
182ขิปปปัญญานุสรณ์  ñøò



Ëลวง¾‹อสอนว‹า



184ขิปปปัญญานุสรณ์ 

ปัญญา
 หลักปฏิบัติธรรม คือ หลักสอนใจ โดยใช้ปัญญา  

 วิปัสสนาแปลว่าปัญญา เหมือนรับประทานกับคำว่ากิน ความหมายเดียวกันแต่ความ 	

สละสลวยต่างกัน ปัญญาแปลว่าความคิด 

 เอาปัญญาซึ่งเป็นตาของใจ มาเบิกทางให้ใจเห็นความจริง ปัญญาทำให้แจ้งเหมือนตาทำให้ 	

มองเห็น 

 คำว่า เกิดปัญญา คือเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความเป็นจริง ปัญญาเวลา 	

มันเกิดขึ้นมันละเอียดกว่าในตำรามาก 

 ปัญญามาก ไม่ใช่ ปัญญาเกิด 

	ทกุวนันีไ้มม่ใีครเจรญิวปิสัสนาเพราะวา่ รูแ้ลว้ รูไ้ดอ้ยา่งไร รูจ้ากตำรา อยากรูอ้ะไร ก็ไปอ่านเอา	

เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ความรู้ ความรู้เอาไปละกิเลสไม่ได้ คนเราไปเอาตำรามาพูดกันก็ถูก 	

แต่เป็นปริยัติ รู้ตามปริยัติ การปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้า 

 การฝึกคิดต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนแต่งนิยาย เช่น เรื่องอนิจจัง 

 ความคิดจะเป็นเข็มทิศให้กับใจตัวเอง เมื่อเราคิดทางไหนบ่อยๆ ใจก็จะไปทางนั้น ถ้าคิด 	

เรื่องโลกบ่อยๆ ใจก็จะไปทางโลก 

 ตัวความคิดเป็นตัวสร้างปัญหานานาประการมากมายเหลือเกิน การจะแก้ปัญหาจึงต้องใช้ 	

ความคิดตัวมันเองนั่นแหละเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง 

	 เราเกิดมาก็คิดเสียว่าเกิดมาดูโลก ดูซิว่าโลกนี้มีอะไรดี มีอะไรที่น่าอยู่บ้าง ไม่มีเลย  	

อยากเกิดอีกไหมกับโลกอันนี้  

 เวลาคิดสร้างปัญหาทำไมขยันคิด แต่เวลาแก้ปัญหาทำไมไม่ขยันแก้ เวลาคดิสรา้งปญัหา  	

ทำไมไมป่วดหวั แตเ่วลาคดิแกป้ญัหาทำไมปวดหวั 

 เวลาฉลาดผูก เรายังผูกเป็น เวลาฉลาดแก้ ถ้าแก้ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนโง่ 

 เรื่องความคิดเป็นอันดับที่หนึ่ง เรื่องการทำใจเป็นอันดับที่สอง การปฏิบัติจึงสามารถทำได้  	

แม้เป็นฆราวาส ฆราวาสบวชใจก่อนได้แล้วจึงบวชกายในภายหลัง 

 การคิดเป็นตัวเบิกใจ ให้ใจเห็นความจริง ตัวอวิชชาความมืดบอดของใจเป็นตัวปิดบังใจ 

	ความรูก้บัความคดิคนละเรือ่งกนั เดีย๋วนีค้นมแีตค่วามรูไ้มม่คีวามคดิ 
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 คิดให้เห็นความจริงทั้ง ๕ อย่าง สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นี่คือความจริง  	

อย่างหนึ่ง อย่างที่สองพิจารณาเกี่ยวกับความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ อย่างที่สามพิจารณา

ถึงความไม่มีตวัตนความสูญสลาย อยา่งทีส่ี่สิ่งทัง้หลายทีม่ีอยูน่ั้นไมใ่ชข่องของเรา ไม่มีของ 	

สิ่งใดเป็นของของเรา อย่างที่ห้าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมพลัดพรากจากสิ่งที่รักไป 

 ขณะกำลังฝึกคิด อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่อง ละ ถอน ปล่อย วาง (ผล) แต่ให้เพียรพยายาม  	

ฝึกคิด ให้เป็นจนชำนาญ เปรียบเทียบเหมือนฝึกเต้นรำ ถึงจะเต้นเป็น ก็ยังเต้นเอาเงินไม่ได้ 

