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เสียสละเพอืธรรม
การปฏิบติัธรรมของพวกเราทงัหลายทีมารวมกนัอยูนี่ ทงัพระอาคนัตุกะ
และทงัพระเจา้ของถิน ผมเองกไ็ม่ค่อยจะมีเวลาไดพ้บกบัพระอาคนัตุกะบาง
ท่าน ส่วนพระทีอยูใ่นถินนนัไดเ้คยอบรมบ่มนิสยัมาพอสมควร ฉะนนัจึงไม่
ควรปล่อยโอกาสและเวลาใหเ้นินนานไป

อยา่งไรกต็าม จะเป็นพระอาคนัตุกะ หรือเป็นพระเจา้ของถินกต็าม ทุกๆ
ท่านนนัใหเ้ขา้ใจวา่ เราเป็นผูห้นึงซึงเป็นผูเ้สียสละทุกสิงทุกอยา่งโดยความ
หมายในทางพระ-พทุธศาสนาอยูแ่ลว้ ถา้ท่านองคใ์ดยงัไม่ยอมเสียสละสิง
อนัควรเสียสละในทางพระพทุธศาสนานี ท่านองคน์นักย็งัไม่เขา้ถึงพระพทุธ
ศาสนา ยงัไม่เขา้ถึงความสงบตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรือตามวิสยัของ
สมณะ ความหมายทีพวกเราทุกๆท่านทีมารวมกนั กมี็จุดหมายกนัอยา่งนนั
ฉะนนัเมือเป็นเช่นนี พวกเราทงัหลายนนัตอ้งเขา้ใจวา่ รวมทงัพระอาคนัตุกะ
และรวมทงัพระทีอยูใ่นถินฐานนี กคื็อเป็นพระองคเ์ดียวกนั เป็นพอ่แม่อนัเดียวกนั มีขอ้วตัรปฏิบติัเสมอกนั มี
ความเป็นอยูเ่สมอกนั นนัจึงมีความสามคัคีกนั มนัจึงมีความสบายสมกบัวา่เราเป็นผูที้เสียสละมาแลว้

การเสียสละนีแหละ เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนาแท้ ทุกท่านทีแสวงหาโมกขธรรม คือ เป็นทาง หรือเป็นปาก
ทางแห่งการพน้ทุกขน์นั กคื็อมีคาํๆเดียวเรียกวา่ "ยอมเสียสละสิงทงัปวง" นนัเอง อนัใดทีพวกเราทงัหลายสละ
ไปแลว้นนั เราปล่อยไปจากกายกเ็บากาย ปล่อยไปจากใจกเ็บาใจ อนันีคือการปฏิบติัทีพวกเรามุ่งแสวงหา กไ็ม่มี
อะไรมากมาย ถา้เรายอมเสียสละแลว้มนักถึ็งธรรมะเท่านนัแหละ ไม่ตอ้งยาก ไม่ตอ้งยุง่ ไม่ตอ้งลาํบาก ผูที้ยงัไม่
ถึงธรรมะขา้งใน กเ็อาธรรมะขอ้ปฏิบติัอนันีมาทาํกนั เช่น ขนัติบารมี วริิยบารมี เมตตาบารมีทงัหลายเหล่านีเป็น
ตน้ มาเป็นขนัตอนทีเราจะดาํเนินในชีวติของเราอยูเ่สมอ อนันีเป็นพีเลียงทีจะใหพ้วกเราทงัหลายเขา้ถึงธรรมะ จะ
ใหถึ้งปาก ถึงทาง ถึงโมกขธรรมอยา่งทีเราปรารถนา

แต่วา่กทุ็กท่านทุกองคน์นัอาจจะยงัไม่เขา้ใจในการปฏิบติั เช่นมาอยูใ่นวดัหนองป่าพงนี หรือบวชเขา้มาแลว้ กนึ็ก
วา่เราไดบ้วชแลว้อยา่งนีกมี็ กเ็พราะมองเห็นวา่ผา้จีวรมนัเหลือง ไดป้ลงผมตามกาลตามเวลา อาศยัเทียวบิณฑบาต
เลียงชีพ แค่นีกเ็ขา้ใจวา่เราบวชแลว้หรือหากวา่เราไดม้าร่วมอยูใ่นวดัหนองป่าพงนี นึกวา่ถือพทุธศาสนาและเขา้
ถึงพทุธศาสนาแลว้อยา่งนี หรือวา่เราไดม้าร่วมกบัผูป้ระพฤติปฏิบติั กว็า่เราไดป้ฏิบติัแลว้อยา่งนี อนันีมนัยงัมี
อะไรเป็นเครืองกาํบงัอยูใ่นตาขา้งในนีมาก เราไม่ค่อยจะมองเห็น สิงทีเรามองเห็นขา้งนอกมนัเป็นสิงผวิเผนิ เช่น
วา่ "ผมไม่มีศรัทธา ผมจะมาบวชรึ" อยา่งนีเป็นตน้

"ผมไม่มีศรัทธา ผมจะมาปฏิบติัรึ" 

หรือ "ผมไม่ชอบอยูป่่า ผมจะมาอยูป่่ารึ" อยา่งนีเป็นตน้ อนันีเป็นความเขา้ใจเพียงผวิเผนิ

ความเป็นจริงนนัการปฏิบติันี มนัเป็นของพวกท่านทงัหลาย ทีจะรู้ไดใ้นใจของพวกท่านทงัหลาย เพราะวา่ความ
ผดิชอบทงัหลายความดีชวัทงัหลายนนัไม่มีใครเห็นกบัเราดว้ย เราจะยนื เราจะเดินเราจะนงั เราจะนอน เราจะมี



ความรู้สึกอยา่งไรนนั กเ็ป็นเพียงแต่วา่เราคนเดียวนนัเป็นคนรู้จกั ถา้เราฝืนขอ้ประพฤติปฏิบติั คือพระ-ธรรมวินยั
นีกเ็ราเองเป็นคนรู้จกั คนอืนไม่ค่อยรู้จกัดว้ย ฉะนนั การมาอยูร่่วมกนันีจะตอ้งอาศยัตวัเองเป็นอยา่งยงิ ถา้หากเรา
ไม่อาศยัตวัเราเอง คนอืนเรากอ็าศยัไม่ได้ อนันีใหเ้ขา้ใจใหดี้

การปฏิบติันีไม่มีทางจะมองเห็นอะไรไดข้า้งนอก ดงันนั ผูป้ระพฤติปฏิบติันีบางท่านบางองคมี์ความเดือดร้อน
เดือดร้อนอะไรเดือดร้อนเรืองความสงสยั สงสยัทีอยูอ่าศยั สงสยัในความรู้สึกนึกคิดของเรา และการสงสยัเกิดขึน
โดยเฉพาะเรืองของคนอืน กมี็เรืองราวต่างๆเช่นนนั อนันีเป็นเหตุใหเ้ราอยูไ่ม่สบาย

ไม่ตอ้งยกอืนไกลหรอก ตวัอยา่งผมเองนีแหละ ใหพ้วกท่านทงัหลายฟังใหเ้ห็นชดั เพราะผมนีกเ็ป็นนกับวช
ตลอดแต่วนับวชมาตงัแต่เป็นเณร แต่ไม่ค่อยยอมเสียสละ อยูม่าสามสีหา้พรรษาแลว้กต็าม กมี็ความเสียสละนอ้ย
สิงทีชอบใจเรากเ็สียสละ สิงทีฝืนใจเรานนัผมไม่ค่อยยอมเสียสละ อะไรทีผมไม่ชอบใจแลว้ผมกไ็ม่ค่อยยอมเสีย
สละ อนันนัจึงมามองเห็นวา่ การยอมเสียสละของเราทงัหลายนนัมองเห็นไดย้าก เพราะตามธรรมดาของคนเรา
สามญัชนกต็อ้งเป็นอยา่งนนั มนัชอบตามใจตวัเอง ชอบตามเรืองของตวัเอง แต่ถา้หากวา่เราเขา้ถึงการประพฤติ
ปฏิบติัแลว้ มนัไม่เป็นอยา่งนนั ถา้เรามาสะสางดีๆ แลว้ไม่เป็นอยา่งนนั

ทีนี เมือเขา้มาบวช เขา้มาปฏิบติั ถา้อยูไ่ปอยา่งนนัมนักมี็ความสบายอยา่งหนึงเหมือนกนั ผมนีอยูท่งัวดับา้น ทงั
วดัป่า อยูไ่ปอยา่งนนั เรือยๆไป ก็ไม่มีอะไรเท่าไร เพราะไม่มีเรืองขดัใจของเรา เราอยากจะพดูอะไร เรากพ็ดู
อยากจะทาํอะไร เรากท็าํตามใจของเรา กเ็ลยไม่มีความเดือดร้อน สบาย สบายใจของตวัเอง อยากพดูอะไรกพ็ดู
อยากทาํอะไรกท็าํเลยสบาย ความสบายเช่นนนัแหละมนัมีความผดิ มนัมีความไม่สบายอยูใ่นนนัมาก แต่เรากม็อง
ไม่เห็น แลว้กต็ามใจความสบายใจของเราเรือยๆไป

ความเป็นจริงใจของเรานนักบัสจัจธรรมมนัคนละอยา่งกนัเสียแลว้ ใจของเราถา้หากวา่มนัผดิ แต่เราชอบใจเราก็
ทาํกไ็ด้ แต่วา่มนัไม่ใช่สจัจธรรม ไม่ใช่ธรรมทีใหพ้น้ทุกข์ อนันนัมนัถูกเฉพาะใจของเราตามธรรมะนนัมนัไม่ถูก
มนักเ็ป็นอยา่งนีเรือยๆมา ถา้ปล่อยใจไปตามเรืองของมนั มนักไ็ม่มีอะไรมากมายเท่าไร

ผมเคยเปรียบใหท่้านทงัหลายฟังเสมอวา่ เมือเราเป็นเดก็ หรือเดก็ทงัหลายตลอดจนทุกวนันี เราเอาตุ๊กตาอนัหนึง
ตวัหนึงใหเ้ล่น เดก็กเ็ล่นสบายใจ เพราะตุ๊กตาเป็นสิงทีชอบใจอยา่งนี แต่เดก็คนนนัไม่รู้เรืองวา่ตุ๊กตานีเป็นพิษ ก็
เพราะเขา้ใจวา่ ตุ๊กตานีมนัชอบเล่น กเ็พลินกบัตุ๊กตานนั เมือเล่นไปหลายๆวนั ตุก๊ตามนัหล่น มนัแตกเดก็นนัจึง
จะรู้สึกตวัวา่ความนอ้ยใจ ความเสียใจ เกิดขึนมา อยา่งนีเป็นตน้ ทาํไมถึงเป็นอยา่งนนั เมือตุก๊ตามนัยงัไม่แตก
มนัยงัไม่พงัความชอบใจ ความสุขใจนนัแหละมนับงัทุกขไ์ว้ มนับงัไม่ใหเ้ห็นทุกขก์เ็พราะตุก๊ตามนัยงัไม่พงั อนั
นนัเป็นเครืองกาํบงัไวไ้ม่ใหเ้ดก็ร้องไหเ้ป็นทุกข์ เมือตุก๊ตานนัมนัพงัไปแลว้ เดก็นนัมนักเ็สียใจ มนักร้็องไหเ้มือ
มาถึงความจริงเช่นนีแลว้ เดก็มนัอยูไ่ม่ได้

เมือเราบวชเขา้มา อยูใ่นความหลอกลวงของอารมณ์ทงัหลายเรากส็บาย สบายกนัอยู่ อาศยัอารมณ์นนัเป็นอยู่ อนั
นีกเ็หมือนกนัฉนันนั ถา้เราปฏิบติักนัมีความสบาย ผมกถ็ามวา่ "มนัสบายอยา่งไรมนัสบาย เพราะวา่มีอาการเสีย
สละทางใจหรือ" อยา่งนีความเป็นจริงความสบายนนัมนัมีพิษอยูใ่นนนั มนัสบายอยูก่บัสิงทีเราชอบใจ สิงทีไม่
ชอบใจเรากไ็ม่สบาย อนันีกเ็ป็นเครืองกาํบงัของพระภิกษุสามเณรผูป้ระพฤติปฏิบติัอยูเ่หมือนกนั เท่ากบัวา่เราไม่
ไดป้ฏิบติั ถา้ถูกอารมณ์อนัใดทีไม่ชอบใจ มนักใ็จไม่สบาย ถูกอารมณ์บางอยา่งทีเราชอบใจเรากส็บายอยา่งนี ยงั
ไม่เห็นพืนฐานอะไรเลย



พดูวา่ยงัไม่เห็นพืนฐานอะไร เหมือนเดก็มนัเล่นตุ๊กตา มนัยงัไม่เห็นพืนฐานของทุกขเ์ลย ไม่เห็นพนืฐานของ
ตุก๊ตาทีอาจจะพงัไดม้นักติ็ดอยูอ่ยา่งนนั อารมณ์ทีพวกเราทงัหลายติดตามมนัอยูด่ว้ยความชอบใจ มนักเ็ป็นอยู่
อยา่งนนั มนักมี็ความหลงงมงายอยูใ่นตุก๊ตาเหมือนเดก็ นีเรียกวา่ งมงายอยูใ่นอารมณ์เหมือนเดก็นนั เมือถึงเวลา
มนัเปลียนแปลง มนัเป็น สญัญาวปิลาส เมือสญัญาวปิลาสคือสญัญาความจาํนีเปลียน มนัเปลียนจากทีเก่าของมนั
อยา่งเราเห็นบาตรของเราอยูอ่ยา่งนี มนักเ็ป็นวิปลาสอนัหนึงอยู่ ตอนบาตรไม่ร้าวไม่แตก เมือบาตรเราแตก มนัก็
เป็นสญัญาวิปลาสขึนอีกอนัหนึง จิตมนัจะเปลียนทนัที นีเรียกวา่ จิตไปอาศยัอามิสอยู่ ไม่อาศยัเนกขมั-มธรรม
อาศยัอามิส คือ สิงของ อาศยับาตร อาศยัจีวร อาศยัเสนาสนะอยู่ มนักเ็พลิน มนักติ็ดอยูด่ว้ยอามิส ไม่อาศยั
เนกขมัมะ (การออกจากกาม, การออกบวช, ความปลอดโปร่งจากสิงล่อเร้าเยา้ยวน) อยูภ่ายใน

อยา่งกิจของบรรพชิตทีท่านสวดกนัวนันี (บทสวดปัจจยัปัจจ-เวกขณะ คือบทพิจารณาปัจจยั ๔ ก่อนบริโภค) 
เป็นประโยชน์มากเหลือเกิน ไม่ใช่วา่ไม่เป็นประโยชน์ แต่สูตรนีมนักอ็าภพั อยูใ่นตาํรับตาํราของมนั เหมือนกบั
ไม่มีอะไร ถา้เราเอาสูตรนีมาพิจารณา มนักมี็ขอ้ความออกมา มนักมี็ความหมาย เราไดฟั้งกเ็ป็นเช่นนนั เพราะ
ฉะนนั บริขารชินใดชินหนึง จะเป็นบาตร จีวร เสนาสนะ เภสชั อะไรกต็ามในวนันี เรามกัไม่ไดพ้ิจารณา แลว้
วนัพรุ่งนีกต็อ้งพิจารณา เราห่มจีวร ใส่สงัฆาฏิ เราฉนับิณฑบาต เราอุม้บาตรเขา้ไปในบา้นอยา่งนีทีอยูที่อาศยั
อยา่งนี วนันีตอนเชา้เรายงัไม่ไดพ้ิจารณา อดีตมนัล่วงมาแลว้นนั ต่อมานีท่านจึงใหพ้ิจารณา พิจารณาถึงอามิสทงั
หลายนีวา่มนัเป็นอามิส มนัเป็นวตัถุ บดันีเรามองเห็นตวัตา เรากส็บายใจ อีกวนัหนึงเราไม่ไดม้องเห็นดว้ยตา เรา
กจ็ะเป็นทุกข์ นีเรียกวา่อามิสสุข มนัสุขอยูด่ว้ยอามิส พระพทุธเจา้จึงใหเ้ราทงัหลายพิจารณาใหม้ากทีสุดเรืองจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ เภสชั

มนัเป็นเรืองขอ้งเกียวกบัเรืองสมณะทงัหลายอยูเ่ท่านนั..๔.อยา่งคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสชั เป็นบริขาร
และเป็นปัจจยัจาํเป็นทีพวกเราทงัหลายจะตอ้งอาศยัอยูต่ลอดเวลา เหมือนกนักบัพระพทุธเจา้และพระอริยะทงั
หลาย มนัเป็นของจาํเป็นของสมณะทงัหลายทีจะอยูอ่าศยัจนกวา่ชีวติจะหาไม่ ฉะนนั ท่านกลวัวา่เราทงัหลายจะ
ไปเพลินในอยา่งอืนเสีย จะไม่ไดพ้ิจารณาอนันี ไดอ้าหารกเ็พลินกบัอาหาร ไดจี้วรกเ็พลินกบัจีวร ไดบ้าตรก็
เพลินกบับาตร ไดก้ฏิุทีดีทีสวยกเ็พลินเสีย ไดย้าบาํบดัโรคฉนัเขา้ไปมนัหายโรคกเ็พลินเสีย กลวัพวกท่านทงัหลาย
จะเป็นผูเ้พลินอยูด่ว้ยสิงทงัหลายเหล่านีโดยปราศจากสติ ไม่มีสติ กเ็ป็นเหตุใหเ้พลิน ใหห้ลงใหลตามสิงทงัหลาย
เหล่านี

สตินีมนัเป็นธรรมอนัหนึง แต่วา่เรากพ็ยายามใหมี้ธรรมเหล่าอืนเกิดขึนมารวมกนัหลายๆอยา่ง เช่น มีสติ แลว้ต่อ
ไปกมี็สมัปชญัญะรู้ตวั พดูง่ายๆเรียกวา่ สติ ความระลึกได้ เมือมีความระลึกได้ ความรู้ตวัมนักพ็ร้อมกนัมา เมือมี
ความรู้ตวัเกิดขึนมา เรากห็าทีพึงทีหลกัเรียน หาทีปฏิบติั ต่อไปกใ็หว้จิยั ปัญญากเ็กิด สิงทงัสามนีมนัจะตอ้ง
พร้อมเพรียงกนัอยูเ่สมอทีเดียว ถา้เรามีสติอยู่ สมัปชญัญะกเ็กิดขึน เมือสมัปชญัญะเกิดแลว้ กดึ็งเอาปัญญามา สติ
ดึงเอาสมัปชญัญะมา ระลึกแลว้กรู้็ตวั รู้ตวัแลว้กพ็ิจารณา ปัญญาเกิดถา้หากปราศจากธรรม ๓ ประการนีแลว้ ก็
ตกลงวา่เราทงัหลายอยูใ่นความประมาท พระพทุธองคท่์านตรัสวา่

"ผูไ้ม่มีสติกคื็อคนประมาท คนทีประมาทนนักคื็อคนตาย" 

แมมี้ชีวติอยูก่เ็รียกวา่ตายแลว้ เพราะจิตใจมนัตาย ไม่มีอะไรแลว้เป็นผูป้ระมาท

"ปมาโท มจฺจุโนปทํ คนประมาทแลว้เหมือนคนตาย" 



นีตายในภาษาธรรมะ ตายในภาษาดา้นปรมตัถ์ ไม่ใช่ตายในร่างกายของเรา เกิดในร่างกายของเรา เป็นผูต้ายใน
ภาษาธรรมะ ไม่ใช่เป็นภาษาคนธรรมดา ถา้เป็นภาษาคนธรรมดา ตายกล็มหายใจไม่มีนีกเ็รียกวา่เขาฟังกนัออก
เขารู้กนั แต่ตายโดยธรรมะกเ็รียกวา่ผูไ้ม่มีสติ ไม่มีสมัปชญัญะ ไม่มีปัญญา ฉะนนั เมือไม่รู้จกัอนันี เรากเ็ห็นวา่
เราเป็นอยูเ่สมอ ไม่เห็นวา่เราตาย ทีนีเมือคนตายจะเป็นอยา่งไร เมือตายมนักห็มดแลว้ หมดความรู้สึก หมดอะไร
หลายๆอยา่ง ไม่เกิดประโยชน์ นนัคือคนตาย ถา้พวกเราทงัหลายเป็นอยูอ่ยา่งนนั มนักเ็ป็นคนตาย ดงันนัพระ
พทุธเจา้ของเราท่านจึงไม่ใหป้ระมาทในอามิสทงัหลาย ท่านกลวัพวกเราจะติดกนั ใหรู้้จกัอามิส กลวัพวกเราทงั
หลายจะติดอามิส คือสิงของ เพราะวา่พวกเราทงัหลายนนัจะมีโอกาสทีจะอยูก่บัสิงทงัหลายเหล่านีจนถึงวนัตาย

ฉะนนั เมือเราใกลชิ้ดสิงทงัหลายเหล่านีอยู่ พระพทุธเจา้ท่านจึงทรงใหพ้ิจารณาใหม้าก ระวงัใหม้าก ระมดัระวงั
เมือมีความระมดัระวงั กมี็ความสาํรวม เมือมีความสาํรวม กมี็ความระมดัระวงั เมือเราระมดัระวงัอยูเ่มือใด สติ
เรากมี็อยูเ่มือนนั สมัปชญัญะเรากมี็อยูปั่ญญาเรากมี็อยู่ ถา้เราระวงัอยู่ การสงัวรการสาํรวมระวงันีมนัจะเป็นศีล
ถา้พดูง่ายๆตวันีมนัจะเป็นตวัศีล อาการของศีล ถา้มนัเป็นอยา่งนีมนัจะรอบคอบของมนัอยู่ ระมดัระวงัของมนัอยู่
มีความอาย เมือมีความอายแลว้กมี็ความกลวั เมือผดิพลาดไป ทาํอะไรพลาดไป เช่นเมือเดินไปสะดุดหวัตอ หรือ
เมือสิงของอะไรทีเราหยบิ เช่นวา่ กระโถนทีเราหยบิมามนัพลดัจากมือเราไปเสีย อยา่งแกว้นาํเรานี เราทาํมนัพลดั
ตกแตก หรือเราไปทาํอะไรทีเสียงมนัดงั "เคร้ง" ขึน กมี็ความละอายแลว้ ผูป้ฏิบติันนัมีความละอายมากแลว้ มี
ความสาํรวมแลว้ มีความรู้แลว้ มีความเห็นแลว้ มองเห็นขอ้ปฏิบติัของเราแลว้ มองเห็นความเป็นอยูข่องเราวา่มนั
ขาดอะไรต่ออะไร นีคือมนัละอายอยู่ และระมดัระวงัอยู่ ถา้มนัละอายมากๆ กร็ะวงัมากๆ เมือระวงัมากสติมนักดี็
ขึนมา สมัปชญัญะกม็ากขึนมา ปัญญากเ็กิดขึนมา มนัอยูใ่นสายเดียวกนันี

ฉะนนั พวกเราทงัหลายซึงมาอยูใ่นทีนีเป็นกนัอยูส่องอยา่ง คืออามิสสุข และ นิรามิสสุข สุขอยา่งหนึงเพราะมี
อามิส อาศยัอามิสอยูสุ่ขอีกประเภทไม่ตอ้งอาศยั นีเป็น นิรามิสสุข สุขอนันนัผสมกนัในความสงบ ทีนีพวกเรา
ทงัหลายปฏิบติันีกต็อ้งแยกพิจารณา พิจารณาแยก เช่น การห่มผา้กพิ็จารณา การเทียวบิณฑบาตกพิ็จารณา การ
ฉนับิณฑบาตกพิ็จารณา การอยูเ่สนาสนะกพิ็จารณา การฉนัยาบาํบดัโรคกพ็ิจารณา การพิจารณาอยา่งนีใหคุ้ม
ปัจจยัทงัหลายเหล่านี อยูใ่นวดันีกใ็หว้ดันีสะอาด ใหว้ดันีน่าอยู่ แต่กอ็ยา่ไปติดมนั อนันีเป็นเรืองของโลก
เสนาสนะกฏิุหลงันีท่านใหเ้ราอยู่ เรากต็อ้งรักษาเสนาสนะนนัใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏิบติั ไม่ใช่วา่เราปฏิบติั
เสนาสนะอนันนัเพือใหเ้ราไปติดในเสนาสนะอนันนั อนันีมนัเป็นของสงฆ์ แต่คนเรากช็อบ ถา้เป็นของๆตวักท็าํ
ใหดี้มาก ของคนอืนกช็อบวางเฉยๆเสีย นิสยักิเลสทงัหลายกต็อ้งเป็นอยา่งนี

ฉะนนัการเสียสละนี ไม่มีเมือไรกไ็ม่ถึงธรรมะเมือนนั การทาํกิจเลก็ๆนอ้ยๆทงัหลายเหล่านี เป็นเรืองของคนนนั
เป็นเรืองของคนนีเป็นเรืองของคนโนน้อยา่งนี เช่น จบักระโถนของท่านอาจารยเ์หลียมไปเท จบัเอากานาํไป
กรองนาํ กเ็ขา้ใจวา่เอากระโถนไปเทใหท่้านอาจารยเ์หลียม อยา่งนีเป็นตน้ กดี็อยูแ่ต่วา่มนันอ้ยไป เอากระโถนนี
เอากานาํนี ไปกรองนาํใส่ใหท่้านอาจารยชู์ นีกถู็กไปอยา่งหนึงเหมือนกนั แต่วา่ถา้หากวา่ไม่ใช่ของอาจารยชู์แลว้
กจ็ะไม่เอาไปเทกระมงัไม่ใช่ของอาจารยเ์หลียมกไ็ม่เอาไปเทกระมงั อนันีเช่นนีมนักดี็ไปส่วนหนึง แต่วา่ยงัไม่เลิศ
ไม่ประเสริฐ มนัมีความมุ่งหมายในนนั มีความยดึมนัถือมนัอยู่ เราควรทาํเพือธรรมะ เราทาํเพือเสียสละ กระโถน
ใบนีเรากท็าํเพือเราเองนนัแหละ กิจการงานอนันีเราทาํเพือเราเองไม่ไดท้าํใหใ้ครทงันนั ทาํเพือธรรมะ ถา้จิตเรา
เป็นอยา่งนี ไปอยูที่ไหนเรากเ็สียสละ ปฏิบติักถึ็งธรรม

อยา่งเช่น เมตตามนักมี็สองนยัเหมือนกนั เมตตา คือความรักรักอยา่งหนึงกรั็กแต่กลุ่มตวัเอง กลุ่มอืนไม่รัก อยา่ง
ตาแก่คนหนึงลกูหลานไปขโมยของเขา แกกไ็ปจบัลูกหลานนนัมาสอน "เฮย้ พวกเอง็ทงัหลายนนั ถา้จะขโมย ถา้
จะปลน้กไ็ปปลน้โน่น...บา้นอืน อยา่มาปลน้บา้นเรา" อยา่งนีเป็นตน้ อยา่งนีมนัสนัเกินไป ตาแก่คนนนักไ็ม่รู้ตวั



ไปขโมยของคนอืนเสีย อยา่มาขโมยของเรา ไปปลน้บา้นอืนเสีย อยา่มาปลน้บา้นเรา ตาแก่คนนนักคิ็ดวา่คิดถูก
เตม็ทีแลว้ แต่พดูตามธรรมะแลว้ มนักไ็ม่ใช่ธรรมะอีกนนัแหละ นีเรียกวา่มีเมตตาเป็นบางส่วน มนัไม่ทวัถึง
ความเป็นจริงไปขโมยตรงไหนกไ็ม่ดีตรงนนัแหละ ไปปลน้บา้นไหน มนักไ็ม่ดีบา้นนนัแหละ ถา้เป็น อปัปมญั
ญา(ธรรมทีแผไ่ปไม่มีประมาณ) แลว้ อยา่ไปขโมยใครเลยสักแห่งหนึง

การประพฤติปฏิบติักอ็ยา่งนนัเหมือนกนั มนัมีกาํลงัใหญ่ ตรงไหนทีมนัเป็นธรรมะ แมม้นัจะฝืนใจของเราสกั
เท่าไร กพ็ยายามลงตรงนนัใหไ้ด้ ขา้งนอกกเ็หมือนกนั อนัใดมนัเสียสละยงัไม่ได้ กพ็ยายามเสียสละตรงนนั
พยายามทาํตรงนนั ถา้ทาํตรงนนัไม่ได้ กย็งัไม่สบาย

ยกตวัอยา่งผมเอง ผมนีเป็นคนขีขลาด เป็นคนกลวัตงัแต่เป็นเดก็ มาบา้นถา้ปิดประตูกเ็ขา้ไปในบา้นไม่ได้ กลวั
มากทีสุด ถึงบวชเขา้มาปฏิบติัแลว้ความกลวันีมนักย็งัยดึอยู่ เวลาหนึงอยากจะไปอยูป่่าชา้ คิดแลว้คิดเล่ามนักไ็ป
ไม่ได้ ไปเห็นพระท่านอยูก่ท็อ้ใจแลว้มนัไปไม่ได้ แต่กย็งัไม่ยอม มนัจะเป็นอยา่งไร ตรงนีทาํไมมนัถึงกลวัมากก็
พยายามมนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ ผลทีสุดวนัสุดทา้ยจบับริขารไปเลย ไปใหม้นัตาย ทาํไมป่าชา้มนัถึงกลวันกักลวั
หนา มนัมีอะไรอยูต่รงนนัไปใหม้นัตาย ดูซิวนันีมนัจะเป็นอยา่งไรไป ไม่ใช่วา่ไม่กลวันะ กลวัแทบจะเดินถอย
หลงั เขา้ไปถึงป่าชา้แลว้ มนักไ็ม่อยากเขา้ไป ขืนเขา้ไปมนัจะเป็นอยา่งไรตรงนี อยา่งนีเราอยากจะรู้วา่อะไรมนั
ขวางทางเรา การปฏิบติัของเราตอ้งทาํกนัใหม้นัทะลุ พอไปแลว้กรู้็เรืองอะไรต่างๆในทีนนั ความคิดเก่าๆทีมนั
กลวันนัมนักเ็บาลงหายไป นีเพราะเราทาํใหดี้แลว้ กดี็ใจวา่ตรงนีมนัฝืนใจเราได้ เท่านีแหละไม่ตอ้งมากหรอก ก็
เกิดความพอใจขึนมาแลว้

การปฏิบติันีตอ้งฝืนใจ ถา้พดูกนัง่ายๆ การปฏิบติันีไม่ใช่ปฏิบติัตามใจเรา มนัเรืองฝืนใจเราทงันนั ตลอดจีวร
บิณฑบาตเสนาสนะ เภสชั ทงัหลายนี อยากไดดี้ อยากไดส้วย อยากไดม้ากสารพดัอยา่ง เมือดูตรงนนัแลว้ คนเรา
นีพระพทุธเจา้ท่านทรงสอนใหส้นัโดษ มกันอ้ย ขนาดนนักย็งันอ้ยไม่ไดอ้ยูน่นัแหละ นอ้ยไม่ค่อยไดนี้มนัอยูต่รง
นี เช่น ท่านสอนวา่ เอาอาหารรวมในบาตร พยายามทาํใหม้นัเหลือนอ้ย หรือไม่ใหม้นัเหลือนนัจะดีมาก อยา่งนี
มนักท็าํยากไม่ตอ้งอืนไกลหรอก ทาํไดว้นัสองวนัสามวนั อาทิตยห์นึงมนักเ็ผลอไปเสียแลว้ ถูกมนัจูงไปเสียแลว้
มนัจูงออกไปขา้งนอก มนัทาํยากนะไม่ใช่ง่ายๆ ลองฝึกดูตรงนีกไ็ด้ จดัขา้วจดัอาหารใหม้นัพอดีๆ ฉนัใหห้มดพอ
ดีๆ ลองเถอะน่า ไม่ตอ้งไปวิงธุดงคที์ไหนหรอก ลองดูซิมนัจะไดไ้หม มนัไดอ้ยูกี่วนัไหม อนันีเราควรฝึกดูนะวา่
จะลาํบากสกัแค่ไหน นีกจ็ะรู้จกัล่ะวา่จิตใจเรามนัติดอามิสทงัหลายอยู่

ฉะนนั พระพทุธเจา้ท่านทรงสอนใหรู้้จกัทงัสองอยา่ง อามิสสุขอยา่งหนึงกใ็หม้นัชดัเจน นิรามิสสุขกใ็หม้นั
ชดัเจน ใหม้นัชดัเจนทงัสองอยา่ง ไม่ใหห้ลงทงัสองอยา่ง เช่น กามสุขลัลิกานุโยโค คือความสุขความสบาย นี
ท่านกใ็หรู้้ชดัเจน อตัตกิลมถานุโยโค คือความไม่สบาย เป็นทุกขข์ดัขอ้ง ทาํไปแลว้เปล่าประโยชน์ สองอยา่งนี
ท่านกใ็หรู้้จกั พดูง่ายๆคือ ความดีใจเป็น กามสุขลัลิกานุโยโค ความไม่สบายใจกเ็รียกวา่เป็น อตัตกิลมถานุโยโค
สิงทงัสองนีพวกท่านทงัหลายจะรู้อยูทุ่กวนั แต่วา่ท่านจะรู้ชือมนัหรือไม่รู้ รู้นนัมนักเ็ป็นบญัญติัอนัหนึงเท่านนั
แต่วา่อาการอยา่งนีมนัจะมีอยูก่บัท่านทุกคนไม่วา่ท่านจะรู้มนัไหม มนัเป็นธรรมะ อนันีมนัรู้อยูทุ่กคนนนัแหละ
ติดความสุขมนักรู้็จกั ความทุกขไ์ม่ชอบมนักรู้็จกั แต่วา่มนัจะบอกพวกท่านทงัหลายวา่ อนันีเป็น กามสุขลัลิกานุ
โยโค อนันีเป็น อตัต-กิลมถานุโยโค มนัจะไม่บอกชือมนัอยา่งนนั แต่อาการมนักอ็ยูอ่ยา่งนนั สุขมนักเ็ป็นสุข
ทุกขม์นักเ็ป็นทุกขอ์ยูอ่ยา่งนนั

สุขทุกขท์งัหลายนี พวกเราทงัหลายชอบอนัใด ชอบสุขหรือทุกข์ อนันีเรากต็ดัสินใจของเราได้ เราชอบความสุข
นนั มนัถูกไหมชอบความทุกขน์นัมนัถูกไหม อนันีเรากเ็ลือกพิจารณา แต่วา่ถา้เราเป็นผูมี้ปัญญานอ้ย เป็นผูอิ้ง



อามิส อยูก่บัอามิสมนักติ็ดสุข อามิสสุข ไดข้องดี ไดข้องมาก ไดข้องทีชอบใจมนักสุ็ขใจ มนัไปติดดี ดีนนัเราก็
นึกวา่โทษมนัไม่มี ในทีนนัสิงทีไม่ดี สิงทีเราไม่ชอบนนัไม่ตอ้งวา่ มนัรู้จกัแลว้ ไม่เอาทีเราไม่ชอบ ทีนีเรากเ็ลือก
ตามใจเรา อนัใดชอบกเ็อาอนัใดทีเราไม่ชอบกไ็ม่เอาอนันนั มนักเ็ป็น ทีฆนขะพราหมณ์ เท่านนัแหละ พราหมณ์
เลบ็ยาวๆ ทีมากราบพระพทุธเจา้เรืองทิฏฐิทงัสาม*นนัแหละ

ความเห็นของเขา เห็นวา่อนัใดไม่ชอบใจ เขากไ็ม่เอา อนัใดควรแก่เขา เขากเ็อา อนัใดไม่ควรแก่เขา เขากไ็ม่เอา
อนันีคือเขาอาศยัจิตของเขา เขาอาศยักิเลสเป็นหลกั ไม่ใช่อาศยัการประพฤติปฏิบติัธรรมทีถกูตอ้งเป็นหลกั กต็อ้ง
เป็นอยา่งนนัทุกคน เราทุกคนกเ็หมือนพราหมณ์ผูเ้ลบ็ยาวทงันนัแหละ หารู้ไม่วา่ กามสุขลัลิกานุโยโค และอตัตกิ
ลมถานุโยโค สองอยา่งนีมนัมีโทษเท่ากนั มนัเป็นเครืองกาํบงัเท่าๆกนั ความสุขกบัความทุกขนี์ มนัมีราคาเท่ากนั
คือมนัผดิเท่าๆกนั พดูง่ายๆ แต่เรากไ็ม่เห็น ไปเห็นแต่วา่อนัทีเราไม่ชอบใจนนัแหละไม่ดี หรือไปเห็นวา่อะไรมนั
ทุกข์ นนัไม่ดี นีไปเห็นอยา่งนนั สุขทีเราชอบมนัยงัอยูอ่ยา่งนี ถา้เราโยกยา้ยไปมาเพราะอามิสอยา่งนี ถา้ไม่มี
เนกขมัมะ ไม่ยอมเสียสละ ไม่เห็นธรรมะ จิตใจเรากต็อ้งเป็นอยา่งนี

เพราะฉะนนั พระพทุธเจา้ท่านจึงทรงใหพิ้จารณา ใหข้ยนัในการกระทาํความเพียรขอ้วตัรปฏิบติัเหล่านี อยา่
ประมาท เพราะเรายงัไม่รู้อนัใดเราชอบใจเรากนึ็กวา่มนัถูกทงันนัแหละ อนัใดไม่ชอบใจเรากนึ็กวา่มนัไม่ดีทงันนั
จะตอ้งมีอยา่งนีเป็นหลกัในจิตของปุถุชนเรา ฉะนนัเมือพดูธรรมะอนัใดขึนมา เราไม่ชอบใจเรากทิ็งเท่านนัแหละ
เหมือนกนักบัผมทีไปภาคกลาง ไปเจอเอาผลมะขวดิ มะขวดิเหมือนกบัมะตูมน่ะทีขา้งในมนัดาํๆ เป็นเมด็เหลว
เขากินมะขวดิกนัอยา่งนนั เมือเราเอามีดไปผา่มนัออกไป ไม่เหลือหรอก เอาไปทิงหมด เราวา่มนัเน่าไม่รู้จกั
มะขวดิ คิดวา่มะขวิดเน่าทงันนัแหละ นีคือเราไม่รู้ความเป็นจริงผลไมช้นิดนีมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เขากท็าน
กนัอยา่งนนั กอ็ร่อยอยูอ่ยา่งนนั แต่วา่เราไม่รู้เรือง

อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั เรากเ็หมือนกนั เรานึกวา่ความสุขมนัเกิดประโยชน์มาก ทุกขม์นัไม่เกิดประโยชนเ์ลย
ทุกขก์บัสุขนี ถา้ใครติดสุขกไ็ม่ชอบทุกขท์งันนัแหละ ธรรมสองอยา่งนีมนัใหโ้ทษเท่าๆกนัและเกิดประโยชน์
เท่าๆกนั กเ็หมือนลูกตาเราสองขา้ง ขา้งซา้ยหรือขา้งขวามนัเกิดประโยชนเ์ท่าๆกนั คนไม่รู้จกัอนันีกเ็หมือนกนั
ถา้จะใหลู้กตามนัแตกมนักมี็โทษเท่าๆกนั ถา้เอามนัไวท้งัสองลูก ตาดาํๆอยูก่เ็กิดประโยชน์แก่เราเท่าๆกนั ฉะนนั
ลกัษณะธรรมนีมนัอยูที่ศูนยก์ลางอยา่งนนั

คนเรามาปฏิบติัไม่รู้เรือง บวชมาแลว้กไ็ม่รู้เรือง เพง่ออกไปขา้งนอกบา้ง เพง่ไปทีอืน ไม่นอ้มเขา้มาในใจของเรา
และการบวชเขา้มานีบวชธรรมดากย็งัมีกิเลสนอ้ย ผมเคยเป็นเณรเป็นพระ อยูว่ดับา้นกไ็ม่ค่อยไดอ้ะไรเท่าไร คือ
ปล่อยไปตามเรืองของมนั มนักเ็ลยไม่ค่อยมีอะไร เมือเขา้ปฏิบติัแลว้มาพิจารณา เออ...อยา่งนนัตอ้งรักษาพระ
วนิยั อยา่งนนัตอ้งทาํอะไรกไ็ม่ใหร้้องไม่ใหข้อ ทุกอยา่งท่านไม่ใหค้วามอยากมนัเกิดขึนมา ความทุกขม์นักบี็บ
บงัคบัขึนมา อยูว่ดับา้นนนัมนัสบาย ฤดูนีอยากปลูกหวัหอมกินกไ็ด้ อยากปลูกผกักาดกินกไ็ด้ ฟันไมก้ไ็ด้ ขดุดิน
กไ็ด้ มนัเลยสบาย บดันีท่านไม่ใหป้ลูกอยา่งนนั ไม่ใหแ้ตะตอ้งอยา่งนนั ไม่ใหท้าํอยา่งนนั มนับีบหวัใจมนักเ็ลย
เกิดทุกขขึ์นมา ยงิพระกรรมฐานนี ถา้อยากกอ็ยากไดห้ลายๆอยากไดก้วา่สิงธรรมดาทีเราไม่ไดป้ฏิบติั

เมือบวชเขา้มาปุ๊บมนักอ็ยากไดค้วามสงบ อยากเป็นพระอรหนัต์ อยากแลว้มนักคิ็ด คิดมากกเ็ดือดร้อนมาก ทีนีก็
อยูไ่ม่ได้ ทีนนักอ็ยูไ่ม่ได้ อยูที่นีก็ "แหม คนมนัมากนะ ไม่สงบ อยูที่นีมนัไม่เป็นป่านะ ไปหาป่าเถอะ อยูที่นีมนั
เป็นป่ากจ็ริง แต่มนัไม่เป็นเขา"บางทีกขึ็นไปโนน้ เขาสูงๆบิณฑบาตวนัละสามสีกิโล ไปหาทีอยูที่มนัสบายๆคือ
หนีจากมนันนัเองแหละ หนีจากมนัเพราะความไม่รู้ ไม่ไดห้นีจากมนัเพราะปัญญา หนีจากมนัเพราะการเดินหนา้



อยา่งเราทุกวนันีจะหนีจากคนไปอยูที่ไหน ไม่ใหค้นเห็นจะไปอยูที่ไหน แต่วา่ระยะชวัคราวไดอ้ยู่ มนัเป็นอยู่
อยา่งนี

ฉะนนั พระปฏิบติัหนึงพรรษาสองสามพรรษา ถา้ไม่ไดศึ้กษาเรืองทงัหลายเหล่านีใหเ้ขา้ใจล่ะก็ ไปแลว้ ธุดงคนี์
ทุกปีละ ธุดงคนี์เดินจนหนงัถลอกปอกเปิก หยดุตรงนีไปตรงนนั ไปตรงนนัไปตรงนีเรือยไม่มีหยดุหรอก คือ มนั
ไม่ใหห้ยดุ เราเป็นทาสมนัแต่เราไม่รู้จกั พอสบายสกันิดหนึงกม็านงัพิจารณา "ฮือ...จะไปหนองคายดีละมงั เอา
ละจะไปหนองคาย แลว้ไปอยูห่นองคายอยูส่บายสกัพกัหนึง ฮือ...เชียงใหม่กดี็เหมือนกนั ไปเชียงใหม่ปะไร" 
เอา้ ไปอีก มนัไล่เขา้ไปในป่า มนักไ็ล่ขึนภูเขา ขึนภูเขามนักล็าํบากเกินไป มนักไ็ล่ลงมา มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั
แหละ

นกักรรมฐานทงัหลายไม่รู้สิงทงัหลายเหล่านี ไม่สบายหรอก ใหรู้้เถอะอยูบ่นภูเขาเป็นอยา่งไร อยูป่่าเป็นอยา่งไร
อะไรทุกอยา่งนีมนัเป็นอยา่งไร ถา้หากเรามารวมจุดของมนัไดแ้ลว้ ไม่จาํเป็นอะไรมากคลา้ยๆคนอยากจะรวย ไป
ทาํไร่ไปตดัตน้ไมเ้ตม็ป่า แต่วา่ทาํไม่หมดขีเกียจ ไปถางมนัทิงแลว้กห็นีไป ทาํไดม้ากแต่ไม่เอา อนันีกเ็หมือนกนั
เช่นนนั เรากท็าํไดม้ากไปมาก แต่กไ็ม่รู้เรืองทีจะเอาอยา่งไรกนั จุดนีเรายงัไม่ถึงของเราแลว้ เรากเ็ดินอยูเ่รือยๆ
เป็นทุกข์ บางองคเ์ดินไปเลยไม่เห็น บางองคเ์ขา้ในถาํกอ็ยูแ่ลว้ บนภูเขาเรากอ็ยูแ่ลว้ในป่าเรากอ็ยูแ่ลว้ มนักเ็ป็น
อยา่งนนัแหละสิบปีกวา่ บางทีไปพบอยูต่ามภเูขา เขาทาํสวน ทาํไร่ออ้ย ทาํถวั ทาํขา้วโพด เท่านนัแหละเดียวก็
ธุดงคอ์ยูใ่นป่าอยูใ่นเขา แลว้กเ็ดินบิณฑบาต ไปเห็นซงัขา้วโพดกอี็กแลว้ อยากจะไปเป็นลูกของเขาแลว้ อยากจะ
เป็นลูกจา้งเขาแลว้ บางคนเลยออกมาเกบ็ขา้วโพดกบัเขาเสีย เป็นลูกจา้งโยมทีเคยอุปัฏฐากเรานนัแหละเป็นทุกข์
อีก มนัเสียอยา่งนนั

ฉะนนั การธุดงคน์นั ธุ-ตงั-คะ กคื็อวา่ เป็นขอ้ปฏิบติัอนับุคคลทาํไดย้าก เพราะเป็นขอ้ปฏิบติัทาํปุถุชนใหเ้ป็น
อริยชน มนัจึงเป็นของทาํยาก เป็นของทาํลาํบากมาก มนัฝืน ไมม้นัคดมนังอมนัโก่ง ไปดดัมนักฝื็นอยา่งนี ท่าน
จึงกล่าวไวว้า่ ธุดงคนี์ใครไม่ทาํกไ็ม่เป็นอาบติั (ผดิวินยั) หรอก เพราะมนัเป็นขอ้วตัรพิเศษ ความเป็นจริงนนัมนั
เป็นของฝืน เป็นขอ้วตัรของพระอริยบุคคล หรือทีจะทาํปุถุชนใหเ้ป็นอริยบุคคล มนักเ็ป็นของทาํไดย้าก เหมือน
เราเคยทาํของหยาบๆมาเช่น เราไสกบเลือยไม้ ในอีกเวลาหนึงเราจะไปทาํงาน ใหไ้ปไล่สนิมทอง ไปทาํสร้อยทาํ
แหวนอยา่งนีกล็าํบากมาก มนัเป็นกิจการของบุคคลทีละเอียดเขาทาํกนั มนักเ็ป็นของยากลาํบาก เช่นเนสชัชิกใน
วนัพระนีไม่ใหน้อนตลอดคืน เรากไ็ม่เคยทาํ เป็นฆราวาสกไ็ม่เคยทาํ เมือกินอิมแลว้จะนอนกน็อนเลย บางทีบุหรี
ยงัติดปากอยูเ่ลยบางทีปากคาบบุหรี นอนกรนครอก...ครอก จนไฟจะไหม้ ไฟไหมป้ากแลว้จึงลุกขึนมา บางคน
กินอิมแลว้นงัไม่ไหวเสียแลว้ มนัหนกั นอนลงไปหยบิเอาไมข้า้งฝามาจิมฟัน จิมไปจิมมากเ็ลยนอนหลบัไปเลย
ไมจิ้มฟันกไ็ม่ตอ้งเอาออก อยูอ่ยา่งนนัแหละ กรนครอก...ครอก

ทีนีเราไม่ใหน้อนในคืนนนั มาทาํธุดงค์ ทาํไมมนัจะไม่ลาํบากล่ะ มนัขดักนัอยา่งนี มนักล็าํบากซิ ทาํไมจะไม่
ลาํบาก บางคนกท็นไม่ไหว นีเป็นเรืองอยา่งนี นีคือขอ้ปฏิบติัธุดงควตัร คือการกระทาํฝืนฝึกตวัเองฆ่ากิเลส พระ
พทุธองคท่์านตรัสวา่ ธรรมใดมนัเดือดร้อนขอ้ปฏิบติัอนัใดมนัเดือดร้อน ใหม้นัซาํอยูอ่ยา่งนนั มนัสู้กิเลสแลว้
ท่านวา่ถูกมนัแลว้ถกูตวัมนัแลว้ ถา้มนัสบายๆกไ็ม่ถูก เพราะเราชอบสบายนี ถา้มนัเดือดร้อนกเ็ขา้ใจวา่มนัผดิ แต่
นีมนัเดือดร้อนนนัถูกแลว้มนัปฏิบติัถูกแลว้ มนัฝืนใจตวัเองมนักเ็ดือดร้อน มนัทุกข์ มนัเป็นทุกขสจัจ์ เมือทุกข์
มนัเกิดขึนมา มนักลื็มตาเท่านนัแหละ ลืมตาขึนมากพ็ิจารณา "นีอะไรกนั" อยา่งนี มนัเห็นอยา่งนี

ฉะนนั การปฏิบติันีเราบวชมานานหลายพรรษากจ็ริง แต่วา่เราจะไม่ค่อยไดป้ฏิบติั เราจะเอาแต่สิงทีเราชอบ สิงที
เราไม่ชอบ เราไม่รู้สึกวา่มนัเป็นขอ้ปฏิบติั มนัจะเป็นอยา่งนีกไ็ดน้ะ แลว้เราพดูวา่"ฮือ...ผมไม่มีศรัทธา ผมไม่



บวชหรอก" แต่วา่อาศยัอนันียงัผวิเผนิพวกเราทงัหลายควรระลึกใหม้นัไดน้ะวา่ ทีเราอยูนี่ บริขารทีอาศยัอยูนี่
ท่านใหพ้ิจารณาใหม้าก อยา่ไปหลงมนั อยา่ไปเพลินกบัมนั อยูก่ฏิุสวยๆกดี็ อยูที่ไหนกดี็ จีวรสวยกดี็ ใหม้นัมี
นิรามิสสุข ใจใหม้นัเป็นเนกขมัมธรรม อยูก่บัอะไรกใ็หใ้จมนัออก ถอนอุปาทานจากสิงทงัหลายเหล่านนั ตวั
อุปาทานนนัแหละ ท่านบอกวา่ การถอนจะตอ้งอาศยัเนกขมัมธรรม อาศยัรู้จกัเหตุรู้จกัผล อาศยัรู้จกัโทษของมนั

อยา่งพวกเรานีเราอาศยัร่างกายเป็นอยู่ มนัไม่ป่วยไม่ไข้ มนักส็บาย แต่เราอยา่ไปอาศยัมนัมากนกันะ ระวงันะ! 
ตอ้งอาศยัเนก-ขมัมะไว้ อยา่ไปพึงไปเกาะในกายของเรา เดียวมนัจะเป็นโรคเมือไรกไ็ม่รู้เรือง นีจะไปอาศยัมนัได้
หรือ กต็อ้งระวงั เราจะตอ้งระวงัอนันีใหม้าก อีกวนัหนึงมนัจะระเบิดขึนมาเป็นตน้ ขอ้ปฏิบติัเป็นอยา่งนี ถา้เรา
คิดวา่มาก มนักม็าก เรืองปฏิบติัเป็นเรืองฝืนใจของเราอยา่งนนัพวกเราทงัหลายกต็อ้งระวงัไวว้า่ การฝืนใจตวัเอง
ในทางทีถูกทีชอบนนันะดี แต่วา่ใหรู้้จกักาํลงัของเรา ฉะนนัท่านจึงสอนซาํๆซากๆอยูเ่รือยๆอยา่งวนันีพระเณรทุก
องคน์นัเคยนึกถึงความตายหรือเปล่า "แหม.วนันีอีกไม่นานเรากต็อ้งตาย บดันีมีอายุ ๒๐, ๓๐ แลว้เดียวกต็าย" 
เคยคิดหรือเปล่ากไ็ม่รู้ เรืองระลึกถึงความตายมีสกัองคส์ององคก์ย็งัดีความละเอียดของคนมนัต่างกนั เรืองนึกถึง
ความตายจะเล่าใหฟั้งสกัเรืองหนึง

อาจารยค์นหนึงมีศิษย์ ๓ คน วนัหนึงอาจารยถ์ามวา่ "ใครมีสติระลึกถึงความตายบา้ง วนัหนึงประมาณกีครัง" 

องคห์นึงตอบวา่ "โอย๊ ผมระลึกถึงความตายไม่ไดห้ยดุหยอ่นเลยครับ ผมเทียวบิณฑบาต ผมนึกไปวา่ จะไดก้ลบั
มาวดัหรือไม่หนอจะไดก้ลบัมาวดัหรือไม่หนอ กลวัมนัจะตายอยูก่ลางทาง กลวัจะไม่ไดม้าฉนับิณฑบาต" 

องคที์สองกว็า่ "โอย๊ ผมนึกถึงความตายยงิกวา่นนั ผมมานงัฉนับิณฑบาตอยู่ นึกในใจวา่ จะฉนัจงัหนัเสร็จหรือ
ไม่หนอ กลวัมนัจะลม้ตายก่อน" 

องคที์สามวา่ "โอย๊ ผมไม่ถึงแค่นนัเลยครับ ผมคิดวา่ ผมหายใจเขา้ออกอยูนี่ ผมกลวัมนัหายใจเขา้ไป กลวัมนัจะ
ไม่ออกมา มนัออกมาแลว้ ผมกลวัมนัจะไม่เขา้ไป ผมจะตายตรงนนั ผมคิดอยูแ่ค่นี" 

สององคแ์รกกนึ็กวา่เราเอาเตม็ทีแลว้นะ องคห์นึงวา่ บิณฑบาตกลวัจะไม่ถึงวดั จะตายก่อน นึกวา่ดีแลว้ แต่ยงั
หลงอยู่ องคที์สองฉนัอยู่ กลวัมนัจะลม้กลิงลง กนึ็กวา่ไม่มีทีไหนแกไ้ขอีกแลว้ องคที์สามลมเขา้ผมกลวัไม่ออก
มนัจะตาย นีดูซิ นีคือความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคน เพราะฉะนนัมนัจึงไม่เหมือนกนั มนัหยาบกวา่กนั มนั
ละเอียดกวา่กนั เพราะอนันี

แต่ความรู้สึกของผม สมยันีผมวา่พวกเราควรจะประพฤติปฏิบติัเพือประโยชน์ตน และเพือประโยชนป์ระชาชน
คนอืนเขาบา้งเพราะวา่สตัวโ์ลกทุกวนันีกาํลงัเมา กาํลงัมืดไม่รู้เรือง ทีทางทาํมาหากินกนั ผมวา่มนัจะแยเ่สียแลว้
คบัแคบกนัเสียแลว้ ถา้เราออกไปอีก เรากไ็ปแยง่เอาทีดินกบัเขาอีก ไปแยง่เงินเขาอีก ไปแยง่อะไรอีก เลยวุน่ไป
อีก จะฆ่าจะแกงกนัตาย มนุษยใ์นโลกนีกเ็ห็นจะพอละมงันี เห็นจะพอกนัละ สมยัก่อนชาวบา้นแต่งงานแลว้ ลกูก็
เกิด เอา้ ใหม้นัเกิดเตม็ทีมนัเลย ไม่ตอ้งกลวัมนั มนัจะเกิดมาถึงยสิีบกเ็อาเถอะ เอาหมดเดียวนีเขาไม่เอาแลว้ รู้ตวั
วา่ไปไม่ไหวแลว้ อยา่งมากกส็ามคน ผูช้ายสองคน ผูห้ญิงคนหนึง พอแลว้ อุดเลยปิดเลย ผมวา่ไม่เห็นมนัเกิด
ประโยชนอ์ะไรมากมาย มนัแยง่กนัแลว้ สมยัก่อนนีคราวหลวงพิบูลสงครามใหร้างวลัคนลูกมากๆ ผมกอ็ยากให้
สึกเหมือนกนัแหละประชาชนมนันอ้ย เดียวนีประชาชนเขามนัพอกนัแลว้ จะสึกออกไปทาํไมอีกล่ะ ผมวา่มนัได้
โอกาสแลว้พวกเราทงัหลาย มนัไดโ้อกาสแลว้ทีจะสร้างประโยชนใ์นเวลานี
ประโยชนต์นและประโยชน์คนอืน ประโยชน์ภพนี ประโยชน์ภพหนา้
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หรือประโยชน์อยา่งยอด ผมวา่ควรแลว้เวลานีมนัควร เพราะเรากเ็ห็นนีนะ
วา่สึกเป็นฆราวาสแลว้ จะไปทาํอะไรเคยไดย้นิไหม เคยไดไ้ปบิณฑบาต
ตามบา้นไหม บางวนัเดินบิณฑบาตไปโน่น ทะเลาะกนัตรงโนน้ ยงัไม่ทนั
หุงขา้วเลยทะเลาะกนัแลว้ เอาแลว้วุน่วายกนัแลว้ ไม่รู้อะไรเป็นอะไร พวก
ท่านไม่เคยเห็นหรือ กไ็ปดูสิงทีมนัจะเกิดปัญญาบา้งซิ ไปดูแต่สิงทีมนัถม
ทบัหวัใจของเรา มนัจะเห็นอะไร ไปมองโน่น มองแมงป่อง เขามองกา้ม
มนั กนึ็กวา่มนัเอากา้มมนักดั ไปมองโน่น มองแมงป่องไม่ไดม้องกน้มนันี
ไปจบัหวัมนันึกวา่ตรงนนัมนัเป็นอนัตราย ความจริงมนัเอากน้มนัจิมจนจะ
ตายเอา เรามองขา้มไป มองไม่ถูกที มนัจึงเสีย

อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั ผมวา่อยูเ่ป็นนกับวชอยา่งนีสบายแลว้ถา้เราคิดอยา่งนีมนัสบาย ไม่มีกรรมไม่มีเวร มนัจะ
มีอะไรกส็บายแลว้แต่วา่เป็นนกับวชไม่ใช่อยูส่บายเฉยๆนะ ตอ้งทาํใหเ้กิดประโยชน์ หาทางพน้ทุกขใ์หไ้ด้ เป็นที
พึงของสตัวท์งัหลายญาติทงัหลายใหไ้ด้

WIN7
Text Box



ธรรมะทหียงัรู้ยาก
วนัมหาปวารณา
วนันีเป็นวนัมหาปวารณา ความเป็นจริงนนัเรานบัถือพระ
พทุธเจา้ของเรา เทิดทูนพระรัตนตรัย คือพระพทุธ พระธรรม
พระสงฆ์ ยงิกวา่อะไรทงัหลายทงันนั แต่วา่เรืองนีมนัไม่ใช่ของ
เล่นๆ จะตอ้งเป็นผูฉ้ลาดพอสมควร ตอ้งฉลาดในการสอนจิต
ของตวัเอง เอาออกมาฝึกใหม้ากๆ

จิตของเรานีจะบีบมนัมากกไ็ม่ได้ จะปล่อยมนักเ็ลอะเทอะพระ
พทุธองคท่์านตรัสวา่ สอนตวัอยา่งไรสอนคนอืนอยา่งนนั ตวัทาํอยา่งไร จึงใหค้นอืนทาํอยา่งนนั ไม่ใช่ของเล่นๆ
หรอกโยม โยมไปมองดูพระท่านบวช กนึ็กวา่ท่านสบาย อยา่งเช่นเรืองอาจารยดี์ จะเล่าใหฟั้ง

อาจารย์ดี ศิษย์หลวงปู่มนั
อาจารยดี์ทีเป็นคู่กบัอาจารยท์องรัต เป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางไม่ใช่รุ่นแรก ทีเป็นศิษยอ์าจารยม์นั ภูริทตัโต
เทียวบิณฑบาตไปฉนัตามบา้นป่า บางทีบางบา้นกไ็ม่รู้เรืองเลย พระไปบิณฑบาตกใ็ส่แต่ขา้วจะเอาอาหารใส่บาตร
หรือกไ็ม่เคยทาํกนั บางแห่งกว็า่พระกรรมฐานท่านฉนัแต่หวาน อยา่งอืนท่านไม่ฉนัหรอก พอไปบิณฑบาตตาม
บา้นเขากเ็อาขา้วเปล่าใส่เท่านนัแหละ พระจะไปบอกใหเ้ขาเอาอาหารใส่บาตรกไ็ม่ได้ เป็นอาบติั บางทีพระไป
พกัอยูเ่ป็นเดือนๆ เขากย็งัไม่เขา้ใจ ทีนีท่านอาจารยดี์ท่านไปบิณฑบาตในบา้นทียงัไม่เคยไป โยมกใ็ส่แต่ขา้ว
ตอนฉนัจงัหนัเขากต็ามไป ท่านกฉ็นัจงัหนัอยูอ่ยา่งนนัแหละฉนัแต่ขา้วเปล่าๆ เพราะของมนัอยูใ่นบาตร โยมเขาก็
มองไม่เห็น เห็นพระเอามือลว้งลงไป ท่านกเ็อาขึนมาฉนัสบายๆ กนึ็กวา่อาหารท่านเยอะแยะแลว้ ท่านอาจารยดี์
ท่านฉนัขา้วเปล่าๆอยู่ ๗ วนั ท่านกคิ็ดวา่ "จะทาํอยา่งไรดีหนอ" พระกรรมฐานนีท่านกมี็ปัญญาพอสมควร
เหมือนกนันะ วนัหนึงท่านกเ็อาฝาบาตรหงายขึน จบัเอากานาํมารินใส่มีแต่นาํเท่านนัแหละ โยมกต็ามมานงัอยูจ่ะ
มาฟังธรรม ท่านกเ็อาขา้วเหนียวมาปันแลว้กจิ็มกบันาํในฝาบาตรทีรินมาจากกานาํนนัแหละท่านกฉ็นัขา้วไป โยม
เขากม็องท่าน ท่านกฉ็นัของท่านไปเรือยๆ

โยมสงสยักถ็าม "เอา้ หลวงพอ่ทาํไมฉนัอยา่งนนัเล่า ทาํไมฉนัขา้วกบันาํ" 

ท่านกว็า่ "มนัมีอยา่งนีกฉ็นัอยา่งนี" 

โยมกว็า่ "ฉนัพริกฉนัปลาร้าไม่ไดห้รือ" 

"ถา้มนัมีกไ็ด"้ ท่านอาจารยต์อบ



โอโ้ฮ มนัช่างเพราะเหลือเกินนะ ท่านเอาขา้วในบาตรนนัมาจิมนาํเปล่าอยูน่นัแหละ นีคือจะสอน เอากนัถึงขนาด
นนั ทีนีเขารู้แลว้กว็า่โอ...เราบาปแลว้ใหพ้ระฉนัขา้วกบันาํเปล่าๆอยูถึ่ง ๑๕ วนั แลว้นีความไม่รู้เรืองเป็นอยา่งนี
คนทีไม่รู้เรืองมนัสอนยากสอนลาํบาก

เมอืหลวงพ่อป่าไปสอนทเีมืองนอก
ครูบาอาจารยผ์ูส้อนมานนัลาํบาก อยา่งเช่นอาตมาออกไปเมืองนอก ซึงเขาไม่มีพระเหมือนบา้นเรา กเ็ป็นเหตุให้
มองเห็นพระพทุธเจา้เสียแลว้ พอเราออกไปบิณฑบาต เขามองไม่เป็นพระเลยเขามองเป็นตวัอะไรกไ็ม่รู้ คนทีจะ
คิดใส่บาตรสกัคนหนึงกไ็ม่มี มีแต่เขาพากนัมองวา่ ตวัอะไรน่ะมานนั โอโ้ฮ นึกถึงพระพทุธองค์ อาตมากราบ
ท่านเลย มนัแสนยากแสนลาํบากทีจะฝึกคน เพราะเขาไม่เคยทาํผูค้นทีไม่เคยทาํไม่รู้จกันีมนัลาํบากมาก พอมานี
นึกถึงเมืองไทยเราออกจากป่าไปบิณฑบาตเท่านนัแหละ ไม่อดแลว้ ไปทีไหนมนักส็บายมาก

บิณฑบาตเอาคน อย่าเอาอาหาร
แต่เมือเราไปเมืองนอกอยา่งนนั มองๆดูไม่มีใครตงัใจมาตกับาตรพระ บาตรเขายงัไม่รู้จกัเลย เราสะพายบาตรไป
เขานึกวา่เป็นเครืองดนตรีเสียอีก ถึงอยา่งนนัอาตมากย็งัดีใจในสิงทีไดท้าํมาแลว้ โดยมากพระท่านไปเมืองนอก
ท่านไม่บิณฑบาตหรอก อาตมามองเห็นขอ้นีนึกถึงพระพทุธเจา้ อาตมาตอ้งบิณฑบาต ใครจะหา้มกจ็ะบิณฑบาต
ไปบิณฑบาต ไปทาํกิจอนันีทีกรุงลอนดอนได้ ดีใจเหลือเกิน พวกพระไปดว้ยกนักว็า่บิณฑบาตทาํไม มนัไม่ได้
อาหาร"อยา่เอาอาหารซิ ไปบิณฑบาตเอาคน เอาคนเสียก่อน ขนมมนัมากบัคน" 

ให้อายเฉพาะในสิงทเีป็นบาป
พระกไ็ปบิณฑบาตใหเ้ขามองดู เขามองดูพระนนักถื็อวา่ไดแ้ลว้กเ็หมือนท่านพระสารีบุตรนนั ท่านไปบิณฑบาต
อุม้บาตรอยูใ่นบา้นตงัหลายครัง เขากไ็ม่ใส่บาตรสกัขนัเลย เขามองดูแลว้เขากเ็ดินหนี มาถึงวนัหนึงเขากว็า่
"พระสมณะนีมาอยา่งไร ไป หนีไป "พระสารีบุตรท่านกดี็ใจแลว้ ไดบิ้ณฑบาตแลว้วนันี เพราะเขาสนใจเขาจึง
ไล่เรา ถา้เขาไม่สนใจเขาไม่ไล่หรอก เขาไม่พดูกบัเราหรอก พระสารีบุตรท่านเป็นผูมี้ปัญญา เท่านนัท่านกพ็อใจ
แลว้ คนสนใจ นีเป็นจิตของพระทีท่านไปประกาศพระศาสนา อาตมามานึกถึงขอ้นีแลว้กไ็ม่อาย เพราะพระ
พทุธเจา้ของเราท่านตรัสวา่ "ใหอ้ายแต่สิงทีมนัเป็นบาป ไม่เป็นบาปไม่ตอ้งอาย" กเ็ลยออกไปบิณฑบาตไดส้กั
๗ วนั ตาํรวจกจ็อ้งสะกดรอยตามมาหา้ม ใหห้ยดุบิณฑบาต บอกวา่ผดิกฎหมายในเมืองเขา เราไม่รู้นีมนัผดิ เราก็
หยดุ ทีผดิเพราะเขาหาวา่เป็นขอทาน บา้นเขาหา้มขอทาน เรากบ็อกวา่ อนันนัมนัเป็นเรืองของคน แต่นีมนัเรือง
ของศาสนา พระพทุธศาสนาไม่ใช่ขอทาน กเ็ลยไดอ้ธิบายไปวา่ ขอทานประการหนึง การบิณฑบาตอีกอยา่งหนึง
กเ็ลยเขา้ใจกนั ทุกวนันีทีนนัพระกไ็ดบิ้ณฑบาตอยู่ แต่กย็งัไม่ดีเท่าไรหรอก ค่อยๆเริมไปล่ะนีเป็นสิงทีทาํไดย้าก
ทาํไดล้าํบาก

ขอให้ปฏิบัตธิรรมตลอดชีวติ



จิตใจของเรานีกเ็หมือนกนั อยา่งเราชาวพทุธทีมาฟังธรรมะกนัทุกวนัพระนี บางคนกย็งัไม่ค่อยจะรู้เรืองธรรมะ
แท้ๆ อยา่งเมือสองสามวนัมานนั พวกโยมจากสาขามารวมกนัเป็นร้อยๆ ทีนีอาตมากเ็ลยถามวา่ "โยม ปีนีเท่าที
ตรวจดูนะ อาตมาสอนมานีกเ็กือบสามสิบปีแลว้ ปล่อยไปตามใจสบายๆ วนันีกเ็ลยอยากถามวา่ พวกเราอุบาสก
อุบาสิกาทงัหลายนนั มีบา้งไหมในทีนี ไดต้งัใจทีจะปฏิบติั ปฏิบติัไม่มากหรอก มีศีล ๕ ตลอดชีวิตมีบา้งไหม" 

มองดูตากนัล่อกแล่ก ไม่มีเลย นงันิงอยูอ่ยา่งนนั นีเห็นไหมมนัขาดการปฏิบติั คือมนัยงัไม่ถึงใจ อาตมากเ็ลย
เทศน์วา่ไปสกัหน่อยวนันนัจะมีใครโกรธหรืออยา่งไรก็ไม่รู้ อาตมากนึ็กวา่จะมีคนสกัคนหนึง แต่ดูแลว้มีแต่ขีคน
มีแต่ขีมนั คนไม่มี ถา้คนแทม้นัตอ้งสาํรวมดว้ยศีล ๕ คือถา้เป็นมนุษยแ์ลว้เราตอ้งพยายามทาํศีลนีใหม้นัมีขึนมา
โดยตลอดชีวติ ไดส้กั ๔-๕ คนกย็งัดีนะ นีไม่มีหรอก เพราะไม่เคยทาํมา

ปฏิบัติศีล ๕ สมาํเสมอ
สมยัก่อนอาตมายงัไม่ไดม้าสอนทีนี เรืองสมาธินีคนกไ็ม่รู้เรืองเลย ศีลกพ็ดูแต่รับกบัพระไปเท่านนั พดูไปทาํไมก็
ไม่รู้ สมาธิกไ็ม่รู้เรือง ไม่เคยทาํ เขา้ไปวดักไ็ม่มีใครฝึก เมือศีล สมาธิ กไ็ม่เริม ปัญญาจะเกิดทีไหน ถา้มาพดูถึง
ตรงนีรู้สึกวา่พวกเรายงัไกลกนัมากทีสุด ขอใหแ้ต่ละคนเอาการบา้นขอ้นีไปคิดกนั อยา่งอาตมาขึนไปเมืองเหนือ
ไปเทศนใ์หเ้ขารักษาศีล เขากว็า่

"ท่านอาจารยเ์ทศนอ์ยา่งนี ท่านจะฉนัขา้วกบัอะไร" 

"ไม่รู้ อาตมาไม่รู้" 

เขากว็า่ "ถา้อยา่งนนัเอาไหม ผมจะโขลกพริกกบัเกลือมาใหท่้านฉนัทุกวนั ท่านจะฉนัไดไ้หม" 

อาตมากว็า่ "ใครจะทาํ โยมคนไหนจะทาํ อยา่หนีจากกนัเลยนะ ใหโ้ยมโขลกพริกกบัเกลือมาทุกวนัๆ อาตมาก็
จะฉนัใหทุ้กวนัๆอาตมาไม่เคยเห็นใครมีศรัทธาอยา่งนี เอาไหม เอากนัเป็นปีๆไหมหรือตลอดปีกเ็อากนัไหม ให้
โยมมาจดัทุกวนันะ" 

โน่น คนทีพดูไปนงัอยูโ่น่น มนัไม่กลา้ทาํหรอก มนัพดูแต่ปากนนัแหละ พดูใหเ้ราจนเท่านนั ความเป็นจริงคนที
มาวดัทุกวนันีมนัตอ้งมีศรัทธา คนพดูเช่นนนัมนัไม่มีศรัทธาหรอก

เข้าถงึพระรัตนตรัยไม่ต้องดูฤกษ์
ผูที้เขา้ถึงพระรัตนตรัย คือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ นนัทีจริงมนัง่ายทีสุดโยม มนัง่ายมาก การกระทาํอะไร
ต่อมิอะไรมนัง่ายมนัไม่ยาก ไม่ตอ้งเลือกวนันนั เดือนนี ยามนี ไม่ตอ้งแลว้ พระพทุธองคข์องเรากท็รงสอนวา่
เมือไรมนัสะดวกวนันนัมนัดี มนัไม่ขดัขอ้งวนันนัมนัดี แต่นีเราไม่อยา่งนนั เช่นจะปลูกบา้นปลูกช่องสารพดั
อยา่งกจ็ะตอ้งหาฤกษว์นัพนัยามกนัเสียแลว้ พระพทุธองคท่์านไม่วา่อยา่งนนั ท่านวา่เมือโอกาสมนัเหมาะสมกใ็ห้
ทาํไปเถอะ แต่เรากก็ลวัซึงถา้พดูถึงพระรัตนตรัยเตม็ทีถึงทีสุดแลว้



มคีวามสะดวกเมอืใด เป็นฤกษ์ดเีมอืนัน
ไม่มีอะไรทีจะตอ้งกลวั คือวา่มนัไม่ผดิหรอก เมือมนัมีโอกาสทีจะทาํ เมือไรมนัสะดวก มนัถูกกบัเวลาของเรา
มนัสะดวกกเ็อาละ นีท่านวา่อยา่งนี แต่เราไม่เอาอยา่งนนัซิ จะตอ้งเอาวนันนัวนันี จนอาตมารําคาญ ยงิวนัแต่ง
งานนนัเขาถือวา่เป็นวนัทีสาํคญัของเขามาก ตอ้งเอาวนันนั ตอ้งเอาฤกษอ์ยา่งนนัอยา่งนี นิมนตเ์อาพระหลวงตา
ไปฉนั นงัคอยเมือยจะตายแลว้อยูน่นัแหละ คือถา้ไม่ไดฤ้กษไ์ม่เอา ตอ้งใหไ้ดฤ้กษ์ อาตมากค็อยสงัเกตใครทีมี
ฤกษดี์ๆบา้ง วา่มนัจะเป็นอยา่งไรไหม มนัจะดีไหม บางคนอยูก่นัไดไ้ม่ถึงเดือนทะเลาะกนัไปเลย อา้ว..ดูซิมนั
เป็นเสียอยา่งนี แลว้ทาํไมไม่สงัเกตเหตุผลดูล่ะ จะตอ้งเอาวนันนัวนันี วนันีมนัจม วนันนัมนัฟู ตอ้งทาํขา้งขึน
ขา้งแรมอยา่เอา ไปถือเอาอนันนัมาเป็นฤกษข์องเรา ฤกษม์นักเ็ป็นเรืองของฤกษ์ เวลากเ็ป็นเรืองของเวลา มนัไม่
ใช่มาเกียวขอ้งกบัเรา ถา้เราไปคิดอะไรต่อมิอะไรมนัมากทุกอยา่ง ในเรืองพทุธศาสนามนักจ็ะยุง่เหยงิหลายอยา่ง
จนกระทงัทีวา่พดูกนัไม่ค่อยจะได้

ความคดิของหลวงพ่อเกยีวกบัฤกษ์ยาม
ทีนีเรามามองดูซิวา่ ถา้เป็นอยา่งนนัพระรัตนตรัยของเราจะเสือมไหม เศร้าหมองไหม มนักเ็สือม มนักเ็ศร้าหมอง
เท่านนัแหละทีวา่ฤกษดี์ยามดีกคื็ออะไรทีมนัดี อะไรทีมนัเหมาะสม ไม่ขดัขอ้งนนัแหละ อาตมาวา่มนัดีแลว้
อาตมาพดูอยา่งนี ทงัยงัถืออยา่งนีมาตลอดจนทุกวนันี ไม่เคยเห็นมนัเป็นอะไร เมือเรามามองคนบางคนตระกลู
บางตระกลู โยมบางโยมกล็าํบาก เช่นแต่งงานกนัไม่ถึงฤกษห์มายจริงๆไม่ตอ้งละ พระฉนัเสร็จแลว้กต็อ้งนงั
คอยอยูน่นัแหละ คือพอถึงฤกษก์ต็อ้งสวด ชะยนัโต โพธิยา มูเล...แต่แลว้มนักดี็บา้งไดบ้า้ง เสียบา้ง เหมือนกนั
บางคนกอ็ยูด่ว้ยกนัเดือนสองเดือน พดูกนัไม่รู้เรือง หนีจากกนัเสียแลว้ ทาํไมฤกษม์นัไม่คุม้ล่ะ ฤกษม์นัไปอยูต่รง
ไหน

อย่าเชือมงคลตนืข่าว
อนันีขอใหโ้ยมคิดกนั อาตมาเคยพดูอยูเ่รือยๆใหโ้ยมคิด ถา้เราพดูถึงการตกลงกนัวนันนัวนันี ตกลงกนัพร้อม
เพรียงสามคัคีกนัไม่ใช่วา่ไดว้นัจนัทร์ไม่เอานะ ไม่ไดว้นัองัคารไม่เอานะ ไม่ใช่อยา่งนนัอนันีเป็นเรืองยุง่ ไม่ตอ้ง
มากหรอก เท่านีมนักย็ุง่แลว้ เมือเราตดัสิงทงัหลายเหล่านีทีเป็นมงคลตืนข่าวออกไปแลว้ มนักก็า้วเขา้ไปหา้สิบ
เปอร์เซ็นตแ์ลว้ เรานบัถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สูงสุดสูงส่งดีแลว้ จะสบายจะสะดวกกนัทุกอยา่ง

อยา่งตามบา้นนอกของเรานนั ทาํไร่ ทาํนา ทาํคา้ ทาํขายทาํโน่น ทาํนี ถา้ถือกนัอยา่งนีกย็งิลาํบากขดัขอ้ง
หลายอยา่ง อยูม่าวนัหนึง เขาเอาหนงัเสือมาใหล้งคาถาให้ หนงัหนา้ผากเสือ นีมนักต็อ้งฆ่าเสือ มนัถึงเอาหนงั
หนา้ผากเสือมาได้ กนึ็กวา่เราไดข้องดีแลว้ เอามาใหห้ลวงพอ่ลงคาถาให้ อาตมากว็า่ "จะลงคาถาไปทาํไม เสือก็
ไปฆ่ามาแลว้นี หนงัมนัจะดีอะไร" ไปฆ่าตวัมนัเอาหนงัมนัมาลงคาถาถือกนัไปอยา่งนี ทีจริงแลว้ทีมนัดีอยู่ กคื็อ
อยา่ไปฆ่าเสือมนั อนันีไปฆ่าเขาถือกนัวา่ดีและยงัจะเอาหนงัมาลงคาถาอีก จะทาํอะไรกนัต่อไปอีกเป็นอยา่งนีมนั
ถือผดิกนัหมด

อยา่งกลองทีวดัอาตมาเคยอยูน่ะ คือวดัทุ่ง กลองเขาเอาไวตี้เพล...ทุ่ม...ทุ่ม...ทุ่ม มีอาจารยอ์งคไ์หนกไ็ม่รู้บอก
วา่ ถา้ไดห้นงัหนา้กลองมาจะลงคาถาให้ กเ็ลยพากนัไปผา่เอากลองเพลทีวดัทุ่ง ปาดหนา้กลองแลว้กเ็อาไปลง



คาถา เรากเ็คยเห็นวา่กลองเพลมนัดงั ถา้ตีไปคนกม็ารวมกนั อนันีคงดีแน่ แต่นีกลบัไปตดัเอามาลงคาถาเสียนี
เรืองทงัหลายเหล่านีมนัหลายเหลือเกิน เมือคน้ถึงพทุธศาสนาของเราแลว้ ทีจริงนนัมนัลาํบากอยู่ เราจะเอาตรง
ไหน มนัดี มนัลาํบากการปฏิบติัของเรานนัมนัถึงไม่ปรากฏผลขึนมา

บูชายญัเป็นความเชือถอืของพราหมณ์
เรืองทงัหลายเหล่านีพระพทุธองคต์รัสวา่มนัยุง่ ทรงตดัทิงเพราะมนัเป็นเรืองของพราหมณ์ พราหมณ์เขาบูชายญั
ทาํไมพราหมณ์ถึงบูชายญั เพราะเขาตอ้งการสิงทีเขาปรารถนา เขาถึงบูชายญั มนัตรงกนัขา้มกบัพทุธศาสนาของ
เรา ทาํไมเราถึงทาํบุญกนั ทาํบุญกนัทาํไมการทาํบุญนนั พระพทุธเจา้ของเราหมายถึง ไม่ใหเ้ห็นแก่ตวัหรือวา่ทาํ
ไปเพือกาํจดัความโลภออกจากใจของเรา มนัไปคนละขา้งกบัพราหมณ์เสียแลว้ มนักลบักนั ฉะนนัผูเ้ขา้ถึงพระ
รัตนตรัยนนัหยาบๆมีเยอะแต่มนักย็งัไปไม่ได้ ไม่ตอ้งไปพดูถึงธรรมลึกซึงอะไร อยา่งเช่นท่านวา่"อนิจฺจา วต สงฺ
ขารา อุปฺปาทวยธมฺนิโน" มนัจะถึงสงัขารเมือไรเพราะมนัไม่ไดพ้ิจารณากนั แมแ้ต่นงัสมาธิทาํจิตใหเ้ป็นหนึงมนั
กไ็ม่เคยรู้เรือง ไม่รู้จกัทาํกนั แลว้มนัจะไปมองเห็นตรงไหน อนันีใหพ้วกเราเอาไปพิจารณาดู

พทุธศาสนา ถ้าไม่ปฏิบัตกิไ็ม่เกดิผล
การประพฤติปฏิบติันีเป็นพระกป็ฏิบติัได้ เป็นโยมกป็ฏิบติัไดแ้ต่วา่เป็นพระนีมนัไกลจากความกงัวล แต่กไ็ม่แน่
บางแห่งกย็งิกงัวลมากขึน อนันีกเ็ป็นสิงทีลาํบากอยู่ ฉะนนัเรืองธรรมะนีจะตอ้งใชก้ารภาวนา คือการพิจารณา
อยา่งเช่นพระนวกะทีท่านไดเ้ทศน์ใหฟั้งไปนนัท่านไดพ้ดูรวมลงมาวา่

"พทุธศาสนานนัตอ้งปฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติัไม่เกิดผล ไม่เกิดประโยชน์ เรียนมากขนาดไหนกไ็ม่มีประโยชน์ มนัไม่
เกิดประโยชนถ์า้ไม่ปฏิบติั" 

อนันีท่านพดูสนัๆ ท่านเกิดมีความรู้สึกอยา่งไรก็ไม่รู้ของท่านท่านพดูสนั แต่กถู็กของท่านทงัหมดเลย เพราะถา้
ไม่ปฏิบติัแลว้ทุกอยา่งมนัไม่เกิดประโยชน์ มนัเสียหาย เช่นวา่เราทาํนาสกัแปลงหนึงแต่พอถึงคราวทีจะเกียว ไม่รู้
จะเอาอะไรเกียว มนักเ็สียหายมาก การกระทาํนนักเ็ลยไม่ไดผ้ลประโยชน์ แต่วา่ทาํไมการปฏิบติัมนัถึงยากลาํบาก
คือถา้จะวา่กนัจริงๆแลว้มนัจะตอ้งยากเสียก่อนแลว้มนัจึงจะง่าย

ตัวทุกข์คอืตวัสัจจธรรมทแีท้
อยา่งเช่นพระพทุธเจา้ท่านตรัสวา่ "ทุกข"์ พอเราเห็นวา่ทุกขอ์ยา่งเดียวกไ็ม่ชอบเสียแลว้ ไม่อยากจะรู้ทุกข์ แต่
ความเป็นจริงแลว้ตวัทุกขน์นัแหละคือตวัสจัจธรรมแท้ๆ แต่เรากอ็อ้มอนันีเสีย ไม่อยากจะดูทุกข์ หรืออยา่งคนที
แก่ๆเรากไ็ม่อยากจะดู อยากจะดูแต่คนหนุ่มเป็นเสียอยา่งนนั ทุกขนี์ไม่อยากจะดู เมือไม่อยากจะดูทุกขม์นักไ็ม่
รู้จกัทุกข์ ตลอดกีภพกีชาติกไ็ม่รู้จกัทุกข์ ทุกขนี์เป็นตวัอริยสจัจ์ เป็นสจัจธรรม ถา้เราเห็นทุกขก์เ็ป็นเหตุใหเ้รา
แกไ้ข อยา่งเช่นวา่ ทางทีนีมนัรก ไปไม่ค่อยจะได้ ไปแลว้มนักร็กอยูน่นัแหละ ความคิดมนักเ็กิดขึนมา ทาํอยา่ง
ไรหนอทางนีมนัจึงจะง่าย ไปทุกวนั คิดทุกวนั จิตนีมนัเกิดความคิดอยา่งนี เพราะสิงทีไม่สะดวกคือตวัปัญหา ตวั
ปัญหามนัเกิดขึนมา มนัถึงหาทางเฉลยแกปั้ญหาอนันนั ถา้เราไม่ทุกขม์นักไ็ม่มีปัญหา เมือไม่มีปัญหากไ็ม่มีเหตุ
ใหพิ้จารณาอะไรเลย อนันีเรากเ็ลยขา้มไป ฉะนนัพระพทุธองคท่์านจึงทรงสอนเรือง 'ทุกข'์ 



ใช้ปัญญาพจิารณาในการละทุกข์
วนัหนึงมีพระอยูด่ว้ยกนัมาเล่าใหอ้าตมาฟัง ท่านเล่าวา่ ปีนีมนัทุกขเ์หลือเกิน อาตมากว็า่ กใ็หม้นัทุกขเ์สียก่อนซิ
มนัถึงจะอดทน ถา้ไม่มีความอดทนมนัจะเห็นธรรมะไหม อยา่งเช่นวา่ ก่อนนนัตีสามไม่เคยจะตืนเลย อยูที่นีพอตี
สามระฆงัดงัหง่างๆๆ...แลว้เรามนัเคยสองโมงเชา้จึงจะตืนเมืออยูที่บา้น มาอยูที่นีตืนตีสาม มนักเ็ลยแยท่าํไมมนั
จะไม่อยากโดดหนีล่ะ มนักคิ็ดถึงบา้นเท่านนัแหละ อยูบ่า้นพอ่บา้นแม่เราไม่เคยลาํบากอยา่งนี ไปมนัเสียดีกวา่
มนัเป็นทุกข์ ทาํไมจะไม่เป็นทุกข์ อยา่งการขบฉนั พระตงัสามสีสิบ อาตมากใ็หฉ้นับิณฑบาตเรียงกนัไปเรือยๆ
แต่เมือเรามนัหิวขึนมากว็า่ฉนัพร้อมกนัไม่ไดห้รือ มนัยุง่ยาก อาตมากว็า่ดีแลว้ มนัยุง่ยากนนัน่ะมนัดี มนัอดทนดี
พระบวชใหม่ๆอยากฉนักฉ็นั พอมนัมาพบตรงนีเขา้มนักทุ็กขเ์พราะพระจะฉนักต็อ้งฉนัเรียงลาํดบักนัไป กวา่จะ
ถึงเราก็ โอย๊มนัอดแลว้อดอีก มนักเ็ป็นทุกข์ กวา่จะปรับตวัไดก้ร่็วมสามเดือน

เมอืละทุกข์ได้ชีวติกเ็ป็นสุข
อาตมากเ็คยบอกพระนวกะเราแต่แรกแลว้วา่ ใหถึ้งเดือนทีสามแลว้ถึงจะพอรู้เรืองสกันิดหนึง เพราะมนัผา่นทุกข์
มานนัเองถา้ไดผ้า่นตรงนีแลว้กเ็อาซิ จะไปทาํมาคา้ขายอะไรกมี็กาํลงั การงานดีขึนมีกาํลงัขึน เช่น มีลูกศิษยค์น
หนึงทีมาอยูนี่ ตอ้งตืนนอนตีสาม นอนบางทีหกทุ่ม พอสึกไปเป็นทหาร ตอนอยูเ่วรคนอืนเขาจะตายแลว้แต่คนนี
สบาย เดินจงกรมสบาย เจา้นายกรั็ก เลยมาบอกวา่ เป็นทหารมนัไม่ยากหรอก มนัง่ายๆ ส่วนคนทีไม่เคยทาํ
กรรมฐานมนัจะตายแลว้ คนทีสบายเพราะมนัเคยทุกขม์าจนพอแลว้ ใหม้นัทุกขข์นาดนนั (เป็นทหาร) มนัไม่เตม็
มือมนั มนัเลยสบายเลย นีแหละเราตอ้งการตรงนี ฉะนนัทีมาบวชวดัหนองป่าพงนีมนัเป็นทุกข์ มนัเป็นทุกข์
เพราะไม่เห็นวา่ทุกข์ นีแหละเป็นทางตรัสรู้ของพระพทุธเจา้

ทาํอย่างไรจงึจะไม่เป็นทุกข์
พระพทุธเจา้ของเราท่านใหเ้ห็นทุกข์ คือทุกข์ สมุทยั นิโรธมรรค ออกช่องนีเลย พระอริยบุคคลออกช่องนี ถา้ไม่
ออกช่องนีจะออกช่องไหน ใครจะไปตรงไหน ถา้ไม่ออกช่องนีกไ็ม่มีทางออก จะตอ้งรู้จกัทุกข์ รู้จกัเหตุเกิดของ
ทุกข์ รู้จกัความดบัทุกข์ รู้จกัขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ นีออกช่องนี พระโสดาบนั พระอริยบุคคลเบืองตน้ก็
ออกตรงนี ไม่มีทางอืนทีจะออก ถา้ไม่รู้จกัทุกข์ ออกไม่ไดทุ้กๆอยา่งนนัแหละมนัทุกข์ อยา่งทุกขใ์จของเรานีมนั
กส็ารพดัอยา่งโยมเองกเ็คยเป็นทุกขก์นัมาแลว้ วิธีปฏิบติัในทางพทุธศาสนากเ็พือแกทุ้กข์ คือทาํอยา่งไรจะไม่ให้
มนัเป็นทุกข์ เมือความทุกขม์นัเกิดขึนมากต็าม หาวา่มนัเกิดขึนจากอะไร เออ...มนัเกิดจากตรงนนั ท่านกใ็ห้
ทาํลายเหตุตรงนนัเสีย ไม่ใหม้นัเกิดขึนมา เพราะเห็นทุกขเ์สียก่อนจึงรู้จกัวา่ทุกขม์นัเกิดจากอะไร กต็ามมนัไปอีก
จึงไปแกไ้ขตรงนนัวา่มนัเกิดจากอนันนั แลว้ทาํลายสิงทีมนัเป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดไปเสีย ดว้ยการขจดัมนัไป ทุกข์
สมุทยั แลว้กนิ็โรธ คือความดบัเช่นนนัมนัมีอยู่ จะตอ้งหาขอ้ปฏิบติั คือมรรค เพือจะเดินทางไปดบัทุกข์ แกต้รง
นนัมนัจึงไม่เกิดทุกข์ อยา่งนีพระพทุธศาสนาออกไปตรงนี ไม่ออกไปทีไหน

เมอืตัณหาเกดิ คาํว่าพอจะไม่มี



มนุษยเ์ราทงัหลายทียงัตกคา้งอยูใ่นโลกนี มากมายก่ายกองนนัมีเรืองสงสยัวุน่วายตลอดเวลา อนันีมนัไม่ใช่ของ
เล่นๆ มนัเป็นของยากของลาํบาก ฉะนนัจะตอ้งยอมสละทิงมนัส่วนหนึง ทิงร่างกายทิงตวั ตอ้งตกลงถวายชีวติ
อยา่งเช่นพระทีท่านมาบวชหรืออยา่งพระพทุธองค์ ท่านเป็นกษตัริยใ์ช่ไหม คนเราพอเห็นท่านเป็นกษตัริยอ์อก
บวชไม่สึก กว็า่ดีอยู่ แต่วา่ท่านเป็นกษตัริยท่์านกไ็ปได้ เพราะอะไรๆท่านกรํ็ารวยมาหมดทุกอยา่งแลว้ ท่านกไ็ป
ไดล่้ะ นีคนเราไปวา่อยา่งนนั รู้ไหมวา่ตณัหามนัมีประมาณไหม ไดข้นาดไหนมนัถึงจะพอมีไหม มนัมีไหม ลอง
ถามดูอยา่งนีกไ็ด้ มนัไม่มีเพียงพอ มนักย็งัอยากอยูเ่รือยไปนนัแหละ เมือมนัทุกขจ์วนจะตายอยูแ่ลว้มนักย็งัอยาก
คาํวา่เพียงพอมนัไม่มี

ความเกดิเป็นตัวนําทุกข์
ทีนีเมือมาพดูถึงธรรมะลว้นๆ พดูถึงการปฏิบติันนัมนัยงิลึกลงไป ญาติโยมบางคนอาจจะฟังไม่ได้ เช่นพระ
พทุธเจา้ท่านตรัสวา่ท่านไม่มีการเกิดอีกแลว้ในภพชาติ ท่านหมดเท่านี พอวา่ไม่ตอ้งเกิดอีกกเ็ป็นเหตุใหโ้ยมไม่
สบายใจแลว้ ถา้พดูกนัตรงไปตรงมานนั พระพทุธ-เจา้ท่านทรงสอนไม่ใหพ้วกเราไปเกิดนนัแหละ เพราะมนัเป็น
ทุกข์ ท่านวกไปวนมา แลว้มาพิจารณามองเห็นความเกิดนีแหละเป็นสิงสาํคญั เพราะความเกิดนีแหละพาใหทุ้กข์
ทงัหลายเกิดขึนมา คือเมือมีการเกิดปับกมี็ตา ปาก จมูก มีสารพดัอยา่งขึนมาพร้อมกนัเลย แต่วา่พวกเรากว็า่ตาย
ไม่ไดผ้ดุเกิดนนัฉิบหายเสียแลว้ นีพระพทุธองคท่์านสอนมนัลึกทีสุด มนัเป็นอยา่งนี

ทุกวนันีเราทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะการเกิดมา เพราะฉะนนัท่านจึงพยายามขจดัความเกิด แต่ไม่ใช่วา่การเกิด
คือร่างกายมนัเกิดนะ หรือการตายคือร่างกายทีมนัตายนีนะ แบบนีเดก็ๆมนักรู้็จกัคนเราโดยมากจะรู้จกัวา่มนัตาย
ตรงทีร่างกายนีตาย ลมมนัหมดแลว้นอนอยู่ ส่วนคนตายทีหายใจอยู่ ไม่ค่อยจะรู้กนั คนตายทีพดูไดเ้ดินได้ วิงได้
คนไม่รู้จกั การเกิดกเ็หมือนกนั เมือไปคลอดทีโรงพยาบาลกว็า่นนัเกิดแลว้ แต่วา่จิตทีมนัเกิดทีมนัวุน่วายอยูน่นั
มองเห็น บางทีกเ็กิดความรัก บางทีกเ็กิดความเกลียด บางทีกเ็กิดความไม่พอใจ บางทีกเ็กิดความพอใจ บางทีก็
เกิดความพอใจสารพดัอยา่งลว้นแต่เรืองเกิดทงันนัแหละ มนัทุกขเ์พราะอนันีเอง เมือตาไปเห็นรูปแลว้เกิดไม่ชอบ
ใจกทุ็กขแ์ลว้ หูฟังเสียงชอบใจนีกทุ็กข์ มีแต่เรืองทุกขท์งันนั ฉะนนัสิงทงัปวงนีท่านสรุปวา่ รวมแลว้นนัมนัมีแต่
กองทุกขทุ์กขเ์กิดขึนแลว้ ทุกขม์นักด็บั มีสองเรืองเท่านนั ทุกขเ์กิด ทุกขด์บัทุกขเ์กิด...ทุกขด์บั เรากไ็ปตะครุบ
มนั ตะครุบมนัเกิด ตะครุบมนัดบัตะครุบอยูอ่ยา่งนี มนัไม่จบเรืองกนัสกัที

สุขไม่มี มแีต่ทุกข์น้อยลงเท่านัน
พระท่านจึงใหพ้ิจารณาวา่ รูป นามขนัธ์ มนัเกิดแลว้มนักด็บันอกจากนนัแลว้กไ็ม่มีอะไร ถา้พดูตามเป็นจริงแลว้
สุขมนัไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ ทีดบัไปนนักทุ็กขด์บัไปเฉยๆ ไม่ใช่สุขหรอก แต่เราไปหมายเอาตรงนนัวา่มนัสุข กทุ็กข์
อนัเก่านนัแหละ นีมนัละเอียด ตรงนนัสุขเกิดขึนมากดี็ใจ ทุกขเ์กิดขึนมากเ็สียใจ ถา้ความเกิดไม่มี ความดบัมนัก็
ไม่มี ท่านจึงบอกวา่ทุกขเ์กิดและทุกขด์บัเท่านนั นอกนนัไม่มี แต่วา่เรากไ็ม่เห็นชดัวา่มนัมีทุกขอ์ยา่งเดียว เพราะ
วา่ทีทุกขม์นัดบัไปเรากเ็ห็นวา่เป็นสุข เลยตะครุบอยูอ่ยา่งนนั แต่ผูที้ซึงในธรรมะนนัไม่ตอ้งรับอะไรแลว้มนัสบาย

ตามความเป็นจริงแลว้โลกทีเราอยูนี่ ไม่มีอะไรทาํไมใครเลยไม่มีอะไรจะเป็นทีวิตกวจิารเลย ไม่มีอะไรทีน่า
ร้องไหห้รือหวัเราะเพราะมนัเป็นเรืองอยา่งนนัธรรมดาๆ แต่เราพดูธรรมดาได้ แต่มองไม่เห็นธรรมดา แต่ถา้เรารู้
ธรรมะสมาํเสมอแลว้ไม่มีอะไรเป็นอะไรแลว้มนัเกิดมนัดบัของมนัอยูอ่ยา่งนนั เรากจ็ะสงบ



ควรระงบัทุกข์เพอืให้เกดิสุข
สิงทีมนุษยเ์ราตอ้งการอยูทุ่กวนันีไม่ใช่เรืองใหม้นัสงบ แต่ตอ้งการทีจะระงบัทุกขเ์พือใหม้นัเกิดสุข เมือมนัมีสุขมี
ทุกขอ์ยา่งนีมนักเ็รียกวา่มีภพมีชาติอยูอ่ยา่งนนั แต่ในความหมายของพระพทุธเจา้แลว้ใหป้ฏิบติัจนมนัเหนือสุข
เหนือทุกข์ มนัจึงจะสงบ แต่พวกเราคิดกนัไม่ได้ ตรงนีกว็า่สุขนนัแหละดีแลว้ ไดสุ้ขเท่านนักพ็อแลว้ ฉะนนั
มนุษยเ์ราทงัหลายจึงปรารถนาเอาแต่สิงทีมนัไดม้ากๆ ไดม้ากๆนนัแหละดี คิดกนัอยูแ่ค่นี เห็นวา่มนัสุขแค่นนั
หรือเรียกวา่การทาํดีแลว้ไดดี้แลว้ มนักจ็บลงแค่นนั ตอ้งการแค่นนักพ็อแลว้ ไดดี้มนัจบลงตรงไหนเล่า ดีแลว้ก็
ไม่ดี ไม่ดีแลว้กดี็ มนักว็กวน วกไปวกมาอยูอ่ยา่งนนั กทุ็กขอ์ยูอ่ยา่งนนัตลอดวนัยงัคาํ

พระพทุธองคท่์านทรงสอนวา่ หนึง ใหล้ะความชวัแลว้กใ็หท้าํความดี ตอนทีสองท่านสอนวา่ ความชวักต็อ้งทิง
มนัเสีย ความดีกต็อ้งทิงมนัเสีย ตอ้งละมนัเหมือนกนั คือไม่ตอ้งหมายมนัมนัเพราะวา่มนัเป็นเชือเพลิงอนัหนึง
มนัมีเชืออยู่ มนักจ็ะเป็นเชือเพลิงใหม้นัลุกขึนมาอีก ความดีมนักเ็ป็นเชือ ความชวัมนักเ็ป็นเชือ อนันีถา้พอถึงขนั
นี มนักฆ่็าคนเสียแลว้ คนเรากคิ็ดตามไม่ไหวเสียแลว้ ดงันนัท่านจึงตอ้งยกเอาศีลธรรมมาสอนกนั ใหมี้ศีลธรรม
อยา่เบียดเบียนซึงกนัและกนั ใหท้าํงานตามหนา้ทีของตนเอง อยา่เบียดเบียนคนอืน ท่านกบ็อกใหถึ้งขนาดนี แค่นี
กย็งัไม่หยดุกนัแลว้

มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ในกรง
อยา่งทีเราไดส้วดธมัมจกักฯ วนันีกมี็ขอ้ทีวา่ การเกิดอีกไม่มีเป็นชาติทีสุดแลว้ การเกิดของตถาคตไม่มีแลว้ นี
ท่านพดูเอาสิงทีเราไม่ปรารถนากนั ถา้เราฟังธรรมะมนักา้วก่ายกนัอยูอ่ยา่งนี เราจะใหส้วา่งกบัธรรมะนนัไม่มีเลย
โยม อาตมากป็ฏิบติัมาหลายเมืองหลายทีร้อยคนพนัคน จะมีใครทีตงัใจปฏิบติัเพือความหลุดพน้จริงๆ ไม่ค่อยจะ
มี นอกจากวา่พระกรรมฐานดว้ยกนั ทีพดูถูกกนัทีเห็นดว้ยกนัอยา่งนนั ผูที้จะพน้จากวฏัฏสงสารจริงๆมีนอ้ย ยงิ
ถา้พดูถึงธรรมะอนัละเอียดจริงๆแลว้ โยมกก็ลวั ไม่กลา้ ขนาดพดูแค่วา่อยา่ไปทาํความชวั เท่านีกย็งัไม่ค่อยจะได้
อาตมาไดเ้คยเทศนใ์หโ้ยมฟังแลว้วา่โยมจะดีใจกต็าม จะเสียใจกต็าม สุขกต็าม ทุกขก์ต็าม ร้องไหก้ต็าม ร้องเพลง
กต็ามเถอะ อยูใ่นโลกนีกเ็หมือนอยูใ่นกรงเท่านนัแหละไม่พน้ไปจากกรง ถึงเราจะรวยกอ็ยูใ่นกรง มนัจะจนกอ็ยู่
ในกรง มนัจะร้องไหก้อ็ยูใ่นกรง มนัจะรําวงอยูก่รํ็าวงอยูใ่นกรง มนัจะดูหนงักดู็หนงัอยูใ่นกรง กรงอะไรเล่า กรง
คือความเกิด กรงคือความแก่กรงคือความเจบ็ กรงคือความตาย

เปรียบเหมือนอยา่งนกเขาทีเลียงเอาไว้ เอานกเขามาเลียงไวแ้ลว้กฟั็งเสียงขนัของมนั แลว้กดี็ใจวา่นกเขามนัขนัดี
นกเขามนัเสียงโต นกเขามนัเสียงเลก็ ไม่ไดไ้ปถามนกเขามนัเลยวา่มนัสนุกหรือเปล่า เพราะเรากว็า่ฉนัเอาขา้วให้
มนักิน เอานาํใหม้นักินแลว้ทุกอยา่งอยูใ่นกรงทงัหมดแลว้ กนึ็กวา่นกเขามนัจะพอใจ เรานึกหรือเปล่าวา่ ถา้หาก
เขาเอาขา้วเอานาํใหกิ้นโดยใหเ้ราไปขงัอยูใ่นกรงนนัเราจะสบายใจไหม มนัไม่ไดคิ้ดอยา่งนี กนึ็กวา่นกเขามนั
สบายแลว้ นาํมนักไ็ดกิ้น ขา้วมนักไ็ดกิ้น มนัจะไปทุกขอ์ยา่งไร พอคิดแค่นีกห็ยดุแลว้ แต่วา่นกเขามนัจะตายอยู่
แลว้ มนัอยากจะบินไป มนัอยากจะออกจากกรงไป แต่เจา้ของนกนนัไม่รู้เรือง กว็า่นกเขาของฉนัมนัขนัดีนะ
กลางคืนมนักข็นั เวลาเดือนหงายมนักข็นั ยงัคุยโง่ไปโน่นอีก

ยงิแบกกย็งิหนัก



มนัเหมือนกบัเราขงักนัอยูใ่นโลกนีแหละ อนันนักข็องฉนัอนันีกข็องฉนั อนันีกข็องฉนัสารพดั ไม่รู้เรืองของเจา้
ของ ความเป็นจริงนนั เราสะสมความทุกขไ์วใ้นตวัของเรานนัเอง ไม่อืนไกลหรอก แต่เราไม่มองถึงตวัเหมือนเรา
ไม่มองถึงนกเขา เราเห็นวา่มนัสบายกินนาํได้ กินอาหารกไ็ดต้ลอด เรากเ็ลยเห็นวา่มนัสุข ถึงมนัจะแสนสุขแสน
สบายเท่าไรกช่็างเถอะ เมือมนัเกิดมาแลว้ต่อไปมนักต็อ้งแก่ แก่แลว้ตอ้งเจบ็ เจบ็กต็อ้งตาย นีมนัเป็นทุกขอ์ยูอ่ยา่ง
นี แต่เรากม็าปรารถนาอีกวา่ "ชาติหนา้ขอใหฉ้นัไดเ้กิดเป็นเทวดาเถิด" มนักห็นกักวา่เก่าอีก แต่เรากคิ็ดวา่มนั
สบายตรงนนั นีคือความคิดของคนมนัยงิหนกั พระพทุธองคท์รงสอนวา่ "ทิง" เรากว็า่ "ฉนัทิงไม่ได"้ กเ็ลยยงิ
แบกยงิหนกัไปเรือย คือความเกิดมนัเป็นเหตุใหห้นกั แต่เรามองกนัไม่เห็น ถา้วา่ไม่เกิด เรากว็า่มนับาปทีสุดแลว้
คนตายไม่เกิด บาปทีสุดแลว้ ฉะนนัเราจะทะลุปรุโปร่งเรืองธรรมะนีมนัจึงยาก

สิงสําคญัของคนเรา
เรืองทีสาํคญัอนัหนึง คือเราจะตอ้งมาภาวนามาพิจารณากนัทุกๆคน ทุกคนกจ็ะพน้ทุกขไ์ดท้งันนัแหละ อยา่งบา้น
เรานีเรียกวา่เป็นเจา้ของพทุธศาสนา แต่เรากทิ็งหลกัธรรมพทุธศาสนาทีแทจ้ริงกนัได้ แต่ถือกนัมาเรือยๆ แต่เรือง
จะมาภาวนากนันนัไม่ค่อยจะมี แมต้ลอดจนถึงพระภิกษุจะมาภาวนาเรืองจิตใจของเราเป็นอยา่งไรนนั กไ็ม่ค่อยจะ
มี เรียกวา่เราห่างไกลกนัเหลือเกิน ห่างจากพทุธศาสนา และอีกอยา่งหนึง คือพวกเรามกัจะเขา้ใจวา่บวชจึงจะ
ปฏิบติัได้ โยมผูห้ญิงกบ็อกวา่ "อยากเป็นผูช้ายเวย้... จะหนีไปบวชซะหรอก" นีกนึ็กวา่บวชนนัจึงจะดี ทาํความ
ดีได้ แต่นกับวชใหย้อ้นกลบัไปถึงเราดีๆเถอะการทาํความดีความชวัมนัอยูก่บัตวัเราทงันนั อยา่ไปพดูถึงการบวช
หรือการไม่บวช ขอแต่วา่เราสร้างความดีของเราเรือยไป นีเป็นสิงทีสาํคญัมาก

ใช้ศีลธรรมเป็นเครืองละบาป
ฉะนนัเรืองของศาสนานี กคื็อเรืองใหป้ล่อยตวัออกจากกรงนนัเอง ทีเรามาปฏิบติันีกเ็พือแกปั้ญหานี ทีเรามาสมา
ทานศีล มาฟังธรรม กเ็พือแกปั้ญหาอนันี เรืองแกปั้ญหาชีวติของเรานีเบืองตน้พระพทุธองคห์รือนกัปราชญท์งั
หลายท่านสอนวา่ใหมี้ศีลธรรม ใหรู้้จกัศีลธรรม เช่นเพชรเมด็นีของใครนะฉนัอยากได้ แต่ฉนัจะขโมยเอากก็ลวั
จะบาป นีเท่านีกพ็อแลว้ เรียกวา่ศีลธรรม ถา้เราเห็นอยา่งนีกจ็ะเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั อาตมาเคยพดูวา่พวกเราทงั
หลายในปีสองปีมานีชอบทาํบุญสุนทานกนัมาก การคมนาคมกส็ะดวก ไปทศันาจรแสวงบุญกนั แต่มามองดูแลว้
มนัไปแสวงบุญอยา่งเดียว แต่มนัไม่แสวงหาการละบาป มนัผดิคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีวา่ใหเ้ราละบาปก่อนจึง
บาํเพญ็บุญ ไปทาํบุญ ไม่ละบาปมนักไ็ม่หมด มนัเป็นเชือโรคติดต่อกนัอยูต่ลอดเวลา มนัจึงเดือดร้อนกนั

หวัใจพทุธศาสนาสอนวา่ ไม่ใหท้าํความผดิ แลว้กท็าํจิตใหเ้ป็นกศุลแลว้กจ็ะเกิดปัญญา แต่ทุกวนันีทาํบุญกนั แต่
การละบาปนนัไม่มีใครคิดเห็น ความเป็นจริงนนักต็อ้งละบาปก่อนจึงบาํเพญ็บุญกศุล ถา้บาปไม่ละจะเอาบุญไป
อยูที่ไหน ไม่มีทีจะอยูห่รอกบุญนนั ฉะนนัเราตอ้งกวาดเครืองสกปรกออกจากใจของเราเสีย แลว้จึงจะทาํความ
สะอาด เรืองนีพวกเราควรจะเอาไปคิดพิจารณา

อาํนาจของพระธรรมจักมไีด้อย่างไร?
พวกเราทุกวนันีเรียกวา่มนัขาดการภาวนา ขาดการพิจารณาจึงไม่ไดข้อ้ประพฤติปฏิบติั เมือไม่เห็นชดักไ็ม่ได้
ปฏิบติั มนัจึงแกปั้ญหาไม่ได้ มนัไม่มีใครถอยออกมาพิจารณา ใหม้นัเห็นชดัตามหลกัพทุธศาสนา เช่นวา่ เจา้นาย



บางคนกม็ากราบหลวงพอ่ ถามวา่ "บา้นเมืองมนัจะเป็นอยา่งไรหนอ คงจะไม่เป็นอะไรมงัครับ มนัมีอาํนาจของ
พระพทุธ อาํนาจของพระธรรม อาํนาจของพระสงฆ์ มีอาํนาจของพระพทุธศาสนา" 

พระพทุธศาสนาไม่มีอาํนาจอะไรเลย แมก้อ้นทองคาํกไ็ม่มีราคาถา้เราไม่มารวมกนัวา่มนัเป็นโลหะทีดีมีราคา
ทองคาํมนักจ็ะถูกทิงเหมือนกอ้นตะกวัเท่านนัแหละ พระพทุธศาสนาตงัไวมี้อยู่ แต่ถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติัจะไป
มีอาํนาจอะไรเล่า อยา่งธรรมะเรืองขนัติมีอยูแ่ต่เราไม่อดทนกนั มนัจะมีอาํนาจอะไรไหม

อาํนาจแห่งธรรมมาจากการปฏิบัติ
อาํนาจหลกัพระพทุธศาสนา กคื็อพวกเราทีเป็นเจา้ของพระ
พทุธศาสนานีแหละ ช่วยกนับาํรุง เช่นทาํศีลธรรมใหเ้กิดขึนมา
มีความสามคัคีกนั มีความเมตตาอารีซึงกนัและกนั มนักเ็กิดขึน
มาเป็นกาํลงัของพทุธศาสนา ไม่ใช่วา่พระพทุธศาสนานนัมนั
จะมีอาํนาจ ทีมีอาํนาจกเ็พราะเราเอาธรรมะนนัมาปฏิบติัใหถ้กู
ตอ้ง มนัจึงจะมีพลงัเกิดขึนมา ช่วยแกปั้ญหาหลายสิงหลายอยา่ง อยา่งเช่นคนในศาลานีมนัตงัใจจะรบกนั แต่พอ
มาฟังธรรมะทีวา่การอิจฉาหรือการพยาบาทมนัไม่ดี เขา้ใจทุกๆคน เท่านนักเ็ลิกกนั อาํนาจพทุธศาสนากเ็ตม็เปียม
ขึนมาเดียวนนั แต่ถา้พดูใหฟั้งเท่าไรๆกไ็ม่ยอมกนั มนักร็บกนัเท่านนัแหละ พทุธศาสนาจะมากนัอะไรได้ นีมนั
เป็นอยา่งนี



ปฏบิัตกินัเถดิ
วธีิปฏิบัติ
จงหายใจเขา้ หายใจออก อยูอ่ยา่งนีแหละ อยา่ใส่ใจกบัอะไร
ทงันนั ใครจะยนืเอากน้ขึนฟ้ากช่็าง อยา่ไปเอาใจใส่ อยูแ่ต่กบั
ลมหายใจเขา้ออก ใหค้วามรู้สึกกาํหนดอยูก่บัลมหายใจ ทาํอยู่
อยา่งนีแหละ

ไม่ไปเอาอะไรอืน ไม่ตอ้งคิดวา่จะเอานนัเอานี ไม่เอาอะไรทงั
นนั..ใหรู้้จกัแต่ลมเขา้...ลมออก...ลมเขา้...ลมออก...พทุ เขา้ โธ ออกอยูก่บัลมหายใจอยา่งนีแหละ เอาอนันี
เป็นอารมณ์ ใหท้าํอยูอ่ยา่งนีจนกระทงัลมเขา้กรู้็จกั ลมออกกรู้็จกั ลมเขา้กรู้็จกั ลมออกกรู้็จกั ใหรู้้จกัอยูอ่ยา่งนนั
จนจิตสงบ หมดความรําคาญ ไม่ฟุ้ งซ่านไปไหนทงันนั ใหมี้แต่ลมออกลมเขา้ ลมออกลมเขา้อยูอ่ยา่งนนั ใหม้นั
เป็นอยูอ่ยา่งนี ยงัไม่ตอ้งมีจุดหมายอะไรหรอก นีแหละเบืองแรกของการปฏิบติั

