะ เป็น สิริ มงคล ถ้า หากว่า เรา มี สติ เปรียบ เสมือน 
มี อาจารย์ ภายใน ใจ ของ เรา คอย ตัก เตือน อยู่ ตลอด เวลา

บางที สติ ก็ บอก ว่า ไม่ ถูก ผิด นะ! บาป นะ! แต่ จิตใจ 
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ฮึกเหิม มัน ไม่ ยอม ตอบ สติ ว่า ไม่ เป็นไร ช่าง เถอะ อย่า 
คิดมาก เอาเลย! ตัว นี้ แหละ อันต ราย จริงๆ เป็น ตัว 
มาร เรา ต้อง ฝืน ต้อง อดทน เมื่อ เรา รู้ ว่า ตัว นี้ ตัว มาร ตัว 
กิเลส เรา อย่า ไปย อม มัน เป็น อัน ขาด ยืน หยัด อยู่ ใน หลัก 
การ ของ ตัว เอง ต้อง เด็ด ขาด สัก หน่อย นะ เวลา กิเลส มัน 
มา ขอร้อง หรือ โอ้โลม ให้ เรา ทำ ใน สิ่ง เสื่อม เสีย สิ่ง ที่ เรา รู้ 
ว่า ไม่ ดี ทุก ครั้ง ที่ เรา รู้ ว่า สิ่ง ที่ กำลัง ทำ ไม่ ดี แต่ ขืน ทำ นั้น 
เป็น บาป เป็น กรรม เป็นการ ไม่ จงรัก ภักดี ไม่ กตัญญู ต่อ 
พระพุทธเจ้า เลย ท่าน ก็ อุตส่าห์ สอน เรา ครูบา อาจารย์ ก็ 
อุตส่าห์ สอน เรา เรา เป็น ผู้ มี บุญ ที่ ได้ มี โอกาส รับ ฟัง คำ สั่ง 
สอน ใน เรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ ถ้า รู้ แล้ว ยัง ไม่ ทำ ตาม 
เป็นการ ทำร้าย ตัว เอง โดย แท้ อยู่ ที่ไหน เรา ต้อง มี สติ 
เพราะ ถ้า ไม่มี สติ อวิชชา จะ เกิด ตัณหา จะ เกิด นิสัย เสีย 
ต่างๆ ก็ได้ รับ การ บำรุง บาง คน ถึง จะ เข้า มา อยู่ ใน วัด ก็ ยัง 
ไม่ ยอม สำรวม ไม่ ยอม เจริญ สติ ก็ มี

จง มี สติ เป็น ที่ พึง่ เรา มี สติ ที่ไหน ก็ อยู่ กับ ธรรมะ ที่ นั้น 
ไม่ ผิด พลาด ใน ที่ นั้น สถาน ที่ เรา อยู่ ถึง จะ กลาง กรุง ก็ตาม 
มี สติ อยู่ ใน ใจ ก็ สงบ เหมือน วัด ป่า ก็ได้ ส่วน ผู้ อุตส่าห์ มา อยู่ 
ใน วัด แล้ว ปล่อย สติ ให้ ขาด บ่อยๆ ใน ขณะ ที่ ไม่รู้ ตัว วัด 
ก็ ไม่ใช่ วัด สำหรับ ผู้ นั้น ใน ขณะ นั้น ซ้ำ ร้าย เผลอ แล้ว อาจ 
ทำลาย บรรยากาศ ที่ อบอุ่น และ สามัคคี ของ ชาว วัด คน อื่น 
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ไป เสีย ด้วย เพราะ ผู้ ไม่มี สติ ทำ อะไร มัก ไม่ คำนึง ถึง ผลก ระ 
ทบ ต่อ คน อื่น เชื่อ ฟัง แต่ อารมณ์ ความ รู้สึก นึกคิด ของ ตัว 
เอง จึง พร้อม ที่ จะ ทำให้ คน อื่น ที่ ตั้งใจ มา อยู่ วัด ไม่ ค่อย ได้ 
อยู่ วัด เหมือน กัน บาปกรรม ก็ ทวี ขึ้น ความ สงบ ได้ แต่ ชื่อ 
ฉะนั้น ผู้ ต้องการ อยู่ ที่ วัด อย่า ให้ แม่ เหล็ก แห่ง โลก ดึงดูด ไป 
สำรวม กาย วาจา ใจ เพื่อ ประโยชน์ ตน และ ประโยชน์ คน 
อื่น เอาใจ เขา ใส่ใจ เรา

