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คำ�ศิษย์

 ผู้ท่ีได้อ่านงานเขียนหรือได้ฟังการบรรยาย 

ธรรมจากพระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวํโส ส่วนใหญ่ 

จะปฎิเสธไม่ได้ว่า ในแต่ละบทแต่ละตอน เราจะได ้

คําสอนอันเป็นแก่นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่ถูกต้องตามพุทธพจน์ สามารถนําไปปฏิบัติได้ใน 

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงท้ังหมดน้ันเป็นผลมาจากการเป็น

นักอ่าน ผนวกเข้ากับประสบการณ์ที่ได้ประพฤติ

ปฎิบัติธรรมมายาวนานกว่าสิบปี ก่อนจะตกผลึก

ออกมาเป็นงานเขียน และการบรรยายธรรมท่ีทรง

คุณค่า

 ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย ์

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้เวียนมาบรรจบ 

ครบรอบอีกวาระหน่ึง เหล่าศิษยานุศิษย์ท้ังพระ และ 

ฆราวาส พร้อมใจกัน “ค้นหาธรรม” ซ่ึงเป็นวรรคทอง 
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จากทั้งงานเขียนและการบรรยายธรรม แล้วนํามา 

รวบรวมไว้ เป็น “คำ�ครู” เพ่ือเป็นกําลังใจแก่นักปฎิบัติ 

ทั่วไป และแจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการ แด่ผู้มา

ร่วมงาน 

 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม

ในการดําเนินงาน ขอกุศลนี้เป็นปัจจัยให้ทุกท่าน

ประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทาง

ธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานในเร็ววัน เทอญ

    คณะผู้จัดทํา

      กลุ่มศิษย์ ศ. เวฬุวัน
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คำ�ครู

ร้อยรสกล่ันกรองแก้ว	 			แก่นธรรม	
ร้อยคำ�จ�กใจจำ�		 			มนแผ้ว	
ร้อยรู้สติปัญญ�นำ�	 			ผ่�นอักขร�	
ร้อยโศลกเสล�แล้ว	 			จ่ึงน้อม	สอนตน

-ชินวงส์-
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ขออภัย หนังสือเล่มน้ี ไม่มีสารบาญ 
เชิญเปิดอ่านอย่างสำ ราญใจ 

‘ไลค์’ ธรรมใดโปรดนำ ไปปฏิบัติ 
หรือวางไว้...ที่เดิม

*** 
ท่านสามารถระบายข้อข้องใจได ้

ในพื้นที่ว่างที่เว้นไว้ 
หากพลังงานในหัวใจตกถึงขีดต่ำ สุด 

เชิญเข้ารับบริการชาร์จไฟให้สติโดยตรงที่ 
www.chinawangso.net
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ว่าด้วย ธรรมกับโลก
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ในการดำาเนินชีวิต
หลายคนมีเงื่อนไขมากมาย 

ลอง “ไม่ต้อง” เสียบ้าง 
ไม่ได้หรือ?
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สำ�หรับคน ‘ชอบขอ’ 

ห�กโยนก้อนหินลงไปในน้ำ� 
แล้วอ้อนวอนให้ก้อนหิน 
ลอยข้ึนม�เหนือน้ำ�ได้ 
ก็อ�จสมปร�รถน�...
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วัด คือสถานท่ีขัดเกลา 
ฝึกฝนตนเอง 

ให้มีความอดทน อดกล้ัน อดออม 
และอด...อยาก 

(คืออดทนต่อความ ‘อยาก’ ให้ได้)
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ทำาบุญอย่าบ้าบุญ 
อย่าแบกบุญ อย่ายึดบุญ 

อย่าติดบุญ  เดี๋ยวจะหมดบุญ
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‘ความทุกข์’ 
ไม่ได้หมายถึงสามีป่วย 
ซ้ือหวยไม่ถูก ฯลฯ 
แต่หมายถึงส่ิงท่ี 

‘ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้’ 
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
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การจากไปของคนท่ีเรารัก 
มักจะเร็วเกินไป 

แต่สำาหรับคนท่ีเราเกลียดชัง 
มักจะช้าเกินไปเสมอ 
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รัก 
แบบต้องการครอบครอง 
บอกให้รู้ถึงการรักไม่เป็น 

เพราะไม่เคยมีใคร 
ครอบครอง 

อะไรได้อย่างแท้จริง
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‘สอนหญิง’ 
ผู้หญิงคนไหนท่ียอมให้ผู้ช�ย

แกะกล่องได้ง่�ยๆ 
คุณค่�, คว�มภ�คภูมิใจ,  

ก�รให้เกียรติ 
ก็มักถูกแกะท้ิงไปด้วยเสมอ
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‘เกินไป’ 
ท่ีจริงก่ิงไม้ไม่ได้สูงเกินไป 

หลุมไม่ได้ลึกเกินไป แขนก็ไม่ได้ส้ันเกินไป 
ทุกส่ิงล้วนพอดีอยู่แล้ว 

ส่ิงท่ีเกินไปมีแต่ ‘ใจ’ ของคนเท่าน้ัน
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‘ไม่ขอเกิด’