เมอืใจสงบ กายกส็บาย
ถา้มนัสบาย ถา้มนัสงบ มนักจ็ะรู้จกัของมนัเอง ทาํไปเรือยๆลมกจ็ะนอ้ยลง อ่อนลง กายกอ่็อน จิตกอ่็อน มนัเป็น
ไปตามเรืองของมนัเอง นงักส็บาย ไม่ง่วง ไม่โงก ไม่หาวนอน จะเป็นอยา่งใด ดูมนัคล่องของมนัเองไปทุกอยา่ง
นิง สงบ จนพอออกจากสมาธิแลว้ จึงมานึกวา่ มนัเป็นอยา่งใดหนอ แลว้กนึ็กถึงความสงบอนันนั ไม่ลืมสกัที

สิงทีติดตามเราเรียกวา่สติ ความระลึกได้ สมัปชญัญะ ความรู้ตวั เราจะพดูอะไร จะทาํอะไร จะไปนนั จะมานี
จะไปบิณฑบาตกดี็จะฉนัจงัหนักดี็ จะลา้งบาตรกดี็ กใ็หรู้้จกัเรืองของมนั ใหมี้สติอยูเ่สมอ ติดตามมนัไป ใหท้าํอยู่
อยา่งนี

การเดนิจงกรม
เมือจะเดินจงกรม กใ็หมี้ทางเดินสกัทางหนึง จากตน้ไมต้น้นีไปสู่ตน้ไมต้น้นนักไ็ด้ ใหร้ะยะทางมนัยาวสกั ๗-๘
วา เดินจงกรมมนักเ็หมือนกบัทาํสมาธิ ใหก้าํหนดความรู้สึกขึนในใจวา่ "บดันี เราจะทาํความเพียร จะทาํจิตให้
สงบ มีสติสมัปชญัญะใหก้ลา้" 

การกาํหนดกแ็ลว้แต่ละคน ตามใจ บางคนออกเดินก่อนกแ็ผเ่มตตาสตัวท์งัหลายทงัปวง สารพดัอยา่ง แลว้กก็า้ว
เทา้ขวาออกก่อนใหพ้อดีๆ ใหนึ้ก "พทุโธ...พทุโธ..." ตามการกา้วเดินนนั ใหมี้ความรู้ในอารมณ์นนัไปเรือย
ถา้ใจเกิดฟุ้ งซ่าน หยดุ ใหม้นัสงบ กา้วเดินใหม่ใหมี้ความรู้ตวัอยูเ่รือยๆ ตน้ทางออกกรู้็จกั รู้จกัหมด ตน้ทางกลาง
ทาง ปลายทาง ทาํความรู้นีใหติ้ดต่อกนัอยูเ่รือยๆ



เดนิจงกรมทาํให้เกดิปัญญา
นีเป็นวิธีทาํ กาํหนดเดินจงกรม เดินจงกรมกคื็อ เดินกลบัไปกลบัมา เดินจงกรมไม่ใช่ของง่ายนะ บางคนเห็นเดิน
กลบัไปกลบัมาเหมือนคนบา้ แต่หารู้ไม่วา่การเดินจงกรมนีทาํใหเ้กิดปัญญานกัละเดินกลบัไปกลบัมา ถา้เหนือยก็
หยดุ กาํหนดจิตใหนิ้ง กาํหนดลมหายใจใหส้บาย เมือสบายพอสมควรแลว้ กท็าํความรู้สึกกาํหนดการเดินอีก
แลว้อิริยาบถมนักเ็ปลียนไปเอง การยนื การเดิน การนงั การนอนมนัเปลียน คนเราจะนงัรวดเดียวไม่ได้ ยนือยา่ง
เดียวไม่ไดน้อนอยา่งเดียวกไ็ม่ได้ มนัจะตอ้งอยูต่ามอิริยาบถเหล่านี ทาํอิริยาบถทงัสีใหมี้ประโยชน์ ใหมี้ความ
รู้สึกตวัอยูอ่ยา่งนี นีคือการทาํ ทาํไป ทาํไป มนัไม่ใช่ของง่ายๆหรอก

ถา้จะพดูใหดู้ง่าย กนี็ เอาแกว้ใบนีตงัไวนี้สองนาที ไดส้องนาทีกย็า้ยไปตงัไวน้นัสองนาที แลว้กเ็อามาตงัไวนี้ ให้
ทาํอยูอ่ยา่งนี ทาํไปทาํไป ทาํจนใหม้นัทุกข์ ใหม้นัสงสยั ใหม้นัเกิดปัญญาขึน นี คิดอยา่งใดหนอ แกว้ยกไปยก
มา เหมือนคนบา้ มนักจ็ะคิดของมนัไปตามเรือง ใครจะวา่อะไรก็ช่าง ยกอยูอ่ยา่งนนั สองนาทีนะอยา่เผลอ ไม่ใช่
หา้นาที พอสองนาทีกเ็อามาตงัไวนี้ กาํหนดอยูอ่ยา่งนี นีเป็นเรืองของการกระทาํ

วธีิดูลมหายใจ
จะดูลมหายใจเขา้ออกกเ็หมือนกนั ใหน้งัขาขวาทบัขาซา้ย ใหต้วัตรง สูดลมเขา้ไปใหเ้ตม็ที ใหห้ายลงไปใหห้มด
ในทอ้ง สูดเขา้ใหเ้ตม็แลว้ปล่อยออกใหห้มดปอด อยา่ไปบงัคบัมนั ลมจะยาวแค่ไหนจะสนัแค่ไหน จะค่อยแค่
ไหน กช่็างมนั ใหม้นัพอดีๆกบัเรา นงัดูลมเขา้ลมออกใหส้บายอยูอ่ยา่งนนั อยา่ใหม้นัหลง ถา้หลงกใ็หห้ยดุ ดูวา่
มนัไปไหน มนัจึงไม่ตามลม ใหห้ามนักลบัมา ใหม้นัมาแล่นตามลมอยูอ่ยา่งนนัแหละ แลว้กจ็ะพบของดีสกัวนั
หนึงหรอก ใหท้าํอยูอ่ยา่งนนัทาํเหมือนกบัวา่จะไม่ไดอ้ะไร ไม่เกิดอะไร ไม่รู้วา่ใครมาทาํ แต่กท็าํอยูเ่ช่นนนั
เหมือนขา้วอยูใ่นฉาง แลว้เอาไปหวา่นลงดิน ทาํเหมือนจะทิงหวา่นลงในดินทวัไป โดยไม่สนใจ มนักลบัเกิด
หน่อ เกิดกลา้ เอาไปดาํกลบัไดกิ้นขา้วเม่าขึนมาอีก นนัแหละเรืองของมนั

อนันีกเ็หมือนกนั นงัเฉยๆ บางครังกจ็ะนึกวา่ "จะนงัเฝ้าดูมนัทาํไมนะ ลมนีน่ะ ถึงไม่เฝ้ามนั มนักอ็อกกเ็ขา้ของ
มนัอยูแ่ลว้" มนักห็าเรืองคิดไปเรือยแหละ มนัเป็นความเห็นของคน เรียกวา่อาการของจิต กช่็างมนั พยายามทาํ
ไปๆใหม้นัสงบ

เมอืสงบ ลมหายใจกจ็ะพอดขีองมนั
เมือมนัสงบแลว้ ลมจะนอ้ยลง ร่างกายกจ็ะอ่อนลง จิตกอ่็อนลง มนัจะอยูพ่อดีของมนั จนกระทงัวา่นงัอยูเ่ฉยๆ
เหมือนไม่มีลมหายใจเขา้ออก แต่มนักย็งัอยูไ่ด้ ถึงตอนนี อยา่ตืน อยา่วงิหนี เพราะคิดวา่เราหยดุหายใจแลว้ นนั
แหละมนัสงบแลว้ ไม่ตอ้งทาํอะไรนงัเฉยๆดูมนัไปอยา่งนนัแหละ

บางทีจะคิดวา่ เอ เรานีหายใจหรือเปล่าหนอ อยา่งนีกเ็หมือนกนั มนัคิดไปอยา่งนนั แต่อยา่งไรกช่็างมนั ปล่อย
ไปตามเรืองของมนั ไม่วา่จะเกิดความรู้สึกอะไรขึน ใหรู้้มนั ดูมนั แต่อยา่ไปหลงใหลกบัมนั ทาํไป ทาํไป ทาํให้
บ่อยๆไว้ ฉนัจงัหนัเสร็จ เอาจีวรไปตาก แลว้เดินจงกรมทนัที นึก "พทุโธ...พทุโธ..." ไว้ นึกไปเรือย ตลอด
เวลา เดิน เดินไป นึกไป ใหท้างมนัสึก ลึกลงไปสกัครึงแขง้ หรือถึงหวัเข่ากใ็หเ้ดินอยูอ่ยา่งนนัแหละ



ให้ดู ให้รู้ แต่อย่าหลง
ไม่ใช่เดินยอกแยกๆ คิดโน่นคิดนีเทียวเดียวกเ็ลิก ขึนกฏิุมองดูพืนกระดาน เออ มนัน่านอน กล็งนอนกรนครอกๆ
อยา่งนีกไ็ม่เห็นอะไรเท่านนั

ทาํไปจนขีเกียจทาํ ขีเกียจมนัจะไปสินสุดทีไหน หามนัใหเ้ห็นทีสุดของขีเกียจมนัจะอยูต่รงไหน มนัจะเหนือย
ตรงไหน มนัจะเป็นอยา่งไรกใ็หถึ้งทีสุดของมนัจึงจะได้ ไม่ใช่จะมาพดูบอกตวัเองวา่ สงบสงบ สงบ แลว้พอนงั
ปุ๊บกจ็ะใหม้นัสงบเลย ครันมนัไม่สงบอยา่งคิดกเ็ลิก ขีเกียจ ถา้อยา่งนนักไ็ม่มีวนัไดส้งบ

ความสงบ พูดไม่ยาก แต่ทํายาก
แต่พดูมนัง่าย หากทาํแลว้มนักย็าก เหมือนกบัพดูวา่ "ฮึ ทาํนาไม่เห็นยากเลย ไปทาํนาดีกวา่" ครันพอไปทาํนา
เขา้ ววักไ็ม่รู้จกัควายกไ็ม่รู้จกั คราดไถกไ็ม่รู้จกัทงันนั เรืองการทาํไร่ทาํนานี ถา้แค่พดูกไ็ม่ยาก แต่พอลงมือทาํ
จริงๆสิจึงรู้วา่มนัยากอยา่งนีเอง

หาความสงบอยา่งนี ใครๆกอ็ยากสงบดว้ยกนัทงันนั ความสงบมนักอ็ยูต่รงนนัแหละ แต่วา่เราไม่ทนัจะรู้จกัมนั
จะตามจะพดูกนัสกัเท่าไหร่กไ็ม่รู้จกัขึนมาไดห้รอก

ฉะนนั ใหท้าํ ใหต้ามรู้จกัใหท้นัวา่ กาํหนดลมเขา้ออก กาํหนดวา่พทุโธ...พทุโธ... เอาเท่านีแหละ ไม่ใหคิ้ดไป
ไหนทงันนั ในเวลานีใหมี้ความรู้อยูอ่ยา่งนี ทาํอยูอ่ยา่งนี ใหเ้รียนอยูเ่ท่านีแหละ ใหท้าํไปๆอยา่งนีแหละ จะนึกวา่
ทาํอยูนี่กไ็ม่เห็นมนัเป็นอะไรเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นกใ็หท้าํไป ไม่เห็นกใ็หท้าํไป ใหท้าํไปอยูน่นัแหละ แลว้เราจะ
รู้จกัมนั

เอาละนะ ทีนีลองทาํดู ถา้เรานงัอยา่งนี แลว้มนัรู้เรือง ใจมนัจะพอดีๆ พอจิตสงบแลว้ มนักรู้็เรืองของมนัเอง
หรอก ต่อใหน้งัตลอดคืนจนสวา่ง กจ็ะไม่รู้สึกวา่นงั เพราะมนัเพลิน พอเป็นอยา่งนีทาํไดดี้แลว้ อาจจะอยากเทศน์
ใหห้มู่พวกฟังจนคบัวดัคบัวาไปกไ็ด้ มนัเป็นอยา่งนนักมี็

เมอืจติสงบ อย่าปล่อยไปตามอารมณ์
เหมือนอยา่งตอนทีพอ่สางเป็นผา้ขาว คืนหนึงเดินจงกรมแลว้นงัสมาธิ มนัเกิดแตกฉานขึนมา อยากเทศน์ เทศน์
ไม่จบ เราไดย้นิเสียง นงัฟังเสียงเทศน์ "โฮว้ โฮว้ โฮว้" อยูที่กอไผโ่น่น กนึ็กวา่ "นนัผูใ้ดหนอเทศนก์นักบัใคร
หรือวา่ใครมานงับ่นอะไรอยู"่ ไม่หยดุสกัทีกเ็ลยถือไฟฉายลงไปดู ใช่แลว้ ผา้ขาวสางมีตะเกียงจุด นงัขดัสมาธิอยู่
ใตก้อไผ่ เทศนเ์สียจนฟังไม่ทนั

กเ็รียก "สาง เจา้เป็นบา้หรือ" 

เขากต็อบวา่ "ผมไม่รู้วา่เป็นอยา่งไร มนัอยากเทศน์ นงักต็อ้งเทศน์ เดินกต็อ้งเทศน์ ไม่รู้วา่มนัจะไปจบทีไหน" 



เรากนึ็กวา่ "เฮอ คนนีมนัเป็นไปไดท้งันนั เป็นไปไดส้ารพดัอยา่ง" 

จงดูตัวเอง แต่อย่าปล่อย
ฉะนนั ใหท้าํอยา่หยดุ อยา่ปล่อยไปตามอารมณ์ ใหฝื้นทาํไปถึงจะขีคร้านกใ็หท้าํ จะขยนักใ็หท้าํ จะนงักท็าํ จะ
เดินกท็าํ เมือจะนอนกใ็หก้าํหนดลมหายใจวา่ "ขา้พเจา้จะไม่เอาความสุขในการนอน"สอนจิตไวอ้ยา่งนี พอรู้สึก
ตวัตืน กใ็หลุ้กขึนมาทาํความเพียรต่อไป

เวลาจะกิน กใ็หบ้อกวา่ "ขา้พเจา้จะบริโภคอาหารนี ไม่ไดบ้ริโภคดว้ยตณัหา แต่เพือเป็นยาปนมตัร์ เพือความอยู่
รอดในมือหนึงวนัหนึง เพือใหป้ระกอบความเพียรไดเ้ท่านนั" 

เวลาจะนอนกส็อนมนั เวลาฉนัจงัหนักส็อนมนั ใหเ้ป็นอยา่งนีไปเรือย จะยนืกใ็หรู้้สึก จะนอนกใ็หรู้้สึก จะทาํ
อะไรสารพดัอยา่ง กใ็หท้าํอยา่งนนั เวลาจะนอนใหน้อนตะแคงขา้งขวา กาํหนดอยูที่ลมหายใจพทุโธ...พทุโธ... 
จนกวา่จะหลบั ครันตืนกเ็หมือนกบัมีพทุโธอยูไ่ม่ไดข้าดตอนเลย จึงจะเป็นความสงบเกิดขึนมา มนัเป็นสติอยู่
ตลอดเวลา อยา่ไปมองดูผูอื้น อยา่ไปเอาเรืองของผูอื้น ใหเ้อาแต่เรืองของตวัเองเท่านนั

การนังสมาธิต้องใช้ความอดทนเป็นทตีงั
การนงัสมาธินนั นงัใหต้วัตรง อยา่เงยหนา้มากไป อยา่กม้หนา้เกินไป เอาขนาดพอดี เหมือนพระพทุธรูปนนั
แหละ มนัจึงสวา่งไสวดี

ครันจะเปลียนอิริยาบถ กใ็หอ้ดทนจนสุดขีดเสียก่อน ปวดกใ็หป้วดไป อยา่เพิงรีบเปลียน อยา่คิดวา่ "บะ๊ ไม่ไหว
แลว้ พกัก่อนเถอะน่า" อดทนมนัจนปวดถึงขนาดก่อน พอมนัถึงขนาดแลว้กใ็หท้นต่อไปอีก

ทนไป ทนไป จนมนัไม่มีแก่ใจจะวา่ 'พทุโธ' เมือไม่วา่ 'พทุโธ'กเ็อาตรงทีมนัเจบ็นนัแหละมาแทน "อุย๊! เจบ็
เจบ็แท้ๆ หนอ" เอาเจบ็นนัมาเป็นอารมณ์แทนพทุโธก็ได้ กาํหนดใหติ้ดต่อกนัไปเรือย นงัไปเรือย ดูซิวา่เมือปวด
จนถึงทีสุดแลว้มนัจะเกิดอะไรขึน

เจ็บเองกห็ายเอง
พระพทุธเจา้ท่านวา่ มนัเจบ็เอง มนักห็ายเอง ใหม้นัตายไปกอ็ยา่เลิก บางครังมนัเหงือแตกเมด็โป้งๆเท่าเมด็ขา้ว
โพด ไหลยอ้ยมาตามอก ครันทาํจนมนัไดข้า้มเวทนาอนัหนึงแลว้มนักรู้็เรืองเท่านนัแหละ ใหค่้อยทาํไปเรือยๆ
อยา่เร่งรัดตวัเองเกินไป ใหค่้อยทาํไปๆ

ฉนัจงัหนัอยูก่ใ็หรู้้จกั เมือเคียวกลืนลงไปน่ะ มนัลงไปถึงไหนอาหารทีแสลงโรคมนัผดิหรือถูกกบัธาตุขนัธ์ กรู้็จกั
หมด ฉนัจงัหนักล็องกะดู ฉนัไป ฉนัไป กะดูวา่ อีกสกัหา้คาํจะอิมกใ็หห้ยดุเสีย แลว้ดืมนาํเขา้ไป กจ็ะอิมพอดี



ลองทาํดูซิวา่จะทาํไดห้รือไม่ แต่คนเรามนัไม่เป็นอยา่งนนั พอจะอิมกว็า่ เติมอีกสกัหา้คาํเถอะ มนัวา่ไปอยา่งนนั
มนัไม่รู้จกัสอนตวัเองอยา่งนี

พระพทุธเจา้ท่านใหฉ้นัไป กาํหนดดูไป ถา้พออีกสกัหา้คาํจะอิมกห็ยดุ ดืมนาํเขา้ไป มนักจ็ะพอดี จะไปเดิน ไป
นงั มนักไ็ม่หนกัตวั ภาวนากดี็ขึน แต่คนเรามนัไม่อยากทาํอยา่งนนั พออิมเตม็ทีแลว้ยงัเติมเขา้ไปอีกหา้คาํ มนั
เป็นไปอยา่งนนั เรืองของกิเลสตณัหากบัเรืองทีพระพทุธเจา้ท่านสอน มนัไปคนละทาง ถา้คนทีไม่ตอ้งการฝึก
จริงๆแลว้ กจ็ะทาํไม่ได้ ขอใหเ้ฝ้าดูตนเองไปเถิด

ทีนีเรืองนอน กใ็หร้ะวงั มนัขึนอยูก่บัการทีเราจะตอ้งรู้จกัอุบายของมนั บางครังอาจจะนอนไม่เป็นเวลา นอนหวั
คาํบา้ง นอนสายบา้ง แต่ลองเอาอยา่งนี จะนอนดึกนอนหวัคาํกช่็างมนั แต่ใหน้อนเพียงครังเดียวเท่านนั

พอรู้สึกตวัตืนใหลุ้กขึนทนัที อยา่มวัเสียดายการนอน เอาเท่านนั เอาครังเดียว จะนอนมากนอนนอ้ย กเ็อาครัง
เดียว ใหต้งัใจไวว้า่ พอรู้สึกตวั...ตืน ถึงนอนไม่อิม กลุ็กขึนไปลา้งหนา้ แลว้กเ็ดินจงกรม หรือนงัสมาธิไปเลย
ใหรู้้จกัฝึกตวัเองอยา่งนี เรืองอยา่งนีไม่ใช่จะรู้ เพราะคนอืนบอก จะรู้ไดเ้พราะการฝึก การปฏิบติั การกระทาํ จึง
ใหท้าํไปเลย

จติฝึกยาก แต่อย่าท้อถอย
เรืองทาํจิตนีเป็นเรืองแรก ท่านเรียกวา่ทาํกรรมฐาน เวลานงัใหจิ้ตมีอารมณ์เดียวเท่านนั ใหอ้ยูก่บัลมเขา้ ลมออก
แลว้จิตกจ็ะค่อยสงบไปเรือย ถา้จิตวุน่วาย กจ็ะมีหลายอารมณ์ เช่น พอนงัปุ๊บ โน่นคิดไปบา้นโนน้ บา้งกอ็ยาก
กินก๋วยเตียว บวชใหม่ๆมนักหิ็วนะ อยากกินขา้ว กินนาํ คิดไปทวั หิวโน่น อยากนี สารพดัอยา่งนนัแหละ มนั
เป็นบา้ จะเป็นกใ็หม้นัเป็นไป เอาชนะมนัไดเ้มือไหร่กห็ายเมือนนั

ใหท้าํไปเถิด เคยเดินจงกรมบา้งไหม เป็นอยา่งไรขณะทีเดินจิตกระเจิดกระเจิงไปหรือ กห็ยดุมนัซิ ใหม้นักลบัมา
ถา้มนัไปบ่อยๆกอ็ยา่หายใจ กลนัใจเขา้ พอใจจะขาด มนักต็อ้งกลบัมาเอง ไม่วา่มนัจะเก่งปานใด นงัใหม้นัคิดทวั
ทิศทวัแดนดูเถอะ กลนัใจเอาไว้ อยา่หยดุ ลองดู พอใจจะขาด มนักก็ลบัมา จงทาํใจใหมี้กาํลงั การฝึกจิตไม่
เหมือนฝึกสตัว์ จิตนีเป็นของฝึกยากแท้ๆ แต่อยา่ไปทอ้ถอยง่ายๆ ถา้มนัคิดไปทวัทิศ กก็ลนัใจมนัไว้ พอใจมนัจะ
ขาด มนักคิ็ดอะไรไม่ออก มนักว็ิงกลบัมาเอง ใหท้าํไปเถอะ

ในพรรษานีทาํใหม้นัรู้เรือง กลางวนักช่็าง กลางคืนกต็าม ใหท้าํไป แมจ้ะมีเวลาสกัสิบนาทีกท็าํ กาํหนดทาํไป
เรือยๆ ใหใ้จมนัจดจ่อใหมี้ความรู้สึกอยูเ่สมอ อยากจะพดูอะไรกอ็ยา่พดู หรือกาํลงัพดูกใ็หห้ยดุ ใหท้าํอนันีให้
ติดต่อกนัไว้

ยดึสายนําเป็นหลกัปฏิบัติธรรม
เหมือนอยา่งกบันาํในขวดนีแหละ เมือเรารินมนัทีละนอ้ย มนักจ็ะหยดนิด...นิด...นิด พอเราเร่งรินใหเ้ร็วขึน มนั
กจ็ะไหลติดต่อเป็นสายนาํเดียวกนั ไม่ขาดตอนเป็นหยดเหมือนเวลาทีเรา
รินทีละนอ้ยๆสติของเรากเ็หมือนกนั ถา้เราเร่งมนัเขา้ คือ ปฏิบติัใหส้มาํ
เสมอแลว้มนักจ็ะติดต่อกนัเป็นสายนาํ ไม่เป็นนาํหยด หมายความวา่ ไม่วา่
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เราจะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน ความรู้อนันีมนัไม่ขาดจากกนั มนัจะไหล
ติดต่อกนัเป็นสายนาํ การปฏิบติัจิตนีเป็นอยา่งนนั เดียวมนัคิดนนัคิดนี
ฟุ้ งซ่านไม่ติดต่อกนั มนัจะคิดไปไหนกช่็างมนั ใหเ้ราพยายามทาํใหเ้รือยเขา้
ไว้ แลว้มนัจะเหมือนหยดแห่งนาํ มนัจะทาํความห่างใหถี้ ครันถีเขา้ๆมนัก็
ติดกนัเป็นสายนาํ ทีนีความรู้ของเรากจ็ะเป็นความรู้รอบ จะยนืกต็าม จะนงั
กต็าม จะนอนกต็าม จะเดินกต็าม ไม่วา่จะทาํอะไรสารพดัอยา่ง มนักมี็
ความรู้อนันีรักษาอยู่

ไปทาํเสียแต่เดียวนีนะ ไปลองทาํดู แต่อยา่ไปเร่งใหม้นัเร็วนกัล่ะ ถา้มวัแต่
นงัคอยดูวา่มนัจะเป็นอยา่งไรละก็ มนัไม่ไดเ้รืองหรอก แต่ใหร้ะวงัดว้ยนะวา่ ตงัใจมากเกินไป กไ็ม่เป็น ไม่ตงัใจ
เลย กไ็ม่เป็น

แต่บางครังเราไม่ไดต้งัใจวา่จะนงัสมาธิหรอก เมือเสร็จงานกน็งัทาํจิตใหว้า่งๆ มนักพ็อดีขึนมาปับ ดีเลย สงบ ง่าย
อยา่งนีกมี็ ถา้ทาํใหม้นัถูกเรือง

หมดแลว้ เอาละ เอวงัเท่านีละ. 
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สองหน้าของสัจจธรรม
ในชีวติของเรามีทางเลือกอยูส่องทาง คือคลอ้ยตามไปกบัโลก หรือพยายาม
ปฏิบติัใหอ้ยูเ่หนือโลก พระพทุธเจา้นนัท่านทรงปฏิบติัจนพระองคเ์องทรง
พน้โลก ดว้ยการตรัสรู้สมัมาสมัโพธิญาณ ในทาํนองเดียวกนั ปัญญากมี็สอง
คือปัญญาโลกีย์ กบัปัญญาโลกตุตระ หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบติัอบรมตน
เอง ถึงจะมีปัญญาปานใด กเ็ป็นเพียงปัญญาโลกีย์ เป็นโลกียวสิยั จะหลุดพน้
โลกไปไม่ได้ เพราะโลกียวสิยันนั มนัเวยีนไปตามโลก เมือเวยีนคลอ้ยไป
ตามโลก จิตกเ็ป็นโลกคิดอยูแ่ต่จะหามาใส่ตวั อยูไ่ม่เป็นสุข หาไม่รู้จกัพอ
วชิาโลกียเ์ลยกลายเป็นอวชิชา หาใช่วชิชาความรู้แจง้ไม่ มนัจึงเรียนไม่จบสกั
ที เพราะมวัไปตามลาภ ตามยศ ตามสรรเสริญ ตามสุข พาใจใหติ้ดขอ้งเป็น
กิเลสกองใหญ่

เมือไดม้ากหึ็งกห็วง เห็นแก่ตวั สู้ดว้ยกาํปันไม่ได้ กคิ็ดสร้างเครืองจกัรเครือง
ยนต์ เครืองกลเครืองไก สร้างศาสตราวธุสร้างลูกระเบิดขวา้งใส่กนั นีคือโลกีย์ มนัไม่หยดุสกัที เรียนไปกเ็พือจะ
เอาโลก จะครองโลก ไดอ้ะไรกห็วงอยูน่นัแลว้ นีคือโลกียวสิยั เรียนไปแลว้กจ็บไม่ได้

มาฝึกทางโลกุตตระ โลกุตตระนีอยูไ่ดย้าก ผูใ้ดหวงัมรรค หวงัผล หวงันิพพาน จึงจะทนอยูไ่ด้ จงทาํตนใหเ้ป็น
คนมกันอ้ย สนัโดษ กินนอ้ย นอนนอ้ย พดูนอ้ย ทาํใหม้นัหมดโลกีย์

ถา้เชือโลกียไ์ม่หมด มนักย็าก มนัยุง่ ไม่หยดุสกัที แมม้าบวชแลว้กย็งัคอยดึงใหอ้อกไป มนัมาคอยใหค้วามรู้
ความเห็น มนัมาคอยปรุงคอยแต่งความรู้อยูน่นัแลว้ ทาํใหใ้จติดขอ้งอยูใ่นกามคุณทงัหา้ คือรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ อารมณ์ของใจเป็นกาม คือความใคร่ ในความสุขความทุกข์ ความดี ความชวั สารพดั
อยา่ง มีแต่กามทงันนั

คนไม่รู้จกักว็า่ จะทาํสิงในโลกนีใหม้นัเสร็จ ใหม้นัแลว้เหมือนคนทีมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ กคิ็ดวา่ตนตอ้งทาํได้
บริหารไดแ้ลว้กเ็อาอะไรๆทีคนเก่าทาํไวอ้อกไปเสีย เอาวธีิบริหารของตนเขา้มาใชแ้ทน กเ็ลยตอ้งไดห้ามกนัออก
หามกนัเขา้อยูอ่ยา่งนนัไม่ไดเ้รืองสกัที ทีวา่จะทาํใหเ้สร็จ มนักไ็ม่เสร็จ เพราะจะทาํใหถู้กใจคนทุกคนนนั มนัทาํ
ไม่ไดห้รอก

คนหนึงชอบนอ้ย คนหนึงชอบมาก คนหนึงชอบสนั คนหนึงชอบยาว คนหนึงชอบเคม็ คนหนึงชอบเผด็ จะให้
เหมือนกนันนัไม่มีในโลก

คนอยูค่รองโลก ครองบา้น ครองเมือง ทาํทุกอยา่งกอ็ยากใหม้นัสาํเร็จ แต่ไม่มีทางสาํเร็จหรอก เรืองของโลกมนั
จบไม่เป็น ถา้ทาํตามโลกแลว้จบได้ พระพทุธเจา้ท่านกค็งทรงทาํแลว้ เพราะท่านครองโลกอยูก่่อน แต่นีมนัทาํไม่
ได้



ในเรืองของกาม คือ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ นนั รูปอะไรกไ็ม่จบัใจเท่ารูปผูห้ญิง ผูห้ญิงรูป
ร่างบาดตา ก็ชวนมองอยูแ่ลว้ ยงิเดินซอ้กแซก้ๆกย็งิมองเพลิน

เสียงอะไรมาจบัใจเท่าเสียงผูห้ญิงเป็นไม่มี มนับาดถึงหวัใจ กลินกเ็หมือนกนั กลินอะไรกไ็ม่เหมือนกลินผูห้ญิง
ติดกลินอืนกไ็ม่เท่ากบัติดกลินผูห้ญิง มนัเป็นอยา่งนนั

รสอะไรกไ็ม่เหมือน รสขา้ว รสแกง รสสารพดักไ็ม่เทียบเท่ารสผูห้ญิง หลงติดเขา้ไปแลว้ถอนไดย้าก เพราะมนั
เป็นกามโผฏฐพัพะกเ็ช่นกนั จบัตอ้งอะไรกไ็ม่ทาํใหมึ้นเมาปันป่วน จนหวัชนกนั เหมือนกบัจบัตอ้งผูห้ญิง

ฉะนนั เมือลูกทา้วพญาทีไปเรียนวิชากบัอาจารยต์กัศิลาจนจบแลว้จะลาอาจารยก์ลบับา้น อาจารยจึ์งสอนวา่ เวทย์
มนตก์ลมายาอะไรๆกส็อนให้ บอกใหจ้นหมดแลว้ เมือกลบัไปครองบา้นครองเมืองแลว้ มีอะไรมากไ็ม่ตอ้งกลวั
จะสู้ไดห้มดทงันนั จะมีสตัวป์ระเภทใดมากไ็ม่ตอ้งกลวั ไม่วา่จะเป็นสตัวมี์ฟันอยูใ่นปาก หรือมีเขาอยูบ่นหวั มี
งวง มีงา กคุ็ม้กนัไดท้งัสิน แต่ไม่รับรองอยูแ่ต่เฉพาะสตัวจ์าํพวกหนึง ทีเขาไม่ไดอ้ยูบ่นหวัแต่หากไปอยูที่หนา้อก
สตัวช์นิดนีไม่มีมนตช์นิดใดจะคุม้กนัไดมี้แต่จะตอ้งคุม้กนัตวัเอง รู้จกัไหม สตัวที์มีเขาอยูห่นา้อก นนัแหละท่าน
จึงใหรั้กษาตวัเอาเอง

ธรรมารมณ์ทีเกิดขึนกบัใจแลว้ ทาํใหอ้ยากไดเ้งิน อยากไดท้อง อยากไดสิ้ง อยากไดข้อง ธรรมารมณ์อยา่งนนัไม่
พอใหล้ม้ตาย แต่ถา้เป็นธรรมารมณ์ทีชุ่มดว้ยนาํกามเกิดขึนแลว้ มนัทาํใหลื้มพอ่ลืมแม่ แมพ้อ่แม่เลียงมา กห็นีจาก
ไปไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงพอเกิดขึนแลว้รังไม่อยู่ สอนกไ็ม่ฟัง

รูปหนึง เสียงหนึง กลินหนึง รสหนึง โผฏฐพัพะหนึงธรรมารมณ์หนึง เป็นบ่วง เป็นบ่วงของพญามาร พญามาร
แปลวา่ ผูใ้หร้้ายต่อเรา บ่วงแปลวา่เครืองผกูพนั บ่วงของพญามารเปรียบไดก้บัแร้วของนายพราน นายพรานที
เป็นเจา้ของแร้ว นนัแหละคือพญามาร เชือกเป็นบ่วงเครืองผกูของนายพราน

สตัวท์งัหลายเมือไปติดบ่วงเขา้แลว้ลาํบาก มนัผกูไว้ ดึงไวร้อจนเจา้ของแร้วมา เหมือนกบันกไปติดแร้วเขา้ แร้ว
มนัรัดถูกคอดินไปไหนกไ็ม่หลุด ดินปัดไปปัดมาอยา่งนนัแหละ มนัผกูไวค้อยนายพรานเจา้ของแร้ว ครันเจา้ของ
มาเห็นกจ็บเรืองนนัแหละพญามาร นกกลวัมาก สตัวท์งัหลายกลวัมาก เพราะหนีไปไหนไม่พน้

บ่วงกเ็ช่นกนั รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมา-รมณ์เป็นบ่วงผกูเอาไว้ เมือเราติดในรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ กเ็หมือนกบัปลากินเบด็ รอใหเ้จา้ของเบด็มา ดินไปไหนกไ็ม่หลุด อนัทีจริงแลว้มนัยงิ
กวา่ปลากินเบด็ตอ้งเปรียบไดก้บักบกินเบด็ เพราะกบกินเบด็นนั มนักินลงไปถึงไส้ถึงพงุ แต่ปลากินเบด็ กกิ็นอยู่
แค่ปาก

คนติดในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส กเ็หมือนกนั แบบคนติดเหลา้ ถา้ตบัยงัไม่แขง็ ไม่เลิก ติดตอนแรกๆกย็งัไม่
รู้จกัเรือง กห็ลงเพลิดเพลินไปเรือยๆ จนเกิดโรคร้ายขึนนนัแหละ เป็นทุกข์

เหมือนบุรุษผูห้นึงหิวนาํจดั เพราะเดินทางมาไกล มาขอกินนาํ เจา้ของนาํกบ็อกวา่ นาํนีจะกินกไ็ด้ สีมนักดี็ กลิน
มนักดี็รสมนักดี็ แต่วา่กินเขา้ไปแลว้มนัเมานะ บอกใหรู้้เสียก่อน เมาจนตาย หรือเจบ็เจียนตายนนัแหละ แต่บุรุษ
ผูหิ้วนาํกไ็ม่ฟัง เพราะหิวมากเหมือนคนไขห้ลงัผา่ตดัทีถกูหมอบงัคบัใหอ้ดนาํ กร้็องขอนาํกิน



คนหิวในกามกเ็หมือนกนั หิวในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ลว้นของเป็นพิษ พระพทุธเจา้ไดบ้อกไวว้า่ รูป เสียง
กลินรส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์นนั มนัเป็นพิษเป็นบ่วง กไ็ม่ฟังกนัเหมือนกบับุรุษหิวนาํผูน้นั ทีไม่ยอมฟังคาํ
เตือนเพราะความหิวกระหายมนัมีมาก ถึงจะตอ้งทุกขย์ากลาํบากเพียงใด กข็อใหไ้ดกิ้นนาํเถอะ เมือไดกิ้นไดดื้ม
แลว้ มนัจะเมาจนตาย หรือเจียนตายกช่็างมนั จบัจอกนาํไดก้ดื็มเอาๆ เหมือนกบัคนหิวในกามกกิ็นรูป กินเสียง
กินกลิน กินรส กินโผฏฐพัพะ กินธรรมารมณ์ รู้สึกอร่อยมาก กกิ็นเอาๆหยดุไม่ได้ กินจนตาย ตายคากาม

อยา่งนีท่านเรียกวา่ติดโลกียวิสยั ปัญญาโลกียก์แ็สวงหารูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ถึงปัญญาจะดี
สกัปานใดกย็งัเป็นปัญญาโลกียอ์ยูน่นัเอง สุขปานใดกแ็ค่สุขโลกียม์นัไม่สุขเหมือนโลกตุตระ คือมนัไม่พน้โลก

การฝึกทางโลกตุตระ คือทาํใหม้นัหมดอุปาทาน ปฏิบติัใหห้มดอุปาทาน ใหพิ้จารณาร่างกายนีแหละ พิจารณาซาํ
แลว้ซาํอีก ใหม้นัเบือ ใหม้นัหน่าย จนเกิดนิพพิทา ซึงเกิดไดย้ากมนัจึงเป็นของยาก ถา้เรายงัไม่เห็น กย็งิดูมนัยาก

เราทงัหลายพากนัมาบวช เรียน เขียน อ่าน มาปฏิบติัภาวนา กพ็ยายามตงัใจของตวัเอง แต่กท็าํไดย้าก กาํหนดขอ้
ประพฤติปฏิบติัไวอ้ยา่งนีอยา่งนนัแลว้ กท็าํไดเ้พียงวนัหนึงสองวนั หรือแค่สองชวัโมง สามชวัโมง กลื็มเสียแลว้
พอระลึกขึนไดก้จ็บัมนัตงัไวอี้ก กไ็ดเ้พียงชวัคราว พอรูป เสียงกลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ผา่นมา กพ็งัไป
เสียอีกแลว้พอนึกไดก้จ็บัตงัอีก ปฏิบติัอีก นีเรามกัเป็นเสียอยา่งนี เพราะสร้างทาํนบไวไ้ม่ดี ปฏิบติัไม่ทนัเป็น ไม่
ทนัเห็น มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั มนัจึงเป็นโลกตุตระไม่ได้ ถา้เป็นโลกตุตระได้ มนัพน้ไปจากสิงทงัหลายนีแลว้ มนั
กส็งบเท่านนัเอง

ทีไม่สงบทุกวนันี กเ็พราะของเก่ามนัมากวนอยูไ่ม่หยดุ มนัตามมาพวัพนั เพราะมนัติดตวัเคยชินเสียแลว้ จะแสวง
หาทางออกทางไหน มนักค็อยมาผกูไวดึ้งไว้ ไม่ใหลื้มทีเก่าของมนัเราจึงเอาของเก่ามาใช้ มาชม มาอยู่ มากินกนั
อยูอ่ยา่งนนั

ผูห้ญิงกมี็ผูช้ายเป็นอุปสรรค ผูช้ายกมี็ผูห้ญิงเป็นอุปสรรคมนัพอปานกนั ถา้ผูช้ายอยูก่บัผูช้ายดว้ยกนั มนักไ็ม่มี
อะไร หรือผูห้ญิงอยูก่บัผูห้ญิงดว้ยกนั มนักอ็ยา่งนนัแหละ แต่พอผูช้ายไปเห็นผูห้ญิงเขา้ หวัใจมนัเตน้ติกตกัๆ
ผูห้ญิงเห็นผูช้ายเขา้กเ็หมือนกนั หวัใจเตน้ติกตกัๆ เพราะมนัดึงดูดซึงกนัและกนั

นีกเ็พราะไม่เห็นโทษของมนั หากไม่เห็นโทษแลว้ กล็ะไม่ได้ ตอ้งเห็นโทษในกาม และเห็นประโยชน์ในการละ
กามแลว้จึงจะทาํได้ หากปฏิบติัยงัไม่พน้ แต่พยายามอดทนปฏิบติัต่อไปกเ็รียกวา่ทาํไดใ้นเพียงระดบัของศีลธรรม
แต่ถา้ปฏิบติัไดเ้ห็นชดัแลว้จะไม่ตอ้งอดทนเลย ทีมนัยาก มนัลาํบาก กเ็พราะยงัไม่เห็น

ในทางโลกนนั สิงใดสิงหนึงทีเราทาํไว้ ถา้จวนเสร็จเรียบร้อยเรากส็บาย ถา้ยงัไม่เสร็จกเ็ป็นห่วงผกูพนั นีคือ
โลกียม์นัผกูพนัตามไปอยูเ่รือย วา่จะทาํใหห้มดนนั มนัหมดไม่เป็นหรอก เหมือนกนักบัพอ่คา้ พบใครกว็า่ถา้
หมดหนีหมดสินแลว้จะบวช เมือไรมนัจะหมดเป็น เพราะพอหมดหนีเก่า กก็ูม้าใหม่อีก พอ่คา้กไ็ม่มีวนัหมดหนี
หมดสิน เมือกูไ้ม่หยดุ แลว้จะหมดไดอ้ยา่งไร นีแหละปัญญาโลกีย์

การปฏิบติัของเรานีกใ็หเ้ฝ้าดูจิตใจไว้ ขอ้วตัรขอ้ใดมนัหยอ่น พอเห็น พอรู้สึก กใ็หต้งัขึนใหม่ ถา้มนัหยอ่นอีก ผู ้
มีสติกต็อ้งจบัมนัตงัขึนอีก ส่วนผูไ้ม่มีสติกจ็ะปล่อยไปเลย ผูมี้สติกดึ็งขึนมา ทาํอยูอ่ยา่งนนัแหละ เรียกวา่ทาํไม่
รู้จกัแลว้ เพราะวา่มนัเป็นโลกีย์ มนัจึงดึงไปดึงมาอยูน่นัแหละ



การมาบวชนนัเป็นของยาก จะตอ้งตงัอกตงัใจ เป็นผูมี้ศรัทธา ปฏิบติัไปจนมนัรู้ มนัเห็นตามความเป็นจริง มนัจึง
จะเบือ เบือนนัไม่ใช่ชงั ตอ้งเบือทงัรักทงัชงั เบือทงัสุขทงัทุกขคื์อเห็นทุกอยา่งไม่เป็นแก่นสารนนัเอง

ธรรมะของพระพทุธเจา้นนัซบัซอ้น ไม่เห็นไดโ้ดยง่าย ถา้ไม่มีปัญญาแลว้ เห็นไม่ได้ เหมือนเราไดไ้มม้าท่อน
หนึง เป็นไมท่้อนใหญ่ แต่ความเป็นจริง ไมท่้อนนอ้ยกแ็ทรกอยูใ่นไมท่้อนใหญ่นนัแหละ หรือไดไ้มท่้อนนอ้ยมา
ไมท่้อนใหญ่มนักแ็ทรกอยูใ่นนนัดว้ย

โดยมากคนเราเห็นไมท่้อนใหญ่ กเ็ห็นแต่วา่มนัใหญ่เพราะคิดวา่นอ้ยจะไม่มี ไดไ้มท่้อนนอ้ยกเ็ห็นแต่มนันอ้ย
เพราะคิดวา่ใหญ่ไม่มี มนัไม่มองไปขา้งหนา้ ไม่มองไปขา้งหลงัเมือสุขกนึ็กวา่จะมีแต่สุข เมือทุกขก์นึ็กวา่จะมีแต่
ทุกข์ ไม่เห็นวา่ทุกขอ์ยูที่ไหน สุขกอ็ยูที่นนั สุขอยูที่ไหน ทุกขก์อ็ยูที่นนั ไม่เห็นวา่ใหญ่อยูที่ไหน นอ้ยกอ็ยูที่นนั
นอ้ยอยูที่ไหน ใหญ่กอ็ยูที่นนั ใหคิ้ดเห็นอยา่งนนั

คนเราไม่รู้จกัคิดยอ้นหนา้ยอ้นหลงั เห็นแต่หนา้เดียวไปเลยจึงไม่จบสกัที ทุกอยา่งมนัตอ้งเห็นสองหนา้ มีความ
สุขเกิดขึนมากอ็ยา่ลืมทุกข์ ทุกขเ์กิดขึนมา กอ็ยา่ลืมสุข มนัเกียวเนืองซึงกนัและกนั เช่นวา่ อาหารนนัเป็นคุณแก่
มนุษยแ์ก่สตัวท์งัหลาย เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย อยา่งนีเป็นตน้ แต่ความเป็นจริงอาหารเป็นโทษกมี็เหมือนกนั มิ
ใช่มนัจะใหคุ้ณแต่อยา่งเดียว มนัใหโ้ทษดว้ยกมี็ เมือใดเราเห็นคุณ กต็อ้งเห็นโทษของมนัดว้ย เห็นโทษกต็อ้งเห็น
คุณดว้ย เมือใดมีความชงักใ็หนึ้กถึงความรัก คิดไดอ้ยา่งนีจะทาํใหจิ้ตใจของเรา ไม่ซวนเซไปมา

ไดอ่้านหนงัสือของเซ็นทีพวกเซ็นเขาแต่ง พวกเซ็นเป็นพวกมุ่งปฏิบติั เขาไม่ใคร่สอนกนัเป็นคาํพดูนกั เป็นตน้วา่
พระเซ็นรูปหนึงนงัหาวนอนขณะภาวนา อาจารยก์ถื็อไมม้าฟาดเขา้ทีกลางหลงั ลูกศิษยที์ถูกตีกพ็ดูวา่ "ขอบคุณ
ครับ" เซ็นเขาสอนกนัอยา่งนนั สอนใหเ้รียนรู้ดว้ยการกระทาํ

วนัหนึงพระเซ็นนงัประชุมกนั ธงทีปักอยูข่า้งนอกกโ็บกปลิวอยูไ่ปมา พระเซ็นสององคก์เ็กิดปัญหาขึนวา่ ทาํไม
ธงจึงโบกปลิวไปมา องคห์นึงวา่เพราะมีลม อีกองคก์ว็า่เพราะมีธงต่างหาก ต่างกโ็ตเ้ถียงโดยยดึความคิดเห็นของ
ตน อาจารยก์เ็ลยตดัสินวา่มีความเห็นผดิดว้ยกนัทงัคู่ เพราะความจริงแลว้ธงกไ็ม่มี ลมกไ็ม่มี

นีตอ้งปฏิบติัใหไ้ดอ้ยา่งนี อยา่ใหมี้ลม อยา่ใหมี้ธง ถา้มีธงกต็อ้งมีลม ถา้มีลมกต็อ้งมีธง มนักเ็ลยจบกนัไม่ไดส้กัที
น่าเอาเรืองนีมาพิจารณา วางใหม้นัวา่งจากลม วา่งจากธง ความเกิดไม่มี ความแก่ไม่มี ความเจบ็ตายไม่มี มนัวา่ง
ทีเราเขา้ใจวา่ธงเขา้ใจวา่ลมนนั มนัเป็นแต่ความรู้สึกทีสมมติขึนมาเท่านนั ความจริงมนัไม่มี น่าจะเอาไปฝึกใจ
ของเรา

ในความวา่งนนั มจัจุราชตามไม่ทนั ความเกิด ความแก่ความเจบ็ ความตาย ตามไม่ทนั มนัหมดเรือง

ถา้ไปเห็นวา่ มีธงอยู่ กต็อ้งมีลมมาพดั ถา้มีลมอยู่ กต็อ้งไปพดัธง มนัไม่จบสกัที เพราะความเห็นผดิ แต่ถา้เป็น
สมัมาทิฐิความเห็นชอบแลว้ ลมกไ็ม่มี ธงกไ็ม่มี กเ็ลยหมดหมดเรา หมดเขา หมดความเกิด ความแก่ ความเจบ็
ความตาย หมดทุกอยา่ง

ถา้เป็นโลกียวสิยั กส็อนกนัไม่จบ ไม่แลว้สกัที เราฟังกว็า่มนัยาก เพราะมนัเป็นปัญญาโลกีย์ หากเราพิจารณาได้
เรากมี็ปัญญามาก พระพทุธเจา้ของเรากเ็หมือนกนั เมือตอนทีท่านครองโลกอยู่ ท่านกมี็ปัญญาโลกีย์ ต่อเมือท่านมี
ปัญญามากเขา้ท่านจึงดบัโลกียไ์ด้ เป็นโลกตุตระ เป็นผูเ้ลิศในโลก ไม่มีใครเหมือนท่าน



ถา้เราทาํความคิดไวใ้นใจใหไ้ดด้งันี เห็นรูปกว็า่รูปไม่มีไดย้นิเสียงกว็า่เสียงไม่มี ไดก้ลินกว็า่กลินไม่มี ลิมรสกว็า่
รสไม่มีมนักห็มด ทีเป็นรูปนนักเ็พียงความรู้สึก ไดย้นิเสียงกส็กัแต่วา่ ความรู้สึกทีมีกลินกส็กัแต่วา่มีกลิน เป็น
เพียงความรู้สึกรสกเ็ป็นแต่เพียงความรู้สึกแลว้กห็ายไป ตามความเป็นจริงกไ็ม่มี

รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ นีเป็นโลกียถ์า้เป็นโลกตุตระแลว้ รูปไม่มี เสียงไม่มี กลินไม่มี รสไม่
มี โผฏฐพัพะไม่มี ธรรมารมณ์ไม่มี เป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึนเท่านนัแลว้กห็ายไปไม่มีอะไร เมือไม่มีอะไร ตวัเราก็
ไม่มี ตวัเขากไ็ม่มี

เมือตวัเราไม่มี ของเรากไ็ม่มี ตวัเขาไม่มี ของเขาไม่มีความดบัทุกขน์นัเป็นไปในทาํนองนี คือไม่มีใครจะไปรับ
เอาทุกข์ แลว้ใครจะเป็นทุกข์ ไม่มีใครไปรับเอาสุข แลว้ใครจะเป็นสุข

นีพอทุกขเ์ขา้ กเ็รียกวา่เราทุกข์ เพราะเราไปเป็นเจา้ของมนักทุ็กข์ สุขเกิดขึนมา เรากไ็ปเป็นเจา้ของสุข มนักสุ็ข ก็
เลยยดึมนั ถือมนั อนันนัแหละ เป็นตวั เป็นตน เป็นเรา เป็นเขาขึนมาเดียวนนั มนักเ็ลยเป็นเรืองเป็นราวไปอีก
ไม่จบ

การทีพวกเราทงัหลายออกจากบา้นมาสู่ป่า กคื็อมาสงบอารมณ์ หนีออกมาเพือสู้ ไม่ใช่หนีมาเพือหนี ไม่ใช่เพราะ
แพเ้ราจึงมา คนทีอยูใ่นป่าแลว้กไ็ปติดป่า คนอยูใ่นเมือง แลว้กไ็ปติดเมืองนนั เรียกวา่ คนหลงป่า คนหลงเมือง

พระพทุธเจา้ท่านวา่ ออกมาอยูป่่าเพือกายวเิวก จิตวิเวกอุปธิวเิวกต่างหาก ไม่ใช่ใหม้าติดป่า มาเพือฝึก เพือเพาะ
ปัญญามาเพาะใหเ้ชือปัญญามนัมีขึน อยูใ่นทีวุน่วาย เชือปัญญามนัเกิดขึนยาก จึงมาเพาะอยูใ่นป่า เท่านนัเอง
เพาะเพือจะกลบัไปต่อสู้ในเมือง

เราหนีรูป หนีเสียง หนีกลิน หนีรส หนีโผฏฐพัพะ หนีธรรมารมณ์ มาอยา่งนี ไม่ใช่หนีเพือจะแพสิ้งทงัหลาย
เหล่านีหนีมาเพือฝึก หรือมาเพาะใหปั้ญญาเกิด แลว้จะกลบัไปรบกบัมนั จะกลบัไปต่อสู้กบัมนัดว้ยปัญญา

ไม่ใช่เขา้ไปอยูใ่นป่าแลว้ ไม่มีรูป เสียง กลิน รส แลว้กส็บาย ไม่ใช่อยา่งนนั แต่ตอ้งการจะมาฝึก เพาะเชือปัญญา
ใหเ้กิดขึนในป่า ในทีสงบ เมือสงบแลว้ ปัญญาจะเกิด

เมือใคร่ครวญพิจารณาแลว้ กจ็ะเห็นวา่ รูป เสียง กลินรส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์นนั เป็นปฏิปักษต่์อเรา กเ็พราะ
เราโง่เรายงัไม่มีปัญญา แต่ความเป็นจริงแลว้ สิงเหล่านีคือ ครูสอนเราอยา่งดี

เมืออยูใ่นป่าแลว้ อยา่ไปยดึป่า อยา่มีอุปาทานในป่า เรามานีเพือมาทาํใหปั้ญญาเกิด ถา้ยงัไม่มีปัญญา กจ็ะเห็นวา่
รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ นนัเป็นปฏิปักษก์บัเราเป็นขา้ศึกของเรา

ถา้ปัญญาเกิดขึนแลว้ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะธรรมารมณ์ นนั ไม่ใช่ขา้ศึก แต่เป็นสภาวะทีใหค้วามรู้ความ
เห็นแก่เราอยา่งแจง้ชดั เมือสามารถกลบัความเห็นอยา่งนี แสดงวา่ปัญญาไดเ้กิดขึนแลว้

ยกตวัอยา่งง่ายๆอยา่งไก่ป่า เรากรู้็กนัทุกคนวา่ ไก่ป่านนัเป็นอยา่งไร สตัวใ์นโลกนีทีจะกลวัมนุษยย์งิไปกวา่ไก่ป่า
นนัไม่มีแลว้ เมือมาอยูใ่นป่านีครังแรก กเ็คยสอนไก่ป่า เคยเฝ้าดูมนั แลว้กไ็ดค้วามรู้จากไก่ป่าหลายอยา่ง



ครังแรกมนัมาเพียงตวัเดียว เดินผา่นมา เรากเ็ดินจงกรมอยูใ่นป่า มนัจะเขา้มาใกล้ กไ็ม่มองมนั มนัจะทาํอะไรก็
ไม่มองมนั ไม่ทาํกิริยาอนัใดกระทบกระทงัมนัเลย ต่อไปกล็องหยดุมองดูมนั พอสายตาเราไปถูกมนัเขา้ มนัวิง
หนีเลย แต่พอเราไม่มองมนักคุ็ย้เขียอาหารกินตามเรืองของมนั แต่พอมองเมือไร กว็ิงหนีเมือนนั

นานเขา้สกัหน่อย มนัคงเห็นความสงบของเรา จิตใจของมนักเ็ลยวา่ง แต่พอหวา่นขา้วใหเ้ท่านนั ไก่มนักห็นีเลย
กช่็างมนักห็วา่นทิงไวอ้ยา่งนนัแหละ เดียวมนักก็ลบัมาทีตรงนนัอีก แต่ยงัไม่กลา้กินขา้วทีหวา่นไวใ้ห้ มนัไม่รู้จกั
นึกวา่เราจะไปฆ่าไปแกงมนั เรากไ็ม่วา่อะไร กินกช่็าง ไม่กินกช่็าง ไม่สนใจกบัมนั

ไม่ชา้ มนักไ็ปคุย้เขียหากินตรงนนั มนัคงเริมมีความรู้สึกของมนัแลว้ วนัต่อมามนักม็าตรงนนัอีก มนักไ็ดกิ้นขา้ว
อีก พอขา้วหมด กห็วา่นไวใ้หอี้ก มนักว็ิงหนีอีก แต่เมือทาํซาํอยูอ่ยา่งนีเรือยๆ ตอนหลงัมนักเ็พียงแต่เดินหนีไป
ไม่ไกล แลว้กก็ลบัมากินขา้วทีหวา่นใหน้นั นีกไ็ดเ้รืองแลว้

ตอนแรก ไก่มนัเห็นขา้วสารเป็นขา้ศึก เพราะมนัไม่รู้จกัเพราะมนัดูไม่ชดั มนัจึงวงิหนีเรือยไป ต่อมามนัเชืองเขา้
จึงกลบัมาดูตามความเป็นจริง กเ็ห็นวา่ นีขา้วสารนี ไม่ใช่ขา้ศึกไม่มีอนัตราย มนักม็ากินจนตลอดทุกวนันี นีเรียก
วา่ เรากไ็ดค้วามรู้จากมนั

เราออกมาอยูใ่นป่า กนึ็กวา่ รูป เสียง กลิน รส โผฏ-ฐพัพะ ธรรมารมณ์ ในบา้นเป็นขา้ศึกต่อเรา จริงอยู่ เมือเรา
ยงัไม่รู้ มนักเ็ป็นขา้ศึกจริงๆ แต่ถา้เรารู้ตามความเป็นจริงของมนัแลว้ กเ็หมือนไก่รู้จกัขา้วสารวา่เป็นขา้วสาร ไม่
ใช่ขา้ศึก ขา้ศึกกห็ายไป

เรากบัรูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ กเ็หมือนกนัฉนันนั มนัไม่ใช่ขา้ศึกของเราหรอก แต่เพราะเรา
คิดผดิ เห็นผดิ พิจารณาผดิ จึงวา่มนัเป็นขา้ศึก ถา้พิจารณาถูกแลว้ กไ็ม่ใช่ขา้ศึก แต่กลบัเป็นสิงทีใหค้วามรู้ ให้
วชิา ใหค้วามฉลาดแก่เราต่างหาก

แต่ถา้ไม่รู้ กคิ็ดวา่เป็นขา้ศึก เหมือนกนักบัไก่ทีเห็นขา้วสารเป็นขา้ศึกมนันนัแหละ ถา้เห็นขา้วสารเป็นขา้วสาร
แลว้ขา้ศึกมนักห็ายไป พอเป็นอยา่งนีกเ็รียกวา่ ไก่มนัเกิดวปัิสสนาแลว้ เพราะมนัรู้ตามเป็นจริง มนัจึงเชือง ไม่
กลวั ไม่ตืนเตน้

เรานีกเ็หมือนกนัฉนันนั รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะธรรมารมณ์ เป็นเครืองใหเ้ราตรัสรู้ธรรมะ เป็นทีใหข้อ้คิด
แก่ผูป้ฏิบติัทงัหลาย ถา้เราเห็นชดัตามเป็นจริงแลว้ กจ็ะเป็นอยา่งนนั ถา้ไม่เห็นชดักจ็ะเป็นขา้ศึกต่อเราตลอดไป
แลว้เรากจ็ะหนีไปอยูป่่าเรือยๆ

อยา่นึกวา่เรามาอยูป่่าแลว้ กส็บายแลว้ อยา่คิดอยา่งนนัอยา่เอาอยา่งนนั อยา่เอาความสงบแค่นนั วา่เราไม่ค่อยได้
เห็นรูป ไม่ไดย้นิเสียง ไม่ไดก้ลิน ไม่ไดร้ส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์แลว้เรากอ็ยูส่บายแลว้ อยา่คิดเพียงแค่นนั ให้
คิดวา่ เรามาเพือเพาะเชือปัญญาใหเ้กิดขึน เมือมีปัญญารู้ตามเป็นจริงแลว้ กไ็ม่ลุ่มๆดอนๆ ไม่ตาํๆสูงๆ

พอถูกอารมณ์ดีกเ็ป็นอยา่งหนึง ถูกอารมณ์ร้ายกเ็ป็นอยา่งหนึง ถูกอารมณ์ทีชอบใจกเ็ป็นอยา่งหนึง ถูกอารมณ์ที
ไม่ชอบใจกเ็ป็นอยา่งหนึง ถา้เป็นอยา่งนีกแ็สดงวา่มนัยงัเป็นขา้ศึกอยู่ ถา้หมดขา้ศึกแลว้มนัจะเสมอกนั ไม่ลุ่มๆ
ดอนๆ ไม่ตาํๆสูงๆ รู้เรืองของโลกวา่มนัอยา่งนนัเอง เป็นโลกธรรม โลกธรรมเลยเปลียนเป็นมรรค โลกธรรมมี
แปดอยา่ง มรรคกมี็แปดอยา่ง โลกธรรมอยูที่ไหน มรรคกอ็ยูที่นนั ถา้รู้แจง้เมือใด โลกธรรมเลยกลายเป็นมรรค
แปด ถา้ยงัไม่รู้ มนักย็งัเป็นโลกธรรม



เมือสมัมาทิฐิเกิดขึนกเ็ป็นดงันี มนัพน้ทุกขอ์ยูที่ตรงนีไม่ใช่พน้ทุกขโ์ดยวงิไปทีตรงไหน ฉะนนัอยา่พรวดพราด
การภาวนาตอ้งค่อยๆทาํ การทาํความสงบตอ้งค่อยๆทาํ มนัจะสงบไปบา้งกเ็อา มนัจะไม่สงบไปบา้งกเ็อาเรืองจิต
มนัเป็นอยา่งนนั เรากอ็ยูข่องเราไปเรือยๆ

บางครังปัญญามนักไ็ม่เกิด กเ็คยเป็นเหมือนกนั เมือไม่มีปัญญา จะไปคิดใหปั้ญญามนัเกิด มนักไ็ม่เกิด มนัเฉยๆ
อยูอ่ยา่งนนั กเ็ลยมาคิดใหม่ เราจะพิจารณาสิงทีไม่มี มนักไ็ม่ได้ เมือไม่มีเรืองอะไรกไ็ม่ตอ้งไปแกม้นั ไม่มีปัญหา
กไ็ม่ตอ้งไปแกม้นั ไม่ตอ้งไปคน้มนั อยูไ่ปเฉยๆธรรมดาๆอยา่งนนัแหละแต่ตอ้งอยูด่ว้ยความมีสติสมัปชญัญะ อยู่
ดว้ยปัญญา ไม่ใช่อยูเ่พลินไปตามอารมณ์ อยูด่ว้ยความระมดัระวงัปฏิบติัของเราไปเรือยๆ ถา้มีเรืองอะไรมา ก็
พิจารณา ถา้ไม่มีกแ็ลว้ไป

ไดไ้ปเห็นแมงมุมเป็นตวัอยา่ง แมงมุมทาํรังของมนัเหมือนข่าย มนัสานข่ายไปขึงไวต้ามช่องต่างๆ เราไปนงั
พิจารณาดูมนัทาํข่ายขึงไวเ้หมือนจอหนงั เสร็จแลว้มนักเ็กบ็ตวัมนัเองเงียบอยูต่รงกลางข่าย ไม่วงิไปไหน พอมี
แมลงวนัหรือแมลงอืนๆ บินผา่นข่ายของมนั พอถูกข่ายเท่านนั ข่ายกส็ะเทือน พอข่ายสะเทือนปุ๊บ มนักว็ิงออก
จากรังทนัที ไปจบัตวัแมลงไวเ้ป็นอาหาร เสร็จแลว้มนักเ็กบ็ไวที้กลางตาข่ายตามเดิม ไม่วา่จะมีผงึหรือแมลงอืน
ใดมาถูกข่ายของมนั พอข่ายสะเทือน มนักว็งิออกมาจบัแมลงนนั แลว้กก็ลบัไปเกาะนิงอยูที่ตรงกลางข่าย ไม่ให้
ใครเห็นทุกทีไป

พอไดเ้ห็นแมงมุมทาํอยา่งนนั เรากมี็ปัญญาแลว้อายตนะทงัหก คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ นี ใจอยูต่รงกลาง ตา
หู จมูก ลิน กาย แผพ่งัพานออกไป อารมณ์นนัเหมือนแมลงต่างๆพอรูปมากม็าถึงตา เสียงมากม็าถึงหู กลินมาก็
มาถึงจมูก รสมากม็าถึงลิน โผฏฐพัพะมากม็าถึงกาย ใจเป็นผูรู้้จกั มนักส็ะเทือนถึงใจ เท่านีกเ็กิดปัญญาแลว้

เราจะอยูด่ว้ยการเกบ็ตวัไว้ เหมือนแมงมุม ทีเกบ็ตวัไวใ้นข่ายของมนั ไม่ตอ้งไปไหน พอแมลงต่างๆมนัผา่นข่าย
กท็าํใหส้ะเทือนถึงตวั รู้สึกได้ กอ็อกไปจบัแมลงไวแ้ลว้กก็ลบัไปอยูที่เดิม

ไม่แตกต่างอะไรกบัใจของเราเลย อยูต่รงนี ใหอ้ยูด่ว้ยสติสมัปชญัญะ อยูด่ว้ยความระมดัระวงั อยูด่ว้ยปัญญา อยู่
ดว้ยความคิดถูกตอ้ง เราอยูต่รงนี เมือไม่มีอะไร เรากอ็ยูเ่ฉยๆแต่ไม่ใช่อยูด่ว้ยความไม่ประมาท

ถึงเราจะไม่เดินจงกรม ไม่นงัสมาธิ ไม่อะไรกช่็างเถิดแต่เราอยูด่ว้ยสติสมัปชญัญะ อยูด่ว้ยความระมดัระวงั อยู่
ดว้ยปัญญาไม่ใช่อยูด่ว้ยความประมาท นีเป็นสิงสาํคญั ไม่ใช่เราจะนงัตลอดวนัตลอดคืน เอาแต่พอกาํลงัของเรา
ตามสมควรแก่ร่างกายของเรา

แต่เรืองจิตนี เป็นของสาํคญัมาก ใหรู้้อายตนะวา่มนัส่งส่ายเขา้มาเป็นอยา่งไร ใหรู้้จกัสิงทงัหลายเหล่านี เหมือน
แมงมุมทีพอข่ายสะเทือน มนักว็งิไปจบัเอาตวัแมลงไดท้นัที

ฉะนนั เมืออารมณ์มากระทบอายตนะ มนักม็าถึงจิตทนัที เมือไปจบัผา่นทุกข์ กใ็หเ้ห็นมนัโดยความเป็นอนิจจงั
ทุกขงั อนตัตา แลว้จะเอามนัไปไวที้ไหนล่ะ อนิจจงั ทุกขงัอนตัตา เหล่านีกเ็อาไปไวเ้ป็นอาหารของจิตของเรา
ถา้ทาํไดอ้ยา่งนี มนักห็มดเท่านนัแหละ

จิตทีมีอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เป็นอาหาร เป็นจิตทีกาํหนดรู้ เมือรู้วา่อนันนัเป็นอนิจจงั มนักไ็ม่เทียง ทุกขงัเป็น
ทุกข์ อนตัตา กไ็ม่ใช่เราแลว้ ดูมนัใหช้ดั มนัไม่เทียง มนัเป็นทุกข์ มนัไม่เป็นแก่นสาร จะเอามนัไปทาํไม มนัไม่
ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของเรา จะไปเอาอะไรกบัมนั มนักห็มดตรงนี



ดูแมงมุมแลว้ กน็อ้มเขา้มาหาจิตของเรา มนักเ็หมือนกนัเท่านนั ถา้จิตเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา มนักว็าง ไม่
เป็นเจา้ของสุข ไม่เป็นเจา้ของทุกขอี์กแลว้ ถา้เห็นชดัไดอ้ยา่งนีมนักไ็ดค้วามเท่านนัแหละ จะทาํอะไรๆอยูก่ส็บาย
ไม่ตอ้งการอะไรอีกแลว้ มีแต่การภาวนาจะเจริญยงิขึนเท่านนั

ถา้ทาํอยา่งนีอยูด่ว้ยความระมดัระวงั กเ็ป็นการทีเราจะพน้จากวฏัสงสารได้ ทีเรายงัไม่พน้จากวฏัสงสาร กเ็พราะ
ยงัปรารถนาอะไรๆอยูท่งันนั การไม่ทาํผดิ ไม่ทาํบาปนนั มนัอยูใ่นระดบัศีลธรรม เวลาสวดมนตก์ว็า่ ขออยา่ให้
พลดัพรากจากของทีรักทีชอบใจ อยา่งนีมนัเป็นธรรมของเดก็นอ้ย เป็นธรรมของคนทียงัปล่อยอะไรไม่ได้ นีคือ
ความปรารถนาของคน ปรารถนาใหอ้ายยุนื ปรารถนาไม่อยากตาย ปรารถนาไม่อยากเป็นโรค ปรารถนาไม่อยาก
อยา่งนนัอยา่งนี นีแหละความปรารถนาของคน

"ยมัปิจฉงั นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั" ความปรารถนาสิงใดไม่ไดสิ้งนนันนักเ็ป็นทุกข์ นีแหละมนัสบัหวัเขา้ไปอีก
มนัเป็นเรืองปรารถนาทงันนั ไม่วา่ใครกป็รารถนาอยา่งนนัทุกคน ไม่เห็นมีใครอยากหมด อยากจนจริงๆสกัคน

การปฏิบติัธรรมเป็นสิงละเอียด ผูมี้กิริยานุ่มนวลสาํรวมปฏิบติัไม่เปลียนแปลง สมาํเสมออยูเ่รือย นนัแหละจึงจะ
รู้จกั มนัจะเกิดอะไรกช่็างมนัเถิด ขอแต่ใหม้นัคงแน่วแน่เอาไวอ้ยา่ซวนเซ หวนัไหว



การฝึกใจ
บทนํา
ชีวติคนในสมยัของท่านอาจารยม์นั และท่านอาจารยเ์สาร์นนั สบายกวา่ใน
สมยันีมาก ไม่มีความวุน่วายมากเหมือนอยา่งทุกวนัน ◌◌้ีสมยัโนน้พระไม่
ตอ้งมายุง่เกียวกบัพิธีรีตองต่างๆ เหมือนอยา่งเดียวนีท่านอาศยัอยูต่ามป่า ไม่
ไดอ้ยูเ่ป็นทีหรอก ธุดงคไ์ปโน่น ธุดงคไ์ปนีเรือยไป ท่านใชเ้วลาของท่าน
ปฏิบติัภาวนาอยา่งเตม็ที

สมยัโนน้พระท่านไม่ไดมี้ขา้วของฟุ่ มเฟือยมากมายอยา่งทีมีกนัทุกวนันี
หรอก เพราะมนัยงัไม่มีอะไรมากอยา่งเดียวนี กระบอกนาํกท็าํเอา กระโถน
กท็าํเอา ทาํเอาจากไมไ้ผน่นัแหละ

ความสันโดษของพระป่า
ชาวบา้นกน็านๆจึงจะมาหาสกัที ความจริงพระท่านกไ็ม่ไดต้อ้งการอะไร ท่านสนัโดษกบัสิงทีท่านมี ท่านอยูไ่ป
ปฏิบติัภาวนาไปหายใจเป็นกรรมฐานอยูน่นัแหละ

พระท่านกไ็ดรั้บความลาํบากมากอยูเ่หมือนกนั ในการทีอยูต่ามป่าตามเขาอยา่งนนั ถา้องคใ์ดเป็นไขป่้า ไข้
มาลาเรีย ไปถามหาขอยาอาจารยก์จ็ะบอกวา่ "ไม่ตอ้งฉนัยาหรอก เร่งปฏิบติัภาวนาเขา้เถอะ" 

ความจริงสมยันนักไ็ม่มีหยกูยามากอยา่งสมยันี มีแต่สมุนไพรรากไมที้ขึนอยูต่ามป่า พระตอ้งอยูอ่ยา่งอดอยา่งทน
เหลือหลาย ในสมยันนัเจบ็ไขเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ท่านกป็ล่อยมนัไป เดียวนีสิเจบ็ป่วยอะไรนิดหน่อยกว็ิงไปโรงพยาบาล
แลว้

บางทีกต็อ้งเดินบิณฑบาตตงัหา้กิโล พอฟ้าสางกต็อ้งรีบออกจากวดัแลว้ กวา่จะกลบักโ็น่นสิบโมงสิบเอด็โมงโน่น
แลว้กไ็ม่ใช่บิณฑบาตไดอ้ะไรมากมาย บางทีกไ็ดข้า้วเหนียวสกักอ้น เกลือสกัหน่อย พริกสกันิด เท่านนัเอง ได้
อะไรมาฉนักบัขา้วหรือไม่กช่็างท่านไม่คิด เพราะมนัเป็นอยา่งนนัเอง ไม่มีองคใ์ดกลา้บ่นหิวหรือเพลียท่านไม่บ่น
เฝ้าแต่ระมดัระวงัตน

ท่านปฏิบติัอยูใ่นป่าอยา่งอดทน อนัตรายกมี็รอบดา้น สตัวดุ์ร้ายกมี็อยูห่ลายในป่านนั ความยากลาํบากกาย
ลาํบากใจในการอยูธุ่ดงคก์มี็อยูห่ลายแท้ๆ แต่ท่านกมี็ความอดความทนเป็นเลิศ เพราะสิงแวดลอ้มสมยันนับงัคบั
ใหเ้ป็นอยา่งนนั



การภาวนาของท่านนักปฏิบัตสิมยันี
มาสมยันนัสิงแวดลอ้มบงัคบัเราไปในทางตรงขา้มกบัสมยัโนน้ไปไหนเรากเ็ดินไป ต่อมากน็งัเกวียนแลว้กน็งัรถ
ยนต์ แต่ความทะยานอยากมนักเ็พิมขึนเรือยๆ เดียวนีถา้ไม่ใช่รถปรับอากาศ กจ็ะไม่ยอมนงัดูจะไปเอาไม่ไดเ้ทียว
แหละ ถา้รถนนัไม่ปรับอากาศ คุณธรรมในเรืองความอดทนมนัค่อยอ่อนลงๆ การปฏิบติัภาวนากย็อ่หยอ่นลงไป
มากเดียวนีเราจึงเห็นนกัปฏิบติัภาวนาชอบทาํตามความเห็น ความตอ้งการของตวัเอง

เมือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่พดูถึงเรืองเก่าๆแต่ครังก่อน คนเดียวนีฟังเหมือนวา่เป็นนิทานนิยาย ฟังไปเฉยๆแต่ไม่เขา้ใจเลย
แหละ เพราะมนัเขา้ไม่ถึง พระภิกษุทีบวชในสมยัก่อนนนัจะตอ้งอยูก่บัพระอุปัชฌายอ์ยา่งนอ้ยหา้ปี นีเป็น
ระเบียบทีถือกนัมา และตอ้งพยายามหลีกเลียงการพดูคุย อยา่ปล่อยตวัเทียวพดูคุยมากเกินไป อยา่อ่านหนงัสือ แต่
ใหอ่้านใจของตวัเอง

พจิารณาอ่านใจและดูใจตัวเอง
ดูวดัหนองป่าพงเป็นตวัอยา่ง ทุกวนันีมีพวกทีจบจากมหาวิทยาลยัมาบวชกนัมาก ตอ้งคอยหา้มไม่ใหเ้อาเวลาไป
อ่านหนงัสือธรรมะ เพราะคนพวกนีชอบอ่านหนงัสือ แลว้กไ็ดอ่้านหนงัสือมามากแลว้ แต่โอกาสทีจะอ่านใจของ
ตวัเองน่ะหายากมาก ฉะนนัระหวา่งทีมาบวชสามเดือนนี กต็อ้งขอใหปิ้ดหนงัสือ ปิดตาํรับตาํราต่างๆใหห้มดใน
ระหวา่งทีบวชนีน่ะ เป็นโอกาสวเิศษแลว้ทีจะไดอ่้านใจของตวัเอง

การตามดูใจของตวัเองนี น่าสนใจมาก ใจทียงัไม่ไดฝึ้ก มนักค็อยวงิไปตามนิสยัเคยชินทียงัไม่ไดฝึ้ก ไม่ไดอ้บรม
มนัเตน้คึกคกัไปตามเรืองตามราว ตามความคะนอง เพราะมนัยงัไม่เคยถกูฝึก ดงันนัจงฝึกใจของตวัเอง การ
ปฏิบติัภาวนาในทางพทุธศาสนากคื็อการปฏิบติัเรืองใจ ฝึกจิตฝึกใจของตวั ฝึกอบรมจิตของตวัเองนีแหละเรืองนี
สาํคญัมาก การฝึกใจเป็นหลกัสาํคญั พทุธศาสนาเป็นศาสนาของใจ มนัมีเท่านี ผูที้ฝึกปฏิบติัทางจิต คือผูป้ฏิบติั
ธรรมในทางพทุธศาสนา

การฝึกใจ
ใจของเรานีมนัอยูใ่นกรง ยงิกวา่นนัมนัยงัมีเสือทีกาํลงัอาละวาดอยูใ่นกรงนนัดว้ย ใจทีมนัเอาแต่ใจของเรานี ถา้
หากมนัไม่ไดอ้ะไรตามทีมนัตอ้งการแลว้ มนักอ็าละวาด เราจะตอ้งอบรมใจดว้ยการปฏิบติัภาวนา ดว้ยสมาธิ นี
แหละทีเราเรียกวา่ "การฝึกใจ"

พนืฐานของการปฏบิัตธิรรม
ในเบืองตน้ของการฝึกปฏิบติัธรรม จะตอ้งมีศีลเป็นพืนฐานหรือรากฐาน ศีลนีเป็นสิงอบรมกาย วาจา ซึงบางทีก็
จะเกิดการวุน่วายขึนในใจเหมือนกนั เมือเราพยายามจะบงัคบัใจไม่ใหท้าํตามความอยาก



กินนอ้ย นอนนอ้ย พดูนอ้ย นิสยัความเคยชินอยา่งโลกๆ ลดมนัลง อยา่ยอมตามความอยาก อยา่ยอมตามความติด
ของตน หยดุเป็นทาสมนัเสีย พยายามต่อสูเ้อาชนะอวชิชาใหไ้ดด้ว้ยการบงัคบัตวัเองเสมอ นีเรียกวา่ศีล

เมือพยายามบงัคบัจิตของตวัเองนนั จิตมนักจ็ะดินรนต่อสู้มนัจะรู้สึกถูกจาํกดั ถกูข่มขี เมือมนัไม่ไดท้าํตามทีมนั
อยาก มนักจ็ะกระวนกระวายดินรน ทีนีเห็นทุกขช์ดัละ

เห็นทุกข์ทาํให้เกดิปัญญา
"ทุกข์" เป็นขอ้แรกของอริยสจัจ์ คนทงัหลายพากนัเกลียดกลวัทุกข์ อยากหนีทุกข์ ไม่อยากใหมี้ทุกขเ์ลย ความ
จริง ทุกขนี์แหละจะทาํใหเ้ราฉลาดขึนล่ะ ทาํใหเ้กิดปัญญา ทาํใหเ้รารู้จกัพิจารณาทุกข์ สุขนนัสิมนัจะปิดหูปิดตา
เรา มนัจะทาํใหไ้ม่รู้จกัอด ไม่รู้จกัทน ความสุขสบายทงัหลายจะทาํใหเ้ราประมาท

กิเลสสองตวันีทุกขเ์ห็นไดง่้าย ดงันนัเราจึงตอ้งเอาทุกขนี์แหละมาพิจารณา แลว้พยายามทาํความดบัทุกขใ์หไ้ด้
แต่ก่อนจะปฏิบติัภาวนากต็อ้งรู้จกัเสียก่อนวา่ทุกขคื์ออะไร

ตอนแรกเราจะตอ้งฝึกใจของเราอยา่งนี เราอาจยงัไม่เขา้ใจวา่มนัเป็นอยา่งไร ทาํไป ทาํไปก่อน ฉะนนัเมือครู
อาจารยบ์อกใหท้าํอยา่งใดกท็าํตามไปก่อน แลว้กจ็ะค่อยมีความอดทนอดกลนัขึนเองไม่วา่จะเป็นอยา่งไรใหอ้ด
ทนอดกลนัไวก่้อน เพราะมนัเป็นอยา่งนนัเองอยา่งเช่นเมือเริมฝึกนงัสมาธิ เรากต็อ้งการความสงบทีเดียวแต่กจ็ะ
ไม่ไดค้วามสงบ เพราะมนัยงัไม่เคยทาํสมาธิมาก่อน ใจกบ็อกวา่"จะนังอย่างนีแหละจนกว่าจะได้ความสงบ"

อย่าทอดทงิจิต
แต่พอความสงบไม่เกิดกเ็ป็นทุกข์ กเ็ลยลุกขึน วิงหนีเลย การปฏิบติัอยา่งนีไม่เป็น "การพฒันาจติ" แต่มนัเป็น
การ "ทอดทิงจติ"ไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ ควรทีจะฝึกฝนอบรมตนเองตามคาํสงัสอนของพระพทุธเจา้
ขีเกียจกช่็าง ขยนักช่็าง ใหป้ฏิบติัมนัไปเรือยๆ ลองคิดดูซิ ทาํอยา่งนีจะไม่ดีกวา่หรือ การปล่อยใจตามอารมณ์นนั
จะไม่มีวนัถึงธรรมของพระพทุธเจา้

เมือเราปฏิบติัธรรม ไม่วา่อารมณ์ใดจะเกิดขึนกช่็างมนั แต่ใหป้ฏิบติัไปเรือยๆ ปฏิบติัใหส้มาํเสมอ การตามใจตวั
เองไม่ใช่แนวทางของพระพทุธเจา้ ถา้เราปฏิบติัธรรมตามความคิดความเห็นของเรา เราจะไม่มีวนัรู้แจง้วา่อนัใด
ผดิ อนัใดถูก จะไม่มีวนัรู้จกัใจของตวัเองและไม่มีวนัรู้จกัตวัเอง ดงันนัถา้ปฏิบติัธรรมตามแนวทางของตนเอง
แลว้ยอ่มเป็นการเสียเวลามากทีสุด แต่การปฏิบติัตามแนวทางของพระพทุธเจา้แลว้ยอ่มเป็นหนทางตรงทีสุด

การพฒันาจิต
ขอใหจ้าํไวว้า่ ถึงจะขีเกียจกใ็หพ้ยายามปฏิบติัไป ขยนักใ็หป้ฏิบติัไป ทุกเวลาและทุกหนทุกแห่ง นีจึงจะเรียกวา่
"การพฒันาจติ" ถา้หากปฏิบติัตามความคิดความเห็นของตนเองแลว้ กจ็ะเกิดความคิดความสงสยัไปมากมาย
มนัจะพาใหคิ้ดไปวา่ "เราไม่มบุีญ เราไม่มีวาสนาปฏิบัตธิรรมกน็านนักหนาแล้ว ยงัไม่รู้ ยงัไม่เห็นธรรมเลยสัก
ที" การปฏิบติัธรรมอยา่งนีไม่เรียกวา่เป็น "การพฒันาจิต" แต่เป็น "การพฒันาความหายนะของจิต"



ถา้เมือใดทีปฏิบติัธรรมไปแลว้ มีความรู้สึกอยา่งนีวา่ยงัไม่รู้อะไร ยงัไม่เห็นอะไร ยงัไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึนบา้ง
เลย นีกเ็พราะทีปฏิบติัมามนัผดิ ไม่ไดป้ฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้

สินสงสัยด้วยการปฏิบัตทิถูีกต้อง
พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ "อานนท์ ปฏิบัตใิห้มาก ทําให้มากแล้วจะสินสงสัย" ความสงสยัจะไม่มีวนัสินไปได้
ดว้ยการคิด ดว้ยทฤษฎี ดว้ยการคาดคะเน หรือดว้ยการถกเถียงกนั หรือจะอยูเ่ฉยๆไม่ปฏิบติัภาวนาเลย ความ
สงสยักห็ายไปไม่ไดอี้กเหมือนกนั กิเลสจะหายสินไปไดก้ด็ว้ยการพฒันาทางจิต ซึงจะเกิดไดก้ด็ว้ยการปฏิบติัที
ถูกตอ้งเท่านนั

การปฏิบติัทางจิตทีพระพทุธเจา้ทรงสอนนนั ตรงกนัขา้มกบัหนทางของโลกอยา่งสินเชิง คาํสงัสอนของพระองค์
มาจากพระทยัอนับริสุทธิ ทีไม่ขอ้งเกียวกบักิเลสอาสวะทงัหลาย นีคือแนวทางของพระพทุธเจา้และสาวกของ
พระองค์

เมือเราปฏิบติัธรรม เราตอ้งทาํใจของเราใหเ้ป็นธรรม ไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเรา ถา้ปฏิบติัอยา่งนี ทุกขก์จ็ะเกิด
ขึน แต่ไม่มีใครสกัคนหรอกทีจะพน้จากทุกขไ์ปได้ พอเริมปฏิบติั ทุกขก์อ็ยูต่รงนนัแลว้ หนา้ทีของผูป้ฏิบติันนัจะ
ตอ้งมีสติ สาํรวม และสันโดษ สิงเหล่านีจะทาํใหเ้ราหยดุ คือเลิกนิสยัความเคยชินทีเคยทาํมาแต่เก่าก่อนทาํไมถึง
ตอ้งทาํอยา่งนี ถา้ไม่ทาํอยา่งนี ไม่ฝึกฝนอบรมใจตนเองแลว้มนักจ็ะคึกคะนอง วุน่วายไปตามธรรมชาติของมนั

ธรรมชาตขิองจิตฝึกได้เสมอ
ธรรมชาติของใจนีมนัฝึกกนัได้ เอามาใชป้ระโยชนไ์ด้ เปรียบไดก้บัตน้ไมใ้นป่า ถา้เราปล่อยทิงไวต้ามธรรมชาติ
ของมนั เรากจ็ะเอามนัมาสร้างบา้นไม่ได้ จะเอามาทาํแผน่กระดานก็ไม่ได้ หรือทาํอะไรอยา่งอืนทีจะใชส้ร้างบา้น
กไ็ม่ได้ แต่ถา้ช่างไมผ้า่นมาตอ้งการไมไ้ปสร้างบา้น เขากจ็ะมองหาตน้ไมใ้นป่านีและตดัตน้ไมใ้นป่านีเอาไปใช้
ประโยชน์ ไม่ชา้เขากส็ร้างบา้นเสร็จเรียบร้อย

การปฏิบติัภาวนาและการพฒันาจิตกค็ลา้ยกนัอยา่งนี กต็อ้งเอาใจทียงัไม่ไดฝึ้กเหมือนไมใ้นป่านีแหละ มาฝึกมนั
จนมนัละเอียดประณีตขึน รู้ขึน และวอ่งไวขึน ทุกอยา่งมนัเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมนั เมือเรารู้จกั
ธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ เรากเ็ปลียนมนัได้ ทิงมนักไ็ด้ ปล่อยมนัไปกไ็ด้ แลว้เรากจ็ะไม่ทุกขอี์กต่อไป

จติยดึมนัมนักสั็บสนวุ่นวาย
ธรรมชาติของใจเรามนักอ็ยา่งนนั เมือใดทีเกาะเกียวผกูพนัยดึมนัถือมนักจ็ะเกิดความวุน่วายสบัสน เดียวมนักจ็ะ
วงิวุน่ไปโน่นไปนีพอมนัวุน่วา่ยสบัสนมากๆเขา้ เรากคิ็ดวา่คงจะฝึกอบรมมนัไม่ไดแ้ลว้แลว้กเ็ป็นทุกข์ นีกเ็พราะ
ไม่เขา้ใจวา่มนัตอ้งเป็นของมนัอยา่งนนัเองความคิด ความรู้สึก มนัจะวงิไปวงิมาอยูอ่ยา่งนี แมเ้ราจะพยายามฝึก
ปฏิบติั พยายามใหม้นัสงบ มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนัจะเป็นอยา่งอืนไปไม่ได้ เมือเราติดตามพิจารณาดู
ธรรมชาติของใจอยูบ่่อยๆก็จะค่อยๆเขา้ใจวา่ธรรมชาติของใจมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนัจะเป็นอยา่งอืนไปไม่
ได้



ปล่อยวางได้จิตใจกส็งบ
ถา้เราเห็นอนันีชดั เรากจ็ะทิงความคิดความรู้สึกอยา่งนนัได้ ทีนีกไ็ม่ตอ้งคิดนนัคิดนีอีก คอยแต่บอกตวัเองไว้
อยา่งเดียววา่ "มนัเป็นของมนัอย่างนันเอง" พอเขา้ใจไดช้ดั เห็นแจง้อยา่งนีแลว้ ทีนีกจ็ะปล่อยอะไรๆไดท้งั
หมด กไ็ม่ใช่วา่ความคิดความรู้สึกมนัจะหายไป มนักย็งัอยูน่นัแหละ แต่มนัหมดอาํนาจเสียแลว้

เปรียบกเ็หมือนกบัเดก็ทีชอบซน เล่นสนุก ทาํใหรํ้าคาญ จนเราตอ้งดุเอา ตีเอา แต่เรากต็อ้งเขา้ใจวา่ธรรมชาติของ
เดก็กเ็ป็นอยา่งนนัเอง พอรู้อยา่งนี เรากป็ล่อยใหเ้ดก็เล่นไปตามเรืองของเขาความเดือดร้อนรําคาญของเรากห็มด
ไป มนัหมดไปไดอ้ยา่งไร กเ็พราะเรายอมรับธรรมชาติของเดก็ ความรู้สึกของเราเปลียน และเรายอมรับ
ธรรมชาติของสิงทงัหลาย เราปล่อยวาง จิตของเรากมี็ความสงบเยอืกเยน็ นีเรามีความเขา้ใจอนัถูกตอ้งแลว้ เป็น
สมัมาทิฏฐิ

ถา้ยงัไม่มีความเขา้ใจทีถูกตอ้ง ยงัเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ แมจ้ะไปอยูใ่นถาํลึกมืดสกัเท่าใด ใจมนักย็งัยุง่เหยงิอยู่ ใจจะ
สงบไดก้ด็ว้ยความเห็นทีถูกตอ้ง เป็นสมัมาทิฏฐิเท่านนั ทีนีกห็มดปัญหาจะตอ้งแกเ้พราะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึน
นีมนัเป็นอยา่งนี เราไม่ชอบมนั เราปล่อยวางมนั เมือใดทีมีความรู้สึกเกาะเกียวยดึมนัถือมนัเกิดขึน เราปล่อยวาง
ทนัที เพราะรู้แลว้วา่ความรู้สึกอยา่งนนัมนัไม่ไดเ้กิดขึนมาเพือจะกวนเรา แมบ้างทีเราอาจจะคิดอยา่งนนั แต่ความ
เป็นจริงความรู้สึกนนัเป็นของมนัอยา่งนนัเอง

ถา้เราปล่อยวางมนัเสีย รูปกเ็ป็นสกัแต่วา่รูป เสียงกส็กัแต่วา่เสียง กลินกส็กัแต่วา่กลิน รสกส็กัแต่วา่รส
โผฏฐพัพะกส็กัแต่วา่โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์กส็กัแต่วา่ธรรมารมณ์ เปรียบเหมือนนาํมนักบันาํท่า ถา้เราเอาทงั
สองอยา่งนีเทใส่ขวดเดียวกนั มนักไ็ม่ปนกนั เพราะธรรมชาติมนัต่างกนั เหมือนกบัทีคนฉลาดกต่็างกบัคนโง่
พระพทุธเจา้กท็รงอยูก่บัรูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ แต่พระองคท์รงเป็นพระอรหนัต์ พระองคจึ์ง
ทรงเห็นสิงเหล่านีเป็นเพียงสิง "สักว่า" เท่านนั

ใจกสั็กว่าใจ ความคดิกสั็กว่าความคดิ
พระองคท์รงปล่อยวางมนัไปเรือยๆ ตงัแต่ทรงเขา้พระทยัแลว้วา่ ใจกส็กัวา่ใจ ความคิดกส็กัวา่ความคิด พระองค์
ไม่ทรงเอามนัมาปนกนั ใจกส็กัวา่ใจ ความคิดความรู้สึกกส็กัวา่ความคิด ความรู้สึกปล่อยใหม้นัป็นเพียงสิง "สัก
ว่า" รูปกส็กัวา่รูป เสียงกส็กัวา่เสียงความคิดกส็กัวา่ความคิด จะตอ้งไปยดึมนัถือมนัทาํไม ถา้คิดไดรู้้สึกไดอ้ยา่ง
นีเรากจ็ะแยกกนัได้ ความคิดความรู้สึก (อารมณ์) อยูท่างหนึงใจกอ็ยูอี่กทางหนึง เหมือนกบันาํมนักบันาํท่า อยู่
ในขวดเดียวกนัแต่มนัแยกกนัอยู่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกของพระองค์ กอ็ยูร่่วมกบัปุถุชนคนธรรมดาทีไม่ไดรู้้ธรรม ท่านไม่ไดเ้พียงอยู่
ร่วมเท่านนั แต่ท่านยงัสอนคนเหล่านนั ทงัคนฉลาด คนโง่ ใหรู้้จกัวิธีทีจะศึกษาธรรมปฏิบติัธรรมและรู้แจง้ใน
ธรรม ท่านสอนไดเ้พราะท่านไดป้ฏิบติัมาเองท่านรู้วา่มนัเป็นเรืองของใจเท่านนั เหมือนอยา่งทีไดพ้ดูมานีแหละ

ดงันนัการปฏิบติัภาวนานีอยา่ไปสงสยัมนัเลย เราหนีจากบา้นมาบวช ไม่ใช่เพือหนีมาอยูก่บัความหลงหรืออยูก่บั
ความขลาดความกลวั แต่หนีมาเพือฝึกอบรมตวัเอง เพือเป็นนายตวัเอง ชนะตวัเองถา้เราเขา้ใจไดอ้ยา่งนี เรากจ็ะ
ปฏิบติัธรรมได้ ธรรมะจะแจ่มชดัขึนในใจของเรา



ธรรมะมอียู่ทุกหนทุกแห่ง
ผูที้เขา้ใจธรรมะกเ็ขา้ใจตวัเอง ใครเขา้ใจตวัเองกเ็ขา้ใจธรรมะทุกวนันีกเ็หลือแต่เปลือกของธรรมะเท่านนั ความ
เป็นจริงแลว้ธรรมะมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง ไม่จาํเป็นทีจะตอ้งหนีไปไหน ถา้จะหนีกใ็หห้นีดว้ยความฉลาด ดว้ย
ปัญญา หนีดว้ยความชาํนิชาํนาญ อยา่หนีดว้ยความโง่ ถา้เราตอ้งการความสงบกใ็หส้งบดว้ยความฉลาด ดว้ย
ปัญญาเท่านนักพ็อ

เมือใดทีเราเห็นธรรมะ นนักเ็ป็นสมัมาปฏิปทาแลว้ กิเลสกส็กัแต่วา่กิเลส ใจกส็กัแต่วา่ใจ เมือใดทีเราทิงได้
ปล่อยวางไดแ้ยกไดเ้มือนนัมนักเ็ป็นเพียงสิงสกัวา่ เป็นเพียงอยา่งนีอยา่งนนัสาํหรับเราเท่านนัเอง เมือเราเห็นถูก
แลว้ กจ็ะมีแต่ความปลอดโปร่ง ความเป็นอิสระตลอดเวลา

พระพทุธองคต์รัสวา่ "ดูก่อนภิกษุทงัหลายท่านอยา่ยดึมนัในธรรม" ธรรมะคืออะไร คือทุกสิงทุกอยา่ง ไม่มี
อะไรทีไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดกเ็ป็นธรรมะ ความสุขความทุกขก์เ็ป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็
เป็นธรรมะ ไม่วา่จะเป็นสิงเลก็นอ้ยแค่ไหนกเ็ป็นธรรมะ

ปฏิบัติเพอืละ อย่าปฏิบัตเิพอืสะสม
เมือเราปฏิบติัธรรมเราเขา้ใจอนันี เรากป็ล่อยวางได้ ดงันนักต็รงกบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีวา่ ไม่ใหย้ดึมนัถือ
มนัในสิงใด ทุกอยา่งทีเกิดขึนในใจเรา ในจิตเรา ในร่างกายของเรา มีแต่ความแปรเปลียนไปทงันนั พระพทุธองค์
จึงทรงสอนไม่ใหย้ดึมนัถือมนัพระองคท์รงสอนพระสาวกของพระองคใ์หป้ฏิบติัเพือละ เพือถอนไม่ใหป้ฏิบติั
เพือสะสม

ถา้เราทาํตามคาํสอนของพระองค์ เรากถู็กเท่านนัแหละ เราอยูใ่นทางทีถูกแลว้ แต่บางทีกย็งัมีความวุน่วายเหมือน
กนั ไม่ใช่คาํสอนของพระองคท์าํใหวุ้น่วาย กิเลสของเรานนัแหละทีมนัทาํใหวุ้น่วาย มนัมาบงัคบัความเขา้ใจอนั
ถูกตอ้งเสีย กเ็ลยทาํใหเ้ราวุน่วาย

ความจริงการปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้นนั ไม่มีอะไรลาํบาก ไม่มีอะไรยุง่ยาก การปฏิบติัตามทางของ
พระองคไ์ม่มีทุกขเ์พราะทางของพระองคคื์อ "ปล่อยวาง" ใหห้มดทุกสิงทุกอยา่ง

จุดหมายสูงสุดของการปฏิบติัภาวนานนั ท่านทรงสอนให"้ปล่อยวาง" อยา่แบกถืออะไรใหม้นัหนกั ทิงมนัเสีย
ความดีกทิ็งความถูกตอ้งกทิ็ง คาํวา่ทิงหรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ตอ้งปฏิบติั แต่หมายความวา่ใหป้ฏิบติั "การละ" 
"การปล่อยวาง" นนัแหละ

จงอยู่กบัปัจจุบัน อย่าจมอยู่กบัอดตี
พระองคท์รงสอนใหพ้ิจารณาธรรมทงัหลาย ทีกายทีใจของเราธรรมะไม่ไดอ้ยูไ่กลทีไหน อยูที่ตรงนี อยูที่กายทีใจ
ของเรานีแหละดงันนันกัปฏิบติัตอ้งปฏิบติัอยา่งเขม้แขง็ เอาจริงเอาจงัใหใ้จมนัผอ่งใสขึน สวา่งขึน ใหม้นัเป็นใจ



อิสระ ทาํความดีอะไรแลว้กป็ล่อยมนัไป อยา่ไปยดึไว้ หรืองดเวน้การทาํชวัไดแ้ลว้ กป็ล่อยมนัไป พระพทุธเจา้
ทรงสอนใหอ้ยูก่บัปัจจุบนันี ทีนีและเดียวนี ไม่ใช่อยูก่บัอดีตหรืออนาคต

คาํสอนทีเขา้ใจผดิกนัมาก แลว้กถ็กเถียงกนัมากทีสุด ตามความคิดเห็นของตนกคื็อเรือง "การปล่อยวาง" หรือ
"การทํางานด้วยจิตว่าง" นีแหละ การพดูอยา่งนีเรียกวา่พดู "ภาษาธรรม" เมือเอามาคิดเป็นภาษาโลกมนักเ็ลย
ยุง่ แลว้กตี็ความหมายวา่อยา่งนนั ทาํอะไรกไ็ดต้ามใจชอบละซิ

ความจริงมนัหมายความอยา่งนี อุปมาเหมือนวา่เราแบกกอ้นหินหนกัอยูก่อ้นหนึง แบกไปกรู้็สึกหนกั แต่กไ็ม่รู้จะ
ทาํอยา่งไรกบัมนักไ็ดแ้ต่แบกอยูอ่ยา่งนนัแหละ พอมีใครบอกวา่ ใหโ้ยนมนัทิงเสียซิ กม็าคิดอีกแหละวา่ "เอ...
ถ้าเราโยนมันทิงไปแล้ว เรากไ็ม่มีอะไรเหลอืน่ะซิ" กเ็ลยแบกอยูน่นัแหละ ไม่ยอมทิง

ประโยชน์ของการปล่อยวาง
ถา้จะมีใครบอกวา่ โยนทิงไปเถอะ แลว้จะดีอยา่งนนั เป็นประโยชน์อยา่งนี เรากย็งัไม่ยอมโยนทิงอยูน่นัแหละ
เพราะกลวัแต่วา่จะไม่มีอะไรเหลือ กเ็ลยแบกกอ้นหินหนกัไว้ จนเหนือยอ่อนเพลียเตม็ที จนแบกไม่ไหวแลว้กเ็ลย
ปล่อยมนัตกลง ตอนทีปล่อยมนัตกลงนีแหละกจ็ะเกิดความรู้เรืองการปล่อยวางขึนมาเลย เราจะรู้สึกเบาสบาย
แลว้กรู้็ไดด้ว้ยตวัเองวา่การแบกกอ้นหินนนัมนัหนกัเพียงใดแต่ตอนทีเราแบกอยูน่นัเราไม่รู้หรอกวา่การปล่อยวาง
มีประโยชนเ์พียงใด

ดงันนัถา้มีใครมาบอกใหป้ล่อยวาง คนทียงัมืดอยูก่ไ็ม่รู้ไม่เขา้ใจหรอก กจ็ะหลบัหูหลบัตาแบกกอ้นหินกอ้นนนั
อยา่งไม่ยอมปล่อย จนกระทงัมนัหนกัจนเหลือทีจะทนนนัแหละ ถึงจะยอมปล่อย แลว้กจ็ะรู้สึกไดด้ว้ยตวัเอง วา่
มนัเบามนัสบายแค่ไหนทีปล่อยมนัไปไดต่้อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอีกกไ็ด้ แต่ตอนนีเราพอรู้แลว้วา่ ผลของ
การแบกนนัเป็นอยา่งไร เรากจ็ะปล่อยมนัไดโ้ดยง่ายขึน ความเขา้ใจในความไร้ประโยชน์ของการแบกหาม และ
ความเบาสบายของการปล่อยวางนีแหละ คือตวัอยา่งทีแสดงถึงการรู้จกัตวัเอง

ความยดึมนัถือมนัในตวัของเรากเ็หมือนกอ้นหินหนกักอ้นนนัพอคิดวา่จะปล่อย "ตวัเรา" กเ็กิดความกลวัวา่
ปล่อยไปแลว้กจ็ะไม่มีอะไรเหลือ เหมือนกบัทีไม่ยอมปล่อยกอ้นหินกอ้นนนั แต่ในทีสุดเมือปล่อยมนัไปได้ เราก็
จะรู้สึกเองถึงความเบาสบายในการทีไม่ไดย้ดึมนัถือมนั

การฝึกใจต้องไม่ยดึมนัถือมนั
ในการฝึกใจนี เราตอ้งไม่ยดึมนัทงัสรรเสริญ ทงันินทา ความตอ้งการแต่สรรเสริญ และไม่ตอ้งการนินทานนั เป็น
วถีิทางของโลกแต่แนวทางของพระพทุธเจา้ใหรั้บสรรเสริญตามเหตุตามปัจจยัของมนั และกใ็หรั้บนินทาตามเหตุ
ตามปัจจยัของมนัเหมือนกนั เหมือนอยา่งกบัการเลียงเดก็ บางทีถา้เราไม่ดุเดก็ตลอดเวลา มนักดี็เหมือนกนัผูใ้หญ่
บางคนดุมากเกินไป ผูใ้หญ่ทีฉลาดยอ่มรู้จกัวา่เมือใดควรดุเมือใดควรชม

ใจของเรากเ็หมือนกนั ใชปั้ญญาเรียนรู้จกัใจ ใชค้วามฉลาดรักษาใจไว้ แลว้เรากจ็ะเป็นคนฉลาดทีรู้จกัฝึกใจ เมือ
ฝึกบ่อยๆมนักจ็ะสามารถกาํจดัทุกขไ์ด้ ความทุกขเ์กิดขึนทีใจนีเอง มนัทาํใหใ้จสบัสนมืดมวั มนัเกิดขึนทีนีมนัก็
ตายทีนี



ถ้ายดึมันเข้าเรากถู็กกดั
เรืองของใจมนัเป็นอยา่งนี บางทีกคิ็ดดี บางทีกคิ็ดชวั ใจมนัหลอกลวง เป็นมายา จงอยา่ไวใ้จมนั แต่จงมองเขา้ไป
ทีใจ มองใหเ้ห็นความเป็นอยูอ่ยา่งนนัของมนั ยอมรับมนัทงันนั ทงัใจดีใจชวัเพราะมนัเป็นของมนัอยา่งนนั ถา้เรา
ไม่ไปยดึถือมนั มนักเ็ป็นของมนัอยูแ่ค่นนั แต่ถา้เราไปยดึมนัเขา้ เรากจ็ะถูกมนักดัเอา แลว้เรากเ็ป็นทุกข์ ถา้ใจ
เป็นสมัมาทิฏฐิแลว้กจ็ะมีแต่ความสงบ จะเป็นสมาธิ จะมีความฉลาด ไม่วา่จะนงัหรือจะนอน กจ็ะมีแต่ความสงบ
ไม่วา่จะไปไหน ทาํอะไรกจ็ะมีแต่ความสงบ

วนันีท่าน (ภิกษุชาวตะวนัตก) ไดพ้าลูกศิษยม์าฟังธรรม ท่านอาจจะเขา้ใจบา้ง ไม่เขา้ใจบา้ง ผมไดพ้ดูเรืองการ
ปฏิบติัเพือใหท่้านเขา้ใจไดง่้าย ท่านจะคิดวา่ถูกหรือไม่กต็าม กข็อใหท่้านลองนาํไปพิจารณาดู ผมในฐานะ
อาจารยอ์งคห์นึง กอ็ยูใ่นฐานะคลา้ยๆกนัผมเองกอ็ยากฟังธรรมเหมือนกนั เพราะไม่วา่ผมจะไปทีไหน กต็อ้งไป
แสดงธรรมใหผู้อื้นฟัง แต่ตวัเองไม่ไดมี้โอกาสฟังเลย คราวนีกดู็ท่านพอใจในการฟังธรรมอยู่ เวลาผา่นไปเร็ว
เมือท่านนงัฟังอยา่งเงียบๆเพราะท่านกาํลงักระหายธรรมะ ท่านจึงตอ้งการฟัง

เมือก่อนนี การแสดงธรรมกเ็ป็นความเพลิดเพลินอยา่งหนึงแต่ต่อมาความเพลิดเพลินกค่็อยหายไป รู้สึกเหนือย
และเบือ กก็ลบัอยากเป็นผูฟั้งบา้ง เพราะเมือฟังธรรมจากครูอาจารยน์นั มนัเขา้ใจง่ายและมีกาํลงัใจ แต่เมือเราแก่
ขึน มีความหิวกระหายในธรรมะรสชาติของมนักย็งิเอร็ดอร่อยมากขึน

การเป็นครูอาจารยข์องผูอื้นนนั จะตอ้งเป็นตวัอยา่งแก่พระภิกษุอืนๆ เป็นตวัอยา่งแก่ลูกศิษย์ เป็นตวัอยา่งแก่ทุก
คนฉะนนัอยา่ลืมตนเองแลว้กอ็ยา่คิดถึงตนเอง ถา้ความคิดอยา่งนนัเกิดขึน รีบกาํจดัมนัเเสีย ถา้ทาํไดอ้ยา่งนีกจ็ะ
เป็นผูที้รู้จกัตวัเอง

ให้รู้สึกตวัทวัพร้อมอยู่ตลอดเวลา
วธีิปฏิบติัธรรมมีมากมายเป็นลา้นๆวิธี พดูเรืองการภาวนาไม่มีทีจบ สิงทีจะทาํใหเ้กิดความสงสยัมีมากมาย
หลายอยา่ง แต่ใหก้วาดมนัออกไปเรือยๆ แลว้จะไม่เหลือความสงสยั เมือเรามีความเขา้ใจถูกตอ้งเช่นนี ไม่วา่จะ
นงัหรือจะเดิน กมี็แต่ความสงบ ความสบายไม่วา่จะปฏิบติัภาวนาทีไหน ใหมี้ความรู้สึกตวัทวัพร้อม อยา่ถือวา่จะ
ปฏิบติัภาวนาแต่เฉพาะขณะนงัหรือเดินเท่านนั ทุกสิงทุกอยา่งทุกหนทุกแห่งเป็นการปฏิบติัไดท้งันนั

ใหรู้้สึกตวัทวัพร้อมอยูต่ลอดเวลา ใหมี้สติอยู่ ใหเ้ห็นการเกิดดบัของกายและใจ แต่อยา่ใหม้นัมาทาํใจใหวุ้น่วาย
ใหป้ล่อยวางมนัไป ความรักเกิดขึนกป็ล่อยมนัไป มนัมาจากไหนกใ็หม้นักลบัไปทีนนั ความโลภเกิดขึนกป็ล่อย
มนัไป ตามมนัไป ตามดูวา่มนัอยูที่ไหนแลว้ตามไปส่งมนัใหถึ้งที อยา่เกบ็มนัไวส้กัอยา่ง

ฝึกใจได้ใจจักปราศจากกเิลส
ถา้ท่านปฏิบติัไดอ้ยา่งนี ท่านกจ็ะเหมือนกบับา้นวา่ง หรือพดูอีกอยา่งหนึง
กคื็อ นีคือใจวา่ง เป็นใจทีวา่งและอิสระจากกิเลส ความชวัทงัหลาย เรา
เรียกวา่ใจวา่ง แต่ไม่ใช่วา่งเหมือนวา่ไม่มีอะไร มนัวา่งจากกิเลส แต่เตม็ไป



ดว้ยความฉลาด ดว้ยปัญญา ฉะนนัไม่วา่จะทาํอะไร กท็าํดว้ยปัญญา คิด
ดว้ยปัญญา จะมีแต่ปัญญาเท่านนั

นีเป็นคาํสอนทีผมขอมอบใหใ้นวนันี ถา้การฟังธรรมทาํใหใ้จท่านสงบ กดี็
แลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํอะไร บางท่านอาจจะไม่เชือ ถา้เราทาํใจใหส้งบ ฟังแลว้กไ็ม่ใหผ้า่นไป แต่นาํมาพิจารณา
อยูเ่รือยๆอยา่งนี เรากเ็หมือนเครืองบนัทึกเสียง เมือเรา "เปิด" มนั มนักอ็ยูต่รงนนั อยา่กลวัวา่จะไม่มีอะไร เมือ
ใดทีท่านเปิดเครืองบนัทึกเสียงของท่าน ทุกอยา่งกอ็ยูใ่นนนั

ขอมอบธรรมะนีต่อพระภิกษุทุกรูปและต่อทุกคน บางท่านอาจจะรู้ภาษาไทยเพียงเลก็นอ้ย แต่กไ็ม่เป็นไร ใหท่้าน
เรียนภาษาธรรมเถิด เท่านีกดี็เพียงพอแลว้
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อ่านใจธรรมชาติ
การภาวนาหมายความวา่ใหคิ้ดดูใหช้ดัๆ พยายามอยา่รีบร้อนเกินไป อยา่ชา้
เกินไป ค่อยทาํค่อยไป แต่ใหมี้วธีิการและจุดหมายในการปฏิบติัภาวนานนั

ทุกคนทีออกมาปฏิบติันนั กอ็อกมาดว้ย "ความอยาก"กนัทงันนั มนัมีความ
อยาก แต่ความอยากนี บางทีมนักป็นกบัความหลง ถา้อยากแลว้ไม่หลง มนัก็
อยากดว้ยปัญญา ความอยากอยา่งนีท่านเรียกวา่ เป็นบารมีของตน แต่ไม่ใช่
ทุกคนนะทีมีปัญญา

บางคนไม่อยากจะใหม้นัอยาก เพราะเขา้ใจวา่ การมาปฏิบติักเ็พือระงบัความ
อยาก ความจริงน่ะ ถา้หากวา่ไม่มีความอยาก กไ็ม่มีขอ้ปฏิบติั ไม่รู้วา่จะทาํ
อะไร ลองพิจารณาดูกไ็ด้

ทุกคน แมอ้งคพ์ระพทุธเจา้ของเรากต็าม ทีท่านออกมาปฏิบติั กเ็พือจะให้
บรรเทากิเลสทงัหลายนนั

แต่วา่มนัตอ้งอยากทาํ อยากปฏิบติั อยากใหม้นัสงบ และกไ็ม่อยากใหม้นัวุน่วาย ทงัสองอยา่งนี มนัเป็นอุปสรรค
ทงันนั ถา้เราไม่มีปัญญา ไม่มีความฉลาดในการกระทาํอยา่งนนั เพราะวา่มนัปนกนัอยู่ อยากทงัสองอยา่งนีมนัมี
ราคาเท่าๆกนั

อยากจะพน้ทุกขม์นัเป็นกิเลส สาํหรับคนไม่มีปัญญาอยากดว้ยความโง่ ไม่อยากมนักเ็ป็นกิเลส เพราะไม่อยากอนั
นนัมนัประกอบดว้ยความโง่เหมือนกนั คือทงัอยาก ไม่อยาก ปัญญากไ็ม่มี ทงัสองอยา่งนี มนัเป็นกามสุขลัลิกานุ
โยโค กบัอตัตกิลมถานุโยโค ซึงพระพทุธองคข์องเรา ขณะทีพระองคก์าํลงัทรงปฏิบติัอยูน่นั ท่านกห็ลงใหลใน
อยา่งนี ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร ท่านหาอุบายหลายประการ กวา่จะพบของสองสิงนี

ทุกวนันีเราทงัหลายกเ็หมือนกนั ทุกสิงทงัสองอยา่งนีมนักวนอยู่ เราจึงเขา้สู่ทางไม่ไดก้เ็พราะอนันี ความเป็นจริง
นีทุกคนทีมาปฏิบติั กเ็ป็นปุถุชนมาทงันนั ปุถุชนกเ็ตม็ไปดว้ยความอยาก ความอยากทีไม่มีปัญญา อยากดว้ย
ความหลงไม่อยากมนักมี็โทษเหมือนกนั "ไม่อยาก" มนักเ็ป็นตณัหา "อยาก" มนักเ็ป็นตณัหาอีกเหมือนกนั

ทีนี นกัปฏิบติัยงัไม่รู้เรืองวา่ จะเอายงัไงกนั เดินไปขา้งหนา้กไ็ม่ถูก เดินกลบัไปขา้งหลงักไ็ม่ถูก จะหยดุกห็ยดุไม่
ไดเ้พราะมนัยงัอยากอยู่ มนัยงัหลงอยู่ มีแต่ความอยาก แต่ปัญญาไม่มี มนัอยากดว้ยความหลง มนักเ็ป็นตณัหา ถึง
แมไ้ม่อยาก มนักเ็ป็นความหลง มนักเ็ป็นตณัหาเหมือนกนัเพราะอะไร? เพราะมนัขาดปัญญา

ความเป็นจริงนนั ธรรมะมนัอยูต่รงนนัแหละ ตรงความอยากกบัความไม่อยากนนัแหละ แต่เราไม่มีปัญญา ก็
พยายามไม่ใหอ้ยากบา้ง เดียวกอ็ยากบา้ง อยากใหเ้ป็นอยา่งนนั ไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งนี ความจริงทงัสองอยา่งนี
หรือทงัคู่นีมนัตวัเดียวกนัทงันนั ไม่ใช่คนละตวั แต่เราไม่รู้เรืองของมนั