มาตรฐาน ของวดั มนั สงู กวา่ มาตรฐาน ของ สงัคม โลก 
บาง สิ่ง ที่ ชาว โลก เขา ทำ กัน โดย ถือว่า เป็น เรื่อง ธรรมดา คน 
วัด รังเกียจ ถือว่า ไม่ ธรรมดา สำหรับ ผู้ ละอาย และ เกรง กลัว 
บาป ถา้ ธรรมดา ก ็ธรรมดา ของ กเิลส ไมใ่ช ่ธรรมดา ของ ทาง 
สาย กลาง คน ที ่อยู ่ใน ที ่รก รงุรงั เขา เหน็ ของ สกปรก ก ็ไม ่คอ่ย 
ได้ คิด อะไร เพราะ ถือว่า เป็น เรื่อง ธรรมดา ของ ที่ รก แต่ คน 
ที่ อยู่ ใน ที่ สะอาด ก็ รู้สึก ว่า ของ สกปรก แม้แต่ เล็ก น้อย เป็น 
มลทิน รู้สึก ว่า เป็น ปัญหา ที่ ต้อง แก้

บาง คน เข้า วัด ใหม่ๆ มัก จะ สงสัย ดู เหมือน กับ ว่า 
จิตใจ มี กิเลส มากกว่า อยู่ ที่ บ้าน ที่ จริง ไม่ใช่ เพียง แต่ ว่า 
ฉาก ขาว ของ เปื้อน เห็น ได้ ชัด ขึ้น ดัง นั้น ผู้ ที่มา วัด ต้อง 
ปรับ การ ประพฤติ ของ ตน ให้ เข้า กับ มาตรฐาน ของวัด อย่า 
เพิ่ง ดึง มาตรฐาน ของวัด ลง ไป สู่ มาตรฐาน ส่วน ตัว อย่า นำ 
นิสัย เสีย ดั้งเดิม เข้า มา แพร่ เชื้อ โรค ใน หมู่ อุบาสก อุบาสิกา 
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เลย เอา ของ โลก มา ทับถม วัด จะ น่า เกลียด เอา ความ ดี ของ 
เรา มา เสริม ความ ดี ของ เขา ดี กว่า ให้ เรา ทุก คน สังวร สำรวม 
โดย เฉพาะ ใน การ พูด

อยู่ ใน วัด เรา จะ คุย เหมือน ที่ บ้าน ไม่ ได้ ต้อง พูด แต่ 
เรื่อง ที่ น่า ฟัง ผู้ ชอบ พูด หยาบ ต้อง งด โดย เด็ด ขาด ใคร ชอบ 
ถากถาง เสยีดส ีชอบ กระ แนะ กระแหน อยู ่นอก กำแพง ด ีกวา่ 
มา วัด จะ พูด อย่าง นั้น ไม่ ได้ แต่ พูด อะไร ก็ตาม พยายาม ให้ 
เป็น สุภาษิต คือ พูด เรื่อง จริง ที่ เป็น ประโยชน์ ถูก กาลเทศะ 
ด้วย ความ หวัง ดี และ ด้วย สำนวน อ่อน โยน แล้ว พิจารณา 
คำ พูด ของ ตัว เอ งบ่อยๆ ว่า พูด อย่าง นี้ เหมาะ ไหม กับ การ 
เป็น ลูก ศิษย์ ของ ครูบา อาจารย์ ถาม บ่อยๆ ว่า ถ้า เกิด 
ครูบา อาจารย์ ที่ เรา เคารพ นับถือ ที่สุด เช่น หลวง พ่อ ชา ได้ 
ทราบ ว่า เรา กำลัง จะ พูด อะไร ท่าน จะ พอใจ ไหม ท่าน จะ 
สาธุ ไหม วาจา ของ เรา อยู่ ใน ระดับ ที่ เรียก ว่า อริย ขัน ธ ศีล 
เป็น ที่ พอใจ ของ พระ อริย เจ้า หรือ ยัง