ครู “ถ้าแค่คิด 
แลัวไม่ต้องเกิดได้...ก็ดีสิ”

ศิษย์ “ชาติหน้าไม่ขอเกิดแล้ว 
ทุกข์เหลือเกิน”
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จิตไม่เคยตก  มีแต่
คนสมมุติให้มัน   
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หนักไหมโยม?
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...คนฉล�ด... 
จะนำ�เอ�คว�มแก่ เจ็บ ต�ย 
ม�เป็นเคร่ืองมือสอนชีวิต 
ให้สถิตอยู่กับสติปัญญ�

...แต่คนโง่... 
จะนำ�เอ�คว�มแก่ เจ็บ ต�ย 

ม�ทำ�ร้�ยตนให้ทุกข์ท้นย่ิงข้ึน
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มนุษย์ 
จมอยู่กับความทุกข์ 
ก็เพราะความ ‘ไม่รู้’ 
ในปัจจุบันขณะ 
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การทำาตามอำานาจของโทสะ 
ก็เท่ากับ 

“เอาโคลนไปล้างโคลน”
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โชคดีหรือโชคร้�ย 
อยู่ท่ีคว�มพอใจ 

หรือไม่พอใจ...เท่�น้ัน
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นักพนัน: ทำาอย่างไร 
ผมจึงจะเลิกติดพนันได้ครับ

ครู: ต่อให้คุณตีหัวตัวเองอีกพันๆคร้ัง 
มันก็ยังจะกลับไปเล่นเหมือนเดิมน่ันล่ะ 

เม่ือค่อยๆฝึกจิตไปสัก 2-3 เดือน 
คุณจะเห็นจิตท่ีเข้มแข็งข้ึน 

พนันกันม้ัยล่ะ?
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ดวงตาฟ้องดวงจิต 
ชวิีตฟ้องพฤติกรรม
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อยูใ่ห้เย็น 

เป็นให้สุข 

แสวงหาความพ้นทุกข์ 

จากทุกข์น่ันเอง
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ว่าด้วยการ 

ปฏิบัติภาวนา
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กาย-ใจนี ้
เป็นคัมภีร์แห่งความพ้นทุกข ์ 

แต่ละคนแบกคัมภีร์เล่มนี ้
มาหลายภพหลายชาติแล้ว 

แต่ไม่เคยเปิดอ่านกันเสียที
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หมากัดกัน 
ก็รู้ทันมัน 

อย่ามัวส่งใจ 
ไปกัดกับหมา
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ไม่เผลอ ไม่เพ่ง
ไม่เพียร ไม่พัก

ไม่หนี ไม่สู้
ไม่อยู่ ไม่ถอย
ไม่คอย ไม่ต�ม
ไม่ทำ�อะไร แค่รู้
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ใครเคร่ง ใครเครียด
จติเคร่ง จติเครียด
รูเ้คร่ง รูเ้ครียด

วางเคร่ง ว่างเครียด  
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อย่ามัวไปรบกับความคิด 
แต่จงยอมรับมัน 
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  ไม่มีนักปฏิบัติคนไหน

ที่ไม่อยากบรรลุ 

‘หัดโง่เสียบ้าง’ 
เดี๋ยวดีเอง
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ทุกข์มีไว้ให้รู้ 
สมุทัยมีไว้ให้ละ 

นิโรธมีไว้ให้ประจักษ์แจ้ง 
มรรคมีไว้ให้เจริญ 

คือก�รกระทำ�บ่อยๆ
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‘ทำาไมน่ังสมาธิไม่สงบสักที’ 

“น่ีพวกสมาธิส้ัน ตัณหายาว” 

มัวแต่อยากให้สงบก็เลยไม่สงบ
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ตราบใดยังเห็นว่า 
ตนเป็นคนสำ�คัญ 

ตร�บน้ันก็ยังคงแบกยึด 
‘ตัวกู-ของกู’ 

ซ่ึงเท่ากับแบกทุกข์เอาไว้
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เรียนรู้ สังเกต 
‘ยอมรับความจริง’ 
นั่นล่ะคือจิตเห็นกฎเกณฑ์ 

ของไตรลักษณ์
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ไม่โทษเวรกรรม ไม่โทษ
ตนเอง ไม่โทษใครท้ังน้ัน 
น้ำาตาไหล ปล่อยให้น้ำาตา
ไหลไป รู้ว่ากำาลังน้ำาตาไหล 
ไม่ห้าม แต่ไม่คล้อยตาม 
กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
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เส้นท�งแห่งก�รรู้เน้ือรู้ตัวน้ี 
เป็นเส้นท�งท่ีเรียบง่�ย 

และธรรมด� 
จงอย่�พย�ย�มตีคว�ม 

ให้ยุ่งย�กสับสนไปโดยใช่เหตุ
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สุขหรือทุกข์ 
มีค่าเท่ากัน

คือมีค่าใหผู้ป้ฏบัิต.ิ..ไดรู้้
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สังเกตไหม? 
ทุกครั้งที่ทุกข์ 