พระพทุธเจา้ของเรา และสาวกทงัหลายของพระองคน์นัท่านกอ็ยากเหมือนกนั แต่ "อยาก" ของท่านนนั เป็น
เพียงอาการของจิตเฉยๆ หรือ "ไม่อยาก" ของท่าน กเ็ป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆอีกเหมือนกนั มนัวบูเดียวเท่า
นนั กห็ายไปแลว้

ดงันนัความอยากหรือไม่อยากนี มนัมีอยูต่ลอดเวลาแต่สาํหรับผูมี้ปัญญานนั "อยาก" กไ็ม่มีอุปาทาน "ไม่อยาก" 
กไ็ม่มีอุปาทาน เป็น "สกัแต่วา่" อยากหรือไม่อยากเท่านนั ถา้พดูตามความจริงแลว้ มนักเ็ป็นแต่อาการของจิต
อาการของจิตมนัเป็นของมนัอยา่งนนัเอง ถา้เรามาตะครุบมนัอยูใ่กล้ๆ นีมนักเ็ห็นชดั

ดงันนัจึงวา่การพิจารณานนั ไม่ใช่รู้ไปทีอืน มนัรู้ตรงนีแหละ เหมือนชาวประมงทีออกไปทอดแหนนัแหละ ทอด
แหออกไปถูกปลาตวัใหญ่ เจา้ของผูท้อดแหจะคิดอยา่งไร? กก็ลวั กลวัปลาจะออกจากแหไปเสีย เมือเป็นเช่นนนั
ใจมนักดิ็นรนขึนระวงัมาก บงัคบัมาก ตะครุบไปตะครุบมาอยูน่นัแหละ ประเดียวปลามนักอ็อกจากแหไปเสีย
เพราะไปตะครุบมนัแรงเกินไป อยา่งนนัโบราณท่านพดูถึงเรืองอนันี ท่านวา่ค่อยๆทาํมนั แต่อยา่ไปห่างจากมนั นี
คือปฏิปทาของเราค่อยๆคลาํมนัไปเรือยๆ อยา่งนนัแหละ

อยา่ปล่อยมนั หรือไม่อยากรู้มนั ตอ้งรู้ ตอ้งรู้เรืองของมนั พยายามทาํมนัไปเรือยๆ ใหเ้ป็นปฏิปทา ขีเกียจเรากท็าํ
ไม่ขีเกียจเรากท็าํ เรียกวา่การทาํการปฏิบติั ตอ้งทาํไปเรือยๆอยา่งนี

ถา้หากวา่เราขยนั ขยนัเพราะความเชือ มนัมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มี ถา้เป็นอยา่งนี ขยนัไปๆ แลว้มนักไ็ม่เกิดผล
อะไรขึนมากมาย ขยนัไปนานๆเขา้ แต่มนัไม่ถูกทาง มนักไ็ม่สงบระงบั ทีนีกจ็ะเกิดความคิดวา่ เรานีบุญนอ้ยหรือ
วาสนานอ้ยหรือคิดไปวา่ มนุษยใ์นโลกนีคงทาํไม่ไดห้รอก แลว้กเ็ลยหยดุเลิกทาํเลิกปฏิบติั

ถา้เกิดความคิดอยา่งนีเมือใด ขอใหร้ะวงัใหม้าก ใหมี้ขนัติ ความอดทน ใหท้าํไปเรือยๆ เหมือนกบัเราจบัปลาตวั
ใหญ่ กใ็หค่้อยๆคลาํมนัไปเรือยๆ ปลามนักจ็ะไม่ดินแรงค่อยๆทาํไปเรือยๆไม่หยดุ ไม่ชา้ปลากจ็ะหมดกาํลงั มนัก็
จบัง่าย จบัใหถ้นดัมือเลย ถา้เรารีบจนเกินไป ปลามนักจ็ะหนีดินออกจากแหเท่านนั

ดงันนัการปฏิบติันี ถา้เราพิจารณาตามพืนเหตุของเราเช่นวา่ เราไม่มีความรู้ในปริยติั ไม่มีความรู้ในอะไรอืน ทีจะ
ใหก้ารปฏิบติัมนัเกิดผลขึน กดู็ความรู้ทีเป็นพืนเพเดิมของเรานนัแหละอนันนักคื็อ "ธรรมชาติของจิต" นีเอง มนั
มีของมนัอยูแ่ลว้ เราจะไปเรียนรู้มนั มนักมี็อยู่ หรือเราจะไม่ไปเรียนรู้มนั มนักมี็อยู่

อยา่งทีท่านพดูวา่ พระพทุธเจา้จะบงัเกิดขึนกต็าม หรือไม่บงัเกิดขึนกต็าม ธรรมะกค็งมีอยูอ่ยา่งนนั มนัเป็นของ
มนัอยูอ่ยา่งนนั ไม่พลิกแพลงไปไหน มนัเป็นสจัจธรรม เราไม่เขา้ใจสจัจธรรม กไ็ม่รู้วา่สจัจธรรมเป็นอยา่งไร นี
เรียกวา่การพิจารณาในความรู้ของผูป้ฏิบติัทีไม่มีพืนปริยติั

ขอใหดู้จิต พยายามอ่านจิตของเจา้ของ พยายามพดูกบัจิตของเจา้ของ มนัจึงจะรู้เรืองของจิต ค่อยๆทาํไป ถา้ยงัไม่
ถึงทีของมนั มนักไ็ปอยูอ่ยา่งนนั

ครูบาอาจารยบ์างท่านบอกวา่ ทาํไปเรือยๆ อยา่หยดุบางทีเรามาคิด "เออ ทาํไปเรือยๆ ถา้ไม่รู้เรืองของมนั ถา้ทาํ
ไม่ถกูทีมนั มนัจะรู้อะไร" อยา่งนีเป็นตน้ กต็อ้งไปเรือยๆก่อนแลว้มนักจ็ะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึนในสิงทีเราพาก
เพียรทาํนนั



มนัเหมือนกนักบับุรุษทีไปสีไฟ ไดฟั้งท่านบอกวา่ เอาไมไ้ผส่องอนัมาสีกนัเขา้ไปเถอะ แลว้จะมีไฟเกิดขึน บุรุษ
นนักจ็บัไมไ้ผเ่ขา้สองอนั สีกนัเขา้ แต่ใจร้อน สีไปไดห้น่อย กอ็ยากใหม้นัเป็นไฟ ใจกเ็ร่งอยูเ่รือย ใหเ้ป็นไฟเร็วๆ
แต่ไฟกไ็ม่เกิดสกัที บุรุษนนักเ็กิดความขีเกียจ แลว้กห็ยดุพกั แลว้จึงลองสีอีกนิด แลว้กห็ยดุพกั ความร้อนทีพอมี
อยูบ่า้ง กห็ายไปล่ะซิ เพราะความร้อนมนัไม่ติดต่อกนั

ถา้ทาํไปเรือยๆอยา่งนี เหนือยกห็ยดุ มีแต่เหนือยอยา่งเดียวกพ็อได้ แต่มีขีเกียจปนเขา้ดว้ย เลยไปกนัใหญ่ แลว้
บุรุษนนักห็าวา่ไฟไม่มี ไม่เอาไฟ กทิ็ง เลิก ไม่สีอีก แลว้กไ็ปเทียวประกาศวา่ ไฟไม่มี ทาํอยา่งนีไม่ได้ ไม่มีไฟ
หรอก เขาไดล้องทาํแลว้

กจ็ริงเหมือนกนัทีไดท้าํแลว้ แต่ทาํยงัไม่ถึงจุดของมนัคือความร้อนยงัไม่สมดุลกนั ไฟมนักเ็กิดขึนไม่ได้ ทงัที
ความจริงไฟมนักมี็อยู่ อยา่งนีกเ็กิดความทอ้แทขึ้นในใจของผูป้ฏิบติันนั กล็ะอนันีไปทาํอนัโนน้เรือยไป อนันีฉนั
ใดกฉ็นันนั

การปฏิบติันนั ปฏิบติัทางกายทางใจทงัสองอยา่ง มนัตอ้งพร้อมกนั เพราะอะไร? เพราะพืนเพมนัเป็นคนมีกิเลส
ทงันนั พระพทุธเจา้ก่อนทีจะเป็นพระพทุธเจา้ ท่านกมี็กิเลสแต่ท่านมีปัญญามากหลาย พระอรหนัตก์เ็หมือนกนั
เมือยงัเป็นปุถุชนอยูก่เ็หมือนกบัเรา

เมือความอยากเกิดขึนมา เรากไ็ม่รู้จกั เมือความไม่อยากเกิดขึนมา เรากไ็ม่รู้จกั บางทีกร้็อนใจ บางทีกดี็ใจ ถา้ใจ
เราไม่อยาก กดี็ใจแบบหนึง และวุน่วายอีกแบบหนึง ถา้ใจเราอยาก มนักว็ุน่วายอยา่งหนึง และดีใจอยา่งหนึง มนั
ประสมประเสกนัอยูอ่ยา่งนี

อนันีคือปฏิปทาของผูป้ฏิบติัเรา เหมือนอยา่งทีพระวนิยัทีเราฟังๆกนัไปนี ดูแลว้มนัเป็นของยาก จะตอ้งรักษา
สิกขาบททุกอยา่ง ใหไ้ปท่องทุกอยา่ง เมือจะตรวจดูศีลของเจา้ของกต็อ้งไปตรวจดูทุกสิกขาบท กคิ็ดหนกัใจวา่
"โอ อยา่งนีไม่ไหวแลว้" 

ความจริงเมือพระพทุธเจา้ท่านสอนใหพิ้จารณากายอยา่ง เกศา โลมา นขา ทนัตา ตะโจ มนักมี็แต่กายทงันนัอยา่ง
ทีท่านใหก้รรมฐานครังแรก กมี็แต่เรืองกายทงันนั ท่านใหพิ้จารณาอยูต่รงนี ใหดู้ตรงนี ถา้เราพิจารณาแลว้เห็นไม่
ชดัมนักจ็ะเห็นคนไม่ชดัสกัคน คนอืนกไ็ม่ชดั ตวัเราเองกไ็ม่ชดัเห็นตวัเรากส็งสยัเห็นคนอืนกส็งสยั มนัสงสยัอยู่
ตลอดไปแต่ถา้เราสามารถเห็นตวัเราไดช้ดัเท่านนั มนักห็มดสงสยั

เพราะอะไร? เพราะรูปนามมนัเหมือนกนัทงันนั ถา้หากเราเห็นชดัในตวัเราคนเดียว กเ็หมือนเห็นคนทงัโลก ไม่
ตอ้งตามไปดูทุกคน กรู้็วา่คนอืนกเ็หมือนกบัเรา เรากเ็หมือนกบัเขา ถา้เราคิดไดเ้ช่นนี ภาระของเขากน็อ้ยลง ถา้
เราไม่คิดเช่นนนั ภาระของเขากม็าก เพราะจะตอ้งตามไปดูทุกคนในจกัรวาลนี จึงจะรู้จกัคนทุกคน ภาระมนัก็
มากน่ะซิ ถา้คิดอยา่งนีมนักท็าํใหท้อ้แท้

อยา่งพระวินยัของเรานีกเ็หมือนกนั มีสิกขาบทอยูม่ากมายเหลือเกิน ไม่รู้จกัเท่าไหร่แลว้ ถา้เพียงนึกวา่จะตอ้งอ่าน
ใหค้รบทุกสิกขาบท กแ็ยแ่ลว้ ไม่ไหวแลว้ เห็นวา่เหลือวิสยัเสียแลว้ เห็นจะไม่มีทางไปตรวจดูศีลใหส้มบูรณ์
บริบูรณ์ได้ นีความเขา้ใจของเรามนัเป็นอยา่งนนั เหมือนอยา่งวา่ท่านใหรู้้แจง้ซึงมนุษยท์งัหลาย กคิ็ดวา่จะตอ้งไป
ดูคนใหทุ้กคนมนัถึงจะรู้ทุกคน อยา่งนีมนักม็ากเท่านนัแหละ



นีกเ็พราะวา่เรามนัตรงเกินไป ตรงตามตาํรา ตรงตามคาํของครูบาอาจารยเ์กินไป เพราะถา้เราเรียนปริยติัขนาดนนั
มนักไ็ปไม่ไหวเหมือนกนั มนัทาํใหห้มดศรัทธาเหมือนกนัเรียกวา่เรายงัไม่เกิดปัญญา ถา้ปัญญามนัเกิดแลว้ กจ็ะ
เห็นวา่คนทงัหมดกคื็อคนคนเดียว ถา้มนัคือคนคนเดียว เรากพ็ิจารณาแต่เราคนเดียว กเ็พียงพอ เพราะเรากมี็รูป มี
นามลกัษณะของรูปนามมนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนี คนอืนกเ็ป็นอยูอ่ยา่งนีเหมือนกนั ปัญญาจะทาํใหเ้ห็นไดเ้ช่นนนั ทีนี
ภาระทีจะตอ้งคิดกน็อ้ยลง เพราะเห็นเสียแลว้วา่ มนัของอยา่งเดียวกนั

ดงันนั พระพทุธเจา้ท่านจึงวา่ "อตัตะนา โจทะยตัตานงั"จงเตือนตนดว้ยตนเอง ใหเ้ตือนตวัเจา้ของเองนี ไม่มีที
อืน ถา้เราเห็นตวัเราเองแลว้ มนักเ็หมือนกนัหมดทุกคนเพราะอนัเดียวกนั บริษทัเดียวกนั ยหีอ้เดียวกนั เพียงแต่
ต่างสีสณัฐานกนัเท่านนั เหมือนอยา่งยาทมัใจกบัยาบวดหาย มนักย็ารักษาโรคปวดเหมือนกนั เพียงแต่วา่มนั
เปลียนชือ เปลียนรูปห่อเสียหน่อยเท่านนั แทจ้ริงมนักย็ารักษาโรคเดียวกนั

ถา้เราเห็นไดเ้ช่นนี มนักจ็ะง่ายขึน ค่อยๆทาํมนัไปเรือยๆอยา่งนนัแหละ แลว้มนักจ็ะเกิดความฉลาดขึนในการ
กระทาํ ทาํไปเรือยๆจนกวา่มนัจะเกิดความเห็น แลว้จะเห็นความจริงของมนัจริงๆ

ถา้จะพดูเรืองปริยติัแลว้ ทุกอยา่งมนัเป็นปริยติัไดท้งันนัตากเ็ป็นปริยติั หูกเ็ป็นปริยติั จมูกกเ็ป็นปริยติั ปากกเ็ป็น
ปริยติั ลินกเ็ป็นปริยติั กายก็เป็นปริยติั เป็นปริยติัหมดทุกอยา่ง รูปเป็นอยา่งนนั กรู้็วา่รูปเป็นอยา่งนนั แต่วา่เรา
มนัมวัไปติดอยูใ่นรูป ไม่รู้จกัหาทางออก

เสียงเป็นอยา่งนนั กรู้็วา่เสียงเป็นอยา่งนนั แต่กไ็ปติดอยูใ่นเสียง ไม่รู้จกัหาทางออก ดงันนั รูป เสียง กลิน รส
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์นี มนัจึงเป็นห่วงทีเกาะเกียวใหม้นุษยส์ตัวท์งัหลายติดอยูใ่นตวัของมนั ฉะนนักใ็หเ้รา
ปฏิบติัไป คลาํไปอยา่งนนัแหละ แลว้วนัหนึงกจ็ะตอ้งไดค้วามรู้ เกิดความรู้สึกอีกอยา่งหนึงขึนมา

ทีจะไดค้วามรู้เกิดความรู้สึกอีกอยา่งหนึงขึนมาไดนี้ มนัจะเกิดไดจ้ากการปฏิบติัทีไม่หยดุ ไม่ทอ้ถอย ปฏิบติัไป
ทาํไปนานเขา้ๆ พอสมควรกบันิสยัปัจจยัของตน มนักจ็ะเกิดความรู้สึกอยา่งหนึง ทีเรียกวา่ "ธรรมวจิยะ" มนัจะ
เกิดโพชฌงคข์องมนัเอง โพชฌงคท์งัหมด มนัจะเกิดอยูอ่ยา่งนี สอดส่องธรรมไป

โพชฌงัโค สติสงัขาโต ธมัมานงั วจิโย ตถา

วริิยมัปีติ ปัสสทัธิง โพชฌงัคา จะ ตถา ปะเร

สมาธุเปกขโพชฌงัคา สตัเต เต สพัพทสัสินา

เบืองแรกมนัเกิดอยา่งนี อาการนีมนัจะเกิดขึนมา มนักเ็ป็นโพชฌงค์ เป็นองคที์ตรัสรู้ธรรมะทงันนั ถา้เราไดเ้รียน
รู้มนักรู้็ตามปริยติัเหมือนกนั แต่ไม่มองเห็นทีมนัเกิดทีในใจของเรา ไม่เห็นวา่มนัเป็นโพชฌงค์ ความเป็นจริงนนั
โพชฌงคน์นัเกิดมาในลกัษณะอยา่งนี พระพทุธเจา้ท่านจึงบญัญติัผูรู้้ทงัหลายกบ็ญัญติั เป็นขอ้ความออกมาเป็น
ปริยติั ปริยติันีกเ็กิดจากทีไดม้าจากการปฏิบติั ปริยติันีกเ็กิดจากทีไดม้าจากการปฏิบติั แต่มนัถอนตวัออกมาเป็น
ปริยติั เป็นตวัหนงัสือแลว้กไ็ปเป็นคาํพดู แลว้โพชฌงคก์เ็ลยหายไปหายไป โดยทีเราไม่รู้ แต่ความเป็นจริงนนัมนั
กไ็ม่ไดห้ายไปไหนมนัมีอยูใ่นนีทงัหมด

มนัจะเกิดธมัมวิจยะ การพินิจพิจารณาตามไป เกิดความเพียร เกิดปีติ และอืนๆขึนทงัหมด ไปตามลาํดบัของโพ
ชฌงค์ ถา้มนัเกิดการกระทาํขึนทงัหมดดงันี มนักเ็ป็นองคที์ตรัสรู้ธรรมะ มนักต็อ้งมีอยูใ่นนี



ดงันนัท่านจึงวา่ ค่อยๆคลาํไป ค่อยๆพิจารณาไป อยา่นึกวา่มนัอยูข่า้งโนน้ อยา่นึกวา่มนัอยูข่า้งนี เหมือนอยา่ง
พระภิกษุท่านหนึงของเรา ท่านไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกบัเขา เรียนไม่ไดเ้พราะไปนึกแต่วา่ ปฏิบติักรรมฐาน
นนั มนัแจง้ มนัรู้สะอาด มนัเห็น ท่านกอ็อกมาปฏิบติัอยูที่วดัหนองป่าพง ท่านวา่จะมานงัปฏิบติัแลว้ไปแปลบาลี
ท่านนึกวา่จะไปรู้อยา่งนนั ไปเห็นอยา่งนนั กเ็ลยอธิบายใหท่้านฟังวา่เห็นอนัเกิดจากการปฏิบติัธรรมนนัอยา่งหนึง
เห็นจากการเรียนปริยติัธรรมนนักอี็กอยา่งหนึง มนักเ็ห็นเหมือนกนั แต่วา่มนัลึกซึงกวา่กนั

ถา้เห็นจากการปฏิบติัแลว้มนัละ มนัละไปเลย หรือถา้ยงัละไม่หมด กพ็ยายามต่อไปเพือละใหไ้ด้ มีความโกรธ
เกิดขึนมา มีความโลภเกิดขึนมา ท่านไม่วางมนั พิจารณาดูทีมนัเกิด แลว้กพ็ิจารณาโทษ ใหม้นัเห็นดว้ย แลว้ก็
เห็นโทษในการกระทาํนนั เห็นประโยชน์ในการละสิงทงัหลายเหล่านนั ความเห็นอนันี ไม่ใช่อยูที่โน่นทีนี มนั
อยูใ่นจิตของตนเอง จิตทีมนัไม่ผอ่งใส ไม่ใช่อืนไกล

อนันีนกัปริยติั และนกัปฏิบติั พดูกนัไม่ค่อยจะรู้เรืองโดยมากมกัจะโทษกนัวา่ นกัปฏิบติัพดูไม่มีรากฐาน พดูไป
ตามความเห็นของตน ความเป็นจริงมนักอ็ยา่งเดียวกนัแหละเหมือนหนา้มือกบัหลงัมือ เมือเราควาํมือลง หนา้มือ
มนักห็ายไป แต่มนัไม่ไดห้ายไปไหน มนัหายไปอยูข่า้งล่างนนัแหละแต่มองไม่เห็น เพราะหลงัมือมนับงัอยู่ แลว้
เมือเราหงายฝ่ามือขึน หลงัมือมนักห็ายไป แต่มนักไ็ม่ไดห้ายไปไหน มนักห็ายไปอยูที่ขา้งล่างเหมือนกนันนั
แหละ

ดงันนั ใหเ้รารู้ไวอ้ยา่งนี เมือเกียวกบัการปฏิบติั อยา่ไปคิดวา่มนัหายไปไหน ถึงจะเรียนรู้ขนาดไหน หาเท่าไหร่ก็
ไม่เห็นกไ็ม่รู้จกัคือไม่รู้ตามทีเป็นจริง ถา้รู้ตามความเป็นจริงเมือไหร่กจ็ะ "ละ" ไดเ้มือนนั ถอนอุปาทานได้ ไม่มี
ความยดึหรือถา้มีความยดึอยูบ่า้ง มนักจ็ะบรรเทาลง

ผูป้ฏิบติักช็อบอยา่งนี หลงอยา่งนี พอปฏิบติักอ็ยากไดง่้ายๆ อยากใหไ้ดต้ามใจของตน กข็อใหดู้อยา่งนีดูร่างกาย
ของเรานีแหละ มนัไดอ้ยา่งใจของเราไหม จิตกเ็หมือนกนัมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั จะใหเ้ป็นอยา่งทีเราอยาก
ไม่ได้ แลว้คนกช็อบมองขา้มมนัเสีย อะไรไม่ถูกใจกทิ็ง อะไรไม่ชอบใจกทิ็งแต่กห็ารู้ไม่วา่ สิงทีชอบใจหรือไม่
ชอบใจนนั อนัใดผดิ อนัใดถูก รู้แต่เพียงวา่อนันนัไม่ชอบ อนันนัแหละผดิ ไม่ถกูเพราะเราไม่ชอบ อนัใดทีเรา
ชอบอนันนัแหละถกู อยา่งนีมนัใชไ้ม่ได้

สิงทงัหลายเหล่านีมนักล็ว้นแต่เป็นธรรมะ อยา่งเราเรียนปริยติัมา เมือเกิดความรู้สึกอยา่งใด มนักว็งิไปตามปริยติั
เวลาเราภาวนา ขอ้นนัเป็นอยา่งนนั ขอ้นีเป็นอยา่งนีอะไรต่ออะไรมนักต็อ้งวิงไปตามนี ถา้เราไม่มีปริยติั หรือไม่
ไดเ้รียนปริยติัมา เรากมี็ธรรมชาติจิตของเรา เมือมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติจิตอนันี ถา้หากวา่มีปัญญา
พิจารณามนักเ็ป็นปริยติัดว้ยกนัทงันนั ธรรมชาติจิตของเรานีกเ็ป็นปริยติั

ทีวา่ธรรมชาติของเราเป็นปริยติันนั คือเมือมีความรู้สึกนึกคิดขึนมาอยา่งไร พระพทุธเจา้ท่านใหพ้ิจารณาอารมณ์
อนันนัอาศยัอารมณ์อนันนัเป็นปริยติั สาํหรับผูภ้าวนาทีไม่มีความรู้ในปริยติั จาํตอ้งอาศยัความจริงอนันี ทุกอยา่ง
มนักเ็ป็นมาอยา่งนีเหมือนกนั

ฉะนนัคนเรียนปริยติักดี็ คนไม่เรียนปริยติักดี็ ถา้หากวา่มีศรัทธา มีความเชืออยา่งทีวา่มาแลว้ มาฝึกปฏิบติัใหมี้
ความเพียร มีขนัติ ความอดทนใหส้มาํเสมอ มีสติเป็นหลกัคือความระลึกไดว้า่ เรานงัอยู่ เรายนือยู่ เรานอนอยู่
เราเดินอยู่ ใหรู้้ตวัทุกอิริยาบถ



สติสมัปชญัญะสองอยา่งนี สติความระลึกได้ สมัป-ชญัญะ ความรู้ตวั มนัไม่ห่างกนัเลย มนัเกิดขึนพร้อมกนัเร็วที
สุด เราจะไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร ความระลึกไดเ้กิดขึน ความรู้ตวัมนักเ็กิดขึนมาดว้ย

เมือจิตเราตงัมนัอยูอ่ยา่งนี มนักรู้็สึกง่ายๆ คือระลึกไดว้า่เราอยูอ่ยา่งไร เป็นอะไร ทาํอะไร มีสติเมือใด กมี็ความรู้
ตวัอยูเ่มือนนั

ทีนีกมี็ปัญญา แต่บางทีปัญญามนันอ้ย มนัมาไม่ค่อยทนัมีสติอยูก่จ็ริง มีความรู้สึกอยูก่จ็ริง แต่วา่มนักผ็ดิของมนั
ไดเ้หมือนกนั แต่แลว้ตวัปัญญามนัจะวิงเขา้มาช่วย สติความระลึกได้ และสมัปชญัญะความรู้ตวันนั มีเป็นพืนฐาน
อยูแ่ลว้กค็วรอบรมปัญญา ดว้ยอารมณ์ของวปัิสสนากรรมฐาน เช่นวา่มนัจะรู้อยูร่ะลึกได้ กใ็หร้ะลึกไดม้นัอยู่
อารมณ์เกิดขึนมาอยา่งไร กใ็หร้ะลึกอารมณ์นนัไดอ้ยู่ แต่ใหเ้ห็นไปพร้อมๆกนัวา่ มนัมีอนิจจงัเป็นรากฐาน มีทงั
ทุกขงั มนัเป็นทุกข์ ทนยากมีทงัอนตัตา อนัไม่ใช่ตวัตนทงันนัแหละ มนั "สกัแต่วา่" เกิดความรู้สึกขึนมาแลว้ไม่
มีตวัตน แลว้มนักห็ายไปเท่านนัเองคนที "หลง" กไ็ปเอาโทษกบัมนั จึงไม่รู้จกัใชสิ้งทงัหลายนีใหเ้กิดประโยชน์

ถา้หากวา่มีปัญญาอยูพ่ร้อมแลว้ ความระลึกไดแ้ละความรู้ตวั มนัจะติดต่อกนัเป็นลาํดบั แต่ถา้ปัญญานนัยงัไม่
ผอ่งใส สติสมัปชญัญะมนักอ็าจจะมีผดิบา้ง ถูกบา้ง ถา้เป็นอยา่งนนัตอ้งมีปัญญามาช่วย พระพทุธเจา้ท่านทรงใช้
อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน มาตา้นทานมนัเลยวา่ สตินีมนักไ็ม่แน่นอน มนัลืมไดเ้หมือนกนั สมัปชญัญะ
ความรู้ตวันีกไ็ม่แน่นอน มนัลว้นแต่เป็นของไม่เทียง

อะไรทีมนัไม่เทียง แลว้เราไม่รู้ทนัมนั อยากจะใหม้นัเทียงมนักเ็ป็นทุกขเ์ท่านนั เป็นทุกขเ์พราะไม่ไดต้าม
ปรารถนาไม่ไดต้ามความอยาก ทีจะใหม้นัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ซึงเป็นความอยากทีเกิดจากอาํนาจจิตทีสกปรก
สกปรกดว้ยความไม่รู้จกัอนันี มนักเ็กิดกิเลสตณัหาตรงนีแหละ

พอมีความรู้สึกเกิดขึนมา เช่นวา่ เราไดก้ระทบ รูปเสียงกลิน รส โผฏฐพัพะ กมี็ความชอบใจบา้ง ไม่ชอบใจบา้ง
คือมีความยดึมนัถือมนั เตม็อยูใ่นใจของเรา ดงันนัพระพทุธเจา้ท่านจึงใหค้ลีคลายออก เรืองทีมนัเกิดขึนมานีให้
ยกเอาความไม่เทียงเป็นหลกัวินิจฉยั อะไรทีมนัเกิดขึนมาใหเ้ห็นวา่ ถึงเราจะชอบมนัหรือไม่ชอบมนั อนันีไม่แน่
นอนอนันีไม่เทียง ถา้เราไปยดึมนัมนัมนักพ็าใหเ้ราเป็นทุกข์ ทาํไมเป็นทุกข์ เพราะเราไม่มีอาํนาจทีจะบงัคบัให้
เป็นไปตามใจของเราไดทุ้กอยา่ง

เมือไดรั้บอารมณ์มาแลว้ จิตทีหลง ทีไม่มีความรู้มนักไ็ปอยา่งหนึง จิตทีรู้มนักไ็ปอีกอยา่งหนึง พอมีความรู้สึกเกิด
ขึน จิตทีรู้มนักเ็ห็นวา่ ไม่ควรยดึมนัในสิงเหล่านนั ถา้ไม่มีปัญญามนัหลงตามไปดว้ยความโง่ ไม่เห็นเป็นอนิจจงั
ทุกขงั อนตัตา เห็นแต่พอวา่ เราชอบใจอนันี มนัถูกแลว้ มนัดีแลว้อนัไหนเราไม่ชอบใจ อนันนัมนัไม่ดี อยา่งนนั
จึงไม่เขา้ถึงธรรมะ

ธรรมทงัหลายเหล่านี ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา พระพทุธเจา้ท่านใหเ้ห็นเป็น "สกัแต่วา่" ใหย้นือยู่
ตรงนีเสมอ ดงันนัเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้ ถา้อารมณ์มนัวิงมาหาเรา ทงัทางดี ทางชวั ทางผดิ ทางถูก แลว้เรา
ไม่รู้เพราะไม่มีปัญญา เรากจ็ะวงิตามมนัไป ตามไปดว้ยตณัหาดว้ยความอยากแลว้เดียวกดี็ใจ เดียวกเ็สียใจ เพราะ
อะไร? เพราะเอาใจของเราเป็นหลกั อะไรทีเราชอบใจ กเ็ขา้ใจวา่อนันนัดี อะไรทีเราไม่ชอบใจ กเ็ขา้ใจวา่อนันนั
ไม่ดี อยา่งนีเรียกวา่ยงัห่างไกลธรรมะ ยงัไม่รู้ธรรมะ มนักเ็ดือดร้อนเพราะความหลงมนัเตม็อยู่



ถา้พดูเรืองจิต กต็อ้งพดูอยา่งนี ไม่ตอ้งออกไปห่างตวัใหเ้ห็นวา่อนันีมนัไม่แน่ อนันีเป็นทุกข์ อนันีเป็นอนตัตา ไม่
ใช่อตัตา ถา้เห็นอยา่งนีไปเรือยๆ นีกเ็ป็นอารมณ์ของวปัิสสนาเราควรรู้จกัอารมณ์อนันี ตามอารมณ์อยา่งนี มนัจะ
ทาํใหเ้กิดปัญญา ท่านจึงเรียกวา่ อารมณ์ของวปัิสสนา

อารมณ์ของสมถกรรมฐานนนั ท่านใหก้าํหนดอานาปาน-สติ คือลมหายใจเขา้ออกนีเป็นรากฐาน ควบคุมจิตของ
เรา ใหอ้ยูใ่นกระแสของลมนี ใหม้นัแน่วแน่ นิงนอนอยู่ เมือเราพยายามทาํตาม ดงันนั จิตของเรากจ็ะสงบ นีท่าน
เรียกวา่อารมณ์ของกรรมฐาน

อารมณ์กรรมฐานนีจะทาํจิตใหส้งบ เพราะจิตมนัวุน่วายมาไม่รู้กีปีกีชาติแลว้ ลองนงัดูเดียวนีกไ็ด้ อาการวุน่วายจะ
เกิดขึนทนัที มนัจะไม่ยอมใหเ้ราสงบ ฉะนนัท่านจึงใหห้าอารมณ์กรรมฐาน อารมณ์อนัใดถูกใจ ถูกจริตของเรา
ท่านใหพ้ิจารณาอนันนั เช่น เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่านใหพิ้จารณากลบัไปกลบัมา เมือทาํอยา่งนี บางคน
พิจารณาตโจ หนงัรู้สึกพิจารณาไดส้บาย เพราะถกูจริต ถา้อนัใดถูกจริตของเราอนันนั กจ็ะเป็นอารมณ์กรรมฐาน
ของเรา สาํหรับปราบกิเลสทงัหลายใหม้นัเบาบางลง

บางคนมีความโลภ โกรธ หลง อยา่งแรงกลา้ กไ็ม่มีอะไรจะปราบเจา้กิเลสนีได้ พอพิจารณามรณสติ คือการ
ระลึกถึงความตายอยูบ่่อยๆ กเ็กิดความสลดสงัเวช เพราะวา่จนมนักต็าย รวยมนักต็าย ดีมนักต็าย ชวัมนักต็าย
อะไรๆมนักต็ายหมดทงันนั ยงิพิจารณาไป จิตใจกย็งิเกิดความสลดสงัเวช พอนงัสมาธิกส็งบไดง่้ายๆ เพราะมนั
ถูกจริตของเรา

อารมณ์ของสมถกรรมฐานนี ถา้ไม่ถกูจริตของเรา มนักไ็ม่สลด ไม่สงัเวช อนัใดทีถูกกบัจริต อนันนักจ็ะประสบ
บ่อยๆ มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนนับ่อยๆ แต่เราไม่ค่อยจะไดส้งัเกตจึงควรสงัเกตเพือใหไ้ดป้ระโยชน์ เปรียบ
เหมือนกบัอาหารทีเขาจดัมาใหส้าํรับหนึง มนักมี็หลายอยา่ง เรากชิ็มไปทุกถว้ยทุกอยา่งนนัแหละ แลว้กจ็ะรู้เองวา่
อาหารอยา่งไหนทีเราชอบ อยา่งไหนทีเราไม่ชอบ อยา่งไหนชอบกว็า่มีรสชาติอร่อยกวา่อยา่งอืน นีพดูถึงอาหาร

นีกเ็ทียบใหเ้ห็นกบัจริตของคนเรา กรรมฐานทีถูกจริตมนักส็บาย อยา่งอานาปานสติ กาํหนดลมหายใจเขา้ออก
ถา้ถูกจริตแลว้กส็บาย ไม่ตอ้งไปเอาอยา่งอืน พอนงัลงกก็าํหนดลมหายใจเขา้ออกกเ็ห็นชดั ฉะนนักเ็อาของใกล้ๆ
นีดีกวา่กาํหนดลมหายใจใหม้นัเขา้ มนัออก อยูน่นัแหละ ดูมนัอยูต่รงนนัแหละ ดูไปนานๆ ทาํไปเรือยๆ จิตมนั
จะค่อยวางสญัญาอืนๆมา มนักจ็ะห่างกนัออกไปเรือยๆ เหมือนคนเราทีอยูห่่างไกลกนัการติดต่อกน็อ้ย

เมือเราสนใจอานาปานสติ มนักจ็ะง่ายขึน เราทาํบ่อยๆก็จะชาํนาญการดูลมขึนตามลาํดบั ลมยาวเป็นอยา่งไร เราก็
รู้ลมสนัเป็นอยา่งไร เรากรู้็ แลว้กจ็ะเห็นวา่ ลมทีเขา้ออกนีมนัเป็นอาหารอยา่งวิเศษ มนัจะค่อยติดตามไปเองของ
มนัทีละขนัจะเห็นวา่มนัเป็นอาหาร ยงิกวา่อาหารทางกายอยา่งอืน

จะนงัอยูก่ห็ายใจ จะนอนอยูก่ห็ายใจ จะเดินไปกห็ายใจ จะนอนหลบักห็ายใจ ลืมตาขึนกห็ายใจ ถา้ขาดลมหายใจ
นีกต็าย แมแ้ต่นอนหลบัอยูก่ต็อ้งกินลมหายใจนีพิจารณาไปแลว้เลยเกิดศรัทธา เห็นวา่ทีเราอยูทุ่กวนันี กเ็พราะอนั
นีเอง ขา้วปลาอาหารต่างๆกเ็ป็นอาหารเหมือนกนัแต่เราไม่ไดกิ้นมนัทุกเวลานาที เหมือนลมหายใจ ซึงจะขาด
ระยะไม่ได้ ถา้ขาดกต็าย ลองดูกไ็ด้ ถา้ขาดระยะสกั ๕-๑๐ นาที มนัจวนจะตายไปแลว้



นีพดูถึงความรู้สึกนึกคิดของผูป้ฏิบติั มนัจะรู้ขึนมาอยา่งนีแปลกไหม? แปลกซิ ซึงถา้หากไม่ไดพ้ิจารณาตามลม
หายใจอยา่งนี กจ็ะไม่รู้สึกวา่มนัเป็นอาหารเหมือนกนั จะเห็นกแ็ต่คาํขา้วเท่านนัทีเป็นอาหาร ความจริงมนักเ็ป็น
แต่มนัไม่อิม เท่ากบัอาหารลมหายใจ

อนันี ถา้เราทาํไปเรือยใหเ้ป็นปฏิปทาอยา่งสมาํเสมอความคิดมนัจะเกิดอยา่งนี จะเห็นต่อไปอีกวา่ ทีร่างกายเรา
เคลือนไหวไปได้ กเ็พราะลมอนันี ยงิพิจารณากย็งิเห็นประโยชนข์องลมหายใจยงิขึน แมล้มจะขาดจากจมูก เราก็
ยงัหายใจอยู่ แลว้ลมนียงัสามารถออกตามสรรพางคก์ายกไ็ดเ้ราสงบนิงอยูเ่ฉยๆ ปรากฏวา่ลมมนัไม่ออก ลมมนั
ไม่เขา้แต่วา่ลมละเอียดมนัเกิดขึนแลว้

ฉะนนั เมือจิตของเราละเอียดถึงทีสุดของมนัแลว้ลมหายใจกจ็ะขาด ลมหายใจไม่มี เมือถึงตรงนี ท่านบอกวา่อยา่
ตกใจแลว้จะทาํอะไรต่อไป? กใ็หก้าํหนดรู้อยูต่รงนนัแหละรู้วา่ลมไม่มีนนัแหละ เป็นอารมณ์อยูต่่อไป

พดูถึงเรืองสมถกรรมฐาน มนักคื็อความสงบอยา่งนีถา้กรรมฐานถูกจริตแลว้ มนัเห็นอยา่งนีแหละ ถา้เราพิจารณา
อยูบ่่อยๆ มนักจ็ะเพิมกาํลงัของเราอยูเ่รือยๆ เหมือนกบันาํในโอ่งพอจะแหง้กห็านาํมาเติมลงไปอยูเ่รือย

ถา้ทาํสมาํเสมออยูอ่ยา่งนี มนัจะกลายเป็นปฏิปทาของเราทีนีกจ็ะไดค้วามสบาย เรียกวา่สงบ สงบจากอารมณ์ทงั
หลาย คือมีอารมณ์เดียว คาํทีวา่มีอารมณ์เดียวนนัพดูยากเหมือนกนั ความเป็นจริง อาจมีอารมณ์อืนแทรกอยู่
เหมือนกนั แต่ไม่มีความสาํคญักบัเรา มนัเป็นอารมณ์เดียวอยูอ่ยา่งนี

แต่ใหร้ะวงั เมือความสงบเกิดขึนมา แลว้มีความสบายเกิดขึนมาก ระวงั มนัจะติดสุข ติดสบาย แลว้เลยยดึมนัถือ
มนั ฉะนนัถา้หากเกิดความคิดขึนมา ใหพ้ิจารณาวา่ความสุขนีกไ็ม่เทียง ความสบายนีกไ็ม่เทียง หรือความทุกขก์็
ไม่เทียง ความทีเป็นยงังนัๆมนักไ็ม่เทียง จึงอยา่ไปยดึมนัถือมนัมนัเลย

ความรู้สึกอยา่งนนัมนัเกิดขึนมา เพราะปัญญาเกิดขึนมาแลว้ เห็นสภาวะของทงัหลายเป็นอยา่งนนั เมือมีความ
รู้สึกอยา่งนี กเ็หมือนคลายเกลียวนอ้ตใหห้ลวมออก ไม่ใหม้นัตึงเมือก่อนมนัตึงมนัแน่น ความรู้สึกของเราทีมองก็
เช่นกนัสมยัก่อนมองเห็นอนันนักแ็น่นอน อนันีกแ็น่นอน มนัเลยตึงมนักเ็ป็นทุกข์ พอไม่ยดึมนัถือมนั เห็นสิงทงั
หลายเป็นของไม่แน่นอน มนักค็ลายเกลียวออกมา

เรืองความเห็นนีเป็นเรืองของทิฐิ เรืองความยดึมนัถือมนั เรียกอีกอยา่งหนึงวา่มานะ ท่านจึงสอนวา่ ใหล้ดทิฐิ
มานะลงเสีย จะลดไดอ้ยา่งไร? จะลดไดก้เ็พราะเห็นธรรมเห็นความไม่เทียง สุขกไ็ม่เทียง ทุกขก์ไ็ม่เทียง อะไรๆ
กไ็ม่เทียงทงันนั เมือเราเห็นอยา่งนนั อารมณ์ทงัหลายทีเรากระทบอยู่ มนักจ็ะค่อยๆหมดราคา หมดราคาไปมาก
เท่าไรกบ็รรเทาความเห็นผดิไปไดเ้ท่านนั นีเรียกวา่ มนัคลายนอ้ตใหห้ลวมออกมา มนักไ็ม่ตึง

อุปาทานกจ็ะถอนออกมาเรือยๆ เพราะเห็นชดัในเรืองอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ในสกลร่างกายนี หรือในรูปนามนี
ในโลกนีมนัเป็นอยา่งนี แลว้กจ็ะเกิดความเบือ คาํวา่ "เบือ" ไม่ใช่เบืออยา่งทีคนเขาเบือกนั คือเบืออยา่งทีไม่
อยากรู้ไม่อยากเห็น ไม่อยากพดูดว้ย เพราะไม่ชอบมนั ถา้มนัเป็นอะไรไป กย็งินึกสมนาํหนา้ไม่ใช่เบืออยา่งนี
เบืออยา่งนีเป็นอุปาทาน เพราะความรู้ไม่ทวัถึง แลว้เกิดความอิจฉาพยาบาทเกิดความยดึมนัถือมนั ในสิงทีเรียกวา่
"เบือ" นนัเอง

"เบือ" ในทีนี ตอ้งเบือตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ คือเบือโดยไม่มีความเกลียด ไม่มีความรัก หากมีอารมณ์
ชอบใจหรือไม่ชอบใจอนัใดเกิดขึนมา กเ็ห็นทนัทีวา่ มนัไม่เทียง "เบือ"อยา่งนี จึงเรียกวา่ "นิพพิทา" คือความ



เบือหน่ายคลายจากกาํหนดัรักใคร่ในอารมณ์อนันนั ไม่ไปสาํคญัมนัหมายในอารมณ์เหล่านนั ทงัทีชอบใจและไม่
ชอบใจ ไม่ไปยดึมนัถือมนัและไม่ไปสาํคญัมนัหมายในสิงทงัหลายเหล่านนั จนเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด

พระพทุธเจา้ท่านสอนต่อไปอีกวา่ ใหรู้้จกัทุกข์ ใหรู้้จกัเหตุเกิดทุกข์ ใหรู้้
ความดบัทุกข์ ใหรู้้ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ ท่านใหรู้้ของสีอยา่งนีเท่านนั
ทุกขเ์กิดขึนมากใ็หรู้้วา่นีตวัทุกข์ แลว้ทุกขนี์มาจากไหน มนัมีพอ่แม่เหมือนที
เราเกิดมาเหมือนกนั ไม่ใช่วา่มนัเกิดขึนมาลอยๆ เมืออยากจะใหทุ้กขด์บักไ็ป
ตดัเหตุของมนัเสีย ทีทุกขม์นัเกิด กเ็พราะไปยดึมนัถือมนันนัเอง ฉะนนัจึงให้
ตดัเหตุของมนัเสีย การรู้จกัดบัความทุกข์ กใ็หค้ลายเกลียวทีแน่นนนัออกเสีย
ใหเ้ห็นโทษของอุปาทาน ความยดึมนัถือมนั แลว้กถ็อนตวัออกมาเสีย รู้จกัขอ้
ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ กคื็อมรรคใหป้ฏิบติัใหต้ลอด ตงัแต่สมัมาทิฐิ ไป
จนถึงสมัมาสมาธิ ใหมี้ความเห็นใหถู้กตอ้งในมรรคทงัแปดขอ้นี ถา้มีความรู้
ความเขา้ใจ และความเห็นชอบ ในสิงทงัหลายนีแลว้ กจ็ะเป็นขอ้ปฏิบติัใหถึ้ง
ความดบัทุกข์ เรากจ็ะพน้จากความทุกข์ ขอ้ปฏิบติันนัคือ สมาธิ ปัญญา

เรืองของจิตใจหรือธรรมชาติของจิต จะตอ้งเป็นอยา่งนีจะตอ้งรู้และเห็นสิงทงัสีประการ (อริยสจัจ์ ๔) นีให้
ชดัเจนตามความเป็นจริงของมนั เพราะมนัมนัเป็นสจัจธรรม จะมองไปขา้งหลงั ขา้งหนา้ ขา้งขวา ขา้งซา้ย มนัก็
เป็นสจัจธรรมทงันนั ดงันนัผูบ้รรลุธรรม จะไปนงัทีไหนหรือไปอยูที่ใด กจ็ะมองเห็นธรรมอยูต่ลอดเวลา



ดวงตาเห็นธรรม
ธรรมะคอืธรรมชาติ
พวกเราบางองคที์มาอาศยัการปฏิบติันนั อยูไ่ปตงัปีสองปีกย็งัไม่รู้เรืองกนัเลย
กมี็ ไม่รู้เรืองวา่เขาทาํอะไรกนั เพราะความเขา้ใจตงัใจจดจ่อไม่มี ความจริง
การเป็นผูป้ฏิบติัใจเรานนั เมือเราดูใจเราเมือใด กใ็หมี้สติจอ้งอยูอ่ยา่งนนั เมือ
มีสติมนักมี็ปัญญา มองเห็นวา่ ไม่วา่ทีใดกต็าม ไม่วา่เมือใดกต็ามและไม่วา่
จะเป็นใครพดูอะไรกต็าม มนัลว้นแลว้แต่เป็นธรรมะทงันนั ถา้เรารู้จกันาํมา
คิด

ธรรมะทงัหลายคือธรรมชาติทีมนัเป็นอยูข่องมนั มนัลว้นแต่เป็นธรรมะทงั
หมด ทีนีเมือเราไม่รู้ขอ้ปฏิบติั ไม่รู้วา่สิงทงัหลายคือธรรมะ เราจึงอาศยัแต่
การอบรมจากครูบาอาจารยแ์ต่ความจริงแลว้ เราควรพิจารณาสภาวะ
ธรรมชาติรอบตวัทุกอยา่งอยา่งตน้ไมอ้ยา่งนี ธรรมชาติ ของมนักเ็กิดขึนมาจากเมลด็ของมนั แลว้มนักโ็ตขึนมา
เรือยๆ

ถา้เราพิจารณา เรากจ็ะไดธ้รรมะจากตน้ไม้ แต่เราไม่สามารถเขา้ใจวา่ตน้ไมก้ใ็หธ้รรมะได้ เมือมนัใหญ่ขึนมา
ใหญ่ขึนมาจนเป็นดอก จนมนัออกผล เรากรู้็เพียงวา่ตน้ไมม้นัเป็นดอก มนัออกผลมา แต่ไม่รู้จกันอ้มเขา้มาเป็นโอ
ปนยโิก คือนอ้มเขา้มาในใจของเรา เลยไม่รู้วา่ตน้ไมก้เ็ทศนใ์หเ้ราฟังได้

พวกเราไม่พากนัรู้จกัตน้ไมน้นั มนัเกิดเป็นผลขึนมาใหเ้ราไดเ้คียว ไดฉ้นั ไดกิ้นตามธรรมชาติมนั เรากกิ็นไป
เฉยๆกินดว้ยการไม่พิจารณารสเปรียว รสหวาน รสมนั รสเคม็เรียกวา่ไม่รู้จกัพิจารณาธรรมะ จากตน้ไม้ จาก
ธรรมชาติ เราไม่พากนัเขา้ใจถึงธรรมชาติของมนั เมือตน้ไมม้นัแก่ขึนใบของมนักร่็วงลง เรากเ็ห็นเพียงวา่ใบไม้
นนัมนัร่วงลง แลว้เรากเ็หยยีบไป กวาดไปเท่านนั การจะพิจารณาใหคื้บคลานไปอีกกไ็ม่มี อนันีกคื็อไม่รู้จกัวา่
ธรรมชาตินนัคือธรรมะ

พอใบร่วงแลว้ ทีนีกจ็ะมียอดเลก็ๆโผล่ขึนมา เรากเ็ห็นเพียงแค่วา่ มนัโผล่ขึนมาเท่านนั ไม่ไดพ้ิจารณาอยา่งอืนอีก
นีกไ็ม่เป็นโอปนยโิก คือไม่นอ้มเขา้มาหาในตน นีเป็นเช่นนนั ถา้นอ้มเขา้มาหา เราจะเห็นวา่ความเกิดของเรากบั
ตน้ไมก้ไ็ม่แปลกอะไรกนัเลย สกลร่างกายของเราเกิดขึนมาดว้ยเหตุดว้ยปัจจยัของมนั อาศยั ดิน นาํ ลม ไฟ เกิด
ขึนมาตามธรรมชาติของมนั

มนักเ็หมือนกนักบัเรามนักไ็ม่ไดแ้ปลกอะไร เพราะเรากเ็ติบโตขึนมาเรือยๆทุกสิงทุกส่วนของมนักเ็จริญขึนเรือยๆ
มนัเปลียนสภาวะของมนัไปเรือยๆเหมือนกนักบัตน้ไม้ ถา้เรานอ้มเขา้มาดูแลว้จะเห็นวา่ตน้ไมเ้ป็นอยา่งไร เราก็
เป็นอยา่งนนัเหมือนกนั



มองให้เห็นความจริงของสิงทงัปวง
มนุษยท์งัหลายเกิดขึนมา เกิดขึนมาเบืองตน้ ท่ามกลางแลว้กแ็ปรไป ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนักแ็ปรไป มนัไม่อยู่
เหมือนเดิม สิงเหล่านีถา้เราไม่รู้จกัตน้ไม้ เครือเขาเถาวลัยเ์หล่านนักเ็หมือนกบัเราไม่รู้จกัตวัของเรา ถา้เรานอ้มเขา้
มาเป็นโอปนยกิธรรม จึงจะรู้จกัวา่ตน้ไมเ้ครือเขาเถาวลัยน์นักเ็หมือนกบัเรา คนเราเกิดมาผลทีสุดแลว้กต็ายไป
คนใหม่กเ็กิด มาต่อไป อยา่งผม ขน เลบ็ ของเราเกิดมากแ็ปรไป ผมขน เลบ็หลุดร่วงไปกง็อกขึนมาใหม่ สลบั
เปลียนกนัไปอยา่งนีไม่หยดุสกัทีความเป็นจริงนนั ถา้หากเราเขา้ใจในขอ้ปฏิบติักจ็ะเห็นวา่ตน้ไมก้ไ็ม่แปลกไป
จากเรา จะเห็นของสะอาด ของสกปรกกไ็ม่แปลกไปจากเรา เพราะมนัเป็นอยา่งเดียวกนั

ถา้เราเขา้ใจธรรมะ เขา้ใจฟังธรรมะจากครูบาอาจารยม์นัเปรียบเหมือนกบัทีขา้งในกบัขา้งนอก สังขารทีมีวิญญาณ
ครองและไม่มีวญิญาณครองนีมนักเ็หมือนกนั ไม่ไดแ้ปลกอะไรกนั ถา้เราเขา้ใจวา่มนัเหมือนกนัแลว้ เราเห็น
ตน้ไมว้า่เป็นอยา่งไร เรากจ็ะเห็นขนัธ์ของเราคือ รูป เวทนา สญัญา สงัขารกอ้นสกลร่างกายของเรานีกเ็ช่นกนั
มนักไ็ม่ไดแ้ปลกอะไรกนัถา้เรามีความเขา้ใจเช่นนี เรากจ็ะเห็นธรรม เห็นอาการของขนัธ์หา้ของเราวา่มนัเคลือน
มนัไหว มนัพลิกมนัแพลง มนัเปลียนมนัแปลงไปไม่มีหยดุ

ทีนีไม่วา่เราจะยนื จะเดินหรือนงัหรือนอน ใจของเรากจ็ะมีสติคุม้ครองระวงัรักษาอยูเ่สมอ เมือเห็นของภายนอกก็
เห็นของภายใน ถา้เห็นของภายในกเ็ห็นของภายนอก เพราะมนัเหมือนกนั ถา้หากวา่เราเขา้ใจอยา่งนี เรากไ็ดฟั้ง
เทศน์ของพระพทุธเจา้แลว้ ถา้เขา้ใจอยา่งนีกเ็รียกวา่ "พทุธภาวะ" คือผูรู้้เกิดขึนมาแลว้ เกิดขึนมาแลว้มนัรู้แลว้รู้
อาการภายนอก รู้อาการภายใน รู้ธรรมทงัหลายต่างๆทีมนัเป็นมา

ถา้เราเขา้ใ จอยา่งนี แมเ้รานงัอยูใ่ตร่้มไมก้เ็หมือนกนักบัพระ พทุธเจา้ท่านเสดจ็มาเทศน์โปรดเรา เราไดฟั้งเทศน์
ของพระพทุธองคอ์ยูเ่สมอ เราจะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน กไ็ดฟั้งเราจะไดเ้ห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิน ลิมรส
โผฏฐพัพะธรรมารมณ์ อนันีเรากไ็ดฟั้งเทศน์อยูเ่สมอ เหมือนกบัพระ-พทุธเจา้เทศน์ใหเ้ราฟัง พระพทุธเจา้กคื็อผูรู้้
อยูใ่นใจของเรานีแหละ

รู้ธรรมเหล่านีแลว้ เห็นธรรมเหล่านีแลว้ กพ็ิจารณาธรรมอนันีได้ ไม่ใช่วา่พระพทุธเจา้ท่านนิพพานไปแลว้ท่าน
จะมาเทศน์ใหเ้ราฟัง พทุธภาวะคือตวัผูรู้้ คือดวงจิตของเรานีเกิดรู้เกิดสวา่งมาแลว้ ตวันีเแหละจะพาเราพิจารณา
ธรรมทงัหลายเหล่านี ธรรมกคื็อพทุธเจา้องคนี์แหละ ถา้ตงัพทุธะเอาไวใ้นใจของเรา คือความรู้สึกมนัมีอยูอ่ยา่งนี
เราเห็นมดเรากพ็ิจารณาไป มนักไ็ม่แปลก จากเรา เห็นสตัวก์ไ็ม่แปลก จากเรา เห็นตน้ไมก้ไ็ม่แปลก เห็นคนทุกข์
คนจน กไ็ม่แปลกกนั เห็นคนรํารวยกไ็ม่แปลกกนั เห็นคนดาํขาวกไ็ม่แปลกกนั เพราะสิงเหล่านีมนัตกอยูใ่น
สามญัลกัษณะอนัเดียวกนั คือลกัษณะอนัเดียวกนั

ถา้เราเขา้ใจอยา่งนีกเ็รียกวา่ผูน้นัอยูที่ไหนกส็บาย จะไดมี้พระพทุธเจา้เทศน์โปรดเสมอเลยทีเดียว ถา้ผูไ้ม่เขา้ใจ
อยา่งนี ไม่เขา้ใจในเรืองนี กใ็หนึ้กอยากจะฟังเทศน์กบัอาจารยอ์ยูเ่รือยไปเลยไม่รู้จกัธรรมะ

ทีพระบรมศาสดาของเราท่านวา่ ตรัสรู้ธรรมนนักคื็อรู้ธรรม ชาติเหล่านีแหละ ธรรมชาติทีมนัป็นอยูนี่แหละ ถา้
เราไม่รู้จกัธรรมชาติธรรมดาอนันีพอเราเห็นเขา้ เรากก็ระตือรือร้นตืนเตน้ มีความร่าเริง จนหลงอารมณ์ จึงมีโศรก
เศร้าเสียใจเพราะหลงอารมณ์ หลงธรรมชาติเหล่านีแหละ เมือมวัหลงธรรมชาติอนันี มนักคื็อไม่รู้จกัธรรมะนนั
เอง



สมเดจ็พระบรมศาสดา ท่านทรงชีธรรมชาติคือธรรมชาติ หรือธรรมดาวา่มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนัเกิดมาแลว้ก็
เปลียนไป แปรไปแลว้ดบัไป เป็นธรรมดา จนเป็นตวัวา่สุขกเ็หมือนกนั จะเป็นตวัวา่ทุกขก์เ็หมือนกนั อยา่งวตัถุที
เราปันขึน เช่นถว้ย หมอ้ต่างๆ ทงัหลายเหล่านีเมือถูกปันขึนมา กเ็กิดจากเหตุจากปัจจยั คือความปรุงแต่งของเรา
ขึนมาอีกทีหนึงเช่นกนั ครันไดใ้ชไ้ปมนักเ็ก่าไป แตกไปสลายไป มลายไปได้ เพราะเป็นธรรมดาของมนั ตน้ไม้
ถูเขา เถาวลัยต่์างๆกเ็หมือนกนั ตลอดจนมนุษย์ สตัว์ เดียรฉานกเ็หมือนกนั มีความเกิดขึนเป็นเบืองตน้ มีความ
แปรไปเป็นธรรมดาเช่นนนั

เมือท่านอญัญาโกณฑญัญะ ท่านฟังเทศน์เป็นปฐมสาวกนนั ท่านไม่ไดเ้ขา้ใจอะไรมากมายท่านเขา้ใจวา่สิงใดสิง
หนึงมีความเกิดขึนเป็นเบืองตน้ แลว้มีความแปรไปเป็นธรรมดาแลว้ผลทีสุดกมี็ความดบัเป็นธรรมดาของมนั

เมือก่อนนีพระอญัญาโกณฑญัญะนนั ไม่เคยไดมี้ความนึก หรือความคิดอยา่งนีเลย หรืออีกนยัหนึงกคื็อไม่เคย
พิจารณาใหแ้จ่มแจง้เลยสกัครัง ฉะนนัพระอญัญาโกณฑญัญะจึงไม่ไดป้ล่อย หรือไม่ไดว้าง คือมีอุปาทานในขนัธ์
ทงัหา้นีอยู่ ต่อเมือไดม้าฟังเทศนข์องพระบรมศาสดาของเรา ขณะนงัฟังมีพทุธะ ภาวะเกิดขึน ไดม้องเห็นธรรมวา่
สงัขารทงัหลายทงัปวงเป็นของไม่แน่นอน มนัเป็นธรรมชาติหรือธรรมดานีเอง ท่านจึงบอกไดว้า่สิงใดสิงหนึงมี
ความเกิดขึนเป็นเบืองตน้ แลว้มีความแปรไป สิงเหล่านีกด็บัไปเป็นธรรมดา ธรรมชาติอนันีมนัเป็นอยูอ่ยา่งนี
เสมอ ความเห็นของพระอญัญาโกณฑญัญะในขณะทีฟังนนัเป็นความรู้สึกแปลก แปลกจากในอดีตหรือใน กาล
ก่อนทีไดเ้คยพิจารณา อนันีรู้เท่าถึงดวงจิตจริงๆเป็นไดว้า่พทุธะคือผูรู้้เกิดขึนมาในเวลานนั สมเดจ็พระศาสดาท่าน
ทรงเรียกวา่พระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเป็นธรรมแลว้

ดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรมนนัคือดวงตาเห็นอะไร คือดวงตาเห็นสิงใดสิงใดสิงหนึงมีความเกิดเป็นเบืองตน้ ความแปรไป
เป็นท่ามกลาง ความดบัเป็นทีสุด สิงใดสิงหนึงกคื็อทงัหมดจะเป็นรูปกช่็าง จะเป็นนามกต็าม สิงใดสิงหนึงครอบ
รวมเลยทีเดียวไดแ้ก่ ธรรมชาติทงัหมดเป็นสิงใดสิงหนึง จะเป็นรูปธรรมกช่็าง จะเป็นนามธรรมกต็าม เกิดขึน
แลว้กแ็ปรดบัไป อยา่งตวัสกลร่างกายของเรากเ็หมือนกนั มนัเกิดแลว้กแ็ปรไปตามธรรมดาของมนัแลว้มนักด็บั
ไป

อยา่งเดก็กแ็ปร จากเดก็ ดบัจากเดก็มาหนุ่ม จากหนุ่มกด็บัไปเป็นแก่ จากแก่กด็บั จากแก่กเ็ป็นชรา จากชรากต็าย
ตน้ไม้ ภูเขา เถาวลัยก์เ็หมือนกนัมนัแปรไปแลว้กแ็ก่ไป สิงทงัหลาย เหล่านี ธรรมชาติเหล่านี เรียกวา่สิงใดสิง
หนึง ความเห็นหรือความเขา้ใจ อนัเกิดมาจากผูรู้้ในคราวทีนงัฟังธรรมอยูน่นัเขา้ไปถึงใจอยา่งแจ่มแจง้ สิงใดสิง
หนึงนนัเลยเขา้ฝังในดวง จิตของพระอญัญาโกณฑญัญะ จนเป็นเหตุใหถ้อนตวัอุปธิหรืออุปาทานออกจากสังขาร
ทงัหลายทงัปวงนนัได้ เป็นตน้วา่สกักายทิฐิ คืออาการทีไม่ถือเนือ ถือตวัทงัหลายนี เห็นตามสกลร่างกาย ของเรา
แลว้ กไ็ม่เห็นวา่เป็นตวัเป็นตนของเรา เห็นชดัลงไปจนเป็นเหตุใหถ้อนจากอุปาทานนนั ไม่ถือตวัซึงเป็น
สกักายทิฐิ และไม่มีวจิิกิจฉา

เมือถอนอุปาทานออกมาจากความยดึมนัถือมนัแลว้กมิ็ไดส้งสยัเลยในธรรมทงัหลาย หรือในความรู้ทงัหลาย เขา้
ไปเห็นธรรมทงัหลายเหล่านีแลว้กเ็ปลียนออกไปเลยทีเดียว รู้วา่นีวจิิกิจฉา นีสีลพัพตปรามาส การปฏิบติัของท่าน
นนัแน่แน่วตรงเขา้ไป ไม่ไดเ้คลือบแคลงสงสยั ไม่ไดล้บูหรือไม่ไดค้ลาํถึงแมว้า่ สกลร่างกายมนัจะเจบ็ มนัจะไข้



เป็นไปอยา่งใด ท่านกไ็ม่ลูบไม่คลาํมนั ไม่ไดส้งสยัเสียแลว้การทีไม่ไดส้งสยันีกคื็อถอนอุปาทานออกมาแลว้ ถา้มี
อุปาทานอยูก่ต็อ้งไปลูบไปคลาํใน สกลร่างกายนี

อาการลบูคลาํในสกลร่างกายนี เป็นสีลพัพตปรามาสเมือถอนสกักายทิฐิออกจากกายนี สีลพัพตปรามาสกห็มดไป
วจิิกิจฉากไ็ม่มี ถา้ถอนสกักายทิฐิขึนอยา่งเดียว วจิิกิจฉากไ็ม่มี ถา้ถอนสกักายทิฐิขึนอยา่งเดียว วิจิกิจฉากเ็ลิก สี
ลพัพตปรามาสกเ็ลิก ถา้ยงัมีสีลพัพตปรามาสอยู่ วิจิกิจฉากย็งัอยู่ อุปาทานกย็งัอยู่

เมอืดวงตาเห็นธรรมกห็ลดุพ้นจากอุปาทาน
อนันีแสดงวา่ธรรมะทีสมเดจ็พระบรมศาสดา ของเราท่านแสดงคราวนนั พระอญัญาโกณฑญัญะฟังแลว้ไดด้วงตา
เห็นธรรม ดวงตาอนันนักคื็อผูรู้้แจง้นนัเอง เรียกวา่ดวงตาเห็นธรรม คือเห็นธรรมหรือธรรมดาอนันีเอง เมือเห็น
ชดัลงไปอยา่งนีกถ็อนอุปาทานได้

ฉะนนัการถอนอุปทานไดนี้ จึงรู้สึกวา่มนัเกิดผูรู้้ขึนมาจริงๆ เมือก่อนกรู้็อยูเ่หมือนกนัแต่มนัถอนอุปาทานไม่ได้
นนัเรียกวา่ผูรู้้ธรรม อยูแ่ต่ไม่เห็นธรรม เห็นธรรมอยูแ่ต่ไม่เป็นธรรม เพราะไม่รู้ตามสภาวะของมนั ฉะนนัพระ
บรมศาสดาท่านจึงตรัส"อญัญาสิ อญัญาสิวตโภ โกณทญัโญ ไดรู้้แลว้หนอ รู้แลว้หนอ " รู้อะไรล่ะ ท่านรู้อะไร
กคื็อไดรู้้ธรรมชาติทีมนัเป็นอยูนี่เอง

เราทงัหลายมกัหลงธรรมชาติ อยา่งสกลร่างกายนี กายของเรานีประกอบขึนดว้ยดิน นาํ ไฟ ลม มนักเ็ป็น
ธรรมชาติทีเรียกวา่วตัถุทีมองเห็นดว้ยตา มนัอยูด่ว้ยอาหารเจริญมาเจริญมาเจริญขึนมาแลว้กแ็ปรไป ถึงทีสุดมนัก็
ดบัไปเช่นกนั

วญิญาณ:จติ:ผู้รู้:ผู้คุ้มครองภายใน
ส่วน ขา้งในนนั ผูคุ้ม้ครองอยูซึ่งกายนีกคื็อวิญญาณผูรู้้นีแหละ ผูรู้้ผูเ้ดียวนีแหละ ถา้ไปรับทางตากเ็ป็นจกัษุ
วญิญาณถา้ไปรับทางหูกเ็รียกโสตวญิญาณ ถา้ไปรับทางจมูกกเ็รียกฆานะวิญญาณ ไปรับทางลินกเ็รียกชิวหา
วญิญาณ ไปรับทางกายกเ็รียกกายวิญญาณ รับทางจิตมโนนีกเ็รียกมโนวิญญาณ

ตวัวญิญาณนีตวัเดียวเกิดขึนทีไหนกเ็รียกวา่ ผูรู้้ทงันนัไปรู้ทางตากเ็รียกไปอยา่งหนึง ไปรู้ทางหู จมูก กเ็รียกไป
อยา่งหนึง รู้ทีตา รู้ทีหู รู้ทีจมูก รู้ทีลิน รู้ทีกาย รู้ทีจิต มนักต็วัผูรู้้อนัเดียวนีแหละ ผูรู้้อนัเดียวนีไม่ใช่ผูอื้น ตวัผูรู้้
อนัเดียวนีเรียกวา่วิญญาณ กว็ญิญาณหกอยา่งนีแหละชือมนัวา่หกเฉยๆคือมนัไปรู้อยูที่นนับา้ง ทีนีบา้ง รู้ทีตา หู
จมูก ลิน กาย จิตอยา่งนีแหละ ไปรู้ทีตาบา้ง รู้ทีหูบา้ง รู้ทีจมูกบา้ง ทีลินบา้งทีกายบา้ง ทีจิตบา้ง เขาจึงเรียกวา่หก

ความเป็นจริงมนัไม่มีหกหรอก มนัไปรู้ในช่องทงัหกเท่านนัแหละ เพราะช่องทงัหกมนัเป็นประตูผา่น เขา้มาสู่ผูรู้้
อนัเดียว ผูรู้้เดียวสามารถจะรู้ทวัถึงในทวารทงัหกอยา่งนี เราจึงเรียกวา่วญิญาณหก

วญิญาณหกนีแยกออกโดยปริยติั ความเป็นจริงมีผูรู้้ผูเ้ดียวเท่านนั รู้ทางตากว็า่อยา่งหนึง รู้ทางหูกว็า่อยา่งหนึง รู้
ทาง จมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ กว็า่อยา่งหนึง ความเป็นจริงกคื็อคนเดียวนีเองแหละ วญิญาณคือผูรู้้ผูเ้ดียว คือ
ดวง-จิตของเรา ผูรู้้นีแหละจะเป็นเหตุใหมี้อาํนาจสามารถรู้สภาวะหรือธรรมชาติตามเป็นจริง



ถา้ตวันียงั มีเครืองปกปิดอยูเ่มือใด รู้อนันีท่านเรียกวา่โมหธรรมคือรู้ไปในทางทีผดิ รู้ผดิ เห็นผดิ กต็วัวิญญาณตวั
เดียวนีแหละ ผูรู้้ตวัเดียวนีเองไม่เป็นตวัอืนอีก รู้ผดิเห็นผดิรู้ถูก เห็นถูก กต็วัเดียวนีเอง เพราะ เช่นนีท่านจึงวา่เป็น
มิจฉาทิฐิสมัมาทิฐิไม่มี ๒ ตวั มีตวัเดียว ผดิกเ็กิดขึนจากตวัเดียวถูกกเ็กิดขึนจากตวัเดียว เมือโมหะเกิดในทางทีผดิ
กเ็รียกวา่โมหะมนักาํบงัความรู้อนันีมนักผ็ดิไป

เมือความรู้ผดิมนักมี็ความเห็นผดิ ดาํริผดิ การงานผดิเลียงชีวติผดิ ผดิไปหมด เป็นมิจฉาทิฐิ อนันีท่านจึงวา่องค์
ของมรรคกเ็หมือนกนั สมัมาทิฐิคือความเห็นชอบ ความเห็นชอบกเ็กิดจากผูรู้้ผูเ้ดียว ถา้มนัชอบแลว้ความไม่ชอบ
มนักห็ายไป ถา้มนัถูกแลว้ ความผดิมนักห็ายไป ฉะนนัสมเดจ็-พระบรมศาสดา ท่านประพฤติ หรือปฏิบติัอยูน่นั
ทรงทรมานสกลร่างกายของท่านดว้ยเรืองอาหารบริโภคต่างๆ จนร่างกายของท่านซูบผอมลงไป อยา่งทีเราเรียน
มาฟังมา แลว้ท่านกพ็ิจารณาเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป เขา้ไป เขา้ไป แลว้กถ็อนออกมาไดค้วามรู้วา่พระพทุธเจา้ทงั
หลายนีตรัสรู้ทางจิต เพราะกายนีมนัไม่รู้จกัอะไร กายนีจะใหม้นักินกไ็ด้ จะไม่ใหม้นักินกไ็ด้ ฆ่ามนัทิงเมือไรก็
ได้ กายนีฆ่าทิงกไ็ด้

เมือท่านไดค้วามรู้แลว้วา่ พระพทุธเจา้ทงัหลายบาํเพญ็ ทางจิต ความตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ทงัหลายอยูที่รู้จิต เมือ
ท่านมาพิจารณาถึงจิตของท่าน ท่านกไ็ดอ้อกจากการปฏิบติัทรมานกาย เมือท่านแสดงธรรม เรืองกามสุขลัลิ กานุ
โยโคอตัตกิลมถานุโยโค ท่านจึงแสดงขึนอยา่งชดัแจง้เลยทีเดียวเพราะท่านไดเ้ห็นแลว้ ธรรมเทศนาอนันีมนัจึงชดั
ในใจของพวกคนทงัหลาย

สุข-ทุกข์คอืทางเดนิสายโลก
กามสุขลัลิกานุโยโคนนั คือใจของเรามนัลุ่มหลงอยูใ่นความสุขลุ่มหลงอยูใ่นความสบาย ลุ่มหลงอยูใ่นความดีใจ
ลุ่มหลงวา่เราดี วา่เราเลิศ เราประเสริฐ อาศยัอยูใ่นความสุขนีอนันีกไ็ม่ใช่หนทางทีบรรพชิตจะพึงเดินเขา้ไป
เพราะมนัเป็นกามสุขลัลิกานุโยโค อาการทีไม่พอใจ อาการทีเป็นทุกขใ์จอาการทีไม่ชอบใจ อาการทีกริวทีโกรธ
อนันีกเ็ป็นอตัตกิลม-ถานุโยโค ไม่ไดเ้กิดประโยชนอ์ะไร ธรรมสองอยา่งนนั ท่านจึงวา่ไม่ใช่หนทางของ
บรรพชิตจะพึงเดิน

คาํวา่หนทางนนักคื็อ อาการทีมนัดีใจหรือเสียใจทีเกิดขึนมา คาํวา่ผูเ้ดินทางนนักคื็อตวัผูรู้้ของเรานนัแหละ ไม่
ควรเดินไปในอาการทีมนัดีใจหรือเสียใจนนั ผูเ้ดินทางของเรากคื็อ ตวัจิตนีเอง ทางนนัเรียกวา่อาการผูเ้ดินทางก็
คือดวงจิต ถา้ดีใจกไ็ป ยดึเอาความดีใจเอาไวด้ว้ย นีเป็นกามสุขลัลิกานุโยโคถา้หากวา่อารมณ์ทีไม่ดีไม่ชอบใจเรา
กเ็ขา้ไปยดึหมายอุปาทานวา่ไม่ดีใจไม่ชอบใจ นีกเ็รียกวา่ใจมนัเขา้ไปเดินในทางอนันี เป็นอตัตกิลมถานุโยโค นีก็
ไม่ดี ขา้งนีกสุ็ข ขา้งนีกทุ็กข์

ท่านจึงวา่ กามสุขลัลิกานุโยโค และอตัตกิลมถานุโยโคทางสองอยา่งนี ไม่ใช่ทางของสมณะ เป็นธรรมของชาว
บา้นชาวบา้นเขาหาสิงทีเป็นสุขสนุกสนาน อนัเกิดทุกขไ์ม่สบายเขาไม่ชอบ ฉะนนัพวกชาวมนุษยโ์ลกทงัหลาย
จึงไปอาศยัความสุขและทุกข์ สบัเปลียนกนัอยูอ่ยา่งนนั ความสุข ทุกขน์นัแหละคือทางเดินสายโลกละ มนัมีสุข
แลว้กมี็ทุกข์ มีทุกขแ์ลว้กมี็สุขของเหล่านีเป็นของไม่แน่นอน ปะปนกนัไปอยูต่ลอดจนปลายทาง

ผู้รู้ผู้สงบ



ฉะนนั มนัจึงเป็นธรรมของบุคคลทีลุ่มหลงอยูใ่นโลก ผูที้ไม่สงบ ผูส้งบนนั ท่านไม่เดินทางนนั แต่วา่ทางนนั
ท่านกเ็ห็น อาการทีสุขท่านกเ็ห็น อาการทุกขท่์านกเ็ห็น แต่ท่านไม่มีอุปาทานยดึแน่นแน่กบัมนั ไม่เอาจริงจงักบั
มนั ท่านไม่เดินแต่ท่านรู้ รู้หนทางของมนั

อาการใดทีไม่ชอบใจเกิดขึนมา นนักเ็ป็นหนทาง ท่านกเ็ห็นเหมือนกนั แต่ท่านไม่เดินตามมนัไป ท่านไม่มนั
หมายมนัไม่มีอุปาทานกบัมนั ท่านกเ็ห็นทางเหมือนกนัแต่วา่ท่านไม่เดินนีเรียกวา่ท่านผูเ้ห็นทาง ผูส้งบแลว้กเ็ห็น
ทางทีไม่สงบ จึงเป็นผูส้งบอยูไ่ด้ ทางทีเป็นสุขหรือทางทีเสียใจ ทางทีดีใจลว้นแต่เป็นทางทีผดิทงันนั ท่านผูรู้้ทงั
หลาย ท่านกรู้็จกั รู้อยูม่นัเกิดกบัท่านอยูเ่หมือนกนั แต่ท่านไม่เอาจริงเอาจงักบัมนั ปล่อยมนัไปวางมนัไปละมนั
ไป

ท่านผูส้งบแลว้คือสงบจากอะไร สงบจากความดี สงบจากความเสียใจ สงบจากความสุข สงบจากความทุกข์ สุข
ทุกขน์นัไม่มีหรือ มีอยูแ่ต่ไม่มีในใจ ก่อนจะมีในใจนนั ใจกเ็ป็น ผูรู้้เสียแลว้ เป็นผูรู้้จกัชอบเสียแลว้ รู้ดีเสียแลว้
อาการสุขกเ็กิดขึนได้ แต่กไ็ม่ไดห้มายถึงสุข อาการทุกขก์เ็กิดขึนทีนนัแต่กไ็ม่ไดห้มายถึงทุกข์ นนัถา้รู้อยา่งนีก็
เรียกวา่มีความเห็นชอบ

นีถา้ท่านไม่ยดึไม่หมายท่านกป็ล่อยความสุข ความทุกขเ์ป็นธรรมชาติ ธรรมชาติหรือธรรมดามนัเป็นเช่นนนั ถา้
เรารู้เท่าแลว้ สุขหรือทุกขม์นักเ็ป็นโมฆะ ไม่มีความหมายกบัใครไม่มีความหมายกบัจิตของพระอริยะเจา้ทงัหลาย
ผูเ้ขา้ไปถึงแลว้มนัมีอยู่ แต่ไม่มีความหมาย ท่านรับทราบไวเ้ฉยๆ รับทราบไวว้า่สุขหรือทุกข์ ร้อนหรือเยน็ ท่าน
รับทราบอยูไ่ม่ใช่วา่ท่านไม่รับทราบ

การเป็นอยู่เหนือโลก
สมเดจ็พระบรมศาสดาท่านจึงตรัสวา่ พระอรหนัตท์งัหลายนนัไกลกิเลส ความเป็นจริงแลว้ไม่ใช่ท่านจะไกลไป
ไหนไม่ใช่วา่ท่าน จะหนีไปจากกิเลส ไม่ใช่วา่กิเลสจะหนีไปจากท่าน มนัมีอยูอ่ยา่งนนัแหละ มีอยูอ่ยา่งนนั ท่าน
จึงเปรียบเหมือนกบันาํ กบัใบบวั ใบบวักอ็ยูก่บันาํ นาํกอ็ยูก่บัใบบวั ถึงแมใ้บบวักบันาํจะอยูด่ว้ยกนักจ็ริง เมือนาํ
กระเดน็ขึนมาบนใบบวันาํกก็ลิงถูกกนัอยูเ่หมือนกนั แต่นาํไม่สามารถซึมซาบเขา้ไปในใบบวัได้

กิเลสทงัหลายก็เปรียบเสมือนนาํ จิตของผูป้ระพฤติปฏิบติักคื็อใบบวั ถูกกนัอยูไ่ม่หนีไป แต่วา่ไม่ซึมซาบเขา้ไป
จิตของพระโยคาวจรเจา้ผูป้ฏิบติักเ็หมือนกนั ไม่ไดห้นีไปไหนอยูที่นนัแหละ ความดีมากรู้็ ความชวัมากรู้็ ความ
สุขมากรู้็ ความทุกขม์ากรู้็ ความชอบมากรู้็ ความไม่ชอบมากรู้็ รู้หมดรู้หมดอยูที่นนั แต่วา่ท่านรับทราบไวเ้ฉยๆ
มนัไม่ไดเ้ขา้ไปในจิตของท่าน เรียกวา่ไม่มีอุปาทาน เป็นผูรั้บทราบไวเ้รือยๆเรือยๆไป

อาการทีท่านรับทราบไวน้นักอ็ยา่งทีภาษาเราวา่ รับทราบไว้ วางใจเป็นกลางๆ วางใจเป็นกลาง ตามภาษาสามญั
วา่รับทราบไว้ คือไม่ไปแตะไปตอ้ง รับทราบไวเ้ฉยๆ อาการเช่นนีเหล่านีมีอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา เพราะสิง
เหล่านีมนัมีอยูใ่นโลกมนัมีโลก พระพทุธเจา้ท่านกต็รัสรู้อยูใ่นโลก ท่านเอาอาการของโลกนีไปพิจารณา ถา้ท่าน
ไม่ไดพิ้จารณากไ็ม่เห็นโลกท่านกจ็ะอยูเ่หนือโลกไม่ได้

ฉะนนั องคพ์ระบรมครูของเราตรัสรู้กด็ว้ยเอาเรืองของโลกนีแหละมารู้เท่าโลกนีเอง โลกกย็งัมีอยูอ่ยา่งนนั
สรรเสริญกมี็ นินทากมี็ ลาภก็มี เสือมลาภกมี็ ยศกมี็ เสือมยศกมี็สุขทุกขก์มี็ ถา้ไม่มีสิงเหล่านีกไ็ม่มีอะไรจะ
ตรัสรู้



เมือท่านตรัสรู้ตามเป็นจริงแลว้ คือรู้โลกนี โลกธรรมธรรมอนัครอบงาํสตัวโ์ลกอยู่ สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตาม
ธรรมครอบหวัใจสตัว์ ครอบหวัใจคน มีลาภเสือมลาภ มียศเสือมยศ สรรเสริญ สุขทุกข์ นินทา เป็นของโลก

ถา้หากวา่ใจมนุษยท์งัหลายเป็นไปตามอาํนาจสุข ทุกขนิ์นทา เป็นไปตามอาํนาจมนั นนัแหละคือโลก ท่านจึง
เรียกวา่โลกธรรม โลกธรรมเป็นธรรมอนัหนึง ทาํใหม้องไม่เห็นทางมรรคแปดทีจะเดินไปหาทางพน้ทุกขน์นั มี
แต่โลกท่วมหวัอยูนี่ชือวา่สตัวโ์ลกเป็นไปตามธรรม ธรรมนนัมนัใหส้ตัวเ์ป็นโลกโลกกเ็ดินไปตามธรรมนนั มนั
จึงเป็นโลกธรรม ผูอ้ยูใ่นโลกธรรมคือ เป็นสตัวโ์ลก วุน่วายอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา

ฉะนนัในการประพฤติหรือปฏิบติัในทางพระพทุธศาสนาท่านจึงสอนวา่ ใหเ้จริญมรรคคือตวัปัญญา รวมแลว้คือ
ปฏิบติัศีลใหม้นัยงิ สมาธิใหม้นัยงิ ปัญญาใหม้นัยงิ นีคือเครืองทาํลายโลก นีหนทางเดินเขา้ไปทาํลายโลก โลก
มนัอยูที่ไหนล่ะทีนี โลกมนัอยูที่ใจของสตัวที์ลุ่มหลงนนัแหละ อาการทีมนัติดลาภ ติดยศ ติดสรรเสริญ ติดสุข
ติดทุกขน์นัแหละ เมือมีอยูใ่นใจเมือใดใจกเ็ป็นโลก เมือใจเป็นโลกอยูที่ไหนโลกกอ็ยูที่นนัแหละ

ต้นเหตุของการเกดิโลก
ตน้เหตุทีโลกจะเกิดขึนมากเ็กิดจากความอยาก ถา้ดบัความอยาก กคื็อดบัโลก ความ อยาก เป็น บ่อ เกิดของโลก
ทงัหลาย ฉะนนัเมือเรามาประพฤติหรือปฏิบติัแลว้ เราจึงเดินทาง ศีล สมาธิ ปัญญานีท่านวา่โลกธรรมแปดและ
มรรคแปดเป็นของคู่กนั ทาํอยา่งไรจึงเป็นของคู่กนั ถา้หากวา่เราพดูทาง ปริยติัของเราแลว้ กพ็ดูไดว้า่ ลาภ เสือม
ลาภ ยศ เสือมยศ สรรเสริญ สุข ทุกข์ นินทา นีกแ็ปดอยา่งในทางโลก ส่วนในทางธรรม กมี็มรรคแปด สมัมาทิฐิ
สมัมาสงักบัโปสมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว สมัมาวายาโม สมั-มาสติ สมัมาสมาธิ รวมแลว้กแ็ปด
อยา่งเหมือนกนั

ทางสองแปดนีนะมนัอยูที่เดียวกนั ไม่ไดอ้ยูค่นละทีพวก ยนิดีใน ลาภ ยศ สรรเสริญ กอ็ยูใ่นใจนี ใจผูรู้้นี แต่ผูรู้้นี
มีเครืองปกปิดเอาไวจึ้งใหรู้้ผดิไป มนักเ็ลยเป็นโลก ผูรู้้นียงัไม่มีพทุธภาวะเกิดขึนมา จึงถอนตวัออกไม่ได้ จิตใจ
ขณะนีกเ็ลยเป็นโลก

เมือเราไดม้าปฏิบติั มาทาํศีล ทาํสมาธิ ทาํปัญญากคื็อเอากาย เอาวาจา ใจนีมาประพฤติปฏิบติั ทีโลกธรรมมนัแฝง
อยูนี่แหละ ทีมนัยนิดีในลาภ ในยศ ในสรรเสริญ ในสุข ในทุกขนี์แหละ มาทาํลงทีเดียวกนั ถา้เมือเราไดม้าทาํลง
ทีเดียวกนันีกเ็ลยเห็นกนั เห็นโลก เห็นธรรม มนัขวางกนัเลยทีเดียวไม่มีลาภกคิ็ดอยากไดล้าภ มียศกติ็ดยศ มี
สรรเสริญกติ็ดสรรเสริญ มีสุขกติ็ดสุข มีทุกขก์ติ็ดทุกข์ มีนินทากติ็ดนินทาถา้เรามาปฏิบติัลงทีใจของเรา มนักจ็ะ
ไดเ้ห็นโลกธรรมชดั

ฉะนนัสมเดจ็พระบรมศาสดาจึงตรัสวา่ สูทงัหลายจงมาดูโลกนีอนัน่าตระการดุจราชรถ อนัพวกคนเขลาทงัหลาย
ขลุกอยู่ หมกอยู่ แต่ผูรู้้หาขอ้งอยูไ่ม่ ไม่ใช่วา่ท่านใหไ้ปดู โลกทงัโลก หรือทงัประเทศไม่ใช่อยา่งนนั ใหดู้จิตที
มนัอาศยัโลกเป็นอยู่ ไม่วา่จะอยูที่ไหน ทาํอะไร กใ็หดู้โลกอยูเ่สมอ

ใหดู้จิต พิจารณาถึงโลก เพราะโลกมนัเกิดขึนอยูที่ใจความอยากเกิดทีไหน โลกกเ็กิดทีนนั เพราะความอยากเป็น
บ่อเกิดของโลก ถา้ดบัความอยาก กคื็อดบัโลก มนัเป็นเรืองอยา่งนี ฉะนนั เมือเรามาปฏิบติั แลว้มาเจริญมรรค
มานงัสมาธิ อยากใหม้นัสงบ มนักไ็ม่สงบ ไม่อยากใหม้นันึกคิดมนักนึ็กคิดเพราะไปนงัใส่รังมดแดง รังมดอยูที่
นนักเ็อากน้ไปนงัทบัมนั อยา่งนนัมนักก็ดัเอาซิ ใจของเรา มนัเป็นโลกอยู่ มาปฏิบติัมนักเ็กิดโลกขึนมาเลย ความ



ดีใจ ความเสียใจ ความวุน่วายความเดือดร้อนกเ็กิดขึนมาทนัที เพราะอะไรล่ะฯเพราะเราไม่บรรลุถึงธรรม เพราะ
ใจเราเป็นอยูอ่ยา่งนี

ผูป้ระพฤติปฏิบติัไม่ได้ กเ็พราะทนโลกธรรมไม่ได้ จึงไม่ไดพ้ิจารณา ฉะนนัจึงเหมือนกนักบัเราไปนงัในรังมด
แดงนนัแหละ กม็ดมนัอยูที่นนั ไปนงัทีบา้นของมนั มนักก็ดัเอานะซิถา้มนักดัเรา เราจะทาํอยา่งไรล่ะ? เรากห็า
วธีิทาํลายมนัเสียเอายามากนัมนั กลบมนัเสีย เอาไฟมาเผามนัเสีย หรือทาํใหห้นีจากทีนนัเสียนีคือการปฏิบติั แต่ผู ้
ปฏิบติับางคนไม่ไดคิ้ดอยา่ง นนั ถา้มนัไม่สบายกไ็ปกบัมนัเลย มนัวา่สบายกไ็ปกบัมนัเลยไปกบัลาภยศ
สรรเสริญ สุข ทุกข์ นินทาไปกบัมนัเลย ไม่พากนัระงบัเหล่านี ดงันนัมนัจึงเป็นโลก

ฉะนนั ผูที้ทดลองปฏิบติัแลว้พดูวา่ปฏิบติัไม่ได้ ไปไม่ไดไ้ปไม่ไหว กคื็อเราไม่ไดพ้ยายามนนัเอง โลกธรรมแปด
ประการนีมนัข่มมรรคไม่ใหเ้กิดขึนมา จะพยายามอดทนรักษาศีลไม่ไดจ้ะอดทนพิจารณามนัไปอีกกไ็ม่ได้ เพราะ
อะไรกเ็หมือนกบับุรุษทีไปนงัในรังมดแดง ทาํอะไรก็ไม่ไดม้นักดัมนัไต่ มนันนัมนันีอยูวุ่น่วายต่างๆนานา แต่ไม่
สามารถกาํจดัภยั ทงัหลายออกจากทีนงัของเรา กท็นนงัอยูน่นัแหละ ฉนัใด นีกเ็ช่นกนัฉนันนั เพราะสิงเหล่านี
มนัเป็น ปฏิปักษก์นั

เมอืใดสงบกอ็ยู่เหนือโลกธรรม
ฉะนนัโลกธรรมมนัจึงอยูที่ใจ เมือมาทาํใจจะใหม้นัสงบมนักเ็ลยพลุ่งขึนมาทนัที เพราะมนัอยูที่นนั เมือใจเป็น
โมหะ เมือใดมนักเ็ป็นความมืดอยูที่นนั เมือใดทีโมหะมนัจางไปมนักรู้็ขึนมาทีนนั ไดค้วามรู้วา่ความรู้กบัความ
หลงนนัมนัเกิดขึนอยูที่เดียวกนั เมือความหลงเกิดขึนมาแลว้ ความรู้กเ็ขา้ไปไม่ได้ มนัระงบัความรู้ไวเ้สีย เมือ
ความรู้เกิดขึนมาแลว้ความหลงกอ็ยูไ่ม่ได้

ฉะนนัสมเดจ็พระบรมศาสดาท่านจึงใหป้ฏิบติัทีใจ มนัเกิดอยูที่ใจ โลกธรรมแปดประการมนัอยูที่นนั มรรคแปด
ประการทีเจริญขึนมาได้ กเ็พราะเรามาพิจารณา ดว้ยสมถ-กรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ดว้ยญาณทงัหลายทงั
ปวง การทาํความเพียรกรรมฐานนนักช่็วยข่มลงไปเสียจน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในลาภ ยศ
สรรเสริญ เหล่านี เบาออกไป เมือมนัเบาออกไปแลว้เรากรู้็จกั เมือมีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์
มากระทบเรากรู้็จกั เพราะโลกอยูก่บัเรา เราอยูใ่นโลก อยูใ่นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยา่งนี เมือเรา อยู่ เรากอ็ยู่
กบัมนั กเ็หมือนกบัเราเขา้ไปอยูใ่นเรือน เวลาเขา้ไปในเรือน เมือเวลาเราออกจากเรือน เรากมี็ความรู้สึกวา่เราออก
จากเรือน ไดค้วามสวา่ง ไม่มืดเหมือนอยูใ่นเรือน

อาการทีจิตเขา้ไปหาโลกธรรมนนั มนักเ็ป็นอยา่งนนั อาการทีจิตทาํลายโลกธรรมแลว้นนั หรือโลกธรรมต่าง จาก
ใจ แลว้นนั กเ็หมือนกนักบัเราออกจากเรือนมา ฉะนนั ผูป้ฏิบติัจึงรู้เฉพาะตวัของตวัเองวา่ โลกธรรมมนัหายแลว้
หรือยงั มรรคมนัเจริญแลว้หรือยงั เมือมรรคเจริญขึนมาไดเ้ท่าใด มนักฆ่็าโลกธรรมเท่านนั มนัจะฆ่าโลกธรรม
เบียดเบียนโลกธรรมเรือยๆไป ผลทีสุดแลว้มรรคจะกลา้ขึนมา คือความเห็นชอบกลา้ขึนมา ความเห็นผดิไม่ชอบ
มนักห็ายไป ผลทีสุดมรรคกฆ่็ากิเลส แต่ถา้มรรคอ่อน กิเลสกฆ่็ามรรค มีสองอยา่งเท่านนัแหละ ความเห็นผดิและ
ความเห็นถูกมีสองอยา่งนีเท่านนั

ความเห็นผดิกมี็วิธีการของมนัเช่นกนั ความเห็นผดินีมนักมี็ปัญญาเหมือนกนั แต่มนัมีปัญญาในทางทีผดิ ถา้ผู ้
ปฏิบติัมีความเห็นถูกเห็นผดิแยง่กนัไป ผูป้ฏิบติันนักจ็ะคลา้ยกบัคนสองคน คือโลกกบัธรรม โลกกบัธรรมนีมนั



แยง่กนั เถียงกนัไปเช่นนนั แยง่กนัไปเถียงกนัไป เมือใดทีเราพิจารณาดูจะเห็น มนัจะแยง่กนัไปตลอดกาลตลอด
เวลา จนกวา่จะรู้ถึงโนน้....ถึงวปัิสสนา แต่บางทีมนักเ็อาวปัิสสนู* ขึนมา หมายความวา่เมือเราพากนัพยายาม
สร้างคุณงามความดีความบริสุทธิ พอไปเห็นความดีขึนมากไ็ปติดความดีอยูอี่ก อาการทีไปติดความดีไปยดึหมาย
ความดีนี กเ็ป็นวปัิสสนูอีกนนัแหละ เป็นปัญญาของกิเลสนนั บางคนกไ็ปติดความดีอยู่ มีความบริสุทธิ กไ็ปติด
ความบริสุทธิ มีความรู้กติ็ดความรู้อยูอ่ยา่งนี อาการทีไปยดึมนัหมายมนัในความรู้นีอีก ในความบริสุทธินีอีก อนั
นนักเ็ป็นวปัิสสนูแทรกเขา้มาอีก

ฉะนนั เมือเจริญวิปัสสนาถึงขนันีใหร้ะวงั ระวงัวิปัสสนูกิเลส เพราะมนัใกลก้นัทีสุดจนเราจะไม่รู้ตวั แต่ถา้หากมี
ความรู้ถกูตอ้งแลว้ เราจะเห็นทงัสองอยา่งไดช้ดัเจน ถา้เป็นวิปัสสนูแลว้มนัจะมีความทุกขขึ์นมาเป็นบางคราว ถา้
หากเป็นวปัิสสนาจริงๆแลว้กจ็ะระงบัทุกข์ ระงบัสุขทุกข์ นีเป็นผลทีเกิดขึนมา เราจะรู้เองดว้ยตวัของเรา

ฉะนนั การปฏิบติัท่านจึงใหอ้ดทน บางคนมาปฏิบติัไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนนัอยา่งนี ไม่อยากใหม้นัมีอะไรเกิด
ขึน

ไม่อยากใหม้นัเดือดร้อน แต่มนักเ็ดือดร้อน เพราะของเก่ามนัมี เราตอ้งพยายามระงบัความเดือดร้อนทีมีอยูน่นัเอง
พระท่านวา่ ถา้หากปฏิบติัแลว้เกิดความเดือดร้อนนนัถูก ถูกแลว้ถา้หากมนัเดือดร้อน ถา้ปฏิบติัแลว้ไม่เดือดร้อน
ไม่ถกู ถา้กินสบาย นอนสบายอยากจะไปไหนกไ็ปตามเรือง อยากจะพดูอะไรกพ็ดูตามเรือง อยากทาํตามใจมนั
ทุกอยา่งนนั มนัไม่ถูก

ฉะนนัธรรมะคาํสงัสอนของพระศาสดาท่านวา่ ขดั ขดัอะไร? โลกตุตระขดัโลกียะ ความเห็นชอบขดัความเห็น
ผดิความบริสุทธิขดัความไม่บริสุทธิเรือยไป

ฉะนนั จึงมีอุบายทีตามตาํรากล่าววา่ สมเดจ็พระบรม-ศาสดาก่อนตรัสรู้นนั ท่านไปรับขา้วจากนางสุชาดา เมือ
ท่านทรงฉนัเสร็จแลว้ กท็รงลอยถาดลงในนาํ ธรรมดานาํมนัไหลลง ท่านไดท้รงอธิษฐานจิตวา่ ถา้หากวา่ได้
ตรัสรู้เป็นพระอนุตตระสมัมาสมัโพธิญาณแลว้ ขอใหถ้าดนีไหลลอยไปเหนือนาํ แลว้ถาดกล็อยไหลไปเหนือนาํ

ความจริงถาด กคื็อ ความเห็นชอบของพระองคท่์านนนัแหละ ผูรู้้หรือพทุธภาวะของท่านทีเกิดขึนมาจากการ
พิจารณาแลว้นนั ไม่ไดป้ล่อยตามใจของสตัว์ แต่ไหลขึนไปทวนกระแสใจของท่าน ทวนขึนไปหมดทุกอยา่งไม่
ได้ ไปฟังเสียงใคร ฉะนนัพระธรรมเทศนาของพระองคจึ์งทวนใจของพวกเราจนทุกวนันี

โลภท่านกว็า่ไม่ใหโ้ลภ โกรธท่านกไ็ม่ใหโ้กรธ ใหท้าํลายมนั อยากหลง กไ็ม่ใหห้ลง ใหท้าํลายมนั มีแต่เรือง
ทาํลายมนัอยา่งเดียว ฉะนนั สมเดจ็พระบรมศาสดาของเรา ท่านจึงทรงเชือแน่วา่จิตของท่านนนัทวนกระแสขึน
ไปนนัเอง

มนัทวนสตัวโ์ลกหมด ทวนกระแสสตัวโ์ลก สิงทีวา่สกลร่างกายสวย ท่านวา่ไม่สวย โลกวา่อนัสกลร่างกายเป็น
ของเราท่านวา่ไม่ใช่ของเรา อนันีวา่ เป็นแก่นเป็นสาร ท่านวา่ไม่เป็นแก่นเป็นสาร ความเห็นชอบอยา่งนีเหนือ
เหนือสตัวโ์ลกขึนไปสตัวโ์ลกนนัตามลงมากบันาํ

ต่อมาท่านไดรั้บหญา้คาจากโสตถิยะพราหมณ์แปดกาํมือท่านทรงทาํอธิษฐานเป็นบลัลงัก์ เพือนงัสมาธิวา่ถา้ไม่
ตรัสรู้จะไม่ทรงลุกขึน แลว้ท่านกต็รัสรู้ทีตรงนี



ถา้จะกล่าวเป็นธรรมาธิษฐานแลว้ หญา้คากคื็อโลกธรรมแปดนีแหละ มีลาภเสือมลาภ มียศเสือมยศ มีสุข มีทุกข์
สรรเสริญ นินทาเหล่านีแหละ โลกธรรมแปดประการหญา้คาแปดกาํมือฟังแต่ชือมนัซิ หญา้คา "คา" คาอะไร

นกับวชของเราเมือบวชเขา้มาก็ "คา" สิงเหล่านีแหละมาคาลาภ มาคาสรรเสริญ มาคาทุกข์ โลกทงัหลายมาคาอยู่
ทีนีหมด

สมเดจ็พระศาสดาจึงทรงอธิษฐานเป็นบลัลงัก์ นงัทบัลงไปดว้ยสมาธิธรรม อาการทีนงัทบัคือสมาธิ นงัทบัคือจิต
ของท่านเหนือกวา่โลกธรรม จิตในขณะนนัเป็นโลกตุตรธรรมทบัโลกียธรรมไว้ แต่กย็งัเกิดเป็นมารต่างๆนานามา
หลอกล่อ ซึงความจริงกเ็ป็นอาการของจิตนนัเอง จนกระทงัท่านไดต้รัสรู้ธรรม กไ็ดช้นะมารในทีนนั

ชนะคือชนะโลกนีเอง ไม่ใช่ชนะอะไรอืนไกล ฉะนนัท่านจึงทรงเจริญมรรคในทีนนั มรรคจึงฆ่าโลกธรรมทงั
หลายเหล่านนั

เห็นธรรมเป็นธรรมกม็ีดวงตาเห็นธรรม
ผูป้ระพฤติหรือผูป้ฏิบติัของเราทุกวนันีนนั ศรัทธามนันอ้ย พอปฏิบติัได้ ปี สองปี เดือน สองเดือน กอ็ยากจะได้
อยากไปไวไว ไม่รู้จกันึกบา้งเลยวา่พระพทุธเจา้ของเรานนัท่านทรงสร้างบารมีของท่านมานานแสนนานเพียงใด
แลว้ท่านยงัตอ้ง มาต่อสูใ้นพระชาติสุดทา้ยอยูอี่กถึง ๖ ปี ฉะนนัท่านจึงทรงตงันิสยัพระนวกะวา่ จะตอ้งอยูฝึ่ก
อบรมกบัพระอุปัชฌายอ์ยา่งนอ้ย ๕ พรรษา

ผูศึ้กษาเล่าเรียน ผูป้ฏิบติัทีมีปัญญาตรวจคน้ มีศรัทธาจริงๆ ผูบ้ากบนัพยายามตลอด ๕ พรรษา นีกเ็รียกวา่ใชไ้ด้
แต่ใหป้ฏิบติัจริงๆนะ ไม่ใช่วา่อยูเ่ฉยๆ ถา้เราพยายามทาํจริงๆได้ ๕ พรรษาแลว้จะไดรู้้วา่ คุณค่าของพระพทุธ
โอวาททีสมเดจ็พระบรมศาสดาท่านบญัญติัไวน้นัมนัเป็นเช่นไร จะไดรู้้จกั หา้พรรษาคือคนใชไ้ด้ จิตใจกใ็ชไ้ด้
อะไรกพ็อเป็นพอไปแลว้แน่นอน ฉะนนั อยา่งนอ้ยทีสุดกต็อ้งเป็นพระอริยบุคคลขนัแรก แต่ทวา่ตอ้งไม่ใช่ ๕
พรรษาแต่อายเุท่านนั ตอ้งเป็น๕ พรรษาในจิตดว้ย

ผูป้ฏิบติัเขา้ถึงจิตใจเช่นนี จะมีความกลวั ความละอายทงัต่อหนา้และลบัหลงั ทงัในทีมืดและทีแจง้ เพราะเขา้ถึง
พระพทุธเจา้ แลว้อาศยัพระธรรม อาศยัพระสงฆ์ แลว้มีพระพทุธ มีพระพทุธเจา้เป็นทีพึง มีพระธรรมเป็นทีพึง มี
พระสงฆเ์ป็นทีพึงแลว้ ถา้พึงพระพทุธเจา้จริงๆ กต็อ้งเห็นพระพทุธเจา้ ตอ้งเห็นพระธรรม ตอ้งเห็นพระสงฆ์ ถา้
เราขอพึงท่านขอพึงพระพทุธ พึงพระธรรม พึงพระสงฆ์ แลว้เรายงัไม่เห็นท่านนนัจะเป็นประโยชน์อะไร ถา้เรา
ขอพึงท่านกต็อ้งรู้จกัท่าน จะรู้จกัแต่กายเท่านนั ยงัไม่พอ ตอ้งรู้จกัดว้ยใจจึงจะใชไ้ด้

ถา้เขา้ใจถึงแลว้จึงจะไดรู้้วา่ พระพทุธเจา้เป็นอยา่งนีอยา่งนี พระธรรมเป็นอยา่งนีอยา่งนี พระสงฆเ์ป็นอยา่งนี
อยา่งนี พระพทุธเจา้เป็นรูปลกัษณะอาการอยา่งนนัอยา่งนนัพระธรรมกเ็ช่นเดียวกนั จึงจะไดเ้ป็นทีพึงของเรา
เพราะสิงเหล่านีเกิดอยูที่จิตของเรา จะไปอยูที่ไหนกต็ามมีพระพทุธ มีพระธรรม มีพระสงฆอ์ยูเ่รือยไปในจิตผูน้นั
ฉะนนั ผูนี้จึงไม่กลา้กระทาํบาป

พระอริยบุคคลขนัแรก ท่านจึงไม่เขา้ไปสู่อบายตรงแน่วแน่ไปเลย ไม่มีชาติทีแปดเกิดขึน เพราะอะไร เพราะมนั
แน่นอนแลว้น่ะซิ มนั แน่นอนแลว้ เมือเขา้หนทางกไ็ม่ไดส้งสยั ทีนีค่อยเคลือนไปไม่ไดมี้ความสงสยั ไม่ถึงวนั
ใดกจ็ะตอ้งถึงวนัหนึง จะใหก้ลบัมาทาํบาปทาํกรรม ดว้ยกาย ดว้ยวาจาอีกไม่มี พน้จากความเดือดร้อน ทีจะเป็น



นรกแลว้ ฉะนนัท่านจึงวา่อริยบุคคลพน้อบายภูมิ จิตกไ็ม่ไปถึงอบาย ไม่ไปสู่อบายจึงเป็นผูไ้ม่กลบัคือไม่กลบัมา
ทาํชวั ใจนนัมาทาํความชวัไม่ไดอี้ก

อนันีจะไดเ้ห็นเองวา่ใจมนัทาํไม่ได้ กแ็ปลวา่มนัเปลียนไปเป็นอริยชาติ ไปแลว้ มนักลบัมาไม่ไดแ้ลว้ มนัเปลียน
ในชาตินีเอง เรืองเหล่านีจะรู้จกัเฉพาะเจา้ของเอง

ผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม ทียงัไม่ไดเ้ห็นธรรม เมือไดย้นิอยา่งนี อาจคิดวา่การรู้ธรรมการเห็นธรรม การปฏิบติั
ธรรมเช่นนนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร เป็นการยากอยู่ เรืองเหล่านีน่ะกคื็อ ธรรมชาติธรรมดาทีมนัเป็นอยูนี่แหละ ทุก
วนันีบางทีเรามีความสุขใจ บางทีเรามีความทุกขใ์จ มีความดีใจ มีความเสียใจ เพราะอะไร? เพราะไม่รู้ธรรม
เพราะไม่เห็นธรรม ไม่รู้ธรรมชาติ ไม่เห็นธรรมชาติ คือธรรมชาติมนัเป็นของมนัเช่นนนัเรือยๆ ทงักายและจิต
คือรูปและนาม

ฉะนนั พระบรมศาสดาท่านจึงได้ หมายขนัธ์ หา้วางขนัธ์หา้ เลิกขนัธ์หา้ละขนัธ์หา้ทีละมนัไม่ไดเ้พราะอะไร? 
เพราะไม่เห็นมนั เพราะไม่รู้เท่าทนัมนั เห็นวา่มนัเป็นเรา เห็นเราวา่เป็นมนั เห็นเราวา่เป็นสุข เห็นสุขวา่เป็นเรา
เห็นทุกขว์า่เป็นเรา เห็นเราวา่เป็นทุกข์ มนัแยกออกจากกนัไม่ได้

เมือแยกออกจากกนัไม่ไดก้แ็ปลวา่เราไม่เห็นธรรม คือธรรมชาติอยา่งนีมนัไม่เป็นเรา แต่เราเขา้ใจวา่เป็นเรา สุขก็
มาถูกเรา ทุกขก์ม็าถูกเรา เสียใจกม็าถูกเรา เพราะเราเขา้ไปขวางอยูต่รงนนั

เรากคื็อกอ้นอตัตา ตวัตน เมือมีกอ้นอตัตาเมือใดแลว้สุขกถู็กเรา ทุกขก์ถ็ูกเรา อะไรถกูเราหมด ฉะนนัสมเดจ็พระ
บรมศาสดาท่านจึงวา่ใหท้าํลายกอ้นอตัตา เมือทาํลายกอ้นอตัตา คือสกักายทิฐินีแลว้ หมดกอ้นอตัตาแลว้ อตัตา
มนักไ็ม่ตอ้งเรียกมนัเป็นของมนัเอง เมือหมดอตัตา อนตัตากเ็กิดขึนมาเอง

เมือบุคคลถือเนือถือตวั กจ็ะเห็นแก่ตวั เห็นแก่ตน เห็นวา่เราสุข เห็นวา่เราทุกข์ เห็นวา่เราดี เห็นวา่เราชวั เห็นวา่
เราต่างๆนานา ความจริงสิงเหล่านีธรรมชาติมนัเป็นอยา่งนนั แต่เรากลบัไปเอาธรรมชาติมาเป็นเรา เอาเรามาเป็น
ธรรมชาติ เลยไม่รู้วา่ธรรมชาติคืออะไร ธรรมชาติมนัดี กห็วัเราะกบัมนัธรรมชาติมนัร้าย กร้็องไหก้บัมนั

ความจริงธรรมชาติกคื็อสงัขาร อยา่งเราวา่ "เตสงั วปู-สโม สุโข" ความสงบของสงัขารนนัเป็นสุข สงบอะไร
ล่ะ? กคื็อถอนอุปาทานออกมาวา่ เห็นธรรมชาติตามเป็นจริงของมนัเดียวนีความจริงของมนัมีอยู่ มนัเป็นจริงอยู่
ตน้หญา้ ภูเขาเถาวลัย์ มนัเป็นของมนัอยา่งนนั มนัเกิดมนักด็บั มนัดบัมนักเ็กิด มีเลือนไหลไปมา ธรรมชาติ มนั
เป็นจริงอยู่ แต่เราผูไ้ม่จริง เมือไปเห็นแลว้กตื็นเตน้ ธรรมชาติไม่ตืนเตน้ มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ไม่วา่ใครจะร้องไห้
ใครจะหวัเราะ มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั อนันนัมนัเป็นของจริง เราไม่รู้จกัของจริงเมือไปเห็นของจริง
แลว้กระตือรือร้น ร้องไห้ หวัเราะ ต่างๆนานา เสียอกเสียใจ ดีอกดีใจ

ถึงเราจะดีใจเสียใจอยา่งไรก็ตาม สภาวะร่างกายรูปนีของเรา กเ็ป็นอยูข่องมนัเช่นนี มนัเกิดมาแลว้มนักแ็ปรตาม
ธรรมชาติ แปรไป เจบ็ไป ตายไป พลดัพรากจากกนัไปเป็นธรรมดา ธรรมชาติมนัเป็นอยา่งนี เมือหากวา่บุคคลผู ้
ใดจะเอาธรรมชาติทงัหลายทงัปวงเหล่านีใหม้นัเป็นตวัเรา เป็นของเราอยา่งนีมนักเ็ป็นการแบกทุกขไ์ว้

ฉะนนัพระอญัญาโกณฑญัญะท่านจึงวา่ "สิงใดสิงหนึง"คาํวา่สิงใดสิงหนึงนนัหมายรวมตลอดเลย จะเป็นรูป
หรือเป็นนามกช่็าง ใช่หมดทงันนั ความเห็นของท่านในขณะทีท่านฟังเทศน์ของพระพทุธองคน์นัเปลียนขึนมาจน



เห็นแจง้ ออกจากทีนงัแลว้กย็งัเห็นอยูอ่ยา่งนนั จริงอยูอ่ยา่งนนั อาการอยา่งใดผา่นเกิดขึนมา กเ็ห็นความเกิด อนั
มนัดบัไปแลว้ ท่านกเ็ห็นความดบั เกิดแลว้กด็บั ดบัแลว้กเ็กิด

ท่านกเ็ห็นมนั อนัใดมนัเกิดแลว้กด็บั อนัใดมนัดบัแลว้กด็บัไป เป็นอยูเ่รือยไป สุขทุกขก์ม็ากระทบจิตของท่านอยู่
เสมอ แต่วา่จิตของท่านเพียงแต่รับทราบ ไม่พลอยตกนรกไม่พลอยไปสู่อบาย ไม่พลอยไปดีใจ ไม่พลอยไป
เสียใจกบัสิงเหล่านนั จิตของท่านตงัมนัเด่นอยู่ พิจารณาอยูอ่ยา่งนนั นนัเพราะท่านอญัญาโกณฑญัญะท่านไดด้วง
ตา ไดด้วงตาอนัหนึงทีเห็นธรรมชาติตามเป็นจริง ความรู้เท่าตามเป็นจริงของสงัขารสงัขารมนัเป็นจริงอยา่งไร กรู้็
เท่าตามเป็นจริงของมนัอยา่งนนันีเรียกวา่ผูรู้้ธรรม ผูเ้ห็นธรรม รู้แลว้ละเลิกถอน

ถา้ยงั ไม่เห็น กย็งัพากนัอดพากนัละ มนัไม่เห็นหรอกทีมาอดละ อดกลนั อดทน อดทานนนันะ แต่ถา้ถึงทีของ
มนัแลว้ กจ็ะไม่มีเรืองอดละ อดกลนั ไม่มีเรืองใดไดอ้ด เรืองผูเ้ห็นธรรมแลว้กเ็ป็นธรรม ไม่มีเรืองอดกลนั นีเรา
ยงัไม่ทนัรู้จกัธรรมไม่เป็นธรรม จึงเอาธรรมมาใช้ เอาความเพียรมาใชม้นัเป็นอยา่งนี

ทีนีถา้เรามาเพียรแลว้ มนัไม่เกียจคร้านแลว้ ความเพียรกไ็ม่ตอ้งเอามาใช้ มนัรู้เท่าต่ออารมณ์ทงัหลายทงัปวงแลว้
มนัไม่สุข ไม่ทุกขก์บัมนั กไ็ม่ตอ้งเอาขนัติมาใช้ เมือมนัเป็นธรรมแลว้ มนัเกิดมามนักเ็ป็นธรรม ผูรู้้กรู้็ตามธรรม
แลว้กเ็ลยเป็นธรรม รู้ธรรมแลว้เห็นธรรม เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรม

เมือมนัเป็นธรรมแลว้กห็ยดุ สงบแลว้ ทีนีไม่ไดเ้อาธรรมมาใชเ้พราะมนัเป็นธรรมแลว้ ภายนอกกเ็ป็นแลว้ ภายใน
กเ็ป็นแลว้ ผูรู้้ธรรมกเ็ป็นธรรม สภาวะมนักเ็ป็นธรรม อนัทีรู้มนักเ็ป็นธรรม เป็นอยูอ่ยา่งนนั เป็นอยา่งเสรี เป็น
หนึงเสียแลว้ ธรรมชาติอนันีจึงไม่เกิด ธรรมชาติอนันีจึงไม่แก่ ธรรม-ชาติอนันีจึงไม่เจบ็ ธรรมชาติอนันีจึงไม่
ตาย ธรรมชาติอนันีจึงไม่สุข ไม่ทุกข์ ธรรมชาติอนันีไม่นอ้ย ไม่ใหญ่ ไม่หนกั ไม่เบา ไม่สนัไม่ยาว ไม่ดาํไม่ขาว
ไม่มีเรืองเปรียบเทียบ ไม่มีเรืองจะเอามาเปรียบ สมมุติอะไรๆเขา้ไม่ถึง เขา้ไม่ถึงทีนนั

ฉะนนั พระนิพพานท่านจึงวา่ไม่มีสีสรรวรรณะ สีเขียวสีแดง สีดาํ อะไรไม่มี เรืองสีเขียวสีดาํ อะไรต่างๆเป็น
เรืองสมมุติ เป็นเรืองบญัญติัในโลกีย์ เมือพน้จากสิงเหล่านีไป แลว้ไม่มีเรืองเหล่านีตามไปถึง ดงันนัจึงกล่าววา่สิง
นนัเป็นโลกุต-ตระ ธรรมอนันนัท่านจึงวา่เป็นปัจจตัตงั อนัผูรู้้กไ็ดเ้ฉพาะเจา้ของ ประกาศไม่ได้ มีแต่ใหอุ้บาย ผู ้
ทีเขา้ไปถึงแลว้กแ็ลว้ จะเอาสมมุติบญัญติัมาพดูไม่ได้ มนัหมดมนัหมดสิน

........ความสบายหรือไม่สบาย ไม่ไดอ้ยูที่คนมาก หรือนอ้ย มนัอยูที่ควา มเห็นถูกเท่านนั...... 