การ เขา้ วดั ก ็เพือ่ ยก ฐานะ ของ ตวั เอง ให ้สงู ขึน้ ใน เบือ้ง 
ต้น ต้อง กระเสือก กระสน ให้ จิต ออก จาก ที่ มืด ขึ้น ไป อยู่ บน 
ทาง ไป สู ่แดน สวา่ง พระพทุธ องค ์ให ้เรา ไม ่สนัโดษ กบั สิง่ ด ีที ่
เรา ได้ เจริญ แล้ว แต่ ให้ เรา หมั่น ทำให้ ความ ดี นั้น ดี ยิ่งๆ ขึ้น 
ไป เหน็ แสง อยู ่ปลาย อโุมงค์ ตอ้ง เดนิ ให ้ถงึ ทาง ก ็พอ เดนิ ได ้
ขา เรา ก็ มี เรา จะ มัว โอ้เอ้ ทำไม
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มา ถือศีล ใน วัด ต้อง ถือ นะ คือ ต้อง ถือว่า เป็น เรื่อง 
สำคัญ การ ถือว่า สิ่ง ใด สำคัญ คือ การ ปลูก ศรัทธา ใน สิ่ง นั้น 
เมือ่ เรา ม ีศรทัธา แรง กลา้ ใน การ พฒันา ตน ทัง้ ทาง กาย วาจา 
และ ใจ ความ เพยีร พยายาม ยอ่ม เกดิ ตาม มา พระพทุธ องค ์
ตรัส ว่า ตอน ล้าง มือ มือ ซ้าย ชำระ มือขวา มือขวา ก็ ชำระ 
มือ ซ้าย ตอน ชำระ จิต ศีล ชำระ ปัญญา ปัญญา ชำระ ศีล  
เขา้ วดั ตอ้ง ม ีการ ละ การ บำเพญ็ ทกุ ครัง้ จงึ จะ เปน็การ เขา้ วดั 
ที่ สมบูรณ์ เครื่อง มือ ที่ ต้อง ใช้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

เขา้ มา ใน วดั แลว้ ให ้กลา้ ขดัเกลา นสิยั เกา่ ถงึ แมว้า่ จะ 
รู้สึก อึดอัด ไม่ สบาย เป็น ทุกข์ บ้าง มัน ก็ ยัง คุ้ม ค่า อยู่ หรอก 
คน เรา ได้ กำไร ทุก ครั้ง ที่ ไม่ ยอม ทำ ตาม กิเลส อยู่ ใน วัด เรา 
จะ ทำ ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ตามใจ พูด อะไร ตามใจ ไม่ ได้ เพราะ 
อะไร เพราะ ใจ เรา มัน ยัง ไม่ ถึง ธรรม ถ้า หากว่า เรา ปฏิบัติ 
ดี ปฏิบัติ ชอบ แล้ว จิต กับ ธรรม เป็น อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน 
แล้ว ก็ ไม่ เป็นไร จะ ทำ อะไร ก็ได้ พูด อะไร ก็ได้ เพราะ เจตนา 
ละเมิด จะ หมด ไป แล้ว กาย วาจา ใจ จะ เรียบร้อย ดี งาม 
โดย ธรรมชาต ิปลอดภยั ผู้ ที ่เขา้ ถงึ ธรรม แลว้ จะ เบยีดเบยีน 
คน อื่น ไม่ เป็น จะ โกหก ใคร ไม่ เป็น จะ หลอก ลวง คน อื่น ไม่ 
เป็น จิต ที่ เข้า ถึง ธรรมะ แล้ว บริสุทธิ์ เจตนา ที่ เศร้า หมอง ไม่ 
สามารถ ปรากฏ ใน จิตใจ ของ ท่าน ผู้ นั้น ได้ นี้ คือ เป้า หมาย ที่ 
เรา ต้อง พยายาม บรรลุ
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ส่วน ผู้ ที่ ยัง ไม่ เข้า ถึง ธรรม มัก ชอบ เข้า ข้าง ตัว เอง จึง 
ต้อง สำรวม ต้อง ระวัง อยู่ ตลอด เวลา ไม่ เชื่อ ความ คิดมาก 
เกิน ไป เรา ประมาท ไม่ ได้ แม้ วินาที เดียว สติ ย่อหย่อน เมื่อ 
ไหร่ sniper (คน ลอบ ดัก ยิง) คือ กิเลส จะ จัดการ ทันที เมื่อ 
นัน้ เรา ใช ้ความ เพยีร ดว้ย ปญัญา อยา่ง ตอ่ เนือ่ง ไม ่ยอม ถอย 
ไม่ ต้อง สงสัย การ เจริญ ใน ธรรม ย่อม เกิด ขึ้น

ให ้เขา้ วดั เพือ่ ปลอ่ย วาง ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ วา่ เรา วา่ 
ของ เรา เข้า วัด อย่า ให้ มี ความ รู้สึก อย่าง นี้ เลย แม้ ความ ยึด 
มั่น ว่า วัด ของ เรา (ดี กว่า ของ เขา) ครูบา อาจารย์ ของ เรา 
(เก่ง กว่า ของ เขา) ก็ อันตราย อย่า ยินดี ความ คิด อย่าง นั้น 
เลย จิตใจ เรา พ้น จาก ความ ยึด ติด ทั้ง หลาย คือ จิต ประเสริฐ 
ขอ ให้ เรา ทั้ง หลาย ได้ เข้า ถึง ความ ประเสริฐ และ ความ เกษม 
ของ จิต ที่ เป็น อิสระ จาก การ บีบ คั้น ของ กิเลส ทุก คน ทุก 
ท่าน เทอญ