ต้องเต้นจนชำนาญ (สร้างเหตุ)  

 ใจเราไปในทางโลกตลอดเวลา ต้องเอาความคิดมาดึงใจให้ไปในทางธรรม เมื่อคิดบ่อยๆ  	

ให้ถูกตามความจริง คือจริงในไตรลักษณ์ ใจก็จะคล้อยตามๆ เกิดความเห็นชอบ เป็นการ

เอาความคิดหักล้างความคิด หนามยอกเอาหนามบ่ง	

ศีล
 ตัวหนังสือที่เป็นธรรมะก็เขียนมาจากตัวธรรมะตัวจริงนั่นเอง 

 (๑) ศีลข้อที่หนึ่ง ถ้าสร้างเมตตาธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๒) ศีลข้อที่สอง ถ้าสร้างกรุณาธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๓) ศีลข้อที่สาม ถ้าสร้างหิริธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๔) ศีลข้อที่สี่ ถา้สรา้งสจัจวาจาธรรมขึน้มากจ็ะรกัษาศลีได ้

 (๕) ศีลข้อที่ห้า ถ้าสร้างสติธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 ไม่มีเครื่องผูกใจใดที่จะผูกใจคนได้ดีเหมือนคำพูดของคน 

 ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วเที่ยวไปข่มคนอื่นแสดงว่าเป็นคนพาล 

 การบวชชีพราหมณ์เป็นอุบายเฉยๆ ถ้าปัญญาไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไร สมัยพุทธกาลไม่มี 	

ชีพราหมณ์ การนุ่งขาวต้องเอาการนุ่งมาพจิารณาเปน็ปญัญาใหไ้ด ้ คนนุง่ขาวเวลาจะนัง่ตอ้ง

ระวงั ระวงัไมใ่หส้กปรก ใจเราก็เช่นกันต้องระวังไม่ให้สกปรก 

 ความรักที่ประกอบด้วยความใคร่ ความกำหนัด ฝักใฝ่ในกามคุณ จะเป็นลักษณะของกิเลส  	

ถ้าความรักใดประกอบด้วยความสงสาร ความเกื้อกูลต่อกัน ความเห็นใจกัน จะเป็นลักษณะ

ที่เป็นธรรม 
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 คนมีนิสัยขี้โกรธ อย่าไปอยู่ในหมู่คนขี้โกรธ มันจะไหลตามกันไปอีก 

 นักปฏิบัติจะต้องทำใจว่า เราจะเป็นมิตรกับทุกๆ คน มองคนในแง่ดี ส่วนไม่ดีของเขาจะ 	

ไม่ดูเขา ใจเราก็จะเป็นกุศลตลอด ไม่มีอะไรมากระทบ เพราะทำตัวเป็นมิตร นักปฏิบัติ 	

จะทำตัวอยู่ด้วยธรรม 

	คำพดู ไมส่ำรวม เหมอืนคนพดูกำลงัอมนำ้กรด ตนเองปากเปือ่ย พดูสาดออกมาลวกคนอืน่อกี 

 ถ้าเห็นคนอื่นทำผิด พูดผิด เขาผิดได้ เราก็ผิดได้ ถ้าเราผิด ผิดแล้ว แล้วกันอย่าเสียใจ  	

ให้จำไว้เป็นบทเรียน  

 ให้เอาบุญ กุศล เป็นเพื่อนของใจ ชีวิตประจำวัน ให้ใช้หลัก “ความเป็นมิตร”  

 ฝึกหูเป็นส้วม การใช้หู ฟังเอาบุญกุศล  

 คุณสมบัติของผู้นำ คือ ต้องใจกว้าง ดูแลเพื่อนฝูงได้ ให้เกียรติกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน  

 จาคะ มี ๒ อย่าง (๑) จาคะสิ่งไม่ดีทิ้ง (๒) จาคะสิ่งดีให้คนอื่น  

สมาธิ
 สมาธิมี ๒ ประเภท คือ มิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิ ถ้าใจมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาแล้ว  	

จะทำสมาธิให้เป็นสัมมาไม่ได้เลย สมาธิทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน  	

ผู้ที่เป็นมิจฉาจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นมิจฉา 

 ในทางปฏิบัติฐานของสมาธิ (ความตั้งใจมั่น) กับฐานของปัญญาความรอบรู้ ต้องไปด้วยกัน 	

เหมือนการเขียนหนังสือ ข้อความที่จะเขียนเป็นเหมือนตัวปัญญา ความตั้งใจที่จะเขียนเป็น