นอกเหตุเหนือผล
คาํสอนของพระบางอยา่งเราฟังดูแลว้ ไม่ค่อยจะเขา้ใจเลย บางสทีคิดวา่มนั
น่าจะเป็นไปอยา่งนนัไม่ได้ กเ็ลยไม่ทาํ ความเป็นจริงนนัคาํพดูของพระมี
เหตุผลทุกอยา่ง

ครังแรกทีอาตมาไม่นงัหลบัตา แลว้กไ็ม่เชือเหมือนกนั ไม่เห็นวา่จะเกิด
ประโยชนอ์ะไรจากการหลบัตาไปหมด นอกจากนนักไ็ปเดินจงกรม เดิน
ไปจากตน้ไมต้น้นีไปตน้นนั เดินไปเดินมากขี็เกียจ เดินทาํไม? กลบัไป
กลบัมาไม่เกิดประโยชน์อะไร อยา่งนีมนักคิ็ดไป

แต่ความจริงการเดินจงกรมนี มีประโยชน์มาก การนงัสมาธินีกมี็ประโยชน์
มาก แต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดินจงกรม บางคนแรงในการ
นงั จริตของท่านเป็นปนเปกนัอยู่ แต่เราจะทิงกนัไม่ได้ จะนงัสมาธิอยา่ง
เดียวกไ็ม่ได้ จะเดินจงกรมอยา่งเดียวกไ็ม่ได้

พระกรรมฐานท่านสอนวา่ อิริยาบถสี การยนืการเดิน การนงั การนอน คนเราอาศยัอิริยาบถอยา่งนีอยู่ แลว้แต่วา่
มนัจะแรงการยนื การเดิน การนงั หรือการนอน แต่มนัจะเร็วหรือชา้ มนักค่็อยๆเขา้ไปในตวัของมนั

อยา่งวนัหนึงเราเดินกีชวัโมง นงักีชวัโมง นอนกีชวัโมง แต่เท่าไรก็ช่างมนัเถอะ จบัจุดมนัเขา้กเ็ป็นการยนืการเดิน
การนงั การนอนเสมอ การยนืเดินนงันอนนีใหเ้สมอกนั ท่านบอกไวใ้นธรรมะ การปฏิบติัใหป้ฏิบติัสมาํเสมอกนั
ใหอิ้ริยาบถเสมอกนั อิริยาบถคืออะไร? คือการยนื การเดิน การนงั การนอน ใหม้นัเสมอกนั เอ! คิดไม่ออก ให้
มนัเสมอนีมนักค็งจะวา่นอน ๒ ชวัโมง กย็นื ๒ ชวัโมง นงัก็ ๒ ชวัโมง คงจะเป็นอยา่งนนักระมงั

อาตมากม็าลองทาํดูเหมือนกนั โอะ๊! มนัไปไม่ไหว ไปไม่ไหวแน่นอนเลย จะยนืกใ็ห้ ๒ ชวัโมงหรือนงักใ็ห้ ๒
ชวัโมง เดินก็ ๒ ชวัโมง นอนก็ ๒ชวัโมง เรียกวา่อิริยาบถเสมอกนั อยา่งนีเราฟังผดิ ฟังตามแบบนี มนัผดิ
อิริยาบถเสมอกนั ท่านพดูถึงจิตของเรา ความรู้สึกของเราเท่านนั ไม่ใช่ท่านพดูทวัไป คือทาํจิตของเราใหม้นัเกิด
ปัญญาแลว้ ใหม้นัมีปัญญา ใหม้นัสวา่ง

ความรู้สึก หรือปัญญาของเรานนั แมเ้ราจะอยูใ่นอิริยาบถ ยนื เดิน นงันอน กรู้็อยูเ่สมอ เขา้ใจอยูเ่สมอในอารมณ์
ต่างๆ แมฉ้นัจะยนือยูก่ช่็าง จะนงัหรือเดินกช่็าง ฉนัจะรู้อารมณ์อยูเ่สมอไป วา่อารมณ์ทงัหลายเหล่านนัมนัจะเป็น
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เท่านนัแหละ

คาํพดูอยา่งนีกเ็ป็นไป ความรู้สึกความรู้อยา่งนนักเ็ป็นไป จิตใจกน็อ้มเขา้ไปอยา่งนนั เมือถูกอารมณ์เมือไรกเ็ห็น
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ตลอดเวลาอยูอ่ยา่งนนั จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน มนัมีความเห็นอยูอ่ยา่งนนั แมว้า่มนั
จะรัก หรือจะเกลียดมนักย็งัไม่ทิงปฏิปทาของมนั รู้ของมนัอยู่



ถา้หากวา่มาเพง่ถึงจิตใหเ้ป็นปฏิปทา ใหส้มาํเสมอกนั ความสมาํเสมอกนั คือมนัปล่อยวางเสมอกนั เมือหากวา่
มนัไดอ้ารมณ์ทดีตามสมมติของเขา มนักย็งัไม่ลืมตวัของมนั เมือมนัรู้อารมณ์ทีชวั มนักย็งัไม่ลืมตวัของมนัมนัไม่
หลงในความชวั มนัไม่หลงในความดี สมมติทงัหลายเหล่านี มนัจะตรงไปของมนัอยูเ่รือยๆ อิริยาบถนีเอาเสมอ
ได้ ถา้มนัยงัไม่เสมอจดัใหม้นัเสมอได้

ถา้พดูถึงภายในไม่พดูถึงภายนอก พดูถึงเรืองจิตใจ พดูถึงความรู้สึก ถา้หากวา่อิริยาบถจิตใจสมาํเสมอกนั จะถูก
สรรเสริญมนักอ็ยูแ่ค่นนั จะถูกนินทามนักอ็ยูแ่ค่นนั มนัไม่วงิขึน มนัไม่วงิลง มนัอยูอ่ยา่งนี กเ็พราะอะไร? มนัรู้
อนัตราย รู้อุปสรรค ในสิงทงัหลายเหล่านีเห็นโทษ เห็นโทษในการสรรเสริญ เห็นโทษในการนินทาเสมอกนั
แลว้ เรียกวา่มนัเสมอกนัแลว้นนัอยา่งนีความรู้สึกอยา่งนีเรียกวา่ทางใน มองดูดา้นใน ไม่มองดูดา้นนอก

อารมณ์ทงัหลายนนันะ ถา้หากวา่เราไดอ้ารมณ์ทีดี จิตของเรามนักดี็ดว้ย ไดอ้ารมณ์ทีไม่ดีจิตของเรากไ็ม่ดีไม่ชอบ
มนัจะเป็นอยูอ่ยา่งนี นีเรียกวา่อิริยาบถมนัไม่สมาํเสมอกนัแลว้ มนัสมาํเสมอแต่วา่มนัรู้อารมณ์ วา่มนัยดึดีกรู้็ ยดึ
ชวักรู้็จกัแค่นีกน็บัวา่ดีแลว้ อิริยาบถนีมนัสมาํเสมอแต่มนัยงัวางไม่ได้ แต่วา่มนัรู้สมาํเสมอ ยดึความดีกรู้็จกั ยดึ
ความชวักรู้็จกั ความยดึเช่นนีมนัเป็นสิงทีไม่ใช่หนทาง กรู้็อยูเ่ขา้ใจอยา่งนี แต่วา่มนัทาํยงัไม่ไดเ้ตม็ที ยงัไม่ได้
ปล่อยวางจริง แต่มนัรู้วา่ ถา้จะปล่อยวางตรงนีมนัจะสงบ

ปล่อยวางจากสิงทงัปวง
แลว้เมือเราพยายามทาํไปๆ เห็นโทษในอารมณ์ทีวา่ มนัชอบใจหรือวา่มนัไม่ชอบใจ หรือเห็นโทษในสรรเสริญ
เห็นโทษในการนินทา สมาํเสมอกนัอยู่ นนัแหละ ไม่มีอะไรแปลกกนั นินทากส็มาํเสมอกนัสรรเสริญมนักส็มาํ
เสมอกนั

เมือพดูถึงจิตคนเราในโลกนี ถา้นินทาละก็ไม่ไดบี้บหวัใจเรา ถา้ถกูสรรเสริญมนัแช่มชืนสบาย มนัเป็นอยา่งนีตาม
ธรรมชาติของมนั เมือมนัรู้ตามความเป็นจริงเสียแลว้วา่อารมณ์ทีเขานินทานนัมนักมี็โทษ อารมณ์ทีเขาสรรเสริญ
นนัมนักมี็โทษ ติดในสรรเสริญมนักมี็โทษ ติดในการนินทามนักมี็โทษ มนัเป็นโทษทงัหมดทงันนั ถา้เราไป
หมายมนัมนัอยา่งนนั

เมือความรู้อยา่งนีเกิดขึนมา เรากจ็ะรู้สึกอารมณ์ถา้ไปหมายมนัมนักเ็ป็นทุกขจ์ริงๆ มนัทุกขใ์หเ้ห็น ถา้ไปยดึดียดึ
ชวัมนักเ็ป็นทุกขขึ์นมา แลว้กม็าเห็นโทษนนัวา่ความยดึทงัหลายนนัมนัเป็นเหตุใหเ้ราเป็นทุกข์ เพราะชวักต็ะครุบ
ดีกต็ะครุบ ทาํไมจึงเห็นโทษมนั? เพราะเราเคยยดึมนัมนัมา เคยตะครุบมนัมาอยา่งนี จึงเห็นโทษ มนัไม่มีสุข ทีนี
กห็าทางปล่อยมนั จะปล่อยมนัไปตรงไหนหนอ? 

ในทางพทุธศาสนาท่านวา่ อยา่ไปยดึมนัถือมนัแต่เราฟังไม่จบไม่ตลอด ทีวา่อยา่ไปยดึมนัถือมนันนัคือวา่ท่านให้
ยดึอยูแ่ต่อยา่ใหม้นั เช่นอยา่งนี อยา่งไฟฉายนีน่ะ นีคืออะไร ไปยดึมนัมาแลว้กดู็ พอรู้วา่เป็นไฟฉายแลว้กว็างมนั
อยา่ไปมนัยดึแบบนี ถา้หากวา่เราไปยดึ เราจะทาํไดไ้หม? จะเดินจงกรมกไ็ม่ได้ จะทาํอะไรกไ็ม่ไดต้อ้งยดึเสีย
ก่อน

ครังแรกจะวา่มนัเป็นตณัหากไ็ด้ แต่วา่ต่อไปมนัจะเป็นบารมี อยา่งเช่นท่านชาคโร จะมาวดัป่าพง กต็อ้งอยากมา
ก่อน ถา้ไม่รู้สึกวา่อยากมากไ็ม่ไดม้า โยมทงัหลายก็เหมือนกนั กมี็ความอยากนนัแหละจึงไดม้านีจึงมาดว้ยความ
อยาก เมือมีความอยากขึนมา ท่านกว็า่อยา่ยดึมนัคือมาแลว้กก็ลบั อยา่งทีสงสยัวา่นีอะไร แลว้กย็ดึขึนมา เออ มนั



เป็นไฟฉายนะ นีน่ะแลว้กว็างมนั นีเรียกวา่ยดึแต่ไม่ใหม้นั ปล่อยวาง รู้แลว้ปล่อยวาง พดูง่ายๆกว็า่รู้แลว้ปล่อย
วาง จบัมาดูรู้แลว้ปล่อยวาง

อนันีเขาสมมติวา่มนัดี อนันีเขาสมมติวา่มนัไม่ดีรู้แลว้กป็ล่อยทงัดี ทงัชวั แต่วา่การปล่อยนีไม่ไดท้าํดว้ยความโง่
ไม่ไดย้ดึดว้ยความโง่ ใหย้ดึดว้ยปัญญาอยา่งนีอนันีอิริยาบถนีเสมอได้ ตอ้งเสมอไดอ้ยา่งนี คือจิตมนัเป็น ทาํจิตให้
รู้ ทาํจิตใหเ้กิดปัญญา เมือจิตมีปัญญาแลว้อะไรมนัจะเหนือไปกวา่นนัอีกเล่า ถา้หากจะยดึมา มนักย็ดึไม่มีโทษยดึ
ขึนมาแต่ไม่มนั ยดึดูแลว้รู้แลว้กว็าง

อารมณ์เกิดมาทางหู อนันีเรารู้โลกเขาวา่มนัดีแลว้มนักว็าง โลกเขาวา่มนัไม่ดี มนักว็าง มนัรู้ดีรู้ชวั คนทีไม่รู้ดี รู้
ชวั ไปยดึทงัดีทงัชวัแลว้เป็นทุกขท์งันนั คนรู้ดีรู้ชวั ไม่ไดย้ดึในความดี ไม่ไดย้ดึในความชวั คนทียดึในความดี
ความชวั นนัคือคนไม่รู้ดีรู้ชวั และคาํทีวา่ เราทาํอะไร ตลอดทีวา่เราอยูไ่ปนี เราอยูเ่พือประโยชนอ์ะไร เราทาํงา
นอนีเราทาํเพือตอ้งการอะไร แต่โลกเขาวา่ทาํงานอนันีเพราะตอ้งการอนันนั เขาวา่เป็นคนมีเหตุผล แต่พระท่าน
สอนยงิไปกวา่นนัอีก ท่านวา่ทาํงานอนันีทาํไปแต่ไม่ตอ้งการอะไร ทาํไมไม่ตอ้งการอะไร? โลกเขาตอ้งทาํงาน
อนันีเพือตอ้งการอนันนั ทาํงานอนันนัเพือตอ้งการอนันี นีเป็นเหตุผลอยา่งชาวโลกเขา

พระพทุธองคท่์านทรงสอนวา่ ทาํงานเพือทาํงาน ไม่ตอ้งการอะไร ถา้คนเราทาํงานเพือตอ้งการอะไร กเ็ป็นทุกข์
ลองดูกไ็ด้ พอนงัปับกต็อ้งการความสงบ กน็งัอยูน่นัแหละ กดัฟันเป็นทุกขแ์ลว้ นนัลองคิดดูซิ มนัละเอียดกวา่
กนัอยา่งนี คือทาํแลว้ปล่อยวางๆ อยา่งเช่นพราหมณ์เขาบูชายนัต์ เขาตอ้งการสิงทีเขาปรารถนานนัอยู่ การกระทาํ
เช่นนนัของพราหมณ์นนักย็งัไม่พน้ทุกข์ เพราะเขามีความปรารถนาจึงทาํ ทาํแลว้กทุ็กข์ เพราะทาํดว้ยความ
ปรารถนา

ครังแรกเราทาํกป็รารถนาใหม้นัเป็นอยา่งนนั ทาํไปๆ ทาํจนกวา่ทีเรียกวา่ไม่ปรารถนาอะไรแลว้ ทาํเพือปล่อยวาง
มนัอยูลึ่กซึงอยา่งนี คนเราปฏิบติัธรรมเพือตอ้งการอะไร? เพือตอ้งการพระนิพพานนนัแหละ จะไม่ไดพ้ระ
นิพพาน ความตอ้งการอนันีเพือใหมี้ความสงบ มนักเ็ป็นธรรมดาแต่วา่ไม่ถูกเหมือนกนั จะทาํอะไรกไ็ม่ตอ้งคิดวา่
จะตอ้งการอะไรทงัสิน ไม่ตอ้งการอะไรทงัสินแลว้มนัจะเป็นอยา่งไร กไ็ม่เป็นอะไร ถา้เป็นอะไรมนักทุ็กขเ์ท่า
นนัแหละ

ทาํจิตให้ว่าง
การทาํงานไม่ใหเ้ป็นอะไรนนัเรียกวา่ ทาํจิตใหว้า่งแต่การกระทาํมีอยู่ ความวา่งนีพดูใหค้นฟังไม่รู้เรือง แต่คนทาํ
ไปจะรู้จกัความวา่งนีวา่มนัประโยชน์ ไม่ใช่วา่มนัวา่งในสิงทีมนัไม่มี มนัวา่งในสิงทีมนัมีอยู่ เช่นไฟฉายนีนะมนั
ไม่วา่ง แต่เราเห็นไฟฉายนีมนัวา่ง วา่งกเ็พราะมีไฟฉายนี ไฟฉายนีเป็นเหตุใหมี้วา่ง ไม่ใช่วา่งขณะนนัมองดูไม่มี
อะไร ไม่ใช่อยา่งนนั คนฟังความวา่ง กไ็ม่ค่อยออกเหมือนกนั ไม่ค่อยจะรู้จกัอยา่งนนั ตอ้งเขา้ใจความวา่งในของ
ทีมีอยู่ ไม่ใช่ความวา่งในของทีไม่มี

ลองอยา่งนีซิ นีถา้หากวา่ใครยงัมีความปรารถนาอยูอ่ยา่งพราหมณ์ทีบูชายนัต์ ทีพราหมณ์บูชายนัต์ กเ็พราะเขา
ตอ้งการอะไรอนัใดอนัหนึงอยู่ เหมือนกนักบัทีโยมมาถึงทีกราบพระ หลวงพอ่ผมขอรดนาํมนต์ ทาํไม?รด
ทาํไม? ตอ้งการกินดีอยูดี่ ไม่เจบ็ไม่ไขน้นัแหละ มนัไม่พน้ทุกขแ์ลว้ ถา้มนัตอ้งการอยา่งนนั ทาํอนันีเพือตอ้งการ
อนันนั ทาํอนันนัเพือตอ้งการอนันี



นอกเหตุเหนือผล
ในทางพทุธศาสาใหท้าํเพือไม่ตอ้งการอะไร ถา้มีเพืออะไรมนัไม่หมด ทางโลกทาํอะไรเรียกวา่มนัมีเหตุผลพระ
พทุธองคท่์านทรงสอนวา่ให้ "นอกเหตุเหนือผล"ไม่วา่จะทาํอะไร ปัญญาของท่านใหน้อกเหตุเหนือผล ใหน้อก
เกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุกข์ ลองคิดตามไปซิลองพิจารณาไปตาม คนเราเคยอยูใ่นบา้น พอหนีจากบา้นไปไม่
มีทีอยูไ่ม่รู้จะทาํอยา่งไร เพราะเรามนัเคยอยูใ่นภพ อยูใ่นความยดึมนัถือมนัเป็นภพ ถา้ไม่มีความยดึมนัถือมนัแลว้
กเ็รียกวา่ไม่รู้วา่จะทาํอะไร

เหมือนอยา่งคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลวั เพราะเห็นไม่มีอะไร ดูหลงัคากบัพืนนี ทีสุดขา้งบน
คือหลงัคา ทีสุดขา้งล่างคือพืน อนันนัมนัเป็นภพขา้งบน อนันีเป็นภพขา้งล่าง ระยะทีภพทงัสองนีมนัต่อกนั มนั
วา่งๆคนไม่รู้จกั เหมือนทีวา่งระหวา่งหลงัคากบัพืน เห็นมนัวา่งๆกไ็ม่รู้จะไปอยูต่รงไหน ตอ้งไปอยูบ่นหลงัคา
หรือไม่งนักที็พืนขา้งล่าง

ทีๆไม่มีอยูน่นัแหละมนัวา่ง เหมือนกบัทีไม่มีภพนนัแหละ กเ็รียกวา่มนัวา่ง ตดัเยอืใยออกเสียมนักว็า่งพอบอกวา่
พระนิพพานคือความวา่ง ถอยหลงัเลยไม่ไปกลวั กลวั จะไม่ไดเ้ห็นลูก กลวัจะไม่ไดเ้ห็นหลาน กลวัจะไม่ไดเ้ห็น
อะไรทงันนั อยา่งทีเวลาพระท่านใหพ้รญาติโยมวา่ อายุ วรรณโณ สุขขงั พลงั โยมกดี็ใจสาธุเพราะชอบ มนัจะ
ไดอ้ายหุลายๆ วรรณะผอ่งใส มีความสุขมากๆ มีพลงัหลายๆ คนชอบใจ ถา้จะพดูวา่ไม่มีอะไรแลว้ เลิกเลย ไม่
ตอ้งเอาแลว้

คนมนัติดอยูใ่นภพอยา่งนนั บอกไปตรงนนั ไม่ไปไม่มีทีอยูแ่ลว้ อายุ วรรณโณ สุขขงั พลงั เออดีแลว้อายใุหย้นื
ยาว วรรณโณใหมี้วรรณะ ผวิพรรรณสวยงามใหมี้ความสุขมากๆ ใหมี้อายยุนืๆ คนอายยุนืๆมีผวิพรรณดีมีไหม
เคยมีไหม? คนอายหุลายๆมีพลงัมากๆมีไหม? คนอายมุากๆมีความสุขมากๆมีไหม? พอใหพ้รวา่ อายุ วรรณโณ
สุขขงั พลงั ดีใจสาธุกนัทงันนัทงัศาลาเลย นีแหละมนัติดอยูใ่นภพนี เหมือนอยา่งพราหมณ์บูชายนัต์ ทีทาํพิธีบูชา
ยนัต์ เพราะตอ้งการสิงทีเขาปรารถนา

การทีเรามาปฏิบติันีไม่ตอ้งบูชายนัต์ คือไม่ตอ้งการอะไร ถา้ตอ้งการอะไรมนักย็งัมีอะไรอยู่ ถา้ไม่ตอ้งการอะไร
มนักส็งบ จบเรืองของมนั แต่พดูใหฟั้งอยา่งนี กค็งไม่ค่อยสบายใจอีกแลว้ เพราะอยากจะเกิดกนัอีกทงันนั

ฉะนนัผูป้ฏิบติัทงัหลาย ควรเขา้ไปใกลพ้ระใหม้าก ดูการปฏิบติัของท่าน การเขา้ไปใกลพ้ระ กคื็อใกลพ้ระ
พทุธเจา้ คือใกลธ้รรมะของท่านนนัแหละ พระ-พทุธเจา้ตรัสวา่ "อานนทใ์หท่้านทาํใหม้าก ใหท่้านเจริญใหม้าก
ใครเห็นเรา คนนนัเห็นธรรม ใครเห็นธรรมคนนนัเห็นเรา" 

พระพทุธเจา้อยูต่รงไหนล่ะ เรากนึ็กวา่พระ-พทุธเจา้เสดจ็มาโปรด แลว้พระพทุธเจา้กเ็สดจ็ไปแลว้ แต่พระ
พทุธเจา้คือธรรมะ คือสจัจธรรม บางคนชอบพดูวา่ ถา้เราเกิดทนัพระพทุธเจา้ เรากจ็ะไดไ้ปพระนิพพานเหมือน
กนั นีแหละความโง่มนัหลุดออกมาอยา่งนนั พระพทุธเจา้ยงัมีอยูทุ่กวนันี ใครวา่พระพทุธเจา้นิพพาน พระ
พทุธเจา้คือสจัจธรรม สจัจธรรมมนัจะจริงอยูอ่ยา่งนนั ใครจะเกิดมา กมี็อยูอ่ยา่งนนั ใครจะตายไปกมี็อยูอ่ยา่งนนั
สจัจธรรมนีไม่มีวนัสูญไปจากโลก เป็นอยา่งนนั มีอยูต่ลอดเวลาอยา่งนนั พระพทุธเจา้จะเกิดมากมี็ ไม่เกิดมากมี็
ใครจะรู้กมี็ ใครจะไม่รู้กมี็ อนันนัมนัมีอยูอ่ยา่งนนั



ฉะนนัจึงวา่ใหใ้กลพ้ระพทุธเจา้ เรานอ้มเขา้มานอ้มเขา้มา ใหเ้ราเขา้ถึงธรรมะ เมือไดถึ้งธรรมะ เรากถึ็งพระ
พทุธเจา้ เมือเห็นธรรมะเรากเ็ห็นพระพทุธเจา้ แลว้ความสงสยัทงัหลายก็จะหมดสิน เหมือนอยา่งครูชู เกิดมาครัง
แรกไม่เป็นครูหรอก เป็นนายชู ต่อมา มาเรียนวิชาของครู สอบได้ ไปบรรจุเป็นครูกเ็รียกวา่เป็นครูชูแมค้รูชูจะ
ตายไปแลว้ วิชาของครูนีกย็งัมีอยูไ่ม่หายไปไหน ใครจะไปเรียนวชิาครู ไปสอบไดก้ไ็ดเ้ป็นครูอยูว่ิชาครูนนัยงัอยู่
เป็นสจัจธรรม ยงัมีในโลกเหมือนสจัจธรรมทีทาํใหพ้ระองคเ์ป็นพระพทุธเจา้ ฉะนนัพระพทุธเจา้จึงยงัมีอยูอ่ยา่ง
นนั ดงันนัใครปฏิบติัไปกจ็ะเห็นธรรมะ เห็นธรรมะกจ็ะเห็นพระพทุธเจา้ เดียวนีคนไม่เห็นทงันนัแหละ มองพระ
พทุธเจา้ไปตรงไหนกไ็ม่รู้ไม่รู้จกัแลว้ยงัพดูวา่ ถา้ฉนัเกิดพร้อมพระพทุธเจา้ ฉนักค็งจะไดเ้ป็นลูกศิษยข์องท่าน
และคงจะไดต้รัสรู้เหมือนกนั พดูออกมาดว้ยความโง่ นีขอใหเ้ขา้ใจอนันีใหดี้

จิตเป็นสิงทีสาํคญัมาก และการปฏิบติัของเรากเ็ช่นเดียวกนั อยา่ไปเขา้ใจวา่ออกพรรษาแลว้กสึ็ก อยา่คิดอยา่งนนั
ความคิดชวัวบูเดียวอาจทาํใหฆ่้าคนได้ ในทาํนองเดียวกนั ความดีวบูเดียวในขณะจิตเดียวเท่านนัไปไดเ้หมือนกนั
ใหเ้ขา้ใจอยา่งนี อยา่ไปเขา้ใจวา่ฉนับวชมานานแลว้ จิตจะภาวนาอยา่งไรกไ็ด้ อยา่ อยา่คิดอยา่งนนั ความชวัวบู
เดียวเท่านนัใหท้าํกรรมหนกัไดโ้ดยไม่รู้ตวั เช่นเดียวกนั สาวกทุกๆองคข์องท่านทีไดป้ฏิบติัมานานแลว้ เมือมนั
จวบจะถึงที มนักข็ณะจิตเดียวเท่านนั

ฉะนนัอยา่ไปประมาทของเลก็ๆนอ้ยๆ จงเพียรพยายามใหห้นกั อยา่งนนัถึงไดว้า่ใหไ้ปอยูก่บัพระ ใหเ้ขา้ใกลพ้ระ
แลว้ใหพิ้จารณาถึงจะรู้จกัพระ ใหเ้ขา้ใจดีๆ เอาละ คืนนีมนัจะดึกแลว้กระมงั บางคนกง่็วงนอนแลว้พระพทุธเจา้
ท่านไม่เทศน์ใหค้นง่วงนอนฟังหรอก ท่านเทศน์ใหค้นลืมตาลืมใจฟัง



สัมมาทฐิิทเียอืกเยน็
การปฏิบติันีมนัตรงกนัขา้มกบัจิต ของเรา จิตของเราทีมี กิเลสตณัหาอยูน่นั
มนัตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริง ฉะนนัการปฏิบติัจึงเป็นเรืองยุง่ยากอยูส่กันิด
บางทีสิงทีเราเขา้ใจวา่ผดิแต่มนัถูก กมี็ สิงทีเราเขา้ใจวา่ถูกมนัอาจจะผดิกมี็
เพราะอะไร? เพราะจิตของเรามนัมืดไม่รู้แจง้ตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทงั
หลายนนั จิตของเราเอาเป็นประมาณไม่ได้ เพราะจิตเราไม่รู้ตามความเป็น
จริง จึงเอาเป็นประมาณไม่ได้ การฟังธรรมะอยา่งวนันีเหมือนกนั บางคนก็
ไม่อยากจะรับฟังเลยบางคนกอ็ยากจะรับฟัง อยา่งนีไม่ใช่วสิยัของนกัปราชญ์
ถา้เป็นนกัปราชญแ์ลว้ฟังธรรมไดทุ้กอยา่ง จึงวา่ความคิดของเรานนัเอาเป็น
ประมาณไม่ได้ เดียวชอบอยา่งนี เดียวไม่ชอบอยา่งนนั บางทีอยา่งทีเรา ชอบ
ใจมนัผดิความจริงกมี็ ไม่เป็นธรรมกมี็ หรือบางทีสิงทีเราไม่ชอบใจนนั มนั
เป็นแทจ้ริงกมี็บางทีกเ็หมือนกบัคนไม่ รู้เรือง ไม่รู้เรืองอะไรทุกสิงทุกอยา่ง
พอถูกคนโกหกเขา้กเ็ชือหมด เขาโกหกวา่อยา่งนีถูก เรากเ็ชือเพราะเรามนัโง่
เขาชีสิงทีถูกวา่ผดิเรากเ็ชือเพราะอะไร? เพราะเรายงัไม่เป็นตวัของตวั ไม่รู้ตามความเป็นจริงนนัเอง

เหมือนจิตของเราทุกวนันีแหละ ถูกอารมณ์โกหกอยูเ่รือย บางทีกช็อบอยา่งนนั บางทีกไ็ม่ชอบอยา่งนี ถูกโกหก
อยูเ่รือย เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมนั มนักโ็กหกอยูเ่รือยๆ ถา้หากวา่เราผูฟั้งธรรมกฟั็งธรรรม ไปเถิด
ธรรมนนัจะชอบใจเราหรือไม่ชอบใจ เรากค็วรฟัง คนทีฟังธรรมอยา่งนีไดป้ระโยชน์ เพราะวา่ความจริงทีพระ
ท่านเทศนใ์หฟั้ง หรือครูบาอาจารยท่์านสอนใหฟั้งนนั เราจะเชือกไ็ด้ ไม่เชือกไ็ม่ได้ เราตอ้งอยูที่ครึงๆกลางๆนี
ไม่ไดป้ระมาทวา่เชือหรือไม่เชือ เรากฟั็งของเราไป แลว้เอาไปพิจารณาใหม้นัเกิดเหตุผลในทางทีชอบขึนมา

นกัปราชญท์งัหลายไม่ควรเชือง่ายๆ ควรเอาไปพิจารณาตริตรองดูเหตุผลก่อนจึงค่อยเชือ แมจ้ะพดูความจริงใหฟั้ง
กอ็ยา่เพิงเชือ เพราะอะไร? เพราะเรายงัไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนนัดว้ยตนเอง พวกเราทุกคนกเ็หมือนกนั รวม
ทงัผมเคยปฏิบติัมาก่อนท่าน กเ็คยถูกโกหกมาแลว้วา่การปฏิบติั นีมนัลาํบากมากหลาย ทาํไมมนัจึงลาํบากกเ็พราะ
เราคิดไม่ถูกตอ้งนนัเอง มนัเป็นมิจฉาทิฐิ เราคิดไม่ถูก

แต่ก่อนผมเคยอยูก่บัพวกพระมาก ผมกไ็ม่สบายรวนเรหนีไปตามป่าตามเขา หนีจากพวก จากเพือน เห็นไปวา่
ภิกษุสามเณรกไ็ม่เหมือนใจเรา ปฏิบติัไม่เก่งเหมือนเรา มีความประมาท คนโนน้เป็นอยา่งนี คนนีเป็นอยา่งนนั ก็
เป็นเหตุอยา่งหนึงใหเ้ราวุน่วาย เป็นเหตุใหห้นีไปเรือยๆไปอยูอ่งคเ์ดียวกมี็ สององคก์มี็ กไ็ม่มีความสบาย ไปอยู่
องคเ์ดียวกไ็ม่สบายไปอยูห่ลายองคก์ไ็ม่สบาย ไปอยูที่เอกลาภมาก เยอะแยะกไ็ม่สบาย ไปอยูที่เอกลาภไม่มากไม่
นอ้ยกไ็ม่สบาย ความไม่สบายนีเรากนึ็กวา่มนัเป็นเพราะเพือน เป็นเพราะอารมณ์ เป็นเพราะทีอยู่ เป็นเพราะ
อาหาร เป็นเพราะอากาศ เป็นเพราะนนั เป็นเพราะนี เราคิดวา่มนัเป็นเช่นนนั เรากแ็สวงหาไปตามเรืองของเรา
เรือยๆ

แต่ก่อนเป็นพระธุดงค์ ธุดงคไ์ปแลว้กไ็ม่สบาย ภาวนาไป พิจารณาไป ทาํอยา่งไรจึงจะสบายหนอ พิจารณาอยู่
อยา่งนี อยูม่ากคนกไ็ม่สบาย อยูอ่ากาศเยน็กไ็ม่สบาย อากาศร้อนกไ็ม่สบาย เพราะอะไรหนอ ไม่เห็นเสียแลว้
ทาํไมมนั จึงไม่สบาย? กเ็พราะมนัเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผดิ เพราะตวัเรานียงัยดึธรรมอนัมีพิษอยูน่นัเอง ไปอยู่



ทีไหนกไ็ม่สบาย วา่ตรงนนัไม่ดี ตรงนีไม่ดีอยูเ่รือยไป มนัไปใหโ้ทษคนอืนเขา มนัไปใหโ้ทษอากาศ มนัไปให้
โทษความร้อน มนัไปใหโ้ทษความเยน็ มนัไปใหโ้ทษทุกสารพดัอยา่ง เหมือนกบัหมาบา้ หมาบา้มนัทนัอะไรมนั
กก็ดั เพราะมนัเป็นบา้ เป็นเช่นนีแหละ

ฉะนนั เมือพวกเราทงัหลายปฏิบติั จึงมีจิตกระสบั-กระส่ายอยูเ่รือยไป วนันีสบาย พรุ่งนีไม่สบาย มนักเ็ป็นของ
มนัอยูเ่ช่นนีเรือยไป ไม่ไดค้วามสบายไม่ไดค้วามสงบ มานึกถึงพระพทุธเจา้ท่านประทบัอยูที่แห่งหนึง ประชุม
ภิกษุสงฆต์อนบ่าย ตอนเยน็มาท่านเห็นหมาป่าตวัหนึง วงิ ออกมาจากป่า มายนือยูแ่ลว้กว็ิงเขา้ไปในพุม่ไม้ แลว้ก็
วงิ ออกมา แลว้วงิเขา้ไปในโพรงไม้ เขา้ไปอยูใ่นโพรงไมส้กัประเดียว กว็งิออกมาแลว้กเ็ขา้ไปอยูใ่นถาํ ประเดียว
กว็งิ ออกมา เดียวกย็นือยูเ่ดียวกว็งิไป เดียวกน็อนเดียวกลุ็ก เพราะหมาป่าตวันนัเป็นขีเรือนมนัเป็นโรคเรือน ยนื
อยูก่ถู็กตวัเรือนมนัไชกินเนือกินหนงั มนัยนือยูป่ระเดียวกไ็ม่สบาย วงิไปไม่สบายกห็ยดุอยู่ หยดุอยูไ่ม่สบายก็
นอน นอนไม่สบายกลุ็กขึน ลุกขึนแลว้กเ็ขา้ไปในพุม่ไมไ้ปนอนอยู่ ประเดียวเดียวแลว้กว็ิงหนี วา่พุม่ไมน้นัไม่ดี
แลว้กเ็ขา้ไปในโพรงไม้ สกัพกัหนึง ตวัขีเรือนมนักใ็ชกกิ็นเนือกินหนงัมนัอยูเ่รือย แลว้กลุ็กไปอีก วงิเขา้ไปในถาํ

พระพทุธเจา้ท่านตรัสวา่ "ภิกษุทงัหลาย ท่านเห็นไหมวา่เมือตอนเยน็วนันีหมาป่าตวัหนึงมนัเดินอยูที่นี เห็น
ไหม? มนัจะยนือยูม่นักเ็ป็นทุกข์ มนัจะวิงไปมนักเ็ป็นทุกข์ มนัจะนงัอยูก่เ็ป็นทุกข์ มนัจะนอนอยูก่เ็ป็นทุกข์ มนั
จะเขา้ไปอยูใ่นพุม่ไมก้เ็ป็นทุกข์ เขา้ไปในโพรงไมม้นักเ็ป็นทุกข์ จะเขา้ไปอยูใ่นถาํกไ็ม่สบาย มนักเ็ป็นทุกข์
เพราะมนัเห็นวา่การยนือยูนี่ไม่ดี การนงัไม่ดี การนอนไม่ดี พุม่ไมนี้ ไม่ดี โพรงไมนี้ไม่ดี ถาํนีไม่ดีมนักว็งิอยู่
ตลอดเวลานนั ความเป็นจริงหมาป่าตวันนัมนัเป็นขีเรือน มนัไม่ใช่เป็นเพราะพุม่ไม้ หรือโพรงไม้ หรือถาํ หรือ
การยนื การเดิน การนงั การนอน มนัไม่สบายเพราะมนัเป็นขีเรือน

พระภิกษุทงัหลายนีกเ็หมือนกนั ความไม่สบายนนัคือความเห็นผดิ ทีมีอยู่ ไปยดึธรรมทีมีพิษไวม้นักเ็ดือดร้อนไม่
สาํรวมสงัวรอินทรียท์งัหลาย แลว้กไ็ปโทษแต่สิงอืน ไม่รู้เรืองของเจา้ของเอง ไปอยูว่ดัหนองป่าพงกไ็ม่สบาย ไป
อยูอ่เมริกากไ็ม่สบาย ไปอยูก่รุงลอนดอนกไ็ม่สบาย ไปอยูว่ดัป่าบุ่งหวายกไ็ม่สบาย ไปอยูทุ่กๆสาขากไ็ม่สบาย ที
ไหนกไ็ม่สบายนีกคื็อความเห็นผดินนัยงัมีอยูใ่นตวัเรานนัเอง มีความเห็นผดิยงัไปยดึมนัถือมนัในธรรมอนัมีพิษไว้
ในใจของเราอยู่ อยูที่ไหนกไ็ม่สบายทงันนั นนัคือเหมือนกนักบัสุนขันนั ถา้หากโรคเรือนมนัหายแลว้ มนัจะอยูที่
ไหนมนักส็บาย อยูใ่นกลางแจง้มนักส็บาย อยูใ่นป่ามนักส็บายอยา่งนี ผมนึกอยูบ่่อยๆแลว้ผมกน็าํมาสอนพวก
ท่านทงัหลายอยูเ่รือย เพราะธรรมดาตรงนีมนัเป็นประโยชนม์าก

พระภิกษุทงัหลายนีกเ็หมือนกนัฉนันนั ถา้หากเรามารู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเสียแลว้ มนักส็บาย จะมีความ
หนาวบา้งมนักส็บาย อยูที่คนมากกส็บาย อยูที่คนนอ้ยกส็บายความสบายหรือไม่สบาย ไม่ได้ อยูที่คนมากหรือ
นอ้ย มนัอยูที่ความเห็นถูกเท่านนั ถา้มีความเห็นถูกขึนในใจของเราแลว้มนัอยูที่ความเห็นถูกเท่านนั ถา้มีความ
เห็นถูกขึนในใจของเราแลว้ อยูที่ไหนกส็บาย นีเพราะเรายงัมีความเห็นผดิอยู่ ยดึธรรมอนัมีพิษอยู่ แลว้มนักไ็ม่
สบาย ทีเรายดึอยูอ่ยา่งนีกเ็หมือนกบัตวัหนอนนนัแหละ ทีอยูข่องมนักส็กปรก อาหารของมนักส็กปรก ทีอยูแ่ละ
อาหารของมนัไม่ดีทงันนั มนัไม่สมควร แต่วา่มนัสมควรกบัหนอน ลองเอาไมไ้ปเขียมนัออกจากมูตรออกจากคูถ
ดูสิ ตวัหนอนนนัมนัจะดินกระ เสือกกระสนไปทีเดียว มนัจะดินมาหากองคูถอยา่งเก่า มนัจึง จะสบาย อนันีก็
เหมือนกนัฉนันนั

พระภิกษุสามเณรเราทงัหลายนนั ยงัมีความเห็นผดิอยูค่รูบาอาจารยม์าแนะนาํใหเ้ห็นถูก มนักไ็ม่สบาย ใจมนัวงิ
ไปหากองคูถอยูเ่รือยๆมนัไม่สบาย เพราะตรงนนัเป็นทีอยูข่องมนั เ มือหนอนนนัมนัยงัมองไม่เห็นความสกปรก



อยูใ่นทีนนั เมือนนัมนักอ็อกไม่ได้ พวกเราทงัหลายกเ็หมือนกนัฉนันนัถา้ไม่เห็นโทษทงัหลายในสิงเหล่านนั มนั
กอ็อกไม่ไดป้ฏิบติั มนักย็ากลาํบาก

ฉะนนั จงฟัง ไม่มีอนัใดอืน การปฏิบติันนัเรามีความเห็นถูกตอ้งดีแลว้ ผมวา่อยูที่ไหนกส็บาย อนันีผมกเ็คย
ปฏิบติัมาแลว้ เคยพบมาแลว้ ถา้หากมนัยงัไม่รู้จกัอยา่งทุกวนันีมีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมีอะไรหลายๆอยา่ง
อยา่งทุกวนันีผมกต็ายแลว้ ถา้มนัมีความเห็นผดิอยูม่นักต็ายแลว้ ผมเห็นวา่ ทีอยูข่องพระเรานนั อยูที่มนัเยอืกเยน็
กคื็อความเห็นถูกตอ้ง นนัเอง เป็นสมัมาทิฐิ ถา้มีความเห็นถูกเห็นชอบแลว้มนักส็บาย มีความสงบ พวกเราทงั
หลายอยา่ไปคน้อยา่งอืนเลย

ฉะนนั ถึงแมว้า่มนัจะทุกขก์ช่็างมนัเถอะ ทุกขน์นัมนักไ็ม่แน่หรอก ใครวา่เห็นทุกข์ มนัเป็นตวัไหม มนัมีทุกขเ์กิด
ขึนมา ตวัทุกขคื์ออะไร มีไหมใครเห็นทุกขไ์หม เห็นตวัทุกขไ์หม เห็นมนัจริงจงัไหม ผมไม่เห็นวา่มนัจริงมนัจงั
อะไร ทุกขม์นักคื็อความรู้สึกวบูเดียว แลว้มนักห็ายไป แลว้สุขกเ็หมือนกนัฉนันนั ตวัสุข สุขจริงๆมนัมีใหเ้ห็น
ไหมของจริงมีไหม มนักส็กัแต่วา่ความรู้สึกวบูหนึงแลว้มนักห็ายไป เกิดแลว้มนักด็บัไป อยา่งความรักของเราเกิด
ขึนมาวบูหนึง แลว้มนักห็ายไปอีก ตวัรัก ตวัเกลียด ตวัชงัจริงๆไม่วา่มนัจะอยูที่ไหนความเป็นจริงกคื็อมนัไม่มีตวั
ไม่มีตน มนัสกัแต่วา่ อารมณ์เกิดขึนมาวบูหนึงแลว้กห็ายไป มนัหลอกลวงเราอยูอ่ยา่งนีเรือยๆไป เอาแน่ตรงไหน
ไม่ได้ ไม่มี

ไม่มีอะไรทงันนัแหละ สกัแต่วา่ความรู้สึกเกิดขึนมาสมกบัคาํทีพระพทุธเจา้ตรัสวา่ ไม่มีอะไร นอกนนั มีทุกขเ์กิด
ขึนมาแลว้ ทุกขน์นักต็งัอยู่ เมือทุกขต์งัอยูแ่ลว้ ทุกขก์ด็บัไป ทุกขด์บัไปแลว้สุขเกิดขึนมา แลว้สุขกต็งัอยู่ เมือสุข
ตงัอยูแ่ลว้สุข กด็บัไป เมือสุขดบัไปแลว้ทุกขเ์กิดขึนมา เกิดขึนแลว้ทุกขก์ต็งัอยู่ ตงัอยูแ่ลว้กด็บัไป ผลทีสุดกม็า
รวม เป็นอนัเดียววา่ นอกจากทุกขนี์เกิด นอกจากทุกขนี์ตงัอยู่ นอกจากทุกขนี์ดบัไปแลว้ ไม่มีอะไรมีแต่เท่านี ไม่
มีอะไรอืนนอกจากนี มนัมีเท่านีๆ

แต่เรากเ็ป็นคนหลงวงิตะครุบมนัเรือยไป กไ็ม่พบความจริง วา่ อนันีมนัเป็นความจริงไหม มนัก็ ไม่ จริงอีกแลว้
อนันนัมนัจริงไหม ก็ไม่จริงอีกนนัแหละ มนัเปลียน...เปลียน..เปลียนของมนัอยูอ่ยา่งนนั ถา้ม าพิจารณาแลว้ก็
ไม่ควรวงิไปกบัมนั ฉะนนั เมือเรารู้สิงทงัหลายเหล่านีแลว้ กไ็ม่ใช่เป็นคนคิดมาก แต่เป็นคนมีปัญญามาก ถา้เรา
ไม่รู้จกัมนั มนักคิ็ดมากวา่ปัญญา บางทีปัญญาไม่มีเลย มีแต่ความคิด ความคิดมากแต่ปัญญาไม่มี กย็งิทุกขม์าก
มนักเ็ป็น ของมนัอยูอ่ยา่งนี อะไรทุก สิงทุกอยา่งถา้เราเห็นโทษจริงๆแลว้ เราจึงถอนตวัออกมาได้ ถา้เราไม่เห็น
โทษจริงๆแลว้เรากถ็อนตวัออกไม่ได้ ทุกอยา่งนนัแหละ อาการอนัใดทีเราไม่เห็นประโยชน์จริงๆแลว้มนักท็าํไม่
ได้ ถา้เราเห็นประโยชนม์นัจริงจงัแลว้ เรากท็าํไดเ้ป็นของไม่ยากฉนันนั อนันีพดูเรืองเฉพาะในหลกับริหารจิต
เราทุกคนกใ็หท้าํใจใหดี้ ทาํใจใหอ้ดทน

เปรียบเสมือนหนึงวา่ เราตดัไมส้กัท่อนหนึง เอาทิงลงในคลองแลว้มนักไ็หลไปตามนาํในคลองนนั ถา้ท่อนไม้
ท่อนนนัมนัไม่ผุ ไม่เน่า ไม่พงั มนัไปติดอยูฝั่งโนน้ ฝังนี มนักไ็หลไปตามคลองอยูเ่รือยไป ผมเชือแน่วา่จะถึง
ทะเลใหญ่เป็นทีสุด อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั พวกท่านทงัหลายประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของ สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ของเราแลว้ เดินไปตามมรรคทีพระองคท์รงสอน เดินไปตามกระแสใหม้นัถกูตอ้งใหม้นั พน้
จากสิงทงัสอง สิงทงัสองอยา่งนนัคืออะไร คือสองขา้งทางทีพระพทุธเจา้ของเราตรัส อนัไม่ใช่ทางของสมณะที
จะคิดไป ทีจะเอาจริงเอาจงักบัสิงทงัหลายเหล่านนัคือกามสุขลัลิกานุโยโคประการหนึง กบัอตัตกิลมถานุโยโคอีก
ประการหนึงอนันีแหละเรียกวา่ ฝัง ฝังทงัสองขา้ง ฝังของคลอง ของแม่นาํ ท่อนไมที้ปล่อยไปตามคลอง ตาม
กระแสนาํกคื็อจิตของเรา



ทีกล่าวมาเมือกีนีวา่ ทีวา่ท่อนไมเ้มือไม่ติดอยูฝั่งโนน้ไม่ติดอยูฝั่งนี แลว้ท่อนไมท่้อนนนั มนัไม่ผุ ไม่พงัทีสุดของ
ท่อนไมน้นั มนักไ็หลลงทะเล ถา้มนัไปติดอยูฝั่งโนน้หรือฝังนีหรือมนัไปผไุปพงัเสียแลว้ มนักไ็ปไม่ถึงทะเลใหญ่

จิตใจของพวกท่านทงัหลายนี พวกเราทงัหลาย ผูป้ระพฤติปฏิบติันีกดี็ ฝังคลองกคื็อความชงั หรือความรักหรือฝัง
หนึงกคื็อสุข อีกฝังหนึงกคื็อทุกข์ ท่อนไมก้คื็อจิตของเรานีเอง มนัจะไหลไปตามกระแสแห่งนาํ มนัจะมีความสุข
เกิดขึนมากระทบ มนัจะมีความทุกขเ์กิดขึนมากระทบอยูบ่่อยครัง ถา้จิตใจของเราถึงกระแสแห่งพระนิพพาน คือ
ความสงบระงบั ใหเ้ราเห็นวา่เมือทุกขเ์กิดขึนมาแลว้ ทุกขน์นักด็บัไป สุขเกิดขึนมา สุขนนักด็บัไป นอกเหนือนี
ไม่มีแลว้มนักเ็ป็นอยา่งนี

ถา้เราไม่ไปติดในความรัก ไม่ติดในความชงั ไม่ติดในความสุข ไม่ติดในความทุกขเ์ท่านนั กเ็รียกวา่เราเดินตาม
กระแสธรรมของสมณะทีเราปฏิบติัสิงทงัหลายเหล่านี อนัเป็นธรรมทีพระพทุธเจา้เจริญมาแลว้ ถกูมาแลว้ พบมา
แลว้ ท่านจึงไดม้าสอนเราใหเ้ห็นความรัก ใหเ้ห็นความชงั ใหเ้ห็นความสุข ใหเ้ห็นความทุกขว์า่มนัเป็นธรรมทิฐิ
ธรรมนิยาม มนัตงัของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เป็นอยูต่ลอดกาล มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั

แต่วา่เมือจิตของผูฉ้ลาดแลว้ ไม่ตามไปส่ง เสริมมนัไม่ตามไปเยนิยอมนั ไม่ตามไปยดึมนัมนั ไม่ตามไปถือมนัมนั
มนักมี็จิตอนัปล่อยวาง ทาํไปเท่านนัแหละ ใหส้มาํเสมอ มนักเ็ป็นสมัมาปฏิปทา เป็นสมัมาปฏิบติัถูกทาง เหมือน
ท่อนไมที้ปล่อยไปตามกระแสนาํ มนัไม่ติดอยูฝั่งโนน้ และไม่ติดอยูฝั่งนี มนัไม่ผไุม่พงั มนัไม่เน่า มนักถึ็งทะเล
จนได้ เราทาํเราประพฤติปฏิบติั ถา้เวน้จากทางทงัสองอยา่งแลว้ คือกามสุขลัลิกานุโยโค และอตัตกิลมถานุโยโค
มนักถึ็งความสงบแน่นอนไม่ตอ้งสงสยั อนันีพระพุทธเจา้ท่านตรัสอยา่งนนั



เรืองจตินี...
การปฏิบติัเรืองจิตนี...ความจริงจิตนีไม่เป็นอะไร มนัเป็นประภสัสรของ
มนัอยูอ่ยา่งนนั มนัสงบอยูแ่ลว้ ทีจิตไม่สงบทุกวนันี เพราะจิตมนัหลง
อารมณ์ตวัจิตแท้ๆ นนัไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติอยูเ่ฉยๆเท่านนั ทีสงบ ไม่
สงบ กเ็ป็นเพราะอารมณ์มาหลอกลวง จิตทีไม่ไดฝึ้กกไ็ม่มีความฉลาด
มนักโ็ง่อารมณ์กม็าหลอกลวงไปใหเ้ป็นสุข เป็นทุกข์ ดีใจ เสียใจ จิตของ
คนตามธรรมชาตินนัไม่มีความดีใจ เสียใจ ทีมีความดีใจเสียใจนนัไม่ใช่
จิต แต่เป็นอารมณ์ทีมาหลอกลวง จิตกห็ลงไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ตวั
แลว้กเ็ป็นสุขเป็นทุกขไ์ปตามอารมณ์ เพราะยงัไม่ไดฝึ้ก ยงัไม่ฉลาด แลว้
เรากนึ็กวา่จิตเราเป็นทุกขนึ์กวา่จิตเราสบาย ความจริงมนัหลงอารมณ์

พดูถึงจิตของเราแลว้มนัมีความสงบอยูเ่ฉยๆ มีความสงบยงิเหมือนกบัใบไมที้ไม่มีลมมาพดักอ็ยูเ่ฉยๆ ถา้มีลมมา
พดั กก็วดัแกวง่ เป็นเพราะลมมาพดั และกเ็ป็นเพราะอารมณ์ มนัหลงอารมณ์ ถา้จิตไม่หลงอารมณ์แลว้จิตกไ็ม่
กวดัแกวง่ ถา้รู้เท่าอารมณ์แลว้มนักเ็ฉย เรียกวา่ปกติของจิตเป็นอยา่งนนั ทีเรามาปฏิบติักนัอยูทุ่กวนันีกเ็พือใหเห็น
จิตเดิม เราคิดวา่จิตเป็นสุข จิตเป็นทุกข์ แต่ความจริงจิตไม่ไดส้ร้างสุข สร้างทุกข์ อารมณ์มาหลอกลวงต่างหาก
มนัจึงหลงอารมณ์ ฉะนนั เราจึงตอ้งมาฝึกจิตใหฉ้ลาดขึน ใหรู้้จกัอารมณ์ไม่ใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ จิตกส็งบ เรือง
แค่นีเองทีเราตอ้งมาทาํกรรมฐานกนัยุง่ยากทุกวนันี

ทุกสิงทุกอยา่งทีเรามีอยู่ เป็นอยูน่นั มนัเป็นสกัแต่วา่ "อาศยั" เท่านนั ถา้รู้ไดเ้ช่นนี ท่านวา่ รู้เท่าตามสงัขาร ทีนี
แมจ้ะมีอะไรอยูก่เ็หมือนไม่มี ไดก้เ็หมือนเสีย เสียกเ็หมือนได.้... 



การทาํจิตให้สงบ
การทาํจติให้สงบ
การทาํจิตใหส้งบ คือการวางใหพ้อดี ตงัใจเกินไปมากมนักเ็ลยไป ปล่อยเกิน
ไปมนักไ็ม่ถึง เพราะขาดความพอดี ธรรมดาจิตเป็นของไม่อยูนิ่ง เป็นของมี
กิริยาไหวตวัอยูเ่รือย ฉะนนัจิตใจของเราจึงไม่มีกาํลงั

การทาํจิตใจของเราใหมี้กาํลงั กบัการทาํกายของเราใหมี้กาํลงัมนัต่างกนั การ
ทาํกายใหมี้กาํลงักคื็อ การออกกาํลงั ทาํกายบริหาร มีการกระโดด การวิง นี
คือการทาํกายใหมี้กาํลงั การทาํจิตใจใหมี้กาํลงักคื็อทาํจิตใหส้งบ ไม่ใช่ทาํจิตใหคิ้ดนนัคิดนีไปต่างๆ ใหอ้ยูใ่น
ขอบเขตของมนั เพราะวา่จิตของเรานนัไม่เคยไดส้งบ ไม่เคยมีกาํลงั มนัจึงไม่มีกาํลงัทางดา้นสมาธิภายใน

การทาํสมาธิ
บดันีเราจะทาํสมาธิ กต็งัใจ ใหเ้อาความรู้สึกกาํหนดอยูก่บัลมหายใจ ถา้หากวา่เราหายใจสนัเกินไปหรือยาวเกิน
ไป กไ็ม่พอดี ไม่ไดส้ดัไดส่้วนกนั ไม่เกิดความสงบเหมือนกนักบัเราเยบ็จกัร ผูเ้ยบ็จกัรมีมือมีเทา้เราตอ้งถีบจกัร
เปล่าดูก่อน ใหรู้้จกัใหค้ล่องกบัเทา้ของเราเสียก่อนจึงเอาผา้มาเยบ็

การกาํหนดลมหายใจกเ็หมือนกนั หายใจเฉยๆกาํหนดรู้ไว้ จะพอดีขนาดไหน ยาวขนาดไหน สนัขนาดไหน จะ
ใหค่้อยขนาดไหน แรงขนาดไหน จะยาวกไ็ม่เอากบัมนั จะสนักไ็ม่เอากบัมนั จะค่อยกไ็ม่เอากบัมนั เอาตามความ
พอดี เอายาวพอดี เอาสนัพอดี เอาค่อยพอดีเอาแรงพอดี นนัชือวา่ความพอดี เราไม่ไดข้ดัไม่ไดข้อ้งแลว้กป็ล่อย
หายใจดูก่อนไม่ตอ้งทาํอะไร

ถา้หากวา่จิตสบายแลว้ จิตพอดีแลว้ กย็กลมหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ์ หายใจเขา้ตน้ลมอยูป่ลายจมูกกลางลมอยู่
หทยัคือหวัใจ ปลายลมอยูส่ะดือ อนันีเป็นแหล่งการเดินลม เมือหายใจออกตน้ลมจะอยูส่ะดือกลางลมจะอยูห่ทยั
ปลายลมจะอยูจ่มูก นีมนัสลบักนัอยา่งนี กาํหนดรู้เมือลมผา่นจมูก ผา่นหทยั ผา่นสะดือ พอสุดแลว้กจ็ะเวียนกลบั
มาอีกเป็นสามจุดนี ใหค้วามรู้ของเราอยูใ่นความเวยีนเขา้ออกทงัสามจุดนี พยายามติดตามลมหายใจเช่นนีเรือยไป
เพือรักษาความรู้นนัและทาํสติสมัปชญัญะของเราใหก้ลา้ขึน

เมือหากวา่เรากาํหนดจิตของเรา ใหรู้้จกัตน้ลมกลางลม ปลายลมดีแลว้พอสมควร เรากว็าง เราจะหายใจเขา้ออก
เฉยๆ เอาความรู้สึกของเราไวป้ลายจมูก หรือริมฝีปากบนทีลมผา่นออกผา่นเขา้ เอาแต่ความรู้สึกเท่านนัไวที้นนั
ไม่ตอ้งตามลมออกไป ไม่ตอ้งตามลมเขา้มา เอาความรู้สึกหรือผูรู้้นนัแหละไวเ้ฉพาะหนา้เราทีปลายจมูก ใหรู้้จกั
ลมผา่นออก ผา่นเขา้ ไม่ตอ้งคิดอะไรมากมาย เพียงแต่ใหมี้ความรู้สึกเท่านนัแหละ ใหมี้ความรู้สึกติดต่อกนั ลม
ออกกใ็หรู้้ลมเขา้กใ็หรู้้ ใหรู้้อยูแ่ต่ทีนนัแหละ รู้แลว้มนัจะเป็นอะไรกไ็ม่ตอ้งคิด เอาเพียงเท่านนัเสียก่อนในเวลานี
หนา้ทีการงานของเรามีแค่นนั ไม่ไดมี้มาก กาํหนดลมเขา้ออกอยูอ่ยา่งนนัแหละ ต่อไปจิตกส็งบลมกจ็ะละเอียด



เขา้ไป นอ้ยเขา้ไปกายกจ็ะเบาเขา้ไป จิตกจ็ะสงบไป ความเบากายเบาใจนนั กจ็ะเกิดขึนมา จะเป็นกายควรแก่การ
งาน และจะเป็นจิตควรแก่การงานต่อไป นีคือการทาํสมาธิ ไม่ตอ้งทาํอะไรมาก ใหก้าํหนดเท่านนั ต่อไปนีให้
ตงัใจทาํกาํหนดไป..... 

จิตเราละเอียดเขา้ไป การทาํสมาธินนัจะไปไหนกช่็างมนั ใหเ้รารู้ทนัเอาไว้ ใหเ้รารู้จกัมนั มนักมี็ทงัอารมณ์ มีทงั
ความสงบคลุกคลีกนัไป มนัมีวติก วติกคือการจะยกจิตของตนนึกถึงอนัใดอนัหนึงขึนมา ถา้สติของเรานอ้ยกจ็ะ
วติกนอ้ย แลว้กมี็วจิารณ์คือ การตรวจดูตามเรืองทีเราวิตกนนั แต่ขอ้สาํคญันนัตอ้งพยายามรู้ใหท้นัอยูเ่สมอ แลว้ก็
พิจารณาใหลึ้กลงไปอีก ใหเ้ห็นวา่ มีทงัสมาธิและมีทงัความรู้รวมอยูใ่นนนั

องค์ประกอบของความสงบ
คาํวา่ "จิตสงบ" นนัไม่ใช่วา่ไม่มีอะไรมนัตอ้งมี มีความสงบครอบอยู่ ท่านกล่าวถึงองคข์องความสงบขนัแรกวา่
หนึงมีวติก ยกเรืองใดเรืองหนึงขึนมา แลว้กมี็วิจารณ์ คือพิจารณาตามอารมณทีเกิดขึนมา ต่อไปกจ็ะมีปีติคือ
ความยนิดีในสิงทีเราวติกไปนนั ในสิงทีเราวจิารณ์ไปนนั จะเกิดปีติ คือความยนิดีซาบซึงอยูโ่ดยเฉพาะของมนัแล้
วกมีสุข สุขอยูไ่หน สุขอยูใ่นการวิตก สุขอยูใ่นการวจิารณ์ สุขอยูก่บัความอิมใจ สุขอยูก่บัอารมณ์เหล่านนัแหละ
แต่วา่มนัสุขอยูใ่นความสงบ วิตกกว็ติกอยูใ่นความสงบ วิจารณ์กว็จิารณ์อยูใ่นความสงบ ความอิมใจกอ็ยูใ่นความ
สงบ สุขกอ็ยูใ่นความสงบ ทงัสีอยา่งนีเป็นอารมณ์อนัเดียว อยา่งทีหา้ คือ เอกคัคตา หา้อยา่งแต่เป็นอนัเดียวกนั
คือทงัหา้อยา่งนีเป็นอารมณ์ แตมีลกัษณะอยูใ่นขอบเขตอนัเดียวกนั คือเมือจิตสงบ วติกกมี็ วจิารณ์กมี็ ปิติกมี็ สุข
กมี เอกคัคตากมี็ ทงัหมดนีเป็นอารมณ์เดียวกนั

คาํทีวา่อารมณ์เดียวกนันนั ทาํไมจึงมีหลายอยา่งหมายความวา่ มนัจะมีหลายอาการกช่็างมนั เพราะอาการทงัหลาย
เหล่านนั จะมารวมอยูใ่นความสงบอนัเดียวกนัไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รําคาญ เหมือนกบัวา่มีคน ๕ คน แต่ลกัษณะของคน
ทงั ๕ คนนนัมีอาการเดียวกนั คือจะมีอารมณ์ทงั ๕ อารมณ์ เมืออารมณ์อนันนัอยูใ่นลกัษณะ นี ท่านเรียกวา่
"องค"์ องคข์องความสงบ ท่านไม่ไดเ้รียกวา่อารมณ์ ท่านเรียกวา่ วติก วิจารณ์ ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ สิงทงั
หลายเหล่านี ไม่เป็นอารมณ์ตามธรรมดาท่านจึงจดัวา่เป็นองคข์องความสงบมีอาการอยู่ ๕ อยา่ง คือวติก วจิารณ์
ปีติ สุข เอกคัคตา ไม่มีความรําคาญ วิตกอยูก่ไ็ม่รําคาญ วจิารณ์อยูก่ไ็ม่รําคาญมีปีติกไ็ม่รําคาญ มีความสุขกไ็ม่
รําคาญ จิตจึงเป็นอารมณ์เดียวอยูใ่นสิงทงั ๕ นีจบัรวมกนัอยู่ เรืองจิตสงบขนัแรกจึงเป็นอยา่งนนั

ปัญหาของการทําสมาธิ
ทีนีบางอยา่งอาจถอยออกมา ถา้กาํลงัใจไม่กลา้สติหยอ่นไปแลว้ มนัจะมีอารมณ์มาแทรกเขา้ไปเป็นบางครัง
คลา้ยๆกบัวา่เคลิมไป แลว้มีอาการอะไรบางอยา่งเขา้มาแทรกตอนทีมนัเคลิมไป แต่ไม่ใช่ความง่วงตามธรรมดา
ท่านวา่มีความเคลิมในความสงบ บางทีกมี็อะไรบางอยา่งแทรกเขา้มา เช่นวา่ บางทีมีเสียงปรากฏบา้ง บางที
เหมือนเห็นสุนขัวิงผา่นไปขา้งหนา้บา้ง แต่วา่ไม่ชดัเจนและกไ็ม่ใช่ฝัน อนันีจดัเป็นฝันไม่ได้ ทีเป็นเช่นนีเพราะ
กาํลงัทงั ๕ ดงักล่าวแลว้ไม่สมาํเสมอกนั มนัอ่อนลง อ่อนเคลิมลง จึงเกิดอารมณ์เขา้แทรก อนันีเป็นอาการของ
จิต



ถา้หากวา่เรามีความสงบมนักมี็สิง ๕ สิงนีเป็นบริวารอยู่ แต่เป็นบริวารในความสงบ อนันีเป็นเบืองแรกของมนั
ขณะทีจิตเราสงบอยูใ่นขนันี ชอบมโนนิมิตทางตาทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกายและทางจิต มนัชอบเป็นแต่ผู ้
ทาํสมาธิจบัไม่ค่อยถูกวา่ "มนัหลบัไหม? กไ็ม่ใช่""มนัฝันไปหรือ? กไ็ม่ใช่" ไม่ใช่อะไรทงันนั มนัเป็นอาการ
เกิดมาจากความสงบครึงๆกลางกไ็ด้ บางทีกแ็จ่มใสเป็นธรรมดา บางทีกค็ลุกคลีไปกบัความสงบบา้ง กบัอารมณ์
ทงัหลายบา้ง แต่อยูใ่นขอบเขตของมนั

อยา่งไรกต็ามบางคนทาํสมาธิยาก เพราะอะไรเพราะจริตแปลกเขา แต่กเ็ป็นสมาธิ แต่กไ็ม่หนกัแน่น ไม่ไดรั้บ
ความสบายเพราะสมาธิ แต่จะไดรั้บความสบายเพราะปัญญา เพราะปัญญาความคิด เห็นความจริงของมนัแลว้ก็
แกปั้ญหาถกูตอ้ง เป็นประเภทปัญญาวมุิต ไม่ใช่เจโตวิมุต* มนัจะมีความสบายทุกอยา่งทีจะไดเ้กิดขึนเป็นหน
ทางของเรา เพราะปัญญาสมาธิมนันอ้ย คลา้ยๆกบัวา่ไม่ตอ้งนงัสมาธิ พิจารณา "อนันนัเป็นอะไรหนอ" แลว้แก้
ปัญหาอนันนัไดท้นัที เลยสบายไป เลยสงบลกัษณะผูมี้ปัญญาตอ้งเป็นอยา่งนนั

ทาํสมาธินีไม่ค่อยไดง่้ายและไม่ค่อยดีดว้ย มีสมาธิแต่เพียงเฉพาะเลียงปัญญาใหเ้กิดขึนมาได้ โดยมากอาศยัปัญญา
เช่นสมมติวา่ ทาํนากบัทาํสวน เราอาศยันามากกวา่สวน หรือทาํนากบัทาํไร่ เราจะไดอ้าศยันามากกวา่ไร่ ในเรือง
ของเรา อาชีพของเรา และการภาวนาของเราก็เหมือนกนั มนัจะไดอ้าศยัปัญญาแกปั้ญหา แลว้จะเห็นความจริง
ความสงบจึงเกิดขึนมา มนัเป็นไปอยา่งนนั ธรรมดากเ็ป็นไปอยา่งนนั มนัต่างกนั

หลดุพ้นด้วยปัญญาสมาธิ
บางคน แรงในทางปัญญา สมาธิพอเป็นฐานไม่มาก คลา้ยๆกบัวา่นงัสมาธิ ไม่ค่อยสงบ ชอบมีความปรุงแต่ง มี
ความคิดและมีปัญญาชกัเรืองนนัมาพิจารณาชกัเรืองนีมาพิจารณา แลว้พิจารณาลงสู่ความสงบกเ็ห็นความถกูตอ้ง
อนันนัจะไดมี้กาํลงักวา่สมาธิ อนันีจริงของบางคนเป็นอยา่งนนั แมจ้ะ ยนื เดิน นงั นอนกต็ามความตรัสรู้ธรรมะ
นนัไม่แน่นอน จะเป็นอิริยาบถใดกไ็ด้ ยนืกไ็ด้ เดินกไ็ด้ นงักไ็ด้ นอนกไ็ด้ อนันีแหละผูแ้รงดว้ยปัญญา เป็นผูมี้
ปัญญา สามารถทีจะไม่เกียวขอ้งกบัสมาธิมากกไ็ด้

ถา้พดูกนัง่ายๆปัญญาเห็นเลย เห็นไปเลยกล็ะไปเลย สงบไปเลย ไดค้วามสบายเพราะอนันนัมนัเห็นชดัมนัเห็น
จริง เชือมนัยนืยนัเป็นพยานตนเองได้ นีจริตของบางคนเป็นไปอยา่งนี แต่จะอยา่งไรกช่็างมนักต็อ้งทาํลายความ
เห็นผดิออก เหลือแต่ความเห็นถูก ทาํลายความฟุ้งซ่านออก เหลือแต่ความสงบ มนักจ็ะลงไปสู่จุดอนัเดียวกนั

บางคนปัญญานอ้ย นงัสมาธิไดง่้าย สงบ สงบเร็วทีสุด ไวแต่ไม่ค่อยมีปัญญา ไม่ทนักิเลสทงัหลาย ไม่รู้เรืองกิเลส
ทงัหลาย แกปั้ญหาไม่ค่อยได้ พระโยคาวจรเจา้ผูป้ฏิบติัมีสองหนา้อยา่งนี กคู่็กนัเรือยไป แต่ปัญญาหรือวิปัสสนา
กบัสมถะมนักทิ็งกนัไม่ได้ คาบเกียวกนัไปเรือยๆอยา่งนี

ทีนีถา้มนัชดัแจง้ในความสงบ เมือมีอารมณ์มาผา่น มีนิมิตขึนมาผา่น กไ็ม่ไดส้งสยัวา่ "เคลิมไปหรือเปล่าหนอ
เมือกีนี?" "หลงไปหรือเปล่าหนอเมือกีนี?" "ลืมไปหรือเปล่าหนอเมือกีนี?" "หลบัไปหรือเปล่าเมือกีนี?"จิต
ขณะนีสงสยั "หลบักไ็ม่ใช่ ตืนกไ็ม่ใช่" นีมนัคลุมเครือเรียกวา่ มนัมวัสุมอยูก่บัอารมณ์ ไม่แจ่มใสเหมือนกนักบั
พระจนัทร์เขา้กอ้นเมฆ มองเห็นอยูแ่ลว้ แต่ไม่แจ่มแจง้มวัๆไม่เหมือนกบัพระจนัทร์ออกจากกอ้นเมฆนนัแจ่มใส
สะอาด จิตเราสงบมีสติสมัปชญัญะรอบคอบสมบูรณ์แลว้จึงไม่สงสยัในอาการทงัหลายทีเกิดขึนจะหมดจาก



นิวรณ์จริงๆ รู้วา่อนัใดเกิดขึนมาเป็นอนัใดหมดทุกอยา่ง รู้แจง้รู้เรืองตามเป็นจริงไม่ไดส้งสยั อนันนัเป็นดวงจิตที
ใสสะอาด สมาธิถึงขีดแลว้เป็นเช่นนนั

ระยะหลงัๆมากเ็ป็นไปในรูปอยา่งนีทาํนองนี ป็นเรืองธรรมดาของมนั ถา้จิตแจ่มแจง้ผอ่งใสแลว้ ไม่ตอ้งไปถาม
วา่ง่วงหรือไม่ง่วง ใช่หรือไม่ใช่ ทงัหลายเหล่านีมนักไ็มมีอะไรถา้มนัชดัเจน กเ็หมือนเรานงัธรรมดาอยา่งนีเอง
นงัเห็นธรรมดา หลบัตากเ็หมือนลืมตา เห็นในขณะหลบัตากเ็หมือนลืมตามาเห็นทุกอยา่งสารพดั ไม่มีความสงสยั
เพียงแต่เกิดอศัจรรยขึ์นในดวงจิตของเราวา่"เอะ๊! สิงเหล่านีมนักเ็ป็นของมนัไปได้ มนัไม่น่าจะเป็นไปได้ มนัก็
เป็นของมนัได"้ อนันีจะวพิากษว์จิารณ์มนัเองไปเรือยๆ ทงัมีปีติ ทงัมีความสุขใจ มีความอิมใจ มีความสงบเป็น
เช่นนนั ต่อนนัไปจิตมนัจะละเอียดไปยงิกวา่นนัมนักจ็ะทิงอารมณ์ของมนัไปดว้ย วติกยกเรืองขึนมากจ็ะไม่มี
และเรืองวจิารณ์มนักจ็ะหมด จะเหลือแต่ความอิมใจ อิมไม่รู้วา่อิมอะไร แต่มนัอิม เกิดความสุขกบัอารมณ์เดียว
นีมนัทิงไป วติกวจิารณ์มนัทิงไป ทิงไปไหน? ไม่ใช่เรืองทิง จิตเราหดตวัเขา้มาคือมนัสงบ เรืองวิตกวจิารณ์มนั
เป็นของหยาบไปแลว้ มนัเขา้มาอยูใ่นทีนีไม่ไดก้เ็รียกวา่ ทิงวติก ทิงวจิารณ์ ทีนีจะไม่มีความวติก ความยกขึน
วจิารณ์ ความพิจารณาไมมี มีแต่ความอิม มีความสุขและมีอารมณ์เดียวเสวยอยูอ่ยา่งนนั

ทีเขาเรียกวา่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เราไม่ไดว้า่อยา่งนนั เราพดูถึงแต่ความสงบวติก วิจารณ์
ปีติ สุข เอกคัคตา ต่อไปนีกทิ็งวติกวจิารณ์ เกิดขึนมาแลว้กทิ็งไป เหลือแต่ปีติกบัสุข เอกคัคตา ต่อไปกทิ็งปีติ
เหลือแต่สุขกบัเอกคัคตา ต่อไปกมี็เอกคัคตากบัอุเบกขา มนัไม่มีอะไรแลว้มนัทิงไป เรียกวา่ จิตมนัสงบๆๆๆ จน
ไปถึงอารมณ์มนันอ้ยทีสุดยงัเหลืออยูแ่ต่โนน้...ถึงปลายมนั เหลือแต่เอกคัคตากบัอุเบกขา เฉยอยา่งนี อนันีมนั
สงบแลว้มนัจึงเป็น นี เรียกวา่กาํลงัของจิต อาการของจิตทีไดรั้บความสงบแลว้ถา้เป็นอยา่งนีมนัไม่ง่วง ความง่วง
เหงาหาวนอนมนัเขา้ไม่ไดนิ้วรณ์ทงัหา้ มนัหนีหมด วิจิกิจฉา ความสงสยัลงัเลอิจฉาพยาบาท ฟุ้งซ่าน รําคาญหนี
เหล่านีไม่มีแลว้ นีมนัค่อยเลือนไปเป็นระยะอยา่งนนั นีอาศยัการกระทาํใหม้ากเจริญใหม้าก

สติ : สิงทช่ีวยรักษาสมาธิ
สิงทีรักษาสมาธินีไวไ้ด้ คือสติ สตินีเป็นธรรมเป็นสภาวธรรมอนัหนึง ซึงใหธ้รรมอนัอืนๆทงัหลายเกิดขึนโดย
พร้อมเพรียง สตินีกคื็อชีวติ ถา้ขาดสติเมือใดกเ็หมือนตาย ถา้ขาดสติเมือใดกเ็ป็นคนประมาท ในระหวา่งขาดสติ
นนั พดูไม่มีความหมาย การกระทาํไม่มีความหมาย ธรรมคือสตินีคือความระลึกไดใ้นลกัษณะใดก็ตาม สติเป็น
เหตุใหส้มัปชญัญะเกิดขึนมาได้ เป็นเหตุใหปั้ญญาเกิดขึนมาได้ ทุกสิงสารพดั

ธรรมทงัหลายถา้หากวา่ขาดสติ ธรรมทงัหลายนนัไม่สมบูรณ์ อนันีคือการ
ควบคุม การยนื การเดิน การนงั การนอน ไมใช่แต่เพียงขณะนงัสมาธิเท่า
นนั แมเ้มือเราออกจากสมาธิไปแลว้ สติกย็งัเป็นสิงประจาํใจอยูเ่สมอมี
ความรู้อยูเ่สมอ เป็นของทีมีอยูเ่สมอ ทาํอะไรกต็อ้งระมดัระวงั เมือระมดั
ระวงัทางจิตใจ ความอายมนักเ็กิดขึนมา การพดู การกระทาํอนัใดทีไม่ถูก
ตอ้ง เรากอ็ายขึน อายขึน เมือความอายกาํลงักลา้ขึนมา ความสงัวรกม็ากขึน
ดว้ย เมือความสงัวรมากขึน ความประมาทกไ็ม่มี นีถึงแมว้า่เราจะไม่ไดน้งั
สมาธิอยูต่รงนี เราจะไปไหนกต็าม อนันีมนัอยูใ่นจิตของตวัเอง มนัไม่ได้
หนีไปไหน นีท่านวา่เจริญสติ ทาํใหม้าก เจริญใหม้าก อนันีเป็นธรรมะคุม้
ครองรักษากิจการทีเราทาํอยู่ หรือทาํมาแลว้ หรือกาํลงัจะกระทาํอยู่ ใน



ปัจจุบนันีเป็นธรรมะทีมีคุณประโยชน์มาก ใหเ้รารู้ตวัอยูทุ่กเมือ ความเห็นผดิชอบมนักมี็ทุกเมือ เมือความเห็นผดิ
ชอบมีอยู่ เกิดขึนอยูทุ่กเมือ ความละอายกเ็กิดขึน จะไม่ทาํสิงทีผดิหรือสิงทีไม่ดี เรียกวา่ปัญญาเกิดขึนแลว้

เมือรวบยอดเขา้มา มนัจะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา คือ การสงัวรสาํรวมทีมีอยูใ่นกิจการของตนนนั กเ็รียกวา่ศีล ศีล
สสงัวร ความตงัใจมนั อยูใ่นความสงัวรสาํรวมในขอ้วตัรของเรานนั กเ็รียกวา่มนัเป็นสมาธิ ความรอบรู้ทงัหลาย
ในกิจการทีเรามีอยูน่นั กเ็รียกวา่ปัญญา พดูง่ายๆก็คือ จะมีศีล จะมีสมาธิ จะมีปัญญา ศีลกดี็ สมาธิกดี็ ปัญญากดี็
เมือมนักลา้ขึนมามนักคื็อมรรค นีแหละหนทาง ทางอืนไม่มี

*

ปัญญาวมุิต คือ บุคคลผูห้ลุดพนัเพราะปัญญา คือ ปัญญาเป็นกาํลงัสาํคญั หรือปัญญานาํหนา้
เจโตวมุิต คือ บุคคลผูห้ลุดพน้เพราะสมาธิ คือ สมาธิเป็นกาํลงัสาํคญั หรือสมาธินาํหนา้
วมุิต หมายถึง บุคคลผูห้ลุดพน้
วมุิติ หมายถึง ความหลุดพน้



นักบวชนักรบ

รบความโลภ รบความโกรธ รบความหลงนีแหละ คือขา้ศึกการปฏิบติัในทางพทุธศาสนา ทางแห่งพระพทุธเจา้
นนัรบดว้ยธรรมะ รบดว้ยความอดทน ดว้ยความต่อตา้นซึงอารมณ์สารพดัอยา่ง ธรรมะกบัโลกมนัเกียวขอ้งกนั มี
ธรรมกมี็โลก มีโลกกมี็ธรรม มีกิเลสกมี็ผูส้ะสางกิเลส คือรบกบักิเลสทงัหลายนีเรียกวา่รบภายใน รบภายนอกนนั
ตอ้งจบัลูกระเบิด จบัปืนมาขวา้งกนั มายงิกนั เอาชนะเอาแพก้นั เอาชนะคนอืนกเ็ป็นทางโลก ทางธรรมะไม่ตอ้ง
รบกบัใคร เอาชนะใจของตวัเอง อดทนต่อสู้กบัอารมณ์ทุกอยา่ง

ทางธรรมะ ถา้หากวา่เรามาประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่ตอ้งก่อกรรมทาํเวรซึงกนัและกนั ปลดปล่อยความชวัทงัหลาย
ออกจากกายออกจากใจของพวกเราทงันนั พน้จากการอิจฉา พน้จากการพยาบาท พน้จากการจองเวรกนั เวรอนั
ใดจะระงบัไปไดก้เ็พราะการไม่จองเวร ไม่ผกูเวรกนั กรรมกบัเวรมนัต่างกนั แต่วา่มนัคลา้ยกนั กรรมทาํแลว้ก็
แลว้กนัไปไม่ตอ้งจองลา้งจองผลาญกนัอีก นีเรียกวา่เป็นกรรมเวร หมายถึงการจองกนัไวอี้ก วา่เอง็มาทาํฉนัฉนัจะ
ตอ้งทาํเอง็ต่อไปมิไดข้าด ตอ้งแกแ้คน้กนัไปเรือยๆ นีเรียกวา่เวรนนัยงัไม่ระงบั เพราะการจองเวรเมือไรยงัเป็นไป
อยูอ่ยา่งนนั มนักเ็ป็นห่วงโซ่ต่อกนัเป็นสาย จึงไม่จบไม่สิน ภพไหนชาติไหนกดี็ มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั พระบรม
ศาสดาท่านสอนโลก ท่านโปรดโลกโปรดสตัว์ แต่วา่โลกกเ็ป็นอยูอ่ยา่งนี ผูที้มีปัญญาเกิดมาแลว้กต็อ้งพิจารณา
เอาอะไรทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิใหญ่ นกัรบนกัอะไรทงัหลายทงัปวงนนั พระพทุธเจา้กเ็คยทาํมาเหมือนกนั แต่
วา่ไม่เกิดประโยชนเ์ท่าทีควร มนักเ็ป็นอยูเ่ฉพาะโลกมีแต่เรืองผกูกรรมผกูเวรกนัต่อไป

ฉะนนั การมาอบรมในการบวช กเ็ลิกสิงชวักนัไปเลยเลิกอะไรทีมนัเป็นกรรมเป็นเวร เอาชนะตวัเอง ไม่เอาชนะ
คนอืน รบกร็บเฉพาะกิเลส มีความโลภเกิดขึนมากร็บมนั ความโกรธเกิดขึนมากร็บมนั ความหลงเกิดขึนมาก็
พยายามละมนั นีเรียกวา่ "การรบ" การทาํสงครามดา้นจิตใจกบักิเลสนีมนัยากแสนยากแสนลาํบากทีสุด บวชมา
เรากม็าพิจารณาเรียนการรบรบราคะรบโทสะรบโมหะ นีเป็นหนา้ทีของพวกเราทงัหลายทีจะตอ้งพิจารณา

นีเรียกวา่การรบภายใน คือรบกบักิเลสทงัหลาย แต่นอ้ยคนนกัทีจะรบกบักิเลส ไปรบกบัอยา่งอืนเสียมาก กิเลส
ส่วนนีไม่ค่อยจะรบกนั ไม่ค่อยจะเห็นกนั

พระพทุธเจา้ท่านสอนวา่ ใหล้ะความชวัทุกอยา่ง มาประพฤติความดีทุกประการเป็นทางทีถูกตอ้งแลว้
ท่านบอกอยา่งนีกเ็รียกวา่ ท่านมาจบัตวัพวกเราทงัหลายมาปล่อยทีตน้ทาง เมือถึงทางแลว้ เราจะเดินไปหรือไม่
เดินไปนนัเป็นเรืองของเรา เรืองของพระพทุธเจา้กห็มดแค่นนั ท่านชีทางไว้ ทางทีผดิทางทีถูกเท่านนักพ็อแลว้
การประพฤติปฏิบติัเป็นหนา้ทีของพวกเรา

ดงันนั เมือเรามาอยูที่ทางนี กเ็รียกวา่เรายงัไม่รู้อะไร ไม่เป็นอะไร เรากต็อ้งศึกษา การศึกษานีจะตอ้งอดทนต่อทุก
สิงทุกอยา่ง คลา้ยๆ กบัเราเป็นนกัศึกษาเคยศึกษาทางโลกมา มนัยากลาํบากพอสมควร ก่อนจะมีความรู้มีวิชามา
พอจะปฏิบติัการงานได้ ตอ้งข่มใจตวัเอง เมือใจเรามนัเห็นผดิ เมือใจเราไม่ชอบหรือมนัขีเกียจทงัหลายนี เราจะ
ตอ้งข่มใจความรู้จึงจะเกิดในใจเรา แลว้สามารถนาํไปปฏิบติัการงานได้ การปฏิบติัการงานในทางพระนีกเ็หมือน
กนั ถา้หากวา่เราตงัอกตงัใจประพฤติปฏิบติัพินิจพิจารณาคงจะมองเห็นทางพอสมควร



ทิฐิมานะนีเป็นของสาํคญัมาก ทิฐิคือความเห็น ความเห็นทุกสิงสารพดัมนัเป็นทิฐิทงันนั เห็นดีเป็นชวัเห็นชวัเป็น
ดีสารพดัอยา่งแลว้แต่จะเห็น อนันนักไ็ม่เป็นประมาณ เป็นประมาณอยูที่ความยดึมนัถือมนัเรียกวา่มานะ ความเขา้
ไปยดึมนัถือมนัในความเห็นอนันนัอยา่งจริงจงั พาใหเ้ราเวยีนวา่ยตายเกิดไม่มีทางจบ เพราะการไปยดึมนัถือมนั
ดงันนัพระพทุธเจา้ท่านจึงสอนวา่ ใหล้ดทิฐิใหล้ะทิฐิคือความเห็น อยา่งเช่นคนมาอยูด่ว้ยกนัมากๆ อยา่งนีมนัก็
ปฏิบติัไดง่้ายๆ ถา้มีความเห็นถูกตอ้งตรงกนั แต่ถึงแมว้า่จะอยูอ่งคเ์ดียว ๒ องค์ ๓ องคก์ป็ฏิบติัยากอยูล่าํบาก ถา้
ความคิดไม่ถูกตอ้งความเห็นไม่ดี เมือมานอ้มลงเพือละทิฐิอนัเดียวกนัอยูห่ลายองคก์ต็ามเถอะ มนักล็งสู่พระพทุธ
พระธรรมพระสงฆเ์หมือนกนั จะวา่มีหลายองคม์นัจะเกะกะกไ็ม่ไดค้ลา้ยๆ กบัตวักิงกือ ตวักิงกือมนัมีขาหลายขา
ใช่ไหม เรานบัไม่ถว้น มองดูมนักน่็ารําคาญเหมือนกนัวา่ มนัจะยุง่กบัขากบัแขง้ของมนั มนัเดินไปเดินมาความ
จริงมนัไม่ยุง่ มนัมีจงัหวะมีระเบียบ.ถึงแมจ้ะมีขามากมนักไ็ม่ยุง่ยาก ในทางพทุธศาสนานีกเ็หมือนกนั ถา้ปฏิบติั
แบบยคุสาวกของพระพทุธเจา้แลว้มนักง่็าย เรียกวา่สุปะฏิปันโนเป็นผูป้ฏิบติัดี, อุชุปะฏิปันโนเป็นผูป้ฏิบติัตรง, 
ญายะปะฏิปันโนเป็นผูป้ฏิบติัเพือพน้จากทุกข,์ สามีจิปะฏิปันโนเป็นผูป้ฏิบติัชอบเป็นผูป้ฏิบติัถูกตอ้ง, คุณสมบติั
ทงั ๔ ประการนีถา้ตงัอยูใ่นใจของพวกเราทงัหลายแลว้ คือคุณสมบติัของพระสงฆ์ ถา้ทาํอยา่งนีเราจะมีเป็นร้อย
เป็นพนัเราจะมีมากแค่ไหนกช่็างเถอะ มนัลงสายเดียวกนัถึง แมพ้วกเราทงัหลายจะมาจากทิศต่างๆ กเ็หมือนกนั
นนัเอง ไม่ใช่อืนไกล ถึงความเห็นมนัจะไปคนละทิศละทาง ยงัเห็นผดิอยูก่ช่็างมนัเถอะ ถา้มีความถูกตอ้งมนัก็
เหมือนกนั คลา้ยกบัวา่หว้ยหนองคลองบึงต่างๆ ทีมนัไหลลงสู่ทะเล เมือมนัไปตกถึงทะเลแลว้มนักมี็สีครามรส
เคม็ดว้ยกนั มนุษยเ์ราทงัหลายกเ็ช่นกนั เมือลงสู่กระแสของธรรมะแลว้ มนักล็งสู่ธรรมะอนัเดียวกนั จะอยูค่นละ
ทิศละทางกช่็าง จะอยูที่ไหนกต็าม มนัมารวมกนัเป็นอนัเดียวกนัอยา่งนนั แต่วา่ความคิดทีมนัแก่งแยง่ซึงกนัและ
กนันนัเป็นทิฐิมานะ ดงันนัพระพทุธเจา้จึงสอนวา่ เรืองความเห็นนนักป็ล่อยไว้ เรืองมานะอยา่เขา้ไปยดึมนัถือมนั
จนเกินความเป็นจริง

พระพทุธองคท่์านสอนวา่ ใหมี้สติอยูเ่สมอ จะยนืจะเดินจะนงัจะนอนจะอยูที่ไหนกช่็างเถอะ ใหมี้สติประคองอยู่
เสมอ เมือเรามีสติเรากเ็ห็นตวัของเรา เห็นใจของเรา แลว้กเ็ห็นกายในกายของเรา เห็นใจในใจของเรา ทุกอยา่งถา้
ไม่มีสติเรากไ็ม่รู้เรือง อะไรมาตกอยูห่นา้บา้นตกอยูใ่นกฏิุเรากไ็ม่เห็น เพราะเราไม่มีสติ การมีสตินีจึงเป็นสิง
สาํคญั ผูใ้ดมีสติอยูทุ่กเวลาผูน้นัจะไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้อยูต่ลอดเวลา เพราะวา่ตามองเห็นรูปกเ็ป็นธรรมะ
หูไดฟั้งเสียงกเ็ป็นธรรมะ จมูกไดก้ลินกเ็ป็นธรรมะ ลินไดร้สกเ็ป็นธรรมะ กายไปถูกโผฏฐพัพะกระทบเยน็ร้อน
อ่อนแขง็กเ็ป็นธรรมะ ธรรมารมณ์ทีมนัเกิดขึนกบัใจนึกขึนไดเ้มือใดเป็นธรรมะเมือนนั ฉะนนั ผูที้มีสติไดฟั้ง
ธรรมของพระพทุธเจา้อยูต่ลอดเวลา จะยนืจะเดินจะนงัจะนอน มนัมีอยูทุ่กเวลาเพราะอะไร? เพราะเรามีสติมี
ความรู้

สติ คือ ระลึกได้ สมัปชญัญะความรู้อยูต่วัรู้กคื็อตวัพทุโธ ตวัพระพทุธเจา้นนัแหละพอมีสติสมัปชญัญะรู้อยู่
ปัญญากว็ิงตามมาเท่านนั รู้เรืองต่างๆ ตาเห็นรูปสิงนีควรไหม? ไม่ควรไหม? หูฟังเสียงสิงนีควรไหม? ไม่ควร
ไหม? มนัเป็นโทษไหม? มนัผดิไหม? มนัถูกตอ้งเป็นธรรมะไหม? สารพดัอยา่ง ดงันนัผูมี้ปัญญาแลว้จึงไดฟั้ง
ธรรมะอยูต่ลอดเวลา แมม้องเห็นตน้ไมก้เ็ป็นธรรมะ มองเห็นสิงต่างๆ มนัเป็นธรรมะหมด ทงันนัถา้เรารู้จกั
ธรรมะ

พวกเราทงัหลายใหเ้ขา้ใจวา่ ในเวลานีเราเรียนอยูก่ลางธรรมะ จะเดินไปขา้งหนา้กถู็กธรรมะ จะถอยไปขา้งหลงัก็
ถูกธรรมะ ธรรมะทงันนั ถา้เรามีสติอยูแ่มแ้ต่เห็นสตัวต่์างๆ ทีวงิไปกมี็ปัญญาวา่ สตัวม์นักเ็หมือนกนักบัเรานนั
แหละ มนัไม่แปลกไปกวา่เราหรอก มนัหนีจากความทุกขไ์ปหาความสุขเหมือนกนั อนัไหนทีมนัไม่ชอบมนักไ็ม่
เอาเหมือนกนั มนักลวัสินชีวติของมนัเหมือนกนั ถา้เราคิดไปเช่นนีกเ็รียกวา่ สตัวท์งัหลายในโลกนีกบัมนุษยก์ไ็ม่
แปลกกนัทีสญัชาตญาณต่างๆ เมือเราคิดไปเช่นนีกเ็รียกวา่เป็นการภาวนารู้เห็นตามความเป็นจริง วา่สตัวท์งัหลาย



กดี็ มนุษยท์งัหลายกดี็ มนักเ็ป็นเพือนเกิดเพือนแก่เพือนเจบ็เพือนตายดว้ยกนัทงันนั ไม่ใช่อืนไกล สตัวทุ์ก
ประเภทมนักเ็หมือนมนุษย์ มนุษยทุ์กประเภทมนักเ็หมือนสตัว์ ทีนีเมือเรารู้เห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตเรากถ็อน
ออกจากสิงเหล่านนั

ฉะนนั ท่านจึงใหมี้สติ ถา้มีสติแลว้มนัจะเห็นกาํลงัใจของตน เห็นจิตของตน ความรู้สึกนึกคิดของตวัเองเป็นอยา่ง
ไรกต็อ้งรู้ตวั รู้นนัแหละเรียกวา่พทุโธหรือพระพทุธเจา้ ผูรู้้รู้ถึงทีมนัแลว้กรู้็แจง้แทงตลอด เมือมนัรอบรู้อยูเ่ช่นนีก็
ประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้งดีเท่านนัไม่ใช่อืนไกล ฉะนนั ปฏิบติัง่ายๆ พิจารณาง่ายๆ เราจึงมีสติอยู่ ผูไ้ม่มีสติก็
เหมือนเป็นบา้ไม่มีสติ ๕ นาทีกเ็ป็นบา้ ๕ นาทีกป็ระมาทอยู่ ๕ นาที ถา้ขาดจากสติเมือใดกเ็ป็นบา้ เมือนนัใหเ้ขา้
ใจอยา่งนี สตินีจึงมีคุณค่า คนมีสติแลว้กรู้็จกัวา่ตวัเรามีลกัษณะอยา่งไร จิตใจของเราอยูใ่นลกัษณะอยา่งไร ความ
เป็นอยูข่องเราอยูใ่นลกัษณะอยา่งไร นีผูมี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดแลว้กไ็ดฟั้งธรรมอยูทุ่กเวลา ออกจากครูบา
อาจารยแ์ลว้กไ็ดฟั้งธรรมอยูเ่สมอ รู้อยูเ่สมอเพราะวา่ธรรมอยูท่วัๆ ไป ฉะนนั พวกเรานนัในวนัหนึงๆ ใหไ้ด้
ปฏิบติัเถอะ ขีเกียจกท็าํขยนักท็าํ เราปฏิบติัธรรมะไม่ปฏิบติัตามตวัเรา ถา้ปฏิบติัตามตวัเราไม่เป็นธรรมะ ไม่วา่
กลางวนักลางคืนสงบกท็าํไม่สงบกท็าํ เหมือนกบัเราเป็นเดก็ไปเรียนหนงัสือ จะเขียนไม่สวยในครังแรก มนัหวั
ยาวๆ ขายาวๆ เขียนไปตามเรืองของเดก็ นานไปกส็วยขึนงามขึนเพราะฝึกมนั การประพฤติธรรมกเ็หมือนกนั ที
แรกกเ็กะๆ กะๆ สงบบา้งไม่สงบบา้ง ไม่รู้เรืองมนัเป็นไป บางคนกขี็เกียจ อยา่ขีเกียจซิ ตอ้งพยายามทาํอยู่ ดว้ย
ความพยายามเหมือนกบัเราเป็นเดก็นกัเรียน โตมากเ็ขียนหนงัสือไดดี้ จากไม่สวยมาเขียนไดส้วย เพราะการฝึก
ตงัแต่เดก็นนัแหละ อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั พยายามใหมี้สติอยูทุ่กเวลาจะยนืจะเดินจะนงัจะนอน พยายามทาํให้
มนัสมาํเสมอ เมือเราทาํกิจวตัรอะไรมนัคล่องดีแลว้เป็นตน้ เรากส็บายใจ นงักส็บาย นอนกส็บาย เมือความสบาย
เกิดขึนจากกิจวตัร การนงัสมาธิกส็งบง่ายเป็นเรืองสมัพนัธ์ซึงกนัและกนั ดงันีฉะนนั จงพากนัพยายามสิงทีครูบา
อาจารยพ์าทาํนี ใหพ้ยายามทาํเถอะ ตามความสามารถของเรา นีเรียกวา่การฝึก



ธรรมในวนัิย

การปฏิบติัของเรานะมนัเป็นของยากอยูไ่ม่ใช่เป็นของง่าย คือเรารู้อยูส่่วนหนึงแต่วา่ส่วนทีไม่รู้นนัมีมาก ยก
ตวัอยา่งเช่นวา่ ใหรู้้กายแลว้กรู้็กายในกายอยา่งนีเป็นตน้ ใหรู้้จิตแลว้ใหรู้้จิตในจิต ถา้เรายงัไม่เคยปฏิบติัมาเราได้
ยนิคาํพดูเช่นนีเรากง็งเหมือนกนั พระวินยันีกเ็หมือนกนั สมยัก่อนผมกเ็คยเป็นครูโรงเรียนแต่เป็นครูนอ้ยๆ ไม่
มาก ทาํไมถึงเรียกวา่ครูนอ้ย? คือครูไม่ไดป้ฏิบติัสอนพระวนิยั แต่วา่ไม่ไดป้ฏิบติัตามพระวินยั เรียกวา่ครูนอ้ย
ครูไม่สมบูรณ์ ทีวา่ครูไม่สมบูรณ์ ออกมาปฏิบติัแลว้กไ็ม่สมบูรณ์ พดูถึงเรืองส่วนใหญ่มนัไกลมากเหมือนกนักบั
ไม่ไดเ้รียนอะไรเลย เรืองพระวินยั

ฉะนนั ผมจึงขอเสนอความเห็นแก่พระภิกษุทงัหลายวา่ เรืองการปฏิบติันนั เราจะรู้พระวนิยัโดยสินเชิงกไ็ม่ได้
เพราะบางสิงรู้กเ็ป็นอาบติัไม่รู้กเ็ป็นอาบติั มนักเ็ป็นของยากแต่วา่พระวินยันี ท่านกาํชบัไวว้า่ ถา้หากวา่ยงัไม่รู้
สิกขาบทใด ขอ้อรรถอนัใด กใ็หศึ้กษาใหรู้้สิกขาบทนนัดว้ยความพยายามจงรักภกัดีต่อพระวินยั ถึงไม่รู้ท่านกใ็ห้
พยายามศึกษาขอ้นนัใหรู้้ ถา้ไม่เอาใจใส่กเ็ป็นอาบติัอีก

เช่นวา่ ถา้เราสงสยัอยูน่ะเป็นหญิงสาํคญักวา่ผูช้าย เขา้ไปจบัเลยอยา่งนีสงสยัอยูก่เ็ขา้ไปจบัมนักย็งัผดิอยู่ ผมกเ็คย
คิดวา่ไม่รู้ทาํไมมนัผดิ เมือมานึกถึงการภาวนา เราผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีสติ จะตอ้งพิจารณา จะพดูจะจา จะจบั จะแตะ
ทุกอยา่ง จะตอ้งพิจารณาก่อนใหม้าก ทีเราพลาดไปนนัเพราะเราไม่มีสติ หรือมีสติไม่พอหรือไม่เอาใจใส่ในเวลา
นนั

เช่นวา่ ตะวนัยงัไม่หา้โมงแต่ในเวลานนัฝนฟ้าอากาศมนัครึม ไม่สามารถทีจะมองเห็นตะวนัได้ ไม่มีนาฬิกาเราก็
เลยคิดประมาณเอาวา่ "มนัจะบ่ายไปละมงั" มีความรู้สึกอยา่งนีจริงๆ ในจิตใจเราสงสยัอยู่ แต่เรากฉ็นัอาหารเสีย
พอฉนัไปไดพ้กัหนึง แสงสวา่งของพระอาทิตยม์นักเ็กิดขึนมาไดห้า้โมงกวา่เท่านนัเอง นีเป็นอาบติัแลว้ ผมกม็า
คิดในใจวา่ "เอะ๊มนักย็งัไม่เกินเทียงทาํไมเป็นอาบติั?" ท่านปรับอาบติัเพราะวา่เผลอเรอ ไม่เอือเฟือ ไม่พิจารณา
ใหถี้ถว้นนีเอง ไม่สงัวรสาํรวม ทาํไมถึงเป็นอยา่งนนัล่ะ? ถา้หากวา่สงสยัแลว้ยงัทาํอยูอ่ยา่งนีท่านปรับอาบติัทุก
กฎ เพราะวา่สงสยัสงสยัวา่บ่ายแต่ความจริงนนัไม่บ่ายถูกอยู่ แต่กป็รับอาบติัตอนนีเพราะวา่อะไร? ปรับเพราะไม่
สงัวรระวงัประมาท ถา้หากวา่มนับ่ายไปแลว้สงสยัอยูว่า่ไม่บ่ายกเ็ป็นอาบติัปาจิตตีย์ ทีท่านปรับอาบติัทุกกฎนี
เพราะไม่สงัวรสาํรวมสงสยัอยู่ จะถูกกต็ามจะผดิกต็ามตอ้งอาบติั ถา้หากมนัถูกกป็รับอาบติัหยอ่นลงมา ถา้หาก
มนัผดิปรับอาบติัอยา่งเตม็ทีเลย

ฉะนนั เมือพดูถึงเรืองพระวนิยันี ฟันเฝือมากเหลือเกิน ผมเคยไปกราบเรียนท่านอาจารยม์นั ในเวลานนัเรากาํลงั
จะเริมปฏิบติัแลว้กอ่็านบุพพสิกขาไปบา้ง กเ็ขา้ใจพอสมควร ทีนีไปอ่านวิสุทธิมรรคท่านมาพดูถึงสีลานิเทศสมาธิ
นิเทศปัญญานิเทศ...ศีรษะผมมนัจะแตกเลย อ่านแลว้กม็าพิจารณาวา่ มนุษยท์าํไม่ไดท้าํอยา่งนนัไม่ได้ แลว้คิดไป
อีกวา่ อนัทีมนุษยท์าํไม่ไดน้นัพระพทุธเจา้ท่านไม่สอนหรอก ท่านไม่สอนแลว้ท่านกไ็ม่บญัญติัเพราะวา่สิงนนัไม่
เป็นประโยชน์ต่อท่าน และกไ็ม่เป็นประโยชนต่์อบุคคลอืนดว้ย สิงอะไรทีใครทาํไม่ไดท่้านไม่สอน สีลานิเทศนี
มนัละเอียดมาก สมาธินิเทศกย็งิละเอียด ปัญญานิเทศมนักย็งิมากขึนอีก เรามานงัคิดดูไปไม่ไหวเสียแลว้ไม่มีทาง
ทีจะไป คลา้ยๆ วา่มนัหมดหนทางเสียแลว้



ถึงคราวนนักก็าํลงักระเสือกกระสนเรืองปฏิปทาของตนอยู่ มนักติ็ดอยูอ่ยา่งนี พอดีไดมี้โอกาสไปนมสัการท่าน
อาจารยม์นั กเ็ลยเรียนถามท่านวา่

"ผมจะทาํยงัไง?" "เกลา้กระผมปฏิบติัใหม่แต่กไ็ม่รู้จะปฏิบติัอยา่งไร ความสงสยัมาก ยงัไม่ไดห้ลกัในการ
ปฏิบติัเลยครับ"

ท่านวา่ "มนัเป็นยงัไง?"

"ผมหาทางกเ็ลยเอาหนงัสือวิสุทธิมรรคขึนมาอ่าน มีความรู้สึกวา่มนัจะไปไม่ไหวเสียแลว้เพราะวา่เนือความในสี
ลานิเทศ สมาธินิเทศ ปัญญานิเทศนนั ดูเหมือนไม่ใช่วิสยัของมนุษยเ์สียแลว้ ผมมองเห็นวา่มนุษยท์วัโลกนีมนัจะ
ทาํไม่ไดค้รับ มนัยาก มนัลาํบากกาํหนดทุกๆ สิกขาบทนีมนัไปไม่ไดค้รับ มนัเหลือวสิยัเสียแลว้"

ท่านกเ็ลยพดูวา่

"ท่าน...ของนีมนัมากกจ็ริงหรอกแต่มนันอ้ย ถา้เราจะกาํหนดทุกๆ สิกขาบทในสีลานิเทศนนันะ มนักย็าก มนัก็
ลาํบาก...จริง แต่ความเป็นจริงแลว้นะทีเรียกวา่สีลานิเทศนนั มนัเป็นนิเทศอนัหนึงซึงบรรยายออกไปจากจิตใจ
ของคนเรานี ถา้หากวา่เราอบรมจิตของเราใหมี้ความอาย มีความกลวัต่อความผดิทงัหมดนนัแหละ กจ็ะเป็นคน
สาํรวมจะเป็นคนสงัวรจะเป็นคนระวงัเพราะความกลวั

"เมือเป็นอยา่งนนัจะเป็นเหตุทีวา่ เราจะเป็นคนมกันอ้ย เราจะไม่เป็นคนมกัมากเพราะวา่เรารักษาไม่ไหวนี ถา้เป็น
เช่นนนัสติของเรามนัจะกลา้ขึน มนัจะตงัสติขึน จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอนทีไหน มนัจะตงัอกตงัใจมีสติเตม็
เปียมเสมอ ความระวงัมนัเกิดขึนมานนัแหละ อนัใดทีมนัสงสยัแลว้กอ็ยา่พดูมนัเลย อยา่ทาํมนัเลย ทีเรายงัไม่รู้จะ
ตอ้งถามครูบาอาจารยเ์สียก่อน ถามครูบาอาจารยแ์ลว้กรั็บฟังไวอี้ก กย็งัไม่แน่ใจเพราะวา่มนัยงัไม่เกิดเฉพาะตวั
เอง ถา้หากเราจะไปกาํหนดทุกประการนนักล็าํบาก เราจะเห็นวา่จิตของเรายอมรับหรือยงัวา่ทาํผดิมนัผดิ ทาํถูก
มนัถกูอยา่งนีเรายอมรับหรือเปล่า?"

คาํสอนของท่านอนันีเป็นสิงทีสาํคญั ไม่ใช่วา่จะไปรักษาสิกขาบททุกๆ ขอ้ เรารักษาจิตอนัเดียวเท่านนักพ็อแลว้

"อะไรทงัหมดทีท่านไปดูนะมนัขึนต่อจิตทงันนั ถา้ท่านยงัไม่อบรมจิตของท่านใหมี้ความรู้มีความสะอาดนนั
ท่านจะมีความสงสยัอยูเ่รือยไป วจิิกิจฉาอยูต่ลอดเวลา ดงันนัท่านจงรวมธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ไวที้จิต
สาํรวมอยูที่จิต อะไรทีมนัเกิดขึนมาแลว้สงสยัแลว้เลิกมนั ถา้ยงัไม่รู้แจง้เมือใดแลว้อยา่พึงทาํมนั อยา่พึงพดูมนั
เช่นวา่อนันีผดิไหมหนอหรือไม่ผดิ อยา่งนีคือยงัไม่รู้ตามความเป็นจริง แลว้อยา่ทาํมนั อยา่ไปพดูมนั อยา่ไป
ละเมิดมนั"

นีผมกน็งัฟังอยูก่เ็ขา้กบัธรรมะทีวา่ธรรมะทีถูกตอ้งตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ธรรมอนัใดเป็นไปเพือความ
สะสมซึงกิเลส ธรรมอนัใดเป็นไปเพือความประกอบทุกข์ ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความกาํหนดัยอ้มใจ ธรรม
เหล่าใดเป็นไปเพือความมกัมาก ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความมกัใหญ่ใฝ่สูง ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความคลุก
คลีหมู่คณะ ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความเกียจ คร้าน ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความเลียงยาก ลกัษณะตดัสินพระ
ธรรมวินยัแปดประการนนัรวมกนัลงไปแลว้ อนันีเป็นสตัถุคาํสงัสอนของพระพทุธเจา้ นอกนนัไม่ใช่



ถา้หากวา่เราสนใจจริงๆ จิตใจเราจะตอ้งเป็นคนอายต่อบาป กลวัต่อความผดิ รู้จิตของตนอยูว่า่ สงสยัแลว้ไม่ทาํ
ไม่พดู เรืองสมาธินิเทศกเ็หมือนกนั เรืองปัญญานิเทศกเ็ช่นกนั อนันนัมนัตวัหนงัสือเช่น หิริโอตตปัปะอยูใ่นตวั
หนงัสือ มนักเ็ป็นอยา่งหนึง ถา้มนัมาตงัอยูใ่นใจของเราแลว้มนักเ็ป็นอยา่งหนึง

ไปศึกษาเรืองพระวินยักบัท่านอาจารยม์นั ท่านกส็อนหลายอยา่งหลายประการ ผมกน็งัฟังรวมเกิดความรู้ขึนมา
ดงันนัเรืองการศึกษาพระวินยันี ผมกไ็ดศึ้กษามากพอสมควร บางวนัเอาตงัแต่หกโมงตอนเยน็ถึงสวา่งเลยนะ
ศึกษาตลอดพรรษา เขา้ใจพอสมควร องคข์องอาบติัทงัหมดทีอยูใ่นบุพพสิกขานี ผมเกบ็ไวห้มดในสมุดพก ใส่ใน
ยา่มตลอดเวลา ขะมกัเขมน้พยายามทีสุด แต่กาลต่อมานีกเ็รียกวา่ มนักค่็อยๆ คลายออก มนัมากเกินไปไม่รู้จกั
เนือไม่รู้จกันาํ มนัไม่รู้จกัอะไร มนัเอาไปทงัหมด จิตใจมนักมี็ปัญญาคลายออกมนัหนกั กเ็ลยพยายามสนใจในใจ
ของตนเองตลอดมาตาํหรับตาํรากค่็อยทิงเขียออกไปเรือย

ฉะนนั ทีมาอบรมพระเณรนี ผมกย็งัเอาบุพพสิกขานีเป็นหลกัฐาน ไดอ่้านบุพพสิกขาเวลาศึกษาพระวินยัใหพ้ระ
ฟังหลายปี อยูว่ดัป่าพงผมทงันนัละทีอ่านใหฟั้งสมยันนัขึนธรรมาสน์เทศน์อยา่งนอ้ยกต็อ้งหา้ทุ่มหรือหกทุ่ม บาง
ทีกตี็หนึงตีสองนะ สนใจแลว้กฝึ็กฟังแลว้กไ็ปดูไป พิจารณาถา้เรามาฟังเฉยๆ นี ผมวา่ไม่เขา้ใจแยบคาย ออกจาก
การฟังแลว้ เราตอ้งไปดูไปวินิจฉยัมนัถึงจะเขา้ใจ

ขนาดผมศึกษามาหลายปีในสิงเหล่านี กย็งัรู้นิดหน่อยเพราะมนัคลุมเครือกนัหลายอยา่ง ทีนีมนัห่างเหินในการดู
ตาํหรับตาํรามาหลายปีแลว้ ฉะนนัความจาํในสิกขาบทต่างๆ นนัมนักน็อ้ยลงนอ้ยลง แต่วา่ในใจของเรานะมนัไม่
บกพร่อง มนัไม่ขาดเขินในใจเรา มนัมีเครืองหมายอยูอ่ยา่งนี ไม่ไดส้งสยัอะไร รู้จกักเ็ลยวางไว้ โดยมากกบ็าํเพญ็
จิตของตนอยูเ่รือยไป ไม่ไดส้งสยัในอาบติัทงัหลายทงัปวง ขนาดทีวา่จิตของเรามนัอายแลว้ ไม่กลา้จะทาํความผดิ
แลว้ในทีลบัหรือทีแจง้ ไม่ฆ่าสตัวแ์มแ้ต่ตวัเลก็ ถา้หากจะใหฆ่้าโดยเจตนามดตวัหนึง ปลวกตวัหนึงอะไรนี จะให้
เอามือไปบีมนั ถึงจะใหต้วัหนึงราคาหลายๆ หมืนกฆ่็ามนัไม่ได้ ขนาดปลวกขนาดมดเท่านนันะมนัยงัมีราคาสูง
มาก แต่วา่บางทีกท็าํมนัตายนะบาง ทีมนัมาไต่รําคาญกปั็ดมนัตาย ตายแลว้ดูจิตของตนกไ็ม่เสียใจอะไรเลย ไม่
หวาดหวนั ไม่สงสยัเพราะอะไร? เพราะเจตนาเรามนัไม่มีสีลงัวะทามิเจตะนาหงั เจตนานีเป็นตวัศีล เมือมนัรวม
เขา้มาเช่นนี เราจะทาํมนัตายดว้ยเจตนาไม่มี ถึงแมเ้ราเดินไปเราเหยยีบไปถูกมนัตาย สมยัก่อนเมือยงัไม่รู้จกัจิต
ของเรานนัมนัเป็นทุกข์ ปรับตวัเองเลยวา่เป็นอาบติัแลว้ "เอา๊นีไม่ไดเ้จตนา" "ไม่มีเจตนากไ็ม่สงัวรสาํรวมนะซิ" 
มนัเป็นอยา่งนี มนัเขา้มาอยา่งนีกเ็ลยไม่สบายกระสบักระส่าย

ดงันนัพระวนิยันีจึงเป็นของก่อกวนกบัผูป้ระพฤติปฏิบติัทงัหลาย และกมี็ประโยชน์มากดว้ย ไม่ใช่วา่ไม่มี
ประโยชนส์มกบัทีท่านวา่ ไม่รู้สิกขาบทไหนกต็อ้งใหรู้้ ไม่รู้กต็อ้งไต่ถามท่านผูรู้้ใหรู้้ ท่านยาํเหลือเกิน ทีนีถา้
หากวา่เราไม่รู้ตามสิกขาบทอยู่ ขา้งนอกเราจะไม่รู้เท่าอาบติั เช่นวา่ พระเถระในสมยัก่อน ท่านอาจารยเ์ภาอยู่
ลพบุรีวดัเขาวงกฏ วนัหนึงกมี็มหาองคห์นึงแกเป็นลูกศิษย์ มานงัอยูแ่ลว้กมี็โยมผูห้ญิงมาถามวา่ "ท่านหลวงพอ่
ดิฉนัจะนาํท่านไปโนน้ท่านจะไปไหม?" ท่านหลวงพอ่เภากเ็ฉยมหาองคน์นันงัอยูใ่กล้ๆ กนึ็กวา่ท่านอาจารยเ์ภา
ไม่รู้เรืองไม่ไดย้นิกเ็ลยวา่ "หลวงพอ่ๆ โยมพดูไดย้นิไหม?" เขาจะนิมนตไ์ปเทียวทีโนน้"

ท่านกว็า่ "ไดย้นิ"

โยมกพ็ดูวา่ "หลวงพอ่หลวงพอ่จะไปหรือเปล่า?"