เพราะลงไปคลุก 
ลงไปยุ่งกับมัน
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‘เรา’ อยู่ที่ไหน 
อุปาทาน ภพ ชาติ 

ก็อยู่ที่นั่น
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จิตหน่ึงเปล่ียนแปลงเกิด-ดับ

จิตหน่ึงเท่ียงแท้ 
รับรู้อนันตสรรพส่ิง 

‘นิจนิรันดร์’
...ว่าง ไร้ยึด ไร้วาง...
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กูรู กับ กูรู้ 
ไม่ต่างกัน
ไม่ต่างตรงที่ 

ยังมี ‘ผู้รู้’อยู่น่ันเอง
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ไม่รู้อะไรเลย 

ก็ ‘รู้’ ว่� ‘ไม่รู้’ เท่�น้ัน
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การยึดม่ันถือม่ันในกายใจ

ว่าเป็น “เรา” น่ันล่ะ 

คือสุดยอดของทุกข์
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...อยู่คนเดียว... 
เหมือนอยู่กันหลายคน 
...อยู่หลายคน... 

เหมือนตน...อยู่คนเดียว
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ความเข้าใจ(ในการภาวนา)
ท่ีแท้จะเกิดได้ 

ไม่ใช่เพราะอ่านหรือฟัง 

แต่ต้องลงมือปฏิบัติเอง
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หากกรรมฐานใด 

‘ขาด...สติสัมปชัญญะ’ 
ก็คงเป็นได้แค่การกดข่ม 

บังคับกายใจอยู่...เท่าน้ัน
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หม่ันสร้างเหตุ...โดยไม่ต้องหวังผล
เพราะเหตุก็คือผล 
ผลก็คือเหตุน่ันเอง
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ไลค์อย่างแรง
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ระวังก�ร ‘ยึดม่ัน’ 
ในคว�ม ‘ไม่ยึดม่ัน’

เอ� ‘อัตต�’ 
ไป ‘ว�งอัตต�’
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อย่าแกว่งเท้าหาเส้ียน
อย่าแกว่งจิตหาเร่ือง

กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
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อย่าอ่อยเหย่ือ 
ให้กิเลส
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‘ได้’ 
เม่ือ 

‘ไม่เอา’
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รู้เล่นๆ รูซ้ื่อๆ 
‘หน้าด้านรู้’มันเรื่อยไป 
จนจิตวางทุกข์ไปเอง
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ทุกข์มีไว้ให้ ‘รู้’ 
ไม่ได้มีไว้ให้ ‘ละ’
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อย่าไปตามมัน 
ไม่ง้ันก็โดนหลอก 

หัวหมุนอยู่อย่างน้ีล่ะ
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กิเลสมันบอกว่า 

ต้องรู้อะไรแปลกๆ 

หรือรู้ให้มันยากๆเข้าไว ้

‘จะได้ดูดีมีชาติตระกูล’
เฮ้อ...คนหนอคน!!
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เมื่อไม่มีอะไรอยู่ในมือ 
แล้วจะวางอะไร 

ในเมื่อตัวตนจริงๆไม่เคยมี 
จะวางตัวตนตรงไหน   
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บ้าให้มันสุดๆไปเลย 

จะได้เลิกบ้า
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ไม่ต้องเริ่ม 
จะได้ไม่ต้องจบ
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๑. สร้างอุโบสถวัดวังหิน ติดต่อบริจาคได้ที่ พระครูปลัด 

วิมลสิริวัฒน์ เจ้าอาวาส หรือ พระมหาวิเชียร ชินวํโส 

โทร. 087-308-4387 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร 

กรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์พิษณุโลก เลขที่บัญชี 644-

0-35909-6

๒. กองทุนจิตภาวนาชินวงส์ เพ่ือการจัดโครงการลานศีล-เล่นสี, 

โครงการทัวร์ศีล ๕, โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา, 

โครงการความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต 

ติดต่อสอบถาม คุณสมจิตร ดํามินเสก โทร. 089-

644-3467 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาย่อย ถ.บรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

873-203-755-9

๓. สร้างกุฏิกรรมฐาน เพ่ือเป็นท่ีพักให้แก่ผู้เจริญกรรมฐาน 

ราคาหลังละ 150,000 บาท หรือบริจาคตามกําลังศรัทธา 

ติดต่อบริจาคได้ที่ คุณประชุม สุขเสวก (ไวยาวัจกร) 

โทร. 081-888-5276 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
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กรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

535-0-40649-1

๔. กองทุนเผยแผ่ธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและ 

หนังสือธรรมะ ติดต่อบริจาคได้ท่ี พระมหาวิเชียร ชินวํโส 

โทร. 087-308-4387 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

กรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

535-0-22451-4

๕. สร้างกําแพงวัดวังหิน เพ่ือป้องกันอันตรายอันจะเกิด

แก่ผู้ปฏิบัติธรรม กําแพงช่องละ 6,000 บาท ติดต่อ 

บริจาคได้ท่ี คุณประชุม สุขเสวก (ไวยาวัจกร) โทร. 081-

888-5276 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก เลขท่ีบัญชี 644-0-

32986-3