เหมือนสมาธิ แต่ในด้านการศึกษาสมาธิกับปัญญาแยกกัน  

	ความเหน็ทีว่า่ทำสมาธแิลว้ปญัญาจะเกดิ นีก่ผ็ดิแลว้ ผดิเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ ไมใ่ชผ่ดิธรรมดา 	

คำพูดนี้เป็นต้นทางของการปฏิบัติ เมื่อเดินทางผิดการปฏิบัติก็ผิดตามไปหมด เป็นมิจฉาใน

ภาคปริยัติ เมื่อเกิดมิจฉาในภาคปริยัติ ก็เป็นมิจฉาในภาคปฏิบัติ หมดสิทธิ์ไปเลย คือความ

เห็นไม่ตรงต่อความเป็นจริงในภาคปริยัติ 

 ผลของการทำสมาธิจะได้อภิญญาแค่นั้น เอาไปทำไมอภิญญา มันก็แค่เล่นสนุกเท่านั้น แต่ 	

ผลของการฝกึพจิารณาจะไดป้ญัญาพน้ทกุขไ์ด ้
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	มจิฉาสมาธทิำใหเ้กดิวปิสัสนปูกเิลส ๑๐ อยา่ง ทัง้ ๑๐ อยา่งนีเ้ปน็ภยัของสมาธิ ถ้าใครทำ 	

ในชาตินี้จะปิดฉากการปฏิบัติทันที ส่วนสัมมาสมาธินั้นมี ๒ อย่าง คือ สมาธิตั้งใจมั่นและ

สมาธิความสงบ 

 การพิจารณาลมหายใจเข้าออก อันนี้ไม่ใช่พิจารณา เป็นการกำหนดรู ้ เป็นสมถะธรรมดาๆ  	

ทัว่ๆ ไป 

 ตัวสมาธิยิ่งทำยิ่งโง่ ตัวฉลาดทำไมไม่ฝึก ไปสุมหัวกันทำสมาธิ ทำให้โง่ ยิ่งผิด ยิ่งมืด 

 สิ่งใดที่เราทำอยู่ก็ดี คิดอยู่ก็ดี พูดอยู่ก็ดี ถ้าเราตั้งใจทำ ตั้งใจคิด ตั้งใจพูด นั่นแหละเรียกว่า  	

สมาธิตั้งใจมั่น	

การปฏิบัติธรรมะ
 สมัยก่อนๆ คนไม่มีความรู้มากขนาดนี้ ก็เป็นพระอริยเจ้ากันได้มากมาย พระพุทธเจ้าสอน 	

ประโยคสองประโยค ท่านเอาไปปฏิบัติ สมัยนี้รู้มาก ลังเลมาก เรียกว่ารู้มากยากนาน 

เหมือนอาหารมากเครื่องปรุงมากกลับไม่อร่อยเพราะเครื่องปรุงไม่สมบูรณ์แบบ 

 ถ้าเรามีแบบแปลนและสามารถศึกษาให้เข้าใจได้แล้ว การก่อสร้างตามแบบนั้นก็ง่ายไม่ยาก 	

อะไร แต่ถ้าไม่มีแบบแปลนหรือดูแบบไม่รู้เรื่อง การก่อสร้างจะทำไม่ได้ ถึงได้ก็สะเปะสะปะ  	

ผิดไปผิดมาในที่สุดก็ล้มเหลว การปฏิบัติก็เช่นกัน ปริยัติเปรียบเหมือนแผนที่หรือแบบแปลน  	

ถ้าเรายังศึกษาไม่รู้เส้นทางที่จะไปหรือไม่รู้แบบแปลน ก็อย่าพึ่งปฏิบัติ ต้องศึกษาจนเข้าใจ 	

ดีก่อนจึงเริ่มปฏิบัติ การปฏิบัติจึงง่ายเพราะเดินตามแบบที่กำหนดไว้ 

 การปฏิบัติทางธรรมจริงๆ ง่ายนิดเดียว แต่เราทำให้ยากเอง เพราะเราไม่มีสูตรปฏิบัติ 	

จึงยุ่งไปหมด เหมือนคนไม่มีสูตรคิดเลข ถ้าหากเราทำตามสูตรแล้วไม่ยาก 

 การที่ได้อ่านธรรมะตามตำราหรือการได้ยินได้ฟังอาจารย์สอนเป็นสัมมา แต่เป็นสัมมาใน 	

ภาคปริยัติ ไม่ใช่สัมมาในภาคปฏิบัติ สัมมาในภาคปริยัติสามารถรู้ธรรมะพูดธรรมะได้ถูกต้อง 