ท่านกเ็ฉยไม่พดูเลยไม่ไดเ้รือง ท่านไม่รับปากเมือโยมผูห้ญิงกลบัไปแลว้ท่านมหากว็า่



"หลวงพอ่โยมเรียนถามหลวงพอ่ทาํไมไม่พดู?"

ท่านกว็า่ "โอม้หาท่านรู้หรือเปล่า? รู้ไหม? คนทีมาเมือกีมีแต่ผูห้ญิงทงันนัจะชวนเดินทางร่วมกนักบัพระนีคุณ
จะไปรับปากกบัเขาทาํไม? ใหเ้ขาชวนขา้งเดียวนนักไ็ม่เป็นอะไร เมือเราอยากจะไปเรากไ็ปไดเ้พราะเราไม่ได้
ชวนเขา เขาชวนขา้งเดียว"

ท่านมหากเ็ลยนงัคิด "อือเราเสียคนเหลือเกินนะ"

ผูห้ญิงชวนพระเดินทางแลว้เดินทางร่วมกนัไปโนน้ไปนีอยา่งนี ท่านวา่ชวนกนัเดินทางร่วมกบัผูห้ญิง ถึงไม่ใช่
สองต่อสองแต่มีผูห้ญิง ท่านวา่ผดิทงันนัเป็นอาบติัปาจิตตีย์

แลว้กอี็กเรืองหนึงเอกลาภเกิดขึนมาทีวดัเขาวงกฏนี คนเอาเงินมาถวายท่าน ท่านกรั็บพอเอาใส่ถาดมา ท่านกย็นื
ผา้เชด็หนา้ไปรับ ท่านกจ็บัผา้เช็ดหนา้ เมือเขาจะเอาถาดมาวางท่านกข็ยบัมือออกจากผา้เช็ดหนา้ อยา่งนีไม่ใหติ้ด
ผา้เชด็หนา้นะนีอยา่งนีเป็นตน้ เงินกทิ็งไวที้เตียง รู้แลว้ไม่สนใจ ลุกหนีไป คือในพระวนิยัท่านวา่ ถา้เราไม่ยนิดี
แลว้ไม่บอกเขากไ็ดถ้า้หากวา่เรายนิดี..."โยมอนันีไม่สมควรแก่พระ" นีบอกเขาเสียถา้เราไม่ยนิดีจริงๆ ไม่บอกก็
ได้ พอวางปุ๊บกลุ็กไปเลย ถา้เรามีความยนิดีตอ้งหา้มเขาเสียในสิงทีมนัผดิอยา่งนีเป็นตน้ ถา้ท่านรู้จกัท่านกลุ็กไป
จริงๆ อนันีอาจารยก์บัลกูศิษยอ์ยูด่ว้ยกนัตงัหลายปีไม่ค่อยรู้เรืองกนั อนันีแยข่อ้ปฏิบติัของท่านอาจารยเ์ภาเลก็ๆ
นอ้ยๆ ผมกไ็ปสืบแสวงหาพิจารณาอยูอ่ะไรหลายอยา่ง

ฉะนนัพระวนิยันี มนัเป็นของทีทาํใหบ้างคนสึกกไ็ด้ เมืออ่านหนงัสือพระวินยัไป เออโผล่ขึนมาแลว้ตรงนนั มนั
จะยนัไปโน่น จะเอาอดีตมายุง่การบวชของเรา มนัจะถูกไหมหนอ? อุปัชฌายข์องเราจะบริสุทธิหรือเปล่า? พระ
หตัถบาสเรากไ็ม่มีใครสนใจในพระวนิยัเลย มนัจะมีนงัรู้จกัหตัถบาสกนัไหม? การสวดนาคจะถูกตอ้งหรือ
เปล่า? อยา่งนีมนัคน้มนัคิดไปโบสถที์เราบวชนนัมนัถูกตอ้งดีหรือเปล่า? โบสถน์อ้ยๆ อยา่งนีสงสยัไปหมดตก
นรกทงันนัแหละ มนัตกเพราะเราไม่รู้จกั อยา่งนนักวา่จะมีอุบายแกไ้ขจิตใจของตนนีลาํบากมากตอ้งใจเยน็ๆ
ผลุนผลนัเกินไปกไ็ม่ได้ จะเยน็เกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลนีกไ็ม่ได้ ผมงงจนเกือบจะสึกแลว้จริงๆ เพราะวา่
เห็นความบกพร่องในการกระทาํในการปฏิบติัมา ครูบาอาจารยส์ารพดัอยา่ง...ร้อนนอนไม่ไดเ้ลยบาปจริงๆ มนั
บาปดว้ยความสงสยั สงสยัเท่าไรกย็งิภาวนาไปยงิทาํความเพียรไป สงสยัทีไหนกท็าํมนัไปเรือยๆ ทีนนัปัญญามนั
กเ็กิดความเปลียนแปลงเกิดขึนมาเรือยๆ ความเปลียนแปลงนนัไม่รู้วา่จะพดูใหใ้ครฟังได้ เปลียนแปลงจนมนัไม่
สงสยัอะไร ไม่รู้มนัเปลียนแปลงโดยวธีิอะไร ถา้เราไปพดูใหค้นอืนฟังเขาคงไม่รู้เรืองเหมือนกนั

ดงันนั จึงไดม้าระลึกถึงคาํสอนปัจจตัตงัเวทิตพัโพวญิ ูหิ วญิ ูจงรู้เฉพาะตนเองอยา่งนี มนักเ็กิดขึนมาในขณะที
มนัเป็นอยา่งนนั เรืองปฏิบติัมนัเป็นอยา่งนี เรืองทีเราไดศึ้กษาพระธรรมวินยันนักจ็ริงอยู่ แต่วา่มนัศึกษานอกๆ
เราไม่ปฏิบติั ถา้มาปฏิบติัอยา่งเอาจริงเอาจงัมนัสงสยัไปหมดทุกอยา่ง แต่ก่อนอาบติัทุกกฎ ไม่รู้เรืองไม่รับฟัง
อะไรทงันนั เมือมาเขา้ใจธรรมะจริงๆ แลว้ถึงขอ้ปฏิบติันีนะอาบติัทุกกฎนีกลายมาเป็นปาราชิกเลย สมยัก่อนนี
อาบติัทุกกฎไม่เป็นอะไรมนัเลก็ๆ นอ้ยๆ คิดอยา่งนีตอนเยน็ๆ มาแสดงอาบติัแลว้กห็าย เท่านนัแลว้กไ็ปทาํใหม่
อีก นีการแสดงอาบติัอยา่งนีกเ็รียกวา่มนัยงัไม่บริสุทธิ คือมนัไม่หยดุ มนัไม่ตกลง มนัไม่สงัวรสาํรวมต่อไป ทาํ
อีกกเ็ป็นอีกอยูเ่รือยๆ อยา่งนีความรู้ตามความเป็นจริงไม่มีการปล่อยวาง มนักไ็ม่มี

ความเป็นจริงนนั...มนักพ็ดูยากเหมือนกนั...อาบติันี ถา้พดูตามธรรมะตามความจริง ไม่จาํเป็นทีจะตอ้งแสดงมนั
แลว้ ถา้หากวา่เห็นความบริสุทธิใจของตน นนัแหละไม่ไดส้งสยัอะไรทงัสินมนักข็าดไปเท่านนัแหละ ทีเรายงัไม่



บริสุทธิ คือเราสงสยัอยูว่ิจิกิจฉาอยูล่งัเลอยูน่นัเอง ยงัไม่บริสุทธิแท้ มนัจึงตกลงไม่ได้ ไม่เห็นตวัของตวัเอง มนั
เป็นในทาํนองนี คือศีลเรานีเองไม่ใช่อืนหรอก พระวนิยักคื็อรัวนนัเอง เหมือนรัวหนึงทีจะใหเ้ราพน้จากความผดิ
ต่างๆ อนันีตอ้งพิถีพิถนัหน่อยนะอนันี

เรืองพระวนิยันี ถา้หากวา่มนัไม่เห็นในใจของตนมนักย็าก ในเวลาก่อนมาอยูว่ดัป่าพงหลายสิบปีผมกต็งัใจจะทิง
เงินทงัพรรษาค่อนพรรษาเลยตดัสินใจไม่ได้ ในทีสุดผมเลยควา้เอากระเป๋าเงินเดินลงมาพบมหาองคห์นึง เดียวนี
อยูว่ดัระฆงัเคยไปกบัผมแลว้ทิงกระเป๋าเงินให้

"นีมหา เงินนีท่านเป็นพยานใหผ้มดว้ย ตงัแต่วนันีเป็นตน้ไปผมจะไม่หยบิผมจะไม่จบั ถา้ผมไม่สึกนะ ใหท่้าน
เป็นพยานใหผ้มดว้ย"

"นิมนตเ์ถอะ ท่านเอาไปเถอะเอาไปเรียนหนงัสือเถอะ" ท่านมหากไ็ม่อยากหยบิกระเป๋าสตางค.์.อาย "ท่าน
อาจารยท์าํไมจึงทิงสตางคห์ลายร้อยหนอ" แกกไ็ม่สบายใจ

"ไม่ตอ้งเป็นห่วงผมหรอก ผมเลิกแลว้ตกลงกนัแลว้เมือคืนนี ตกลงแลว้ครับ"

ตงัแต่แกเอาไปแลว้ กเ็หมือนผมตายไปจากท่าน แลว้พดูอะไรกไ็ม่รู้เรืองกนัหรอก ท่านยงัเป็นพยานอยูทุ่กวนันี
ไม่เคยทาํไม่เคยแลก ไม่เคยเปลียน ไม่เคยอะไรต่ออะไรเรือยมา อะไรต่างๆ กส็าํรวมอยู่ มนักเ็หมือนกบัไม่มี
อะไรจะผดิ แต่มนักลวัเสมอนะ แลว้การภาวนาทางในเรากภ็าวนาไปเรือยๆ ส่วนนนัเราไม่ตอ้งการแลว้เหมือน
อยา่งกบัยาพิษ นีเราเห็นแลว้วา่เอาใหค้นนนักินกต็าย เอาใหสุ้นขักินมนักต็าย เอาใหอ้ะไรกินมนักต็ายเป็น
อนัตรายทงันนั ถา้เราเห็นชดัอยา่งนนัแมจ้ะยนืจะเดินจะนงัจะนอนเรากรู้็สึกเลยวา่อยา่ไปกินยาพิษอนันนั เพราะ
เราเห็นโทษมนัอยา่งชดัอยา่งนีเลยไม่เป็นของยาก

อาหารการขบการฉนัทีเขามาถวายอะไรต่างๆ ทีมนัสงสยั ไม่เอาแมม้นัจะมีอะไรดีเลิศประเสริฐเท่าไรกไ็ม่เอาเสีย
แลว้ยก ตวัอยา่งง่ายๆ ปลาส้มอยา่งนี ถา้เราอยูใ่นป่าไปบิณฑบาต เขาใส่ปลาส้มใหเ้ป็นห่อมีแต่ปลาสม้ห่อเดียว
เท่านนั มาเปิดดูเป็นปลาส้มไม่สุกกเ็ลยเอาทิง ฉนัขา้วเปล่าๆ ดีกวา่มนัไม่กลา้ล่วงอยา่งนนั จึงเรียกวา่จิตมนัเห็น
พระวนิยันนั มนักง่็ายขึนง่ายขึน พระสงฆจ์ะเอาอะไรให้ เครืองบริขารจะเป็นบาตรจะเป็นมีดโกนจะเป็นอะไร
ต่างๆ ผมไม่เอาถา้ไม่เห็นวา่เป็นเพือนดว้ยกนัสหธรรมิกอนัเดียวกนัไม่เอา ทาํไม? กค็นไม่สงัวรสาํรวมเราจะเชือ
ไดไ้หม? มนักท็าํผดิต่างๆ ไดท้งันนั คนไม่สงัวรสาํรวมนีมนัไม่เห็น มนักเ็ป็นไปไดอ้ยา่งนี ความเห็นมนักลึ็กไป
อยา่งนนั

ฉะนนั มนัจึงเป็นเหตุใหพ้วกสหธรรมิกทงัหลายมอง "ท่านองคน์นัไม่เล่นกบัเพือนไม่เขา้สงัคม" ไม่อะไรต่อ
อะไร ผมกเ็ฉยเสีย "เออคอยสงัคมกนัทีตายเถอะ ทีจะตายมนัอยูส่งัคมอนัเดียวแหละ" นึกไวใ้นใจอยา่งนีอยา่งนี
อยูเ่รือยมา ดว้ยความอดทนมากทีสุดเลยเป็นคนพดูนอ้ย ใครมาพดูกา้วก่ายถึงการปฏิบติั เรากเ็ฉยๆ ทาํไมจึงเฉย? 
คือพดูแลว้เขากไ็ม่รู้จกัไม่รู้การปฏิบติั อยา่งพระไปพิจารณาซากศพนี บางคนกว็า่ "อยา่ไปฟังท่านเลย เอาใส่ยา่ม
อยา่บอกท่าน อยา่ใหท่้านรู้วา่ใส่ยา่ม" "เออโยมรู้ไหมวา่พระเป็นหรือพระตาย? พระนีโยมเห็นวา่พระเป็นหรือ
พระตายแลว้? ไม่ใช่วา่สุราจะเรียกวา่นาํหอม มนัจะเป็นนาํหอมเหรอะ มีแต่โยมเท่านนัแหละอยากจะกินเหลา้ ก็
วา่เป็นนาํหอม กพ็ากนักินมนักเ็ป็นบา้ทงันนัแหละ ไม่รู้เหลา้มนัเป็นอยา่งนี" ตรงนะฟังตวัเองตรงอยา่งนี



อยา่งนนัพระวินยันีลาํบาก ตอ้งเป็นคนมกันอ้ย ตอ้งเป็นคนสนัโดษ จะตอ้งเป็นคนเห็น เห็นถูกจริงๆ ไปอยู่
สระบุรีเราเขา้ไปพกัอยูก่บัวดับา้นเขา อาจารยอ์งคน์นักเ็สมอพรรษา ไปบิณฑบาตมาร่วมกนัเอาบาตรมาตงั โยม
เอาปินโตมาขึนบนศาลาเอาไปวาง พระกไ็ปเอามา มารวมกนักม็าเปิดปินโต จดัปินโต ปินโตเรียงกนัยาวไปทาง
โนน้ แลว้พระกไ็ปรับประเคน กเ็อานิวมือใส่ปินโตมาทางนี ปินโตนนัไปทางโน่น โยมเขากเ็อามือใส่ปินโตทาง
นนั เอาแลว้พอแลว้กจ็บัมาถวายพระ ใหพ้ระฉนัไปกบัผมประมาณสกัหา้องค.์..ไม่ฉนั...ไปบิณฑบาตมากมี็แต่
ขา้ว นงัรวมกนัฉนัแต่ขา้วไม่มีใครกลา้ฉนัอาหารปินโต เรากอ็ยูอ่ยา่งนีเรือยๆ วนัหนึงท่านอาจารยท่์านกเ็ดือดร้อน
เหมือนกนั คงจะมีลูกศิษยท่์านไปพดูใหฟั้ง "พระอาคนัตุกะเหล่านีไม่ฉนัอาหารเลย ไม่ฉนัไม่รู้วา่เป็นอยา่งไง" 
ท่านกมี็ความเดือดร้อนขึน ผมกมี็เวลาอยูน่นัตงัหลายวนั จาํเป็นตอ้งไปกราบเรียนท่านสมภารวดั

บอกวา่ "ท่านอาจารยผ์มขอโอกาสเถอะนะ ในเวลานีผมมีธุระทีจะพกัพึงบารมีท่านอยูส่กัหลายวนั แต่ถา้อยูว่ดันี
บางทีกท่็านอาจารยจ์ะระแวงระวงัหลายอยา่งเหมือนกนั ทงัพระภิกษุ สามเณรทุกองค์ เพราะทาํไมผมจึงไม่ฉนั
อาหารทีโยมเอามามากๆ นะ ผมจะขอเรียนใหอ้าจารยฟั์ง ผมไม่มีอะไรครับ ทีผมไม่ฉนันนันะ ผมไดรั้บการ
ประพฤติปฏิบติัมานีนานแลว้ การรับประเคนนะครับทีโยมมาวางไว้ พระไปเปิดปินโตปลดสายเปิดปินโต แลว้ก็
เอาปินโตซอ้นเอามาวางไว้ แลว้กใ็หเ้ณรมาถวาย อนันีผมเห็นวา่มนัผดิ มนัเป็นทุกกฎแลว้ คือไปลูบไปคลาํไปจบั
ตอ้งของยงัไม่ไดป้ระเคนมนัเสียหายทงันนั ตามพระวนิยัพระทุกองคฉ์นันะเป็นอาบติัหมดเลย ขอ้นีเองครับ มิใช่
รังเกียจใครทงันนั ทีผมมาเรียนท่านอาจารยว์นันี มิใช่จะหา้มใหล้กูศิษยลู์กหาวา่ท่านไปทาํ...มิใช่ผมมาเล่าความ
บริสุทธิใหฟั้ง เพราะวา่ผมจะมีเวลาอยูใ่นทีนีหลายวนั "ท่านกย็กมือขึน" สาธุดีมากทีเดียว ผมไม่เคยเห็นพระที
รักษาซึงอาบติัทุกกฎในสระบุรี ไม่มีแลว้ครับ มนัจะมีกน็อกจงัหวดัสระบุรี ผมขออนุโมทนาสาธุการเลยครับ ผม
ไม่มีอะไรดีแลว้"

รุ่งขึนเชา้เขา้ไปบิณฑบาตกลบัมารวมกนั พระไม่เขา้ไปใกลเ้ลย ทีนีมีแต่โยมเขา้มาถวายเพราะกลวัพระไม่ฉนั
จงัหนั แต่วนันนัมาพระเณรท่านกก็ลวั ท่านจะยนืจะเดินจะนงั เขากล็าํบากคบัแคบใจ ผมกเ็ลยเปิดเผยใหเ้ขาเขา้ใจ
กนัดี ทุกคนรู้สึกวา่พระเณรทีนนักลวัมาก เขา้ในกุฏิปิดเงียบสงบเลยไม่มีเสียง สองวนัสามวนัผมพยายามดีกะเขา
เพราะเขากลวั...อายนีมนัเป็นอยา่งนีจะตอ้งไปพดูอะไรใหรู้้เรืองเราไม่มีอะไรจริงๆ เราจะพดูวา่ฉนัจงัหนัไม่พอ
หรือเราจะเอาอาหารอะไรๆ ไม่พดูเพราะอะไร? กเ็ราเคยอดอาหารมาเจด็วนัแปดวนักเ็คยมาแลว้ สองวนัสามวนั
เราเคยมาแลว้ อนันีมีขา้วเปล่าๆ ฉนัมนัไม่ตายหรอก ทีมนัมีกาํลงักคื็อทีเราปฏิบติัทีรับโอวาท รับธรรมะทีได้
ปฏิบติั แลว้คิดวา่ทาํตามพระพทุธเจา้องคเ์ดียวเท่านนัแหละไปตรงนนั ใครทาํอยา่งงีไปตรงนีไม่เล่นกบัใคร แลว้
พยายามทีสุดอยา่งนีนีกเ็พราะวา่มนัรักตวัเอง รักขอ้ประพฤติปฏิบติั

คนไม่รักษาพระวนิยั คนไม่ภาวนากบัคนภาวนาอยูด่ว้ยกนัไม่ได้ มนัตอ้งแยกกนัเลย มนัไปดว้ยกนัไม่ได้ อนันีก็
เป็นของทีสาํคญั ผมกไ็ม่รู้เรืองเหมือนกนั สมยัก่อนเป็นครูเป็นอาจารยข์องเขา สอนมนัอยา่งนนั แต่เราไม่ได้
ปฏิบติัเสียหมดนะมนัเสีย เมือมาพิจารณาดีๆ โอยมนัไกลกนัฟ้ากบัดินเลยความเห็นของเรานะ

ดงันนั คนเราจะไปตงัสาํนกัวปัิสสนาทาํกรรมฐานอยูใ่นป่า...อยา่เลยถา้ไม่รู้เรืองอยา่ไปเลยยงิร้าย เรากเ็ขา้ใจวา่
ไปอยูใ่นป่ามนัจะสงบ เนือในของการปฏิบติันนัไม่รู้จกับางคนก็ไปถากหญา้เอาเอง บางคนกไ็ปทาํอะไรเอาเอง
สารพดัอยา่ง วุน่วาย พอผูที้รับรู้รับการประพฤติปฏิบติัแลว้เขามองดูเห็นแลว้ไม่เอา...มนัไม่เจริญอยา่งนนัมนัไม่
เจริญ จะไปตงัอยูป่่าทีสงบขนาดไหนมนัเจริญไม่ได้ คือมนัทาํไม่ถูก เห็นท่านอยูป่่ากไ็ปอยูป่่าอยา่งท่าน มนักไ็ม่
เหมือนห่มจีวรกไ็ม่เหมือนสีจีวรกไ็ม่เหมือน ขบฉนัอะไรมนักไ็ม่เหมือน ทงันนัแหละคือมนัไม่ไดฝึ้ก ไม่ไดห้ดั
เสียที ไม่ค่อยจะเป็นจริงเป็น กเ็ป็นหลกัทีโฆษณาตามโลกเขา กเ็หมือนกบัเขาโฆษณาขายยาเท่านนัแหละ มนัไม่



ไดย้งิไปกวา่นนัหรอก ดงันนัคนทีไปตงัวปัิสสนาใหม่ๆ ไปเรียนรู้วิธีมากไ็ปเรียนไปสอนจิต มนัไม่เป็นจิต มนัไม่
เห็น เดียวกเ็ลิกเท่านนัแหละ พงัเท่านนัแหละเดือดร้อน

ดงันนั พวกเรานะไม่ตอ้งเรียนอะไรกนัมาก ดูนวโกวาทเขาวา่อะไรกนับา้ง มนัเป็นอยา่งไรศึกษาใหเ้ขา้ใจแลว้
พิจารณาแลว้กจ็าํไว้ นานๆ กม็ากราบครูบาอาจารยต์รงนนัมนัเป็นอยา่งไร อนันีนะท่านจะอธิบายปลีกยอ่ยใหฟั้ง
เรากศึ็กษาไปเรือยๆ จนกวา่เราจะเขา้ใจจริงๆ ในเรืองพระวินยั



ข้อวตัรทรงไว้
วนันีเป็นโอกาสทีท่านทงัหลายไดม้าประชุมกนั ณ โอกาสนีทุกปี คณะเราทาํการสอบธรรมะแลว้กม็ารวมกนั
ทุกๆ ท่านใหพ้ากนัเขา้ใจวา่ผูป้ฏิบติัควรสนใจการกระทาํกิจวตัร อาจริยวตัร อุปัชฌายวตัร อนันีเป็นเครืองยดึ
เหนียวนาํใจของพวกเราทงัหลายใหเ้ป็นกลุ่มเป็นกอ้น มีความสามคัคีพร้อมเพรียงซึงกนัและกนัยงัเป็นเหตุใหพ้วก
เราไดท้าํความเคารพ ซึงจะเป็นมงคลในหมู่พวกเราทงัหลาย

ตงัแต่ครังพทุธกาลมาจนถึงบดันี ทุกกลุ่มทุกเหล่าถา้ขาดความคารวะกนัแลว้ กไ็ม่สาํเร็จประโยชน์ แมใ้นกลุ่มใด
กลุ่มหนึงกเ็หมือนกนั จะเป็นฆราวาส จะเป็นบรรพชิต ถา้ขาดความเคารพคารวะ ความมนัคงกไ็ม่มี ถา้ความ
เคารพคารวะไม่มี กเ็กิดความประมาท กิจวตัรทุกอยา่งมนักเ็สือมทรามไป

คณะกรรมฐาน คณะปฏิบติั พวกเราทีมารวมอยูที่นีประมาณ ๒๕ พรรษาแลว้ มีความเจริญกา้วหนา้มา ตามทีผม
สงัเกตนนักเ็รียกวา่เจริญมาเรือยๆ แต่วา่ถึงจุดหนึงมนักจ็ะเสือมได้ อนันีใหเ้ราเขา้ใจ องคส์มเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา้มองเห็นเหมือนกนั แต่ถา้หากวา่พวกเราทงัหลายอาศยัความไม่ประมาท มีความเคารพคารวะ ทาํ
กิจวตัรอนันีติดต่อกนัไปไม่ขาดผมเขา้ใจวา่ความสามคัคีของพวกเรานนัจะมีความมนัคง การประพฤติปฏิบติัใน
หมู่คณะของพวกเรา กจ็ะเป็นเหตุใหย้นืยงคงทนยงัพทุธศาสนาอนันีใหเ้จริญไปนาน

ทีนีปริยติัและปฏิบติั มนัเป็นคู่กนัโดยตรง แต่วา่ปริยติักบัปฏิบติันี เป็นของคู่กนัมายงัพทุธศาสนาใหเ้จริญถาวร
รุ่งเรืองตลอดบดันี กเ็พราะการศึกษาแลว้กรู้็ รู้แลว้กป็ฏิบติัตามความรู้ของเรานนั เรียกวา่การประพฤติปฏิบติั ถา้
หากวา่เราเรียนปริยติัอาศยัความประมาท เท่าทีผมเคยสงัเกตมาแลว้คือ สมยัหนึงผมอยูที่นี พระอยูจ่าํพรรษา
ประมาณ ๗ องค์ เป็นปีแรก ผมกเ็ลยมาคิดวา่เรืองการเรียนปริยติักบัปฏิบติันี ถา้ตงัปริยติัขึนเมือไหร่...เสือม
โดยมากเป็นอยา่งนี ทงัการปฏิบติักเ็ป็นไปไดย้าก มนัเสือมโดยมากเป็นเสียอยา่งนนั เมือไดม้าคาํนึงถึงอนันี ผม
อยากจะรู้เหตุขอ้มูลวา่มนัเป็นเพราะอะไร กเ็ลยมาตงัสอนพระเณรในพรรษานนั ๗ องค์ สอนประมาณสัก ๔๐
วนั ฉนัเสร็จแลว้กส็อนจน ๖ โมงเยน็ทุกวนั ไปสอบสนามหลวงปรากฏวา่ไดผ้ล ๗ องคส์อบไดห้มดทุกองคเ์ลย
อนันีดี แต่วา่มนัมีการบกพร่องอยูอ่ยา่งหนึงกบับุคคลทีไม่มีความระมดัระวงั การเรียนปริยติันีตอ้งอาศยัการพดู
อาศยัการท่องบ่นต่างๆเป็นตน้ บุคคลทีไม่ค่อยสงัวร ไม่ค่อยสาํรวมนนั กเ็ลยทิงการปฏิบติั มาท่องมาบ่นจดจาํ
ดว้ยสญัญาเสียเป็นอยา่งมาก เป็นเหตุใหพ้วกเราทงัหลายนนัทิงบา้นเก่าเรา ทิงมูลเก่าเรา ทิงขอ้ปฏิบติัอนัเก่าของ
เราไป โดยมากมนัเป็นเช่นนี

ทีนีเมือเรียนจบแลว้ สอบสนามหลวงแลว้ ดูกิริยาพระเณรกต่็างเก่า เดินจงกรมกไ็ม่ค่อยมี นงัสมาธิกน็อ้ย การ
คลุกคลีกนักม็ากขึน ความสงบระงบัมนันอ้ยลง ความเป็นจริงการปฏิบติันะเมือเดินจงกรมแลว้กต็งัใจเดินจงกรม
เมือนงัสมาธิกต็งัอกตงัใจทาํเมืออยูใ่นอิริยาบถการเดิน การยนื การนงั การนอน เรากพ็ยายามสงัวรสาํรวม แต่เมือ
เรามาเรียนหนงัสือแลว้ มนัเป็นสญัญาเสียโดยมาก เลยเพลินไปตามปริยติัอนันนั ลืมตวัเสียกเ็ล่นอารมณ์ภายนอก
อนันีมนักเ็ป็นแต่เฉพาะคนทีไม่มีปัญญาบุคคลทีไม่สงัวรสาํรวม บุคคลทีไม่มีสติติดต่อกนั กเ็ป็นเหตุใหเ้สียหาย
ไดเ้หมือนกนั มนัเป็นเพราะเหตุนนัทีเมือนกัเรียนเรียนหนงัสือ ไม่ไดน้งัสมาธิ ไม่ไดเ้ดินจงกรม การสงัวรสาํรวม
มนักน็อ้ย เป็นเหตุใหจิ้ตฟุ้ งซ่าน การพดูเรือยเปือย ไม่สงัวรสาํรวมจบักนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นกม็ากขึนมา หลายขึน
มา อนันีเป็นเหตุใหเ้สือม มนัไม่ใช่เป็นเพราะปริยติั มนัเป็นเพราะบุคคลเราไม่ตงัใจลืมเนือลืมตวัเสีย



ความจริงปริยติันีเป็นของชีช่องทางใหพ้วกเราประพฤติปฏิบติัทงันนั ถา้หากเราไปเรียนแลว้ลืมตวั การพดูมนัก็
มาก การเล่นมนักม็าก การเดินจงกรมทิงไปหมด แลว้กมี็ความกระสนัอยากจะสึก โดยมากเรียนไม่ไดก้สึ็กกนั
อนันีเป็นเหตุ ไม่ใช่วา่เพราะปริยติัไม่ดี ปฏิบติัไม่ถูก ไม่ใช่อยา่งนนั เป็นเพราะพวกเราทงัหลายนนัขาดการพินิจ
พิจารณา ความเป็นจริงการปฏิบติันนัจะอ่านหนงัสือ จะท่องหนงัสือ จะทาํอะไรมนักเ็ป็นกรรมฐานกนัทงันนั

ฉะนนั เมือเป็นเช่นนีในพรรษาทีสองผมเลยเลิกสอน เลิกการสอนปริยติั อีกหลายปีต่อมามีกลุบุตรมากขึน บาง
คนกไ็ม่รู้เรืองพระธรรมวนิยั สมมุติบญัญติักไ็ม่รู้เรืองกเ็ลยปรับปรุงขึนมาใหม่ ขอครูบาอาจารยผ์ูที้ไดเ้รียนมาแลว้
นนัสอน พยายามสอนจนตลอดมาถึงทุกวนันี การเรียนปริยติัจึงเกิดขึนมา

ฉะนนั ทุกปีเมือเรียนเสร็จแลว้ ผมกใ็หท่้านเปลียนใหม่ตาํหรับตาํราต่างๆทีมนัไม่สาํคญัเกบ็ใส่ตูไ้วเ้สีย อ่าน
เฉพาะทีมนัเป็นขอ้ปฏิบติัเท่านนั ตงัใหม่ เขา้หลกัเดิมของเรา มายกขอ้ประพฤติปฏิบติัส่วนรวมขึนมา เช่นวา่ จะ
ตอ้งทาํวตัรสวดมนตพ์ร้อมเพรียงกนั อนันีเป็นหลกั ทาํไปเพือแกค้วามขีเกียจ แกค้วามรําคาญ เป็นเหตุใหเ้ราขยนั
หมนัเพียรขึนมา ทุกคนกท็าํกนัเรือยๆมาตลอดทุกวนันี ปีนีกเ็หมือนกนัฉนันนั ใหพ้วกเราทงัหลายอยา่ทิงหลกั
การประพฤติปฏิบติั การพดูนอ้ย นอนนอ้ยกินนอ้ย การสงบระงบั ไม่คลุกคลีหมู่คณะ การเดินจงกรมเป็นประจาํ
การนงัสมาธิเป็นประจาํ การประชุมกนัเนืองนิจในคราวทีควรประชุม อนันีขอใหเ้อาใจใส่ทุกๆท่านต่อไป

ฉะนนัพวกท่านทงัหลายอยา่เอาโอกาสดีๆอนันีไปทิง พึงประพฤติปฏิบติั เรามีโอกาส ซึงอยูใ่ตก้ารปกครองของ
ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารยท่์านกป็ฏิบติัป้องกนัชนัหนึง ใหพ้วกเราทงัหลายตงัใจประพฤติปฏิบติักนัไป กเ็ป็นกนั
มาอยา่งนี ฉะนนัจึงใหพ้วกท่านทงัหลายรวมกนัทาํสามคัคีเขา้หลกัเดิม เคยเดินจงกรมกต็อ้งเดิน เคยนงัสมาธิก็
ตอ้งนงั เคยมาทาํวตัรตอนเชา้ทาํวตัรตอนเยน็ นนักพ็ยายาม อนันีเป็นกิจของท่านโดยตรง

อนันีขอใหท่้านตงัใจ คนอยูเ่ฉยๆนนัไม่มีกาํลงันะ คนป้วนเปียน คนทีอยากจะสึก วุน่วาย ดูซิ กคื็อคนทีไม่ตงัใจ
ปฏิบติั ไม่มีงานทาํ เราจะอยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ ในกิจพทุธศาสนานีเป็นพระเป็นเณร เราอยูดี่กินดีแลว้จะอยูส่บายไม่ได้
กามะสุขลัลิกานุโยโค นีมนัเป็นพิษอยา่งมากทีเดียว ใหพ้วกท่านทงัหลายกระเสือกกระสนหาขอ้ประพฤติปฏิบติั
ของตน เพิมขอ้วตัรขึนเตือนตนเองมากขึน อนัใดทีมนับกพร่องกพ็ยายามทาํดีขึนไป อยา่ไปอาศยัอยา่งอืนเป็นอยู่
คนทีจะมีกาํลงันี เดินจงกรมกไ็ม่ไดข้าด นงัสมาธินีไม่ไดข้าด สงัวรสาํรวมไม่ไดข้าด เราสงัเกตพระเณรทีนีกไ็ด้
องคใ์ดถา้เห็นวา่ฉนัเสร็จแลว้หมดธุระแลว้ เขา้ไปในกุฏิของท่านตากจีวรไว้ เดินจงกรม เดินไปตามกฏิุเท่านนั เรา
จะเห็นทางเดินเป็นแถว เราเห็นบ่อยครัง การเดินจงกรม การนงัสมาธิ ท่านองคนี์ไม่เบือหน่าย นีท่านมีกาํลงั ท่าน
เป็นผูมี้กาํลงัมาก ทุกๆ องคถ์า้เอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบติัอยา่งนีแลว้ ผมวา่มนัสบาย ไม่ค่อยมีอะไรมากมาย
ถา้หากวา่ใครไม่อยูใ่นการประพฤติปฏิบติั การเดินจงกรม การทาํสมาธิ ไม่มีอะไร มีแต่การเทียว มนัไม่สบาย
ตรงนีไปเทียวตรงนนั มนัไม่สบายตรงนนัไปเทียวตรงนี เท่านนัแหละตะลอนไปเรือย อยา่งนนัมนักไ็ม่ตงัใจกนั
ไม่ค่อยดี ไม่ตอ้งอะไรมากมายหรอก เราอยูใ่หรู้้จกัขอ้วตัร-ปฏิบติัใหม้นัสุขมุเสียก่อนเถอะ การเทียวไปมามนัเป็น
ของภายหลงั มนัไม่ยาก ของง่ายๆ ตงัใจกนัทุกๆ องคน์ะ

อนันีพดูถึงการเสือมการเจริญมนักเ็ป็นมาอยา่งนี ถา้จะใหม้นัดีจริงๆ แลว้ ปริยติักพ็อสมควร ปฏิบติักพ็อสมควร
เป็นคู่เคียงกนัไป อยา่งกายกบัจิตนีเป็นตวัอยา่ง จิตมีกาํลงักายกป็ราศจากโรค กายดีจิตมนักไ็ดรั้บความสงบระงบั
ถา้หากวา่จิตวุน่วายกายสมบูรณ์อยูม่นักเ็ป็นไปไดย้าก ถา้หากวา่กายมีเวทนามากจิตไม่มีกาํลงั จิตนนักม็ายดึกาย
เป็นตน้ กไ็ม่สบายกนัไปอีกนีพดูถึงผูที้ยงัศึกษาอยู่ เรากต็อ้งศึกษาอยา่งนี การศึกษาในทางกรรมฐานเรานี ศึกษา
เรืองการบาํเพญ็และการละ ทีวา่ศึกษานีถา้หากวา่เราถูกอารมณ์มา เรายงัไปยดึไหม? ยงัมีวติกไหม? ยงัมีความ
นอ้ยใจไหม? มีความดีใจไหม? พดูง่ายๆเรายงัหลงอารมณ์เหล่านนัอยูไ่หม? หลงอยู่ เมือไม่ชอบกแ็สดงความ



ทุกขขึ์นมาเมือชอบกแ็สดงความพอใจขึนมา จนเกิดเป็นกิเลส จนใจเราเศร้าหมอง อนันนัเราจะมองเห็นไดว้า่ เรา
ยงับกพร่องอยู่ ยงัไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ เราจะตอ้งศึกษา จะตอ้งมีการละ ตอ้งมีการบาํเพญ็อยูเ่สมอไม่ขาด นีผู ้
ศึกษาอยู่ มนัติดอยูต่รงนี เรากรู้็จกัวา่ติดอยูต่รงนี เราเป็นอยา่งนี เราจะตอ้งแกไ้ขตวัเราเอง

การอยูก่บัครูบาอาจารย์ หรืออยูน่อกครูบาอาจารยก์เ็หมือนกนั ไอค้วามกลวันนับางคนกมี็ความกลวั ถา้ไม่เดิน
จงกรมกก็ลวัครูบาอาจารยจ์ะดุจะวา่ นีกย็งัดีอยู่ แต่วา่ขอ้ประพฤติปฏิบติัทีแทน้นั ไม่ตอ้งกลวัใคร กลวัแต่ความ
ประมาทมนัจะเกิดขึนมา กลวัความผดิมนัจะเกิดขึนมาทีกายทีวาจาทีใจของเรานีเองเมือเราเห็นความบกพร่องที
กายทีวาจาทีใจของเราแลว้ เรากต็อ้งพิจารณาควบคุมจิตใจของเราอยูเ่สมอ อตัตะโน โจทยตัตะนงัจงเตือนตนดว้ย
ตนเอง ไม่ตอ้งทิงการงานอนันนัใหค้นอืนช่วย เรารีบปรับปรุงตวัเองเสียใหรู้้จกั อยา่งนีเรียกวา่การศึกษา การละ
การบาํเพญ็ จบัอนันนัมาพิจารณาใหม้นัเห็นแจ่มแจง้

ทีเราอยูก่นันีดว้ยการอดทน อดทนต่อกิเลสทงัหลายนี มนักดี็ส่วนหนึงเหมือนกนั แต่อดทนอนันีกเ็รียกวา่ปฏิบติั
ธรรมยงัไม่เห็นธรรม ถา้เราปฏิบติัธรรมจนเห็นธรรมแลว้ สิงทีมนัผดิเรากล็ะมนัไดจ้ริงๆ อนัใดมนัเกิดประโยชน์
เรากป็ระพฤติอนันนัใหม้นัเกิดไดจ้ริงๆ เมือเราเห็นในจิตของเราอยา่งนีเรากส็บาย ใครจะมาวา่อยา่งไรกช่็าง เรา
เชือจิตของตนเอง มนัไม่วุน่วาย จะอยูที่ไหนกอ็ยูไ่ปไดอ้ยา่งนี

ทีนีพวกเราเป็นพระเลก็เณรนอ้ยบวชกม็าปฏิบติั บางทีกเ็ห็นครูบาอาจารยท่์านกไ็ม่ค่อยเดินจงกรม ไม่ค่อยนงั
สมาธิ ไม่ค่อยทาํอะไรต่ออะไรของท่าน เรากอ็ยา่เอาตวัอยา่งท่านนนั ใหเ้อาเยยีง อยา่ไปเอาอยา่งท่าน เยยีงมนั
เป็นอยา่งหนึง อยา่งมนัเป็นอยา่งหนึง คือสิงอะไรทีท่านพออยูส่บายแลว้ ท่านกอ็ยูส่บายๆ ถึงท่านไม่ทาํทางกาย
ทางวาจา ท่านกท็าํของท่านทางใจ ไอสิ้งภายในจิตนนัตามองไม่เห็น การประพฤติปฏิบติัในทางพระพทุธศาสนา
นีมนัเป็นเรืองของจิต ถึงแมไ้ม่แสดงทางกาย ทางวาจา เรืองจิตมนักเ็ป็นส่วนจิต ฉะนนัเมือเห็นครูบาอาจารยที์
ท่านประพฤติปฏิบติัมานานแลว้ พอสมควรแลว้ บางทีท่านกป็ล่อยกายวาจาของท่าน แต่ท่านคุมจิตของท่าน ท่าน
สาํรวมอยูแ่ลว้ ถา้เราเห็นเช่นนนัเรากไ็ปเอาอยา่งท่าน แลว้กป็ล่อย การปล่อยวาจาเรากป็ล่อยไปตามเรือง มนักไ็ม่
เหมือนกนัเท่านนั มนัคนละที อนันีใหพ้ิจารณา มนัต่างกนัเสียแลว้ มนัคนละทีเสียแลว้อนันนั เมือท่านนงัอยูท่่าน
กไ็ม่มีความประมาท ท่านไม่วุน่วายกบัสิงทงัหลาย แต่ท่านกอ็ยูใ่นสิงอนันนั อนันีเรากไ็ม่รู้จกัท่าน สิงในใจมนั
ไม่มีใครรู้จกั เราจะไปดูตวัอยา่งขา้งนอกอยา่งเดียวนนักไ็ม่ได้ เรืองจิตนีเป็นของสาํคญั เรานีถา้พดูไปกไ็ปตามคาํ
พดู ถา้ทาํมนักไ็ปตามการกระทาํนนั บางทีทีท่านทาํมาแลว้ กายของท่านๆ กท็าํได้ วาจาของท่านๆ กพ็ดูได้ แต่
จิตของท่านไม่เป็นไปตามนนั เพราะวา่จิตของท่านปรารภธรรม ปรารภวินยัอยู่ เช่น บางอยา่งท่านจะทรมาน
เพือนฝงู ทรมานลกูศิษย์ หรืออะไรต่างๆ การพดูมนักห็ยาบ ไม่ค่อยเรียบร้อย ทางกายของท่านกห็ยาบ เมือเราไป
เห็นเช่นนนั เราเห็นแต่กายของท่าน ส่วนจิตนนัทีท่านปรารภธรรมหรือปรารภวินยัเรามองเห็นไม่ได้ อยา่งไรก็
ช่างมนัเถอะ ใหเ้รายดึเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่ อยา่ประมาท ความไม่ประมาทนีแหละเป็นสิงทีไม่ตาย
ความประมาทนนัแหละคือความตาย ใหถื้ออยา่งนี ใครจะทาํอยา่งไรกช่็างใครเถอะ เราอยา่ประมาทเท่านนัอนันี
เป็นของทีสาํคญั

อนันีทีผมกล่าวมานีเพือจะเตือนท่านทงัหลายวา่ เวลานีเราสอบสนามหลวงมาเสร็จแลว้ แลว้กมี็โอกาสทีจะเทียว
สญัจรไปมาแลว้กมี็โอกาสทีจะทาํอะไรๆ หลายๆ อยา่ง ขอใหท่้านทงัหลายมีความสาํนึกรู้สึกตวัอยูเ่สมอวา่เรา
เป็นผูป้ฏิบติั เป็นผูป้ฏิบติัตอ้งสงัวรสาํรวมระวงั อยา่งคาํสอนทีท่านสอนวา่ "ภิกข"ุ ท่านแปลวา่"ผูข้อ" ถา้แปล
อยา่งนีการปฏิบติัมนักไ็ปรูปหนึง...หยาบๆ ถา้ใครเขา้ใจอยา่งพระพทุธเจา้ท่านตรัสวา่ "ภิกข"ุ แปลวา่ "ผูเ้ห็น
ภยัในสงสาร" นีมนักลึ็กซึงกวา่กนัทงันนั ผูเ้ห็นภยัในสงสาร กคื็อเห็นโทษของวฏัฏะทงัหลายนนั ในวฏัฏะ
สงสารนีมนัมีภยัมากทีสุด แต่วา่คนธรรมดาสามญัไม่เห็นภยัในสงสารนี เห็นความสนุก เห็นความสนานความ



รืนเริงบนัเทิงในโลกอนันี แต่ท่านวา่ "ภิกขผุูเ้ห็นภยัในสงสาร" สงสารนนัคืออะไร? สงัสาเรสุขงั สงัสาเรทุกขงั
ทุกขใ์นสงสารนีเหลือทีจะทนได้ มนัมากเหลือเกินแหละ อยา่งความสุขนีมนักเ็ป็นสงสาร ท่านกไ็ม่ใหเ้อาไปยดึ
มนั ถา้เราไม่เห็นภยัในสงสาร เมือเกิดความสุขเรากย็ดึความสุขนนัเขา้ไป ไม่รู้จกัทุกข์ คลา้ยๆไม่รู้จกัความผดิ
เหมือนเดก็ไม่รู้จกัไฟ มนัเป็นเช่นนนั ถา้เราเขา้ใจการประพฤติปฏิบติัอยา่งนีวา่ "ภิกข"ุ "ผูเ้ห็นภยัในสงสาร" ถา้
มีธรรมะขอ้นี เขา้ใจอยา่งนี มนัจมอยูใ่นใจของผูใ้ด ผูน้นัจะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน ทีไหนกต็าม กเ็กิดความ
สลด เกิดความสงัเวช เกิดความรู้ตวั เกิดความไม่ประมาทอยูน่นัแหละ ถึงท่านจะนงัอยูเ่ฉยๆ กเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั
ท่านจะทาํอยา่งไรอยูท่่านกเ็ห็นภยัอยูอ่ยา่งนนั อนันีมนัอยูค่นละทีกนัเสียแลว้ การปฏิบติันีเรียกวา่ "ผูเ้ห็นภยัใน
สงสาร" ถา้เห็นภยัในสงสารแลว้ท่านกอ็ยูใ่นสงสารนีแหละ แต่ท่านไม่อยูใ่นสงสารนี คือรู้จกัสมมุติอนันี รู้จกั
วมุิตติอนันี ท่านกจ็ะพดูกพ็ดูต่างเรา ทาํกท็าํต่างเราคิดกคิ็ดต่างเรา นีการปฏิบติัมนัฉลาดกวา่กนัอยา่งนี

ฉะนนัครูบาอาจารยท่์านยงับอกวา่ ใหเ้อาเยยีงของท่านอยา่ไปเอาอยา่งท่าน มนัมีเยยีงกบัอยา่ง ๒ อยา่งคลุมกนัอยู่
ถา้วา่คนไม่ฉลาดกไ็ปจบัหมดทุกสิงทุกอยา่ง มนักไ็ม่ได้ อนันีแหละเวลานีเรากต็อ้งมีการมีงานอะไรหลายๆอยา่ง
พวกเราทงัหลายอยา่พากนัเผลอ

ส่วนผมปีนีร่างกายไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยดี บางสิงบางอยา่งผมกม็อบใหพ้ระภิกษุสามเณรทุกๆ องคช่์วยกนัทาํต่อ
ไปบางทีผมกพ็กัผอ่น โดยมากกช็อบเป็นอยา่งนีตงัแต่ไหนแต่ไรมาทางโลกกเ็หมือนกนั ถา้พอ่แม่ยงัอยูลู่กเตา้ก็
สบายสมบูรณ์ ถา้พอ่แม่ตายไปแลว้ลูกเตา้แตกกนัแยกกนั เป็นคนรวยกก็ลบัเป็นคนจน อนันีมนัเป็นธรรมดาอยู่
ในโลกนี มนัมีอยูแ่ลว้และเรามองเห็นอยู่ เช่นวา่เมือครูบาอาจารยย์งัอยูก่ส็บายสมบูรณ์บริบูรณ์ ยกตวัอยา่งเช่น
พระพทุธเจา้ของเราเป็นตน้ เมือท่านยงัทรงพระชนมอ์ยูน่นั กเ็รียกวา่กิจการต่างๆ นนักเ็รียบร้อย มนัดีทุกอยา่ง
เมือปรินิพพานไปแลว้นนันะ ความเสือมมนัเขา้มาเลย เพราะอะไร? กเ็พราะเรานะเมือครูบาอาจารยย์งัอยูก่เ็กิด
เผลอไป ประมาทไป ไม่ขะมกัเขมน้ในการศึกษาและประพฤติปฏิบติั ทางโลกกเ็หมือนกนัพอ่แม่ยงัอยูแ่ลว้ก็
ปล่อยใหพ้อ่แม่ อาศยัพอ่แม่เราวา่ยงัอยู่ ตวัเรากไ็ม่เป็นการเป็นงาน เมือพอ่แม่ตายไปหมดแลว้กต็อ้งเป็นคนจน
ฝ่ายพระเจา้พระสงฆเ์รากเ็หมือนกนั ถา้หากครูบาอาจารยห์นีหรือมรณภาพไปแลว้ ชอบคลุกคลีกนั ชอบแตก
สามคัคีกนั ชอบเสือมเกือบทุกแห่งเลย อนันีเป็นเพราะอะไร? เพราะวา่เราทงัหลายพากนัเผลอตวัอยู่ เรากอ็าศยั
บุญบารมีของครูบาอาจารยอ์ยู่ เรากไ็ม่เป็นอะไร สบาย ถา้หากวา่ครูบาอาจารยเ์สียไปแลว้ ลูกศิษยช์อบแตกกนั
ชอบแยกกนั ความเห็นมนัต่างกนั องคที์คิดผดิกไ็ปอยูแ่ห่งหนึง องคที์คิดถูกกไ็ปอยูแ่ห่งหนึง ผูที้ไม่สบายใจหนี
ออกไปจากเพือนแลว้ไปตงัใหม่อีก ก่อกาํเนิดขึนมาใหม่อีก มีบริษทั มีบริวาร ประพฤติดีประพฤติชอบขึนมาอีก
ในกลุ่มนนั ชอบเป็นอยา่งนี ปัจจุบนันียงัเป็นอยา่งนนั อนันีกเ็พราะพวกเราทาํใหบ้กพร่อง บกพร่องเมือครูบา
อาจารยย์งัอยู่ เรายงัอาศยัความประมาทกนัอยู่ ไม่หยบิเอาขอ้วตัรปฏิบติัอนัทีท่านประพฤติปฏิบติัมานนั ยกเขา้มา
ใส่ใจของเรา จะประพฤติปฏิบติัตาม อยา่งนนัไม่ค่อยมี

แมแ้ต่ครังพทุธกาลกเ็หมือนกนัเคยเห็นไหม? พระภิกษุผูเ้ฒ่านนัไงล่ะ สุภทัทะภิกขนุนั พระมหากสัสะปะมาจาก
ปาวาร มาถามปริพาชกวา่ "พระพทุธเจา้ของเรายงัสบายดีอยูห่รือเปล่า?" "พระพุทธเจา้ปรินิพพานไป ๗ วนั
เสียแลว้" พระทงัหลายทียงัมีกิเลสหนา ปัญญาหยาบ ยงัไม่บรรลุมรรคผลนิพพานกน็อ้ยใจร้องไหก้มี็ ครวญคราง
หลายๆอยา่ง ผูถึ้งธรรมะกเ็ห็นวา่ "พระพทุธเจา้ของเราปรินิพพานไปแลว้ ไปดว้ยดีแลว้หนอ" ผูที้มีกิเลสมาก
อยา่งเช่นพระสุภทัทะพดูวา่ "ท่านจะร้องไหท้าํไม? พระพทุธองคท่์านนิพพานไปนะดีแลว้ เราจะอยูส่บายกนั
เมือท่านยงัอยูน่นัจะทาํอะไรกไ็ม่ได้ จะพดูอะไรกไ็ม่ได้ ขดัขอ้งทงันนัแหละเราอยูล่าํบากใจเรา อนันีมนัดีแลว้
ท่านนิพพานไปแลว้ สบายเลยอยากทาํอะไรก็ทาํ อยากพดูอะไรกพ็ดู อนันีเราจะร้องไหท้าํไม? มนัเป็นมาแต่
โนน้ มนัเป็นมาอยูอ่ยา่งนี



ฉะนนั อยา่งไรกต็าม ถึงครังพระพทุธเจา้เรากเ็อานีไวไ้ม่ไดแ้ต่วา่อยา่งเรามีแกว้นาํใบหนึง เราพยายามรักษามนัให้
ดี ใชแ้ลว้กเ็ช็ดมนั เกบ็มนัไวที้สมควร ระมดัระวงัแกว้ใบนนัมนัจะไดใ้ชไ้ปนานๆ เราใชไ้ปเสร็จแลว้คนอืนจะได้
ใชต่้อไปนานๆ ใหม้นันานเท่าทีมนัจะนานได้ ถา้หากวา่เราใชแ้กว้แตกวนัละใบ วนัละใบ วนัละใบ กบัการใช้
แกว้ใบหนึง ๑๐ ปี จึงแตก มนักต่็างกนัดีกวา่กนัไหม? มนักเ็ป็นอยา่งนนั อยา่งการประพฤติปฏิบติันีกเ็หมือนกนั
อยา่งพวกเราอยูด่ว้ยกนัหลายๆองคอ์ยา่งนีนะ ปฏิบติัใหส้มาํเสมอจะใหดี้มากสกัสิบองคเ์ถอะ สิบองคว์ดัป่าพงนี
เจริญเหมือนกบัคนในบา้นๆ หนึงนนัแหละ ขนาดสกั ๑๐๐ หลงัคา มีคนดีสกั ๕๐ คน บา้นนนักเ็จริญ อนันีจะ
หาสกั ๑๐ คน กย็าก อยา่งวดัหนึงอยา่งนีนะ จะหาครูบาอาจารยป์ระพฤติปฏิบติัมานนั ผูมี้ศรัทธาจริงจงันนั ๕-๖
องค์ มนักย็าก มนัเป็นเช่นนนั

อยา่งไรกต็าม พวกเราทงัหลายกไ็ม่มีหนา้ทีอืนอีกแลว้นอกจากการประพฤติดีปฏิบติัชอบเท่านนั เพราะเรานีไม่มี
อะไรแลว้ ดูซิใครเอาอะไรไหม? ทรัพยส์มบติัของเรากไ็ม่เอาแลว้ครอบครัวเรากไ็ม่มีแลว้ อะไรทุกอยา่งแมต้งัแต่
การฉนักย็งัฉนัมือเดียว เราละมาหลายๆอยา่งแลว้ ไอสิ้งทีมนัดีกวา่นีเราละมาเยอะๆ คลา้ยๆ กบัทีวา่เป็นพระนีเรา
ละหมดไม่มีอะไร ไอสิ้งทีพวกเขาชอบๆกนันนันะทิงหมด กต็กลงวา่ เราบวชมาในพทุธศาสนานีกเ็พือหวงัการ
ประพฤติปฏิบติั เพราะเราละมาแลว้ ไม่เอาอะไรแลว้เราจะมาคิดเอาอะไรอีก จะมาเอาโลภอีก จะมาเอาโกรธอีก
จะมาเอาหลงอีก จะมาเอาอะไรต่างๆ ไวใ้นใจของเราอีก อนันีมนัไม่สมควรแลว้

ใหเ้ราคิดไปวา่เราบวชมากนัทาํไม? เราปฏิบติักนัทาํไม? บวชมาปฏิบติั ถา้หากเราไม่ปฏิบติักอ็ยูเ่ฉยๆ เท่านนั
แหละ ถา้ไม่ปฏิบติักเ็หมือนฆราวาส มนักไ็ม่เกิดประโยชนอ์ะไร ไม่ทาํธุระหนา้ทีการงานของเรานีมนักเ็สียเพศ
สมณะ ผดิความมุ่งหวงัมาแลว้ถา้เป็นเช่นนนักเ็รียกวา่ เราประมาทแลว้ เราประมาทแลว้ กเ็รียกวา่เราตายแลว้ อนั
นีใหเ้ขา้ใจ นานๆกพ็ิจารณาไปเถอะ อยา่ไปลืมความตายนี ดูซิ ถามวา่เมือเราตายมีเวลาไหม? ถามทวงเราเสมอ
แหละ "ตาย...เมือ ไหร่ตาย?" ถา้เราคิดเช่นนีจิตใจเราจะระวงัทุกวนิาทีเลยทีเดียว ความไม่ประมาทจะเกิดขึนมา
ทนัที เมือความประมาทไม่มีแลว้ สติ ความระลึกไดว้า่อะไรเป็นอะไรกเ็กิดมาทนัที ปัญญากแ็จ่มแจง้ เห็นสิงใด
สิงหนึงชดัเจนในเวลานนั เรากมี็สติประคองอยู่ รอบรู้อยูท่างอารมณ์ทงักลางวนัและกลางคืนทุกสิงสารพดันนั
แหละกเ็ป็นผูมี้สติอยู่ ถา้เป็นผูมี้สติอยูก่เ็ป็นผูส้าํรวมถา้เป็นผูส้าํรวมอยูก่เ็ป็นผูไ้ม่ประมาท ถา้เป็นผูไ้ม่ประมาทก็
เป็นผูป้ฏิบติัถูกตอ้งเท่านนั อนันีเป็นหนา้ทีของเราทงัหลาย

ฉะนนัวนันีขอพดูถวายพวกท่านทงัหลาย ต่อไปนีถา้หากวา่เราจะออกจากทีนีไปอยูส่าขากต็าม จะไปอยูที่ไหนก็
ตาม อยา่ลืมตวั อยา่ลืมตวัของตวั คือเรายงัไม่สาํเร็จเรายงัไม่เสร็จสิน การงานของเรายงัมีมาก ภาระของเรายงัมี
มาก คือขอ้ประพฤติปฏิบติัในการละการบาํเพญ็ของเรายงัมีมาก ใหเ้ป็นห่วงไว้ พวกท่านทงัหลายใหต้งัใจทุกๆ
องค์ จะอยูใ่นสาขากดี็ อยูใ่นทีนีกดี็ ใหท่้านทรงขอ้วตัรปฏิบติัไว้ เพราะวา่ในเวลานีพวกเราทงัหลายรวมกนัมาก
แลว้ หลายสาขาแลว้ ตอ้งใหท่้านพยายาม โดยเฉพาะอยา่งยงิ ต่างสาขาต่างมีกาํเนิดจากวดัป่าพง จะถือวา่วดัป่าพง
นีเป็นพอ่ เป็นแม่ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นเยยีงอยา่งของสาขาเหล่านนักไ็ด้ โดยเฉพาะอยา่งยงิพระเณรครูบา
อาจารยทุ์กองคซึ์งอยูป่ระจาํวดัป่าพงนี พยายามใหเ้ป็นแบบเป็นตวัอยา่ง เป็นครูบา-อาจารยข์องสาขาทงัหลาย
เหล่านนั ใหเ้ขม้แขง็ในการประพฤติปฏิบติัตามหนา้ทีของสมณะพวกเราทงัหลายต่อไป



สัมมาปฏปิทา

อารัมภกถา

วนันีพวกท่านทงัหลายไดต้งัใจมาอบรมทีวดัวนโพธิญาณ(เขือนสิรินธร)สถานทีกส็งบระงบัเป็นอยา่งดีแต่วา่สถาน
ทีสงบนนัถา้เราไม่สงบมนักไ็ม่มีความหมายทุกๆแห่งสถานทีมนัสงบทงันนัแหละทีมนัไม่สงบกเ็พราะคนเราแต่
คนทีไม่สงบไปอยูที่สงบกเ็กิดความสงบไดส้ถานทีมนักอ็ยา่งเก่าของมนันนัแหละแต่วา่เราตอ้งปฏิบติัใหถึ้งความ
สงบนนั 

ฝึกยากลาํบากจริงหนอใจมนุษย์

ใหพ้วกท่านทงัหลายเขา้ใจวา่การปฏิบติันีเป็นของยากฝึกอะไรอยา่งอืนๆทุกอยา่งมนักไ็ม่ยากมนักส็บายแต่ใจของ
มนุษยท์งัหลายนีฝึกไดย้ากฝึกไดล้าํบากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราท่านกฝึ็กจิตจิตนีเป็นเรืองทีสาํคญั
มากอะไรทงัหมดในรูปธรรมนามธรรมนีมนัรวมอยูที่จิตเช่นวา่ตาหูจมูกลินกายเหล่านีส่งไปใหจิ้ตอนัเดียวเป็นผู ้
บริหารการงานรับรู้รับฟังผดิชอบจากอายตนะทงัหลายเหล่านนัฉะนนัการอบรมจิตนีจึงเป็นของสาํคญัถา้ใคร
อบรมจิตของตนใหส้มบูรณ์บริบูรณ์แลว้ปัญหาอะไรทุกอยา่งมนักห็มดไปทีมนัมีปัญหาอยูก่เ็พราะจิตของเรานีเอง
ยงัมีความสงสยัไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุใหมี้ปัญหาอยู ่

ธรรมะเป็นของบริบูรณ์และสมบูรณ์

ฉะนนัใหเ้ขา้ใจวา่อาการทงัหลายทีจะตอ้งปฏิบติันนัพวกท่านทงัหลายกไ็ดเ้ตรียมมาพร้อมแลว้ทุกคนจะยนืจะเดิน
จะนงัจะนอนทีไหนอุปกรณ์ทีท่านทงัหลายจะนาํไปปฏิบติันนั...พร้อมไม่วา่อยูที่ไหนกต็ามพร้อมอยูมี่อยูเ่ป็นของ



พร้อมอยูเ่หมือนกนักบัธรรมะธรรมะนีเป็นของพร้อมอยูทุ่กสถานทีอยูที่นีกพ็ร้อมอยูใ่นสว้มกพ็ร้อมบนบกก็
พร้อมในนาํกพ็ร้อมอยูที่ไหนมนัพร้อมอยูท่งันนัแหละธรรมะเป็นของสมบูรณ์บริบูรณ์แต่วา่การประพฤติปฏิบติั
ของเรานียงัไม่พร้อม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราท่านมีรากฐานใหเ้ราทงัหลายปฏิบติัใหรู้้ธรรมะไม่เป็นของมากมนัเป็น
ของนอ้ยแต่เป็นของทีถูกตอ้งเช่นวา่จะเปรียบเทียบใหฟั้งเรืองขนถา้เรารู้จกัวา่อนันีมนัเป็นขนรู้จกัขนเส้นเดียวเท่า
นนัขนในร่างกายเรานีทุกเส้นแมใ้นร่างกายคนอืนทุกเส้นกรู้็กนัหมดทงันนัแหละรู้วา่เป็นขนทงันนัหรือเส้นผม
รู้จกัผมเส้นเดียวเท่านนัผมบนศีรษะของเราบนศีรษะของคนอืนกรู้็หมดทุกเสน้เหมือนกนัทีรู้กเ็พราะวา่มนัเป็นเส้น
ผมเหมือนกนัเรารู้ผมเสน้เดียวแต่กรู้็ทุกเส้นผมหรือจะเปรียบประหนึงวา่เรารู้จกักบัคนลกัษณะของคนเหมือนตวั
เรานีจะพิจารณาสกลกายทุกประการนนัเห็นแจ่มแจง้ในคนๆเดียวคือตวัเราพบเห็นสภาวะทงัหลายในตวัเราคน
เดียวเท่านีคนในสกลโลกสกลจกัรวาลนีเรากรู้็กนัหมดทุกๆคนเพราะวา่คนมนักเ็หมือนกนัทงันนัธรรมะนีกเ็ป็น
อยา่งนีเป็นของนอ้ยแต่วา่มนัเป็นของมากคือความจริงพบสิงเดียวแลว้มนักพ็ร้อมกนัไปหมดเมือเรารู้ความจริงตาม
เป็นจริงแลว้ปัญหามนักห็มดไป 

อย่าปฏิบัตเิพราะความอยาก

แต่วา่การปฏิบติันีมนัยากมนัยากเพราะอะไรมนัยากเพราะตณัหาความอยากถา้ไม่อยากกไ็ม่ไดป้ฏิบติัถา้ปฏิบติั
เพราะความอยากกไ็ม่พบธรรมะอนันีมนัเป็นปัญหาอยูอ่ยา่งนีฉะนนัในการประพฤติปฏิบติันีมนัมีความยุง่ยากมี
ความลาํบากถา้ไม่มีความอยากกไ็ม่มีกาํลงัทีจะปฏิบติัถา้ปฏิบติัเพราะความอยากกว็ุน่วายไม่มีความสงบทงั
สองอยา่งนีเป็นเหตุอยูเ่สมอดงันนัท่านทงัหลายลองคิดดูซิวา่จะทาํอะไรๆถา้ไม่อยากทาํมนักท็าํไม่ไดม้นัตอ้งอยาก
ทาํมนัถึงทาํไดถ้า้ไม่อยากจะทาํกไ็ม่ไดท้าํกา้วไปขา้งหนา้มนัเป็นตณัหาถอยกลบัมามนักเ็ป็นตณัหาทงันนัดงันนั
พระโยคาวจรเจา้ผูป้ระพฤติปฏิบติันีจึงวา่เป็นของยุง่ยากเป็นของลาํบากทีสุดอยูเ่หมือนกนั 

ธรรมะไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่ธรรมะ

ทีเราไม่เห็นธรรมะกเ็พราะตณัหาบางทีมนัอยากอยา่งรุนแรงคืออยากจะเห็นเดียวนีธรรมะนีไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่
ธรรมะธรรมะมนัเป็นอยา่งหนึงใจเรามนัเป็นอยา่งหนึงมนัคนละอยา่งกนัฉะนนัแมเ้ราจะคิดอยา่งไรกต็ามอนันีเรา
ชอบเหลือเกินแต่มนัไม่ใช่ธรรมะอนันีเราไม่ชอบมนักไ็ม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วา่เราคิดชอบใจอะไรอนันนัเป็นธรรมะ
เราคิดไม่ชอบใจอะไรอนันนัไม่ใช่ธรรมะ......ไม่ใช่อยา่งนนัแทจ้ริงใจของเรานีเป็นธรรมชาติอนัหนึงเท่านนัอยา่ง
ตน้ไมต้ามป่านนัแหละถา้มนัจะเป็นขือเป็นแปเป็นกระดานมนักม็าจากตน้ไมแ้ต่วา่มนัเป็นตน้ไมอ้ยูไ่ม่ใช่ขือไม่ใช่
แปมนัเป็นตน้ไมอ้ยูม่นัเป็นธรรมชาติเท่านนัก่อนทีจะทาํประโยชน์ไดก้ต็อ้งเอาตน้ไมม้าแปรรูปออกไปเป็นขือเป็น
แปเป็นกระดานเป็นโน่นเป็นนีเป็นตน้ไมต้น้เดียวกนัแต่มนัแปรรูปมาเป็นหลายอยา่งเมือรวมกนัมนักเ็ป็นตน้ไม้
อนัเดียวกนัเป็นธรรมชาติถา้หากวา่มนัเป็นธรรมชาติอยูอ่ยา่งนนัมนักไ็ม่เกิดประโยชน์ขึนเฉพาะกบับุคคลทีตอ้ง



การจิตใจของเรากเ็หมือนกนัฉนันนัมนัเป็นธรรมชาติอนัหนึงอยูอ่ยา่งนนัมนัรู้จกัการนึกคิดรู้จกัสวยไม่สวยตาม
ธรรมชาติของมนั 

ฝึกจิตใหรู้้วา่เป็นธรรมชาติ 

ฉะนนัจิตใจเรานนัจะตอ้งถูกฝึกอีกครังหนึงก่อนถา้ไม่ฝึกมนักไ็ม่ไดม้นัเป็นธรรมชาติฝึกใหรู้้วา่มนัเป็นธรรมชาติ
เรากม็าปรับปรุงธรรมชาตินนัใหถู้กตอ้งตามความตอ้งการของมนุษยคื์อธรรมะธรรมะนีจึงเป็นของทีพวกเราทงั
หลายจงปฏิบติัเอาเขา้มาในใจเอาไวใ้นใจของเราถา้ไม่ปฏิบติักไ็ม่รู้พดูกนัตรงๆง่ายๆอ่านหนงัสือเฉยๆกไ็ม่รู้เรียน
เฉยๆกไ็ม่รู้มนัรู้อยูแ่ต่มนัไม่รู้ตามทีเป็นจริงคือมนัรู้ไม่ถึงอยา่งกระโถนใบนีใครๆกรู้็วา่มนัเป็นกระโถนแต่ไม่รู้ถึง
กระโถนทาํไมไม่รู้ถึงกระโถนถา้ผมจะเรียกกระโถนวา่หมอ้ท่านจะวา่อยา่งไรทุกทีทีผมใชท่้านวา่"เอาหมอ้มาให้
ผมดว้ยเถอะ"มนักต็อ้งขดัใจท่านทุกทีทาํไมล่ะกเ็พราะวา่ท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถนผมจะใชใ้หท่้านเอากระโถน
มาแต่บอกใหเ้อาหมอ้มาใหผ้มหน่อยท่านกไ็ม่พบ"หมอ้อยูที่ไหนหลวงพอ่"กชี็ไปทีกระโถนนนัแหละมนักไ็ม่เขา้
ใจขดัใจกนัเท่านนัปัญหามนักเ็กิดขึนมาทาํไมมนัจึงเป็นอยา่งนนัเพราะท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถนถา้ท่านรู้
กระโถนถึงกระโถนแลว้มนักไ็ม่มีปัญหาอะไรท่านกจ็ะหยบิวตัถุอนันนัมาใหผ้มเลยทาํไมถึงเป็นอยา่งนนัคือ
กระโถนใบนีนะมนัไม่มีเขา้ใจไหมมนัมีขึนมาเพราะเราสมมติขึนวา่นีคือกระโถนมนักเ็ลยเป็นกระโถนสมมติอนั
นีมนัรู้กนัทวัประเทศแลว้วา่มนัเป็นกระโถนอยา่งนีแต่กระโถนจริงน่ะมนัไม่มีหรือใครจะเรียกใหม้นัเป็นหมอ้มนั
กเ็ป็นใหเ้ราอยา่งนนัจะเรียกใหเ้ป็นอะไรมนักเ็ป็นอยา่งนนันีเรียกวา่"สิงสมมติ"ถา้เรารู้ถึงกระโถนแลว้เขาจะเรียก
วา่หมอ้กไ็ม่มีปัญหาจะเรียกอะไรมนักห็มดปัญหาแลว้เพราะเรารู้ไม่มีอะไรปิดบงัไวน้นัคือคนรู้จกัธรรมะ 

ทีนียอ้นเขา้มาถึงตวัเราเช่นเขาจะพดูวา่"ท่านนีเหมือนกบัคนบา้นะ""ท่านนีเหมือนคนไม่พอคนนะ"อยา่งนีเป็นตน้
กไ็ม่สบายใจเหมือนกนัทงัๆทีตวัเราไม่เป็นจริงอะไรมนักย็ากอยูน่ะอยากไดอ้ยากเป็นเพราะความอยากไดอ้ยาก
เป็นมนัไม่รู้จกัพอเพราะไม่รู้ตามความจริงนนัเองฉะนนัธรรมะถา้เรารู้จกัตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแลว้โลภ
โกรธหลงมนัจึงหมดไปเพราะมนัไม่มีอะไรทงันนัอนันีควรปฏิบติั 

สงบจิตด้วยการนังสมาธิ

ปฏิบติัทาํไมมนัถึงยากถึงลาํบากเพราะวา่มนัอยากพอไปนงัสมาธิปุ๊บกต็งัใจวา่อยากจะใหม้นัสงบถา้ไม่มีความ
อยากใหส้งบกไ็ม่นงัไม่ทาํอะไรพอเราไปนงักอ็ยากใหม้นัสงบเมืออยากใหม้นัสงบตวัวุน่วายกเ็กิดขึนมาอีกกเ็ห็น
สิงทีไม่ตอ้งการเกิดขึนมาอีกมนักไ็ม่สบายใจอีกแลว้นีมนัเป็นอยา่งนีฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านสอนวา่อยา่พดูใหเ้ป็น
ตณัหาอยา่ยนืใหเ้ป็นตณัหาอยา่นงัใหเ้ป็นตณัหาอยา่นอนใหเ้ป็นตณัหาอยา่เดินใหเ้ป็นตณัหาทุกประการนนัอยา่ให้
เป็นตณัหาตณัหากแ็ปลวา่ความอยากถา้ไม่อยากจะทาํอะไรเราก็ไม่ไดท้าํอนันนัปัญญาของเราไปถึงทีนีมนักเ็ลยอู ้
เสียปฏิบติัไปไม่รู้จะทาํอยา่งไรพอไปนงัสมาธิปุ๊บกต็งัความอยากไวแ้ลว้อยา่งพวกเราทีมาปฏิบติัอยูใ่นป่านีทุกคน
ตอ้งอยากมาใช่ไหมนีจึงไดม้าอยากมาปฏิบติัทีนีมาปฏิบติันีกอ็ยากใหม้นัสงบอยากใหม้นัสงบกเ็รียกวา่ปฏิบติั



เพราะความอยากมากม็าดว้ยความอยากปฏิบติักป็ฏิบติัดว้ยความอยากเมือมาปฏิบติัแลว้มนัจึงขวางกนัถา้ไม่อยากก็
ไม่ไดท้าํจึงเป็นอยูอ่ยา่งนีจะทาํอยา่งไรกบัมนัล่ะ 

สังขารไม่ใช่ของตวัของตน

รูปนามหรือสกลกายเรานีมนัจึงดูไดย้ากถา้หากไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแลว้มนัเป็นตวัของใครอนันีมนัถึง
แยกยากมนัถึงลาํบากเราจะตอ้งอาศยัปัญญาดงันนัพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านจึงสอนวา่การกระทาํกก็ระทาํดว้ยการ
ปล่อยวางการกระทาํดว้ยการปล่อยวางอนันีกฟั็งยากเหมือนกนัถา้จะปล่อยวางกไ็ม่ทาํเท่านนัเพราะทาํดว้ยการ
ปล่อยวางเปรียบง่ายๆใหฟั้งเราไปซือกลว้ยหรือซือมะพร้าวใบหนึงจากตลาดแลว้กเ็ดินหิวมาอีกคนหนึงกถ็าม 

"ท่านซือกลว้ยมาทาํไม" 

"ซือไปรับประทาน" 

"เปลือกมนัตอ้งรับประทานดว้ยหรือ" 

"เปล่า" 

"ไม่เชือหรอกไม่รับประทานแลว้เอาไปทาํไมเปลือกมนั" 

หรือเอามะพร้าวใบหนึงมากเ็หมือนกนั 

"เอามะพร้าวไปทาํไม" 

"จะเอาไปแกง" 

"เปลือกมนัแกงดว้ยหรือ" 

"เปล่า" 

"เอาไปทาํไมล่ะ"เอา้จะวา่อยา่งไรล่ะเราจะตอบปัญหาเขาอยา่งไรทาํดว้ยความอยากถา้ไม่อยากเรากไ็ม่ไดท้าํทาํดว้ย
ความอยากมนักเ็ป็นตณัหานีถึงใหม้นัมีปัญญานะอยา่งกลว้ยใบนนัหวีนนัเปลือกมนัจะเอาทานดว้ยหรือเปล่าไม่
ท่านเอาไปทาํไมเปลือกมนักเ็พราะวา่ยงัไม่ถึงเวลาเอามนัทิงมนักห่็อเนือในมนัไปอยูอ่ยา่งนนัถา้หากวา่เราเอา
กลว้ยขา้งในมนัทานแลว้เอาเปลือกมนัโยนทิงไปกไ็ม่มีปัญหาอะไรนีกเ็หมือนกนั 



อย่าให้ตณัหาเข้าครอบงาํในการปฏิบัติ

การกระทาํความเพียรกเ็ป็นอยา่งนนัพระพทุธเจา้วา่อยา่ทาํใหเ้ป็นตณัหาอยา่พดูใหเ้ป็นตณัหาอยา่ฉนัใหเ้ป็นตณัหา
ยนือยูเ่ดินอยูน่งัอยูน่อนอยูทุ่กประการท่านไม่ใหเ้ป็นตณัหาคือทาํดว้ยการปล่อยวางเหมือนกบัซือมะพร้าวซือ
กลว้ยมาจากตลาดนนัแหละเราไม่ไดเ้อาเปลือกมนัมาทานหรอกแต่เวลานนัยงัไม่ถึงเวลาจะทิงมนัเรากถื็อมนัไว้
ก่อนการประพฤติปฏิบติันีกเ็หมือนกนัฉนันนัสมมุติวิมุตติมนักต็อ้งปนอยูอ่ยา่งนนัเหมือนกบัมะพร้าวมนัจะปนอยู่
ทงัเปลือกทงักะลาทงัเนือมนัเมือเราเอามากเ็อามาทงัหมดนนัแหละเขาจะหาวา่เราทานเปลือกมะพร้าวอยา่งไรกช่็าง
เขาปะไรเรารู้จกัของเราอยูเ่ช่นนีเป็นตน้อนัความรู้ในใจของตวัเองอยา่งนีเป็นปัญญาทีเราจะตอ้งตดัสินเอาเองนี
เรียกวา่ตวัปัญญาดงันนัการปฏิบติัเพือจะเห็นสิงทงัหลายเหล่านีไม่เอาเร็วและไม่เอาชา้ชา้กไ็ม่ไดเ้ร็วกไ็ม่ไดจ้ะทาํ
อยา่งไรดีไม่มีชา้ไม่มีเร็วเร็วกไ็ม่ไดม้นัไม่ใช่ทางชา้กไ็ม่ไดม้นัไม่ใช่ทางมนักไ็ปในแบบเดียวกนั 

ตังใจทาํสมาธิเกนิไปกก็ลายเป็นความอยาก

แต่วา่พวกเราทุกๆคนมนัร้อนเหมือนกนันะมนัร้อนพอทาํปุ๊บกอ็ยากใหม้นัไปไวๆไม่อยากจะอยูช่า้อยากจะไปหนา้
การกาํหนดตงัใจหาสมาธินีบางคนจึงตงัใจเกินไปบางคนถึงกบัอธิษฐานเลยจุดธูปปักลงไปกราบลงไป"ถา้ธูปดอก
นีไม่หมดขา้พเจา้จะไม่ลุกจากทีนงัเป็นอนัขาดมนัจะลม้มนัจะตายมนัจะเป็นอยา่งไรกช่็างมนัจะตายอยูที่นี
แหละ"พออธิษฐานตงัใจปุ๊บกน็งัมนักเ็ขา้มารุมเลยพญามารนงัแพลบ๊เดียวเท่านนัละกนึ็กวา่ธูปมนัคงจะหมดแลว้
เลยลืมตาขึนดูสกัหน่อยโอโ้ฮยงัเหลือเยอะกดัฟันเขา้ไปอีกมนัร้อนมนัรนมนัวุน่มนัวายไม่รู้วา่อะไรอีกเตม็ทีแลว้
นึกวา่มนัจะหมดลืมตาดูอีกโอโ้ฮยงัไม่ถึงครึงเลยสองทอดสามทอดกไ็ม่หมดเลยเลิกเสียเลิกไม่ทาํนงัคิดอาภพัอบั
จนแหมตวัเองมนัโง่เหลือเกินมนัอาภพัมนัอยา่งโนน้อยา่งนีนงัเป็นทุกขว์า่ตวัเองเป็นคนไม่จริงคนอปัรียค์นจญัไร
คนอะไรต่ออะไรวุน่วายกเ็ลยเกิดเป็นนิวรณ์นีกเ็รียกวา่ความพยาบาทเกิดไม่พยาบาทคนอืนกพ็ยาบาทตวัเองอนันีก็
เพราะอะไรเพราะความอยาก 

ทาํสมาธิด้วยการปล่อยวางอย่าทําด้วยความอยาก

ความเป็นจริงนนันะไม่ตอ้งไปทาํถึงขนาดนนัหรอกความตงัใจนะคือตงัใจในการปล่อยวางไม่ตอ้งตงัใจในการผกู
มดัอยา่งนนัอนันีเราไปอ่านตาํราเห็นประวติัพระพทุธเจา้วา่ท่านนงัลงทีใตต้น้โพธินนัท่านอธิษฐานจิตลงไปวา่"ไม่
ตรัสรู้ตรงนีจะไม่ลุกหนีเสียแลว้แมว้า่เลือดมนัจะไหลออกมาอะไรกต็ามทีเถอะ"ไดย้นิคาํนีเพราะไปอ่านดูแหมเรา
กจ็ะเอาอยา่งนนัเหมือนกนัจะเอาอยา่งพระพทุธเจา้เหมือนกนันีไม่รู้เรืองวา่รถของเรามนัเป็นรถเลก็ๆรถของท่าน
มนัเป็นรถใหญ่ท่านบรรทุกทีเดียวกห็มดเราเอารถเลก็ไปบรรทุกทีเดียวมนัจะหมดเมือไหร่มนัคนละอยา่งกนั
เพราะอะไรมนัถึงเป็นอยา่งนนัมนัเกินไปบางทีมนักต็าํเกินไปบางทีมนักสู็งเกินไปทีพอดีๆมนัหายาก 



การปฏิบัตอิย่างสมาํเสมอเป็นทางทถูีกต้อง

อนันีผมกพ็ดูไปตามความรู้สึกของผมหรอกผมปฏิบติัมาเป็นอยา่งนีกป็ฏิบติัใหล้ะความอยากถา้ไม่อยากมนัจะทาํ
ไดห้รือมนักติ็ดแต่ทาํดว้ยความอยากมนักเ็ป็นทุกขอี์กไม่รู้จะทาํอยา่งไรยงังงเหมือนกนันะทีนีผมจึงเขา้ใจวา่การ
ปฏิบติัทีปฏิบติัต่อเนืองกนัไปเป็นของสาํคญัมากตอ้งทาํสมาํเสมอท่านเรียกวา่อิริยาบถสมาํเสมอคือสมาํเสมอใน
การปฏิบติัทาํใหม้นัดียงิๆขึนไปไม่ใช่ใหม้นัวบิติักนัปฏิบติัมนัเป็นอยา่งหนึงวบิติัมนัเป็นอยา่งหนึงโดยมากพวกเรา
ทงัหลายมาทาํแต่เรืองมนัเป็นวบิติักนัขีเกียจไม่ทาํขยนัจึงทาํนีผมกช็อบเป็นอยา่งนีขีเกียจไม่ทาํขยนัจึงทาํพวกท่าน
ทงัหลายคิดดูซิวา่ถูกหรือเปล่าขยนัจึงทาํขีเกียจไม่ทาํมนัถูกธรรมะไหมมนัตรงไหมมนัเหมือนกบัคาํสอนไหมอนันี
ปฏิปทาของเรายงัไม่สมาํเสมอแลว้ขีเกียจหรือขยนัตอ้งทาํอยูเ่รือยพระพทุธเจา้ท่านสอนอยา่งนนัโดยมากคน
ธรรมดาเรานนัขยนัจึงค่อยทาํขีเกียจไม่ทาํนีมนัเป็นเสียอยา่งนีมนัปฏิบติัอยูแ่ค่นีกเ็รียกวา่มนัวิบติัเสียแลว้มนัไม่ใช่
ปฏิบติัการปฏิบติัจริงๆแลว้มนัสุขกป็ฏิบติัมนัทุกขก์ป็ฏิบติัมนัง่ายกป็ฏิบติัมนัยากกป็ฏิบติัมนัร้อนกป็ฏิบติัมนัเยน็ก็
ปฏิบติันีเรียกวา่ตรงไปตรงมาอยา่งนีปฏิปทาทีเราตอ้งยนืหรือเดินหรือนงัหรือนอนการมีความรู้สึกนึกคิดทีเราจะ
ตอ้งปฏิบติัในหนา้ทีการงานของเรานนัตอ้งสมาํเสมอทาํสติใหส้มาํเสมอในอิริยาบถการยนืการเดินการนงัการ
นอน 

มสีติกาํหนดอยู่ในทุกอริิยาบถ

นีเมือพิจารณาดูแลว้กเ็หมือนอิริยาบถยนืใหเ้ท่ากบัเดินเดินกเ็ท่ากบัยนืยนืกเ็ท่ากบันงันงักเ็ท่ากบันอนนะอนันีผม
ทาํแลว้ทาํไม่ไดถ้า้วา่นกัปฏิบติันีตอ้งทาํการยนืการเดินการนงัการนอนใหไ้ดเ้สมอกนัจะทาํไดส้กักีวนัล่ะจะยนืให้
เสมอกบันงัยนื๕นาทีนงั๕นาทีนอน๕นาทีอะไรทงัหลายนีผมทาํไม่นานกม็านงัคิดพิจารณาใหม่อะไรกนั
หนออยา่งนีคนในโลกนีทาํไม่ไดห้รอกผมพยายามทาํไปคน้คิดไป"ออ้มนัไม่ถูกนีมนัไม่ถูก"ดูแลว้มนัไม่ถูกทาํไม่
ไดน้อนกบันงักบัเดินกบัยนืทาํใหม้นัเท่ากนัจะเรียกวา่อิริยาบถสมาํเสมอกนัแบบท่านบอกไวว้า่ทาํอิริยาบถใหส้มาํ
เสมออยา่งนนัไม่ได ้

แต่วา่เราทาํอยา่งนีไดจิ้ต...พดูถึงส่วนจิตของเราใหมี้สติความระลึกอยูส่มัปชญัญะความรู้ตวัอยูปั่ญญาความรอบรู้
อยูอ่นันีทาํไดอ้นันีน่าจะเอาไปปฏิบติัคือเรียกวา่ถา้เราปฏิบติัเราจะยนือยูก่มี็สติเราจะนงัอยูก่มี็สติเราจะเดินอยูก่มี็
สติเราจะนอนกมี็สติอยูส่มาํเสมออยา่งนีอนันีไปไดจ้ะเอาตวัรู้ไปเดินไปยนืไปนงัไปนอนใหเ้สมอกนัทุกอิริยาบถ
ไปไดด้งันนัเมือเราฝึกจิตของเราจิตจะมีความรู้สมาํเสมอในการปฏิบติักบัทุกอิริยาบถวา่พทุโธพทุโธพทุโธคือ
ความรู้รู้จกัอะไรรู้จกัภาวะทีถูกตอ้งรู้จกัลกัษณะทีถูกตอ้งอยูเ่สมอนนัจะยนืกมี็จิตอยูอ่ยา่งนนัจะเดินกมี็จิตเป็นอยู่
อยา่งนนัเอออนันีไดใ้กลเ้ขา้ไปเหลือเกินเฉียดๆเขา้ไปมากเหลือเกินเรียกวา่จะยนืจะเดินจะนงัจะนอนอยูนี่มนัมีสติ
อยูเ่สมอทีเดียว 



ธรรมทคีวรละธรรมทคีวรปฏบิัติ

อนันีรู้จกัธรรมทีควรละรู้ธรรมทีควรปฏิบติัสุขกรู้็ทุกขก์รู้็เมือมนัรู้สุขรู้ทุกขจิ์ตใจเราจะวางตรงทีวา่มนัไม่สุขไม่
ทุกขเ์พราะวา่สุขนนัมนักเ็ป็นทางหยอ่นกามสุขลัลิกานุโยโคทุกขม์นักเ็ป็นทางตึงคืออตัตกิลมถานุโยโคถา้เรารู้สุข
รู้ทุกขอ์ยูเ่รารู้จกัสิงทงัสองนีถึงแมว้า่จิตใจเรามนัจะเอนไปเอนมาเรากช็กัมนัไวเ้รารู้อยูว่า่มนัจะเอนไปทางสุขกช็กั
มนัไวม้นัจะเอนไปทางทุกขก์ช็กัมนัไวไ้ม่ใหเ้อนไปรู้อยูอ่ยา่งนีนอ้มเขา้มาเส้นทางเดียวเอโกธมัโมนีนอ้มเขา้มาใน
ทางทีรู้ไม่ใช่วา่เราปล่อยไปตามเรืองของมนั 

แต่วา่เราปฏิบติักนันีมนักอ็ยากจะเป็นอยา่งนนันะมนัปล่อยตามใจถา้เราปล่อยตามใจมนัสบายนะแต่วา่มนัสบายก็
เพือไม่สบายอยา่งมนัขีเกียจทาํงานนีมนักส็บายแต่วา่เมือถึงเวลาจะกินไม่มีอะไรจะกินมนัเป็นอยา่งนนัดงันนัผมก็
ไปเถียงคาํสอนของพระพทุธเจา้ซึงมีอยูห่ลายบทหลายเหล่าเหมือนกนัสูท่้านไม่ไดทุ้กวนันีผมกย็อมรับท่านแลว้
ยอมรับวา่ธรรมะทงัหลายของท่านถูกตอ้งทีเดียวฉะนนัจึงเอาคาํสอนของท่านนีมาอบรมตวัเองและศิษยานุศิษยท์งั
หลายนีพดูตามความรู้สึกทีมนัเกิดขึนมา 

ปฏิปทา(การกระทาํของเรา)เป็นสิงสําคญั

การปฏิบติัทีสาํคญัทีสุดคือปฏิปทาปฏิปทาคืออะไรคือการกระทาํของตวัเรานนัแหละการยนืการเดินการนงัการ
นอนทุกประการปฏิปทาทางกายปฏิปทาทางจิตของเรานนันะวนันีมนัมีจิตใจเศร้าหมองในการทาํงานกีครังไหมมี
ใจสบายไหมมีอะไรเป็นอะไรไหมอนันีเราตอ้งรู้มนัรู้จกัตวัเองอยา่งนีรู้แลว้มนัวางไดไ้หมอนัทีมนัยงัวางไม่ไดก้็
พยายามปฏิบติัมนัเมือมนัรู้วา่วางไม่ไดก้ถื็อไวเ้พือเอาไปพิจารณาดว้ยปัญญาเราอีกใหมี้เหตุผลค่อยๆทาํไปอยา่งนี
เรียกวา่การปฏิบติัอยา่งเช่นวนันีมนัขยนักท็าํขีเกียจกพ็ยายามทาํไม่ไดท้าํมากกใ็หไ้ดส้กัครึงหนึงกเ็อาอยา่ไปปล่อย
วนันีขีเกียจไม่ทาํอยา่งนีไม่ไดห้รอกเสียหายเลยไม่ใช่นกัปฏิบติัแลว้ 

ทีนีผมเคยไดย้นิ 

"แหมปีนีผมแยเ่หลือเกิน""ทาํไม" 

"ผมป่วยทงัปีไม่ไดป้ฏิบติัเลย"โอโ้ฮมนัจวนจะตายแลว้กย็งัไม่ปฏิบติัอีกจะไปปฏิบติัเมือไหร่ล่ะถา้หากวา่มนัสุขจะ
ปฏิบติัไหมมนัสุขกไ็ม่ปฏิบติัอีกมนัติดสุขเท่านนัแหละแต่ทุกขม์นัไม่ปฏิบติักติ็ดทุกขอ์ยูน่นัแหละไม่รู้จะไป
ปฏิบติักนัเมือไหร่ไดแ้ต่รู้วา่มนัป่วยมนัเจบ็มนัไขจ้วนจะตายนนัแหละใหม้นัหนกัๆเถอะทีเราจะตอ้งปฏิบติัเอาเมือ
เราสบายเกิดขึนมามนักต็อ้งชูใจของเรายกหูชูหางขึนไปสูงๆอีกมนักต็อ้งมาปฏิบติัมนัอีกสองอยา่งนีหมายความวา่
จะเป็นสุขกต็อ้งปฏิบติัจะเป็นทุกขก์ต็อ้งปฏิบติัจะอยูส่บายๆอยา่งนีกต็อ้งปฏิบติัจะเป็นไขอ้ยูก่ต็อ้งปฏิบติัมนัถึงจะ
ถูกแบบถา้เราคิดอยา่งนี..."ปีนีผมไม่ปฏิบติั""ทาํไมไม่ปฏิบติั""ผมเป็นไขไ้ม่สบายครับ"...เออเมือมนัสบายมนัก็



ร้องเพลงไปเท่านนัแหละอยา่งนีมนัเป็นความคิดผดินะไม่ใช่วา่มนัไม่ผดิดงันนัพระโยคาวจรเจา้ท่านจึงมีปฏิปทา
สมาํเสมอในเรืองจิตเป็นกใ็หเ้ป็นแต่เรืองกาย 

ประสบการณ์ของหลวงพ่อในการปฏิบัติ

มีระยะหนึงทีอาตมาพยายามปฏิบติัตอนนนัปฏิบติัไดป้ระมาณหา้พรรษาแลว้กอ็ยูก่บัเพือนมากๆแหมมนัรําคาญ
เพือนคนนีกพ็ดูอยา่งนนัคนนนักพ็ดูอยา่งนีเรานงัอยูก่ฏิุจะปฏิบติักรรมฐานกมี็เพือนขึนไปคุยดว้ยวุน่วายหนีหนีไป
คนเดียววา่เพือนกวนเราไม่ไดป้ฏิบติัเบือ...ไปอยูใ่นป่ารกวดัป่าวดัเลก็ๆร้างๆไปแลว้ละมีหมู่บา้นนอ้ยๆไปนงัคน
เดียวไม่ไดพ้ดูเพราะอยูค่นเดียวนีอยูไ่ดส้กัประมาณ๑๕วนักเ็กิดความคิดมาอีกแลว้"แหมอยากไดเ้ณรเลก็ๆสกัรูป
หนึงกดี็นะอยากไดป้ะขาวมาสกัคนกดี็นะเพือจะไดม้าใชอ้ะไรเลก็ๆนอ้ยๆ"นีเรากรู้็อยูว่า่มนัจะออกมาท่าไหนออก
มาทงันนัละ"เอ!แกนีตวัสาํคญันะเบือเพือนเบือภิกษุสามเณรมาแลว้ยงัอยากเอาเพือนมาอีกทาํไมเล่า""เปล่า"มนั
วา่"เอาเพือนทีดี"แน่ะ!"คนดีมีทีไหนล่ะ"เห็นไหมหาคนดีเห็นไหมคนทงัวดัมีแต่คนไม่ดีทงันนัแหละดีเราคนเดียว
ละมงัเราจึงหนีเขามานีตอ้งตามมนัอยา่งนีสะกดรอยมนัไปมนัรู้สึกขึนมาเอออนันีมนักส็าํคญัเหมือนกนันะแลว้คน
ดีอยูที่ไหนละไม่มีคนดีทงันนัแหละคนดีอยูที่ตวัเราทุกวนันีอาตมากย็งัมาสงัสอนลูกศิษยอ์ยูเ่สมอวา่คนดีไม่มีทีอืน
อยูที่ตวัเราถา้เราดีเราไปไหนมนักดี็เขาจะนินทาเขาจะสรรเสริญเรากย็งัดีอยูเ่ขาจะวา่อะไรทาํอะไรเรากย็งัดีอยูถ่า้
เรายงัไม่ดีเขานินทาเราเรากจ็ะโกรธถา้เขาสรรเสริญเราเรากจ็ะชอบอยา่งเก่าเท่านนัแหละ 

วนันนัอาตมาภาวนาไดอ้ยา่งนนัมีความรู้สึกอยา่งนนักรู้็สึกตงัแต่วนันนัมารู้ไดต้ามเป็นจริงมีความจริงอยูเ่ท่าทุก
วนันีอนัความดีมนัอยูก่บัตวัเองพอไดเ้ห็นปุ๊บความรู้สึกมนัลดลงมนัจาํตงัแต่วนันนัเลยต่อมามีขึนมามนักป็ล่อยไป
มีขึนมามนักรู้็มีขึนมามนักรู้็เรือยไปอนันีเป็นรากฐานเราจะไปอยูที่ไหนคนเขาจะรังเกียจหรือคนเขาจะวา่อะไรก็
ถือวา่ไม่ใช่เขาดีหรือเขาชวัถา้มนัดีมนัชวัคือตวัเรานีคนอืนมนัเรืองของคนอืนเขามนัเป็นอยูอ่ยา่งนนัอยา่ไปเขา้ใจ
วา่แหมวนันีมนัร้อนวนันีมนัเยน็วนันีมนัเป็นอยา่งนนัอยา่งนีนะวนัมนัจะเป็นอยา่งไรมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั
ความจริงตวัเรามนัเสือกไสไปใหโ้ทษเขาเท่านนัท่านวา่เห็นธรรมะเกิดกบัตวัเองนีแหละมนัแน่นอนและไดค้วาม
สงบระงบัดว้ย 

ขอให้พงึตามดูจิตอย่างสมาํเสมอ

ฉะนนัพวกเราท่านทงัหลายทีไดม้าอบรมในวนันีแมไ้ม่กีวนัอาตมานึกวา่คงจะมีอะไรขึนมาหลายอยา่งมีขึนมากย็งั
ไม่รู้มนัมีเยอะแยะนะไม่ใช่วา่เรารู้มนันะทีไม่รู้มนักเ็ยอะแยะคิดถูกกมี็คิดผดิกมี็อะไรหลายๆอยา่งทีมนัเป็นมา
ฉะนนัการปฏิบติัจึงวา่มนัยากถึงแมพ้วกท่านทงัหลายจะนงัมนัสงบไปบา้งกอ็ยา่คิดสรรเสริญมนัมนัจะมีความ
วุน่วายไปบา้งกอ็ยา่ไปใหโ้ทษมนัถา้มนัดีกอ็ยา่พึงไปชอบมนัถา้มนัไม่ดีกอ็ยา่พึงไปรังเกียจมนัพากนัดูไปเถอะให้
ท่านดูของท่านไปดูไปอยา่พึงไปวา่มนัถา้มนัดีกอ็ยา่พึงไปจบัมนัชวักอ็ยา่พึงไปจบัมนัเดียวมนัจะกดันะดีมนักก็ดั
ชวัมนักก็ดัอยา่พึงไปจบัมนัฉะนนัการปฏิบติันีจึงวา่นงันนัแหละปฏิบติันงัดูไปมนัมีอารมณ์ดีอารมณ์ชวัสลบัซบั



ซอ้นกนัไปเป็นธรรมดาของมนัอยา่ไปสรรเสริญจิตของเราอยา่งเดียวอยา่ไปใหโ้ทษมนัอยา่งเดียวใหรู้้จกักาลรู้จกั
เวลามนัเมือถึงคราวสรรเสริญกส็รรเสริญมนัหน่อยสรรเสริญใหพ้อดีอยา่ใหห้ลงเหมือนกบัสอนเดก็นนัแหละบาง
ทีกเ็ฆียนมนับา้งเอาไมเ้รียวเลก็ๆเฆียนมนัไม่เฆียนไม่ไดว้นันีบางทีกใ็หโ้ทษมนับา้งอยา่ใหโ้ทษมนัเรือยไปใหโ้ทษ
มนัเรือยไปมนักอ็อกจากทางเท่านนัแหละถา้ใหสุ้ขมนัใหคุ้ณมนัเรือยๆมนัไปไม่ไดก้ารประพฤติปฏิบติัไม่ใช่อยา่ง
นนัเราปฏิบติัไปตามสายกลางสายกลางคืออะไรสายกลางนีมนัยากจะเอาจิตของเราเป็นประมาณจะเอาตณัหาของ
เราเป็นประมาณไม่ได ้

ขอให้เห็นว่าทุกอริิยาบถเป็นการปฏิบัติ

ฉะนนัการปฏิบติัของท่านทงัหลายนีอยา่พึงถือวา่การนงัหลบัตาอยา่งเดียวเป็นการปฏิบติัเมือออกจากนงัแลว้กอ็อก
จากการปฏิบติัอยา่เขา้ใจอยา่งนนัถา้เขา้ใจอยา่งนนักรี็บกลบัมนัเสียทีเรียกวา่การปฏิบติัสมาํเสมอคือเราจะยนืจะ
เดินจะนงัจะนอนใหมี้ความรู้สึกอยูอ่ยา่งนนัเมือเราจะออกจากสมาธิกอ็ยา่เขา้ใจวา่ออกจากสมาธิเพียงแต่เปลียน
อิริยาบถเท่านนัถา้ท่านทงัหลายคิดอยา่งนีกจ็ะสุขใจเมือท่านไปทาํงานอยูที่ไหนไปทาํอะไรอยูก่ดี็ท่านจะมีการ
ภาวนาอยูเ่สมอมีเรืองติดใจมีความรู้สึกอยูเ่สมอถา้หากท่านองคใ์ดตอนเยน็ๆกม็านงัเมือออกจากสมาธิแลว้กเ็รียก
วา่ไดอ้อกแลว้ไม่มีเยอืใยออกไปเลยส่งอารมณ์ไปเลยตลอดทงัวนักป็ล่อยอารมณ์ตามอารมณ์ไปไม่มีสติเยน็ต่อไป
นึกอยากจะนงัพอไปนงัปุ๊บกมี็แต่เรืองใหม่ทงันนัเขา้มาสุมมนัปัจจยัเรืองเก่าทีมนัสงบกไ็ม่มีเพราะทิงมนัไวต้งัแต่
เชา้มนักเ็ยน็นะซิทาํอยา่งนีเรือยๆมนักย็งิห่างไปทุกปีๆ 

อาตมาเห็นลกูศิษยบ์างองคก์ถ็ามวา่"เป็นยงัไงภาวนา"เขาตอบ"เดียวนีหมดแลว้ครับ"นีเอาสกัเดือนสองเดือนยงัอยู่
พอสกัปีสองปีมนัหมดแลว้ทาํไมมนัหมดกม็นัไม่ยดึหลกัอนันีไวเ้มือนงัแลว้กอ็อกจากสมาธิทาํไปๆนงันอ้ยไป
ทุกทีๆนงัเดียวเดียวกอ็ยากออกนงัประเดียวกอ็ยากออกนานๆเขา้กไ็ม่อยากจะนงัเลยเหมือนกบัการกราบพระเมือ
เวลาจะนอนกอุ็ตส่าห์กราบกราบไปเรือยๆบ่อยๆนานๆใจมนัห่างแลว้ต่อไปไม่ตอ้งกราบดูเอากไ็ดน้านๆกเ็ลยไม่
กราบดูเอาเท่านนัแหละมนัจะส่งเราออกนอกคอกไม่รู้เรืองอะไรนีใหเ้ราทงัหลายรู้วา่มีสติมีไวท้าํไมใหเ้ป็นผูศึ้กษา
สมาํเสมออยา่งนนั 

การปฏิบติันีจึงเป็นการปฏิบติัสมาํเสมอจะยนืจะเดินจะนงัจะนอนมนัเป็นของมนัเสียจริงๆคือการทาํเพียรการ
ภาวนามนัเป็นทีจิตไม่ใช่เป็นทีกายของเราจิตของเรามนัเลือมใสอยูจิ่ตของเรามนัตรงอยูม่นัมีกาํลงัอยูม่นัรู้อยูที่จิต
นนัจิตนนัมนัเป็นสิงสาํคญัมากการยนืการเดินการนงัการนอนอิริยาบถทงัหลายนนัมารวมทีจิตจิตเป็นตวัรับภาระ
ทาํการงานมากเหลือเกินเกือบทุกสิงทุกส่วน 

เมอืมสีติจิตใจจักสงบได้ง่าย



ฉะนนัเมือเราเขา้ใจถูกมนักท็าํถูกเมือทาํถูกแลว้มนักไ็ม่ผดิถึงทาํแต่นอ้ยมนัถูกนอ้ยเช่นวา่เมือเราออกจากสมาธิแลว้
กรู้็สึกวา่วนันีเรายงัไม่ออกเราเปลียนอิริยาบถมนัตงัอยูอ่ยา่งเก่านนัแหละจะยนืจะเดินจะเหินไปมามนักมี็สติอยู่
สมาํเสมอถา้เรามีความรู้อยา่งนนักิจธุระภายในใจของเรากย็งัมีอยูถ่า้เรานงัตอนเยน็วนัใหม่มานงัลงไปมนักเ็ชือม
กนัไดติ้ดต่อกนัไปไดม้นักมี็กาํลงัมิไดข้าดมนัเป็นอยา่งนนัมนักต็อ้งสงบติดต่อกนัอยูอ่ยา่งนนัอนันีเรียกวา่ปฏิปทา
สมาํเสมอในจิตนนัถา้จิตใจของเรามีสติสมัปชญัญะอยูเ่สมอแลว้สิงทงัหลายเหล่านีมนัเป็นไปเองมนัค่อยๆเป็นไป
เองจิตใจมนัจะสงบกเ็พราะจิตใจมนัรู้จกัผดิถูกมนัรู้จกัเหตุการณ์ของมนัมนัถึงจะสงบได ้

เช่นวา่ศีลกดี็สมาธิกดี็จะดาํเนินอยูไ่ดม้นักต็อ้งมีปัญญาบางคนเขา้ใจวา่ปีนีผมจะตงัใจรักษาศีลปีหนา้จะทาํสมาธิปี
ต่อไปจะทาํปัญญาใหเ้กิดอยา่งนีเป็นตน้เพราะเขา้ใจวา่มนัคนละอยา่งกนัปีนีจะทาํศีลใจไม่มนัจะทาํไดอ้ยา่งไร
ปัญญาไม่เกิดจะทาํไดอ้ยา่งไรมนักเ็หลวทงันนัแหละความเป็นจริงนนัมนักอ็ยูใ่นจุดเดียวกนัศีลกดี็สมาธิกดี็ปัญญา
กดี็เมือเรามีศีลขึนมาสมาธิกเ็กิดขึนเท่านนัสมาธิเราเกิดขึนมาปัญญามนักเ็กิดเท่านนัมนัเป็นวงกลมครอบกนัอยู่
อยา่งนีมนัเป็นอนัเดียวกนัเหมือนมะม่วงใบเดียวกนัเมือมนัเลก็มนักเ็ป็นมะม่วงใบนนัเมือมนัโตมามนักเ็ป็นมะม่วง
ใบนนัเมือมนัสุกมามนักเ็ป็นมะม่วงใบนนัถา้เราคิดกนัง่ายๆอยา่งนีมนักเ็ป็นธรรมะทีเราตอ้งปฏิบติัไม่ตอ้งเรียน
อะไรมากมายใหเ้รารู้มนัเถิดรู้ตวัจริงสิงทงัหลายเหล่านีรู้ขอ้ปฏิบติัของตวัเอง 

การทาํสมาธิจะสําเร็จหรือไม่ขนึอยู่กบัตัวเรา

ฉะนนัการทาํสมาธินีบางคนไม่ไดต้ามปรารถนาแลว้กเ็ลิกกห็ยดุหาวา่ตนไม่มีบุญวาสนาแต่วา่ไปทาํชวัไดบ้ารมีชวั
ทาํไดบ้ารมีดีๆทาํไม่ค่อยไดเ้ลิกเลยปัจจยัมนันอ้ยมนัเป็นกนัเสียอยา่งนีแหละพวกเราไปเขา้ขา้งแต่อยา่งนนัล่ะดงั
นนัเมือท่านมีโอกาสมาประพฤติปฏิบติัแลว้ถึงแมว้า่สมาธิมนัทาํยากหรือมนัทาํง่ายหรือมนัไม่ค่อยเป็นสมาธิมนัก็
เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะสมาธิมนัเป็นเพราะเราทาํไม่ถูกมนัฉะนนัการทาํเพียรนีท่านจึงไดว้า่เป็นสมัมาทิฏฐิรู้
มนัเสียก่อนวา่เป็นสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบเมือความเห็นชอบอะไรมนักช็อบไปหมดสมัมาทิฏฐิสมัมาสงักบัโป
สมัมากมัมนัโตสมัมาทุกอยา่งทงั๘ประการนนัมีสมัมาทิฏฐิเกิดขึนอนัเดียวเท่านนัมนักเ็ชือมกนัไปเลยสมาํเสมอ
กนัไปเรือยๆมนัเป็นอยา่งนนั 

อ่านใจตนเองสําคญักว่าอ่านหนังสือ

อยา่งไรกต็ามเถอะอยา่ไปไล่มนัออกไปขา้งนอกเลยใหม้นัดูขา้งในอยา่งนีดีกวา่มนัเห็นชดัอยา่พึงไปอ่านขา้งนอก
ทางทีดีทีสุดนนัตามความเขา้ใจผมนะไม่อยากจะใหอ่้านหนงัสือเลยเอาหนงัสือใส่หีบปิดใหม้นัดีเสียอ่านใจของ
ตนเท่านนัทีเราดูหนงัสือมานีกต็งัแต่วนัขึนโรงเรียนมาเรียนกนัทงันนัดูแต่หนงัสือกนัจะเป็นจะตายผมวา่มนัมี
โอกาสมีเวลามากเหลือเกินเวลาเช่นนีเอาหนงัสือใส่หีบปิดใหม้นัดีเสียเลยอ่านใจเท่านนัแหละเมือมนัเกิดอะไรขึน
มาในใจของเรานีมนัเกิดเป็นอารมณ์ขึนมาทีเราชอบใจไม่ชอบใจกต็ามเราเห็นวา่มนัผดิมนัถูกกต็ามเถอะใหเ้ราตดั



มนัไปเลยวา่อนันีมนัไม่แน่จะเกิดอะไรขึนมากช่็างมนัเถอะสบัมนัลงไปไม่แน่ๆอยา่งเดียวขวานเล่มเดียวสบัมนัลง
ไป"ไม่แน่"ทงันนัแหละ 

มองให้เห็นว่า"มันเป็นอย่างนันเอง"

ตลอดในเดือนหนึงทีมาพกัอยูใ่นวดัป่านีอาตมาวา่มนัมีกาํไรมากเหลือเกินจะไดเ้ห็นของจริงตวัไม่แน่คือตวัสาํคญั
นะตวัใหเ้กิดปัญญานะยงิตามมนัไม่แน่ตวัไม่แน่ทีสบัมนัไปมนัจะเวยีนไปเวยีนไปแลว้มาพบอีกเออไม่แน่จริงๆ
มนัโผล่มาเมือไรเอาป้ายปิดหนา้มนัไวว้า่มนัไม่แน่ติดป้ายมนัไวปุ๊้บมนัไม่แน่ดูไปๆเดียวมนักเ็วยีนมาอีกเวียนมา
ครบรอบเออ...อนันีไม่แน่ขดุเอาตรงนนัมนักไ็ม่แน่เห็นคนๆเดียวกนัทีมาหลอกเราอยูก่ระทงัเดือนกระทงัปีกระทงั
เกิดกระทงัตายคนๆเดียวมาหลอกเราอยูเ่ท่านนัเราจะเห็นชดัอยา่งนีมนัจะเห็นวา่ออ้มนัเป็นอยา่งนนัเอง 

เมอืเราไม่หลงอารมณ์เรากไ็ม่หลงโลก

ทีนีเมือมนัเป็นอยา่งนนัเรากไ็ม่ไปยดึมนัถือมนัในอารมณ์ทงั
หลายเพราะวา่มนัไม่แน่เคยเห็นไหมดูซินาฬิกาเรือนนีแหม
สวยเหลือเกินซือมาเถอะไม่กีวนักเ็บือมนัแลว้ไม่กีเดือนกเ็บือ
มนัแลว้เสือตวันีซือมาชอบมนัเหลือเกินกเ็อามาใส่ไม่กีวนัทิง
มนัเสียแลว้มนัเป็นอยูอ่ยา่งนีมนัแน่ทีตรงไหนล่ะนีถา้เห็นมนัไม่แน่ทุกสิงทุกอยา่งราคามนักน็อ้ยลงอารมณ์ทงั
หลายนนัเป็นอารมณ์ทีไม่มีราคาแลว้ของทีไม่มีราคาแลว้เราจะเอาไปทาํไมเกบ็มนัไวก้เ็หมือนผา้เราขาดกเ็อามา
เช็ดหมอ้ขา้วเอามาเช็ดเทา้เท่านนัเห็นอารมณ์ทงัหลายมนักส็มาํเสมอกนัอยา่งนนัมนัเป็นอยา่งนนัมนัเป็นสามญั
ลกัษณะมีอะไรกเ็สมอกนัอยา่งนนัเมือเราเห็นอารมณ์ทุกอยา่งเป็นเช่นนนัเรากเ็ห็นโลกโลกนนัคืออารมณ์อารมณ์
นนักคื็อโลกเราไม่หลงอารมณ์กไ็ม่หลงโลกไม่หลงโลกเรากไ็ม่หลงอารมณ์เมือจิตเป็นเช่นนีจิตกมี็ทีอาศยัจิตกมี็
รากฐานจิตกมี็ปัญญาหนาแน่นจิตอนันีจะมีปัญญานอ้ยแกปั้ญหาไดทุ้กประการเมือปัญหามนัหมดไปความสงสยั
มนักห็มดไปอยา่งนีความสงบมนักขึ็นมาแทนอนันีเรียกวา่การปฏิบติัถา้ปฏิบติักนัจริงๆกต็อ้งเป็นอยา่งนนั 