นามเดิม	 		 										ฌอ	น		ชิเ	วอร	์ต	ัน		(S	ha	un	C	h	i	ver	ton	)

พ.ศ.๒๕๐๑	 		 										เก	ิด	ที่	ปร	ะ	เ	ทศอังก	ฤษ

พ.ศ.๒๕๒๑ 	 										ไ	ด้พบ	กับ	พ	ระอาจา	รย์สุเ	ม	โธ

	 	 	 										(พระราชสุเมธาจารย์	วัดอมราวดี

	 	 	 										ประเทศอังกฤษ)	ที่วิหารแฮมสเตด

	 	 	 										ประเทศอังกฤษ	 	 	

	 	 	 										ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)

	 	 	 										อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ	๑	พรรษา		

	 	 	 										แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๒๒ 	 										บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 	 	 										จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๓ 	 													อปุสมบทเปน็พระภกิษุ	ทีว่ดัหนองปา่พง	โดยมี

	 	 	 										พระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 	 	 										เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ 										รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 	 	 										จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน							พำนัก	ณ	สถานพำนักสงฆ์	

	 	 	 										จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโรภิกขุ



มูลนิธิปัญญาประทีป

ค	ว	า	ม	เป็น	ม	า	
			 มูล	นิธิปั	ญญา	ประที	ป	 	 จั	ดตั้	งโด	ยค	ณะผู	้บร	ิหารโ	รงเ	รียนทอส	ี	 	 ด้ว	ยควา	มร่ว	ม	ม	ื	อ																								
จ	ากคณะค	รู	 	 ผู	้ปกค	รอ	งแล	ะญาต	ิโย	มซึ่งเ	ป็น	ลูกศ	ิ	ษย์	พระอาจา	รย์ช	ย	สาโ	ร	 	 ก	ระทรวง	มหาด	ไทย
อน	ุญา	ตให	้จดทะ	เบี	ยนเ	ป็นน	ิติบ	ุคค	ล	อ	ย	่	า	งเป็นทาง	การ	 	เลขที่	ทะ	เบียน	 	กท.	 	๑๔๐๕	ตั้	งแต่วัน	ที่	
๑		เ	มษา	ยน			๒๕๕๑

				วัตถุประ	สงค	์	
																					 	๑)			สนับส	นุน	การพัฒ	นาสถา	บัน	การศ	ึกษาวิ	ถีพุทธที	่ม	ีระบบ	ไ	ต	ร	ส	ิกขา	ของพระ	พุทธ	
	 						ศา	สนาเป็น	หลัก		
	 	๒)		เผ	ยแผ่หล	ักธรรม	คำส	อนผ่	านการจัดการฝึก	อบรม	และปฏิบัติธรรม	และการเผยแผ่
	 						สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน
		 ๓)		เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	และส่ิงแวดล้อม		สนับสนุน	
	 						การพัฒนาที่ยั่งยืน	และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๔)		ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

	คณะ	ที่	ปรึกษา	
		 พระอาจารยช์ยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษา			โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็ผูท้รงคณุวฒุใิน
สาขาต่างๆ		อาทิ		ด้านนิเวศวิทยา	พลังงานทดแทน		ส่ิงแวดล้อม	เกษตรอินทรีย์		เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ		การเงิน		กฎหมาย		การสื่อสาร		การละคร		ดนตรี		วัฒนธรรม		ศิลปกรรม			
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	คณะกรรมการบริหาร
	 มูลนิธิฯ	ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	ทัศนประดิษฐ		เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร	 	 และมีคุณบุบผาสวัสดิ์	 	 รัชชตาตะนันท์	 	 	 ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น	
เลขาธิการฯ

		การ	ดำเนิน	การ	
		 	•		 	มูลนิธิฯ	 เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป	 	ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 	 ด้านการศึกษาวิถีพุทธ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ	 ข้างต้น	
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่		บ้านหนองน้อย			อำเภอปากช่อง			จังหวัดนครราชสีมา
		 	•					มลูนธิฯิ	รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส	ี		ในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะ			แจกเปน็ธรรมทาน	
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ	ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
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