เมื่อไปประสบกับเหตุอะไรขึ้นมา คราวนี้ก็จะรู้กันว่าคนนั้นเป็นอย่างไร ทำใจได้จริงหรือไม่  	

การอ่านธรรมะ รู้จริงตามธรรมะ เป็นเพียงชื่อของธรรมะเท่านั้น มันไม่พอ ยังไม่ใช่ตัว 	

ความจรงิ ตัวความจริงอยู่ที่ใจต้องใช้ปัญญา รู้เห็นด้วยปัญญาจึงเป็นการรู้เห็นธรรมะตาม

ความเป็นจริง 

 ธัมมาธิปไตย จะไม่เข้าข้างตนเอง มิฉะนั้นความโลภจะเพิ่มมากขึ้น 

 นิพพานไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่อนัตตาด้วย เพราะเหนือคำที่จะสมมติพูดได้ในโลกนี้ 
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 นักปฏิบัติ เกิดมาเพ่ือมาบำเพ็ญบารมี ทำความดีให้เป็นธรรม สร้างความเป็นธรรม  ถ้าเข้าข้าง 

ตนเองผิด ต้องเพื่อส่วนรวมและส่วนตัว 

 การพิจารณาความจริงนี้คือ พุทโธ คือรู้จริงตามความเป็นจริง เมื่อรู้จริงใจก็ตื่น ใจไม่ยึดกับ 	

ของสิ่งใด ใจก็เบิกบาน หมดภาระที่ต้องทำ 

	การศกึษาธรรม คอื การใชป้ญัญาศกึษา “ชือ่ธรรมะ กบั ตวัธรรมะ”  

 ธรรมในตำราเป็นเพียงชื่อของธรรม  

 ความเป็นธรรม หมายถึง การทำการพูดใดๆ ทำแล้วไม่เดือดร้อนกับตนเองและคนอื่น สร้าง	

ความยุติธรรม (ยุติที่ธรรม) ให้เกิดขึ้นกับตนเอง 

 ธรรมตัวจริงอยู่ที่ตัวเรา เป็นก้อนธรรม มี ๓ ทาง คือ กายธรรม วจีธรรม มโนธรรม  

 ฝึกตัวเราให้ธรรมเกิด ต้องเกิดตลอดเวลา ต้องรักษาให้คงเส้นคงวา ต้องมีสติปัญญา  	

ดูความผิดพลาดในอดีต แล้วสอนตนเองว่าในปัจจุบันจะไม่ทำให้เหมือนเดิม ถ้าอยากทำ 	

ก็อย่าทำ คำพูดเคยพูดแล้วให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็อย่าพูด พูดให้เกิดความรัก ความสงสาร 

 ปัจจุบันความเป็นธรรมมันหดหายไป สร้างปัญหา เพราะอัตตา ปัญหาเกิดจากอัตตา ตนเอง	

ถูกฝ่ายเดียว 

	 ใครทีส่อนไมต่รง ไมถ่กูตอ้ง อยา่ไปฟงัเลย อยูห่า่งๆ ไดย้ิง่ด ีเพราะเดีย๋วจะเปน็นสิยั ไหวไปตาม	

เพราะตัวเรามีกิเลสตัณหาอยู่ 

 ธรรมที่ทำให้คนรักกัน สงสารกันคือ นะโม  

 นะโม คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ให้ความเคารพ ซึ่งผูกมัดใจ คือ ความรัก ความสงสาร  	

ฝึกให้มี “นะโม” ในใจ รักษาใจอย่าให้ใจร้าว สร้างความรักความสงสาร  

 ธรรมะมีสองประเด็น  

 (๑) ธรรมเพื่อส่วนตัว ให้ปิดเป็นความลับสุดยอด 

 (๒) ธรรมต่อส่วนรวม ให้ฝึกเป็นนักแสดงให้ได้ตุ๊กตาทอง  

 พวกเราหอบมิจฉาทิฏฐิ มา ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ เปรียบเหมือนอยู่ในที่มืดตอนตีหนึ่ง  	