[กลบั]



สัมมาสมาธิ
ทาํความเข้าใจเรืองการปฏิบัติ
ใหเ้ราเขา้ใจในการปฏิบติั ยกตวัอยา่งเช่นพระพทุธเจา้ของเราทงัปฏิปทาก็
ตาม ทงัอุบายแนะนาํพรําสอนสาวกทงัหลายกต็าม ใหเ้อาตวัอยา่งพระ
พทุธเจา้ ท่านสอนขอ้ปฏิบติัเป็นอุบายใหเ้ราละถอนทิฏฐิมานะ ไม่ใช่วา่
ท่านปฏิบติัให้ เมือเลิกจากการฟังแลว้เราตอ้งมาสอนตวัเอง มาปฏิบติัตวั
เอง ผลมนัเกิดขึนตรงนี ไม่ใช่วา่เกิดขึนตรงทีท่านสอน ทีท่านสอนเรานนั
เราเพียงแต่เขา้ใจ แต่วา่ธรรมะนนัยงัไม่มีในใจเพราะอะไร เพราะเรายงัไม่
ไดป้ฏิบติั คือยงัไม่ไดส้งัสอนตวัเราพดูตรงๆแลว้กคื็อธรรมะนีเกิดทีการ
กระทาํ จะรู้กอ็ยูต่รงทีการกระทาํจะสงสยักอ็ยูต่รงทีการกระทาํ ธรรมทีเรา
ฟังจากครูบาอาจารยก์จ็ริงอยู่ แต่วา่การฟังนนัไม่สามารถทีจะใหเ้ราบรรลุ
ธรรมะได้ เป็นแต่เหตุใหรู้้จกัการปฏิบติัใหบ้รรลุธรรม การจะใหเ้ราบรรลุธรรมนนัเรากต็อ้งเอาคาํสอนของท่าน
มาทาํขึนในใจของเรา ส่วนทีเป็นทางกายกเ็อาใหก้าย ส่วนทีเป็นทางวาจากเ็อาใหว้าจา ส่วนทีเป็นทางใจก็เอาให้
ใจปฏิบติั หมายความวา่ท่านสอนเราแลว้เรากก็ลบัมาสอนตวัเราอีก ใหเ้ป็นธรรมะ ใหรู้้ธรรมตามทาํนองนนั

อย่าเชือผู้อนืโดยปราศจากการพจิารณา
บุคคลทีเชือคนอืน พระพทุธเจา้ของเราไม่ตรัสสรรเสริญวา่บุคคลนนัเป็นปราชญ์ คนทีเป็นปราชญน์นั กคื็อคนที
ปฏิบติัธรรมะใหเ้ป็นธรรมะ จนเชือตวัของตวั ไม่ตอ้งเชือคนอืน

ในคราวหนึงครังพทุธกาล พระสารีบุตรและสาวกหลายรูปนงัฟังธรรมดว้ยความเคารพต่อพระพกัตร์ของพระ
พทุธเจา้ ท่านกอ็ธิบายธรรมะใหค้วามเขา้ใจไป แลว้ทีสุดท่านกย็อ้นถามพระสารีบุตรวา่

"ท่านสารีบุตรเชือแลว้หรือยงั" 

พระสารีบุตรตอบวา่ "ขา้พระองคย์งัไม่เชือ" 

นีเป็นตวัอยา่ง แต่วา่ท่านรับฟัง คาํทีวา่ท่านยงัไม่เชือนนัมิใช่วา่ท่านประมาท ท่านพดูความจริงออกมา ท่านรับฟัง
เฉยๆ คือปัญญายงัไม่เกิด ท่านจึงตอบพระพทุธองคว์า่ยงัไม่เชือ กเ็พราะวา่ยงัไม่เชือจริงๆ คาํพดูนีคลา้ยๆกบั
ประมาท แต่ความจริงท่านมิไดป้ระมาทเลยท่านพดูตามความจริงใจวา่ท่านยงัไม่เชือ พระพทุธองคก์ท็รง
สรรเสริญ

"เออ สารีบุตรดีแลว้ นกัปราชญไ์ม่ควรเชือง่ายๆ ควรไตร่ตรองพิจารณาแลว้จึงเชือ" 



ลกัษณะของการเชือตนเอง
คาํทีวา่เชือตนเองนนักมี็หลายอยา่งมีหลายลกัษณะ ลกัษณะอนัหนึงมีเหตุผลทีถูกตอ้งตามสจัจธรรมแลว้ ลกัษณะ
อีกอนัหนึงมีเหตุผลทีไม่ถกูตอ้งตามสจัจธรรม ลกัษณะอนันีประมาท เลยเป็นความเขา้ใจทีประมาท เป็นมิจฉา
ทิฏฐิ ไม่เชือใคร ยกตวัอยา่งเช่นทีฆนขะพราหมณ์ พราหมณ์คนนีเชือตนเองมาก ไม่เชือคนอืน เมือพระพทุธเจา้
กบัพระสารีบุตรลงมาจากดอยคิชฌกฏูนงัพกัอยู่ ทีฆนขะพราหมณ์กเ็ขา้ไปเรียนถามพระพทุธเจา้ ใหพ้ระพทุธเจา้
ทรงแสดงธรรมใหฟั้ง หรือจะวา่ไปแสดงธรรมใหพ้ระพทุธเจา้ฟังกไ็ด้ คือไปอวดรู้อวดความเห็นของตวัเอง

"ขา้พเจา้มีความเห็นวา่ทุกอยา่งไม่ควรแก่ขา้พเจา้" 

ความเห็นเป็นอยา่งนี พระพทุธเจา้กฟั็งทิฏฐิของทีฆนขะพราหมณ์อยู่ ท่านกเ็ลยตอบวา่

"พราหมณ์ ความเห็นอยา่งนีกไ็ม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกนั" 

พอพระพุทธเจา้ตอบสวนมา พราหมณ์กส็ะดุดใจ ไม่รู้วา่จะพดูอะไร พระพทุธเจา้จึงยกอุบายหลายอยา่งขึนให้
พราหมณ์เขา้ใจพราหมณ์กเ็ลยหยดุพิจารณา จึงไดเ้ขา้ใจวา่ "เออ....ความเห็นของเรานีมนัไม่ถูก" 

เมือพระพทุธเจา้ไดต้รัสตอบปัญหาเช่นนนั พราหมณ์กล็ดทิฏฐิมานะลง พิจารณาเดียวนนั เห็นเดียวนนั พลิกเดียว
นนัเลย เปลียนหนา้มือเป็นหลงัมือในเวลานนั ไดส้รรเสริญธรรมะทีพระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่

"เมือไดรั้บธรรมะของพระผูมี้พระภาคแลว้จิตใจของขา้พระองคมี์ความแจ่มแจง้ใสสวา่งเหมือนอยูใ่นทีมืด มีคน
มาทาํไฟใหส้วา่งฉนันนั หรือเหมือนกะละมงัทีมนัควาํอยู่ มีคนมาช่วยหงายกะละมงัขึนหรือเปรียบประหนึงวา่
หลงทาง ไม่รู้จกัทาง กมี็คนมาชีทางใหฉ้นันนั" 

เมอืความเห็นผดิหายไป ความเห็นถูกกเ็ข้ามา
อนันีความรู้ไดเ้กิดขึนทีจิตเดียวนนั ทีจิตทีมนัเปลียนกลบัเดียวนนั ความเห็นผดิหายไป ความเห็นถูกกเ็ขา้มา
ความมืดกห็ายไปความสวา่งกเ็กิดขึนมาเดียวนนั ดงันนัพระพทุธเจา้จึงตรัสวา่ ทีฆนขะพราหมณ์นีเป็นผูไ้ดด้วงตา
เห็นธรรม เพราะวา่ในสมยัก่อนทีฆขนะพราหมณ์ไม่มีการเปลียนแปลงความเห็นของตวัเอง และไม่รู้สึกวา่จะ
พยายามเปลียนแปลงความเห็นเช่นนนัดว้ย เมือไดรั้บธรรมะของพระพทุธเจา้ จิตของท่านกรู้็ตามความเป็นจริงวา่
ความยดึมนัถือมนัในความเห็นของตนนนัผดิไป เมือความรู้ทีถูกเกิดขึน กเ็ห็นความรู้ทีมีก่อนนนัวา่มนัผดิ ท่านจึง
เปรียบเทียบอยูใ่นทีมืด มีคนมาทาํไฟใหส้วา่ง อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั ในเวลานนั ทีฆนขะพราหมณ์กห็ลุดไป
จากมิจฉาทิฏฐิทียดึถือไวเ้ช่นนนั

ปัญญาเกดิขนึทจีิต
คนเรากต็อ้งเปลียนอยา่งนี ปฏิบติัตอ้งเปลียน ตอ้งเห็นเช่นนีจึงจะละมนัไปได้ เรามาปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แต่ก่อน
เราปฏิบติัไม่ดีไม่ชอบ แต่กเ็ห็นวา่มนัดีมนัชอบอยูน่นัเอง เราจึงทิงมนัไม่ได้ เมือเรามาประพฤติปฏิบติัพิจารณา



แลว้ เปลียนกลบัหนา้มือเป็นหลงัมือ คือผูรู้้ธรรมะหรือปัญญาเกิดขึนทีจิตนนั คงมีความสามารถเปลียนความเห็น
เพราะความรู้อนันนัตามรักษาจิต

ฉนันนั นกัประพฤติปฏิบติันีจึงสร้างความรู้สึกทีเรียกกนัวา่'พทุโธ' คือผูรู้้ อนันีใหเ้กิดขึนทีจิต แต่ก่อนผูรู้้ยงัไม่
เกิดขึนทีจิต รู้แต่ไม่แจง้ รู้แต่ไม่จริง รู้แต่ไม่ถึง ความรู้อนันนัจึงอ่อนความสามารถ ไม่มีความสามารถทีจะสอน
จิตของเราได้ ในเวลานนั จิตนนัไดก้ลบัเปลียนออกมา เพราะความรู้อนันีเรียกวา่ปัญญาหรือญาณ รู้ยงิกวา่รู้มาแต่
ก่อน ผูรู้้แต่ก่อนนนัรู้ไม่ถึงทีสุด จึงไม่มีความสามารถแนะนาํจิตของเราใหถึ้งทีสุดได้

ทาํปัญญา-ทาํญาณ ให้เกดิขนึทจีิต
ฉะนนัพระพทุธเจา้ของเราจึงใหน้อ้มเขา้มาเป็นโอปนยโิก นอ้มเขา้ อยา่นอ้มออกไป หรือนอ้มออกไปแลว้ ให้
นอ้มเขา้มาดูเหตุผล ใหห้าเหตุหาผลทีถูกตอ้งทุกอยา่ง เพราะวา่ของภายนอกและของภายในนนัมนัเกียวเนืองซึง
กนัและกนัอยูเ่สมอ ดงันนัการปฏิบติันีคือการมาสร้างความรู้อนัหนึงใหมี้กาํลงัมากกวา่ความรู้ทีมีอยูแ่ลว้ คือทาํ
ปัญญาใหเ้กิดขึนทีจิต ทาํญาณใหเ้กิดขึนทีจิต จนมีความสามารถทีจะหยงัรู้กิริยาจิต ภาษาจิต รู้อุบายของกิเลสทงั
หลายทงัปวงทีเกิดขึนมาในจิตนนั

ความรู้ทยีงัไม่จบ
พระพทุธเจา้ของเรานนัท่านกต็ดัสินใจของท่านยงัไม่ไดเ้หมือนกนั เมือท่านออกบวชใหม่ๆ กแ็สวงหาโมกขธรรม
ดูอะไรท่านกดู็ทุกอยา่งใหมี้ปัญญา แสวงหาครูบาอาจารย์ อุทกดาบสอยา่งนี ท่านกไ็ป เขา้ไปปฏิบติัดู ยงัไม่เคย
นงัสมาธิ ท่านกไ็ปนงั นงัสมาธิขาขวาทบัขาซา้ย มือขวาทบัมือซา้ย ตงักายใหต้รง หลบัตา อะไรๆกป็ล่อยวางไป
หมด จนสามารถบรรลุฌานสมาบติัชนัสูง แต่เมือออกจากฌานนนัแลว้ ความคิดมนักโ็ผล่ขึนมาอีก เมือมนัโผล่
ขึนมาแลว้ จิตกเ็ขา้ไปยดึมนัถือมนัในทีนนั ท่านกรู้็วา่ เออ...อนันีปัญญาของเรายงัไม่รู้ ยงัไม่แจ่มแจง้ ยงัไม่เขา้
ถึง ยงัไม่จบ ยงัเหลืออยู่

เมือเป็นเช่นนีท่านกไ็ดค้วามรู้เหมือนกนั ตรงนีไม่จบ ท่านกอ็อกไปใหม่ แสวงหาครูบาอาจารยใ์หม่ เมือออกจาก
ครูบาอาจารยอ์งคนี์ท่านกไ็ม่ดูถกูดูหมิน ท่านทาํเหมือนกนักบัแมลงภู่ทีเอานาํหวานในเกสรดอกไม้ ไม่ใหด้อกไม้
ชาํ แลว้ไปพบอาฬารดาบสกเ็รียนอีก ความรู้สูงกวา่เก่าเป็นสมาบติัอีกขนัหนึง เมือออกจากสมาบติัแลว้พิมพาราหุ
ลกโ็ผล่ขึนมาอีก เรืองราวต่างๆกเ็กิดขึนมา ยงัมีความกาํหนดัรักใคร่อยู่ ท่านกเ็ห็นในจิตของท่านวา่ อนันีกไ็ม่ถึงที
สุดเหมือนกนั ท่านกเ็ลิกลาอาจารยอ์งคนี์ไป แต่ยอมรับฟังและพยายามทาํไปจนสุดวสิยัของท่าน ท่านตรวจดูผล
งานของท่านตลอดกาลตลอดเวลาไม่ใช่วา่ท่านทาํแลว้กทิ็งไป ไม่ใช่อยา่งนนั ท่านติดตามผลงานของท่านตลอด
เวลาทีเดียว

สัมมาสมาธิ : ความรู้ทถูีกต้อง
แมก้ระทงัการทรมาน เมือทรมานเสร็จกเ็ห็นวา่การทรมานอดขา้วอดปลา ทรมานใหร่้างซูบซีดนี มนัเป็นเรืองของ
กาย กายมนัไม่รู้เรืองอะไร คลา้ยๆกบัวา่ไปตามฆ่าคนทีไม่ไดเ้ป็นโจร คนทีเป็นโจรนนัไม่ไดส้นใจ เขาไม่ไดเ้ป็น
โจร เขา้ใจวา่เขาเป็นโจร เลยไปตะคอกใส่พวกนนั ไปคุมขงัแต่พวกนนั ไปเบียดเบียนแต่พวกนนัเรือย เป็นไปใน



ทาํนองนี เมือท่านพิจารณาแลว้กเ็ห็นวา่ไม่ใช่เรืองของกาย มนัเป็นเรืองของจิต อตัตกิลมถานุโยโค นีพระพทุธเจา้
ผา่นแลว้ รู้แลว้ จึงเขา้ใจวา่อนันีเป็นเรืองกาย ความเป็นจริงพระพทุธเจา้ทงัหลายตรัสรู้ทางจิต

เรืองกายกดี็ เรืองจิตกดี็ ดูแลว้กใ็หร้วมเป็นเรืองอนิจจงั เป็นเรืองทุกขงั เป็นเรืองอนตัตา มนัเป็นแต่เพียง
ธรรมชาติอนัหนึง มีปัจจยัใหเ้กิดขึนมาแลว้มนักต็งัอยู่ ตงัอยูแ่ลว้กส็ลายไป มีเหตุมีปัจจยักเ็กิดขึนมา เกิดขึนมา
แลว้กต็งัอยู่ ตงัอยูแ่ลว้มนักส็ลายไปอีก ทีมนัเป็นเช่นนีกไ็ม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่มีอะไร เป็นแต่
เพียงความรู้สึกเท่านนั สุขกไ็ม่มีตวัตน ทุกขก์ไ็ม่มีตวัตน เมือคน้ควา้หาตวัตนจริงๆแลว้ไม่มี มีเพียงธรรมชาติอนั
หนึงเกิดขึนมาแลว้กต็งัอยูต่งัอยูแ่ลว้กด็บัไป มนัหมุนเวยีนเปลียนไปเท่านนั

สรรพสิงเกดิขนึ : ตงัอยู่ : ดบัไป
มนุษยส์ตัวท์งัหลายนนักม็กัเขา้ใจวา่การเกิดขึนนนัเป็นเรา การตงัอยูเ่ป็นเรา การดบัไปนนัเป็นเรา กไ็ปยดึสิงทงั
หลายเหล่านนั ไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งนนั อยากใหเ้ป็นอยา่งอืน เช่นวา่เกิดแลว้ไม่อยากใหส้ลายไป สุขแลว้ไม่อยาก
ใหทุ้กข์ ทุกขไ์ม่อยากใหเ้กิด ถา้ทุกขเ์กิดแลว้อยากใหด้บัเร็วๆ หรือไม่ใหเ้กิดเลยดีมาก อยา่งนี นีกเ็พราะเห็นวา่
รูปนามนีเป็นตวัเรา เป็นของเรา จึงมีความปรารถนาอยากจะใหรู้ปนามเป็นอยา่งนนั ถา้ความเห็นเป็นอยา่งนีมนัก็
คลา้ยๆกบัวา่สร้างทาํนบสร้างเขือนไม่มีทางระบายนาํ โทษมนักคื็อเขือนมนัจะพงัเท่านนัเองเพราะไม่มีทางระบาย
อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั นีพระพทุธองคท์รงเห็นวา่ เมือความคิดความเห็นเป็นเช่นนี อนันีแหละเป็นเหตุใหทุ้กข์
เกิดเมือคิดเช่นนนั เขา้ใจเช่นนนั ทุกขม์นักเ็กิดขึนมาเดียวนนั ท่านเห็นเหตุอนันีท่านจึงสละ นีคือสมุทยัสจั ทุกข
สจั นิโรธสจั มรรคสจั มนัติดอยูต่รงนีเท่านนั คนจะหมดสงสยักจ็ะหมดทีตรงนี เมือเห็นวา่อนันีมนัเป็นรูปนาม
หรือกายกบัใจ พิจารณาแลว้ทีมนัเกิดมาแลว้กใ็หเ้ขา้ใจวา่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่สตัว์ บุคคล ตวัตน เรา เขา มนั
เป็นไปตามธรรมชาติตงัอยูอ่ยา่งนนั

ทีเรามาปฏิบติัใหรู้้ตามสิงทงัหลายเหล่านีวา่ มนัเป็นอยา่งนนัเราไม่มีอาํนาจไปบริหารการงานทีนนั เราจะไปเจา้กี
เจา้การไปแต่งไปตงัอะไรตรงนนัไม่ได้ มนัจะเป็นทุกขเ์พราะเราไม่ใช่เจา้ของ เราจะเขา้ใจวา่เราเป็นเขาไม่ได้ ทงั
กายและจิต ถา้เรารู้อนันีตามเป็นจริงแลว้มนักมี็อยู่ แลว้กเ็ห็นอยู่ มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั เหมือนกบักอ้นเหลก็แดงๆ
กอ้นหนึงทีเขาเอาไปเผาไฟแลว้ มนัร้อนอยูท่งัหมดนนัแหละ จะเอามือไปแตะขา้งบนมนักร้็อน ไปแตะขา้งล่างก็
ร้อน ไปแตะขา้งๆมนักร้็อน ไปแตะค่อนทางนีทางโนน้กร้็อน เพราะอนันนัมนัร้อน ใหเ้ราเขา้ใจอยา่งนนั

โดยมากปกติของเรานะเมือเรามาปฏิบติั มนักอ็ยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็น แต่วา่ไม่รู้จะไปเป็นอะไร ไม่รู้วา่
จะไปเห็นอะไร อาตมาเคยเห็นลกูศิษยค์นหนึงมาปฏิบติักบัอาตมา ครังแรกมาปฏิบติัจิตมนัวุน่วาย เมือมนัวุน่วาย
กเ็กิดความสงสยัไม่หยดุเหมือนกนั แลว้ทาํไปสอนไปเรือยๆ ใหม้นัสงบ เมือจิตสงบแลว้กย็งัหลงอยูอี่กวา่ "จะ
ทาํใหเ้ป็นอยา่งไรต่อไปอีก" แน่ะ!.วุน่วายเขา้อีกแลว้ เขาชอบความสงบป่านนีมนัทาํจิตใหส้งบแลว้แต่กไ็ม่เอา
อีก ถามวา่จะทาํอยา่งไรต่อไป

สมาธิ เพอืความสงบ
ฉะนนัการปฏิบติัทุกอยา่งนี พวกเราทงัหลายตอ้งทาํดว้ยการปล่อยวาง การปล่อยวางนนัมนัจะปล่อยวางไดอ้ยา่ง
ไร คือเกิดความรู้เท่ามนัเสีย ใหเ้รารู้วา่ลกัษณะของจิตมนัเป็นอยา่งนี ลกัษณะของกายมนัเป็นอยา่งนี เรานงัเพือ



ความสงบ แต่วา่นงัเขา้ไปแลว้มนัเห็นความไม่สงบ คืออาการของจิตมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนัเอง พอเราตงัจิตกบัลม
หายใจของเราทีปลายจมูกหรือริมฝีปาก เราจะทาํสมาธิ เรากย็กความรู้ขึนมาตงัตรงนีไว้ เมือยกขึนมาตงัเรียกวา่
เป็นวติก คือยกไวเ้มือยกเป็นวติก กาํหนดอยูที่นีเป็นวจิาร คือการวจิยัทีปลายจมูกหรือทีลมนีไปเรือยๆ วจิารนีมนั
จะคลุกคลีกบัอารมณ์ของเรานนั อารมณ์อะไรกช่็างมนัเถอะ มนักต็อ้งพิจารณาเรืองทีมนัเกิดขึนมา คลุกคลีกบั
อารมณ์เรือยๆไปเป็นธรรมดาของมนั เรากคิ็ดวา่จิตมนัไม่นิง ไม่อยูเ่สียแลว้ ความเป็นจริงอนันนัมนัเป็นวจิาร มนั
ตอ้งคลุกคลีไปกบัอารมณ์นนั ทีนีเมือมนัถลาํมากไปในทางทีไม่ดี มนัจะดึงความรู้สึกของจิตออกห่างไปมาก เมือ
เรามีสติอีกกต็งัใจขึนใหม่ ยกขึนมาตงัตรงนีอีก เรียกวา่วติก เมือเราตงัขึนสกัประเดียวหนึงมนักเ็กิดวิจารพิจารณา
คลุกคลีไปกบัอารมณ์เรือยไป แต่เมือเราเห็นอาการเป็นเช่นนี ความไม่รู้ของเรากเ็กิดขึนมาวา่ มนัไปทาํไม เรา
อยากใหม้นัสงบ ทาํไมมนัไม่สงบ นีเราทาํไปดว้ยความยดึมนัถือมนัของเรา

เรืองของจติมันเป็นอย่างนันเอง
ความเป็นจริงอาการของจิตมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั แต่เราไปเพิมวา่อยากใหม้นันิง ทาํไมมนัไม่นิง เกิดความ
ไม่พอใจ เลยเอาไปทบักนัเขา้ไปอีกทีหนึง กย็งิเพิมความสงสยั เพิมความทุกข์ เพิมความวุน่วายขึนมาอีกตรงนนั
ความเป็นจริงถา้หากมนัมีวจิารคิดไปตามเรืองตามราวกบัอารมณ์เรือยๆไปอยา่งนนั ถา้เรามีปัญญาเรากค็วรคิดวา่
เออ..เรืองจิตมนัเป็นอยา่งนีเอง นนัผูรู้้บอกอยูต่รงนนั บอกใหรู้้ตามความจริง เรืองจิตมนัเป็นของมนัอยูแ่ลว้อยา่ง
นี มนักส็งบลงไปเมือไม่สงบเรากย็กเป็นวิตกขึนมาตงัใหม่ ไดพ้กัหนึงแลว้มนักส็งบ อีกหน่อยมนักเ็กิดวจิารอีก
วติกวิจารมนัเป็นอยูอ่ยา่งนี วจิารไปตามอารมณ์ เมือวิจารไปมนักจ็างไปๆ เรากย็กขึนมาอีกอยูอ่ยา่งนี คือการ
กระทาํความเพียรของเรา การกระทาํในเวลานีตอ้งทาํโดยการปล่อยวาง เห็นการวจิารไปกบัอารมณ์ อารมณ์ทีมนั
เกิดขึนมานนั ไม่ใช่วา่จิตเราวุน่ แต่เราไปคิดผดิเท่านนั วา่เราไม่อยากใหม้นัเป็น ตรงนีเป็นเหตุขึนมาแลว้กไ็ม่
สบาย กเ็พราะเราอยากใหม้นัสงบเท่านนั ตรงนีเป็นเหตุคือความเห็นผดิ ถา้เรามาเปลียนความเห็นสกันิดวา่อาการ
ของจิตมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี เท่านีมนักล็ดลงแลว้ นีเรียกวา่การปล่อยวาง

การปล่อยวางอาการของจติ
ทีนีถา้เราไม่ยดึมนัถือมนั คือทาํดว้ยการปล่อยวาง ปล่อยอยูใ่นการกระทาํ กระทาํอยูใ่นการปล่อย อยา่งนี ใหม้นั
เป็นลกัษณะอยา่งนี อยูใ่นใจของเรา เรืองวิจารนนัมนักไ็ม่มีอะไร ถา้จิตเราหยดุวุน่วายเช่นนนั เรืองวจิารนนัมนั
จะเป็นเรืองซอกคน้หาธรรมะ ถา้เราไม่ซอกคน้หาธรรมะมนัจะไปเกิดวุน่วายอยูต่รงนนั ความเป็นจริงวติกแลว้ก็
วจิาร วิตกแลว้กว็จิาร วจิารมนัค่อยๆละเอียดไปเรือยๆ ทีแรกมนักว็จิารประปรายทวัๆไป พอเรารู้วา่อาการของจิต
มนักเ็ป็นอยา่งนนัมนัไม่ทาํอะไรใหใ้ครทงันนั มนัเป็นทีเราไปยดึมนัถือมนั อยา่งนาํมนัไหล มนักไ็หลของมนัไป
อยูอ่ยา่งนนั ถา้เราไปยดึมนัวา่ไหลไปทาํไมเกิดทุกขแ์ลว้ ถา้เราเขา้ใจวา่นาํกไ็หลไปตามเรืองของมนั มนักไ็ม่มี
ทุกขแ์ลว้ เรืองวจิารนีกเ็หมือนกนัฉนันนั วติกแลว้กว็ิจาร วิตกแลว้กว็จิาร คลุกคลีกบัอารมณ์ แลว้เอาอารมณ์นนั
มาทาํกรรมฐานใหจิ้ตสงบ เอาอารมณ์นนัมากาํหนด วิจารนีกท็าํนองเดียวกบัอารมณ์นนั

ความสุขปะปนอยู่ในความปีติ



ถา้มนัรู้เรืองของจิตอยา่งนี มนักป็ล่อยวางนะ เหมือนกบัปล่อยนาํใหม้นัไหลไป เรืองวจิารนนักล็ะเอียดเขา้ไป
ละเอียดเขา้ไป มนัจะหยบิเอาสงัขารขึนมาวจิารกไ็ด้ เอาความตายมาวจิารกไ็ด้ เอาธรรมะอนัใดมาวิจารกไ็ด้ ถูก
จริตขึนเมือใด มนักเ็กิดความอิมขึนมา ความอิมคืออะไร คือปีติ เกิดปีติความอิมใจขึนมา ความขนพองสยองเกลา้
ซู่ซ่าขึนมา หรือตวัเบา ใจมนักอิ็ม นีเรียกวา่ปีติ แลว้กมี็ความสุขในทีนนั ความสุขมนัปะปนอยูที่นนั ทงัมีความ
สุขทงัมีอารมณ์ผา่นอยูก่เ็ป็นเอกคัคตารมณ์ แน่ะ เอกคัคตารมณ์ คืออารมณ์อนัเดียว นีถา้พดูไปตามขณะของจิต
มนัตอ้งเป็นอยา่งนี วติก วิจาร ปีติ สุขเอกคัคตา ถา้ขนัทีสองไปเป็นอยา่งไรล่ะ จิตมนัละเอียดแลว้ วติกวิจาร มนั
หยาบมนักล็น้ไปอีก มนักทิ็งวิตก วจิาร เหลือแต่ปีติ สุขเอกคัคตา อนันีเรืองจิตมนัดาํเนินการเอง เราไม่ตอ้งรู้
อะไร ใหรู้้วา่มนัเป็นอยา่งนี บดันีปีติไม่มี เหลือแต่สุขกบัเอกคัคตา เรากรู้็จกัปีติไปไหน ไม่หนีไปทีไหนหรอก
จิตของเรามนัละเอียดขึนไป กทิ็งส่วนทีมนัหยาบเท่านนั ส่วนไหนมนัหยาบ มนักทิ็งไป ทิงไปเรือยๆจนถึงทีสุด
แลว้ คือมนัทิงๆไป เหลือเอกคัคตากบัอุเบกขา มนักไ็ม่มีอะไร มนัจบอยา่งนนั

ยงิอยากให้สงบ มนัยงิไม่สงบ
เมือจิตดาํเนินการประพฤติปฏิบติั มนัจะตอ้งไปในรูปนี แต่ขอใหเ้รามีปัญญาเสียหน่อยหนึงวา่ ทีเราทาํครังแรกนี
นะเราตอ้งการใหจิ้ตสงบ แต่จิตมนักไ็ม่สงบ เราอยากใหม้นัสงบกไ็ม่สงบ อนันีคือเราทาํดว้ยความอยาก แต่เราไม่
รู้จกัวา่ทาํดว้ยความอยาก คือเราอยากใหม้นัสงบ มนัไม่สงบอยูแ่ลว้ เรากย็งิอยากใหม้นัสงบ อยากนีมนัเป็นเหตุมิ
ใช่อืน อยากใหส้งบนี เราไม่เขา้ใจวา่เป็นตณัหา กเ็หมือนเพิมนาํหนกัขึนอีก ยงิอยากขึนกย็งิไม่สงบขึน แลว้กเ็ลิก
กนัเท่านนัทะเลาะกนัไปเรือยๆไม่ไดห้ยดุหรอก นงัทะเลาะกนัคนเดียว นีกเ็พราะอะไร เพราะเราไม่นอ้มกลบัมา
วา่เราจะตงัจิตอยา่งไร ใหรู้้สภาวะของมนัวา่อาการของจิตมนักเ็ป็นของมนัอยา่งนนั ถา้มนัเกิดมาแลว้เวลาใดก็
พิจารณาวา่เรืองมนัเป็นอยา่งนนั เรืองจิตนีลกัษณะของจิตมนัเป็นอยา่งนี มนัไม่ไปทาํใหใ้ครหรอก ถา้เราไม่เห็น
วา่มนัเป็นอยา่งนนั มนัเป็นโทษ แต่ความเป็นจริงมนัไม่มีโทษหรอก เห็นวา่ลกัษณะอนันนัมนัเป็นอยา่งนนัเท่า
นนัแหละ

ความเห็นทถูีกต้องเกยีวกบัอารมณ์
เราจะตงัวิตก วจิาร วติกวิจารมนักผ็อ่นลงมา ผอ่นลงมาเรือยๆ มนักไ็ม่รุนแรง ทีมนัมีอารมณ์มาเรากว็ิจารไป
คลุกคลีไปกบัอารมณ์ มนัจะรู้เรืองเกียวกบัอารมณ์นนัเอง มิใช่อืน อนันีเราไปทะเลาะกนัเสียก่อนแลว้ กเ็พราะเรา
ตงัใจเหลือเกินวา่ เราอยากทาํความสงบ เมือนงัปุ๊บอารมณ์มากวน ยกขึนมาเท่านีกไ็ม่อยูแ่ลว้ กพ็ิจารณาออกไป
ตามอารมณ์เลย กนึ็กวา่มนัมากวนเรา ความเป็นจริงมนัเกิดจากทีนี เกิดจากความเห็นทีมนัอยากๆนีแหละ ถา้หาก
เราเห็นวา่เรืองจิตนีมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี มนักอ็าศยัการไปการมาอยา่งนนั ถา้เราไม่เอาใจใส่มนั ถา้เรารู้เรือง
ของมนัเสียแลว้ เหมือนกนักบัเรารู้เรืองของเดก็นอ้ย เดก็นอ้ยมนัไม่รู้จกัอะไร มนัจะพดูกบัเรา พดูกบัแขก มนัจะ
พดูอยา่งไรกพ็ดูไปตามเรืองของมนั ถา้เราไม่รู้เรืองของเดก็ เรากโ็กรธกเ็กลียดขึนมาอยา่งนนั ถา้เรารู้เรืองของเดก็
แลว้เรากป็ล่อย เดก็มนักพ็ดูของมนัไปอยา่งนนั เมือเราปล่อยอยา่งนีความไปยดึในเดก็นนักไ็ม่มี เราจะปรึกษากนั
กบัแขก เรากพ็ดูไปตามสบาย เดก็มนักคุ็ยเล่นไปตามเรืองของมนั เรืองของจิตมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี ไม่มีพษิ
อะไรนอกจากเราไปหยบิมนัขึนมา เลยไปยดึมนั ไปตะครุบมนัเท่านนัแหละมนักเ็ป็นเหตุขึนมาทีเดียว

เมือปีติเกิดขึนมา เราจะมีความสุขใจบอกไม่ถูกเหมือนกนั แต่ใครเขา้ไปถึงตรงนนัมนักรู้็จกั ความสุขเกิดขึนมา
อาการอารมณ์อนัเดียวมนักเ็กิดขึนมา กมี็วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา สิงทงั ๕อยา่งนีมนัรวมอยูที่อนัเดียวกนั



ถึงมนัเป็นคนละลกัษณะกต็าม แต่วา่มนัรวมอยูที่อนัเดียวกนั เราเห็นทวัถึงกนัไปหมด เหมือนกบัผลไมเ้อามารวม
ในกระจาดเดียวกนั มนัเป็นคนละอยา่งกช่็างมนั เราจะเห็นทุกอยา่งในกระจาดอนันนั วิตกกดี็ วจิารกดี็ ปีติกดี็
สุขกดี็ เอกคัคตากดี็ เรากม็องดูทีจิตตรงนนั มนัจะมีหมด ๕ อยา่ง กมี็ลกัษณะอนันนัมนัเป็นอยา่งนนั มีอยูอ่ยา่ง
นนั จะวา่มนัวิตกอยา่งไรวจิารอยา่งไร ปีติอยา่งไร สุขอยา่งไร บอกไม่ถูก เมือมนัรวมลง เรามองเห็นวา่มนัเป็น
อยา่งนนั มนัเตม็ในใจของเราอยู่

ภาวนาอย่าไปยดึมนัยดึตดิ
ตรงนีมนักแ็ปลกแลว้ การทาํภาวนาของเรากแ็ปลกแลว้ ตอ้งมีสติสมัปชญัญะ อยา่หลง ใหเ้ขา้ใจวา่อนันีมนัคือ
อะไร มนัเป็นเรืองขณะของจิต มนัเป็นเรืองวิสยัของจิตเท่านนั อยา่ไปสงสยัอะไรในเรืองปฏิบติันี มนัจะจมลงใน
พืนดินกช่็าง มนัจะไปบนอากาศกช่็าง มนัจะนงัตายเดียวนีกช่็างมนัเถอะ อยา่ไปสงสยัมนั เรืองการปฏิบติันีให้
มองดูลึก ลกัษณะจิตเรามนัเป็นอยา่งไร ใหอ้ยูก่บัความรู้อนันีเท่านนัทาํไปอนันีมนัไดฐ้านแลว้ มนัมีสติ
สมัปชญัญะรู้ตวั ทงัการยนื การเดินการนงั การนอน เมือเราเห็นอะไรเกิดขึนมากใ็หม้นัไป เราอยา่ไปติดอยา่ไป
ยดึมนัถือมนัมนั เรืองชอบใจ ไม่ชอบใจ เรืองสุข เรืองทุกขเ์รืองสงสยั ไม่สงสยั นนักเ็รียกวา่มนัวจิาร มนั
พิจารณา ตรวจตราดูผลงานของมนั อยา่ไปชีอนันนัเป็นอนันี อยา่เลย ใหรู้้เรือง เห็นสิงทงัหลายทีเกิดขึนกบัจิต
นนักส็กัแต่วา่เป็นความรู้สึกเท่านนัเอง เป็นของไม่เทียง เกิดขึนมากต็งัอยู่ ตงัอยูก่ด็บัไป กเ็ป็นไปเท่านนั ไม่มีตวั
ไม่มีตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่ควรยดึมนัถือมนัอนัใดอนัหนึงในสิงทงัหลายเหล่านี

รูปนามมนัไม่เทยีง
เมือเห็นรูปนามมนัเป็นเช่นนีตามเรืองของมนัแลว้ ปัญญาเห็นเช่นนีมนักเ็ห็นรอยเก่ามนั เห็นความไม่เทียงของจิต
เห็นความไม่เทียงของร่างกาย เห็นความไม่เทียงของความสุข ความทุกข์ ความรักความโกรธ มนัไม่เทียงทงันนั
จิตมนักว็บูแลว้กเ็บือ เบือกายเบือจิต เบือสิงทีมนัเกิดมนัดบั ทีมนัไม่แน่อยา่งนีเท่านนัแหละ จะไปนงัอยูที่ไหน
มนักเ็ห็น เมือจิตมนัเบือกห็าทางออกเท่านนั มนัหาทางออกจากสิงทงัหลายเหล่านนั ไม่อยากเป็นอยา่งนี ไม่อยาก
อยูอ่ยา่งนี มนัเห็นโทษในโลกนี เห็นโทษในชีวติทีเกิดมาแลว้ เมือจิตเป็นเช่นนี เราไปนงัอยูที่ไหน กเ็ห็น
เรืองอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา กไ็ม่มีทีจบัตอ้งมนัแลว้ จะไปนงัอยูโ่คนตน้ไมก้ไ็ดฟั้งเทศน์พระพทุธเจา้ จะไปนงัอยู่
บนภเูขากไ็ดฟั้งเทศน์พระพทุธเจา้ จะไปนงัทีราบกไ็ดฟั้งเทศนพ์ระพทุธเจา้เห็นตน้ไมทุ้กตน้มนัจะเป็นตน้เดียวกนั
เห็นสตัวทุ์กชนิดมนัเป็นสตัวอ์ยา่งเดียวกนั ไม่มีอะไรจะแปลกไปกวา่นี มนัเกิดแลว้มนักต็งัอยู่ ตงัอยูแ่ลว้กแ็ปรไป
ดบัไปเหมือนกนัทงันนั

เมอืยดึมนัมนักทุ็กข์
ฉะนนัเรากม็องเห็นโทษนีไดช้ดัขึน เห็นรูปนามอนันีไดช้ดัขึนมนัชดัขึนต่ออนิจจงั ชดัขึนต่อทุกขงั ชดัขึนต่อ
อนตัตา ถา้มนุษยท์งัหลายเขา้ไปยดึมนัถือมนัวา่มนัเทียง มนัจริงอยา่งนนั มนักเ็กิดทุกขขึ์นมาทนัที มนัเกิดอยา่งนี
ถา้เราเห็นรูปนามมนัเป็นของมนัอยา่งนนั มนักไ็ม่เกิดทุกข์ เพราะไม่ไปยดึมนัถือมนั นงัอยูที่ไหนกมี็ปัญญา เห็น
แมต้น้ไมก้เ็กิดปัญญาพิจารณา เห็นหญา้ทงัหลายกมี็ปัญญา เห็นแมลงต่างๆกมี็ปัญญา รวมแลว้มนัเขา้จุดเดียวกนั
เป็นธรรมะ เป็นของไม่แน่นอนทงันนั นีคือความจริง นีคือสจัจธรรม มนัเป็นของเทียง มนัเทียงอยูต่รงไหน มนั



เทียงอยูต่รงทีวา่ มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ไม่แปรเป็นอยา่งอืนเท่านนัละ กไ็ม่มีอะไรมากไปกวา่นนั ถา้เราเห็นเช่นนี
แลว้ มนักจ็บทางทีจะตอ้งไป

รู้แจ้งตามเป็นจริง : ไม่มเีรา ไม่มเีขา
ในทางพระพทุธศาสนานี เรืองความเห็นนี ถา้เห็นวา่เราโง่กวา่เขามนักไ็ม่ถูก เห็นวา่เราเสมอเขา มนักไ็ม่ถูก เห็น
วา่เราดีกวา่เขามนักไ็ม่ถูก เพราะมนัไม่มีเรา นีมนัเป็นเสียอยา่งนี มนักถ็อนอสัมิมานะออก อนันีท่านเรียกวา่เป็น
โลกวทูิ รู้แจง้ตามเป็นจริง ถา้มาเห็นจริงเช่นนนั จิตมนักรู้็เนือรู้ตวั รู้ถึงทีสุด มนัตดัเหตุแลว้ ไม่มีเหตุผลกเ็กิดขึน
ไม่ได้ อนันีพดูถึงขอ้ปฏิบติั มนัจะดาํเนินการของมนัไปอยา่งนนั

รากฐานทเีราจะต้องปฏิบัตใิหม่ๆ
๑. ใหเ้ป็นคนซือสตัย์ ตรงไปตรงมา

๒. ใหเ้ป็นคนกลวั เป็นคนละลายต่อบาป

๓. มีลกัษณะทีถ่อมตวัในใจของเรา เป็นคนทีมกันอ้ย เป็นคนทีสนัโดษ

ถา้คนมกันอ้ยในการพดูการอะไรทุกอยา่ง มนักเ็ห็นตวัของตวัไม่เขา้ไปวุน่วาย รากฐานทีมีอยูใ่นจิตนนักล็ว้นแต่
ศีล สมาธิ ปัญญาเตม็อยูใ่นจิต ไม่มีอะไรอืน จิตในขณะนนักเ็ดินในศีล ในสมาธิ ในปัญญาโดยอาการเช่นนนั

ฉะนนันกัปฏิบติัเรานนัอยา่ประมาท ถึงแมว้า่ถูกตอ้งแลว้กอ็ยา่ประมาท ผดิแลว้กอ็ยา่ประมาท ดีแลว้กอ็ยา่
ประมาท มีสุขแลว้กอ็ยา่ประมาท ทุกอยา่งท่านวา่อยา่ประมาท ทาํไมไม่ใหป้ระมาท เพราะอนันีมนัเป็นของไม่
แน่ ใหจ้บัมนัไวอ้ยา่งนี จิตใจเรากเ็หมือนกนั ถา้มีความสงบแลว้กว็างความสงบไว้ แหม มนัอยากจะดีใจ แต่ดีก็
ใหรู้้เรืองมนั ชวักใ็หรู้้เรืองมนั

การอบรมจิต เป็นเรืองของตนเอง
ฉะนนัการอบรมจิตนนัเป็นเรืองของตนเอง ครูบาอาจารยบ์อกแต่วิธีทีอบรมจิต กเ็พราะจิตมนัอยูที่เรา มนัรู้จกั
หมดทุกอยา่ง ไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตวัเรา เรืองปฏิบติัมนัอาศยัความถูกตอ้งอยา่งนี ใหท้าํจริงๆเถอะ อยา่ไปทาํไม่
จริง คาํวา่ทาํจริงๆนนัมนัเหนือยไหม ไม่เหนือย เพราะทาํทางจิต ประพฤติทางจิต ปฏิบติัทางจิต ถา้เรามีสติอยู่ มี
สมัปชญัญะอยู่ เรืองทีถูกทีผดิมนักต็อ้งรู้จกั ถา้รู้จกัเรากรู้็จกัขอ้ปฏิบติัเท่านนั ไม่จาํเป็นมาก ดูขอ้ปฏิบติัทงัหลาย
ทุกสิงทุกส่วนแลว้กใ็หน้อ้มเขา้มาอยา่งนนัทุกคน

เราทาํประโยชน์ต้องทําให้สมบูรณ์
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มนักจ็วนค่อนพรรษาแลว้ ตามความจริงลกัษณะของคนเรานนันานๆ ไปมนั
ชอบอยากประมาทในขอ้วตัรทีตงัไว ◌้ไม่เสมอตน้เสมอปลาย แสดงวา่
ปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ อยา่งทีเราตงัใจไวก่้อนพรรษา เราจะทาํอะไรกนั
กต็อ้งทาํประโยชน์อนันนัใหส้มบูรณ์ ระยะสามเดือนนีใหม้นัตลอดตน้ตลอด
ปลาย ตอ้งพยายามใหเ้ป็นทุกๆคน เราตงัใจไวว้า่เราจะปฏิบติักนัอยา่งไร
ก่อนเขา้พรรษา ขอ้วตัรเราตอ้งทาํกนัอยา่งไร ตงัใจอยา่งไรใหร้ะลึกถึงวา่ ถา้
หากมนัยอ่หยอ่นกต็อ้งกลบัตวัปรับปรุงเรือยๆ เหมือนกบัเราภาวนาทาํอานาปานสติ ลมหายใจเขา้ออกสมาํเสมอ
เมือมนัเป็นไปตามอารมณ์กย็กขึนมาอีก ตงัใหม่ อยา่งนีกเ็หมือนกนั ทางจิตของเรา ทางกายของเรา กเ็ป็นอยา่ง
นนัตอ้งพยายาม
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คลิกเมาส์ทีใดกไ็ดใ้นเฟรมนีเพือเรียกเมนูด่วน
เพยีรละกามฉนัทะ

พระโพธญิาณเถร (หลวงพอ่ชา สภุทัโท)

วดัหนองป่าพง อบุลราชธานี

คดัลอกจาก http://www.geocities.com/clcseacon/preaching22.html

กาโมฆะ โอฆะ คอื กาม จมอยูใ่นรปู ในเสยีง ในกลนิ ในรส ในโผฏฐัพพะ ทมีันจมอยู่

คอืมันดแูตข่า้งนอก ไมด่ขูา้งใน ไมด่ตูวัของเรานแีตเ่ราชอบดคูนอนื คนอนืเห็นหมดแลว้ แตต่วั

เราไมช่อบดกูนั มนัจงึไมเ่ห็น มนัไมใ่ชเ่ป็นของยากลําบากอะไร แตเ่ราไมพ่ยายามทสีดุในตรงนี

ยกตวัอยา่ง มองดสูกีาสวย ๆ เป็นอยา่งไรละ่ พอมองเห็นหนา้ มันมองเห็นหมดทกุอยา่ง เห็นไหม 

ดใูนใจนกี็ไดเ้ห็นสภาพของผูห้ญงิเป็นอยา่งไรเห็นแลว้ พอตานอกมองเห็น ตาในเห็นหมดทกุ

แหง่ ทําไมมนัเร็วอยา่งนัน คอื มนัจมอยูใ่นนํา มันจมอยู ่มนัวนิจิฉัยอยู ่มันวจัิยอยู ่มนัตดิอยูใ่นนัน 

เพราะวา่เราเป็นทาสมัน เหมอืนเราเป็นทาสของคนหนงึคนนันมอํีานาจมากกวา่เรา ชใีหว้งิก็ตอ้ง

วงิ ใหนั้งกต็อ้งนัง ใหเ้ดนิก็ตอ้งเดนิ เพราะอะไร เราฝืนไมไ่ดเ้พราะเราเป็นทาสเขา เราเป็นทาส

ของกามนกี็เชน่กนั จะเขยีอยา่งไรมันก็ไมอ่อก ยงิใหค้นอนืเขยีก็ยงิรา้ยเราตอ้งเขยีของเราเอง

ดงันัน การปฏบิตัธิรรมะน ีเรอืงทมีันจะพน้ทกุข ์พระพทุธเจา้ทา่นจงึมอบใหเ้รานเีอง 

พดูงา่ย ๆ อยา่งพระนพิพานน ีพระพทุธเจา้ทา่นตรัสรูช้ดัแจง้ ทําไมไมอ่ธบิายธรรมะใหล้ะเอยีด

แยบคายเกยีวกบัเรอืงนพิพาน ทา่นบอกแตว่า่ใหป้ฏบิตัริูเ้ฉพาะตวัเทา่นันแหละ ทําไมถงึ

บอกอยา่งนัน กค็วรจะชวีา่มนัเป็นอยา่งนันอยา่งนมีใิชห่รอื พระพทุธเจา้ทา่นปฏบิตัมิาเพอืจะเป็น

พระพทุธเจา้หลายอสงไขย ก็เพอืทา่นจะไดโ้ปรดสตัวนั์นเอง ทําไมทา่นไมช่พีระนพิพานใหรู้จั้ก

กนั ใหม้ันไปกนั บางคนก็คดิอยา่งนัน ถา้พระพทุธเจา้รูจ้รงิก็บอกจรงิ ๆ ส ิจะปกปิดอําพรางไว ้

ทําไม ความเป็นจรงิคดิเชน่นมีันผดิ คอื เราจะเห็นอยา่งนันไมไ่ด ้มันจะเห็นเพราะการประพฤต ิ

เพราะการปฏบิัต ิทา่นเพยีงแตจ่ะแนะแนวทางพอใหเ้กดิปัญญาเทา่นัน บอกแตว่า่ใหป้ฏบิตัเิอง 

ใหก้ระทําเอง ผูบ้รรลกุเ็ห็นเอง

แตว่า่แนวทางททีา่นแนะไปมันก็ขดัใจเราอยูแ่ลว้ ใหม้กันอ้ย ใหส้นัโดษ ใหอ้ยา่งนัน

อยา่งน ีเราก็ยังไมช่อบอยูแ่ลว้ เลยบอกไปวา่ ใหท้า่นชนีพิพาน ชทีางไปนพิพานใหค้นทงีอมอืงอ

เทา้ไปก็ได ้อยา่งตวัปัญญากเ็หมอืนกนั ทา่นจะเอาตวัปัญญานชีกีนัใหเ้กดิปัญญา เอาปัญญาให ้

กนัไมไ่ดห้รอก แตท่า่นก็แนะแนวทางทจีะใหเ้กดิปัญญานไีด ้แตจ่ะเกดิปัญญามากหรอืนอ้ยนัน

แลว้แตก่รณี พดูถงึบญุวาสนาบารมคีวามรูค้วามเห็นมันตา่งกนั เชน่ พดูถงึวัตถอุนัหนงึ อยา่งรปู

สงิหอ์ยูห่นา้โบสถเ์ราน ีตา่งคนตา่งด ูดตูวัเดยีวกนักไ็มเ่หมอืนกนั คนนวีา่ “แหม...สวย” คนนันวา่ 

“ไมส่วย” ก็ตวัเดยีวกนันันแหละ สวยไมส่วยเทา่นเีราก็รูจั้กวา่มันเป็นอยา่งไร ฉะนัน ผูบ้รรลธุรรมะ

ชา้กวา่กนัเร็วกวา่กนัมันมอียู ่พระพทุธองคแ์ละสาวกทังหลายก็เหมอืนกนั ททีา่นประพฤตปิฏบิตั ิ

มานัน ความเป็นจรงิทา่นทําดว้ยตนเอง แตว่า่ทําดว้ยตนเองนันก็ตอ้งอาศัยครบูาอาจารยบ์อก

อบุายใหเ้กดิปัญญา ทา่นไมส่ามารถเอาปัญญาใหก้นัไดห้รอก ทา่นสามารถแตจ่ะใหค้วามรูเ้ป็น

บอ่เกดิของปัญญาเทา่นัน
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ทนีเีมอืเราจะฟังธรรม ฟังมันจนหมดสงสยั มันก็ไมห่มดหรอกความสงสยัไมห่มดดว้ย

การฟังหรอืการคดิ เราตอ้งเอาไปฟอกใหมฟ่อกใหมค่อืปฏบิตัใิหม ่ถงึแมว้า่ทา่นจะพดูความจรงิ

มาสกัเทา่ไรก็ตามเถอะ เราก็ไมรู่ไ้มเ่ห็นตามความเป็นจรงินัน ถา้รูก้็สกัแตว่า่คาดคะเนหรอื

ประมาณเอาเทา่นัน แตถ่งึไมบ่รรลธุรรมะในขณะทฟัีงอยูนั่นก็ตวัจติมันสรา้งตวัมันขนึได ้

มเีหมอืนกนัในครังพทุธกาล นังฟังธรรมะ บรรลธุรรมะถงึขนัทสีดุในขณะทนัีงฟังอยูก่็ม ี

แตว่า่เมอืฟังอยู ่มันรูอ้บุาย มันเร็ว คลา้ย ๆ กบัลกูโป่ง ลกูโป่งนันนะ เขาสบูลมเขา้มนัพองตวั ลม

ทมีันอยูใ่นลกูโป่งนัน มันมพีลงัทจีะดนัออกมา มันพยายามทจีะออกแตม่ันไมม่รี ูพอเอาเข็มหมดุ

ไปแทงสกันดิเดยีวเทา่นัน ลมกฟี็ออกไปเลย อนันกี็ฉันนันวสิยัของสาวกทฟัีงธรรมะ บรรลธุรรมะ

ในอาสนะทนัีงนันก็เหมอืนกนัไมม่อีะไรสมัผัส มันดนัอยูเ่หมอืนลกูโป่ง ทมีนัทบึอยู ่คอืมันมอีะไร

บงัอยูน่ดิเดยีว มันไมอ่อก พอไดฟั้งธรรมะถกูจรติเขา้เทา่นัน ก็เกดิปัญญาปุ๊ บขนึมาทนัท ีลว่งรูใ้น

เวลาตอ่มา ปลอ่ยวางในเวลานันทา่นกบ็รรลธุรรมอยา่งแทจ้รงิได ้มันเป็นเสยีอยา่งนัน มนังา่ย ก็

เพราะมนัพลกิกลับเทา่นันแหละ มันเปลยีนหรอืมันพลกิออกจากความเห็นอยา่งนันมาเป็นความ

เห็นอยา่งน ีจะวา่ไกลมันก็ไกล จะวา่ใกลม้นัก็ใกล ้

อนันเีป็นของทําเอาเอง พระพทุธเจา้ใหอ้บุายทจีะทําใหเ้กดิปัญญาครบูาอาจารยเ์รา

ทกุวนันกี็เหมอืนกนัฉันนัน ทา่นเทศนใ์หเ้ราฟัง เอาความจรงิพดูใหฟั้งกนั แตเ่ราก็เอาความจรงิ

นันไปไมไ่ด ้เพราะอะไรมันมเียอือะไรมาปิดบงัอยูน่ะ นจีะหมายวา่มันจมก็ได ้มันจมอยูใ่นนํากา

โมฆะ โอฆะ คอื กาม ภโวฆะ โอฆะ คอื ภพ ภพทเีกดิ กามทังหลายก็อยูใ่นรปู ในเสยีง ในกลนิ 

ในรส ในโผฏฐพัพะ ในธรรมารมณ์วา่เป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ยดึมันถอืมนัอยูใ่นกามแน่น

ดงันัน ผูป้ฏบิตับิางทกี็เบอืเออืมระอา เบอืในการปฏบิตั ิขเีกยีจไมต่อ้งดอูนืไกลหรอก 

อยา่งเราฟังธรรมะกนันไีมค่อ่ยจะจําอยูใ่นใจกนัแตว่า่ถกูคนอนืเขาดา่ ดา่อยา่งจรงิจัง โนน้...ดา่แต่

วนัเขา้พรรษาโนน้ดา่อยา่งหนัก ถงึวันจะออกพรรษาแลว้มนัก็ยังไมล่มื อกีพรรษาหนงึมันกย็งัไม่

ลมื ชวัชวีตินกี็ยงัไมล่มืถา้มันเขา้ถงึใจจรงิ ๆ แตธ่รรมะทพีระพทุธเจา้ทา่นสอนใหม้กันอ้ย ปฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบ ทําไมไมอ่ยากจะเอาเขา้ไปในใจนัน ทําไมมันถงึลมืกนัมาตงันมนาน

ไมต่อ้งพดูถงึอะไรมากหรอก ขอ้วตัรเราน ีอยา่งเราตงัขอ้วัตรวา่ กอ่นฉันหรอืฉันเสร็จ

แลว้เก็บบาตร อยา่ไปคยุกนันะ เทา่นมีนัก็ยังไมค่อ่ยจะได ้แตรู่ด้ว้ยวา่การคยุกนันมีันดอีะไรไหม 

มันตกอยูใ่นกามทังนันแหละ คยุไปคยุมาก็ขดัแยง้กนั แลว้ก็ทะเลาะกนัขดัใจกนัเทา่นันไมม่เีรอืง

อะไรมากหรอก เทา่นมีใิชเ่ป็นของละเอยีด เป็นของหยาบ ๆ อยา่งนมีันก็ไมค่อ่ยจะเอานะคนน ีวา่

อยากจะบรรลธุรรม แตจ่ะเดนิไปทางนันไมค่อ่ยจะเดนิ มาตามทางน ีมันเป็นไปเสยีอยา่งนัน ขอ้

วตัรทกุอยา่งทกุประการน ีมนัเป็นอบุายใหเ้ขา้ไปเห็นธรรมะทงันัน แตเ่ราไมค่อ่ยรู ้ไมค่อ่ย

ประพฤตปิฏบิตัใิหม้ันเดนิไปตรงนัน

การปฏบิตัอิยา่งจรงิจังน ีคําวา่อยา่งจรงิจัง มใิชล่งเรยีวลงแรงอะไรมาก คอืตงัใจใหม้ัน

มพีลงัของจติขนึเทา่นัน ใหพ้ยายามมคีวามรูท้กุอยา่งทมีันเป็นมา ทมีันจะจมอยูใ่นกาม ทมีันเป็น

ขา้ศกึ เทา่นกี็ยังไมค่อ่ยจะได ้ทกุปีจวนจะออกพรรษาก็ยงิเป็นนะ คอืมนัเดนิไมไ่หวมันเดนิไปสดุ

ขดีของมนัแลว้ จวนจะออกพรรษาเทา่ไหรย่งิเลอะ เรยีกวา่มนัไมม่ตีน้ ไมม่ปีลาย มันไมส่มําเสมอ 

พดูทกุปีทําไมค่อ่ยจะได ้ตงัขอ้วตัรปุ๊ บไมถ่งึปีเลย...เสยี...เสยีแลว้ จวนจะออกพรรษาก็เอาแลว้



เกดิคยุกนั เกดิอะไรตอ่อะไร อารมณ์ตา่ง ๆ หลายอยา่ง...เลอะ ชอบจะเป็นอยา่งนัน อยา่งนถีา้ผู ้

ปฏบิตัจิะใหด้นีะทา่นจะตอ้งรูม้ันวา่ อนันทํีาไมถงึทําอยา่งนัน นเีป็นเพราะวา่มนัมองไมเ่ห็นโทษ

มาบวชในพระพทุธศาสนาก็อยูก่นัอยา่งน ีไมม่อีะไรมากหรอกเวลาเราสกึออกไปแลว้น ี

ไปรบกนัไปยงิกนั ยงิเฉียดกนัทกุวัน ๆ อยา่งนยีังชอบ อยากจะไปกนัจรงิ ๆ อนัตรายมนัใกลเ้หลอื

เกนิก็ยังยอมอยา่งนัน ทําไมมันถงึไมเ่ห็นนะ จะตายเพราะลกูกระสนุเขานะยอมไป แตจ่ะตายเพอื

ทจีะสรา้งคณุงามความดนีไีมย่อม ดแูคน่กี็พอแลว้ ก็เพราะเราเป็นทาสมนันันเองแหละ ไมใ่ชอ่นื

หรอก เราดเูทา่นกี็รูจั้ก เพราะเราไมเ่ห็นโทษมนั ไปโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โอโ้ฮ...ทหาร

บา้ง ตํารวจบา้ง ขาขาดก็ม ีแขนขาดก็ม ีเดนิอยา่งเตา่ก็ม ีขนาดนันยงัวงิแขง่กนัเลย คนขาเดยีว

วงิแขง่กนัสนุกสนาน นเีราก็ไปนังด ูมันไมเ่ห็นโทษ อนันกี็น่าอศัจรรยเ์หมอืนกนันะ มันน่าจะเห็น

แตย่งัไมเ่ห็น ถา้ยังไมเ่ห็นอยา่งนัน ก็ออกไมไ่ด ้มันก็เวยีนในวฏัฏะจนได ้นมีันเป็นเสยีอยา่งน ีไม่

พดูอยา่งอนื พดูถงึสงิใกล ้ๆ นกี็รูจั้ก

ถา้เราพดูถงึเกดิมาทําไมมนุษยน์ ีมนัก็คงตอบปัญหาไดย้ากเพราะมันยังไมเ่ห็นนันเอง 

มันตกอยูใ่นกาม ตกอยูใ่นภพ ภพคอืทเีกดิมันเป็นทเีกดิของเรา พดูกนังา่ย ๆ ทเีกดิของสตัวท์กุ

วนันคีอือะไร ภพนันสําหรับกอ่ชาต ิมันจะไปเกดิในภพนันนะ ทไีหนกช็า่ง มันเป็นภพ

อยา่งเชน่ตน้ไมใ้นสวนของเรา มตีน้ลําไยทเีราชอบ ๆ อยา่งนนัีนแหละคอืภพอนัหนงึ

ถา้เราไมรู่จั้กมันดว้ยปัญญามันเป็นภพอยา่งไรละ่คอื เราจะมสีวนลําไยอยูส่กั ๑๐๐ ตน้ ๑,๐๐๐ ตน้

ก็ชา่งเถอะ ขอใหถ้อืวา่บรเิวณนเีป็นตน้ไมข้องเราทังนัน แลว้มนัจะไปเกดิเป็นตวัดว้งอยูท่กุ ๆ ตน้ 

เจาะอยูใ่นนัน แตต่วัใหญม่ันนอนอยูใ่นบา้น แตแ่ขนงของมันไปเจาะตน้ไมอ้ยู ่ทําไมถงึจะรูจั้กวา่

มันเป็นภพ มันเป็นภพทเีกดิคําวา่ภพก็เพราะอปุาทานวา่ อนันตีน้ไมข้องเรา สวนของเรา อยา่งนัน

ถา้มคีนเอามดีไปสบัซ ิสบัตน้ลําไยตาย เจา้ของอยูบ่า้นตาย เดอืดรอ้น จะตอ้งไปตอ่วา่กนั จะตอ้ง

ไปทะเลาะกนั จะตอ้งไปฆา่ไปแกงกนัอกี ทมีันไปทะเลาะกนั มันไปเกดิตรงนันแหละ ภพคอื

ตน้ไมท้อีปุาทานยดึมันวา่ อนันสีวนเรา อนันตีน้ไมข้องเรา จะไปเกดิทวีา่มันเป็นของเรา จะไปเกดิ

ทภีพอนันัน อยา่งปลกูลําไยหรอืทเุรยีนสกั ๑,๐๐๐ ตน้ก็ด ีใหเ้ขาไปสบัเถอะตน้ใดตน้หนงึในสวน

นัน มันถกูเราทังนันแหละไมว่า่อะไรมนัไปเกดิตรงนันอยูต่รงนัน มนัไปเกดิเมอืเรารูจั้ก รูเ้พราะ

ความไมรู่ ้รูจั้กวา่เขาไปตดัลําไยของเรา แตไ่มรู่ว้า่ นไีมใ่ชต่น้ลําไยของเรา เรยีกวา่รูด้ว้ยความไม่

รู ้มนัก็ตอ้งเกดิในภพนันสิ

วฏัฏะน ีมันจะเกดิโดยวธินี ีคอื มันตดิภพอนันันอยู ่มนัอาศยัภพนันอยู ่มันจะพลอยไป

ดใีจในทนัีน นกี็คอืความเกดิ มนัจะพลอยไปเสยีใจในทนัีน นคีอืความเกดิ นมีันวางยงัไมไ่ด ้มนั

เป็นตวัวัฏฏะทังนันแหละ สํสาเร ทกฺุขํ ทกุขใ์นสงสาร มันก็เป็นไปตามวัฏฏะ อนันใีหไ้ปคดิใหไ้ป

พจิารณาด ูอะไรทเีรายดึวา่นันเรานันของเรา นันแหละเป็นภพทังนัน เห็นงา่ย ๆ ภพนันมไีวเ้พอืจะ

เกดิ อปุาทานนมีไีวเ้พอืจะเกดินันแหละ พระพทุธเจา้ทา่นวา่มอีะไรก็อยา่ใหม้นัม ีใหม้ันม ีแตอ่ยา่

ใหม้นัม ีใหรู้จั้กวา่มหีรอืไมม่นัีนมันเป็นอยา่งไร ใหรู้เ้รอืงตามความจรงิของมัน อยา่ใหม้นัเกดิทกุข์

ภพทเีราเกดิมานนีะ มนัอยากไปเกดิอกีใชไ่หม พระเณรเราทกุคนเคยเกดิมาจากไหน

ละ่ ทไีหนทเีราเกดิมาเคยรูไ้หม เราอยากจะเขา้ไปอกีใชไ่หม ตรงนันนะน ีดซู ิทกุคนเตรยีมตวัทัง

นัน มันเกดิมาจากตรงไหน มันก็จะเขา้ไปตรงนันแหละ จวนจะออกพรรษาแลว้มนัเตรยีมตวัจะไป

เกดิตรงนัน อยา่งนันมันน่าจะเห็น มันน่าจะรูน้ะวา่ถา้ไปเกดิตรงนัน มันจะเป็นอยา่งไรนะ ตวัขนาด



นไีปอยูใ่นทอ้งของคนมันจะอยูย่ากลําบากแคไ่หน ดซู ิใหเ้ราอยูใ่นกฏุสิกัวนัหนงึก็พอแลว้ปิด

ประตหูนา้ตา่งไวอ้ดึอดัเต็มทแีลว้ จะไปอยูใ่นนันสกั ๑๐ เดอืน ๙ เดอืน ลองคดิดซู ิอยา่งนันก็ยัง

ไมเ่ห็นโทษของมันวา่เราอยูอ่ยา่งไร วา่ชาตมินัเป็นทกุขอ์ยา่งไร ก็ไมรู่เ้รอืง ยงัอยากจะดนัเขา้ไป

อยูใ่นนันอกีหรอื ทําไม มันน่าจะเห็นแตว่า่มนัไมเ่ห็น

ทําไมมนัไมเ่ห็น มันไปคาอะไร มนัไปตดิอะไรอยูน่ะ ไปวจัิยเอาเองซ ิก็เพราะมันมภีพ

มชีาตทิมีนัเกดิ ไปดรูปูเด็กทอียูใ่นศาลานันสเิห็นไหม ใครกลัวไหม ไมม่ใีครกลวัหรอก เห็นเด็กที

มันนอนอยูใ่นทอ้งมันก็เป็นอยา่งนันทังนัน เราก็อยากจะสรา้งมันขนึอกีใหม้ันเป็นอยูต่วัเราก็อยาก

จะไปนอนแชใ่นนันอกี แชอ่ยูอ่ยา่งนัน ทําไมไมเ่ห็นโทษมนั ไมเ่ห็นประโยชนม์ัน ดซู ินันคอืภพ 

มันอยูนั่นแหละ มันเวยีนอยูนั่นแหละ นพีระพทุธเจา้ทา่นใหพ้จิารณากนัตรงน ีพจิารณาดเูอาเถอะ

แตว่า่ดไูปดมูาก็ยงัไมเ่ห็น มันยงัเตรยีมตวัจะไปอยูท่กุคนนันแหละรูอ้ยูว่า่ตรงนันมันไมค่อ่ยสบาย 

แตม่นัก็อยากเอาศรีษะโผลเ่ขา้ไปตรงนัน ยนืคอเขา้ไปหาบว่งนันอกี ทังทรีูว้า่บว่งน ีถา้หากยนืคอ

เขา้ไปถกูบว่ง มันจะลําบากก็รูอ้ยู ่แตก่็อยากจะยนืคอเขา้ไปในบว่งนันอกี ทําไมไมรู่ว้า่มันเป็น

อยา่งนัน อนันมีันเป็นเรอืงปัญญาทงันัน เรอืงเราจะพจิารณา

บางคนเมอืเทศนอ์ยา่งนกี็วา่ “ถา้อยา่งนนัก็บวชกนัหมดละส ิจะไมม่โีลกกนัหรอื โลก

เราจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร” ไมม่ใีครบวชหมดหรอก ไมม่ใีครบวชหมด โลกนมีันก็อยูไ่ดเ้พราะคนหลง

อยา่งน ีเรอืงนมีันไมใ่ชเ่รอืงเล็ก ๆ เทา่ไหรห่รอก ผมก็บวชมา เขา้วดัตงัแตอ่าย ุ๙ ขวบเลย

พยายามมันอยูอ่ยา่งน ีแตไ่มค่อ่ยจะรูเ้รอืงหรอกสมัยกอ่น มารูเ้มอืเป็นพระนันแหละ พอบวชมา

แลว้ โอโ้ฮ มนักลวัทังนันแหละ มนัคลา้ย ๆ วา่เห็นกามทเีขาอยูน่ะ ไมเ่ห็นความสนุกกบัเขา แต่

เห็นความทกุขม์ากกวา่ มนัคลา้ย ๆ กบักลว้ยนําวา้ใบหนงึ เราไปทานมัน มนัก็หวานดอียูม่ันมรีส

หวานก็รูอ้ยู ่แตเ่วลานรีูอ้ยูว่า่เขาเอายาพษิไปฝังไวใ้นกลว้ยใบนัน แมจ้ะรูอ้ยูว่า่มนัหวานเทา่ไรก็

ชา่ง ถา้กนิไปแลว้มนัจะตายใชไ่หมความเห็นมนัเป็นเชน่นันทกุท ีวา่จะกนิก็เห็นยาพษิฝังอยูใ่น

นันทกุทนัีนแหละ มันก็เลยถอยออกมาเรอืย ๆ จนกระทงัมอีายพุรรษามากขนาดนแีลว้ ถา้เรามอง

เห็นแลว้ มันไมน่่ากนิเลยนะ

บางคนก็ไมเ่ห็น บางคนก็เห็นอยูแ่ตอ่ยากไปทดลอง ทดลองยาพษิ ฝ่ามอืมันมแีผล 

อยา่ไปแตะของพษินะ มันซมึซาบเขา้มาได ้สมัยกอ่นผมก็เคยคดิเหมอืนกนั เมอือายพุรรษาได ้

๕-๖ พรรษา นกึถงึพระพทุธเจา้ ปฏบิตั ิ๕-๖ พรรษาก็ปฏบิตัไิดแ้ลว้ แตเ่รามันหว่งโลกมันอยาก

จะกลบัไปอกีแหละ จะไปสรา้งโลกสกัพักหนงึจะดลีะมัง มันจะไดรู้เ้รอืงอะไรตอ่อะไรด ีพระ

พทุธองคท์า่นก็ยงัมรีาหลุเวย้ เรามนัจะเกนิไปละมงั ก็นังภาวนาไปเรอืย ๆ ก็เลยเกดิความรูม้า...ดี

เหมอืนกนัแตพ่ระพทุธเจา้องคน์น่ีากลวัจะไมเ่หมอืนองคก์อ่น มนัมาตอ่ตา้นนะองคน์น่ีากลวัจะจม

ลงไปในโคลนเลย มนัจะไมเ่หมอืนพระพทุธเจา้องคก์อ่นละมัง น ีมันตอ่ตา้นกนัเรอืยมา มนัเป็น

เสยีอยา่งนัน ตงัแต ่๖-๗ พรรษา ถงึ ๒๐ พรรษาน ีโอย มนัรบกนัขนาดหนัก เดยีวนมีันจะหมด

กระสนุแลว้ ยงิมานาน กลวัพระเณรทนีมีกีระสนุมาก ๆ อยากจะไปยงิกนัอยูน่ะ ถา้หากวา่มันอยาก

ก็คดิใหม้นัดเีสยีกอ่น

เรอืงกามทังหลายนนีะ มันออกไดย้าก มันยากทจีะเห็น ทมีันจะเห็นได ้มันกม็อีบุาย

ของมันอยู ่ผมวา่มนัไมแ่ปลกอะไรกนัเทา่ไหรก่บัเราฉันเนอื เนอืมันยดัเขา้ไปในซกีฟันของเรา 

แหม...มันปวดมันเจ็บฉันขา้วยังไมเ่สร็จแตก่็เอาไมจ้มิมนัออก เนอืมันหลดุออกไปจากฟันเราก็



สบายไปพักหนงึ แลว้ก็ไมอ่ยากฉันเนอือกี แตพ่อเห็นเนอืมาก็ฉันอกี แลว้ก็ไปอดุอกี อดุอกีก็เอา

ไมไ้ปจมิออกอกี มันก็สบายสกันดิหนงึอกี เทา่นันแหละ เรอืงของกามไมใ่ชอ่นืหรอกเทา่น ีไมม่ี

อะไรมากไปกวา่น ีเนอืมันอดุซฟัีนมันก็เป็นอยา่งนันแหละ ทรุนทรุาย เอาไมจ้มิออกก็สบายไปพัก

หนงึ ไมม่ากไปกวา่น ีอนันกี็เหมอืนกนั อดึอดั ๆ เอามันออกสกันดิหนงึ โอย...เทา่นันแหละ ไมรู่ ้

วา่มันเรอืงอะไร เรอืงบา้ ๆ บอ ๆ

อนันไีมม่ใีครสงัสอนเราหรอก เราคดิของเราไป พจิารณาไปเรอืยเรานังภาวนาอยูก่็เห็น

วา่เรอืงกามน ีคลา้ย ๆ กบัรังมดแดงใหญ ่ๆ เราเอาไมไ้ปแหย ่ยงิแหยก่็ยงิหลน่มาใส ่มดมันหลน่

ลงมาใสห่นา้ใสต่าแสบหแูสบตา นันก็ยงัไมเ่ห็นโทษมัน มนัน่าจะเห็นโทษมันนะ แตว่า่มันไม่

เหลอืวสิยัของมนุษยน์ะ คําสอนของพระพทุธเจา้ไดค้วามวา่อะไรทเีราเห็นโทษ มันดขีนาดไหนก็

ชา่งมันเถอะ มนัเสยีหาย อะไรเรายงัไมเ่ห็นโทษมัน มนัก็ดทัีงนัน ทกุอยา่งใหเ้ขา้ใจวา่ ถา้เราไม่

เห็นโทษในสงิทังหลายเหลา่นัน ออกจากสงิทงัหลายเหลา่นันไมไ่ด ้

เห็นไหมละ่ ถงึจะน่ารังเกยีจขนาดไหนมันก็ด ีงานชนดินมีันเป็นงานสกปรก แตถ่งึไม่

ตอ้งจา้งคนเขากส็มัครทํางาน งานอยา่งอนืเขาใหว้นัละ ๒๐-๓๐ บาทก็ไมเ่อา งานนไีมต่อ้งจา้ง

เลย ยอมมาเป็นทาสเอง มใิชว่า่เป็นงานสะอาดเสยีดว้ย งานสกปรกทําไมมนัชอบทํากนั นจีะวา่

มันมปัีญญากนัไดอ้ยา่งไร คนเราน ีเอาไปคดิกนัดนูะ เห็นไหมสนัุขน ีเห็นสนัุขทอียูใ่นวดัเราไหม 

มันมเีป็นฝงู ๆ โอโ้ฮ มนักดักนับางตวัขาขาดเลย อกีสกัเดอืนก็ไมไ่ดโ้อกาสสกัทหีนงึ พอเขา้ไป

ตวัทมีันมกํีาลงัมาตะครบุ เกอืบตายออกมานะ ลากขาออกไป รอ้งเอง๋ ๆ เขาวงิเป็นฝงูก็ยังจะตาม

ไปอกี กําลงัมนันอ้ยก็นกึวา่จะไดก้บัเขาสกัทหีนงึเขากดัเสยีแลว้ เออ...ในฤดฝูนนคีงยงัไมม่ี

โอกาสจะไดก้บัเขาสกัทกี็ไดน้ะ เห็นแตอ่ยูต่ามวดั เห็นไหม ฉันใดก็ฉันนัน สนัุขมนัวงิตามกนัเป็น

ฝงู ๆ นะ แลว้มนัก็รอ้ง โฮง้ ๆ ๆ ผมวา่มนัรอ้งเพลง ถา้เป็นคนมันก็รอ้งเพลงเลยนะ ถา้ไปคดิเป็น

เรอืงสนุกสนาน มันรอ้งเพลงเลย มันมอีะไรชกัจงูใจมนัหรอืเปลา่ก็ไมรู่เ้รอืง มันไปตามอารมณไ์มรู่ ้

เรอืง

เราคดิใหม้ันด ีถา้อยากปฏบิัตแิลว้ควรรูจั้ก รูจั้กอารมณ์ภายในอยา่งพวกพระเณรเรา 

ญาตโิยมเราทกุคน ใครควรจะเขา้ไปใกลช้ดิไหมไปกบัคนพดูมากก็ชวนเราพดูมาก ๆ ของเรามัน

มเียอะอยูแ่ลว้ คนนันก็เยอะ เอามารวมกนัเขา้มันก็ระเบดิเทา่นัน ชอบไปหาคนคยุมาก ๆ คยุเรอืง

เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปนังฟังคยุกนัสนุกสนาน มนัก็ชอบไป อยา่งนถีา้พดูถงึธรรมะ พดูถงึเรอืงขอ้

ปฏบิตัแิลว้ ไมค่อ่ยไดย้นิ ทไีปเทศนก์็เหมอืนกนั พอขนึ “นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต...” เทา่นัน งว่ง

แลว้ทังนันไมย่อมรับมันเลย...ตาย พอถงึ “เอวงั” ก็ลมืตาขนึมาอกี เกดิขนึมาอกีเทศนท์กุท ีงว่ง

ทกุท ีหลบัทกุท ีมันจะเอาอะไรไปได ้เราเป็นนักปฏบิตัฟัิงเทศนค์รบูาอาจารย ์พอออกจากทนัีง

ไปนะใจมันใหญ ่ใจมนัสงู มันรูจั้กอะไรขนึ ๖ วนั ๗ วนั ทา่นก็เทศนใ์หฟั้งเพมิกําลงัอกีเรอืย ๆ

เรามโีอกาสเทา่น ีบวชนมีโีอกาสในเวลานเีทา่นันนะ ใหม้าดงูานดกูารวา่เราจะเอา

อยา่งไร อาย ุ๒๐ ปี ๒๐ กวา่ปีแลว้ นมีนับรรลนุติภิาวะ ตอ่ไปนเีราจะเดนิทางไหน มายนือยูต่รงน ี

ตรงโลกกบัพระศาสนาน ีมันจะเอาอยา่งไรกนั จะไปทางโลกกไ็ด ้จะไปทางธรรมก็ไดต้รงนมีัน

เป็นทตีดัสนิแลว้ เอาอยา่งไรก็เอาตรงน ีตรงทเีราวพิากษ์วจิารณ์น ีถา้มันจะหลดุ มันจะหลดุไป

ตรงน.ี



ความกลวั-ต่อสู้

ดูความกลวัมนัซิ วนัหนึงตอนบ่ายๆ ทาํยงัไงกไ็ม่ไดบ้อกใหไ้ปมนักไ็ม่ไป ชวนเอาปะขาวไปดว้ย ไปใหม้นัตาย
เสีย ถา้หากมนัพอจะตายกใ็หม้นัตายเสีย มนัลาํบากนกั มนัโง่นกั กใ็หม้นัตายซะ พดูในใจอยา่งนี ใจมนักไ็ม่
อยากจะไปเท่าไร แต่กบ็งัคบัมนั เรืองอยา่งนีจะใหม้นัพร้อมใจไปทุกอยา่งนะ มนัไม่พร้อมหรอก อยา่งนนัจะได้
ทรมานมนัหรือ กพ็ามนัไป

ไม่เคยอยูป่่าชา้เลยสกัที พอไปถึงป่าชา้แลว้ โอย บอกไม่ถูก ปะขาวจะมาอยูใ่กล้ๆ กไ็ม่ยอมใหม้า ใหไ้ปอยูโ่น่น
ไกลๆ โน่น ความจริงแลว้อยากจะใหม้าอยูใ่กล้ๆ เป็นเพือนกนั แต่ไม่เอาใหไ้ปไกลๆ เดียวตวัเองจะอาศยัเขา
กลวันกักใ็หม้นัตายเสียคืนนีทงักลวัทงัทาํ ไม่ใช่วา่จะไม่กลวั แต่กก็ลา้ ทีสุดมนักถึ็งตายเหมือนกนัเท่านนัแหละ

พอคาํลงกพ็อดีเลย โชค เขาหามศพมาโตงเตงโตงเตง นนัทาํไมจึงเหมาะกนัอยา่งนี?โอย๊! เดินจนไม่รู้วา่ตวัเอง
เหยยีบดินเลยละทีนี หนี คิดอยากจะหนี เขานิมนตใ์หม้าติกาศพ กไ็ม่อยากจะมาติกาใหใ้ครหรอก เดินหนีไป สกั
พกักเ็ดินกลบัมาเขากย็งิเอาศพฝังไวใ้กล้ๆ เขาเอาไมไ้ผที่หามศพมาทาํเป็นร้านใหน้งั ฮือ จะทาํอยา่งไรดีล่ะ? หมู่
บา้นกบัป่าชา้กไ็ม่ใช่ใกล้ๆ ห่างกนัตงั ๒-๓ กิโลเมตรแน่ะ เอาละตายกย็อมตาย ไม่กลา้ทาํ มนักไ็ม่รู้หรอกวา่เป็น
อยา่งไร โอย๊ มนัช่างออกรสชาติเสียจริงๆ

มืดเขา้มืดเขา้ จะไปทางไหนละอยูก่ลางป่าชา้อยา่งนี เอา้ใหม้นัตายเสีย มนัเกิดมาตายหรอกนะชาตินี พอตะวนัตก
ดินเท่านนั มนักบ็อกใหเ้ขา้อยูแ่ต่ในกลดท่าเดียว เดินกไ็ม่อยากจะเดิน มนับอกใหอ้ยูแ่ต่ในกลด จะเดินออกไปหา
หลุมศพ กเ็หมือนมีอะไรมาดึงรังเอาไวไ้ม่อยากใหเ้ดิน ความรู้สึกกลา้กบักลวัมนัฉุดรังกนัอยู่ เอา้เอาลงไป อยา่งนี
แหละหดัมนั เดินออกไปเกิดความกลวั กห็ยดุ ทีนีพอมืดสนิทลงจริงๆ กเ็ขา้ในกลดทนัที ฮือยงักบัมีกาํแพงเจด็
ชนันะทีนี เห็นบาตรของตวัเองอยูใ่บเดียวกเ็หมือนกนักบัมีเพือนอยา่งนนัแหละ เอาไปเอามา บาตรกเ็ป็นเพือนได้
ตงัอยูข่า้งๆ ใบเดียว กรู้็สึกดีใจไดอ้าศยับาตรเป็นเพือนนงัอยูใ่นกลดเฝ้าดูผทีงัคืน ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนเลย นงั
เงียบอยูจ่ะใหง่้วงกไ็ม่ง่วง มนักลวั ทงักลวัทงักลา้ ทาํอยูอ่ยา่งนีตลอดคืนเลย

นีละเช่นนีใครจะกลา้ทาํ? ลองดูซิปฏิบติันี พดูถึงเรืองอยา่งนีแลว้ ใครจะกลา้ไปอยูใ่นป่าชา้นนั? ทุกอยา่งถา้เรา
ไม่ทาํไม่ไดเ้กิดประโยชน์ ไม่ไดป้ฏิบติั คราวนีละเราไดป้ฏิบติั พอสวา่งขึนกรู้็สึกวา่ โอ รอดตายแลว้นี ดีใจจริงๆ
ภายในใจเรานะ อยากใหมี้แต่กลางวนัเท่านนั ไม่อยากใหมี้กลางคืนเลย อยากฆ่ากลางคืนทิง ใหมี้แต่กลางวนั
สบายใจ อือ ไม่ตายแลว้ คิดวา่ไม่มีอะไร มีแต่เรากลวัเฉยๆ

วนันีตอนเชา้ไดท้ดลองกระทงัหมา ไปบิณฑบาตคนเดียวหมามนัวิงตามหลงัมามนัจะกดั "เอา้ ไมไ้ล่มนัละ จะกดั
กก็ดัไปเลย" มีแต่จะตายท่าเดียว กใ็หม้นักดัใหต้ายซะ มนักง็บัผดิงบัถูกรู้สึกป๊าบแขง้ขาเหมือนมนัขาดออกอยา่ง
นนัละ แม่ออกภูไทนะ กไ็ม่รู้จกัไล่หมาหรอก เขาวา่ผมีนัไปกบัพระ หมาจึงไดเ้ห่าไดก้ดัเลยไม่ยอมไล่มนั เอา้
ช่างมนั เมือคืนทีแลว้กก็ลวัจนเกือบจะตายทีหนึงแลว้ ตอนเชา้นีหมาจะกดักเ็ลยปล่อยใหม้นักดัซะ ถา้หากวา่แต่
ก่อนเราเคยกดัมนั กใ็หม้นักดัเราซะ แต่มนักไ็ม่กดั งบัผดิงบัถูกอยา่งนนัเอง นีแหละเราหดัตวัเรา



บิณฑบาตไดม้ากฉ็นั พอฉนัเสร็จดีใจ แดดออกมาบา้งรู้สึกอบอุ่น ไดพ้กัผอ่นและเดินจงกรมบา้ง ตอนเยน็จะได้
ภาวนาดีละทีนีเพราะไดท้ดลองมาคืนหนึงแลว้ คงไม่เป็นอะไรแลว้ พอบ่ายๆ มาอีกแลว้ หวนมาอีกแลว้ เป็น
ผูใ้หญ่เสียดว้ยซีทีนี เอามาเผาไวใ้กล้ๆ ขา้งหนา้กลดเสียดว้ย ยงิร้ายกวา่เมือคืนวานเสียอีก ดีเหมือนกนัเขาเอามา
เผา เขาช่วยกนั แต่จะใหไ้ปพิจารณาไม่ไป พอเขากลบับา้นหมดแลว้จึงไป โอย๊ เขาเผาผใีหเ้ราดูอยูค่นเดียวนีไม่รู้
จะวา่อยา่งไร บอกไม่ถกูเลย ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบใหฟั้งหรอกความกลวัทีมนัเกิดขึนนี เป็นกลางคืนดว้ยซิ
กองไฟทีเผาศพกแ็ดงๆ เขียวๆ พึบพบัอยู่ๆ จะเดินจงกรมไปขา้งหนา้กไ็ปไม่ได้ ทีสุดกเ็ขา้ในกลด เหมน็กลินเน่า
ของศพทงัคืนเลย นีก่อนทีมนัจะเกิดอะไรขึนมา ไฟลุกอยูพึ่บพึบ กห็นัหลงัให้ ลืมนอน มนัไม่คิดอยากจะนอน
เลย มนัตืนตาแขง็อยูอ่ยา่งนนั มนักลวั กลวัไม่รู้จะไปอาศยัใคร มีแต่เราคนเดียว กอ็าศยัเราเท่านนัละไม่มีทีไปนี
คิดไปไหนกไ็ม่มีทีจะไป หนีไปไหนกไ็ม่ได้ เพราะมีแต่กลางคืนมืดเสียดว้ย นงัตายมนัอยูต่รงนีแหละไม่ไปไหน
ละ นนัพดูถึงใจมนัจะอยากทาํไหม? มนัจะพาทาํอยา่งนนัไหม? พดูกบัมนั มนัไม่พาทาํหรอก ใครล่ะอยากจะมา
ทาํอยา่งนนั นีถา้ไม่เชือมนัในคาํสอนของพระพทุธเจา้จะไม่มาทาํอยา่งนี

ดึกประมาณ ๔ ท่ม หนัหลงัใหก้องไฟ มนับงัเอิญอะไรกไ็ม่รู้ มีเสียงอยูข่า้งหลงัในกองไฟดงัทึงทงัทึงทงั หรือ
โลงศพตกลงมา หมาจิงจอกมากดักินซากศพหรือกไ็ม่ใช่ ฟังเหมือนเสียงควายครืดคราดครืดคราดอยู่ เอา ช่างมนั
เถอะ เอาไปเอามา เดินมาเหมือนคนเดินเขา้มาหา เดินเขา้มาขา้งหลงั เดินหนกัเหมือนควายแต่ไม่ใช่ เหยยีบใบไม้
หนกัๆ ดงัแครกๆ ออ้มเขา้มาหา เอา้ ยอมตายแลว้นีจะไปไหนไดล่้ะ แต่จะเขา้มาจริงๆ กไ็ม่เขา้มา เดินโครมๆ
ออกไปขา้งหนา้โนน้ ไปหาพอ่ปะขาวแกว้โน่น จนเงียบเสียงเพราะอยูไ่กลกนั ไม่รู้เหมือนกนัวา่เป็นอะไร เพราะ
ความกลวัทาํใหคิ้ดไปหลายอยา่ง นานประมาณครึงชวัโมงเห็นจะได้ เดินกลบัมาอีกแลว้ เดินกลบัมาจากพอ่
ปะขาวแกว้ เหมือนคนเดินจริงๆ ตรงเขา้มาตรงเขา้มา ตรงดิงเขา้มาเหมือนจะเหยยีบพระอยา่งนนัแหละหลบัตาอยู่
จะไม่ยอมลืมตามนัละ ใหม้นัตายทงัตาหลบัอยูนี่ มาถึงใกล้ๆ กห็ยดุกิก ยนืนิงอยูเ่งียบๆ อยูข่า้งหนา้กลด รู้สึก
เหมือนกบัวา่ มนัเอามือทีถูกไฟไหมม้าควา้ไปควา้มาอยูข่า้งหนา้อยา่งนี อยา่งนี โอย๊ ตายคราวนีล่ะ สละหมดแลว้
หลงพทุโธ ธมัโม สงัโฆหมด ลืมหมด มีแต่กลวัอยา่งเดียวเตม็เอียดแทนทีอยู่ แน่นเหมือนกบักลอง จะคิดไป
ไหนมาไหนไม่ไป มีแต่กลวัเท่านนั ตงัแต่เกิดมาไม่เคยมีกลวัเหมือนครังนีเลย พทุโธ ธมัโม ไม่มีเลยไม่รู้ไปไหน
มีแต่กลวัแน่นอยูเ่หมือนกลองเพลอยา่งนนัแหละ เอา้ใหม้นัเป็นอยูอ่ยา่งนีล่ะ มนัเป็นอยา่งไร ทาํอะไรไม่ได้ นงั
อยูก่เ็หมือนไม่ถกูอาสนะ ทาํความรู้ไวเ้ท่านนั กลวัมาก มนักลวัมากจนเปรียบเหมือนกบันาํทีเราเทใส่ในโอ่ง เท
ใส่มากเตม็แลว้มนักล็น้ออกมา มนักลวัมากจนหมดกลวัแลว้กล็น้ออกมา "ทีมนักลวัมากกลวัมายนกันะ มนักลวั
อะไร?" ใจมนัถาม "กลวัตาย" อีกใจหนึงตอบ "แลว้ตายมนัอยูที่ไหน ทาํไมถึงกลวัเกินบา้นเกินเมืองเขานกั
ล่ะ?..หาทีตายมนัดูซิตายมนัอยูที่ไหน? "เอา้ ตายเลยอยูก่บัตวัเอง" อยูก่บัตวัเองแลว้จะหนีไปไหนจึงจะพน้มนั
ล่ะ วงิหนีมนักต็าย นงัอยูม่นักต็าย เพราะมนัอยูก่บัเราไปไหนมนักไ็ปดว้ยนนัแหละ เพราะความตายมนัอยูก่บัตวั
เราไม่มีทีไปหรอก กลวัหรือไม่กลวัมนักต็ายเหมือนกนั เพราะตายอยูก่บัตวัเองนี หนีมนัไม่ไดห้รอก"ชีบอกไป
ไวๆ อยา่งนี

พอบอกไปอยา่งนีเท่านนั สญัญากเ็ลยพลิกกลบัทนัทีเปลียนขึนมาทนัที ความกลวัทงัหลายเลยหายออกไปเลย
ปานฝ่ามือกบัหลงัมือเราพลิกกลบั อศัจรรยเ์หลือเกิน ความกลวัมากๆ มนัหายไปได้ ความไม่กลวัมนักลบัมาแทน
ในทีเดียวกนันี โอ...ใจมนัสูงขึนสูงขึน เหมือนอยูบ่นฟ้านะ เปรียบไม่ถูก

พอชนะความกลวันีแลว้ ฝนกเ็ริมตกทนัทีเลย ฝนอะไรกไ็ม่รู้ ลมกแ็รงมาก ไม่ไดก้ลวัตายละ ไม่กลวัวา่ตน้ไมกิ้ง
ไมม้นัจะหกัลงมาทบัตาย ไม่สนใจมนัเลย ฝนตกลงมาหนกัเหมือนฝนเดือนสี หนกัมาก พอฝนหายแลว้เปียก
หมด นงันิงไม่กระดิกเลยทาํอยา่งไรละเปียกหมดนี? ร้องไห.้..ร้องออกมาเอง นงัร้องไหน้าํตามนัไหลอาบลงมา
ทีมนัร้องไหก้เ็พราะนึกไปวา่ ตวัเรานีทาํไมเหมือนคนไม่มีพอ่มีแม่แท้ มานงัตากฝนยงักบัคนไม่มีอะไร ยงักบัคน



สินทุกสิงทุกอยา่งนนัแหละ เลยคิดไปอีกวา่ คนทีเขามีบา้นอยูดี่ๆ เขาคงจะไม่คิดหรอกวา่มีพระมานงัตากฝนอยู่
ทงัคืนแบบนีเขาคงจะนอนห่มผา้ห่มสบาย เราซินงัตากฝนอยูท่งัคืนอยา่งนีแลว้มนัเรืองอะไรนอ้ คิดไปมนัวิตกไป
เลยสงัเวชชีวิตของตนร้องไหน้าํตามนัไหลพรากๆ "เอา้ นาํไม่ดีนีใหม้นัไหลออกใหห้มดอยา่ใหม้นัมีอยู"่ นี
แหละปฏิบติั เอาอยูอ่ยา่งนี

ทีนีเลยไม่รู้จะพดูอยา่งไร จะบอกอยา่งไร เรืองราวทีมนัเป็นต่อไป มีแต่นงัดูนงัฟังอยูเ่ฉยๆ เมือมนัชนะแลว้นงัดู
อยูอ่ยา่งนนั สารพดัทีมนัจะรู้มนัจะเห็นต่างๆ นานา พรรณนาไม่ไดคิ้ดถึงพระพทุธเจา้ ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วญิ ู
หิ วญิ ูชนพึงรู้เฉพาะตนนี เราทุกขต์ากฝนอยา่งนี ใครละจะมารู้ดว้ยกบัเรา? กรู้็แต่เฉพาะเราเอง เป็นปัจจตัตงั
เท่านนัแหละ มนักลวัมากๆ ความกลวัมนัหายไป ใครอืนจะมารู้ดว้ย? ชาวบา้นชาวเมืองไม่มารู้ดว้ยกบัเราหรอก
เรารู้คนเดียว มนักเ็ป็นปัจจตัตงั จะไปบอกใคร ไปหาใคร มนัเป็นปัจจตัตงั แน่เขา้ พิจารณาเขา้ มีกาํลงัขึน มี
ศรัทธาขึนจนสวา่ง

สวา่งมาลืมตาครังแรกเหลืองไปหมดเลย ปวดปัสสาวะปวดจนหายปวดเฉยๆ อยู่ ยามเชา้ลุกขึนมองไปทางไหน
เหลืองหมด เหมือนแสงพระอาทิตยย์ามเชา้อยา่งนนั แลว้ลองไปปัสสาวะดู เพราะมนัปวดแต่กลางคืนแลว้ ไป
ปัสสาวะมีแต่เลือด "ฮึ...หรือไส้ขา้งในมนัขาด!" ตกใจเลก็นอ้ย "หรือขาดแลว้จริงๆ ขา้งในนี" "เอา้ ขาดก็
ขาด แลว้ใครทาํใหม้นัขาดล่ะ?" มนัพดูออกมาไวเหมือนกนั "ขาดกต็าย ตายกต็ายซิ นงัอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดท้าํอะไร
นีอยากขาดกข็าดซิ" ใจมนัวา่ ใจนะเหมือนกบัมนัแยง้กนั ดึงกนัอยา่งนนัแหละ ใจหนึงมนัเบียดเขา้มาวา่เป็น
อนัตราย อีกใจหนึงมนักสู็้ กค็า้น กต็ดัทนัทีเลย ปัสสาวะเป็นแท่งเป็นแท่ง "ฮือ นนัจะไปหายาทีไหนหนอ? ไม่
ไปหาหวัมนัละจะไปหาทีไหน ขดุรากไมไ้ม่ไดนี้พระ ตายกต็าย ช่างมนั จะทาํอยา่งไรได้ ตายกดี็ ตายเพราะ
บาํเพญ็อยา่งนี ตายเพราะปฏิบติัอยา่งนีกพ็อใจตายแลว้ตายเพราะไปทาํความชวันนัซิไม่ค่อยดี ตายเพราะไดป้ฏิบติั
แบบนีตายกต็าย" ใจมนัวา่ไปอยา่งนนั

ฝนตกคืนนนัทงัคืน วนัรุ่งขึนเป็นไข้ จบัไขส้นัไปทงัตวั เป็นไขอ้ยูก่จ็าํตอ้งไปบิณฑบาตในหมู่บา้น บิณฑบาตก็
ไม่ไดอ้ะไรหรอกมีแต่ขา้ว เห็นคนแก่คนหนึงถือมดัถวักบัขวดนาํปลามาตามหลงั"เอ เขาจะเอามาตาํถวายหรือนี
จะฉนัไหมหนอ" คิดอยูอ่ยา่งนนัทงัทีเขายงัไม่ลงมือตาํเลย จะฉนัหรือไม่ฉนักไ็ม่รู้จกั เพราะคิดวา่ตาํสม้ถวันีมนั
จะแสลงกบัไข้ เขากาํลงัลงมือตาํเรากคิ็ด "ฉนัไหมหนอ ฉนัไหมหนอ" อยู่ เพราะวา่ฉนัขา้วเปล่าๆ มาหลายวนั
แลว้ไม่มีอะไรอยูใ่นป่า จนกระทงัเขานาํมาถวายกรั็บ รับแลว้กต็กัใส่บาตรอยู่ พิจารณาอยูอ่ยา่งนนั เมือเรารู้วา่จะ
แสลงกบัไขก้ย็งัจะฉนัมนั กฉ็นัเพราะตณัหาเท่านนัแหละ หรือมนัเป็นอยา่งไรพิจารณาไม่ออก พิจารณากลบัไป
กลบัมา ฉนัขา้วเปล่าๆ ดูมนัก่อนไดค้วามวา่ถา้จะเป็นตณัหาได้ กเ็พราะวา่ยงัมีอาหารอยา่งอืนอีกแต่นีมีแต่มนั
อยา่งเดียวเป็นตณัหาไม่ไดห้รอก กเ็ลยฉนั "เอา้ ถา้มนัแสลงกบัไขล่้ะ?" "แสลงกไ็ม่ตายหรอก เพราะหนึง ตอ้ง
มีคนมาแกไ้ข สอง ตอ้งอาเจียนออก มนัไม่อยูห่รอกถา้ไม่ถึงคราวมนัตาย ถา้ถึงคราวตายของมนั คนจะมาแกก้ไ็ม่
มีหรอก มนัตายเลย" เลยฉนัเขา้ไป ฉนัตาํส้มถวัของชาวบา้น พิจารณาตกแลว้จึงฉนั ฉนัแลว้ใหศี้ลใหพ้รชาวบา้น
แลว้เขากก็ลบั

พอตอนเทียง นึกถึงตาํส้มถวัขึนมาเท่านนั ขนหวัลุกซู่รู้สึกแน่นขึนมาทนัที มนัไม่ถูกกบัไขแ้น่ๆ มนัจบัไข้ ผดิ
ตาํส้มถวัจริงๆ ละนี เอา้ ผดิกผ็ดิ ถา้ไม่ถึงคราวตายของมนั มนักจ็ะอาเจียนออกมาหรอก แน่นไปแน่นมา ดนัไป
ดนัมาสกัประมาณบ่ายหนึงกอ็าเจียนออกมาจริงๆ แน่ะ! อาเจียนออกมาจริงๆ ไม่ถึงคราวมนัหรือถา้หากไม่
อาเจียนกต็อ้งมีคนมาแก้ แลว้กอ็าเจียนออกมาจริงๆ พิจารณาไปอยา่งนนั



อยา่ตามใจมนั หดัมนั เอาชีวิตเขา้แลกเลยปฏิบติันี อยา่งนอ้ยตอ้งไดร้้องไห้ ๓ หน นนัแหละ การปฏิบติั ถา้มนั
ง่วงนอนอยากนอน กอ็ยา่ใหม้นันอน พอมนัหายง่วงจึงใหม้นันอนอยา่งนนั แต่เรานะ โอยปฏิบติัไม่ไดห้รอก
บางครังบิณฑบาตมา ก่อนจะฉนักม็านงัพิจารณาอยู่ มนัพิจารณาไม่ออก เหมือนสุนขับา้นาํลายหกนาํลายไหล
เพราะความอยาก จะพิจารณาอะไรกพ็ิจารณาไม่ออก บางทีพิจารณากไ็ม่ทนัใจรีบตาม มนักย็งิร้ายใหญ่ ถา้มนัไม่
ฟัง อดทนไม่ได้ กด็นับาตรออกไปเสีย อยา่ใหม้นัไดฉ้นัซะ หดัมนั ทรมานมนั การปฏิบติันี อยา่ทาํตามมนั
เรือยๆ ผลกับาตรหนีไป อยา่ใหม้นัฉนั มนัอยากมากนกั อยา่ใหม้นัฉนัมนัพดูไม่ฟังความนี ฮึ นาํลายกห็ยดุไหล
พอรู้วา่จะไม่ไดฉ้นัมนัเขด็ พอวนัต่อมามนัไม่กวนหรอก มนักลวัวา่มนัจะไม่ไดฉ้นัเงียบลองๆ ทาํดูซิถา้ไม่เชือ

คนเรานะมนัไม่เชือไม่กลา้ทาํ ถึงวา่คนไม่มีศรัทธาจะทาํกลวัแต่มนัจะหิว กลวัแต่มนัจะตาย ไม่ทาํดูทีนนัมนักไ็ม่
รู้จกัไม่กลา้ทาํหรอกพวกเรานะ ไม่กลา้ทาํดู กลวัแต่มนัจะเป็นนนักลวัแต่มนัจะเป็นนี เรืองอาหารการขบฉนั เรือง
นนัเรืองนีนะ โอยทุกขก์บัมนัมามากจนรู้เท่าวา่มนัทุกข์ นนัแหละเรืองเลก็ๆ นอ้ยๆ นีเรืองการปฏิบติันี ไม่ใช่เรือง
จะพิจารณาง่ายๆ ไม่ใช่เรืองเบาๆ นะ

พิจารณาเรืองอะไร? เรืองอะไรละทีสาํคญัทีสุด? เรืองอืนไม่มีแลว้มนัตาย เรืองนีสาํคญั ตายจึงเป็นเรืองสาํคญัใน
โลกพิจารณาไป ทาํไป หาไป กย็งัไม่พบ ไม่มีผา้นุ่งผา้ห่มกย็งัไม่ตายไม่มีหมากกิน ไม่มีบุหรีสูบกย็งัไม่ตาย ถา้
ไม่มีขา้วไม่มีนาํกินนีตาย เห็นเท่านีของสาํคญัในโลก มีขา้วกบันาํนีสาํคญัเลียงร่างกาย เลยไม่สนใจเรืองอืน เอา
แต่มนัจะพอได้ ส่วนขา้วกบันาํนีพอไม่ตายมีอายปุฏิบติัไปเท่านนักเ็อาละ เอาไหมล่ะ เอาเท่านีอยา่งอืนเรืองเบด็
เตลด็นนั ถา้มนัจะไดห้รือไม่ไดก้ช่็างมนั จะมีจะพบกช่็าง ขอ้สาํคญัมีแต่ขา้วกบันาํเท่านนักพ็อ ถา้อยูไ่ปจะพอกิน
ไดไ้หม จะพอตายไหม พิจารณาไปอยา่งนนั พอไดกิ้น พอไดใ้ชอ้ยูห่รอก เขา้ไปบิณฑบาตบา้นไหน เขาคงจะให้
หรอก ขา้วทีละกอ้น นาํหากินมนัจนไดแ้หละ เอาสองอนัเท่านีไม่คิดจะรวยเท่าใดหรอก

เรืองการปฏิบติั เรืองผดิ เรืองถูก มนัปนกนัมานนัแหละเราตอ้งกลา้ทาํ ตอ้งกลา้ปฏิบติั ป่าชา้นะไม่เคยไปกต็อ้ง
หดัไป ไปกลางคืนไม่ไดต้อ้งไปกลางวนั แลว้หดัไปคาํๆ บ่อยๆ ต่อไป ตอนคาํกไ็ปได้ แลว้จะเห็นประโยชน์ใน
การกระทาํของตน ทีนีกจ็ะรู้เรืองอนันีอะไรจิตใจของเรามนัไม่รู้เรืองรู้ราวมาตงักีชาติ กีชาติ อนัไหนเราไม่ชอบ
อนัไหนเราไม่รัก กไ็ม่อยากใหม้นัประพฤติปฏิบติัปล่อยมนักลวัอยา่งนี แลว้วา่เราไดป้ฏิบติั มนัยงัไม่เรียกปฏิบติั
หรอก ถา้ปฏิบติัจริงๆ ละกชี็วตินนัแหละ พดูง่ายๆ ถา้ตงัใจจริงๆ จะไปสนใจทาํไม กไูดน้อ้ย มึงไดม้าก มึง
ทะเลาะกู กทูะเลาะมึงไม่มีหรอกเรืองอยา่งนนันะ เพราะไม่หาเอาเรืองอยา่งนนั ใครจะทาํอยา่งไรกช่็าง จะเขา้วดั
ไหนกต็าม กไ็ม่ไดห้าเอาเรืองเช่นนีไม่ไดไ้ปเพง่เอาเรืองเช่นนี ใครจะปฏิบติัตาํปฏิบติัสูง กไ็ม่ไดห้าเอาเรืองเช่น
นนั หาเอาเรืองของตนเท่านนั อยา่งนีแหละกลา้ประพฤติกลา้ปฏิบติั ปัญญาจะเกิด ญาณจะเกิด เพราะการปฏิบติั

ถา้หากวา่ปฏิบติัถึงทีมนัแลว้ มนัปฏิบติัแท้ๆ กลางคืนกลางวนักต็ามกป็ฏิบติั กลางคืนกน็งัสมาธิเงียบๆ แลว้ลงมา
เดินอยา่งนอ้ยกต็อ้งไดส้องสามครัง เดินจงกรมนงัสมาธิ นงัสมาธิแลว้ลงมาเดินจงกรม มนัไม่อิมมนัเพลิน บางที
ฝนตกพรําๆ ไม่หนกัใหนึ้กถึงเมือคราวทาํนาโน่น กางเกงทีนุ่งทาํงานกลางวนัยงัไม่ทนัแหง้ ตืนเชา้มากต็อ้งสวม
ใส่เขา้ไปอีกตงัแต่เชา้ เขา้ไปเอาควายในคอก มองดูควายขา้งนอกเห็นแต่คอ ไปจบัเอาเชือกควายมา มีแต่ขีควาย
เตม็ไปหมด หางควายตะวดัแกวง่เอาขีของมนัมาเปรอะเราเตม็ไปหมด ตีนเป็นฮงักา้ดว้ย* เดินไปทรมานไป
"ทาํไมถึงทุกข์ ทาํไมถึงยากแท?้" ทีเราเดินจงกรมฝนตกแค่นีมนัจะเป็นอะไร ทาํนายงิทุกขก์ย็งัทาํได้ เดินจงกรม
แค่นีทาํไมจะทาํไม่ไดม้นักลา้ขึนมาหรอกถา้เราทาํได้

ถา้มนัตกกระแสของมนัแลว้ เรืองการปฏิบติันีไม่มีอะไรจะขยนัเท่ามนัหรอก จะทุกขก์ไ็ม่ทุกขเ์ท่าผูป้ฏิบติั จะสุข
กไ็ม่สุขเท่าผูป้ฏิบติั ขยนักไ็ม่ขยนัเท่าผูป้ฏิบติั ขีเกียจกไ็ม่ขีเกียจเท่าพวกนีพวกนีเป็นเลิศ เลิศกวา่เขา ขยนักเ็ลิศเขา



ขีเกียจกเ็ลิศเขา มีแต่เลิศทงันนั ถึงวา่ถา้ตงัใจปฏิบติัแลว้มนักน่็าดูจริงๆ แต่พวกเราวา่ปฏิบติันะมนัไม่ถึง มนัไม่ได้
ทาํ เปรียบกเ็ท่ากบัวา่ ถา้หลงัคารัวตรงนี กข็ยบัไปนอนตรงนนั ถา้รัวตรงนนักข็ยบัมานอนตรงนี"ทาํยงัไงจะได้
บา้นไดช่้องดีๆ กบัเขาสกัที?" นีถา้มนัรัวทงัหลงักค็งหนีเลย อยา่งนีกไ็ม่น่าเอา มนักอ็ยา่งนนัแหละการปฏิบติั

จิตของเรากิเลสของเรานะ ถา้ไปทาํตามมนักย็งิไปกนัใหญ่ยงิทาํตามกย็งิหมดขอ้วตัรปฏิบติั เรืองการปฏิบติันีจน
มนัอศัจรรยใ์นจิตของตนนะ อศัจรรยม์นัขยนัหมนัเพียรไม่รู้เป็นอยา่งไร ใครจะปฏิบติักต็าม ไม่ปฏิบติักต็าม ไม่
ไดส้นใจใคร ทาํของตนปฏิบติัของตนไปสมาํเสมออยา่งนนั ใครจะไปใตม้าเหนือกช่็างเขาเราทาํของเราอยูอ่ยา่ง
นนั มนัตอ้งดูตวัเอง มนัจึงจะเป็นการปฏิบติัครันปฏิบติัไป ปฏิบติัแลว้ไม่มีเรืองอะไรในใจ มีแต่เรืองธรรมะตรง
ไหนมนัทาํยงัไม่ได้ ตรงไหนมนัขดัขอ้งอยูม่นักว็นอยูแ่ต่ตรงนนั มนัไม่แตกแลว้มนัไม่หนีหรอก หมดอนันีแลว้
ไปคาอยูอ่ะไรอีกมนักไ็ปติดอยูต่รงนนัอีก ติดอยูที่นนัมนัไม่หนี ถา้มนัติดอยูม่นัเอาจนแตกนนัแหละ ถา้มนัไม่
เสร็จมนักไ็ม่ไปมนัไม่สบายใจถา้มนัไม่เสร็จหมด มนัพิจารณาจ่ออยูที่นนั นงักอ็ยูที่นนั นอนกอ็ยูที่นนั เดินกอ็ยูที่
นนั เปรียบเหมือนกบัเราทาํนาไม่เสร็จนนัแหละ นาเราเคยดาํทุกปี แต่ปีนีตรงนนัยงัไม่เสร็จ ใจมนักเ็ลยติดเป็น
ทุกข์ อยูที่นนัไม่สบาย เหมือนเราทาํงานไม่เสร็จ ถึงมาอยูก่บัเพือนมากๆ ใจกไ็ม่สบาย พะวงแต่เรืองงานทีเราทาํ
ไม่เสร็จอยูน่นัแหละ หรือเหมือนกบัเราปล่อยลูกเลก็ๆ ไวบ้นบา้น แต่เราใหอ้าหารหมูอยูใ่ตถุ้นบา้น ใจมนักคิ็ดอยู่
แต่กบัลูก กลวัมนัจะตกบา้น ทาํอยา่งอืนอยูก่คิ็ดอยูอ่ยา่งนนั เช่นเดียวกนักบัขอ้ปฏิบติัของเรามนัไม่ลืมสกัทีเลย
ทาํอยา่งอืนอยูก่ไ็ม่ลืม พอจะออกจากบา้นมนั มนักป๊็าปเขา้มาในใจทนัที ติดตามอยูก่ระทงัคืนกระทงัวนัไม่ไดลื้ม
สกัที เป็นอยูอ่ยา่งนนัมนัจึงเป็นไปได้ ไม่ใช่ของง่าย

ตอนแรกกอ็าศยัครูบาอาจารยใ์หท่้านแนะนาํ เขา้ใจแลว้กท็าํ ครูบาอาจารยส์อนแลว้กท็าํตามทีท่านสอน พอเขา้ใจ
แลว้ทาํไดแ้ลว้ท่านกไ็ม่ไดส้อนอีก เราทาํของเราเองละทีนี มนัจะเกิดประมาทอยูต่รงไหน มนัจะเกิดไม่ดีอยูต่รง
ไหน มนักรู้็ของมนัเองมนักส็อนของมนัเอง มนักท็าํของมนัเอง มนัเป็นผูรู้้ มนัเป็นปัจจตัตงั จิตมนัเป็นของมนั
เอง รู้เองวา่ผดินอ้ยผดิมาก ผดิตรงไหนมนักพ็ยายามดูของมนัอยูอ่ยา่งนนั พยายามประพฤติปฏิบติัเองของมนั
เป็นอยา่งนนัละปฏิบติั คลา้ยๆ เป็นบา้หรือเป็นบา้ไปเลยกว็า่ได้ ปฏิบติัจริงๆ กเ็ป็นบา้นะแหละ มนัเปลียน มนั
เป็นสญัญาวิปลาศ แลว้มนัเปลียนสญัญานนั ถา้มนัไม่เปลียนมนักดุ็ร้ายอยูเ่หมือนเดิม มนักทุ็กขอ์ยูเ่หมือนเดิม

มนักแ็สนจะทุกขน์นัละการปฏิบติั แต่วา่ทุกขน์นัถา้มนัไม่รู้จกัวา่มีทุกข์ มนักไ็ม่รู้จกัทุกขห์รอก ถา้เราจะพิจารณา
ทุกขเ์ราจะฆ่าทุกขนี์ มนักต็อ้งพบกนัก่อนซิ จะไปยงินกถา้ไม่เจอนกแลว้จะไดย้งิหรือ ทุกข์ ทุกข์ พระพทุธเจา้
ท่านสอนวา่ ทุกข์ ชาติทุกข์ ชะราปิทุกข์ เกิดขึนมาแลว้ไม่อยากใหม้นัทุกข์ มนักไ็ม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกขม์นักไ็ม่
รู้จกัทุกข์ ไม่รู้จกัทุกขม์นักเ็อาทุกขอ์อกไม่ไดอ้ยา่งนี แลว้คนเราไม่อยากเห็นทุกข์ ไม่อยากไดทุ้กข์ ทุกขต์รงนีก็
หนีไปนนั นนัแหละยงิเอาทุกขไ์วไ้ม่ไดฆ่้ามนั ไม่ไดคิ้ดไม่ไดพ้ิจารณาดูมนั ทุกขต์รงนีหนีไปตรงนนั ทุกขต์รง
นนัหนีไปตรงนี หนีแต่ทางกายเรา ครันมนัหลงอยูเ่มือใดจะไปตรงไหนมนักทุ็กข์ จะขึนเครืองบินหนีไปจากมนัก็
ขึนไปดว้ย แมจ้ะมุดลงไปในนาํมนักมุ็ดไปดว้ย เพราะทุกขม์นัอยูก่บัเรา แต่เรามนัหลงมนัอยูก่บัเรา จะไปหนีจะ
ไปละมนัทีไหนได้ คนเรานะทุกข์ ทีนีหนีไปทีนนั ทุกขที์นนัหนีมาทางนี วา่เราหนีทุกขม์นักไ็ม่ใช่ ทุกขม์นัไป
กบัเรา เราไปกบัทุกขไ์ม่รู้จกัทุกข์ ถา้ไม่รู้จกัทุกขก์ไ็ม่รู้จกัเหตุเกิดของทุกข์ ไม่รู้จกัเหตุของทุกข์ กไ็ม่รู้จกัความดบั
ทุกข์ ทีไหนมนัจะดบัได้ มนัไม่มีหรอก

มนัตอ้งหมนัมาพิจารณาใหม้นัแน่นอน ตอ้งกลา้ประพฤติกลา้ปฏิบติั อยูก่บัเพือนกบัฝงูกเ็หมือนอยูค่นเดียวไม่
กลวั ใครจะขีเกียจขีคร้านกช่็างเถอะ ผูใ้ดเดินจงกรมทาํเพียรมากๆ ละรับรองใครจะไปไหนมาไหน กท็าํการ
ปฏิบติัของตวัเองอยูอ่ยา่งนนั ทาํเพียรอยูอ่ยา่งนนั ถา้ทาํจริงๆ แลว้กพ็รรษาเดียวเท่านนั การปฏิบติันี ใหท้าํนะให้



ทาํอยา่งทีพดูมานี ใหฟั้งคาํสอนของอาจารย์ อยา่เถียง อยา่ดือ ท่านสงัใหท้าํทาํไปเลย ไม่ตอ้งกลวักบัการปฏิบติั
มนัรู้จกัเพราะการกระทาํ ไม่ตอ้งสงสยัหรอก

การปฏิบติันนัเป็นปฏิปทาดว้ย ปฏิปทาอยา่งไร? ปฏิบติัไปเรือยๆ สมาํเสมอ ปฏิบติัเหมือนหลวงตาเปไม่ไดน้ะ
ในพรรษาท่านกส็มาทานไม่พดู ไม่พดูแต่กเ็อาหนงัสือมาเขียน "พรุ่งนีปิงขา้วเหนียวใหส้กักอ้นนะ" อยากกิน
ขา้วเหนียวปิง ท่านไม่พดูแต่เอาหนงัสือมาเขียน ยงิยุง่กวา่เดิมอีก เดียวกเ็ขียนเอาอนันนัเดียวกเ็ขียนเอาอนันี
วุน่วายไปหมด ท่านสมาทานไม่พดู แต่มาเขียนเอา นีกไ็ม่รู้จะสมาทานไม่พดูไปทาํไม ไม่รู้จกัการปฏิบติัของตน
เอง ความเป็นจริงปฏิปทาของเรา เป็นผูม้กันอ้ย เป็นผูส้นัโดษปล่อยไปตามธรรมดาปกติของเรา อยา่ไปสนใจมนั
จะขีเกียจ อยา่ไปสนใจมนัจะขยนั ปฏิบติันีอยา่วา่ขยนั อยา่วา่ขีเกียจ ธรรมดาคนเรานนันะ ขยนัจึงจะทาํ ถา้ขีเกียจ
แลว้ไม่ทาํ นีปกติของคนเราแต่พระท่านไม่เอาเช่นนนั ขยนักท็าํ ขีเกียจกท็าํ ไม่สนใจอยา่งอืนตดัไป ละไป หดั
ไป ทาํไปเรือยๆ ไม่วา่วนันีหรือคืนนี ปีนี ปีหนา้ยามไหนกต็าม ไม่สนใจขยนั ไม่สนใจขีเกียจ ไม่สนใจร้อน ไม่
สนใจหนาว ทาํไปเรือยๆ นีท่านเรียกวา่สมัมาปฏิปทา

บางทีกข็ะมกัเขมน้ขึนมาคุมกนัอยูเ่สีย ๖ วนั ๗ วนั พอเห็นวา่ไม่เขา้ท่ากห็ยดุ เลิกออกมาเลยยงิไปกนัใหญ่ ทงั
พดูทงัคุยไม่รู้อะไรต่ออะไร พอนึกไดท้าํเขา้ไปอีกสองวนัสามวนัเท่านนั พอเลิกแลว้นึกไดอี้กกท็าํอีก เหมือนกบั
คนทาํงาน บทจะทาํกท็าํเสียจนไม่รู้เนือรู้ตวั เรืองขดุไร่ขดุสวน ถางไร่ ถางภกูดี็ บทจะเลิกจอบเสียมกไ็ม่ยอมเกบ็
ทิงอยูอ่ยา่งนนั หนีไปเลย วนัต่อมาดินจบัเกรอะไปหมด แลว้กนึ็กขยนัทาํอีก ทิงไปอีก อยา่งนีไม่เป็นไร่ไม่เป็น
นา ปฏิบติันีกเ็หมือนกนันนัแหละ ปฏิปทาถา้ถือวา่ไม่สาํคญักไ็ม่สาํเร็จ สมัมาปฏิปทานีสาํคญัมากจริงๆ คือเราทาํ
เรือยๆ อยา่ไปวา่มนัไดอ้ารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี ดีกช่็าง ไม่ดีกช่็างช่างมนั พระพทุธเจา้ท่านไม่ไดส้นใจใครหรอก
ท่านผา่นมาหมดของดีไม่ดี ของชอบไม่ชอบเหล่านี นนัแหละจึงเป็นการปฏิบติัการปฏิบติัทีจะเอาแต่ของชอบ
ของไม่ชอบไม่เอา อยา่งนีไม่เป็นการปฏิบติั มนัเป็นวบิติั นีไปทีไหนกไ็ม่สบาย อยูที่ไหนกไ็ม่สบายเป็นทุกขอ์ยู่
ตลอดกาลตลอดเวลา กระทาํเพียรอยา่งนีกเ็หมือนกนักบัพราหมณ์บูชายนัต์ ทาํไมบูชายนัต?์ กเ็พราะเขาตอ้งการ
สิงทีเขาปรารถนา เราทาํเพียรกเ็หมือนกนั ทาํไมเราจึงทาํความเพียรล่ะ? ทาํเพือมีภพมีชาติ ตอ้งการตามใจตาม
ปรารถนาจึงเอา ไม่ไดต้ามปรารถนากไ็ม่เอา เหมือนกบัพราหมณ์บูชายนัต์ เขาตอ้งการเขาจึงบูชายนัต์

พระพทุธเจา้ท่านไม่วา่อยา่งนนั การกระทาํเพียรกเ็พือละเพือปล่อย เพือเลิก เพือถอน ไม่ตอ้งการภพชาติ ไม่ตอ้ง
การเอานนัเอานี กวา่ทีท่านจะมาถูกทางท่านกป็ฏิบติัมาไม่รู้กีอยา่งต่อกีอยา่ง มีพระเถระองคห์นึง ท่านบวชมหา
นิกายวา่มนัไม่เคร่ง กเ็ปลียนมาเป็นธรรมยตุ ครันบวชธรรมยตุแลว้มาปฏิบติั ปฏิบติัไปบางทีกไ็ม่ยอมกินขา้วตงั
๑๕ วนันะ ครันกินกกิ็นเฉพาะผกัเฉพาะหญา้ กินสตัวน์ะมนับาป กินผกั กินหญา้ดีกวา่ กินฝักลินฟ้าหมดทีละ
๔-๕ ฝักแน่ะ กินอยา่งนนัมนักไ็ดแ้ค่นนั ต่อมาสกัหน่อย เฮย้ เป็นพระไม่ดีเป็นไปลาํบาก รักษาวตัรมนัยาก ลด
ลงมาเป็นผา้ขาวดีกวา่ เลยสึกจากพระมาเป็นผา้ขาว เพราะเกบ็ผกัเกบ็หญา้กินเองกไ็ด้ ขดุหวัเผอืกหวัมนักินเองก็
ได้ เลยมาเป็นผา้ขาว ทาํไปทาํมาไม่รู้เรืองรู้ราว เลยหมดไป หมดไปจากพระจากผา้ขาวหมดเลย เดียวนีไม่รู้วา่ไป
อยา่งไร ตายหรือยงักไ็ม่รู้ นีเพราะทาํอยา่งไรกไ็ม่พอใจไม่หนาํใจเลย ไม่รู้วา่ตวัเองกาํลงัทาํตามกิเลส กิเลสพาทาํ
กไ็ม่รู้จกั พระพทุธเจา้นะท่านสึกเป็นผา้ขาวหรือเปล่า? ท่านทาํอยา่งไร ท่านปฏิบติัอยา่งไรกไ็ม่คิดดู ท่านพากิน
ผกักินหญา้เหมือนววัเหมือนควายหรือเปล่า? เออ...ครันจะกินกกิ็นไปเถอะ เราทาํไดแ้ค่ไหนกเ็อาแค่นนั

อยา่ไปติคนอืน อยา่ไปวา่คนอืน มนัสบายอยา่งใดกเ็อาอยา่งนนั อยา่ไปเสียม อยา่ไปถาก อยา่ไปฟันเขา้มากเกิน
ไป จะไม่เป็นคนักะบวย เลยไม่เป็นอะไร กทิ็งไปเสยเฉยๆ อยา่งนีกมี็อยา่งการทาํความเพียรเดินจงกรม ๑๕ วนั
กเ็ดินอยูอ่ยา่งนนัไม่กินขา้วละแขง็แรงอยู่ ครันเลิกทาํแลว้ทิงนอนเรือยเปือยไม่ไดเ้รือง นีแหละมนัไม่ไดคิ้ด
ไตร่ตรองใหดี้ ไปๆ มาๆ เป็นอะไรกไ็ม่ถกูใจ เป็นพระกไ็ม่ถูกใจ เป็นเณรกไ็ม่ถูกใจ เป็นผา้ขาวกไ็ม่ถูกใจ เลยไม่



เป็นอะไร ไม่ไดอ้ะไรเลยหมด นีแหละมนัไม่รู้จกัการปฏิบติัของตน ไม่พิจารณาเหตุผลมนั จะปฏิบติัเพือเอาอะไร
ใหคิ้ดดู ทีท่านใหป้ฏิบติันะปฏิบติัเพือทิง มนัคิดรักคนนนั มนัคิดชงัคนนี อยา่งนีมีอยูแ่ต่อยา่ไปสนใจมนั แลว้
ปฏิบติัเพืออะไร?เพือละสิงเหล่านี มนัสงบกทิ็งความสงบ มนัรู้แลว้ กทิ็งมนัซะความรู้เหล่านนั รู้แลว้กแ็ลว้ไป
ครันถือวา่ตวัวา่ตนวา่รู้แลว้ กถื็อวา่ตวัเก่งกวา่คนอืนเท่านนัซิ ไปๆ มาๆ เลยอยูไ่ม่ได้ อยูที่ไหนเดือดร้อนทีนนั
เรืองปฏิบติัไม่ถกูหนทางมนั นีเราไม่ไดป้ฏิบติั

ปฏิบติัพอสมควรตามกาํลงัของเรา มนันอนมากไหมกท็รมานมนัดู มนักินมากกท็รมานมนั เอามนัพอสมควร เอา
แต่ศีล สมาธิ ปัญญา เอาธุดงควตัรใส่เขา้ไปดว้ย ธุดงควตัรนีเพือเป็นเครืองขดูเกลา เอาขนาดหนึงมนัไม่พอนะ
เอาธุดงควตัรเขา้ใส่มนัจึงแกไ้ด้ ธุดงควตัรนีกเ็ป็นของสาํคญัอยู่ บางคนเอาศีล เอาสมาธิ ฆ่ามนักไ็ม่ได้ ไม่เป็น
ตอ้งเอาธุดงควตัรเขา้ช่วยอยา่งนนัธุดงควตัรมนัตดัหลายอยา่ง เช่น บางทีใหอ้ยูโ่คนตน้ไม้ อยูโ่คนตน้ไมก้ไ็ม่ผดิ
ศีล อยูป่่าชา้ อยูป่่าชา้กไ็ม่ผดิศีล ถา้ตงัธุดงควตัรอยูป่่าชา้แลว้ ไม่อยูน่่ะถึงผดิ ไปอยูล่องดูซิป่าชา้นนัมนัจะเป็น
อยา่งไร มนัจะเป็นเหมือนอยูก่บัหมู่กบัพวกหรือเปล่า? มนัมีประโยชน์ทุกๆ อยา่งนนัแหละธุดงควตัรนี

ธุ ทงั คะ ท่านวา่ขอ้วตัรปฏิบติัอนับุคคลปฏิบติัยาก เป็นขอ้ปฏิบติัของพระอริยะเจา้ ผูใ้ดตอ้งการเป็นพระอริยะเจา้
ตอ้งมีธุดงควตัรเป็นเครืองขดัเกลา ยากทีคนจะทาํได้ และยากทีจะมีคนศรัทธาทาํ เพราะมีแต่สิงขดั มีแต่ขดั มีแต่
ขืนทงันนั อยา่งถือผา้กผ็า้สามผนื เทียวบิณฑบาตมาฉนั บางทีกฉ็นัแต่ในบาตร เทียวบิณฑบาตไป อะไรตกบาตร
กฉ็นัอนันนั เขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลงัไม่เอา เวลาบิณฑบาตเขาใส่อะไรใหก้ฉ็นัแต่อนันนั การทีถือธุดงคข์อ้
นีทางภาคกลางดี สบาย เพราะเขาพร้อมอยูแ่ลว้แต่ถา้มาทางภาคอีสานธุดงคข์อ้นีไดป้ฏิบติัละเอียดดี เพราะไดกิ้น
แต่ขา้วเปล่าๆ เท่านนั บา้นเราเขาใส่บาตรแต่ขา้วเปล่าๆ ทางโนน้เขาใส่บาตรใส่ขา้วใส่กบัดว้ย มาบา้นเราทิงใส่
ใหแ้ต่ขา้วเท่านนั ธุดงคข์อ้นีอยา่งอุกฤษฎเ์ลย เคร่งอยา่งนนั บิณฑบาตมาฉนั ฉนัแลว้ใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็
ไม่ฉนั ธุดงควตัรนีมนัช่วยมาก ช่วยจริงๆ ฉนัหนเดียว ภาชนะอนัเดียว อาสนะอนัเดียว ลุกไปแลว้ไม่ฉนัอีกอยา่ง
นนั อนันีเรียกวา่ธุดงควตัร แลว้จะมีใครบา้งทีประพฤติปฏิบติัได้ ยากทีจะมีคนศรัทธาเพราะมนัยากมนัลาํบาก
มาก ท่านจึงวา่ผูใ้ดปฏิบติัธุดงควตัรนีมีอานิสงส์มากจริงๆ

ทีเราวา่ปฏิบติันะมนัยงัไม่เรียกวา่ปฏิบติัหรอก ถา้ปฏิบติันะมนัไม่ใช่ของเบาๆ มนัไม่กลา้ประพฤติ ไม่กลา้ปฏิบติั
หรอกคนเรานะ ทีไหนมนัขดัมนัไม่กลา้ทาํหรอก อนัไหนมนัขดัหวัใจไม่อยากทาํ ไม่อยากปฏิบติั ไม่อยากขดั
กิเลส ไม่อยากเกลามนัไม่อยากเอามนัออก

ความเป็นจริงท่านวา่การปฏิบติันนั อยา่ทาํตามใจของตนนกั ปฏิบติัใหพิ้จารณาบา้ง ใจเรามนัถูกล่อลวงมาหลาย
ภพหลายชาติแลว้ วา่เป็นใจของตน มนัไม่ใช่หรอก มนัลว้นแต่เป็นของปลอม มนัพาเราโลภ มนัพาเราโกรธ มนั
พาเราหลง มนัพาปลน้พาสดมภ์ พาอยากได้ พาอิจฉาพยาบาท อยา่งนีมนัไม่ใช่ของเราแลว้ลองถามดูใจของเราซิ
อยากดีไหม? มีแต่อยากดีทงันนั แลว้ทาํอยา่งนนัมนัดีไหมล่ะ? แน่ะ! ไปทาํไม่ดีแต่มนัอยากไดดี้ ถึงวา่ของทีมนั
ไม่จริงมนักต็อ้งเป็นอยา่งนนั พระพทุธเจา้ท่านไม่ใหต้ามมนั ใหข้ดัมนั มนัไปทางนนั หลบมาทางนี มนัมาทางนี
หลบไปทางโนน้นนัแหละ พดูง่ายๆ กเ็ท่ากนักบัเรืองเก่าทีพดูมาแต่ตน้ ใจเรามนัจะชอบอนันี เอาไปโน่น ใจมนั
จะชอบอนัโน่น เอามานีเหมือนคนเคยเป็นเพือนกนัมาก่อน แต่มาถึงวนันีกมี็ความเห็นไม่ตรงกนั ไปคนละทาง
แยกทางกนั พดูจาไม่ลงรอยกนั ทะเลาะกนัเลย มนัแยกไปอยา่งนนั นนัแหละไม่ตามใจของตน ถา้ผูใ้ดทาํตามใจ
ของตน มนัรักอนัไหน มนัชอบอนัไหน กเ็อาไป ตามเรืองตามราวของมนันนัแหละ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัอะไรเลยสกั
อยา่งลองดูกไ็ด้



นีแหละเขาวา่ไดป้ฏิบติัมนัไม่ใช่ มนัวบิติัอยู่ ถา้ไม่หยดุดูไม่ทาํดู ไม่ปฏิบติัดู กไ็ม่เห็นไม่เป็น ปฏิบติันีพดูง่ายๆ
มนักต็อ้งเอาชีวิตนนัแหละเขา้แลก ไม่ใช่มนัไม่ทุกขน์ะปฏิบติันี มนัตอ้งทุกข์ ยงิพรรษาหนึงสองพรรษานีแหละ
ยงิทุกข์ พระหนุ่มเณรนอ้ยนียงิทุกขม์าก ผมนีมนัเคยทุกขม์ามาก ทุกขก์บัอาหารการกินนีกย็งิทุกข์ กเ็ราอายุ ๒๐
ปี มาบวช มนักาํลงักินกาํลงันอนจะวา่อยา่งไรกบัมนัล่ะ บางครังกไ็ปนงัเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยากอยากกิน
ตาํกลว้ยตานี อยากกินตาํสม้มะละกอทุกอยา่งนนัแหละนาํลายอยา่งนีไหลยดื นีแหละไดท้รมานมนั ทุกสิง
ทุกอยา่งมนัไม่ใช่ของง่ายนะ ถึงวา่มนัไดพ้าเราทาํบาปมามาก แลว้เรืองอาหารการกินนี คนกาํลงักิน กาํลงันอน
กาํลงัสนุก มายดึเอาไว้ มาขงัเอาไว้ มนักย็งิไปกนัใหญ่ เท่ากบันาํกาํลงัไหลไปขวางเอาไวย้งิแตกใหญ่ เอาไวไ้ดก้็
ดี เอาไวไ้ม่ไดก้พ็งั จนกวา่มนัสบายจากสิงทงัหลายเหล่านี ละกไ็ม่ยากเลย

ภาวนาปีแรกไม่ไดอ้ะไร มีแต่ภาวนาของอยากของกินวุน่วายไปหมด แยม่ากเหลือเกิน บางครังนงัอยูเ่หมือนกบั
ไดกิ้นกลว้ยจริงๆ รู้สึกเหมือนหกักลว้ยเขา้ปากอยูอ่ยา่งนนั มนัเป็นของมนัเอง เหล่านีมนัมีแต่เรืองการปฏิบติัหมด
ทงันนั แต่วา่อยา่ไปกลวัมนั มนัเป็นมาหลายภพหลายชาติแลว้ เราไดม้าฝึกมาหดัมนัทุกอยา่ง แสนยาก แสน
ลาํบาก แต่วา่อนัไหนยากๆ นนัแหละ ทาํอนัไหนไม่ยากไปทาํมนัทาํไม ทาํในสิงทีมนัยาก ทาํทีมนัไดสิ้งง่ายๆ
นะ ใครๆ ทาํกเ็ป็นหรอก สิงทาํยากๆ นีตอ้งทาํใหม้นัได้ พระพทุธเจา้ของเรากเ็ช่นกนั ถา้จะมาคอยพะวงญาติพี
นอ้งพงศพ์นัธ์ุทรัพยส์มบติั ความร่าเริงบนัเทิงต่างๆ รูปกดี็ เสียงกดี็ กลินกดี็ รสกดี็ โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์กดี็ ก็
ไม่ไดเ้ป็นพระ-พทุธเจา้หรอก..เหล่านีมนัไม่ใช่ของนอ้ย.คนเรากห็าเอาแต่สิงเหล่านีทงัโลกนนัแหละ ออกบวช
แต่อายยุงันอ้ย หนีจากมนัไดม้นักต็ายนนัแหละ บางคนกย็งัมาพดูวา่ "ถา้เหมือนหลวงพอ่กค่็อยยงัชวัหน่อย ไม่
ไดส้ร้างครอบครัวกส็บายไม่ไดคิ้ดอะไร" วา่ไปนนั ผมวา่ "อยา่มาพดูอยูใ่กล้ๆ นะเดียวโดนไมค้อ้นหรอก" ยงั
กบัเราไม่มีหวัใจอยา่งนนั

เรืองของคนไม่ใช่เรืองยอ่ยๆ มนัเรืองชีวติทงันนัแหละ ถึงวา่นกัปฏิบติัเรากลา้หาญฝึกเร่งเขา้ไป ไม่เชืออยา่งอืน
เชือพระ-พทุธเจา้ท่านสอน หาความสงบใส่ตวัเอง พอมาภายหลงัจึงรู้ปฏิบติัไป พิจารณาไป ไตร่ตรองไป ผลมนั
สะทอ้นกลบัมาทีนีเท่ากนั มีเหตุมีผลเหมือนกนั นกัปฏิบติัของเรากเ็ช่นกนั อยา่ไปยอมมนั ทีแรกแค่เรืองการนอน
มนักย็งัยาก วา่จะลุกตืนขึนเวลานนัเวลานีมนักไ็ม่ลุก นีตอ้งหดัมนัวา่จะลุกกลุ็กขึนทนัที บางทีมนักไ็ด้ แต่บางที
พอรู้สึกตวัวา่จะลุกมนักไ็ม่ลุก บางทีกจ็ะใหม้นัลุกวา่หนึง...สอง...เอา้ ถา้นบัถึงสามแลว้ไม่ลุก ตอ้งตกอเวจี ตก
นรกนะ บอกมนัอยา่งนนั พอจะสามมนัรีบลุกขึนทนัที มนักลวัตกนรก อยา่งนีตอ้งหดัมนั ไม่หดัไม่ไดห้รอก มนั
ตอ้งหดัทุกดา้นทุกมุม จะอาศยัครูบาอาจารย์ อาศยัหมู่ อาศยัเพือน มาแนะนาํพรําสอนเราอยูเ่รือยๆ นะ โอย ไม่
ไดกิ้นหรอก อยา่งนีไม่ตอ้งบอกกนัมากหรอก บอกทีสองทีกเ็ลิก ทาํไปปฏิบติัไปของมนัเอง

จิตทีมนัเป็นไปแลว้มนัไม่ทาํผดิหรอก อยูต่่อหนา้คนมนักไ็ม่ทาํผดิ อยูล่บัหลงัมนักไ็ม่ทาํผดิ เรืองจิตทีมนัเป็นแลว้
มนัไม่มีทีลบัทีแจง้สกัแห่ง มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั ฉะนนัพระอริยะเจา้ทงัหลายท่านจึงเชือจิตของท่านวา่มนั
เป็นเช่นนนั นีเราทงัหลายกเ็หมือนกนั ขอ้วตัรปฏิบติัเลก็ๆ นอ้ยๆ นีกย็งัไม่รู้จกั บางคนตอ้งการจะมาปฏิบติัเพือ
เอาความสุขเฉยๆ สุขมนัจะเกิดมาจากไหนก่อน? อะไรเป็นเหตุมนั? ความสุขทงัหลายนะมนัตอ้งมีทุกขก่์อนมนั
จึงจะเป็นสุข เราทาํทุกสิง ทาํงานก่อนจึงไดเ้งินมาซือกินมิใช่หรือ ทาํนาก่อนจึงจะไดกิ้นขา้ว มนัตอ้งผา่นความ
ทุกขม์าก่อนทุกอยา่งนะแหละ บางคนมาบวชวา่จะมาพกัผอ่นใหส้บาย จะมานงัพกัผอ่นเอาสบายเลยเขาวา่ ไม่ได้
เรียนหนงัสือมาก่อน จะมาจบัหนงัสืออ่านไดเ้ลยอยา่งนนัหรือ? ไม่ไดห้รอก

อยา่งนีแหละคนทีมีความรู้สูงๆ เมือเขา้มาบวชมาปฏิบติัไม่ค่อยไดเ้รือง เพราะมนัรู้ไปคนละอยา่งคนละทาง มนั
ไม่ไดท้รมานตวัเอง ไม่ไดดู้ตวัเอง หาเอาแต่ความยุง่เหยงิมาใส่ใจของตน เอาแต่สิงทีไม่ใช่ความสงบระงบั ส่วน
ดา้นรู้ของพระพทุธเจา้ของเราไม่ใช่รู้ดา้นโลกีย์ ท่านรู้ดา้นโลกตุระ มนัรู้ไปคนละทาง ฉะนนัผูเ้ขา้มาบวชในพระ



พทุธศาสนา ไม่วา่ผูใ้ด ไม่วา่ชนัใด ภูมิใดกต็าม กใ็หห้ยดุ กระทงัพระเจา้อยูห่วัมาบวชกห็ยดุเรืองนนัเรืองโลกไม่
ไดเ้อามาใกล้ ไม่ไดเ้อามาอวดมาอา้ง ไม่ไดเ้อาลาภนนัมาไม่ไดเ้อายศนนัมา ไม่เอาความรู้นนัมา ไม่เอาอาํนาจนนั
มาไม่เอาการปฏิบติัเป็นเรืองละ เป็นเรืองวาง เป็นเรืองถอน เป็นเรืองเลิก ตอ้งเขา้ใจอยา่งนนั ทุกอยา่งมนัจึงจะ
เป็นไปได้

เป็นไขย้งิไม่ฉีดยา กินยา มนัจะหายหรือ ทีไหนมนักลวัตอ้งเขา้ไป ป่าชา้ตรงไหนมนักลวัตอ้งเขา้ไปดู ห่มผา้เขา้
ไปพิจารณา อนิจจาวะตะสังขารา ไปยนืแลว้กเ็ดินจงกรมอยูที่นนั ไปพิจารณาใหรู้้ใหเ้ห็นวา่มนักลวัอยูต่รงไหน
แลว้มนัจะบอก มนัจะรู้เอง มนัใหรู้้เท่าสงัขาร อยูดู่มนัจนคาํจนมืดไปเรือยๆ ต่อไปดึกๆ กเ็ขา้ไปได้ แต่นีไม่กลา้
ไป...กลวั มนัไม่กลา้เขา้ไปปฏิบติั ถา้ทาํอยา่งนนันะเขาเรียกปฏิบติั ปฏิบติัไม่รู้เรืองการปฏิบติั ไม่รู้จกัเรืองของ
มนั เราจะตอ้งกลา้ ตอ้งฝึก ตอ้งหดั อนัใดทีพระศาสดาทรงบญัญติัไว้ อนันนัตอ้งเกิดประโยชน์ อนันนัตอ้งมี
ประโยชน์ ทีพระพทุธเจา้ท่านวา่ "ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้นัเห็นเรา ผูใ้ดเห็นเรา ผูน้นัเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นตถาคต ผู ้
นนัเห็นพระนิพพาน" ไม่ปฏิบติัตาม ท่านจะเห็นธรรมไดอ้ยา่งไร ไม่เห็นธรรมจะรู้จกัท่านไดอ้ยา่งไร ไม่รู้จกั
ท่านจะรู้จกัคุณของท่านไดอ้ยา่งไร ถา้ทาํตามท่านแลว้กจ็ะรู้จกัวา่ พระพทุธเจา้ท่านสงัสอนมาแน่นอนเหลือเกิน
เรืองสจัธรรมนี สจัธรรมเป็นความจริงทีสุด



คลิกเมาส์ทีใดกไ็ดใ้นเฟรมนีเพือเรียกเมนูด่วน
ความสงบ บอ่เกดิปญัญา

พระโพธญิาณเถร (หลวงพอ่ชา สภุทัโท)

วดัหนองป่าพง อบุลราชธานี

คดัลอกจาก http://www.geocities.com/clcseacon/preaching24.html

ในฐานะทพีวกเราทังหลายเป็นผูต้งัอกตังใจมาบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา ทกุทา่นอยูค่นละแหง่ละหนก็มารวมกนั ณ วัดป่าพง น ีซงึเป็นพระ

ประจําอยูว่ดันก็ีม ีทเีป็นอาคนัตกุะพงึมาอาศยัอยูก็่ม ีก็ลว้นแตเ่ป็นนักบวช ซงึไดพ้ยายามหาความสงบดว้ยกนัทังนัน

ความสงบทแีทจ้รงินัน พวกเราทงัหลายจงเขา้ใจ พระพทุธองคต์รัสวา่ ความสงบอยา่งแทจ้รงินันไมไ่ดอ้ยูห่า่งไกลจากพวกเรา มันอยูก่บัพวกเรา แตเ่ราทัง

หลายมองขา้มไปขา้มมาอยูเ่สมอ ตา่งคนก็มตีา่งอบุายทจีะหาความสงบนันเอง แตก็่ยังมคีวามฟุ้งซา่น รําคาญ ไมถ่นัดใจอยู ่ก็ยังไมไ่ดรั้บความพอใจในการปฏบิัตขิอง

ตนเอง คอื ยังไมถ่งึเป้าหมาย เปรยีบเทยีบประหนงึวา่ เราเดนิทางออกจากบา้นเราแลว้ก็เรร่อ่นไปสารพัดแหง่ ไมม่คีวามสบาย แมจ้ะไปรถ จะไปเรอื จะไปทไีหนอะไร

ก็ตามท ีมันยังไมถ่งึบา้นเรา เมอืเรายังไมถ่งึบา้นเรานันก็ไมค่อ่ยสบายยังมภีาระผกูพันอยูเ่สมอ นเีรยีกวา่เดนิยังไมถ่งึ ไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ก็เรร่อ่นไปในทางทศิ

ตา่งๆ เพอืแสวงหาโมกขธรรม

ยกตวัอยา่งเชน่ พระภกิษุสามเณรเราน ีใครๆ ก็ตอ้งการความสงบ ตลอดพวกทา่นทงัหลาย ถงึผมก็เหมอืนกนัอยา่งนัน หาความสงบไมเ่ป็นทพีอใจ ไปที

ไหนก็ยงัไมเ่ป็นทพีอใจ เขา้ไปในป่านก็ีด ีไปกราบอาจารยนั์นก็ด ีไปฟังธรรมใครกด็ ีก็ยังไมไ่ดรั้บความพอใจ อนันเีป็นเพราะอะไร

หาความสงบ ไปอยูใ่นทสีงบ ไมอ่ยากจะใหม้เีสยีง ไมอ่ยากจะใหม้รีปู ไมอ่ยากจะใหม้กีลนิ ไมอ่ยากจะใหม้รีส อยูเ่งยีบๆ อยา่งน ีนกึวา่มันจะสบาย คดิวา่

ความสงบมันอยูต่รงนัน ซงึความเป็นจรงินัน เราไปอยูเ่งยีบๆ ไมม่อีะไร มันจะรูอ้ะไรไหม มันจะเป็นอยา่งไรไหม จมกูนก็ีไมไ่ดก้ลนิ มันจะเป็นอยา่งไรไหม ลนิของเรา

ไมไ่ดรู้จ้ักรส มนัจะเป็นอะไรอยา่งไรไหม รา่งกายไมก่ระทบโผฏฐพัพะทถีกูตอ้งอะไร มนัจะเป็นอะไรไหม ถา้มนัเป็นอยา่งนันมนัก็เป็นคนตาบอดซ ิคนหหูนวก คนจมกู

ขาด ลนิหลดุไป กายไมรั่บรูอ้ะไรเป็นอมัพาตไปเลย มันจะมอีะไรไหม แตใ่ครก็มักจะคดิอยา่งนัน อยากจะไปอยูท่วีา่มันไมม่อีะไร ความคดิอยา่งนันเคยคดิ เคยตดิมา

ในสมัยทผีมเป็นพระปฏบิตัใิหม่ๆ  จะนังสมาธติรงไหน เสยีงมันก็ออื มันไมส่งบเลย คดิผา่นไปผา่นมาเสมอวา่ จะทําอยา่งไรหนอ มันไมส่งบ จนตอ้งหาขผีงึ

มาปันกลมๆ อดุเขา้ไปในหนู ีไมไ่ดย้นิอะไร มแีตเ่สยีงออืเทา่นัน นกึวา่มันจะด ีนกึวา่มันจะสงบ เปลา่! ความปรงุแตง่อะไรตอ่อะไรตา่งๆ น ีมใิชอ่ยูท่หีดูอก มนัเกดิภาย

ในจติในใจ มันจะมสีารพัดอยา่ง ตอ้งคลําหามนัคน้ควา้หาความสงบ พดูงา่ยๆ จะไปอยูใ่นเสนาสนะอะไรก็ดนีะ คดิไมอ่ยากจะทําอะไร มันขดัขอ้งไมไ่ดทํ้าเพยีร อยาก

จะนังใหม้ันสงบ ลานวัดก็ไมอ่ยากจะไปกวาดมัน อะไรก็ไมอ่ยากทํามัน อยากจะอยูเ่ฉยๆ อยากหาความสงบอยา่งนัน ครบูาอาจารยใ์หช้ว่ยกจิวัดทเีราอาศยัอยูก็่ไมค่อ่ย

จะเอาใจใสม่ัน เพราะเห็นวา่มันเป็นงานภายนอก

ผมเคยยกตวัอยา่งใหฟั้งบอ่ยๆ เชน่วา่ อาจารยอ์งคห์นงึ ซงึเป็นลกูศษิยผ์ม ทา่นมศีรัทธามากทสีดุ ตงัใจมาปฏบิัตลิะวาง หาความสงบ ผมก็สอนใหล้ะใหว้าง 

ทา่นก็เขา้ใจเหมอืนกนัวา่ ละวางทังหมดมันคงจะด ีความเป็นจรงิตงัแตม่าอยูด่ว้ยก็ไมอ่ยากทําอะไร แมห้ลังคากฏุลิมมันพัดตกไปขา้งหนงึ ทา่นกเ็ฉย ทา่นวา่อนันันมัน

เป็นของภายนอกแน่ะ ไมเ่อาใจใส ่แดดฝนรัวทางโนน้ ทา่นก็ขยับมาทางน ีทา่นวา่ไมใ่ชเ่รอืงของทา่น เรอืงของทา่นมันเรอืงจติสงบ หลังคารัวมนัไมใ่ชเ่รอืงของทา่น 

มนัขดัขอ้ง วุน่วาย ไมใ่หเ้ป็นภาระ นคีวามเห็นมนัเป็นอยา่งนัน อกีวันหนงึผมก็เดนิไป ไปพบหลงัคามนัตกลงมา ก็ถามวา่ “เอ กฏุขิองใคร” ก็ไดรั้บคําตอบวา่เป็นกฏุิ

ของทา่นอาจารยอ์งคนั์น “ออื แปลกนะ” นก็ีเลยไดพ้ดูกนั อธบิายอะไรตอ่อะไรกนัหลายอยา่ง เสนาสนะวตัรนะทอียูข่องเรานัน คนเรามันตอ้งมทีอียู ่ทอียูม่นัเป็นอยา่ง

ไรก็ตอ้งดมูัน การปลอ่ยวางไมใ่ชเ่ป็นอยา่งน ีไมใ่ชว่า่เราปลอ่ย เราทงิ อนันันมนัเป็นลักษณะคนทไีมรู่เ้รอืง ฝนตกหลงัคารัว ตอ้งขยับไปขา้งโนน้ แดดออก เอา้ ขยับ

มาขา้งนอีกีแลว้ ทําไมเป็นอยา่งนันละ่ ทําไมไมป่ลอ่ยไมว่าง อยูต่รงนัน ผมก็เลยเทศนใ์หฟั้งกณัฑใ์หญ ่ทา่นก็ยังมาเขา้ใจวา่

“เออ หลวงพอ่บางทเีทศนใ์หเ้รายดึมนั บางทเีทศนใ์หเ้ราปลอ่ยวาง ไมรู่จ้ะเอาอยา่งไร ขนาดหลงัคากฏุมินัตกลงไป เราก็ปลอ่ยวางขนาดน ีทา่นก็ยงัวา่ไม่

ถกูอกี แตท่า่นก็เทศนว์า่ไมใ่หย้ดึ ไมรู่ว้า่จะทาํอยา่งไร มนัจงึจะถกู” ดซูคินเรา จติมันเป็นอยา่งน ีในการปฏบิตัมิันโงอ่ยา่งนี

ตาเรามันมรีปูไหมถา้ไมอ่าศัยรปูขา้งนอก รปูมใีนตาไหม หเูรานมีเีสยีงไหม ถา้เสยีงขา้งนอกไมม่ากระทบมันจะมเีสยีงไหม ถา้ไมอ่าศยักลนิขา้งนอก จมกูเรา

มนัจะมกีลนิไหม ลนิมันจะมรีสไหม มนัตอ้งอาศัยรสภายนอกมากระทบ มนัจงึมรีสอยา่งนัน เหตมุันอยูต่รงไหนนะ เราพจิารณาดทูพีระทา่นวา่ ธรรมมันเกดิเพราะเหต ุ

ถา้หเูราไมม่แีลว้ จะมโีอกาสไดย้นิเสยีงไหม ตาเราไมม่มีันจะมเีหตใุหเ้ราเห็นรปูไหม ตา ห ูจมกู ลนิ กาย ใจ นมีันคอืเหต ุพระทา่นบอกวา่ ธรรมมันเกดิเพราะเหต ุเมอื

จะพับก็เพราะเหตมุันดบักอ่น ผลมันจงึดบั เมอืผลมันจะมขีนึ ก็มเีหตมุากอ่นแลว้ผลมนัจงึตามมา

ถา้หากวา่เราเขา้ใจวา่ความสงบมันอยูต่รงนันมันจะมปัีญญาไหม มันจะมเีหตมุผีลไหม สําหรับทเีราจะตอ้งปฏบิตัหิาความสงบมันจะมอีะไรไหม ถา้เราจะไป

โทษเสยีง ไปนังทไีหนมเีสยีงก็ไมส่บายใจแลว้ คดิวา่ทนีไีมด่ ีทไีหนมรีปูก็วา่ ทนัีนไมด่ไีมส่งบ อยา่งนันก็เป็นคนอายตนะหายหมด ตาบอด หหูนวกหมด ทนีผีม

ทดลองด ูก็คดิไป

“เอ มนัก็แปลกเหมอืนกนั มนัไมส่บายเพราะ ตา ห ูจมกู ลนิ กาย จติ นแีหละ หรอืวา่ เราจะเป็นคนทจีกัษุบอดดนีะ มนัไมต่อ้งเห็นอะไรดนีะ มนัจะหมดกเิลส

ทตีรงจกัษุมนับอดละมงั หรอืวา่หมูนัหนกัมนัตงึมนัจะหมดกเิลสทตีรงนนัละมงั”

ลองๆ ดก็ูไมใ่ชท่ังหมดนันแหละ งันคนตาบอดก็สําเร็จอรหันตส์ ิคนหหูนวกก็สําเร็จหมดแลว้ ตาบอดหหูนวกสําเร็จหมดถา้หากวา่กเิลสมันเกดิตรงนัน อันนัน

คอืเหตขุองมัน อะไรมนัเกดิจากเหต ุเราตอ้งดบัตรงนัน เหตมุนัเกดิตรงน ีเราพจิารณาจากเหตนุ ีความเป็นจรงิอายตนะคอื ตา ห ูจมกู ลนิ กาย ใจ นเีป็นของทใีหเ้กดิ

ปัญญา ถา้เรารูเ้รอืงตามความเป็นจรงิ ถา้เราไมรู่เ้รอืง เราก็ตอ้งปฏเิสธเลยวา่ ไมอ่ยากจะเห็นรปู ไมอ่ยากจะฟังเสยีง ไมอ่ยากจะอะไรทังนันแหละ วา่มันวุน่วายอยูต่รง

นัน เราตดัเหตมุันออกเสยีแลว้จะเอาอะไรมาพจิารณาเลา่ ลองๆ ซ ิอะไรจะเป็นเหต ุอะไรจะเป็นเบอืงตน้ ทา่มกลาง เบอืงปลาย มันจะมไีหม น ีอนันคีอืความคดิผดิของ

พวกเราทงัหลาย

ดงันัน ครบูาอาจารยท์า่นจงึใหสํ้ารวม การสํารวมนแีหละ มันเป็นศลี ศลีสงัวร ตา ห ูจมกู ลนิ กาย ใจ นเีป็นศลี เป็นสมาธเิหลา่น ีเราคดิดปูระวัตพิระสารบีตุร

เมอืครังยงัไมบ่วชทา่นไปพบพระชอื อสัสช ิดว้ยตาของทา่นเอง เห็นพระอสัสชเิดนิไปบณิฑบาต เมอืมองเห็นแลว้ก็เกดิความรูส้กึวา่ “แหม พระองคน์แีปลกเหลอืเกนิ 

เดนิไมช่า้ไมเ่ร็วกลบีจวีรสจีวีรของทา่นไมฉู่ดฉาด เรยีบๆ เดนิไปก็ไมม่องหนา้มองหลงัสงัวรสํารวม” เกดิแปลกขนึในใจ อนันันเป็นเหตแุกผู่ม้ปัีญญา ทา่นสารรบีตุร

สงสยัก็ตรงเขา้ไหกราบเรยีนถามทา่น อยากจะรูว้า่ใคร มาจากไหนอยา่งน ี“ทา่นเป็นใคร” “เราเป็นสมณะ”

“ใครเป็นครเูป็นอาจารยข์องทา่น”

“พระโคดมเป็นครเูป็นอาจารยข์องเรา”

“พระโคดมนนั ทา่นสอนวา่อยา่งไร”

“ทา่นสอนวา่ ธรรมทงัหลายมนัเกดิเพราะเหต ุเมอืมนัจะดบัก็เพราะเหตมุนัดบักอ่น”

WIN7
Text Box



นคีอืพระสารบีตุรนมินตใ์หท้า่นเทศนใ์หฟั้ง ทา่นก็อธบิายพอสงัเขปเทา่นัน ทา่นยกเหตผุลขนึมา ธรรมเกดิเพราะเหต ุเหตเุกดิกอ่นผลจงึเกดิ เมอืผลดบัมัน

จะดับ เหตตุอ้งดบักอ่น เทา่นันเองพระสารบีตุรพอแลว้ ไดฟั้งธรรมพอสงัเขปเทา่นัน ไมต่อ้งพสิดาร เทา่นันแหละ อนันเีรยีกวา่มนัเป็นเหต ุเพราะในเวลานัน พระสารี

บตุรทา่นมตีา มหี ูมจีมกู มลีนิ มกีาย มจีติ อายตนะของทา่นครบอยู ่ถา้หากวา่อายตนะของทา่นไมม่ ีมันจะมเีหตไุหม ทา่นจะเกดิปัญญาไหม ทา่นจะรูอ้ะไรตอ่อะไร

ไหม แตพ่วกเราทงัหลายกลัวมันจะกระทบ หรอืชอบใหม้ันกระทบ แตไ่มม่ปัีญญา ใหม้ันกระทบเรอืยๆ ทางตา ห ูจมกู ลนิ กาย จติ เลยเพลนิไป เลยหลง นมีันเป็น

อยา่งน ีอายตนะนมีันใหเ้พลนิก็ไดใ้หห้ลงก็ได ้มันใหเ้กดิความรูม้ปัีญญาก็ไดม้ันใหโ้ทษและก็ใหค้ณุพรอ้มกนัแลว้แตบ่คุคลทจีะมปัีญญา

อันนใีหเ้ราเขา้ใจวา่เราเป็นนักบวช เขา้มาปฏบิตั ิปฏบิตัทิกุอยา่งจากความชวัก็ใหรู้จ้ัก คนสอนงา่ยก็ใหรู้จั้ก คนสอนยากก็ใหรู้จั้ก ทา่นใหรู้จั้กทังหมด เพอื

อะไร เพอืเราจะรูค้วามจรงิทเีราจะตอ้งเอามาปฏบิตัไิมใ่ชว่า่เราปฏบิตัแิตส่งิทวีา่มันดมีันถกูใจเรา เราจงึจะชอบ มันไมใ่ชอ่ยา่งนัน สงิในโลกนนีะ บางสงิเราชอบใจ บาง

สงิเราไมช่อบใจ มันมอียูใ่นโลก มันไมม่อียูท่อีนื ตามธรรมดาสงิอะไรทชีอบใจ เราก็ตอ้งการสงินัน พระเณรอยูด่ว้ยกนักเ็หมอืนกนั ถา้องคไ์หนไมช่อบใจ ไมเ่อา ไมเ่อา

แตอ่งคท์ชีอบ นดีซูอ เอาแตส่งิทชีอบ ไมอ่ยากจะรู ้ไมอ่ยากจะเห็น ไมอ่ยากจะเป็นอยา่งน ีความเป็นจรงิพระพทุธองคใ์หม้ปีระสบการณ์โลกวทิ ูเราเกดิมาดโูลกอันนี

ใหแ้จม่แจง้ ใหช้ดัเจน ถา้เราไมรู่จั้กโลกตามความเป็นจรงิ ไปไหนไมไ่หว ไปไมไ่ด ้จําเป็นจะตอ้งรูจั้ก อยูใ่นโลกก็ตอ้งรูจั้กโลก พระอรยิบคุคลสมัยกอ่นก็ด ีพระ

พทุธเจา้ของเราก็ดทีา่นก็อยูก่บัพวกเราน ีอยูก่บัพวกปถุชุนน ีอยูใ่นโลกาน ีทา่นก็เอาความจรงิในโลกนเีอง ไมใ่ชว่า่ทา่นไปเอาทไีหน ไมใ่ชว่า่ทา่นหนโีลกไปหาสจั

จธรรมทอีนื แตท่า่นมปัีญญา สงัวรสํารวมอายตนะของทา่นอยูเ่สมอ การประพฤตปิฏบิัตนิคีอืการพจิารณาดสูงิทังหลายเหลา่น ีตามความเป็นจรงิวา่มันเป็นอยา่งนันอยู ่

ใหรู้เ้รอืงมัน

ฉะนัน พระพทุธองคจ์งึใหรู้อ้ายตนะเครอืงตอ่ไต ่นัยนต์ามนัก็ตอ่เอารปูเขา้มาเป็นอารมณ์ หมูนัก็ตอ่เอาเสยีงเขา้มา จมกูมันก็ตอ่เอากลนิเขา้มา ลนิมันก็ตอ่

เอารสเขา้มา รา่งกายก็ตอ่เอาโผฏฐัพพะเขา้มาเกดิความรูข้นึ ทเีกดิความรูข้นึนะใหเ้ราพจิารณาตามความจรงิ ถา้เราไมรู่จ้ักตามความเป็นจรงิ เราจะชอบมันทสีดุ หรอื

เกลยีดมันทสีดุ ชอบมนัอยา่งยงิ เกลยีดมนัอยา่งยงิ อารมณ์นถีา้มันเกดิขนึมา นทีเีราจะตรัสรู ้ทปัีญญามนัจะเกดิตรงน ีแตว่า่เราไมอ่ยากจะใหเ้ป็นอยา่งนี

พระพทุธองคท์า่นใหส้งัวรสํารวม การสงัวรสํารวมนันไมใ่ชว่า่ ไมใ่หเ้ห็นรปู ไมใ่หไ้ดย้นิเสยีง ไมใ่หไ้ดก้ลนิ ไมรู่จั้กรส ไมรู่จั้ก โผฏฐัพพะ ไมรู่จั้กธรรมารณ์ 

ไมใ่ชอ่ยา่งนัน ถา้ผูป้ฏบิตัไิมเ่ขา้ใจพอเห็นรปูก็เสยีว ฟังเสยีงก็เสยีว หนเีรอืย หนไีปไมสู่ ้หนไีปนกึวา่มันจะหมดฤทธหิมดเดช นกึวา่มันจะจบลง มันจะพน้ มันไมพ่น้นะ 

อนันันไมพ่น้ หนไีปไมรู่ต้ามความจรงิ ขา้งหนา้มันก็โผลข่นึอกี ตอ้งแกปั้ญหาอกี เชน่ พวกปฏบิัตนิแีน่ะ อยูใ่นวดัก็ด ีอยูใ่นป่าก็ด ีอยูใ่นเขาก็ด ีไมส่บาย เดนิธดุงคไ์ปดู

อนันันไปดดูันนสีารพัดอยา่ง วา่จะสบายใจ ไปแลว้ กลับมาแลว้ก็ไมเ่ห็นอะไร ลองขนึไปบนภเูขา “เออ ตรงนสีบายนะ เอาละ” ไมรู่ส้บายกวีันก็เบอือกีแลว้ เอา้ ลงไป

ทะเล “เออ ตรงนมีนัเย็นด ีตรงนพีอแลว้ เอาละ” นานอกีก็เบอืทะเลอกี เบอืป่า เบอืภเูขา เบอืทะเล เบอืสารพัดอยา่ง ไมใ่ชเ่บอืเป็นสมัมาทฏิฐ ิเบอืเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

ความเห็นไมต่รงตามความจรงิอยา่งนัน กลับมาถงึวัดแลว้ “จะทาํอยา่งไรหนอ ไปแลว้ไมไ่ดอ้ะไรมา” แลว้กท็งิบาตร สกึ

เอาอยา่งนนีะ เอาใกล ้ๆ  เราน ีเราอยากจะอยูใ่นความสงบระงับทสีดุ ไมอ่ยากจะรูเ้รอืงพระเรอืงเณรเรอืงอะไรตา่งๆ หนไีปเรอืยๆ กบัอกีคนหนงึตงัใจอยู ่ไม่

หน ีอยูป่กครองตวัเอง รูเ้รอืงของตวัเอง คนอนืมาอยูด่ว้ยก็รูเ้รอืงทงัหมด แกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา เชน่ เจา้อาวาสเป็นเจา้อาวาสน ีเหตกุารณ์มอียูท่กุเวลา มอีะไรมาให ้

พจิารณาผกูใจเราอยูเ่สมอ เพราะอะไร เพราะเขาถามปัญหาไมห่ยดุ ปัญหาไมห่ยดุ เราก็มคีวามรูไ้มห่ยดุ แกปั้ญหาไมห่ยดุ ปัญหาตนดว้ย ปัญหาคนอนืดว้ย สารพัด

อยา่ง นคีอืมันตนือยูเ่สมอ กอ่นทมีันจะหลับมันก็ตนืขนึมาอกี เป็นเหตใุหเ้ราไดพ้จิารณาไดรู้เ้รอืง เลยเป็นคนฉลาด ฉลาดเรอืงของตนเอง ฉลาดเรอืงของคนอนื ฉลาด

หลายๆ อยา่ง ความฉลาดอนันเีกดิจากการกระทบ เกดิจากการตอ่สู ้เกดิจากการไมห่น ีไมห่นดีว้ยกายแตห่นทีางใจ หนทีางปัญญาของเรา ใหรู้ด้ว้ยปัญญาของเราอยู่

ตรงนแีหละ ไมห่นมีัน อนันเีป็นเหตทุจีะใหเ้กดิปัญญา จะตอ้งทํา จะตอ้งคลกุคลอียูใ่นสงิทงัหลายเหลา่น ีก็เหมอืนกนักบัทเีราอยูใ่นวัด ชว่ยกนัรักษาอะไรตา่งๆ คลกุ

คลอียูอ่ยา่งน ีมองดอูยา่งอนืเป็นกเิลส อยูก่บัพระกบัเณรมากๆ โยมมากๆ เป็นกเิลสมาก ใช ่ยอมรับแตต่อ้งอยูไ่ปใหปั้ญญาเกดิส ิใหม้นัลดความโง ่นันจะไปตรงไหน

ละ่ เราอยูไ่ปเพอืใหล้ดความโง ่อยา่อยูไ่ปเพอืใหม้ันเพมิความโงข่นึมา

ตอ้งพจิารณา ตา ห ูจมกู ลนิ กาย ใจ มนักระทบเมอืใด เป็นตน้ ก็ตอ้งสงัวรสํารวม พจิารณาเมอืทกุขเ์กดิขนึมา ใครทกุข ์ทกุขน์ทํีาไมมันจงึเกดิ ทา่นเจา้

อาวาสปกครองลกูศษิยล์กูหานกี็เป็นทกุข ์ตอ้งรูจั้กทกุขเ์กดิขนึมานะ ใหม้ันรูจ้ักทกุขส์ ิทกุขม์ันเกดิขนึมา เรากลวัทกุข ์ไมรู่จ้ักทกุข ์จะไปสูท่ไีหนละ่ ถา้ทกุขม์ากกไ็มรู่ ้

อกี จะไปสูท้กุขท์ไีหนละ่น ีเป็นสงิสําคญัมากทสีดุ ตอ้งใหรู้จั้กทกุข ์การหนทีกุขก็์คอืใหรู้จ้ักพน้ทกุข ์ไมใ่ชว่า่มันทกุขท์นีแีลว้ก็วงิไป หอบทกุขไ์ปดว้ย อยูท่นัีนทกุขก็์

เกดิขนึอกี ก็วงิอกี นไีมใ่ชค่นหนทีกุข ์เป็นคนไมรู่จั้กทกุข ์ถา้รูจั้กทกุขต์อ้งดแูลดเูหตกุารณ์ ครบูาอาจารยท์า่นวา่ อธกิรณ์เกดิทไีหนใหร้ะงับทนัีน ทกุขม์ันเกดิตรงนัน 

เรอืงทไีมท่กุขม์ันก็อยูต่รงนัน เรอืงททีกุขม์ันจะหายก็อยูต่รงทมีันเกดิถา้ทกุขเ์กดิขนึมาตอ้งพจิารณา ไมต่อ้งหนนีะตอ้งแกอ้ธกิรณ์ใหม้นัจบ รูเ้รอืงของมัน ทกุขเ์กดิตรง

นเีราหนไีป กลัวทกุข ์นแีหละคอืโงท่สีดุ สรา้งความโงข่นึตลอดเวลา เราตอ้งรูน้ะ ทกุขน์มีันไมใ่ชอ่ะไร ไมใ่ชท่กุขสจั หรอืเรอืงทกุขนั์นเราจะเห็นในแงไ่มด่หีรอืทกุขสจั 

สมทุัยสจั นโิรธสจั มรรคสจั ถา้หนจีากสงิทังหลายเหลา่นก็ีไมป่ฏบิัตติามสจัจธรรมเทา่นันแหละ มันจะพบทกุขเ์มอืไร มนัจะรูเ้รอืงเมอืไร ถา้หนทีกุขเ์รอืยไป เราไมรู่จั้ก

ทกุข ์ทกุขน์เีป็นสงิทคีวรกําหนดรู ้ถา้ไมกํ่าหนดจะรูม้ันเมอืไร ไมพ่อใจหนไีป ไมพ่อใจหนไีปเรอืย อยา่งนันตอ้งทําสงครามหมดประเทศ พญามารเอาหมด นมีนัก็ตอ้ง

เป็นอยา่งนัน

พระพทุธองคท์า่นใหห้นดีว้ยปัญญา เปรยีบประหนงึวา่ เรามเีสยีนหรอืหนามนอ้ยๆ ตําเทา้เราอยู ่เดนิไปปวดบา้งหายปวดบา้ง บางทก็ีเดนิไปสะดดุหัวตอเขา้ 

ปวดขนึมากค็ลําด ูคลําไปคลํามาไมเ่ห็นเลยขเีกยีจดมูัน ก็ปลอ่ยมันไป ตอ่ไปเดนิไปถกูปุ่ มอะไรขนึมาก็ปวดอกีมันเป็นอยา่งนเีรอืยไป เพราะอะไรนะ เพราะเสยีนหรอื

หนามนันมันยังอยูใ่นเทา้เรายังไมอ่อก ความเจ็บปวดมันก็เป็นอยูอ่ยา่งนัน เมอืมันปวดมา ก็คลําหามัน ไมเ่ห็นก็ปลอ่ยไป นานๆ เจ็บอกีคลําอกี อยูอ่ยา่งนันเรอืยๆ ทกุข์

ทเีกดิขนึมานันนะ เราตอ้งกําหนดรูม้ัน ไมต่อ้งปลอ่ยมันไป เมอืมันเจ็บปวดขนึมา “เออ หนามนมีนัยงัอยูน่นีะ”

เมอืความเจ็บปวดเกดิขนึ ความคดิทวีา่จะเอาหนามออกจากเทา้เราก็มพีรอ้มกนัมา ถา้เราไมเ่อามันออก ความเจ็บปวดมันก็เกดิขนึ เดยีวก็เจ็บ อยูอ่ยา่งน ี

ความสนใจทจีะเอาหนามออกจากเทา้เรามันมอียูต่ลอดเวลา ผลทสีดุวนัหนงึตอ้งตังใจเอาหนามออกใหไ้ด ้เพราะมันไมส่บาย อันนเีรยีกวา่การปรารภความเพยีรของ

เราตอ้งเป็นอยา่งนัน มนัขดัตรงไหน มันไมส่บายตรงไหน ก็ตอ้งพจิารณาทตีรงนัน แกไ้ขทตีรงนัน แกไ้ขหนามทมีันยอกเทา้เรานันแหละ งัดมันออกเสยี

จติใจของเรา มันตดิอยูท่ตีรงไหน เราจะตอ้งรูจั้กอยูอ่ยา่งนัน คลําไปคลํามาก็รูอ้ยู ่เห็นอยู ่เป็นอยูอ่ยา่งนัน แตว่า่ความเพยีรของเราไมถ่อยเหมอืนกนั ไม่

หยดุ ทา่นเรยีกวา่วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีรอยูเ่สมอ เมอืทกุขเวทนาเกดิขนึเมอืไรในเทา้ของเรานะ ปรารภวา่จะเอาหนามออก จะบง่หนามออกเสมอไมไ่ดข้าดเลย 

ทกุขท์างใจมันเกดิขนึมา เรอืงกเิลสตัณหานเีรากม็คีวามรูส้กึปรารภความเพยีรอยูเ่สมอวา่ จะพยายามฆา่กนั พยายามและมันอยูต่ลอดเวลา ตามไปไมห่ยดุ อกีวนัหนงึ

มนัก็จนมมุเรา ถงึทนัีนเราก็ตะครบุมันได ้

ฉะนัน เรอืงสขุทกุขน์ ีเราจะทําอยา่งไร ถา้ไมม่สีงิทังหลายเหลา่น ีจะเอาอะไรเป็นเหต ุถา้ไมม่เีหต ุผลมันจะเกดิตรงไหนเลา่ นเีรยีกวา่ธรรมมันเกดิเพราะ

เหต ุเมอืผลมันจะดบัไปนัน เพราะเหตมุนัดับไปกอ่น ผลมนัจงึดบัไปดว้ย มันเป็นในทํานองอันน ีแตว่า่เราไมค่อ่ยเขา้ใจจรงิ อยากแตจ่ะหนทีกุข ์รูอ้ยา่งนเีรยีกวา่ รูไ้มถ่งึ

มนั

ความเป็นจรงิแลว้ ทา่นอยากจะใหรู้โ้ลกทเีราอยูน่ ีไมต่อ้งหนไีปไหน จะอยูก่็ได ้จะไปก็ได ้ใหม้คีวามรูส้กึอยา่งนัน ใหพ้จิารณาใหด้ ีมันสขุมันทกุขม์ันอยูต่รง

ไหน อะไรทเีราไมย่ดึหมายหรอืไมม่นัหมายกบัมัน อนันันไมม่ ีทกุขม์นัก็ไมเ่กดิ ทกุขม์ันเกดิจากภพ มันมภีพทจีะเกดิ มันก็ตอ้งไปเกดิทภีพ ตัวอปุาทานยดึมันถอืมนันี

แหละมนัเป็นภพใหท้กุขเ์กดิ ทกุขม์ันเกดิขนึ ดเูถอะ อยา่ไปดไูกลๆ ดปัูจจบุนัน ีดกูายจติของเราน ีเมอืทกุขเ์กดิขนึมา เพราะอะไรมันเป็นทกุข ์ดเูดยีวนแีหละ เมอืสขุ

เกดิขนึมามนัเป็นอะไรมันจงึสขุ ดเูดยีวนัน มันเกดิตรงไหนใหม้ันรูจั้กตรงนัน ทกุขเ์กดิทอีปุาทาน สขุเกดิทอีปุาทานทังนัน

พระโยคาวจรเจา้ผูป้ระพฤตปิฏบิัตดิแีลว้ เห็นจติวา่เป็นอยูอ่ยา่งนมีนัเกดิๆ ตายๆ เป็นของไมแ่น่นอนสกัอยา่งหนงึเลย ถา้พจิารณาแลว้ทา่นดมูันทกุวธิ ีมัน

เป็นของมันอยา่งนัน ไมม่อีะไรแน่นอน เกดิแลว้ก็ตาย ตายแลว้ก็เกดิ ไมม่อีะไรทเีป็นแกน่สาร เดนิไปทา่นก็รูส้กึวา่มันเป็นอยา่งนัน นัง...ทา่นก็รูส้กึวา่มันเป็นอยา่งนัน 



จะเอาตรงไหนมแีตท่กุขท์งันัน เอาโลกก็มแีตท่กุขท์ังนัน เหมอืนแทง่เหล็กใหญ่ๆ  ทเีขาเอาเขา้เตาหลอมแลว้นันแหละ รอ้นไปทังแทง่เลย ยกขนึมา เอามอืไปแตะดู

ขา้งบนมันก็รอ้น ขา้งๆ มันกร็อ้น มันรอ้นทังนันใชไ่หม ทไีมร่อ้น ไมม่เีพราะมันออกจากเตาหลอมมา เหล็กทงัแทง่ไมม่เีย็นเลย

อันนถีา้หากวา่เราไมพ่จิารณาสงิทังหลายเหลา่น ีไมรู่เ้รอืง จะตอ้งเห็นชดั จะตอ้งไมเ่กดิ จะตอ้งไมใ่หม้ันเกดิ ใหรู้จั้กการเกดิแมแ้ตท่วีา่ “แหม คนนทํีาไมถ่กู

ใจฉนั ฉนัเกลยีดทสีดุ” ไมม่แีลว้ “คนนทํีา ฉนัชอบทสีดุ” ไมม่แีลว้ มแีตอ่าการในโลกทพีดูกนัวา่ชอบทสีดุ ไมช่อบทสีดุเทา่นัน แตพ่ดูอยา่งใจอยา่ง คนละเรอืงกนั จะ

ตอ้งเอาสมมตุขิองโลกมาพดูกนัใหม้ันรูเ้รอืงกบัโลกเทา่นัน ไมม่อีะไรแลว้ มันเหนอื ตอ้งใหม้นัเหนอือยา่งนัน อันนันเป็นทอียูข่องพระ พวกเราทังหลายก็เหมอืนกนัฉัน

นัน จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งนัน ตอ้งพยายาม อยา่ไปสงสยั

กอ่นทผีมจะปฏบิตันิ ีคดิวา่ศาสนาตงัอยูใ่นโลก ทําไมบางคนทําบางคนไมทํ่า ทําแบบนดิๆ หน่อยๆ แลว้เลกิมัน อะไรอยา่งน ีหรอืผูไ้มเ่ลกิก็ไมป่ระพฤติ

ปฏบิตัเิต็มท ีนมีันเป็นเพราะอะไร ก็ไมรู่นั้นเองละ ผมจงึตอ้งอธษิฐานในใจวา่ เอาละ ชาตนิเีราจะมอบกายอันนใีจอันนใีหม้ันตายไปชาตหินงึ จะทําตามคําสอนของพระ

พทุธเจา้ทกุประการเลย จะทําใหม้ันรูจ้ักในชาตนิ ีถา้ไมรู่จั้กมันก็ลําบากอกี จะปลอ่ยวางมันเสยีทกุอยา่ง จะพยายามทํา ถงึแมว้า่มันจะทกุขม์ันจะลําบากขนาดไหนก็

ตอ้งทํา ไมเ่ชน่นันก็จะสงสยัเรอืยไป คดิอยา่งนเีลยตงัใจทํา ถงึแมม้ันจะสขุ มันจะทกุข ์จะลําบากขนาดไหนก็ตอ้งทํา ชวีติในชาตนิใีหเ้หมอืนวันหนงึกบัคนืหนงึเทา่นัน 

ทงิมัน จะตามคําสอนของพระพทุธเจา้จะตามธรรมะใหม้ันรู ้ทําไมมันยุง่มนัยากนัก วฏัฏสงสารน ีอยากรู ้อยากจะเป็นอยา่งนัน คดิปฏบิัติ

ในโลกน ีนักบวชทงิอะไรไหม ถา้เป็นนักบวชไมส่กึแลว้ก็เป็นอนัวา่ทงิหมดทกุอยา่งเลย ไมม่อีะไรจะไมท่งิ ทโีลกเขาตอ้งการก็ทงิหมดทังนันแหละ รปู 

เสยีง กลนิ รส โผฏฐพัพะ ทงิหมด แตก็่กระทบทังหมดเชน่กนัฉะนันเราเป็นผูป้ฏบิัตจิะตอ้งเป็นผูม้ักนอ้ยสนัโดษ ถงึการพดูการจา การขบการฉัน การอะไร จะตอ้งเป็น

คนทงีา่ยทสีดุ กนิงา่ย นอนงา่ย อะไรๆ ก็งา่ย แบบทเีรยีกวา่เป็นตาสตีาสาธรรมดาแบบงา่ยๆ อยา่งน ีทําไป ยงิทํามันก็ยงิภมูใิจ มันจะเห็นในจติในใจของเรา ฉะนัน 

ธรรมะนจีงึเป็น ปัจจัตตงั รูเ้ฉพาะตวัเรา ถา้รูเ้ฉพาะตวัเราแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัเิอาเอง

แตเ่ราปฏบิตันิก็ีจะตอ้งอาศยัครบูาอาจารยค์รงึหนงึเทา่นัน อยา่งวันนผีมเทศนใ์หฟั้ง อันนยีังเป็นของใชไ้มไ่ดเ้ลย แตเ่ป็นของน่ารับฟังไว ้ถงึมใีครมาเชอื 

เชอืเพราะผมพดู ยังไมเ่กดิประโยชนเ์ต็มท ีถา้ใครเชอืทผีมพดูเต็มท ีคนนันก็ยังโง ่ถา้หากวา่ฟังแลว้มเีหตผุลเอาไปพจิารณาด ูใหม้ันเห็นชดัในจติของตัวเอง ทําเอง

ละเอง อนันันแหละมผีมมากแลว้ รูร้สมันแลว้ คอื มันรูด้ว้ยตนเองจรงิๆ อันนพีระพทุธองคท์า่นถงึไมต่รัสลงไป คอื บอกชดัไมไ่ด ้เหมอืนกบับอกสใีหค้นตาบอดวา่มัน

ขาวเหลอืเกนิ เหลอืงเหลอืเกนิ บอกไมไ่ด ้หรอืบอกก็ไดอ้ยู ่แตท่า่นวา่มันไมเ่กดิประโยชน ์เพราะคนนันตาบอดแลว้ ดงันัน ทา่นจงึยอ้นกลับมาใหเ้ป็นปัจจัตตงั ใหเ้ห็น

ชดักบัตวัเอง เมอืเห็นชดักบัตัวเองแลว้ มันจงึจะเป็น สขิภีโูต เป็นพยานของเราแท ้ๆ  จะยนืก็ไมส่งสยั นังกไ็มส่งสยั นอนก็ไมส่งสยั ใครจะมาพดูวา่ “ทา่นปฏบิตัอิยา่งนี

ไมถ่กู ผดิหมดแลว้” มันก็สบายใจได ้เพราะมันมหีลัก

ผูป้ฏบิตัติอ้งเป็นอยา่งนัน จะไปทไีหน ใครจะบอกใหช้ดัเจนอยา่งไรไมไ่ด ้นอกจากความรูส้กึของเรา การเห็นของเรามันเกดิเป็นสมัมาทฏิฐขินึเรอืงประพฤติ

ปฏบิตัมิันเป็นอยา่งนันเราทกุคนก็เหมอืนกนั เรอืงปฏบิตันินีะ บวชอยูต่ัง ๕ ปี ๑๐ ปี จะปฏบิัตสิกัเดอืนหนงึ อยา่งนมีันก็ยากเหมอืนกนั ความเป็นจรงิอายตนะทังหลาย

ตอ้งตอ่สูต่ลอดเวลาสบายใจไมส่บายใจกร็ูจั้ก ชอบไมช่อบก็ใหรู้จั้ก ใหม้นัรูจ้ักสมมตุ ิใหม้ันรูจั้กวมิตุต ิวมิตุตกิบัสมมตุมิันจะมาพรอ้มกนั ใหรู้จั้กด ีรูจั้กชวั รูจั้กพรอ้มกนั 

เกดิขนึพรอ้มกนั อนันเีป็นผลงานทเีกดิขนึจากการทํางานของผูป้ฏบิตั ิ

ฉะนัน สงิใดทมีนัเกดิประโยชนต์นและเกดิประโยชนค์นอนื สรา้งประโยชนต์นแลว้สรา้งประโยชนค์นอนืชอืวา่ทําตามพระพทุธเจา้ ผมเคยสอนเสมอ สงิทคีวร

ทํานันก็ไมค่อ่ยอยากจะทํากนั อยา่งกจิวตัรขอ้วัตรอะไรตา่งๆ ผมเคยพดูบอ่ยๆ พดูไปก็ไมค่อ่ยเอาใจใส ่เพราะคนมันไมรู่ ้มันขเีกยีจ มันรําคาญบา้ง วุน่วายบา้ง นัน

แหละมนัเป็นเหต ุเราจะไปอยูท่มีันไมม่อีะไร อยูเ่ฉยๆ จะเห็นอะไรไหม อาหารก็เหมอืนกนั ฉันไปแลว้มันเฉยๆ จะเป็นอะไรไหม อรอ่ยไหม หมูันตงึ พดูแลว้ก็เฉย มันจะ

รูเ้รอืงไหม ถา้ไมรู่เ้รอืงมันจะมเีรอืงไหม ไมม่เีรอืงมันก็ไมม่เีหต ุมทีแีกไ้หม ใหเ้ราเขา้ใจการปฏบิัตอิยา่งนัน

สมัยกอ่นผมไปอยูเ่หนอื ไปอยูก่บัพระหลายองค ์พระแก่ๆ  แบบหลวงพอ่หลวงตา ๒-๓ พรรษา ผมนัน ๑๐ พรรษาแลว้ อยูก่บัพวกคนแกก่็ตงัใจปฏบิัตเิลย 

รับบาตร ซกัจวีร เทกระโถน สารพัดอยา่งไมไ่ดค้ดิวา่อนันทํีาใหอ้งคนั์น ไมไ่ดค้ดิ ทําขอ้ปฏบิัตขิองเรา ใครไมทํ่า เราก็ทํา เป็นกําไรของเรา เป็นเรอืงสบายใจ ภมูใิจถงึ

วันอโุบสถ เราก็รูจั้ก เราเป็นพระหนุ่มไปจัดโรงอโุบสถ ตังนําใชนํ้าฉัน สารพัดอยา่งสบาย พวกนันไมรู่จั้กกจิวัตรก็เฉยเราก็ไมว่า่เขาเพราะเขาไมรู่จั้กอนันเีรามาปฏบิัต ิ

เราทําแลว้ก็ภมูใิจ ถงึเวลาหม่ผา้เดนิจงกรม...สบาย มันภมูใิจเหลอืเกนิ มันด ีมนัมกํีาลงั

ขอ้วัตรทังหลายมกํีาลงัมาก ทไีหนในวัดทจีะทําได ้ไมว่า่จะเป็นในกฏุขิองเรา ในกฏุคินอนืก็ด ีทมีันสกปรกรกรงุรัง ทําเลย ไมต่อ้งทําใหใ้คร ไมต่อ้งทําเอา

หนา้เอาตาจากใคร ทําเพอืขอ้ปฏบิัตขิองเรา กวาดกฏุกิวาดเสนาสนะใหม้ันสะอาด ถา้เราทําเชน่น ีก็เหมอืนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเรา เพราะเราเป็นผู ้

ปฏบิตั ิอนันใีหม้ันมอียูใ่นใจของพวกเราทกุคน ความสามคัคนัีนไมต่อ้งเรยีกรอ้งหรอก เป็นเลย ใหม้นัเป็นธรรมะ สงบระงับ พยายามทําใจใหม้ันเป็นอยา่งนัน ไมม่อีะไร

มนัจะขดัแยง้เรา อะไรทเีป็นงานหนักงานหนาชว่ยกนัทํา ถา้เราชว่ยกนัทํา ไมน่านหรอกก็เสร็จ ชว่ยกนังา่ยๆ แลว้ก็แลว้ไป มันดทีสีดุ ผมก็เคยพบเหมอืนกนั แตว่า่ผมมี

กําไร คอื ไปอยูด่ว้ยกนัมากๆ ทังพระทังเณร “เอา้ วนันยีอ้มผา้กนันะ” ยอ้มผา้ เราไปตม้แกน่ขนุนมพีระบางองคใ์หเ้พอืนตม้แกน่ขนุน เสร็จแลว้ก็เอาผา้มาชบุๆ ยอ้ม

แลว้ก็หนไีปตากผา้ อยูก่ฏุนิอนสบาย ไมต่อ้งตม้แกน่ขนุน ไมต่อ้งมาลา้งหมอ้ ไมต่อ้งจัดทําอะไร เขานกึวา่เขาสบาย เขาด ีอนันันคอืโงท่สีดุแลว้สรา้งความโงใ่สต่ัวเอง 

เพราะเขาไมไ่ดทํ้า เพอืนเขาทํา ถงึเวลาไมต่อ้งทําอะไรเลย งา่ย นยีงิเพมิความโงข่นึ ดเูถอะ อันนันไมไ่ดเ้กดิ คอื ถา้ไมทํ่าไดล้ะเป็นดทีสีดุ นันแหละมันโงท่สีดุ ถา้เรา

มคีวามเห็นอยา่งนันในใจอยู ่เราอยูไ่มไ่ด ้

ฉะนัน จะพดูอะไร จะทําอะไร ก็ใหรู้ส้กึวา่เราทําอะไรทนีอียากกนิด ีนังด ีนอนด ีอะไรทงัหลายนัน ไมไ่ด ้ทเีรามาทําอะไร ถา้เราคดิอยา่งนอียูเ่สมอ มันก็จะ

ผกูใจเราตลอดเวลา ไมเ่ผลอ ผกูใจเสมอแมท้า่นจะยนือยู ่ทา่นจะปรารภความเพยีร จะเดนิอยูก่็ปรารภความเพยีร จะนอนอยูก็่ปรารภความเพยีร ถา้ไมไ่ดป้รารภความ

เพยีร ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัน นังอยูก็่นังในบา้น เดนิก็ไปเดนิในบา้น จะไปเลน่อยูใ่นบา้น เลน่กบัประชาชนเขา ใจมันไปอยา่งนัน ไมไ่ดป้รารภความเพยีรไมไ่ดห้กัหา้มใจ

ของเราอกีเสยีดว้ย ก็ยงิปลอ่ยมันไปตามลมาตามอารมณ์นเีรยีกวา่อารมณ์ ก็เหมอืนเด็กในบา้น เราไปตามใจมัน มันจะดไีหม พอ่แมต่ามใจเด็กในบา้นมันจะดไีหม ถา้

ไปตามใจมันตงัแตเ่ป็นเด็ก พอมันรูภ้าษาเขาก็จะเฆยีนมนัเทา่นันแหละ กลวัมนัจะโง ่การฝึกจติของเราก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน ตอ้งรูจั้กตวั รูจั้กฝึกจติของเรา ถา้เราไมรู่จั้ก

ฝึกจติของตวัเอง จะคอยคนอนืมาฝึกให ้ลําบากมาก ลําบากมากทเีดยีวละ

อยา่เขา้ใจวา่ อยูน่ไีมไ่ดทํ้าความเพยีร การทําความเพยีรไมม่ขีดีขนั จะยนื จะเดนิ จะนัง จะนอน ไดห้มดทังนัน แมก้วาดลานวัดอยูก่็บรรลธุรรมะได ้แมม้อง

ไปเห็นแสงพยบัแดดเทา่นัน ก็บรรลธุรรมะได ้จะตอ้งใหส้ตมิพีรอ้มอยูเ่สมอ ทําไมจงึเป็นอยา่งนัน เพราะมันมโีอกาสทจีะบรรลธุรรมะอยูท่กุเวลา อยูท่กุสถานท ีเมอืเรา

ตงัใจอยูพ่จิารณาอยู่

ฉะนัน เราจงึอยา่ประมาท ใหร้ะวงั ใหรู้ ้เดนิไปบณิฑบาตอยา่งน ีมคีวามรูส้กึตังหลายอยา่ง กวา่เราจะกลบัถงึวดัเรา เออ เอาซ ิธรรมะดีๆ  มันจะเกดิขนึ เมอื

มาถงึวัดมานังฉันบณิฑบาต แหม มันมธีรรมะดีๆ  ทเีกดิขนึมาใหเ้รารูจั้ก มันตอ้งเกดิอยูอ่ยา่งน ีถา้เราปรารภความเพยีรอยูเ่สมอ ไมใ่ชว่า่เป็นอะไรนะ มันมขีอ้คดิ มันมี

ปัญหา มันมธีรรมะ มันเป็น ธมัมวจิยะ สอดสอ่งธรรมะอยูต่ลอดเวลา มันเป็นโพชฌงค ์ถา้เราศกึษาอยูเ่ป็นพหสูตูร ศกึษาอยา่งไร ศกึษาอารมณ์น ีธรรมะนมีันเกดิทจีติ 

ไมต่อ้งไปศกึษากบัใครทไีหน ศกึษาอยูท่เีมอืเรามสีตอิยู ่มนัมขีอ้ศกึษา

โพชฺฌงฺโค สตสิงฺขาโต ธมฺมานํ วจิโย...

มสีตมิันก็มธีมัมวจิยะ มันตดิตอ่กนัเสมอ มนัเป็นองคต์รัสรูธ้รรม ถา้เรามสีตอิยู ่มันมธีัมมวจิยะ ไมไ่ดอ้ยูเ่ฉยๆ เป็นองคธ์รรมตรัสรู ้ถา้อยูใ่นระบบน ีตรัสรูธ้รรมะ

อยูต่รงน ีภายในจติของเราน ีการปฏบิัตไิมม่กีลางวัน ไมม่กีลางคนื ไมม่เีวลา ไมม่เีรอืงอนืมาปน ปนก็ใหรู้จั้กวา่มันปน มธีัมมวจิยะอยูใ่นใจเสมอ คอื ชอบธรรม เฟ้น



ธรรมอยูเ่สมอ มสีตวิจิัยธรรมอยูต่ลอดเวลา เรอืงจติมันเป็นอยา่งนันถา้มนัตกกระแสของมันแลว้ ไมใ่ชว่จัิยไปอยา่งอนื จะไปเทยีวตรงโนน้จะไปทางนทีางนัน สนุก

จังหวัดนจัีงหวดันัน อนันันมันหลงโลก เดยีวก็ตายละ

ฉะนัน จงพากนัตงัใจ ไมใ่ชว่า่นังหลบัตาอยา่งเดยีวจงึเกดิปัญญาตาหจูมกูลนิกายใจมันมอียูเ่สมอ ตนือยูเ่สมอ ศกึษาตลอดเวลา เห็นตน้ไม ้เห็นสตัวต์า่งๆ ก็

ไดศ้กึษาอยูต่ลอดเวลา นอ้มเขา้มาเป็น โอปนยกิธรรม ใหเ้ห็นชดัในตวัของเราเป็น ปัจจัตตัง จะมอีารมณ์ภายนอกกระทบกระทังเขา้มา มันเป็นปัจจัตตงัสมําเสมอ มัน

ไมท่งิ พดูงา่ยๆ เหมอืนเขาเผาถา่นเผาอฐิ เตาถา่นเตาอฐิเคยเห็นไหม กอ่ไฟขนึหนา้เตาสกัสองศอกหรอืเมตรหนงึ มันจะดดูควันไฟเขา้ไปในเตาหมดเลย ดอูนันันก็ได ้

มนัเห็นชดัอยา่งนัน อนันมีันเป็นรปูเปรยีบเทยีบ ถา้ทําเตาเผาถา่นเผาอฐิใหถ้กูเรอืง ถกูลักษณะของมัน กอ่ไฟอยูห่นา้เตาสกัสองสามศอก เมอืมคีวันขนึมา มันจะดดู

เขา้ไปในเตาหมด ไมม่เีหลอืเลย ความรอ้นก็จะเขา้ไปบรรจใุนเตาหมด ไมห่นไีปไหน ความรอ้นจะเขา้ไปทําลายเร็วทสีดุ นมีนัเป็นอยา่งนัน ความรูส้กึของผูป้ระพฤติ

ปฏบิตัก็ิเหมอืนกนั จะมคีวามรูส้กึดดูเขา้ไปใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐทิังนัน ตาเห็นรปู หฟัูงเสยีง จมกูดมกลนิ ลนิลมิรสทังหลาย มนัจะดดูเขา้ไบใ่หเ้ป็นสมัมาทฏิฐทิงันัน จะ

เป็นสมัผัสทเีกดิปัญญาอยา่งนันสมําเสมอตลอดเวลา



อนิจจงั
คาํปรารภ
มีพระฝรังองคห์นึงเป็นลูกศิษยข์องผม เมือเห็นพระไทยสามเณร
ไทยสึก ก็ "อุย๊ เสียดาย ทาํไมถึงทาํอยา่งนนั ทาํไมพระไทยเณร
ไทยถึงสึกกนันี" 

เขาตกใจ พากนัตืนเตน้ในการสึกของพระไทยเณรไทย กเ็พราะ
มาพบใหม่ๆ เขาตงัใจมีศรัทธามาบวชนีมนัดีแลว้ คิดวา่จะไม่สึก
ใครสึกกโ็ง่เท่านนัแหละ มาเห็นพระไทยเณรไทยเขา้พรรษาก็
บวชกนั ออกพรรษาแลว้กสึ็ก โอย๊ สลดใจ ตกใจ "โอส้งสารเนอ้ สงสารพระไทย สงสารสามเณรไทย ทาํไมถึง
ทาํอยา่งนนั" 

พอดีต่อมา พระฝรังกอ็ยากสึกบา้ง เลยเห็นเป็นของทีไม่สาํคญัตอนแรกมาพบใหม่ๆมนัตืนเตน้ เห็นเป็นของ
สาํคญัมาก การบวชนะนึกวา่จะทาํเอาง่ายๆ เมือใจของคนกาํลงัมีศรัทธา มนัพร้อมหมดทุกอยา่ง คิดอะไรมนักคิ็ด
ดี คิดอะไรมนักคิ็ดถูกไปทงันนัแหละ ไม่มีใครตดัสิน คือตดัสินเอาเองนนัแหละ ไม่รู้วา่ปฏิปทาของการปฏิบติั
ทางจิตใจนีท่านทาํยงัไง ท่านจะตอ้งมีรากฐานอนัมนัคงทีสุดภายในจิตของท่านแลว้ แต่ท่านกไ็ม่พดูอะไรมาก

ความศรัทธา-ความเพยีร
ส่วนผมบวชมาครังแรกไม่ไดฝึ้กฝนหรอก แต่วา่มนัมีศรัทธามนัจะเป็นเพราะกาํเนิดกไ็ม่รู้ พระเณรทีบวชพร้อมๆ
กนั ออกพรรษาแลว้กสึ็ก เรามองเห็นวา่ "เอ้ ไอพ้วกนีมนัยงัไงกนันอ้" แต่เราไม่กลา้พดูกบัเขา เพราะเรายงัไม่ไว้
ใจความรู้สึกของเรา มนัตืนเตน้ แต่ภายในจิตของเรากว็า่นีมนัโง่มาก บวชมนับวชยาก สึกมนัสึกง่ายนีมีบุญนอ้ย
ไม่มีบุญมาก เห็นทางโลกมนัมีประโยชน์มากกวา่ทางธรรมะ นีเรากเ็ห็นไป แต่เราไม่พดู เรากม็องดูแต่ในจิตของ
ตวัเอง

เห็นเพือนภิกษุทีบวชพร้อมๆกนัสึกไปเรือยๆ บางทีกเ็อาเครืองแต่งตวัมาใส่เขา้มาเดิน เราเห็นมนัเป็นบา้หมด
ทุกกระเบียดเลย แต่เขาวา่มนัดี สวย สึกแลว้จะตอ้งไปทาํอยา่งนนัอยา่งนี แลว้กม็าเห็นอยูใ่นใจของเรา ไม่กลา้พดู
ใหเ้พือนเขา วา่คิดอยา่งนนัมนัผดิ กไ็ม่กลา้พดู เพราะวา่ตวัเรามนัยงัเป็นของไม่แน่อยู่ วา่ศรัทธาของเรานีมนัยงัจะ
ยดึยาวไปถึงขนาดไหน อะไรๆกย็งัไม่กลา้จะพดูกบัใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยูเ่รือยๆ

พอเพือนสึกไปแลว้กท็อดอาลยั ไม่มีใครอยูแ่ลว้นะ ชกัเอาหนงัสือปาฏิโมกขม์าดูเลย ท่องปาติโมกขส์บาย ไม่มี
ใครมาลอ้เลียนเล่นอะไรต่อไป ตงัใจเลย แต่กไ็ม่พดูอะไร เพราะเห็นวา่การปฏิบติัตงัแต่นีไปถึงชีวติหาไม่ บางทีก็
อายุ ๗๐ กมี็ ๘๐ กมี็ ๙๐ กมี็ จะพยายามปฏิบติัใหม้นัมีความนึกคิดเสมอ ไม่ใหค้ลายความเพียร ไม่ใหค้ลาย
ศรัทธา จะใหม้นัสมาํเสมออยา่งนีมนัยากนกั จึงไม่กลา้พดู



คนทีมาบวชกบ็วชไป ทีสึกกสึ็กไป เราดูมาเรือยๆ อยูไ่ปกไ็ม่วา่จะสึกกไ็ม่วา่ ดูเพือนเขาไป แต่ความรู้สึกภายใน
จิตใจของเราวา่พวกนีมนัไม่เห็นชดั พระฝรังทีมาบวชคงเห็นอยา่งงนั เบือความเป็นอยูข่องพระภิกษุสามเณร เบือ
พรหมจรรย์ คลายความเพียรออกมาเรือยๆ ผลทีสุดกสึ็ก ทาํไมสึกล่ะ แต่ก่อนเห็นพระไทยสึก แหมเสียดาย น่า
สลดสงัเวช น่าสงสาร ตวัเราสึกทาํไมไม่สงสารตวัเราหรือนี ไม่พดู ยมิๆเท่านนัแหละ ไม่พดู

เรืองปฏิบัตนีิพูดง่ายแต่ทาํยาก
เรืองการปฏิบติัในจิตของตวัเองนีนะ ไม่มีอะไรจะเป็นเครืองตดัสินไดง่้ายๆ เพราะวา่พยานมนัไม่มี เรืองราวต่างๆ
มีคนอืนเป็นพยาน มนัมีแบบมนัมีแผน เรายงัอาศยัคนอืนเป็นพยาน เรืองเอาธรรมะเป็นพยานนนั เราเป็นธรรม
แลว้หรือยงั เราคิดอยา่งนีถกูแลว้หรือยงั ถา้มนัถูกเราทิงความถกูไดห้รือยงั หรือยดึความถูกอยู่

มนัตอ้งคิด คิดไปถึงทีสุดวา่มนัทิงนนัแหละ จึงเป็นของสาํคญัจนกวา่ทีวา่ไม่เป็นอะไรทงันนั โน่นกไ็ม่เป็น นีก็
ไม่เป็น ดีกไ็ม่เป็นชวักไ็ม่เป็น มนัทิง คือหมายความวา่ใหม้นัหมดนนัแหละ ถา้อะไรมนัหมด มนักห็มดไม่เหลือ
ถา้อะไรมนัยงัมีอยู่ มนักย็งัเหลืออยู่

ฉะนนั เรืองปฏิบติัในจิตของตนนีวา่มนัง่ายหรอก มนัพดูง่ายนะแต่วา่มนัทาํยาก มนัทาํยาก ยากคือมนัไม่ไดต้าม
ปรารถนาของเราบางครังทีเราปฏิบติัไป มนักมี็ดว้ยนะ มนัเป็นโชคเทวบุตรมาร เทวบุตรมารมนัช่วย ใหดู้ไปให้
ถูก พดูไปใหถ้กู อะไรๆมนัถูกไปทงันนัแหละ อนันนักดี็ อนันนักถู็ก กไ็ปยดึมนัในความถกูนนัอีก ผลสุดทา้ยก็
ผดิอีก ถลาํไปอีก อนันีมนัเป็นของยากลาํบาก ไม่มีอะไรจะวดัมนั

อย่ามศีรัทธาทปีราศจากปัญญา
คนทีมีศรัทธามากๆ คือประกอบไปดว้ยศรัทธา มนัประกอบไปดว้ยความเชือ มนัอ่อนดว้ยปัญญา สมาธิกเ็ก่ง แต่
วา่วปัิสสนาไม่มีมนัเห็นไปหนา้เดียว เห็นไปรูปเดียว กเ็ป็นไป คิดอะไรกไ็ม่รู้ มนัมีศรัทธา ในทางพระพทุธ
ศาสนาท่านพดูตามตวัหนงัสือ ท่านวา่ ศรัทธาอธิโมกข์ มนัมีศรัทธากจ็ริง แต่วา่ศรัทธานีมนัปราศจากปัญญา แต่
เรากม็องไม่เห็นในขณะนนั เรากนึ็กวา่ปัญญาเรากมี็ ยงังี มนักเ็ลยมองไม่เห็นความผดิ

เพราะฉะนนัท่านจึงตรัสกาํลงัทงัหา้ไวว้า่ ศรัทธา วริิยะ สติสมาธิ ปัญญา ศรัทธาคือความเชือ สติคือความระลึก
ได้ วริิยะคือความเพียร สมาธิคือความตงัใจมนั ปัญญาคือความรู้ทวั ปัญญาความรู้ทวั อยา่ไปพดูแต่เพียงวา่
ปัญญาความรู้ ปัญญาความรอบรู้ทวัถึง

ปราชญท่์านจดัธรรมทงัหา้ประการนีเป็นตอนๆ เพือเราจะมองดูปริยติัทีเรียนแลว้ มาเปรียบเทียบกบัขณะจิตของ
เราทีมนัเป็นอยูอ่ยา่งศรัทธา คือความเชือ เราเชือไหม เราเป็นอยา่งนนัแลว้หรือยงัวริิยะเรามีเพียรแลว้หรือยงั ทีเรา
เพียรอยูนี่มนัถูกหรือผดิ อนันีเราตอ้งพิจารณา ใครกเ็พียรกนัหมดทงันนัแหละ แต่วา่เพียรนีมนัประกอบไปดว้ย
ปัญญาหรือเปล่า สตินีกเ็หมือนกนั แมวมนักมี็สติเห็นหนูขึนมา สติมากรู้็ขึนมา ตามนัจอ้งดูของมนั นีสติของ
แมว อะไรมนักมี็ทุกอยา่งละ สตัวเ์ดรัจฉานมนักมี็ อนัธพาลมนักมี็ ปราชญก์มี็สมาธิความมุ่งมนั ความตงัใจมนั
อนันีมนักมี็อีกแหละ แมวมนักมี็มนัมนัทีจะตะครุบหนูกิน นี ความมุ่งมนัของมนัมี สตินนักเ็รียกวา่สติเหมือนกนั
สมาธิความตงัใจมนัวา่จะทาํอยา่งนนั มนักมี็อยู่ ปัญญาความรู้มนักมี็ แต่วา่มนัไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์ มนัรู้อยา่ง
สตัว์ มีปัญญาเพือจะตะครุบหนูกินเป็นอาหาร ธรรมทงัหา้ประการนี ท่านเรียกวา่ กาํลงัสิงทงัหา้ประการนีเกิดมา



ดว้ยสมัมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา นีเกิดมาจากสมัมาทิฏฐิหรือเปล่าสมัมาทิฏฐินีเป็นอยา่ง
ไร อะไรเป็นเครืองตดัสินวา่เป็นสมัมาทิฏฐิ อนันีเราตอ้งรู้ชดั

สัมมาทฏิฐิ : ความเห็นทีถูกต้อง
สมัมาทิฏฐิ คือความเขา้ใจวา่สิงทงัหลายเหล่านีมนัเป็นของไม่แน่นอน ฉะนนัพระอริยเจา้และพระพทุธเจา้ท่านจึง
ไม่ใหย้ดึมนั ท่านไม่ไดย้ดึมนั ท่านยดึไม่ใหม้นั ไม่ใช่ท่านยดึมนั ยดึไม่ใหม้นั คือยดึไม่ใหม้นัเป็นภพ ตวัยดึทีไม่
ไดเ้ป็นภพคือไม่มีตณัหาเขา้ไปปะปน มนัไม่ตอ้งเป็นนนัไม่ตอ้งเป็นนี นี มนัหมดมนัสินในการกระทาํอยา่งนนั
เมือมนัยดึมาแลว้ มนัยนิดีไหม มนัยนิร้ายไหม เมือมนัยนิดีแลว้ มนัยดึในความดีนนัไหม มนัยดึในความร้ายนนั
ไหม

ทิฏฐิคือความเห็น หลกัทีจะเป็นทีวดัใหเ้รารอบรู้พอสมควรเพือเราจะเรียนรู้ เพือเราจะพิจารณากมี็อยูเ่หมือนกนั
เช่นความเห็นทีวา่เราดีกวา่เขา เห็นวา่เราเสมอเขา เห็นวา่เราโง่กวา่เขา นีเป็นความเห็นอนัผดิทงันนั แต่ท่านกเ็ห็น
ท่านเห็นแลว้ ท่านกรู้็ดว้ยปัญญา เกิดขึนแลว้มนักด็บัของมนัไป เห็นวา่ตวันีมนัโง่กวา่เขากไ็ม่ใช่ ความเห็นซึง
เป็นสมัมาทิฏฐินีมนัตดัตน้ตดัปลายไปหมดเลย มนัจะไปตรงไหนเห็นวา่เราดีกวา่เพือน เรากท็ะนงตวั มนักมี็อยู่
ในนนัแหละ แต่มนัยงัไม่รู้จกั เห็นวา่เราดีเสมอกบัเพือน มนักเ็สมอกนัเท่านนั เห็นวา่เราเลวกวา่เขานนั เรากต็กใจ
คิดอาภพัอบัจน มนักอุ็ปาทานขนัธ์หา้ มนัเป็นภพชาติทงันนัแหละ นีเป็นเครืองตดัสิน

อย่าพงึตัดสินด้วยความอยาก
อีกอยา่งหนึง เช่น เราไดอ้ารมณ์ทีดี เราถึงดีใจ อารมณ์ทีไม่ดีเรากเ็สียใจ เราวดัดูไหมวา่ อารมณ์ทีดีเราถึงดีใจ
อารมณ์ทีไม่ดีเรากเ็สียใจ เราวดัดูไหมวา่ อารมณ์ทีเราไม่ชอบกบัอารมณ์ทีเราชอบนนั มนัมีราคาเท่ากนั นีใหเ้อา
ไปวดัดูซี ทีเราอยูทุ่กวนันี อารมณ์ทีเราอาศยัอยูนี่นะ เราไดย้นิอารมณ์ทีชอบใจแลว้ใจเราเปลียนไหม เมือกระทบ
อารมณ์ทีไม่พอใจแลว้มนัเปลียนไหม หรือมนัคงที ดูตรงนีกไ็ดเ้ป็นพยานอนัหนึงนะ แต่วา่ใหรู้้ตวัของตวันะ อนั
นีเป็นพยานของเรา อยา่พึงไปใหม้นัตดัสินดว้ยความอยาก บางทีมนักเ็สริมขึนไปใหเ้ราเป็นอยา่งนนักไ็ด้ ตอ้ง
ระวงั

มนัมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินทีเราจะตอ้งพิจารณา แต่วา่ในทางทีถูกตอ้งมนักเ็รียกวา่ไม่ใช่กามตณัหา ไม่ใช่
ตามตณัหา ไม่ใช่ตามความอยาก มนัเป็นความจริง ท่านใหรู้้ทงัดีทงัชวั เมือรู้แลว้ท่านกใ็หล้ะทงัดีทงัชวั ถา้ไม่ละ
มนักย็งัอยู่ เป็นอยู่ มีอยู่ ถา้มีอยูม่นักเ็หลืออยู่ มนัมีภพอยู่ มนัมีชาติอยูอ่ยา่งนี

พงึตดัสินตวัเอง อย่าตดัสินผู้อนื
ฉะนนัพระพทุธองคท่์านจึงใหต้ดัสินเอาเฉพาะตวัเอง อยา่พึงไปตดัสินใหค้นอืนเลย จะดีจะร้ายประการใด ท่านก็
พดูใหฟั้งเท่านนัแหละ นีเรืองความจริงมนัเป็นอยูอ่ยา่งนี จิตใจของเราเป็นอยา่งนนัหรือเปล่า เช่นวา่มีพระองค์
หนึงไปจบัเอาของเขา ทีนีคนอืนกว็า่ "ท่านขโมยของผม" "ผมไม่ไดข้โมย ผมเอาเฉยๆ" ใหพ้ระ ก. ตดัสิน จะ
ตดัสินอยา่งไร กไ็ปถามพระนนัมาเป็นพยานในทีสงฆ์ "ผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ไดข้โมย" อยา่งเรืองอาบติั



สงัฆาทิเสส อาบติัปาราชิกเป็นตน้ "ผมทาํอยา่งนนัอยู่ แต่ผมไม่มีเจตนา" ใครจะไปฟังไดอ้ยา่งนนั มนักย็าก ถา้
ฟังไม่ไดก้ทิ็งใหเ้จา้ของเดิม เอาไวต้รงนนัแหละ

อย่าคาดเอา อย่าคะเนเอา อย่าเดาเอา
แต่วา่ใหเ้ขา้ใจวา่ อะไรทีมนัเกิดมีในใจของเรานนันะ เรืองปิดไม่อยูท่งันนัแหละ เรืองมนัจะผดิมนักปิ็ดไม่ได้
เรืองมนัจะถกูมนักปิ็ดไม่ได้ เรืองมนัจะดีกปิ็ดไม่ได้ จะชวัมนักปิ็ดของมนัไม่ได้ คือมนัเปิดมนัเอง มนัปิดมนัเอง
มนัมีมนัเอง เป็นมนัเอง มนัเป็นอตัโนมติัอยูทุ่กอยา่งละ มนัเป็นเรืองอยา่งนี อยา่คาดเอา อยา่คะเนเอา อยา่เดาเอา

สิงทงัหลายเหล่านี อะไรมนัเป็นอวชิชามนัไม่หมด องคมนตรีเคยถามอาตมา "หลวงพอ่พระอนาคามีนะ จิตเป็น
ประภสัสรหรือเปล่า? 

"เป็นบา้ง" 

"เอา้ พระอนาคามีท่านละกามไดแ้ลว้ ทาํไมจิตไม่เป็นประภสัสร? 