ถ้าเริ่มปฏิบัติให้ถูกหลัก ถูกขั้นตอน ฝึกสังเกต มิจฉาทิฏฐิ ปรับเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิไป

เรื่อยๆ ความสว่างจะไล่ความมืดไปถึง ๖ โมงเช้า “สัจธรรมจะละอวิชชาเอง” 

 โลกกับธรรมอยู่ก้อนเดียวกัน เราจะมองมุมโลกก็ได้ มองมุมธรรมก็ได้ อยู่ที่ความเห็น 	

ตัวเดียว เปรียบเหมือนปากกากับกระดาษ จะใช้ปากกาเขียนทางโลกหรือทางธรรมก็ได้  	

แต่ถ้าเขียนไม่เป็นถึงจะมีปากกาและกระดาษเยอะ ก็ไม่มีความหมายอะไร  
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 งานทางโลก ยังเอาได้อยู่ แต่เอาพอประมาณ ไม่ควร หาบ เอาแค่สะพาย หรือคอนก็พอ 

 ชีวิตฆราวาส เหมือนทำงานกลางแดดร้อน จะหายร้อนได้บ้างเป็นครั้งคราว 

 เมื่อพิจารณาบ่อยๆ เข้า จะเป็นสมาธิไปในตัวเรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ 

 ความวุ่นวายใจ เพราะเราไม่ดึงฟืนออกหรือไม่ถอดปลั๊กไฟ ใจจึงไม่สบาย เมื่อดึงปลั๊กไฟออก 	

หม้อน้ำจะหยุดเดือด ความเย็นเป็นผล

 ปัญหาภายนอกเวลาอยู่รวมกันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกัน  

 ปัญหาภายในเกิดจากความเห็นไม่ตรงกับความจริง (สัจธรรม)  

 นักปฏิบัติต้องหม่ันศึกษาข้อบกพร่องของตนเอง ต้องศึกษากิเลสของตนเอง ต่อสู้กับความโลภ 	

ความรัก ความยึดมั่น ราคะ ต้องพึ่งตนเอง ชนะตนเองให้ได้ 

 อย่าไปตีคนบ้า อย่าไปว่าให้คนเมา เวลาหมาเห่าอย่าไปเห่าหมา เวลาหมากัดขาอย่าไป	

กัดขาหมา 

 ขัดสมมติให้ขึ้นเงา 

 อกเขาอกเรา  

 ยอมแพ้เป็น 

 เป็นมิตรกับทุกคน 

 คิดก่อนที่จะพูด คิดก่อนที่จะทำ 

 กระจกส่องกาย อุบายส่องใจ  

 ปิดเลิศ เปิดเสีย   

 คุณสมบัติของนักปฏิบัติที่ดี  

 (๑) ฝึกคุยกับตัวเองบ่อยๆ แต่ไม่ออกเสียง 

 (๒) ต้องตั้งคำถามเก่ง และหาคำตอบให้ตนเอง  

 (๓) ฝึกพูดแต่น้อย คอยสังเกตมาก  

 (๔) ฝึกอยู่คนเดียวและอยู่กับหมู่คณะให้ได้  

 (๕) อยู่กับโลก อย่าต้านโลก บ้ากับเขาได้ ๗๕ เปอร์เซ็นต์	

 อุบายธรรม คือ  

 - สื่อ สะกิดให้จิตตื่น ดู รู้ เห็น ความเป็นจริง  

 - สัญญาณ ประกาศความจริงอย่างเปิดเผย  

 - เครื่องมือ แก้ใจให้คลายยึด (ทุกข์) 

 - ยาวิตามิน กินป้องกันโรค 
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 - หนามบ่งฝี 

 - เครื่องมือเจาะถูกตาน้ำ 

 อุบายธรรมหาได้จาก 

 - เหตุการณ์ เช่น ทอดปลาทูไหม้ ฯลฯ 

 - สิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ ตัวแมลง ฯลฯ 

 - สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น นาฬิกา ผ้าขี้ริ้ว 

 นักปฏิบัติต้องถามตัวเองว่า

 - เกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? 

 - หวังอะไรกับการเกิดของตนเอง 

	 - ถ้าเกิดมาเพื่อรวย จะรวยไปเพื่ออะไร ถ้าไม่ถาม-ตอบตัวเองเราจะหลงโลก เพิ่มความอยาก	

ไม่อิ่มไม่พอ  

ภาวนา
 ภาวนา แปลว่า ทำให้เกิด ทำให้มี 

 - ทำให้เกิด หมายถึง เกิดความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม  

 - ทำให้มี หมายถึง มีสติปัญญา รอบรู้ตามความเป็นจริง 

 การภาวนาเป็นเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องของกาย จึงไม่ผูกขาดว่าจะต้องนั่งเท่านั้น ดังนั้น 	

ถ้าไม่หลับจะภาวนาได้ทุกที่ 

 หลักภาวนาทั้งหมดรวมยอดคือหลักในการแก้ปัญหา หลักทำสมาธิคือหลักพักปัญญา การพัก 	

ปัญญาก็เป็นการพักปัญหา 

 อย่ามองสิ่งเดียวโดดๆ ต้องมองเป็นคู่กันไป (เช่น มองสุขให้มองทุกข์คู่กัน)  

 ไม่เร็ว ไม่ช้า จะกลัวตายหรือไม่ ไม่สำคัญ ต้องตายกันทุกคน เหมือนเสื้อขาดก็ต้องทิ้งไป 

 คำว่าเห็นนั้นไม่ใช่เป็นการเห็นภาพ การเห็นภาพเรียกว่านิมิต การเห็นเป็นนิมิตทำให้คน 	

หลงนิมิต เหล่านี้เป็นการเห็นภายนอก ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเห็น คือต้องเห็นใจ 	

ตัวเองว่าเป็นอย่างไร ติดปัญหาอะไรบ้าง 
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 การปฏิบัติต้องฝึกในเรื่องความเห็นให้ถูก ตามปกติคนเราเป็นมิจฉาลึกๆ อยู่แล้ว จึงต้องมา	

แก้ตัวนี้ก่อน ให้เป็นสัมมา

 การขับรถ ถ้าเส้นทางตรงเรียบดีจะไม่เหนื่อย แต่ถ้าทางเป็นหลุมเป็นบ่อ วกๆ วนๆ ก็จะ 	

เหนื่อย การปฏิบัติก็เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติตรงมันจะไม่เหนื่อย มันจะเพลิดเพลินไปเรื่อย 

ตนและของของตน
 เรามาเกิดก็เพ่ือมาสร้างบารมี ให้สมกับมาสร้างบารมี เราจะไม่ผูกพันส่ิงใดๆ ในโลก ไม่ยึดติด	

กับของสิ่งใด

 บำเพ็ญบารมี หมายถึง การบำเพ็ญนิสัยของใจ 

 ตัวเราเป็นอัตตา เป็นหลักใหญ่ เมื่อหลงตนหลงตัวเองเมื่อไร มันจะหลงของของเราเมื่อนั้น 

 พิจารณาเรื่องตนและของของตน  

 อย่าให้วัตถุมาทับ มาถมใจ ให้อึดอัด หรือลำบากใจ แต่เอามาเป็นฐานสั่งสมบุญ-กุศล  

 บ่นว่า งานหนักๆ แต่ก็ ขนเข้าๆ บ้าหรือดี  

 ลดอัตตา ด้วยการฝึกยอมแพ้เป็น อยู่ด้วยกันให้มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เกิดความ	

รักความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักกัน สงสารกัน เคารพซึ่งกันและกัน 

ร่วมสุขร่วมทุกข์ 

 หลักการละความโลภ คือ หลักปฏิเสธ วัตถุสมบัติ ว่าเป็นของโลกเรา มาอาศัยเพื่อบำรุงธาต	ุ

เพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 ตื่นเช้าขึ้นมา ฝึกสอนใจตัวเองว่า จะไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ฝึกทอดธุระ ฝึกปฏิเสธบ่อยๆ 

 ต้องคอยสังเกตดูใจตัวเองว่ามีความผูกพันของสิ่งใดๆ คอยหาจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ 	

เพื่อคิดแก้ไข 

 เราหลงตนก่อนจึงทำให้หลงคนอ่ืนได้ ถ้าเราไม่มี เขาจะมีได้อย่างไร คำว่าเราและเขาก็เหมือน 

กัน ต้องเริ่มจากเราก่อน

 เมื่อเราแนะนำพ่อแม่ในทางที่ดีแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามก็ต้องปล่อยท่านไป เพราะท่านเป็น	

พ่อแม่ของเราไม่ใช่เป็นลูกเรา
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