"ท่านละกามได้ แต่วา่มีเหลืออยูใ่ช่ไหม อวิชชาโมหะเหลืออยูอ่ะไรทีมนัเหลืออยู่ นนัแหละ มนัยงัมีอยู"่ 

กเ็หมือนบาตรของเรานนัแหละ บาตรขนาดใหญ่อยา่งใหญ่บาตรขนาดใหญ่อยา่งกลาง บาตรขนาดใหญ่อยา่งเลก็
บาตรขนาดกลางอยา่งใหญ่ บาตรขนาดกลางอยา่งกลาง บาตรขนาดกลางอยา่งเลก็ บาตรขนาดเลก็อยา่งใหญ่
บาตรขนาดเลก็อยา่งกลาง บาตรขนาดเลก็อยา่งเลก็ มนัจะเลก็เท่าไรก็ช่างมนัเถอะ ยงัมีบาตรอยู่ นีมนัเป็นเสีย
อยา่งนนั อยา่งวา่ โสดา สกิทาคา อนาคา ละกิเลสไดแ้ลว้นนั แต่วา่มนัหมดแต่แค่นนันะ สิงทียงัเหลืออยูพ่วกนนั
มองไม่เห็น ถา้อยา่งนนักเ็ป็นพระอรหนัตห์มดเท่านนัแหละ มนัมองไม่เห็น อวิชชานีมนัมองไม่เห็นอยูน่นัแหละ
ถา้หากวา่จิตพระอนาคามีเรียบหมดแลว้กไ็ม่ใช่อนาคา มนักห็มดสิ อนันีมนัยงัเป็นอยู่ จิตเป็นประภสัสรไหม?ก็
เป็นมงั แต่มนัไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ จะใหเ้ราตอบยงัไงล่ะ ท่านวา่วนัหลงัจะมาเรียนใหม่ เรียนกเ็รียนซิ หลกัมนัมี
อยูแ่ลว้

ระวงั! จิตมนัจะอวดดขีนึในจิต
อนันีกเ็หมือนกนั อยา่ไปประมาท ระวงั องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราใหร้ะวงั อนันีพดูถึงเรืองปฏิบติั เรือง
จิตของเรา อาตมากเ็คยซวดเซมาหลายครังเหมือนกนั บางทีอยากจะทดลองหลายๆอยา่งเหมือนกนั แต่แลว้มนัไม่
ถูกทางทงันนัแหละ คือมนัอวดดบัอวดดีขึนในจิต มนัเป็นมานะอนัหนึง ทิฏฐิความเห็น มานะความยดึไว้ มนัมี
อยูนี่ พดูแต่เท่านีมนักย็งัดูยากเหมือนกนั

นีอาตมาเคยพดูใหฟั้ง โยมอะไรทีมาบวชเป็นหลวงตา หอบผา้ไตรจีวรมาแลว้ จะมาบวชหนา้ศพของโยมแม่ ได้
ผา้ไตรจีวรกห็อบเขา้มาในวดั ยงัไม่ไปกราบพระ พอวางไตรจีวรกเ็ดินจงกลมเลย เดินอยูห่นา้ศาลานนัแหละ เดิน
กลบัไปกลบัมา เดินอยา่งเอาจริงเอาจงั "เอ..คนอยา่งนีมนักมี็นะ" นีคือศรัทธาอธิโมกข์ เขาคิดวา่จะเอาใหต้ะวนั
ไม่ทนัตก จะใหส้าํเร็จ กไ็ม่รู้ นึกวา่มนัง่ายนะ เรากป็ล่อยใหเ้ขาเล่นอยูน่นัละ ไม่ตอ้งมองใครละ เดินเอาจริงเอา



จงัอยา่งนนั เรามองเห็น โอโ้อย มนุษยเ์อย้ มนัคิดวา่จะง่ายๆอยา่งนนัเหรอ พอดีใหอ้ยูไ่ปกีวนักไ็ม่รู้ ดูเหมือนไม่
ไดบ้วชหรือบวชกไ็ม่รู้ มนัจะเป็นอะไรอยา่งนนั

อนิจจัง : ไม่แน่นอน
พอใจมนัรู้อะไรปุ๊บ ส่งออกเลย มนัรู้อะไรมาปุ๊บกส่็งออกเลยตวัจิตสงัขารมนัปรุงแต่งกไ็ม่รู้เรืองของมนั มนักว็า่
ฉนัเป็นปัญญา มนัปรุงแต่งแยกขยายหลายอยา่งหลายประการ ชินเลก็ ชินใหญ่ หลายอยา่งละเอียด กจิ็ตสงัขารนี
มนักค็ลา้ยกบัปัญญา ถา้คนไม่รู้มนักว็า่ปัญญาดีๆนีแหละ แต่วา่เมือถึงคราวมนัแลว้ หาความจริงไม่มีอะไรเมือ
อารมณ์ทีไม่พอใจเป็นทุกขเ์กิดขึนได้ อยูน่นัมนัจะเป็นอะไร มนัจะเป็นปัญญาอะไรไหม มนัเป็นตวัสงัขารทงันนั
แหละ

ดงันนัอิงพระเสียดีกวา่ ทีผมเคยเล่าใหฟั้งเรือยๆ ปฏิบติันนัแหละ แอบเขา้ไปหาพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้อยูต่รง
ไหนนะ ยงัอยูทุ่กวนันี แอบเขา้ไปหาท่านเถอะ อะไรล่ะ คืออนิจจงั แอบเขา้ไปหาท่าน ไปกราบท่านซะ อนิจจงั
มนัของไม่แน่นนัแหละ เอาตรงนนัแหละหยดุไดต้รงนนัแหละก่อน ถา้มนับอกวา่ "ฉนัเป็นโสดาบนัแลว้"ไป
กราบท่านเถอะ ไม่แน่เลย ไปกราบท่าน ท่านจะบอกวา่ มนัไม่แน่สกิทาคาแลว้กก็ราบท่านเถอะ ท่านจะบอกอยู่
คาํเดียววา่ไม่แน่ เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถอะ ท่านจะบอกอยูค่าํเดียววา่มนัไม่แน่ ไปถึงพระอรหนัตไ์ปกราบ
ท่าน ท่านกย็งิเอาใหญ่ ยงิไม่แน่ เราจะไดฟั้งคาํของพระบา้ง คือไม่แน่แลว้กไ็ม่ยดึนนัเอง อยา่ไปยดึงูๆปลาๆ อยา่
ยดึแลว้ไม่วาง อยา่จบัไม่วาง ยดึมาดูเป็นสมมติเฉยๆ ผลทีสุดกส่็งใหว้มุิตติ มนัเป็นไปแต่อยา่งนนั ตอ้งมีสมมติ
ตอ้งมีวิมุตติ

อารมณ์ของเรา ไม่แน่-ไม่เทยีง
เรืองจริตของเรา เรืองอารมณ์ของเรา มนักค็ลา้ยกบัคนๆหนึงนนัแหละ พดูง่ายๆ มนัคลา้ยๆกบัคนๆหนึง คนบาง
คนมนัชอบจริตเรากมี็ บางคนทีไม่ชอบจริตของเรากมี็ สิงทีมนัเป็นมาขา้งนอกมนักเ็หมือนกนัอยา่งนนัแหละ มนั
ไม่แปลกอะไรสกัคนหนึง ซึงเรียกวา่อารมณ์นี ความเป็นจริงมนักเ็ป็นอยูที่เจา้ของนนั อารมณ์นนัมนักไ็ม่มีอะไร
มนัเป็นสกัแต่วา่อารมณ์ เรามาคิดเอาเองหรอก วา่เราดีเราชวัวา่เราผดิวา่เราถูกเหล่านี มนัเกิดความรู้สึกนึกคิดขึน
เอง วา่ขึนเองผดุขึนมา อยา่งนนัธรรมนีจึงเป็นเครืองวจิารณ์วิจยัไดย้ากเหลือเกิน

อาตมาจึงบอกวา่ใหแ้อบไปหาพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้คือใครกคื็อธรรมะนนัแหละ ธรรมะในสกลโลกนีทงั
หมดมนัมารวมอยูที่ธรรมะตวัเดียว คืออนิจจงั ลองดูซิ ใครจะเป็นนกัปฏิบติัเถอะ อาตมาคน้มาตลอด ๒๐-๔๐
พรรษา เห็นเท่านนัแหละ แลว้กอ็ดทนอนัหนึง แลว้กเ็ขา้ใกลธ้รรมะของท่าน อนิจจงัมนัไม่แน่ ใจมนัวา่แน่ขนาด
ไหนกบ็อกวา่มนัไม่แน่ ใจมนัจะยดึมนัวา่มนัแน่ทีไหนกว็า่มนัไม่แน่ มนัไม่เทียง ดนัมนัอยูอ่ยา่งนีแหละ อาศยั
ธรรมะของพระพทุธเจา้ กด็บัไปอยูอ่ยา่งนีแหละ ตลอดมาทุกวนันี ไม่ใช่วา่มนัประเดียวประด๋าวนะ ยนืกเ็ป็นอยู่
อยา่งนนั นงักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั นอนกเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั ทีไม่ชอบใจเกิดขึนมนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนั มนัเขา้ใกลพ้ระ เขา้
ใกลธ้รรมะ มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั

ทาํให้มสีมมติ แล้วกใ็ห้มวีมุิตติ



อนันีอาตมาวา่มนัจะมีราคามากกวา่ทีเราปฏิบติัมา เท่าทีอาตมาปฏิบติัมาตงัแต่โน่นถึงขณะนี อาศยัอยา่งนีแหละ
อาศยัตาํราหรือกไ็ม่ใช่ ไม่อาศยัตาํราหรือกไ็ม่ใช่ อาศยัครูบาอาจารยจ์ริงหรือกไ็ม่ใช่ ไม่อาศยัครูบาอาจารยจ์ริง
หรือกไ็ม่ใช่ มนัเป็นของกาํกึงอยูอ่ยา่งนี ถา้พดูตามความจริงกเ็รียกวา่ใหม้นัหมด คือทาํใหม้นัหมด ทาํใหม้นัเกิด
ขึนมา แลว้กท็าํใหม้นัหมดไป ทาํใหม้นัมีสมมติแลว้กใ็หม้นัมีวมุิตติ

รีบเดนิไป รีบกลบัมา แล้วรีบหยุดอยู่
อาตมาเคยพดูใหพ้ระฟังสนัๆ แต่บางคนกอ็าจจะสนใจ ถา้หากวา่คนปฏิบติัอยู่ พิจารณาอยูเ่รือยไป ตอนปลายถึง
จะรู้จกัมนัลงไป มนัจะไปลงตรงนนัแน่นอน ไม่ไปทีไหน อาตมาเคยพดูวา่ รีบเดินไป แลว้กรี็บกลบัมา แลว้กรี็บ
หยดุอยู่ นีเบืองแรกมนัเป็นอยา่งนี ทาํอยา่งนีไปเรือยๆ แลว้ผลทีสุดจะเกิดความรู้สึกขึนในทีนนัวา่ เดินไปกไ็ม่ใช่
กลบัมากไ็ม่ใช่ หยดุอยูก่ไ็ม่ใช่ หมด มนัหมดแลว้ อยา่ไปหวงัอะไรมนัมากอีกแลว้ มนัหมดแค่นนัแหละ มนัหมด
แลว้ อยา่ไปหวงัอะไรมนัมากอีกแลว้ มนัหมดแค่นนัแหละ มนัสินแลว้ ขีนาสาโว คือสินแลว้ ไม่ตอ้งเดินไม่ตอ้ง
ถอย ไม่ตอ้งหยดุ หยดุกไ็ม่มี เดินกไ็ม่มี ถอยกไ็ม่มี หมดอนันีใหเ้อาไปพิจารณาไวใ้หม้นัชดัในจิตของตนเอง
ตรงนนัมนัจะไม่มีอะไรจริงๆ

ธรรมชาตเิป็นธรรมะ
อนันีมนักใ็หม่หรือเก่า มนัเป็นกบัผูที้มีปัญญามีความฉลาด ผูที้ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนนักแ็กไ้ม่ไดเ้หมือน
กนั จะดูสภาพตน้ไมก้ไ็ด้ ตน้มะม่วงกดี็ ตน้ขนุนกดี็ ทุกตน้ ถา้มนัเกิดแอบๆกนัอยูน่ะบางทีตน้หนึงมนัโตกวา่
ตน้เลก็มนันอ้มหนีไปโนน้ ทาํไมมนัเป็นอยา่งนนั ใครไปบอกมนั นีคือธรรมชาติ ธรรมชาตินีมนัมีทงัดีทงัชวัทงั
ผดิทงัถูกนะ มนัวนไปทางถูกกไ็ด้ วนไปทางผดิกไ็ด้ ตน้ไมธ้รรมดาถา้เราปลูกติดๆกนั แลว้กต็น้หนึงมนัโตก่อน
ตน้ทีมนัโตทีหลงัชอบแอบๆไปขา้งนอก ทาํไมมนัเป็นอยา่งงนั ใครไปบอกมนัไหม ใครไปแต่งมนัไหม นนัคือ
ธรรมชาติ มนัเป็นธรรมะ

อยา่งตณัหาคือความอยาก นาํเราไปสู่ทุกขอ์ยา่งนี ถา้เราพิจารณาแลว้นะ มนัจะโอนออกไปจากตณัหา มนัจะ
พิจารณาตณัหา มนัจะเขยา่ตณัหานนัใหห้มดใหเ้บาใหบ้างไปเอง เหมือนกบัธรรมชาติตน้ไมต่้างๆนนัแหละ ใคร
ไปบอกมนั ใครไปสะกิดมนัไหม มนักพ็ดูไม่ได้ มนักท็าํไม่ได้ แต่วา่มนัออกไปได้ ตรงนีมนัแคบ มนัไม่เกิด
อะไร มนักโ็อนออกไปขา้งนอก ดูอยา่งนีกเ็ป็นธรรมะ ไม่ตอ้งไปดูอะไรมากมาย ผูที้มีปัญญาน่ะ เท่านีกรู้็จกัวา่
มนัเป็นธรรมะ

ความหวงัของผู้มีปัญญา
สญัชาตญาณของตน้ไมม้นัไม่รู้จกัอะไร แต่มนัมีความรู้อยูใ่นมนันนัแหละ ทาํใหว้งิออกจากอนัตรายได้ เลือกที
เหมาะสมของมนัไดผู้มี้ปัญญาเรากเ็หมือนกนันนัแหละ เราบวชมาประพฤติพรหมจารีนีเพือหวงัใหม้นัจะพน้ทุกข์
อะไรมนัพาเราเป็นทุกข์ เรายาํเขา้ไปจะเห็นไหมสิงทีเราชอบใจไม่ชอบใจ นีกเ็ป็นทุกข์ เรายาํเขา้ไปจะเห็นไหมสิง
ทีเราชอบใจไม่ชอบใจ นีกเ็ป็นทุกข์ มนัเป็นทุกขก์อ็ยา่เขา้ไปใกลม้นัซิ จะไปรักมนัหรือ จะไปเกลียดมนัหรือ มนั
ไม่แน่ทงันนั เรากแ็อบเขา้หาพระกห็มด อยา่ลืมอนันี แลว้กอ็ดทนอยา่งหนึงเท่านนัแหละ ดีมากทีสุด ถา้คนมี
ปัญญาอยา่งนีละมนัดีมาก



ตามเป็นจริงไม่แน่ แต่ตณัหาแน่
ความเป็นจริง ตวัอาตมาทีไดป้ฏิบติัมานีนะ ไม่มีครูบาอาจารยถึ์งแก่ขนาดพระทงัหลายทีอาตมาสอนมาหรอก ไม่
ค่อยมี บวชกบ็วชอยูว่ดับา้นธรรมดา อยูว่ดับา้นนีแหละ จิตมนัคิดอยากจะทาํ มนัคิดอยากจะเป็น มนัคิดอยากจะ
ฝึก ไม่มีใครมาเทศน์ทีวดั ไม่มีใครหรอกศรัทธามนัเกิดในใจ ไปลองดูไปพิจารณา เดินไปดู ไปหาดู หูมีกฟั็งไป
ตามีกดู็ไป ทางหูไดย้นิกว็า่ เออ..มนัไม่แน่ ทางตาเห็นกไ็ม่แน่ จมูกไดก้ลินมนักบ็อกวา่ อนันีมนัไม่แน่ ลินมนัได้
รสเปรียว หวาน มนั เคม็ ชอบไม่ชอบ กบ็อกวา่อนันีมนักไ็ม่แน่ โผฏฐพัพะถูกตอ้ง ทางร่างกายมนัสบายหรือ
เป็นทุกขก์บ็อกวา่ อนันีมนักไ็ม่แน่ นีคือเราไดอ้ยูด่ว้ยธรรมะ

ตามเป็นจริงมนัไม่แน่ แต่ตณัหาของเราวา่มนัแน่ ทาํยงัไงล่ะตอ้งอดทน ตวัแม่บทของมนั กคื็อขนัติ ความอดทน
ทนมนัไปเถอะแต่อยา่ไปทิงพระนะ ทีเรียกวา่มนัไม่แน่น่ะอยา่ไปทิงนะ เดินไปในสถานทีต่างๆ ในโบสถ์ ใน
วหิารเก่า สถาปนิกเขาทาํอยา่งดี บางแห่งมนัร้าว กมี็เพือนพดูวา่ "มนัน่าเสียดายนะ มนัร้าวหมดนะ" 

อาตมาเลยพดูวา่ "ถา้อยา่งนนัพระพทุธเจา้กไ็ม่มีสิ ธรรมะอนัจริงกไ็ม่มีสิ มนัมีอยา่งนีกเ็พราะพระพทุธเจา้วาง
รอยไวอ้ยา่งนี" 

อย่าเชือผู้อนืมากมายเกนิไป
ทงัๆทีตวัเราบางทีกย็งันึกเสียดายอยูที่มนัร้าวอยา่งนนันะ กย็งัปักใจขึนมาพดูใหม้นัเป็นประโยชน์แก่เพือนและแก่
ตวัดว้ย บางทีกเ็สียดายเหมือนกนันะ แต่กย็งัมกัเขา้ไปหาธรรมะ "ยงังนัพระพทุธเจา้กไ็ม่มีสิ ถา้มนัไม่เป็นอยา่ง
นนันะ" พดูแรงๆเขา้ไปใหเ้พือนไดย้นิ หรือบางคนก็คงจะไม่ไดย้นิหรอก ไม่ไดย้นิเรากไ็ดย้นิของเรานนัแหละ
อนันีมนัเป็นประโยชนนี์แลว้กมี็ประโยชน์หลายๆอยา่ง เช่นวา่เรานงัอยูเ่ฉยๆอยา่งนี ถา้มีเพือนบอก "หลวงพอ่
โยมคนนนัวา่ใหห้ลวงพอ่อยา่งนนัๆ พระองคน์นัวา่ใหห้ลวงพอ่อยา่งนนัๆ" อยา่งนีเป็นตน้ โอย๊มนัสนัขึนมานะ
ไดย้นิเขาวา่มนัสนัขึนมานี นีคืออารมณ์ เรากต็อ้งรู้มนัทุกกระเบียดนิวแหละ อารมณ์นะพอมนัรู้จกั บางทีมนัก็
ตงัใจเหียมโหดขึนมาในจิตของเรา แต่กบ็างทีเราไปสืบสวนเรืองนนัจริงๆ กเ็ปล่ามนัคนละเรืองกนัอีกแลว้ มนัเลย
ไม่แน่ไปอีกแลว้ แลว้จะเชืออะไรมนัทาํไม เราจะเชือคนอืนอะไรมากมายทาํไม เรากรู้็กฟั็ง อดทนพิจารณา มนัก็
ไปตรงเท่านนัแหละ

นักปฏิบัตต้ิองไม่ทงิอนิจจัง
ไม่ใช่วา่มีอะไรกเ็ขียนออก เขียนออก เขียนออกทงันนั จนมนัหมด คาํพดูทีปราศจากอนิจจงั คาํพดูอนันนัไม่ใช่
คาํพดูของนกัปราชญ์ นีจาํไว้ ตวัเราเองถา้ไปทิงอนิจจงัเสียกไ็ม่ใช่นกัปราชญเ์หมือนกนั ไม่ใช่นกัปฏิบติั ถา้เห็น
อารมณ์ไดย้นิอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึนมา มนัจะเป็นเหตุใหเ้พลินใจกต็าม เป็นเหตุใหเ้ศร้าใจกต็าม ก็
วา่ "อนันีมนัไม่แน่" ทาํใหม้นัแรงๆเขา้ไปเถอะ จบัมนัตอนเดียวเท่านีแหละ อยา่ไปเอาอะไรมนัมาก เอาอนัเดียว
นีแหละจุดนีเป็นจุดทีสาํคญั จุดตายดว้ยนะนี ฮึ นีคือจุดตาย นกัปฏิบติัอยา่ไปทิงมนั ถา้ทิงอนันีมีหวงัไดว้า่มีทุกข์
หวงัไดว้า่ผดิเป็นประมาณเทียวถา้ไม่เอาอนันีเป็นหลกัปฏิบติัของตนแลว้ เชือแน่วา่มนัผดิ แลว้มนักถู็กอยูไ่ดอี้ก
ต่อไป เพราะหลกันีมนัดีมาก นีความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนี วา่ธรรมะทีแทจ้ริงคือพดูขึนในวนันี มนักเ็ท่านี มนั



ไม่มีอะไรมาก เห็นอะไรกเ็ห็นสกัวา่รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ สกัวา่รูป สกัวา่เวทนา สกัวา่สญัญา สกั
วา่สงัขาร สกัวา่วิญญาณ มนัเป็นของสกัวา่เท่านนัแหละ มนัจะแน่นอนอะไรเล่า

ตัวรู้คลอดมาจากตัวไม่รู้
ถา้เรามารู้เรืองตามเป็นจริงเช่นนีแลว้ มนักจ็ะคลายความกาํหนดั คลายความรักใคร่ คลายความยดึมนั คลายความ
ถือมนั ทาํไมถึงคลาย เพราะมนัเขา้ใจ เพราะมนัรู้ มนัเปลียนออกจากอวชิชามนักเ็ปลียนออกมาจากนนัแหละ ตวั
วชิชานีแหละมนัคลอดออกจากอวชิชามาเป็นตวัวิชชาขึน ตวัรู้นีมนัจะคลอดออกจากความไม่รู้ ตวัสะอาดนีมนัจะ
คลอดออกจากความสกปรก มนัเป็นอยา่งนี ถา้เราไม่ทิงอนิจจงัคือพระนี ทีเรียกวา่ พระพทุธองคน์นัยงัอยู่ ทีวา่
พระพทุธองคข์องเรานิพพานแลว้น่ะ อยา่งหนึงกไ็ม่ใช่ ถา้เป็นส่วนลึกเขา้ไปน่ะพระพทุธเจา้ยงัอยู่

ผู้เห็นภัยในสงสาร
กเ็หมือนกนักบัคาํวา่ภิกขุ ถา้แปลวา่ผูข้อแลว้ มนักก็วา้ง เอามาใชไ้ดเ้หมือนกนั แต่วา่ใชม้ามากกผ็ดินะ คือมนัขอ
เรือยๆนี ถา้เราพดูไปใหซึ้งดีกวา่นนัอีก ภิกขุ แปลวา่ผูเ้ห็นภยัในสงสาร อกภิกขุ มนัซึงไหมล่ะ เออ้ มนัไม่ไปใน
รูปนนัเสีย มนัซึงกวา่กนัอยา่งนนั การปฏิบติัธรรมะมนักอ็ยา่งนนั เขา้ใจในธรรมะไม่ทวัถึงมนักเ็ป็นอยา่งหนึง
ธรรมะเขา้ไปทวัถึงมนักเ็ป็นอยา่งหนึง มนัมีคุณค่ามากทีสุด

มสีติเมอืใดกใ็กล้ธรรมเมอืนัน
อนันีเราใหม้นัอิมอยูด่ว้ยธรรมะ ถา้เรามีสติอยูเ่มือไร เรากอ็ยูใ่กลธ้รรมะเมือนนั ถา้เรามีสติอยูเ่รากเ็ห็นอนิจจงัของ
ไม่เทียงอยูต่ราบนนั เมือเราเห็นของไม่เทียงอยูต่ราบใดเรากเ็ห็นพระพทุธเจา้ตราบนนัแลว้เราจะพน้ความทุกขใ์น
วฏัฏสงสารมิวนัใดกว็นัหนึง ถา้เราไปทิงคุณพระ ไปทิงพระพทุธเจา้ หรือไปทิงธรรมะอนันี มนักเ็ปล่าจาก
ประโยชนที์เราทาํอยู่ อยา่งไรก็ตอ้งติดตามติดต่อเรืองการปฏิบติัของเราอยา่งนีอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่เราจะทาํงาน
อะไรอยู่ เราจะนงั จะนอนตาจะเห็นรูป หูจะฟังเสียง จมูกดมกลิน ลินลิมรส โผฏฐพัพะถูกตอ้งทางกาย สารพดั
อยา่ง อยา่ไปทิงพระ อยา่ห่างจากพระ

ผู้เข้าใกล้อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา จักเห็นธรรม
นีกเ็รียกวา่ผูที้เขา้ถึงพระได้ ไหวพ้ระอยูทุ่กเวลา ตอนเชา้เรากไ็ปไหว้ อรหงั สมัมา สมัพทุโธ ภควา กจ็ริงอยู่ แต่
วา่มนัจะไหวไ้ม่มีความหมายถึงขนาดนี มนัจะเหมือนกนักบัคาํวา่ภิกขนุนัแหละ แปลวา่ผูข้อ กข็อเรือยไป ก็
เพราะแปลอยา่งนนั ถา้หากแปลอยา่งดีทีสุดภิกขกุแ็ปลวา่ผูเ้ห็นภยัในสงสาร อยา่งนีกเ็หมือนกนั อยา่งแบบเราทาํ
วตัรสวดมนตต์อนเชา้ ตอนเยน็ไหวพ้ระอยา่งนี มนักจ็ะเทียบไดว้า่ภิกขผุูข้อ ถา้เราเขา้ไปใกลชิ้ดอนิจจงั ทุกขงั
อนตัตา อยูทุ่กเวลา เมือตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน ลินลิมรส มนัจะเทียบกบัศพัทที์วา่ภิกขผุูเ้ห็นภยัใน
สงสาร คือมนัซึงกวา่กนัอยา่งนี แลว้มนักต็ดัหลายๆสิงหลายๆอยา่ง ถา้มนัเห็นธรรมะอนันีแลว้ มนัจะมีความรู้มี
ปัญญาต่อไปเรือย



อนันีเรียกวา่ปฏิปทา ใหมี้ความรู้สึกอยา่งนีในการประพฤติปฏิบติัของเรา มนัจะมีความถูกตอ้งดีกวา่ ถา้คิดเช่นนี
พิจารณาเช่นนีอยูใ่นใจ ถึงแมว้า่มนัจะไกลจากครูบาอาจารยม์นักย็งัใกลค้รูบาอาจารยถ์า้หากวา่คนเราอยูใ่กลค้รูบา
อาจารย์ แต่ร่างกายของเรา แต่จิตใจมนัเขา้ไม่ถึง มนักอ็ยูไ่ปกเ็พง่โทษครูบาอาจารย์ สรรเสริญครูบาอาจารย์ ครู
บาอาจารยท์าํถูกใจเรากว็า่ท่านดี ถา้ทาํไม่ถกูใจเรากว็า่ไม่ดี กไ็ปปฏิบติัอยูแ่ค่นนัแหละ ไม่เห็นมนัไดอ้ะไร ไป
มองดูคนอืนวา่คนนนัดี คนนนัไม่ดีอยูอ่ยา่งนนัแหละ ไม่เห็นมนัไดอ้ะไรมากมาย ถา้เราเขา้ใจในธรรมะขอ้นี เรา
จะเป็นพระขึนเดียวนีแหละ

มิฉะนนัเหตุผลทีวา่อาตมาห่างไกลจากลกูศิษย์ ปีนี พรรษานีทงัพระเก่า พระใหม่ พระนวกะ ไม่ค่อยใหค้วามรู้
ความเห็นกเ็พือใหพ้ิจารณาเอาเองใหม้นัมากนนัเอง พระใหม่ทีจะเขา้มา อาตมาบอกขอ้กฎอยูห่มดแลว้ วา่อยา่ไป
คุยกนั อยา่ไปฝ่าฝืนขอ้กติกาทีทาํไวแ้ลว้นนันะ คือทางมรรค ผล นิพพาน นนัแหละ ถา้ใครไปฝ่าฝืนขอ้กติกาอยู่
มนักไ็ม่ใช่พระ ไม่ใช่คนตงัใจมาปฏิบติัเท่านนัแหละ มนัจะเห็นอะไรถึงแมจ้ะนอนอยูก่บัอาตมาทุกคืนทุกวนักไ็ม่
เห็นหรอก จะนอนอยูก่บัพระพทุธเจา้กไ็ม่ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้หรอก ไม่ไดป้ฏิบติั เท่านีแหละ

การรู้ธรรม การเห็นธรรม อยู่ทกีารปฏิบัติ
ฉะนนัการรู้ธรรมะ การเห็นธรรมะ มนัอยูที่การปฏิบติั ขอใหเ้รามีศรัทธาเถอะ เราตอ้งทาํจิตของเราใหม้นัดี คน
ในวดัทงัวดันนัทาํใจใหรู้้สมาํเสมอกนัทุกคน เราจะไม่ตอ้งไปใหโ้ทษใคร ไม่ตอ้งไปใหคุ้ณใคร ไม่ตอ้งไปรังเกียจ
ใคร ไม่ตอ้งไปรักใคร ถา้มนัเกิดโกรธเกิดเกลียดขึน ใหม้นัมีอยูที่ใจ ใหม้นัดูถนดัเท่านนัแหละ ใหดู้ไปเท่านนั
แหละ ดูไปเถอะ ถา้มีอะไรมนัยงัอยูใ่นนี กเ็รียกวา่นนัแหละตอ้งขดูมนัตรงนนั เราจะไปพดูวา่ "ตดัไม่ได้ ตดัไม่
ได"้ ถา้เอาไดน้นัมาพดู มนักเ็ป็นนกัเลงโตกนัหมดเท่านนัแหละ อาศยัที
วา่มนัตดัไม่ไดต้อ้งพยายาม ตดัไม่ไดต้อ้งขดูมนัสิ ขดูกิเลสเกลากิเลสนนั
แหละ ขดูมนัออกซิ มนัเหนียวแน่นนี มนัเป็นอยา่งนนัเสีย ไม่ใช่วา่มนั
เป็นของไดต้ามปรารถนา ตามใจของเรานะธรรมะ จิตมนัเป็นอยา่งหนึง
ความจริงมนัเป็นอยา่งหนึง ตอ้งระวงัขา้งหนา้ ตอ้งระวงัขา้งหลงั ฉะนนั
ท่านจึงบอกวา่มนัไม่เทียง มนัไม่แน่ ท่านยาํเขา้ไปอยูเ่รือยๆอยา่งนี

ความจริงคอืสิงไม่เทยีง
ความจริงคือความไม่เทียงนี ความจริงทีมนัสนัๆกวา้งๆถูกๆนีไม่ค่อย
พิจารณากนั เห็นไปเป็นอยา่งอืนเสีย ดีกอ็ยา่ไปติดดี ร้ายกอ็ยา่ไปติดร้าย สิงเหล่านีมนัมีอยูใ่นโลก เราจะปฏิบติั
เพือหนีจากโลกอนันีใหม้นัสินสิงทงัหลายเหล่านี ฉะนนั พระพทุธเจา้ท่านจึงใหว้าง ใหล้ะ กเ็พราะอนันีมนั
ประกอบใหทุ้กขเ์กิดขึนนนัเอง ไม่ใช่อยา่งอืนหรอก



วมุิตติ
ความหลุดพ้น
เมือพระปัญจวคัคียห์นีจากพระพทุธองคแ์ลว้ ท่านเห็นวา่เป็นลาภเป็นโชค
ของท่าน จะไดมี้โอกาสทาํความเพียร ครังเมือพระปัญจวคัคียอ์ยูก่ว็ุน่วายก่อ
กวนหลายอารมณ์ บดันีพระปัญจวคัคียอ์อกจากท่าน พระปัญจวคัคียเ์ห็นวา่
พระพทุธองคน์นัคลายออกจากความเพียรเวยีนมาหาความมกัมาก เพราะวา่
สมยัก่อนนนัเอาจริงเอาจงัเรืองอตัตกิลมถานุโยโค เรืองการทรมาน เรืองการ
ขบ เรืองการฉนั เรืองการหลบัการนอน เอาแท้ๆ เมือถึงคราวอนันีแลว้ พอ
มาพิจารณาแลว้มนักไ็ม่เป็นไป ประพฤติดว้ยทิฏฐิ ประพฤติดว้ยมานะ ดว้ย
ความยดึมนัถือมนั คิดปรารภโลกวา่เป็นธรรม คิดปรารภตนวา่เป็นธรรมมนั
ไม่ไดป้รารภธรรมะ

อยา่งวา่เราจะทรมาน ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ก่อนจะทาํอยา่งนนักป็รารภวา่ใหโ้ลกสรรเสริญ ใหเ้ขาวา่นีแหละเป็น
คนเอาจริงเอาจงั กเ็ลยทาํอนันนั เป็นโลกหมด ทาํเพือความยกยอ่งสรรเสริญ ใหเ้ขาวา่ดี ใหเ้ขาวา่เลิศ ใหเ้ขาวา่
ประเสริฐ ใหเ้ขาวา่ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ คิดอยา่งนีแลว้จึงทาํ เรียกวา่มนัปรารภโลก อีกอยา่งหนึงคือปรารภตนเอง
เชือมนัในความเห็นของตนเอง เชือมนัในการประพฤติปฏิบติัของตน ใครจะวา่ผดิกช่็างถูกกต็าม ไม่เอาเป็น
ประมาณ ชอบอยา่งไรกท็าํอยา่งนนั ไม่ไดค้ลาํหนา้คลาํหลงั นีปรารภตนเองอีกประเภทหนึง อยา่ปล่อยอยา่วาง
ดว้ยความยดึมนั

เรืองปรารภโลกกบัปรารภตนนี มนัมีแต่เรืองอุปาทานแน่นหนาอยูเ่ท่านนั พระพทุธองคพิ์จารณาเห็นวา่เรืองทีจะ
ปรารภธรรมะ คือใหม้นัถูกธรรมะแลว้จึงทาํไม่มี ฉะนนัการปฏิบติัจึงเป็นหมนั ละกิเลสไม่ไดท่้านกห็วนมา
พิจารณาใหม่คือ ทีทาํงานตงัแต่ตน้ท่านกม็าดูผลงาน มนั สิงทีประพฤติปฏิบติันนั ผลทีเกิดจากเหตุทีท่านกระทาํ
นนัเป็นอยา่งไร ภาวนาแลว้คิดไปลึกซึงแลว้เห็นวา่มนัไม่ถูก มีแต่เรืองตนเท่านนั เรืองโลกเท่านนั เรืองธรรมะ
เรืองอนตัตานีไม่มี เรืองสูญ เรืองวา่ง เรืองปล่อย เรืองวาง ไม่มี คือเรืองปล่อยวางมนัมีอยู่ แต่วา่ปล่อยโดยความ
ยดึมนัถือมนั

ท่านกคิ็ดไปคิดมาพิจารณาดูแลว้ ถึงจะสอนลูกศิษยเ์ขากเ็ห็นไม่ได้ ไม่ใช่สิงทีจะบอก ใหลู้กศิษยเ์ขา้ใจกนัไดง่้าย
เพราะวา่ลูกศิษยน์นัเขาแน่นเหลือเกินในการกระทาํอยา่งนนั ในการสอนอยา่งนนั ในความเห็นอยา่งนนั พระ
พทุธเจา้ของเราท่านกเ็ห็นวา่ทาํอยา่งนนั กท็าํตายเปล่า อดตายเปล่า ทาํตามโลก ทาํตามตน ท่านกพิ็จารณาใหม่
หาสิงทีมนัพอดี เป็นสมัมาปฏิปทา ส่วนจิตกเ็ป็นจิต ส่วนกายกเ็ป็นกายเรืองกายนีมนัไม่ใช่กิเลสตณัหากบัใคร
หรอก ถา้จะไปฆ่าอนันนัเฉยๆมนักไ็ม่หมดกิเลส มนัไม่ใช่ทีของมนั แมจ้ะอดขบอดฉนั อดหลบัอดนอนใหม้นั
เหียวมนัแหง้ วา่จะใหม้นัหมดกิเลสนนั มนักห็มดไม่ไดแ้ต่ความเขา้ใจทีวา่มนัไดส้งัสอนในการทรมานนี พระ
ปัญจวคัคียติ์ดมาก



ทาํอะไรให้เป็นเรืองธรรมดาๆ
ต่อนนัพระพทุธเจา้กก็ลบัมาฉนัจงัหนัใหม้ากขึน ใหม้นัธรรมดาอะไรกใ็หม้นัธรรมดาๆมากขึน พอพระ
ปัญจวคัคียเ์ห็นการประพฤติปฏิบติัของพระพทุธองคเ์คลือนจากของเก่า มนัเปลียนจากการปฏิบติันนัมากเ็ลยพา
กนัเขา้ใจวา่พระพทุธองคน์นัคลายความเพียรเวยีนมาหาความมกัมาก ความเห็นผูห้นึงมนัจะเลือนขึนไปขา้งบน
คือพน้สมมติ อีกผูห้นึงเห็นวา่มนัจะเลือนลงไปขา้งล่าง คือคลายความเพียรเวียนมาหาความมกัมาก การทนมาน
ตนเองมนัแน่นอยูใ่นหวัใจของพระปัญจวคัคียท์งัหลาย เพราะพระพทุธองคก์เ็คยสอนอยา่งนนัปฏิบติัมาอยา่งนนั
สอนมาอยา่งนนั จนกวา่ท่านไดเ้ห็นโทษมนั เห็นโทษมนัชดัเจน ท่านจึงละมนัได้ เมือละมนัไดแ้ลว้ ท่านกเ็ห็น
ประโยชนใ์นการละนนั ท่านจึงกระทาํอยา่งนนัโดยมิไดล้งขอผูอื้นเลยพอพระปัญจวคัคียเ์ห็นพระพทุธเจา้ทาํอยา่ง
นนั กพ็ากนัหนีจากท่าน เห็นวา่มนัไม่ถูก ไม่ทาํตาม กเ็หมือนนกทีหนีจากตน้ไม้ เห็นวา่ตน้ไมไ้ม่มีกิงหรือกา้น
กวา้งขวาง ไม่มีร่มมีเยน็ หรือปลาจะหนีจากนาํ กเ็ห็นวา่นาํ มนันอ้ย ไม่เยน็ มนัเบือ วา่อยา่งนนั ความเห็นเป็น
อยา่งนนั กเ็ลยเลิกกนัจากพระพทุธเจา้

กายกใ็ห้เป็นกาย จติกใ็ห้เป็นจติ
ทีนีพระองคก์ไ็ดพ้ิจารณาธรรม ท่านกเ็ลยฉนัใหส้บาย อยูใ่หส้บาย จิตกใ็หม้นัเป็นจิต กายกใ็หม้นัเป็นกาย จิตมนั
กเ็ป็นเรืองของจิต กายมนักเ็ป็นเรืองของกาย ท่านกไ็ม่ไดบี้บมนัเท่าไร ไม่ไดบ้งัคบัมนัเท่าไร พอแต่จะทาํราคะ
โทสะ โมหะ ใหบ้รรเทาลง แต่ก่อนท่านกเ็ดินอยูส่องทาง กามสุขลัลิกานุโยโค มีความสุขมีความรักเกิดขึนมา
แลว้กส็นใจเกาะดว้ยอุปาทาน เป็นตวัเป็นตนขึนมา ไม่ไดป้ล่อยไม่ไดว้าง กระทบความสุขกติ็ดในความสุข
กระทบความทุกขก์ติ็ดในความทุกข์ เป็นกามสุขลัลิกานุโยโค กบัอตัตกิลมถานุโยโค พระองคติ์ดอยูใ่นสงสาร
ท่านมองพิจารณาเห็นชดัเจนเขา้ไปวา่ อนันีไม่ใช่หนา้ทีของสมณะทีจะเดินไปในทางนนั สุขแลว้กย็ดึสุข ทุกข์
แลว้กย็ดึทุกขคุ์ณสมบติัของผูเ้ป็นสมณะไม่ใช่อยา่งนนั ไม่ใช่เรืองยดึเรืองมนัเรืองหมายในสิงทงัหลายเหล่านนั
ครันติดอยูใ่นนนัมนักเ็ป็นตวัเป็นตน มนักเ็ป็นโลก ถา้ปฏิบติับากบนัในสิงทงัหลายเหล่านนั กย็งัไม่เป็นโลกวทูิ
ไม่รู้แจง้โลก วิงทางซา้ยวงิทางขวาอยูต่ลอดเวลา บดันีท่านเพง่ถึงส่วนจิต จริงๆ ตามรักษาจิตของตนลว้นๆ สอน
จิตของตนลว้นๆ

เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เรืองธรรมชาติทุกอยา่งมนัเป็นไปตามเรืองของมนั ไม่ไดเ้ป็นอะไร เหมือนกนักบัโรคในร่างกายเรานี เป็นเจบ็
เป็นไข้ เป็นหวดัเป็นไอ เป็นโรคนนัโรคนี กเ็ป็น ในร่างกายของเรา ความเป็นจริงคนเรากห็วงแหนกายของเรา
จนเกินขอบเขตเหมือนกนั ก่อนทีมนัจะหวงแหนกเ็นืองจากความเห็นผดิ มนัจึงปล่อยไม่ได้ อยา่งศาลาเราอยูเ่ดียว
นีเราสร้างมนัขึนเป็นศาลาของเรา จิงเหลนมนักม็าอยู่ จิกจกมนักม็าอยูห่นูมนักม็าอยู่ เรากเ็บียดเบียนแต่มนั
เพราะเราเห็นวา่ศาลาของเราไม่ใช่ของจิงเหลนจิงจก เลยเบียดเบียนมนั เหมือนกนักบัโรคในร่างกายเราทีเป็นอยู่
ร่างกายเราถือวา่เป็นบา้นเป็นของของเรา ถา้จะมาเจบ็หวัปวดทอ้งนิดหนึงกทุ็รนทุราย ไม่อยากใหม้นัเจบ็ ไม่
อยากใหม้นัเป็นทุกข์ ขากข็าของเราไม่อยากใหม้นัเจบ็ แขนกแ็ขนของเราไม่อยากใหม้นัเจบ็ หวันีกห็วัของเรา ไม่
อยากใหม้นัเจบ็ ไม่อยากใหม้นัเป็นอะไรเลย ทีนี รักษามนัใหไ้ด้ หลงไป หลงจากความจริงมา เรากจ็รเขา้มาอยู่



กบัสงัขาร นีกเ็หมือนกนั ศาลานีไม่ใช่ศาลาของเราตามความจริงนะ เรากเ็ป็นเจา้ของชวัคราว หนูมนักเ็ป็นเจา้
ของชวัคราวจิงเหลนมนักเ็ป็นเจา้ของชวัคราว จิงจกมนักเ็ป็นเจา้ของชวัคราวเท่านนัแต่มนัไม่รู้จกักนั

เมอืยดึมนัในสังขารกเ็ป็นทุกข์
ร่างกายนีกเ็หมือนกนั ความเป็นจริงพระพทุธเจา้ท่านสอนวา่ไม่มีตวัไม่มีตนอยูนี่ เรากม็ายดึสงัขารกอ้นนีวา่เป็น
ตวัเป็นตน เป็นเราเป็นเขาแน่นอนเขา้ไป ทีนีสงัขารจะเปลียนแปลงกไ็ม่อยากใหเ้ปลียนบอกเท่าไรก็ไม่เขา้ใจ พดู
เท่าไรกไ็ม่เขา้ใจ บอกจริงๆกย็งิหลงจริงๆอนันีไม่ใช่ตวั วา่อยา่งนนั กย็งิหลงใหญ่ ยงิไม่รู้เรือง เรามาภาวนาให้
มนัเป็นตวัเป็นตน ฉะนนัคนโดยมากไม่เห็นตวัตน ผูที้เห็นตวัตนจริงๆกคื็อผูที้เห็นวา่มิใช่ตวัมิใช่ตน คือเห็นตน
ตามธรรมชาติ ผูที้เห็นตวัดว้ยอุปาทานนีวา่ นีเป็นตวัเป็นตน ผูน้นัไม่เห็น มนักา้วก่ายอยูอ่ยา่งนีนะ จะทาํอยา่งไร
มนัไม่เห็นง่ายๆกอ้นนี อุปาทานมนัยดึไว้

ใช้ปัญญาในการดบัทุกข์
ฉะนนัท่านจึงบอกวา่ใหพ้ิจารณารู้เท่าดว้ยปัญญา ใหเ้ห็นดว้ยปัญญา คือพิจารณาสงัขารวา่ มนัจริงอยา่งไรกใ็ห้
เห็นตามเป็นจริงอยา่งนนั อาศยัปัญญารู้ตามเป็นจริงของสงัขารเรียกวา่ตวัปัญญา ถา้รู้ไม่ตามเป็นจริงของสงัขาร
นนักไ็ปแยง้กนั ไปขดักนั สงัขารนีมนัสมควรทีจะปล่อยไปแลว้ กย็งัจะไปกางไปกนัมนัไว้ ไปร้องขอใหเ้ป็นอยู่
อยา่งนนั หาสิงของสารพดัอยา่งมาแกม้นั มาไถ่ถอนเอาสารพดั ถา้มนัเจบ็มนัไขแ้ลว้ไม่อยากไป จึงคน้หาสูตร
อะไรต่างๆพากนัมาสวด สูตร โพชฌงัโค ธมัมจกัร อนตัตลกัขณสูตร ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนนัพากนักนัพา
กนัหา้ม กเ็ลยเป็นพิธีรีตองไป ยดึมนัถือมนัยงิไปกนัใหญ่โดยบทสวดต่างๆ คือสวดใหม้นัหายโรค เอามาสวดต่อ
อายกุนั เอามาสวดใหม้นัยนืยาว สารพดัอยา่ง

จุดหมายของการสวดมนต์-ท่องมนต์
ความเป็นจริงท่านใหส้วดเพือเห็นชดั แต่เรามาสวดใหห้ลงรูปัง อนิจจงั เวทนา อนิจจา สญัญา อนิจจา สงัขารา
อนิจจา วญิญาณงั อนิจจงั...บททีสวดนนัไม่ใช่สวดใหเ้ราหลงนะ สวดใหเ้รารู้เรืองตามความเป็นจริงของมนั
อยา่งนนั จะไดป้ล่อยจะไดว้าง จะไดไ้ม่เสียใจ จะไดท้อดอาลยั อนันนัมนัจะสนั แต่เรามาสวดใหม้นัยาวออก ถา้
มนัยาวอยากจะใหม้นัสนั บงัคบัธรรมชาติใหม้นัเป็นไป หลงกนัหมด ทีมาทาํกนัในศาลานนักม็าหลงกนัหมดทุก
คน คนทีสวดกห็ลง คนทีนอนฟังอยูก่ห็ลง ใครทีไหนกห็ลงทงันนั ทาํอยา่งไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ คิดอยา่งนนั จะ
ปฏิบติัทีไหนกนั จึงปฏิบติัใหม้นัหลงไปแกค้วามจริงในเรืองนนั ถา้มนัเกิดขึนมาแลว้ ท่านผูรู้้ทงัหลายเห็นวา่มนั
ไม่มีอะไรเกิดมาแลว้ตอ้งมีโรคอยา่งนี แต่วา่พระพทุธเจา้กดี็ อริยสาวกของท่านกดี็ มีเจบ็มีไขเ้ป็นธรรมดา ท่านก็
รักษาฉนัยาเป็นธรรมดาเท่านนัแหละ มนัเป็นเรืองแกธ้าตุ แต่ความเป็นจริงท่านไม่ไดถื้อมนัถือลางถือขลงั ยดึมนั
จนเกินไป หรอก ท่านกรั็กษามนัดว้ยความเห็นชอบ ไม่ใช่รักษาดว้ยความหลง มนัหายกห็าย ไม่หายกไ็ม่หาย
เป็นอยา่งนนั

สวดมนต์เพอืให้ใจพบแสงสว่าง



อนันีแหละ เขาวา่ศาสนาในประเทศไทยเรามนัเจริญ แต่ผมวา่มนัเสือมจนถึงทีสุดมนัแลว้ ในศาลามีแต่หูฟังทงั
นนั หมดศาลาเลยเอียงหูฟัง มนัเอียงซา้ยเลยนะ ตลอดผูใ้หญ่ผูโ้ตกท็าํอยา่งนนัอยู่ วา่มนัเป็นอยา่งนนั มนัเลยหลง
ตามกนัหมดทุกอยา่งเลย ฉะนนัถา้เราไปเห็นอยา่งนนัแลว้ กเ็ลยพดูอะไรไม่ออก มนัคนละเรืองกนั แลว้จะใหม้นั
พน้ทุกขก์นัทีไหน ท่านใหส้วดเพือใหม้นัแจง้ เรามาสวดใหม้นัมืดมนัหนัหลงัใส่กนัเลย ผูห้นึงเดินไปทางตะวนั
ตก อีกผูห้นึงเดินไปทางตะวนัออก จะพบกนัไดอ้ยา่งไร มนัไม่ใกลเ้ลยเรืองเหล่านี ถา้หากวา่เราไดภ้าวนาแลว้
ตามความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนนั กก็าํลงัหลงกนั ไม่รู้จะวา่กนัไดอ้ยา่งไร อะไรกเ็ป็นพิธีรีตองไปหมดทุกอยา่ง
สวดอยู่ แต่วา่สวดดว้ยความโง่ ไม่ใช่สวดดว้ยปัญญา เรียนแต่เรียนดว้ยความโง่ ไม่ไดเ้รียนดว้ยปัญญา รู้กรู้็ดว้ย
ความโง่ ไม่ไดรู้้ดว้ยปัญญา มนัเลยไปกไ็ปดว้ยความโง่ อยูก่อ็ยูด่ว้ยความโง่ มนักเ็ป็นอยา่งนนั ทีสอนกนัทุกวนันี
กเ็รียกวา่สอนใหค้นโง่ทงันนัแหละ แต่เขาวา่สอนใหค้นฉลาด สอนใหค้นรู้ แต่หลกัความเป็นจริง ฟังๆดูแลว้ก็
สอนใหค้นหลงงมงาย

อย่ายดึมนั ว่าเป็นของเรา
ความเป็นจริง หลกัธรรมะ ท่านสอนใหพ้วกเราทงัหลายปฏิบติัเพือเห็นอนตัตา คือเห็นตวัตนนีวา่มนัเป็นของวา่ง
ไม่ใช่เป็นของมีตวัตน เป็นของวา่งจากตวัตน แต่เรากม็าเรียนกนัใหม้นัเป็นตวัเป็นตนกเ็ลยไม่อยากจะใหม้นัทุกข์
ไม่อยากจะใหม้นัลาํบาก อยากจะใหม้นัสะดวก อยากจะใหม้นัพน้ทุกข์ ถา้มีตวัมีตนมนัจะพน้ทุกขเ์มือไร ดูซิ
อยา่งเรามีของชินหนึงทีมีราคามาก เมือเราไดรั้บมาเป็นของเราแลว้ เปลียนเสีย จิตใจเปลียนแลว้ ตอ้งหาทีวางมนั
จะเอาไวต้รงไหนดีหนอ เอาไวต้รงนนัขโมยมนัจะยอ่งเอาไปละมงั คิดจนเลิกคิดแลว้หาทีซ่อนของ นะ แลว้จิต
มนัเปลียนเมือไร มนัเปลียนเมือเราไดว้ตัถุอนันีเอง ทุกขแ์ลว้เอาไวต้รงนีกไ็ม่ค่อยสบายใจ เอาไวต้รงนนักไ็ม่ค่อย
สบายใจ เลยวุน่กนัจนหมดแหละ นงักทุ็กข์ เดินกทุ็กข์ นอนกทุ็กข์ นีทุกขเ์กิดขึนมาแลว้มนัเกิดเมือไร มนัเกิดใน
เมือเราเขา้ใจวา่ของของเรา มนัมีมาแลว้ ได้ มาแลว้ ทุกขอ์ยูเ่ดียวนี แต่ก่อนไม่มี มนักไ็ม่เป็นทุกข์ ทุกขย์งัไม่เกิด
ไม่มีอะไรเกิดขึนทีจะจบัมนั

พลกิสมมุติให้เป็นวมุิตติ
อตัตานีกเ็หมือนกนั ถา้เราเขา้ใจวา่ตวัของเรา ตนของเรา สภาพสิงแวดลอ้มนนัมนักเ็ป็นของตนไปดว้ย ของเราไป
ดว้ย มนักเ็ลยวุน่ขึนไป เพราะอะไร ตน้เหตุคือมนัมีตวัมีตน ไม่ไดเ้พิกสมมุติอนันีออกใหเ้ห็นวิมุตติ ตวัตนนีมนั
เป็นของสมมุติ ใหเ้พิกใหรื้อสมมุติอนันีออกใหเ้ห็นแก่นของมนั คือวิมุตติ พลิกสมมุติอนันีกลบัใหเ้ป็นวมุิตติ

อนันีถา้เปรียบกบัขา้วกเ็รียกวา่ขา้วยงัไม่ไดซ้อ้ม ขา้วนนักินไดไ้หม กินได้ แต่เราไปปฏิบติัมนัซิ คือใหเ้อาไปซอ้ม
มนั ใหถ้อดเปลือกออกไปเสีย มนักจ็ะเจอขา้วสารอยูต่รงนนัแหละ ทีนีถา้เราไม่ไดสี้มนัออกจากเปลือกของมนัก็
ไม่เป็นขา้วสาร ความเห็นเช่นนีกเ็หมือนกนักบัสุนขั สุนขัมนันอนอยูบ่นกองขา้วเปลือกนนัแหละทอ้งร้องจ๊อก...
จ๊อก..จ๊อก...มนักม็วัแต่นอนอยูน่นัแหละ จิตมนัหวนัวติก "จะไปหากินทีไหนหนอ" แน่ะ ทอ้งมนัหิวมนักโ็จน
ออกจากกองขา้วเปลือก วงิไปหากินอาหารเศษๆทงัหลายเหล่านนั ทงัๆทีมนันอนทบัอยูอ่าหารมนัอยูต่รงนนั แต่
มนัไม่รู้จกั เพราะอะไร มนัไม่เห็นขา้ว สุนขัมนักินขา้วเปลือกไม่ได้ อาหารมนัมีอยูแ่ต่มนักินไม่ได้ ความรู้เรามี
อยูถ่า้เราไม่เอาไปปฏิบติั เรากไ็ม่รู้เรืองเหมือนกนั โง่ขนาดสุนขัมนันอนอยูบ่นกองขา้วเปลือกนอนทบัอาหารอยู่
ได้ แต่วา่ไม่รู้จกักินอาหารทีมนันอนทบัอยู่ เมือหิวอาหารกต็อ้งโจนจากขา้ววงิไปหากินทีอืน อนันีมนักน่็าสงสาร
อยูเ่หมือนกนั อยา่ทาํตวัเหมือนสุนขันอนอยูบ่นกองขา้วเปลือก



เหมือนกนัฉนันนัขา้วสารมีอยู่ อะไรมนัปิด เปลือกขา้วมนัปิดสุนขักินไม่ไดว้ิมุตติกมี็อยู่ อะไรมนัปิดไว้ สมมุติ
มนัปิดไม่ใหเ้ห็นวิมุตติ ใหพ้ทุธบริษทัทงัหลายนงัทบั ไม่รู้จกั..'ขา้ว' ไม่รู้จกัการประพฤติปฏิบติันนัจึงไม่เห็น
วมุิตติมนักจึ็งติดสม มุติ อยูต่ลอดกาลตลอดเวลา เมือมนัติดอยูใ่นสมมุติมนักเ็กิดทุกขขึ์นมา เกิดภพขึนมา เกิด
ชาติ ขึนมาชรา พยาธิ มรณะ ถึงวนัตายตามเขา้มา ฉะนนัมนัไม่มีอะไรบงัอยูห่รอก มนับงัอยูต่รงนี เราเรียน
ธรรมะ ไม่รู้จกัธรรมะ กเ็หมือนกบัสุนขันอนอยูบ่นขา้วเปลือก ไม่รู้จกัขา้ว หิวจวนจะตายมนักต็ายทิงเฉยๆนนั
แหละ ไม่มีอะไรกิน ขา้วเปลือกมนักินไม่ได้ มนัไม่รู้จกัหาอาหารของมนัเลย นานๆไปไม่มีอะไรกิน มนักต็ายไป
บนกองขา้วเปลือกนนัแหละ บนอาหารนนัแหละ

อย่าคดิว่ารู้มากแล้วจะเห็นพระพทุธเจ้า
มนุษยเ์รานีกเ็หมือนกนั ธรรมทีเราเรียนมา ธรรมะทีพระพทุธองคต์รัสไว้ ถึงจะศึกษาธรรมะเท่าไรกต็ามทีเถิด ถา้
ไม่ประพฤติปฏิบติัแลว้กไ็ม่เห็น ไม่เห็นแลว้กไ็ม่รู้ ไม่รู้กไ็ม่รู้จกั ขอ้ปฏิบติั อยา่พึงวา่เราเรียนมาก เรารู้มากแลว้
เราจะเห็นธรรมะของพระพทุธเจา้ กเ็หมือนเรามีตา อยา่งนีกนึ็กวา่เราเห็นทุกอยา่ง เพราะวา่เรามองไปแลว้ หรือ
จะนึกวา่เราไดย้นิแลว้ทุกอยา่ง เพราะเรามีหูอยูแ่ลว้ มนัเห็นไม่ถึงทีสุดของมนั มนักเ็ป็นตานอกไป ท่านไม่จดัวา่
เป็นตาใน หูกเ็รียกวา่หูนอก ไม่ไดเ้รียกวา่หูใน มิฉะนนัถา้ท่านพลิกสมมุติเขา้ไปเห็นวมุิตติ แลว้กเ็ป็นของจริง
เห็นชดั ถอนทนัที มนัจึงถอนสมมุติออก ถอนความยดึมนัถือมนัออก ถอนทุกสิงทุกอยา่ง

ผลไม้ (ธรรมะ) มอียู่แล้วตามธรรมชาติ
เหมือนกบัผลไมห้วานๆใบหนึง ผลไมน้นัมนัหวานอยูก่จ็ริงแต่วา่มนัตอ้งอาศยัการกระทบประสบจึงรู้วา่มนัหวาน
หรือมนัเปรียวจริงผลไมน้นัถา้ไม่มีอะไรกระทบ มนักห็วานอยูต่ามธรรมชาติ หวานแต่ไม่มีใครรู้จกั เหมือน
ธรรมะของพระพทุธเจา้ของเรา เป็นสจัจธรรมจริงอยูก่ต็าม แต่สาํหรับคนทีไม่รู้จริงนนักเ็ป็นของไม่จริง ถึงมนัจะ
ดีเลิศประเสริฐสกัเท่าไรกต็ามทีเถอะมนัไม่มีราคาเฉพาะกบัคนทีไม่รู้เรือง

ฉะนนัจะไปเอาทุกขท์าํไม ใครในโลกนีอยากเอาทุกขใ์ส่ตวัมีไหม ไม่มีใครทงันนัแหละ ไม่อยากไดทุ้กข์ แต่วา่
สร้างเหตุใหทุ้กขเ์กิดขึนมา มนักเ็ท่ากบัเราไปแสวงหาความทุกขน์นัเอง แต่ใจจริงของเราแสวงหาความสุข ไม่
อยากไดทุ้กข์ นีมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนีทาํไมจิตใจของเรามนัสร้างเหตุใหทุ้กขเ์กิดขึนมาได้ เรารู้เท่านีกพ็อแลว้
ใจเราไม่ชอบทุกข์ แต่เราสร้างความทุกขขึ์นมาเป็นตวัของเราทาํไม มนักเ็ห็นง่ายๆกคื็อคนทีไม่รู้จกัทุกขน์นัเอง
ไม่รู้จกัทุกข์ ไม่รู้จกัเหตุเกิดของทุกข์ ไม่รู้ความดบัทุกข์ ไม่รู้ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ จึงประพฤติอยา่งนนั
จึงเห็นอยา่งนนั จะไม่มีความทุกขไ์ดอ้ยา่งไรกเ็พราะคนไปทาํอยา่งนนั

เมอืคดิผดิกเ็กดิทุกข์
ถา้มนัเป็นเช่นนนั มนักเ็ป็นมิจฉาทิฏฐิทงัดุน้นนัแหละ แต่วา่เราไม่เขา้ใจวา่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อะไรทีเราไดพ้ดู เราได้
เห็น เราไดท้าํแลว้เป็นทุกข์ อนันนัเป็นมิจฉาทิฏฐิทงันนั ถา้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมนัไม่ทุกขอ์ยา่งนนัหรอก มนัไม่ยดึ
ในความทุกขอ์นันนั มนัไม่ยดึในความสุขนนัๆ ไม่ไดย้ดึตามอาการทงัหลายเหล่านนั มนัจะปล่อยวางตามเรือง
ของมนั เช่น กระแสนาํทีมนัไหลมา ไม่ตอ้งกาง กนัมนั ใหม้นัไหลไปตามสะดวกของมนันนัแหละ เพราะมนั
ไหลอยา่งนนั กระแสธรรมกเ็ป็นอยา่งนนั กระแสจิตของเราทีไม่รู้จกัมนักไ็ปกางกนัธรรมะดว้ยทีวา่เป็นมิจฉา



ทิฏฐิ แลว้ไปตะโกน โนน้ มิจฉาทิฏฐิอยูที่โนน้ คนโนน้เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ตวัเราเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือทุกขเ์กิด
ขึนมาเพราะ เราเป็นมิจฉาทิฏฐิ อนันนัเราไม่รู้เรือง อนันีกน่็าสงัเกตน่าพิจารณาเหมือนกนันะ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เมือไรกเ็ป็นทุกขเ์มือนนั ไม่ทุกขใ์นเวลาปัจจุบนันนั ต่อไปมนักใ็หผ้ลมาเป็นทุกข์

อนันีพดูเฉพาะคนเรามนัหลงเท่านนั อะไรมนัปิดไว้ อะไรมนับงัไว้ สมมุติมนับงัวมุิตติใหค้นมอง เห็นไม่ชดัใน
ธรรมทงัหลาย ต่างคนกต่็างศึกษา ต่างคนกต่็างเล่าเรียน ต่างคนกต่็างทาํ แต่ทาํดว้ยความไม่รู้จกั กเ็หมือนกนักบั
คนหลงตะวนันนัแหละ เดินไปทางตะวนัตกเขา้ใจวา่เดินไปทางตะวนัออก หรือเดินไปทิศเหนือเขา้ใจวา่เดินไป
ทิศใต้ มนัหลงขนาดนี เราปฏิบติันีมนักเ็ลยเป็นขีของการปฏิบติัโดยตรงแลว้มนักเ็ป็นวบิติั วบิติันีคือมนัพลิกไป
คนละทาง หมดจากความมุ่งหมายของธรรมะทีถูกตอ้ง สภาพอนันีเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข์ เรากเ็ขา้ใจวา่อนันีถา้ทาํ
ขึน ถา้บ่นขึน ถา้ท่องขึน ถา้รู้เรืองอนันี มนัจะเป็นเหตุใหทุ้กขด์บั กเ็หมือนกนักบัคนทีอยากไดม้ากๆนนัแหละ
อะไรๆกห็ามามากๆ ถา้เราไดม้ากแลว้มนักด็บัทุกข์ จะไม่มีทุกข์ ความเขา้ใจของคนมนัเป็นอยา่งนี แต่วา่มนัคิด
ไปคนละทาง เหมือนกนักบัคนนีไปทิศเหนือ คนนนัไปทิศใต้ นึกวา่ไปทางเดียวกนั

สังขารทงัหลายเปลยีนแปลงไปเสมอ
ฉะนนัพทุธบริษทัทงัหลาย มนุษยเ์ราทงัหลายจึงจมอยูใ่นกองทุกข์ อยูใ่นวฏัฏสงสาร กเ็พราะคิดอยา่งนี ถา้มีโรค
ภยัไขเ้จบ็ขึนมากนึ็กแต่จะใหม้นัหายเท่านนั อยากจะใหม้นัหายเดียวนี จะใหม้นัหายเท่านนัแหละ ไม่นึกวา่อนันี
มนัเป็นสงัขาร อนันีไม่มีใครรู้จกัสงัขารมนัเปลียน ทนไม่ได้ ฟังไม่ได้ จะตอ้งใหห้ายใหห้มด แต่ผลสุดทา้ยมนัก็
สู้ไม่ได้ สู้ความจริงไม่ได้ พงัหมด อนันีคือเราไม่ไดคิ้ด คือมนัเห็นผดิหนกัเขา้ไปเรือยๆ

การประพฤติปฏิบติัทุกอยา่งเพือเห็นธรรมะมนัเลิศกวา่สิงทงัหลายทงัปวง พระพทุธองคส์ร้างบารมีตงัแต่ทาน
บารมีไปถึงปรมตัถบารมีเพืออะไร กเ็พือใหรู้้จกัอนันี เพือใหเ้ห็นธรรมะ ใหป้ฏิบติัธรรมะ แลว้ใหรู้้ธรรมะ ใหใ้จ
เป็นธรรมะ ใหป้ล่อยวางเพือจะไม่ใหห้นกั อยา่ไปยดึมนัถือมนัมนั หรือจะพดูง่ายๆอีกอยา่งหนึงวา่ ใหย้ดึแต่อยา่
ใหม้นั นีกถู็กเหมือนกนั คือเราเห็นอะไรกจ็บัมนัขึนมาดูเสีย "เออ...อนันีกอ็นันนั" แลว้กว็างมนัไป เห็นอนันนั
อีกกย็ดึมาอีก แต่อยา่ยดึใหม้นัมนั เอามาพิจารณา รู้เรืองแลว้กป็ล่อยวางเท่านนัแหละ ถา้ยดึไม่วาง แบกไม่หยดุ
มนักห็นกัตลอดเวลาสิ ถา้เรายดึมาแบกรู้สึกวา่มนัหนกักป็ลงมนัไป ทิงมนัเสีย อยา่ใหทุ้กขเ์กิดขึนมา ถา้เป็นเช่นนี
เรากรู้็จกัวา่อนันีเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด เมือรู้จกัเหตุใหทุ้กขเ์กิดแลว้ ทุกขม์นัเกิดไม่ได้ ทุกขจ์ะเกิด สุขจะเกิด มนั
อาศยัอตัตาตวัตน อาศยัเราอาศยัของของเรา อาศยัสมมติอนันี ถา้สิงทงัหลายเหล่านีเกิดขึนมาแลว้วิงไปถึงวมุิตติ
มนักเ็ลิกถอน มนัถอนสมมุติออก ถอนความสุขออกจากทีนนั ถอนความทุกขอ์อกจากทีนนั ถอนความยดึมนัถือ
มนัออกจากทีมนัยดึนนั เท่านนัแหละ

เมอืของของเราหายไป ทาํไมเราต้องเป็นทุกข์
กค็ลา้ยกบัวา่ของของเราชินหนึงมนัหลุดมือ หายไป เรากเ็ป็นห่วงกเ็ป็นทุกขก์บัมนั อีกเวลาหนึงเรากพ็บของนนั
ขึนมา ความทุกขก์ห็ายแวบ้ไปทีเดียว แมย้งัไม่เห็นวตัถุอนันนัความทุกขม์นักห็าย อยา่งเราเอาของมาวางไวต้รงนี
แลว้หลงเสียนึกวา่ของเรามนัหายไปกเ็ป็นทุกข์ เมือทุกขเ์กิดขึนแลว้จิตกพ็ะวงถึงสิงทงัหลายเหล่านนั อีกวนัหนึง
อีกเวลาหนึง จิตใจกว็ติกไปถึงของของเราวา่ "ออ้..เอาไวต้รงนนั แน่นอนเลย" พอนึกอยา่งนนั รู้ตามความจริง
แลว้ ตายงัไม่เห็นของเลย สบายใจเลยทีนี อนันีเรียกวา่เห็นทางใน เห็นกบัตาใจ ไม่ใช่เห็นกบัตานอก เห็นดว้ยตา



ใจ ถึงตานอกยงัไม่เห็น มนักส็บายแลว้ มนักถ็อนทุกขอ์อกทนัที อยา่งนีกเ็หมือนกนั ผูที้บาํเพญ็ธรรมะ บรรลุ
ธรรมะ เห็นธรรมะ ประสบอารมณ์เมือไรปุ๊บ นนักคื็อปัญญาเกิดขึน กแ็กปั้ญหาไดท้นัท่วงทีเท่านนัแหละ หาย
ไปเลย วาง ปล่อย

จงปฏิบัตใิห้เห็นธรรมะ
ฉะนนัท่านจึงใหพ้วกเราพบธรรมะ ทีนีเราพบธรรมะแต่ตวัหนงัสือ พบธรรมะกบัตาํรา อยา่งนนัมนัพบแต่เรือง
ของธรรมะ ไม่ไดพ้บธรรมะตามความจริงทีพระบรมครูของเราสอน จะเขา้ใจวา่พวกเราทงัหลายปฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบไดอ้ยา่งไร มนัไกลกนัมาก พระพทุธองคเ์ป็นโลกวทูิ เป็นผูรู้้แจง้โลก เดียวนีเรารู้ไม่แจง้ รู้เท่าไรก็ยงิมืดเขา้
ไปเท่านนั รู้เท่าไรกย็งิมืดเขา้ไป คือมนัรู้มืด ไม่ใช่รู้แจง้ รู้ไม่ถึงนนัเองไม่แจง้ ไม่สวา่ง ไม่เบิกบาน คนกม็าคาติด
แค่นีเท่านนัแหละ แต่วา่มนัไม่ใช่นอ้ย มนัเป็นของ มาก จงละทุกขท์นัทีเมือมองเห็นโทษของมนั

ทุกคนโดยมากกต็อ้งการความดี ตอ้งการความสุข แต่วา่ไม่รู้จกัวา่อะไรมนัเป็นเหตุใหสุ้ขใหทุ้กขเ์กิดขึนมา อะไร
ทุกอยา่งถา้เรายงัไม่เห็นโทษมนั เรากล็ะมนัไม่ได้ มนัจะชวัขนาดไหนกล็ะมนัไม่ไดถ้า้เรายงัไม่ไดเ้ห็นโทษอยา่ง
จริงจงั แต่เมือเราเห็นโทษอยา่งแน่นอนจริงๆนนัแหละ สิงทงัหลายเหล่านนัเราถึงจะปล่อยไดว้างได้ พอเห็นโทษ
อยา่งแน่นอนจริงๆ พร้อมกระทงัเห็นประโยชน์ในการกระทาํอยา่งนนัในการประพฤติอยา่งนนั เปลียนขึนมา
ทนัทีเลย อนันีคนเราประพฤติปฏิบติัอยูท่าํไมมนัยงัไปไม่ได้ ทาํไมมนัถึงวางไม่ได้ คือมนัยงัไม่เห็นโทษอยา่งแน่
ชดั คือยงัไม่รู้แจง้นีแหละ รู้ไม่ถึงหรือรู้มืด มนัจึงละไม่ได้ ถา้รู้แจง้อยา่งอรหนัตสาวก หรือองคส์มเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา้ของเรา กเ็ลิกกนัเท่านนัแหละ แกปั้ญหาหลุดไปทีเดียวแหละ ไม่เป็นของยาก ไม่เป็นของลาํบาก

มนักเ็หมือนกนักบัเรานนัแหละ หูเราไดย้นิเสียงกใ็หม้นัทาํงานตามหนา้ทีของมนัสิ ตาทาํงานทางรูปกใ็หม้นัทาํสิ
จมูกทาํงานทางกลินกใ็หม้นัทาํสิ ร่างกายทาํงานถูกตอ้งโผฏฐพัพะกใ็หม้นัทาํงานตามเรืองของมนัสิ ถา้แบ่งใหม้นั
ทาํงานตามหนา้ทีของมนัแลว้ มนัจะ มีอะไรมาแยง้กนั มนัไม่ไดข้ดัขวางกนัเลย อนันีกเ็หมือนกนั สิงเหล่านีมนัก็
เป็นสมมุติเรากใ็หม้นัสิ สิงเหล่านนักเ็ป็นวมุิตติ เรากแ็บ่งมนัสิ เราเป็นผูรู้้เฉยๆ เท่านนัแหละ รู้ไม่ใหม้นัขดัขอ้ง รู้
แลว้กป็ล่อย วางมนัตามธรรมดา เป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั ของทงัหลายเหล่านีเป็นอยูอ่ยา่งนนั ทีเรายดึมนัวา่อนันี
ของเรา ใครเป็นคนได้ พอ่เราไดไ้หม แม่เราไดไ้หม ญาติของเราไดไ้หม ใครไดไ้หม ไม่มีใครได้ พระพทุธองค์
จึงบอกใหว้างมนัเสีย ปล่อยมนัเสีย รู้มนัเสีย รู้มนัโดยทีวา่ยดึแต่อยา่ใหม้นั ใชม้นัไปในทางทีเป็นประโยชน์ อยา่
ใชม้นัในทางทีเป็นโทษ คือความยดึมนัถือมนัทีทาํใหเ้ราเป็นทุกข์

รู้ธรรมเพอืพ้นทุกข์
รู้ธรรมะมนัตอ้งรู้อยา่งนี คือรู้ในแง่ทีมนัพน้ทุกข์ ความรู้นีเป็นสิงสาํคญั รู้เครืองยนตก์ลไก รู้อะไรสารพดัอยา่งกดี็
อยู่ แต่วา่มนัไม่เลิศ ธรรมะกต็อ้งรู้อยา่งนีเห็นอยา่งนี ไม่ตอ้งรู้อะไรมากหรอกใหรู้้เท่านีกพ็อ สาํหรับผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัรู้แลว้กว็าง ไม่ใช่วา่ตายแลว้จึงจะไม่มีทุกขน์ะ มนัไม่มีทุกขใ์นเมือยงัมีชีวติอยู่ เพราะมนัรู้จกัแกปั้ญหามนั
รู้จกัสมมุติวมุิตตินีเมือเรามีชีวิตอยู่ เมือเราประพฤติปฏิบติันีเองไม่ใช่เอา ทีอืนหรอก ดงันนัท่านอยา่ไปยดึมนัถือ
มนัอะไรมาก ยดึอยา่ใหม้นัมนั บางทีจะคิดวา่ "ท่านอาจารยท์าํไมจึงพดูอยา่งนี สอนอยา่งนี" จะไม่ใหส้อนอยา่ง
ไร ไม่ใหพ้ดูอยา่งไร เพราะวา่มนัแน่นอนอยา่งนนั มนัจริงอยา่งนนั จริงกอ็ยา่ไปยดึมนัมนัซิ ถา้ไปยดึมนัมนักเ็ป็น



ไม่จริงเท่านนัแหละ เหมือนสุนขัไปจบัขามนัดูซิ จบัมนัไม่วางเดียวมนักว็ุน่มากดั ลองๆดูซิสตัวท์งัปวงกเ็หมือน
กนั เช่น งูไปยดึหางมนัซิ ยดึไม่ปล่อยวาง เดียวมนักก็ดัเราเท่านนัแหละ

สมมุตินีกเ็หมือนกนั ใหท้าํตามสมมุติ สมมุตินีเป็นของใชเ้พือใหม้นัสะดวก เมือเรามีชีวิตอยูนี่ไม่ใช่เรืองจะตอ้ง
ยดึมนัถือมนัจนมนัเกิดทุกขท์รมาน แลว้กแ็ลว้ไปเท่านนั อะไรทีเราเขา้ใจวา่ถูก แลว้กย็ดึมนัถือมนัไม่แบ่งใคร
นนัแหละคือมนัเห็นผดิแลว้ เป็นมิจฉาทิฏฐิแลว้ เมือทุกขเ์กิดขึนมาปุ๊บ มนัเกิดมาจากอะไร เหตุมนักคื็อมิจฉาทิฏฐิ
มนัจึงใหผ้ลเป็นทุกข์ ถา้มนัถูก ผลทีจะเกิดขึนมาจะไม่เป็นทุกข์ ท่านไม่ใหแ้บก ไม่ใหย้ดึ ไม่ใหม้นั ถูกกเ็ป็นของ
สมมุติ แลว้กแ็ลว้ไป ผดิกเ็ป็นของสมมุติ แลว้กแ็ลว้ไปเท่านนั ถา้เราเห็นวา่ถูกแลว้คนอืนมาแยง้กอ็ยา่ไปถือมนั
ปล่อยไป ไม่ไดเ้สียหายอะไร มนัไปตามเรืองตามเหตุ ตามปัจจยัของมนัอยา่งเก่า พอรู้แลว้กป็ล่อยมนัไปตรงนนั
เลย

แต่โดยมากมนัไม่ใช่อยา่งนนั คนเรามนัไม่ค่อยยอมกนัอยา่งนนัผูป้ฏิบติัเรายงัไม่รู้ตวัยงัไม่รู้จิตใจของตน พอพดู
อะไรจนคนอืนวา่มนัโง่เตม็ทีแลว้ กย็งันึกวา่มนัฉลาดอยูน่นัแหละ พดูสิงทีมนัโง่จนคนอืนฟังไม่ได้ แต่กนึ็กวา่เรา
ฉลาดกวา่คนอืน คนอืนทนฟังไม่ไดก้ย็งัวา่เราดีเราถูกอยูน่นัแหละ มนัขายความโง่ของตวัเองโดยไม่รู้เรือง

ปราชญท์งัหลายท่านบอกวา่ คาํพดูอนัใดวาจาอนัใดทีปราศจากอนิจจงัแลว้ คาํพดูนนัไม่ใช่คาํพดูของนกัปราชญ์
เป็นคาํพดูทีโง่ เป็นคาํพดูทีหลง เป็นคาํพดูทีไม่รู้จกัวา่ทุกขจ์ะเกิดตรงนนั พดูง่ายๆใหเ้ห็นเช่นพรุ่งนีเราตงัใจวา่จะ
ไปกรุงเทพฯ แลว้มีคนมาถามวา่

"พรุ่งนีท่านจะไปกรุงเทพฯหรือเปล่า" "คิดวา่จะไปกรุงเทพฯ ถา้ไม่มีอุปสรรคขดัขอ้งกค็งจะไป" 
นีเรียกวา่พดูอิงธรรมะ อิงอนิจจงั อิงความจริง อิงความไม่เทียง แปรเปลียนตามปัจจยัของมนั ไม่
ใช่วา่ "พรุ่งนีฉนัจะไปแน่" "ถา้ไม่ไปจริงจะใหท้าํอยา่งไร จะยอมใหฆ่้าใหแ้กงไหม" อะไรอยา่ง
นี พดูกนับา้ๆบอๆ

มนัยงัเหลืออยูม่ากเหมือนกนั การปฏิบติัธรรมะมนัลึกซึงไปจนเรามองไม่เห็น ทีเรานึกวา่เราพดูถูก แต่มนัจะผดิ
ไปทุกคาํ ผดิจากหลกัความจริงทุกคาํ แต่กนึ็กวา่เราพดูถูกไปทุกคาํ พดูง่ายๆ เราพดูอะไรบา้ง ทาํอะไรบา้ง อนัที
มนัเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด นนัแหละเรียกวา่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรียกวา่คนหลง คนโง่

อย่าติดลาภ ตดิยศ ตดิสรรเสริญ
โดยมากนกัปฏิบติัเราไม่ค่อยจะทบทวนอยา่งนี เห็นวา่เราดีกดี็เรือยๆไป เช่นเราไดอ้นัหนึงขึนมา จะเป็นลาภกดี็
ยศกดี็ สรรเสริญกดี็ กนึ็กวา่มนัดี ดีตลอดกาลตลอดเวลา แลว้กถื็อเนือถือตวัขึนมาไม่รู้จกัวา่เรานีคือใคร ทีมนัดี
มนัเกิดจากอะไร เดินไปพบ นาย ก.นาย ข. เหมือนกนัหรือไม่ อยา่งนี พระพทุธองคท่์านใหว้างเป็นปกติอยา่งนี
ถา้เราไม่สบั เราไม่ขบ ไม่เคียว ไม่ปฏิบติัคน้ควา้อนันี กเ็รียกวา่ยงัจมอยู่ จมอยูใ่นใจของเรานนัแหละ เรียกวา่ติด
ลาภบา้งติดยศบา้ง ติดสรรเสริญบา้ง กเ็ปลียนเป็นคนอืน เพราะสาํคญัวา่ตวัเรานีดีขึนแลว้ สาํคญัวา่เราเลิศขึนแลว้
สาํคญัวา่เราเป็นโน่นเป็นนีแลว้กเ็กิดอะไรต่ออะไรขึนมาวุน่วาย

ลกัษณะเสมอกนัของมนุษย์ทุกคน



ความเป็นจริงมนัไม่เป็นอะไรหรอกคนเรา เป็นกเ็ป็นดว้ยสมมุติถา้ถอนสมมุติไปเป็นวมุิตติ มนักไ็ม่เป็นอะไร
เป็นสามญัลกัษณะ มีลกัษณะเสมอกนั ความเกิดขึนเบืองตน้ มีความแปรไปเป็นท่ามกลางแลว้กด็บัไปทีสุด มนัก็
แค่นนั เห็นสภาพมนัเป็นอยา่งนนัแลว้ มนักไ็ม่มีอะไรจะเกิดขึนมาถา้เราเขา้ใจเช่นนนัแลว้ มนักส็บาย มนักส็งบ
ทีมนัไม่สงบกเ็หมือนกบัพระปัญจวคัคียป์ระพฤติตามทีครูบาอาจารยท่์านสอน เมือท่านพลิกไปอยา่งนนักไ็ม่รู้วา่
ท่านคิดอะไร ท่านทาํอะไรก็เลยหาวา่ท่านคลายความเพียรเวียนมาหาความมกัมาก ถา้ตวัเราเป็นเช่นนนั กค็งจะคิด
อยา่งนนั คงจะเป็นอยา่งนนัเหมือนกนั ไม่มีทางแกไ้ข แต่ความเป็นจริงแลว้พระพทุธเจา้ท่านเดินขนัสูงขึนไปอีก
จากพวกเรา เรายงัถือตวัอยา่งเก่า คิดไปในทางตาํ กนึ็กวา่เราคิดอยูใ่นทางสูง เห็นพระพทุธเจา้กคิ็ดวา่ ท่านคลาย
ความเพียรเวยีนมาหาความมกัมากแลว้ เหมือนกบัปัญจวคัคีย์ ปฏิบติักีพรรษาคิดดูซิ ขนาดนนักย็งัหลงอยู่ ยงัไม่
ถนดั

อย่ายดึมนัถอืมนัแม้กระทงัสิงทถูีก
ท่านจึงใหท้าํงานและใหต้รวจผลงานของตน คือทีมนัไม่ยอมเรืองทีมนัไม่ยอม เรืองทีมนัยอม มนักส็ลายตวัไป
เท่านนัแหละ ไม่มีอะไร ถา้มนัไม่ยอมมนัไม่สลาย มนัตงัตวัขึนมาเป็นกอ้น เป็นตวัอุปาทาน มนัไม่มีการแบ่งเบา
นกับวชนกัพรตเราโดยมากก็ชอบเป็นอยา่งนนั ถา้ติดอยูใ่นแง่ไหนกดึ็งอยูแ่ง่นนัแหละ ไม่เปลียนแปลงไม่พินิจ
พิจารณาเห็นวา่เราถูกแลว้กเ็ห็นวา่เราไม่ผดิ แต่ความเป็นจริงความผดิมนัฝังอยูใ่นความถูก แต่เราไม่รู้จกั เป็น
อยา่งไรล่ะ "อนันีแหละถูกแลว้" แต่คนอืนวา่มนัไม่ถูก กไ็ม่ยอม เถียงกนั นีอะไรทิฏฐิมานะ ทิฏฐิคือความเห็น
มานะคือความยดึไวถื้อไว้ ถา้เรายดึในสิงทีถกูไม่ปล่อยใหใ้ครเลยกเ็รียกวา่มนัผดิ ถือถูกนนัแหละ ยดึมนัถือมนัใน
ความถูก มนัเป็นขึนเดียวนีแหละ ไม่เป็นการปล่อยวาง

แก้ความยดึมนัถอืมนัได้อย่างไร
สิงอนันีเป็นเหตุทีทาํใหค้นเราไม่ค่อยสบาย นอกจากผูป้ระพฤติปฏิบติัทีเห็นวา่ แง่นีปุ่มนีเป็นปุ่มทีสาํคญั ท่านจะ
จดไว้ พอพดูไปถึงปุ่มนนัปับ มนัจะวงิขึนมาทนัทีเลย ความยดึมนัถือมนัวงิขึนมาอาจจะเป็นอยูน่าน บางทีวนั
หนึง สองวนั สามเดือนสีเดือน ถึงปีกไ็ดข้นาดชา้นะ แต่ขนาดเร็วความปล่อยวางมนัจะวงิเขา้มาสกดัหนา้เลย คือ
พอความยดึเกิดขึนปุ๊บกจ็ะมีการปล่อย บงัคบัใหว้างในเวลานนัเลย จะตอ้งเห็นสองอยา่งนีพร้อมกนัประสานงาน
กนั ตวัยดึกมี็ ผูที้หา้มความยดึนนักมี็ เราดูสองอยา่งนีเท่านนัแหละ ไปแกปั้ญหาอนันี บางทีมนักย็ดึไปนานก็
ปล่อย พิจารณาเรือยไป ทาํเรือยไป มนักค่็อยบรรเทาไปนอ้ยไป ความเห็นถูกมนักเ็พิมเขา้มา ความเห็นผดิมนัก็
หายไป ความยดึมนัถือมนัมนันอ้ยลง ความไม่ยดึมนัถือมนักเ็กิดขึนมา มนัเป็นเรืองธรรมดา ทุกคนเป็นอยา่งนนั

จงพจิารณาใจของตนเอง เพอืแก้ปัญหาให้สําเร็จ
ฉะนนัจึงใหพ้ิจารณา แกปั้ญหาไดใ้นปัจจุบนั บางทีตวันนัมนัวงิขึนมา ตวันีมนักว็งิตะครุบเลย หายไปเลย อนันี
เราดูภายในใจของเราหรอก ดูภายในใจของเรา แกปั้ญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถา้เราแกม้นัไม่ไดต้รงนี เป็น
ตน้ ปุ่มนีจบัไว้ เมือมนัเกิดอีกทีไหนกพิ็จารณาตรงนนั พระพทุธองคก์ใ็หเ้พง่ตรงนีใหม้ากทีสุด



ธุดงค์ ทุกข์ดง
หมดสงสัย
มีพระเถระองคห์นึงในครังพทุธกาล อยากจะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง อยากจะรู้วา่
อะไรถูกอะไรผดิ ใหม้นัแน่นอนเทียวออกไปอยูอ่งคเ์ดียว วา่อยูห่ลายองค์
มนัวุน่วาย อยูอ่งคเ์ดียวทาํสมาธิไปเรือยๆ สมาธิกส็งบบา้งไม่สงบบา้งเอา
แน่นอนไม่ได้ บางทีกขี็เกียจ บางทีกข็ยนั เกิดความสงสยัเพราะกาํลงัหา
ทางปฏิบติัอยู่

พอดีไดย้นิกิตติศพัทอ์าจารยค์ณาจารยที์ปฏิบติัดว้ยกนัมีมากในสมยันนั ได้
ยนิกิตติศพัทว์า่ พระ ก เป็นอาจารยส์อนปฏิบติั คนไปฟังธรรมมาก
กิตติศพัทข์องท่านวา่ปฏิบติัดี กม็านงัคิด เออ เผอืองคนี์จะถูก กไ็ปฟังท่าน
เทศน์.ไปปฏิบติักบัท่าน ฟังท่านเทศนแ์ลว้กเ็อามาปฏิบติัอยูอ่งคเ์ดียว บางสิงกเ็หมือนกบัตวัเราคิดบา้ง บางอยา่งก็
ไม่เหมือนกนั ความสงสยักเ็กิดขึนเรือยไม่หยดุ อยูไ่ปอีกกมี็อาจารย์ ข ข่าววา่ท่านปฏิบติัดีดว้ยเก่งดว้ย เกิดความ
สงสยักไ็ปอีก ไปฟัง ไดค้วามแลว้กม็าปฏิบติั เทียบองคนี์กบัองคน์นั กไ็ม่เหมือนกนั เทียบองคน์นักบัองคน์นั ก็
ไม่เหมือนกนั กบัความคิดของเรานี กไ็ม่เหมือนกนัอีก แปลกไปเรือย ความสงสยักย็งิมากขึน

อยูไ่ปไดข่้าวอีก พระ ค อาจารย์ ค เก่งเหมือนกนั เขารําลือมา อดไม่ได้ อยากจะไปอีก ไปปฏิบติักบัท่าน ท่านจะ
เทศน์ยงัไงปฏิบติัยงัไง กไ็ป ไปฟังธรรมะท่านเหมือนกนับา้ง ไม่เหมือนกนับา้งเอามาคิด องคน์นัทาํไมทาํอยา่ง
นนั องคนี์ทาํไมทาํอยา่งนี รวมความเห็นของอาจารยเ์ขา้ดว้ยกนั แลว้กม็ารวมความเห็นของเราไปกนัคนละอยา่ง
เลยไม่เป็นสมาธิ องคน์นัเป็นยงัไง องคนี์เป็นยงัไง ความฟุ้งซ่านยงิเกิดขึน กย็งิทาํใหห้มดกาํลงั ไม่สบาย สงสยั
ไม่หาย

วนัหลงัมาไดข่้าววา่พระศาสดาพระโคดมเกิดขึนในโลก ยงิหนกัใหญ่เลยทีนี อดไม่ไดอี้ก ไปอีก ไปกราบท่าน
ไปฟังธรรมะท่าน ท่านกเ็ทศนใ์หฟั้ง ท่านวา่ ไปทาํความเขา้ใจกบัคนอืนใหห้ายความสงสยันนัไม่ได้ ยงิฟัง ยงิ
สงสยั ยงิฟังกย็งิแปลก พระพทุธองคท่์านตรัสวา่ความสงสยั ไม่ใช่วา่จะใหค้นอืนตดัใหเ้รา ไม่ใช่คนอืนจะแก้
ความสงสยัใหเ้รา องคอื์นกอ็ธิบายเรืองความสงสยัเท่านนัแหละ เรากจ็บัมาปฏิบติัใหม้นัรู้เองเห็นเอง ท่านบอกวา่
"อยู่ในกายของเรานีแหละ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ อนันีเป็นอาจารย์ของเรา ให้ความเห็นแก่เราอยู่
แล้ว" แต่เราขาดการภาวนา ขาดการพิจารณา

ท่านบอกวา่จะระงบัความสงสยัใหพ้ิจารณากายกบัใจของตวัเองเท่านนัแหละ อดีตกใ็หทิ้ง อนาคตกใ็หทิ้ง ใหรู้้ทิง
ใหรู้้ รู้แลว้ทิงไม่ใช่ไม่รู้ รู้ทิง อดีตทาํดีมาแลว้ ชวัมาแลว้ อะไรๆมาแลว้ อดีตทีผา่นมาแลว้กทิ็ง เพราะวา่ไม่เกิด
ประโยชนอ์ะไร ทีดีกดี็แลว้ ผดิกผ็ดิแลว้ ถูกกถู็กแลว้ ปล่อยทิงไป อนาคตกย็งัไม่มาถึง อะไรจะเกิดกใ็นอนาคต
จะดบักใ็นอนาคต อนันนักอ็ยา่ไปยดึมนัถือมนั รู้แลว้กทิ็งทิงอดีต สิงทีเกิดในอดีตกด็บัไปแลว้ เอามาคิดมาก
ทาํไม คิดแลว้กป็ล่อยไป ธรรมนนัเกิดในอดีต เกิดแลว้กด็บัไปแลว้ในอดีต ปัจจุบนัจะเอามาคิดทาํไม รู้แลว้ก็
ปล่อย ใหรู้้ปล่อย ไม่ใช่ไม่ใหคิ้ดเห็นคิดเห็นแลว้กป็ล่อย เพราะมนัเสร็จแลว้ อนาคตทียงัไม่มาถึงนนัธรรมใน



อนาคตเกิดในอนาคต อะไรทีเกิดในอนาคตกจ็ะดบัในอนาคตนนั ใหรู้้แลว้ปล่อยเสีย อดีตกเ็รืองของไม่เทียง
เหมือนกนั อนาคตกไ็ม่แน่นอนเหมือนกนั ใหรู้้แลว้กป็ล่อย เพราะเป็นของไม่แน่นอน ดูปัจจุบนัเดียวนี ดูปัจจุบนั
เราทาํอยูนี่ ท่านอยา่ไปดูอืนไกล

ถูกของเขา-ถูกของเรา
พระพทุธองคท่์านสอนวา่ คนทียงัเชือคนอืนอยูน่นั ท่านไม่สรรเสริญ บุคคลยงัดีใจเสียใจกบัคาํคนอืนทีพดู หรือ
กระทาํ ตรงนนัพระพทุธเจา้ยงัไม่สรรเสริญ เพราะเป็นของของคนอืนเขา รู้แลว้ตอ้งวาง ถึงแมจ้ะถกูกถู็กคนอืน
เขา ถา้เราไม่เอามาทาํใหม้นัถกูทีใจเราแลว้ความถูกกไ็ม่มาถึงเรา ถูกอยูโ่นน้ อาจารยน์นัผดิอยูโ่นน้ ถูกอยูโ่นน้ไม่
มาถูกถึงเรา ถกูกจ็ริงแต่มนัถูกคนอืน ไม่ถูกเรา หมายความวา่ถา้ไม่ปฏิบติัในจิตใหรู้้เห็นตามความเป็นจริงแลว้
พระพทุธเจา้ท่านไม่สรรเสริญ

ผมเคยเทศนบ่์อยๆวา่ โอปนยโิก นอ้มเขา้มา ใหม้นัรู้ใหม้นัเห็นใหม้นัเป็น อยา่งเขาวา่ถูกแลว้กเ็ชือ ไม่ถูกกเ็ชือ
อยา่ทาํอยา่งนนั ถกูกถู็กเรืองคนอืนเขาพดู เอาเรืองอนันนัมาปฏิบติัใหเ้กิดกบัจิตเจา้ของในปัจจุบนันี ใหมี้พยาน
ในตวัของตวันี ผมเคยพดูใหท่้านฟังเสมอวา่ผลไมนี้เปรียว อยา่งนี เอาผลไมนี้ไปทานเสีย เอาไปฉนัมนัเปรียวนะ
นีบางคนกเ็ชือ อยา่งท่านกจ็ะเชือวา่มนัเปรียว ความเชือของท่านน่ะมนัเป็นโมฆะ ไม่มีความหมายอะไรมากมาย
เพราะทีท่านวา่เปรียวน่ะท่านเชือจากผมพดูวา่มนัเปรียว เท่านนัละ พระพทุธเจา้ยงัไม่สรรเสริญแต่เรากไ็ม่ทิง เอา
ไปพิจารณา เอาผลไมม้าฉนัดูเสีย เมือความเปรียวปรากฏขึนมานนั เรียกวา่เรามีพยานในตวัแลว้ ท่านวา่เปรียว
เราเอามาฉนัดู กเ็ปรียว นีสองอยา่งแลว้ เชือแลว้ทีนี เพราะเรามีพยานท่านครูบาอาจารยม์นัท่านเรียกวา่เป็น สิขีภู
โต อนันีเป็นพยานในตวัของตวัแลว้ สิงทีเรารู้จากคนอืน ไม่มีใครเป็นพยาน เอาคนอืนเป็นพยานเท่านนั อนันีให้
หา้สิบเปอร์เซ็นตเ์รารู้จากท่านวา่ผลไมนี้เปรียว นีไดเ้พียงหา้สิบเปอร์เซ็นต์ ถา้เราเอาผลไมน้นัมาฉนัดู เปรียวอีก
ไดร้้อยเปอร์เซ็นตเ์ลย เพราะคนบอกมาวา่เปรียว เราเอามาฉนัดูกเ็ปรียวอยา่งนีเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเ์ลย เป็น สิขีภู
โต ไดพ้ยานกบัตวัเกิดขึนมาแลว้อยา่งนี

ฉะนนั จึงวา่ โอปนยโิก นอ้มเขา้มาใหเ้ป็น ปัจจตัตงั (รู้เฉพาะตวั) เห็นอยูก่บัคนอืน ไม่ใช่เห็น ปัจจตัตงั เห็น
นอกปัจจตัตงั ไม่เห็นเฉพาะจิตของเจา้ของ เฉพาะตวัของเรา เห็นจากคนอืน แต่กไ็ม่ควรประมาท ใหเ้ป็นทีศึกษา
ของเรา เป็นขอ้ศึกษาของเราเหมือนกนัคลา้ยๆกบัวา่เราเห็นในหนงัสือ อ่านหนงัสือพบ เรากเ็ชือ แต่จิตเรายงัไม่
เป็น นีมนักย็งัไม่เกิดประโยชน์เตม็ที มนัเพียงหา้สิบเปอร์เซ็นตเ์ท่านนั มาปฏิบติัในจิตของเจา้ของ ใหจิ้ตเราเป็น
อยา่งนนั รู้อยา่งนนัเป็นอยา่งนนั อยา่งนีมนัจึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ตอ้งสงสยัแลว้ ถา้เรารู้ในตวัของเราเอง มนั
หายสงสยั มนัหมดเลย

ปัจจุบันธรรม
ปัจจุบนัธรรม มนัจะเป็นอยา่งไร แกม้นัเดียวนี ปฏิบติัเดียวนีปัจจุบนัธรรม เพราะวา่ปัจจุบนัธรรมคือปัจจุบนันี
มนัเป็นทงัเหตุทงัผลปัจจุบนันีมนัตงัอยูใ่นเหตุผล อยา่งเราอยูเ่ดียวนี อดีตเป็นเหตุ ปัจจุ-บนัเป็นผล ทุกๆอยา่งที
ผา่นมาถึงเดียวนีมนัมาจากเหตุทงันนั อยา่งท่านมาจากกฏิุของท่าน นีเป็นเหตุ ทีมานงัอยูนี่เป็นผล มนัเป็นอยา่งนี
มนัมีเหตุผลอยา่งนีเรือยๆไป อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบนัเป็นผล ปัจจุบนัเป็นเหตุ อนาคตเป็นผล ทีเราอยูเ่ดียวนีกเ็ป็น
เหตุ อดีตเหตุอยูใ่นปัจจุบนันีกเ็ป็นผล ผลเดียวนีมนักเ็ป็นเหตุของอนาคตอีก ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านมองเห็นวา่



ทิงอดีต แลว้กทิ็งอนาคต คาํทีพดูวา่ทิงนีไม่ใช่ทิงนะ คือมนัมาอยูจุ่ดเดียวนี อดีต อนาคตมนัอยูที่ปัจจุบนัปัจจุบนั
นีมนัเป็นของผลของอดีต และมนัเป็นเหตุของอนาคตต่อไปฉะนนัทิงเหตุและผลมนัเสีย เอาปัจจุบนันี เมือทิงมนั
กเ็ป็นเหตุผลของมนัอยูแ่ลว้ คาํทีพดูวา่ทิงนนักส็กัแต่วา่ภาษาพดูเท่านนัละ แต่ความเป็นจริงนนั กเ็รียกวา่จุดนีเป็น
จุดครึง มนัตงัอยูใ่นเหตุผลอยูแ่ลว้ท่านวา่ใหดู้ปัจจุบนักจ็ะเห็นความเกิดดบั เกิดดบั อยูเ่สมอเรือยๆ

ไม่แน่
ผมเคยพดูบ่อยๆ แต่คนไม่ค่อยใส่ใจ ถา้มนัเกิดขึนในปัจจุบนันี ผมกว็า่ เออ! อนันีมนัไม่เทียง แต่คาํนีคนไม่ค่อย
ไดติ้ดตาม อะไรเกิดขึนมาผมวา่ มนัไม่เทียง หรือวา่มนัไม่แน่ อยา่งนีมนัง่ายทีสุดเลยเราไม่ภาวนาไว้ เกิดมนัไม่
แน่ ไม่เทียง ไม่รู้เรือง มนักว็ุน่วาย อนัทีมนัไม่เทียงนนัแหละ มนัจะเห็นของเทียง อนัทีมนัไม่แน่แหละ มนัจะ
เห็นของแน่ อยา่งนีพดูใหค้นเขา้ใจ เขากไ็ม่เขา้ใจ กเ็ลยวงิทางโนน้วงิทางนีอยูต่ลอดเวลา ความเป็นจริงถา้จะให้
ถึงความสงบของมนัตอ้งมาถึงจุดปัจจุบนันี อะไรเกิดขึนมา สุขทุกขอ์ะไรเกิดขึนมา กว็า่ มนัไม่แน่ ตวัทีวา่ไม่แน่
นนัแหละ คือ ตวัพระพทุธเจา้แลว้นะนนั ตวัทีวา่ไม่แน่ คือตวัธรรมะ ตวัธรรมะกคื็อตวัพระพทุธเจา้ แต่คนไม่
รู้จกัเห็นธรรมะอยูโ่นน้ เห็นพระพทุธเจา้อยูนี่ ถา้จิตใจของเราเห็นของทุกสิงทุกอยา่งวา่เป็นของไม่แน่ ปัญหาที
เราจะไปยดึมนัหมายมนักจ็ะค่อยหมดไปๆ จะโดยวธีิอยา่งไรมนักแ็น่ โดยทีมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนัถา้เรารู้
เรืองอยา่งนี ใจกป็ล่อยกว็าง ไม่เขา้ไปยดึมนัถือมนั ตวัอุปาทานนนัปัญหานนั กห็มดไปๆกเ็ขา้ถึงธรรมะเท่านนั
แหละ จะเอาอะไรมายงิกวา่นนัไม่มีละ อยา่งนนัธรรมะกคื็อพระพทุธเจา้ พระ-พทุธเจา้กคื็อธรรมะ

ทีผมสอนวา่ทีมนัไม่แน่ ทีมนัไม่เทียง อนันีกคื็อธรรมะ ธรรมะกคื็อพระพทุธเจา้นนัเองแหละ ไม่ใช่อืนไกลหรอก
ทีเราภาวนาพทุโธๆอยา่งนีกใ็หเ้ห็นเป็นอยา่งนี พทุโธนนัคือใหเ้ห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาใหเ้ห็นวา่ มนัไม่เทียง
ไม่แน่เท่านนัละ ถา้เราเห็นชดัเจนอยา่งนีแลว้จิตใจเรากป็ล่อยวาง เห็นความสุขกไ็ม่แน่ เห็นความทุกขก์ไ็ม่แน่
เหมือนกนั ไปโนน้มนัจะดีกไ็ม่แน่ อยูนี่มนัจะดีกไ็ม่แน่เหมือนกนัเออ!เห็นมนัไม่แน่ทงันนัแหละ อยูที่ไหนก็
สบาย เวลาเราอยากอยูนี่เรากอ็ยูก่ไ็ม่มีอะไร อยากจะไปเรากไ็ป แต่ความสงสยัเราจะหมดไปอยา่งนีน่ะ หมดไป
โดยวธีิทีเราปฏิบติั คือใหดู้ปัจจุบนันีเท่านนัละ อยา่ไปห่วงอดีต อยา่ไปห่วงอนาคต เพราะอดีตกผ็า่นไปแลว้ เรือง
ทีเกิดในอดีตกด็บัไปในอดีตแลว้ หมดแลว้ อนาคตเรากป็ล่อย เรืองทีจะเกิดในอนาคตกจ็ะดบัในอนาคต เราจะไป
ห่วงใยทาํไม ดูปัจจุบนัธรรมนีวา่ มนัไม่แน่ มนัไม่เทียง พทุโธก็รู้ขึนมา เจริญขึนมา รู้ความเป็นจริงในสิงทงั
หลายเหล่านีวา่มนัไม่เทียง เห็นอยูต่รงนี ทีนีอาการของสมาธิกเ็จริญขึนมาได้

สงบจิต-สงบกเิลส
สมาธิ หรือความตงัใจมนั หรือความสงบมี ๒ อยา่ง ความสงบทีไปนงัอยูใ่นป่า สงบ หูไม่ไดย้นิ ตาไม่ไดเ้ห็น
ไม่ใช่วา่สงบจากกิเลส กิเลสมีอยู่ แต่ในเวลานนัไม่ขุ่นขึนมา อยา่งนาํทีตกตะกอนอยูน่นัน่ะ เมือยงัไม่ขุ่นขึนมามนั
กใ็ส เมือถูกอะไรมากวน มนักข็ุ่นขึนมา ท่านกเ็หมือนกนั เมือมีเสียง ไดย้นิเสียง ไดดู้รูป ไดส้มัผสัทางใจเกิดขึน
มา ทีไม่ชอบใจมนักข็ุ่นขึนมา ถา้หากวา่ไม่มีขึนกส็บาย สบายเพราะมีกิเลส อยา่งเช่น ถา้ท่านอยากไดเ้ทปอนันี
ท่านกเ็ป็นทุกข์ พอไปแสวงหาไดเ้ทปอนันีมา ท่านกส็บายใช่ไหม สบายไดเ้ทปนีมาเพือไม่สบายนะ นีนะ เพือไม่
สบาย แต่ไม่รู้จกั เป็นเพราะวา่ไดเ้ทปมากส็บายแลว้ ยงัไม่ไดเ้ทปมาเป็นทุกข์ พอหาเทปมาไดส้บาย เมือขโมยมา
เอาเทปไป ความสบายกห็ายไปอีกแลว้ เป็นทุกขขึ์นอีกแลว้ มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนี ไม่ไดเ้ทปกเ็ป็นทุกข์ ไดเ้ทปมา
แลว้กส็บาย พอเทปหายอีกกทุ็กขเ์ป็นอยูอ่ยา่งนีตลอดเวลา นีเรียกวา่สมาธิในทีสงบมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ไดเ้ทปมา



แลว้กส็บาย สบายเพราะอะไร เพราะไดเ้ทปมาตามใจของเรานี สบายแค่นี สบายเพราะกิเลสทีครอบงาํเราอยู่ เรา
ไม่รู้เรือง นานๆไปขโมยมาเอาเทปไปกทุ็กขขึ์นมาอีก

ฉะนนั สงบอนันีสงบเรืองสมาธิชวัคราว สมถะเราตอ้งมาพิจารณาเรืองอนันีต่อไป เรืองต่อไปนีไดเ้ทปมาแลว้
ของทีเราไดม้านีแหละ มนัจะเสีย มนัจะหาย มนัจะเสียหายไปเพราะเรามีเทป ถา้เราไม่มีเทป เรากไ็ม่มีอะไรจะ
หาย เหมือนอยา่งกบัเกิดมานนัแหละเมือเกิดมาแลว้กมี็ตาย ถา้ไม่เกิดมนักไ็ม่ตาย คนทีตายนีกล็ว้นแต่คนทีเกิดมา
ทงันนั คนทีไม่เกิดกไ็ม่เห็นตาย อยา่งนี ถา้เราคิดไดเ้ช่นนีเราไดเ้ทปมา เรากรู้็วา่เทปนีไม่เทียง วนัหนึงมนัจะแตก
อีกวนัหนึงมนัจะพงั อีกวนัหนึงขโมยมนัจะมาเอาไปกไ็ด้ ถา้เราเห็นวา่มนัไม่แน่อยูแ่ลว้ ทีเทปมนัจะแตก มนัจะ
พงั ขโมยจะมาเอาไป มนัเรืองของไม่เทียงทงันนั ถา้เราเห็นอยา่งนีเรากใ็ชเ้ทปอนันีอยูไ่ด้

เหมือนท่านอยา่งนี อยากจะคา้ขายทางโลก เขาอยากไดเ้งินธนาคารมาหมุน ท่านกเ็ป็นทุกข์ นีทุกข์ อยากไดเ้งิน
เขามา หาเงินหาทองมนัยากมนัลาํบาก ก็เป็นทุกขเ์พราะไม่ไดม้า อีกวนัหนึงไปกูเ้งินธนาคารเขาใหม้า กดี็ใจ ดีใจ
ไม่กีชวัโมงหรอก ดอกเบียมนักกิ็นท่านอีกแลว้ นงัอยูเ่ฉยๆดอกเบียเขากเ็อาไปกิน แหม! เป็นทุกขอี์กแลว้แน่ะ! 
ทาํไม ไม่ไดเ้งินมากเ็ป็นทุกข์ ไดเ้งินมากนึ็กวา่สบายแลว้ อยูไ่ปอีกวนัหนึงดอกเบียมนักเ็ขา้มาอีกแลว้ เป็นทุกข์
อีกแลว้ เป็นอยูอ่ยา่งนี

อนันีพระพทุธเจา้ท่านจึงสอนวา่ ใหเ้ราดูปัจจุบนันี เห็นอนิจจงัของกายของจิต ของธรรมะทีมนัเกิดแลว้ดบัอยูแ่ค่
นีเอง มนัเป็นของมนัอยา่งนนั อยา่ไปยดึมนัถือมนั ถา้เราเห็นเช่นนี ความสงบกเ็กิดขึนมา ความสงบคือการปล่อย
วาง เกิดขึนมาเพราะปัญญาเกิด

อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา
ปัญญาเกิดเพราะอะไร เพราะพิจารณาเรืองอนิจจงั ทุกขงัอนตัตา นนัเป็นสจัจธรรม เห็นความจริงประจกัษอ์ยา่ง
นนัในใจ นีอยา่งนนั เราจะเห็นชดัในใจของเราอยูอ่ยา่งนีเสมอ อารมณ์เกิดขึนมาแลว้ เห็นมนัดบัไป ดบัแลว้เกิด
ขึนมา เกิดแลว้ดบัไป ถา้เรามีความยดึมนัถือมนั ทุกขก์เ็กิดขึนเดียวนนั ถา้เราปล่อยวางไป ทุกขก์ไ็ม่เกิดเราเห็นใน
ใจของเราอยูอ่ยา่งนนั กเ็ป็น สิขีภูโต อยูอ่ยา่งนนัแหละฉะนนัเราควรเชือคนอืนเพียงหา้สิบเปอร์เซ็นต์

ในคราวหนึงพระสารีบุตรท่านฟังธรรมะ พระพทุธเจา้ของเราเทศน์จบแลว้ พระพทุธเจา้ท่านถามวา่

"สารีบุตรเชือไหม"

"ยงัไม่เชือพระเจ้าข้า" พระพทุธองคท่์านชอบใจเลยวา่

"ดแีล้ว สารีบุตรอย่าเพงิเชือง่ายๆเลย นักปราชญ์ต้องไปพจิารณาเสียก่อนจงึจะเชือได้ สารีบุตรต้องไปพจิารณา
เสียก่อน" ถึงแมฟั้งธรรมของพระพทุธองคท่์านกไ็ม่เชือไปทุกคาํ แต่ท่านกไ็ม่ประมาท เอาไปพิจารณา ถา้การที
ท่านเทศนมี์เหตุผลเกิดขึนกบัใจของท่าน ใจของท่านเป็นธรรม ธรรมนนัอยูใ่นใจของท่าน มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั
พระพทุธองคใ์หเ้ชือตรงนนั เชือเพราะคนอืนกเ็ห็นดว้ย และเรากเ็ห็นดว้ยวา่มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนัแน่นอน อยา่งนี

ผลทีสุดกใ็หดู้เท่านนัแหละ ไม่ตอ้งดูอืนไกล ดูปัจจุบนั ดูในจิตของเจา้ของเท่านนัแหละ วางอดีต หรือวางอนาคต
ใหดู้ปัจจุบนัปัญญากเ็กิดขึนตรง อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา จะทาํอยา่งไร เราเดินไปกไ็ม่เทียง นงักไ็ม่เทียง นอนกไ็ม่



เทียง อะไรๆมนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนัแหละ มนัจะเทียงกเ็ทียงเพราะวา่มนัเป็นอยูอ่ยา่งนี ไม่แปรเป็นอยา่งอืน ถา้
ความเห็นจบลงตรงนี กส็บายเท่านนัแหละ

ทุกข์เพราะคดิผดิ
จะไปอยูย่อดเขาจะเห็นวา่สงบเหรอ มนักส็งบชวัคราวเท่านนัละเมือหิวขา้วมากเ็หนือยอีกแลว้ ขาด "วติามนิ"
แลว้ คนชาวเขานีไม่รู้จกัวติามิน กล็งมาอยูว่ดัป่าพง อยูใ่นกรุงเทพฯ แหม... อาหารมากไปแฮะ วุน่ ลาํบาก ไป
อยูไ่กลๆดีกวา่ ความเป็นจริง คนไปอยูค่นเดียวเป็นทุกขก์โ็ง่ อยูห่ลายคนเป็นทุกขก์โ็ง่ทงันนัแหละ เหมือนขีไก่ ขี
ไก่ ถือไปคนเดียวกเ็หมน็ เอาไปหลายๆคนกเ็หมน็ ถือไปเรือยของเน่าอยา่งนี อนันีเรายงัคิดผดิอยู่ ถา้หากวา่เรามี
ปัญญานะ อยูห่ลายคนกนึ็กวา่มนัไม่มีความสงบ คิดอยา่งนีกอ็าจจะถูกกระมงั แต่วา่เราจะมีปัญญามากนะ

ผมนีเกิดปัญญาเพราะมีลูกศิษยม์ากๆนีแหละ แต่ก่อนนอ้ย พอโยมมามาก คนมามากๆ ลกูศิษยม์ากๆ ต่างคนต่าง
คิด ต่างมีประสบการณ์มาก รวมเขา้มา ความอดทนกก็ลา้ขึน เท่าทีเราอดทนไดเ้รากพิ็จารณาไปเรือย มนัมี
ประโยชนท์งันนัแหละ ถา้เราไม่รู้เรืองสิงเหล่านีกไ็ปอยูค่นเดียว ดี! อยูไ่ปอีกหน่อยกเ็บือ อยูห่ลายคน ดี!อาหาร
นอ้ยๆดี! อาหารมากๆ ดี! อาหารนอ้ยๆ ไม่ดี! อาหารมากๆไม่ดี! กเ็ป็นกนัอยูอ่ยา่งนีทงันนัแหละ เพราะเรายงั
ตดัสินใจไม่ได้

ถา้เราเห็นวา่มนัไม่แน่นอน มากคนกไ็ม่แน่ นอ้ยคนกไ็ม่แน่อยา่ไปยดึมนัถือมนัเลย มาดูปัจจุบนันี ดูร่างกายเรานี
เขา้ไป พระพทุธองคท่์านสอนวา่ ใหอ้ยูใ่นทีสบาย อาหารสบาย กลัยาณมิตรสบาย ทีอยูส่บาย การทีสบายมนัก็
หายากนะ ท่านบอกวา่สบายๆไปอยูที่ไหนกไ็ม่สบาย เช่น วดันีสบายไหม อุปัฏฐากทีสบาย เดียวเขาใหน้าํร้อนนาํ
เยน็ นาํตาลทุกวนั พดูดีๆ หวานๆ นนัโยมอุปัฏฐากบางคนกช็อบอยา่งนนั แหม! อุปัฏฐากนีดีแลว้ สบาย เดียวก็
ตายเท่านนัแหละ! นีอยา่งนี เรืองสบายของคนมีหลายอยา่ง ถา้เรามีจิตใจรู้จกัความพอดีของเรา ไปอยูที่ไหนก็
สบาย เมือจะอยูก่อ็ยู่ เมือจะไปกไ็ป ไม่ห่วงอะไรอยา่งนี ถา้เรารู้นอ้ยมนักย็าก รู้มากมนักล็าํบากอะไรทงัหลาย
มนักไ็ม่สบายละ ไม่สบายกเ็รืองของเขาเป็นอยูอ่ยา่งนีเราไม่รู้เรือง มนักเ็ดียวสบาย เดียวไม่สบายสารพดัอยา่ง จะ
ไปหาทีไหน ท่านพดูถูกแลว้ แต่วา่จิตเรายงัทาํไม่ถูก จะไปหาอยา่งไหนอยา่งองคน์นัทาํสมาธิใหม้าก ฉนัแลว้หนี
ไปเลย ทาํสมาธิอยา่งเดียวทาํจริงๆจงัๆ หรือจะไม่จริงไม่จงักไ็ม่รู้ ถา้ทาํจริงจงักส็งบสิ จริงจงัทาํไมไม่สงบ นีมนั
เป็นอยูอ่ยา่งนนั มนัไม่จริงไม่จงันนัแหละ มนัถึงไม่สงบ

ต้องแยบคาย
เรืองสมาธินนั อะไรกช่็างมนัเถอะ มนัเป็นบทบาทกนั ศีลสมาธิ ปัญญา มนัเป็นรากฐานตายตวัอยูแ่ลว้ละ เป็น
เครืองมือของกรรมฐานเท่านนัแหละ แลว้แต่ใครจะภาวนาคน้ควา้หา มีปัญญามากกเ็ห็นง่าย ปัญญานอ้ยกไ็ม่เห็น
ง่าย ไม่มีปัญญาเลยกไ็ม่เห็นเลย ปฏิบติัอยา่งเดียวกนักไ็ม่เห็นกนัเพราะปัญญา จะไปดูครูบาอาจารยน์นักใ็ห้
พิจารณาแยบคายออกไป อาจารยน์นัทาํยงัไง อาจารยนี์ทาํยงัไงกดู็ เท่านนัแหละ มนัเรืองนอกๆทงันนั ดูกิริยา
อาการดูการประพฤติปฏิบติัมนัอยูข่า้งนอก ถา้ดูอยา่งนีความสงสยักมี็เรือยไป เอะ๊! ทาํไมอาจารยน์นัทาํอยา่งนี
อาจารยนี์ทาํอยา่งนี เอะ๊! ทางนนัอาจารยเ์ทศน์มาก เอะ๊! ทางนนัทาํไมอาจารยเ์ทศน์นอ้ย เอะ๊! ทางนนัอาจารย์
ท่านไม่เทศน์เลย เป็นบา้อยูอ่ยา่งนนัแหละ เลยเป็นบา้ไปเลย เรากเ็อาสิเรา ทีถูกมนักอ็ยูต่ามนนัแหละ มนัเป็น
สมัมาปฏิปทาของเราอยา่งนีเราดูเป็นตวัอยา่งเท่านนัแหละ เรามาพิจารณาอีกชนัหนึงแลว้ ความสงสยักจ็ะหมดไป



อย่าส่งจิตตาม
พระเถระองคน์นัท่านกไ็ม่พิจารณา อดีตกช่็างมนัเถอะ อนาคตกช่็างมนัเถอะ ไม่ส่งจิตไปละ ท่านกดู็เอาทีมนัเกิด
ขึนเดียวนี ดูจิตอนันีวา่จะมีอาการเกิดขึนยงัไงกช่็าง ท่านจะบอกวา่ เออ! อนันีมนัไม่แน่หรอก อนันีมนัไม่เทียง
สอนมนัอยูอ่ยา่งนีแหละ เดียวเรากเ็ห็นธรรมะ

เราไม่ตอ้งวงิตามมนัสิ อยา่งมนัเป็นวงจรนี วงจรมนัรอบ นีเป็นตวัจิตของเรา สงัสารจกัร ตวัวฏัฏะมนัวงรอบ จะ
ไปวิงตามมนัไดไ้หม มนัเร็วเขา้ๆ เราจะวงิตามมนัไดไ้หม ลองวงิสิ เรายนือยูที่เดียวนีแหละ วงจรมนัจะรอบเอง
มนัมีตุก๊ตาตวัหนึงอยูนี่ ถา้มนัวิงเร็ว...เร็ว...เร็ว...เร็ว...เร็วทีสุด เราจะวงิตามมนัทนัไหม ไม่วงิหรอก ยนือยู่
ตรงนีแหละ ตุก๊ตามนัวิง เรายนือยูต่รงกลาง เราจะเห็นตุ๊กตาทุกๆครังเลย ไม่ตอ้งวงิตามมนั เรายงิตะครุบเท่าไร
มนัยงิไม่ทนัเท่านนัแหละ

ธุดงควตัร
เรืองการไปธุดงคนี์นะ ทงัผมสรรเสริญทงัผมหา้มไว้ แต่ถา้คนมีปัญญาแลว้กไ็ม่มีอะไร ผมเห็นพระองคห์นึงท่าน
สมาทานวา่ ท่านไม่ไปละธุดงค์ ธุดงคไ์ม่ใช่การไป ท่านคิดง่ายๆ อยูก่บัทีนีแหละธุดงค์ ๓ ขอ้น่ะแหละปฏิบติัให้
มนัเขม้งวดอยูต่รงนี ไม่ตอ้งสะพายกลด สะพายบาตรใหม้นัเหนือยหรอก นีกถ็กูของท่านเหมือนกนันะแต่มนัไม่
พอใจ ถา้เราอยากไป ถา้มนัเห็นชดัจริงๆละก็ พดูคาํเดียวเท่านนัมนักเ็ห็น

อยา่งผมเล่าใหฟั้ง มีเณรองคน์อ้ยทีไปอยูป่่าชา้น่ะ ไม่เคยไปเลย ไปอยูอ่งคเ์ดียว ๖ วนั ๗ วนั อยูก่ลางป่าชา้คน
เดียว เดก็แท้ๆ ผมเป็นห่วง ไปถาม ไปดู เห็นไปบิณฑบาตในหมู่บา้นแลว้กม็าฉนั มีแต่หลุมฝังศพทงันนัรอบขา้ง
เณรกน็อนอยูอ่ยา่งนนัองคเ์ดียวตลอดอยูที่บา้นกลางนีได้ ๗ วนัแลว้ ผมไปถามดู ท่าทางกอ็ยูส่บาย ไปถามวา่

"เอ! ไม่กลวัเหรอ"

เณรบอก "ไม่กลวั"

"ทําไมถงึไม่กลวันี"

"คดิว่ามันคงไม่มีอะไร!"

เท่านนัเองมนักห็ยดุ ไม่ไดไ้ปคิดอยา่งอืนใหยุ้ง่ยาก นี หายเลยหายกลวั ลองทาํแบบนีดูซิ ผมวา่ การยนื การเดิน
การไป การมาการทาํกิจธุระเลก็ๆนอ้ยๆ ถา้เรามีสติเราไม่ปล่อย มนัไม่เสือมหรอกไม่เสือม อาหารมากๆกเ็ป็น
ทุกขว์า่ลาํบาก ลาํบากทาํไม เอาชินเดียวเท่านนั แลว้กใ็หค้นอืนเขาไป จะลาํบากมนัทาํไม ยุง่ ยุง่อะไร เอาชิน
เดียวกพ็อ ใหเ้ขาเสีย เราเสียดายมนักย็ากสิ อนันีไม่เอา ตกัอนันนัใส่อนันี ตกัใส่จนไม่อร่อยเท่านนัละ เลยนึกวา่
อาหารมากนกัวุน่ วุน่เอาหลายทาํไมล่ะ เราไปวุน่กบัมนันี เอาสกัชินหนึงกพ็อแลว้ นีไปหาวา่อาหารมากวุน่ มนั
จะวุน่อะไรอาหารน่ะ อา้ว! บา้สิ! จะวุน่อะไร คนมากๆวุน่ วุน่อะไร ทีเราทาํกนัอยูทุ่กวนันีจะไปทาํอะไรมาก
ไปบิณฑบาตแลว้กก็ลบัมาฉนั มีกิจธุระเลก็ๆนอ้ยๆกท็าํ เรามีสติอยูเ่รากท็าํเสีย เราไม่ขาด เวลาทาํวตัรนีมนัเสือม



เหรอ ถา้ทาํวตัรเสือมกป็ฏิบติัไม่ไดเ้ท่านนัแหละ กเ็ราไปกราบไหวส้ร้างความดีทงันนั มนัจะเสือมอะไร จะเห็น
วา่ไปทาํวตัรยุง่ ไม่ยุง่หรอก เราน่ะ ถา้เราคิดใหม้นัยุง่ มนักย็ุง่ ไม่ไปมนักย็ุง่

เราตอ้งคิดอยา่งนีใหดี้ๆเถอะ ทุกคนกช็อบจะเป็นใหม่ๆ กช็อบเป็นอยา่งนนัละ ความเป็นจริงน่ะ เราไปยุง่กบัมนั
เราอยูก่บัหมู่คณะกอ็ยูสิ่ ใครจะทาํอะไรกท็าํไป ผดิบา้ง ถูกบา้ง เรากอ็บรมแนะนาํกนัไปใครไม่อยูก่ไ็ป เราอยูก่็
อยู่ มนัยงิมีประโยชนล์ะ พระ ก. พระ ข. พระ ค. พระ ง. กย็งิเห็น เอ!๊ ท่านองคนี์ท่านอยูข่องท่านยงัไงนะ
ท่านถึงอยูง่่ายๆ มนัยงิเป็นประโยชนแ์ก่เพือนมนุษย์ คนมากๆ อยา่งเราเป็นลูกวดันีนะมีกิจ ท่านพาพระเณรทาํ
เรากท็าํเสีย จะเป็นอะไร เมือเลิกเรากห็ยดุ สิงทีถูกตอ้งเรากพ็ดูไป สิงทีไม่ถูกไม่ดีเรากไ็ม่พดู เกบ็เสีย อาหารก็
อยา่เอามากเอามายสิ เอามาสกัชินสองชินแลว้กเ็ลิก เห็นมีมาก อนันีกจ็ะเอานิด อนันนักจ็ะเอาหน่อย เอาทุกอยา่ง
นิมนตเ์ถอะเจา้ค่ะ นิมนตเ์ถอะ มนักย็ุง่เท่านนัแหละ กเ็ราปล่อยมนัไปนี จะยุง่ทาํไมล่ะ อนันีเราไปยุง่กบัมนั กนึ็ก
วา่อาหารมนัมายุง่กบัเรา คิดกนัเสียอยา่งนี ผมวา่มนัสบาย แต่ปัญญาเรานอ้ยปัญญาเราไม่ถึงต่างหาก

สงบทีความเห็นชอบ
ถา้พดูกนัจริงๆนะ สาํหรับพวกประพฤติปฏิบติั ถา้จะใหผ้มอยูว่ดับา้นกไ็ด้ เสกคาถาเขา้ "สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
ความบริสุทธิ ไม่บริสุทธิเป็นของเฉพาะตวั" ใหม้นัไป จะไปทางไหน จะทาํยงัไง ถา้ถึงคราวทีจาํเป็นจะตอ้งทาํ
อยา่งนนั พระพทุธเจา้ตรัสใหอ้ยูใ่นทีสงบ เรากห็าทีสงบเท่าทีเราหาได้ ถา้หากวา่หาไม่ได้ เรารู้จกัความสงบอยูที่
นีกอ็ยู่ เมือเราจะตอ้งอยูก่ใ็หส้งบ อยา่ใหเ้ป็นตณัหาสิ ไปกอ็ยา่ใหเ้ป็นตณัหา อยูก่อ็ยา่ใหเ้ป็นตณัหา ใหรู้้เรืองของ
มนั แต่สภาวะความเป็นอยูข่องพระเณร ท่านใหอ้ยูใ่นทีสงบ บางทีหาทีสงบไม่ไดจ้ะทาํยงัไง เดียวกเ็ป็นบา้เท่า
นนัแหละ จะไปไหน อยูนี่ อยูม่นัตรงนีแหละ อยูใ่หไ้ด้ ท่านใหรู้้กาลรู้เวลาอยา่งนี แต่วา่ปกติท่านไม่ไดเ้พน่พา่น
ทวัไป ใหอ้ยูใ่นทีสงบ กจ็ริงอยู่ ในเมือหาทีสงบไม่ได้ เราจะตอ้งอยูที่นีสกัเดือนหรือสิบหา้วนันี จะทาํยงัไง ขาด
ใจตายเท่านนัสิ

ใหเ้รารู้เรืองอยา่งนี จะไปเรือยๆกอ็ยา่งนนัแหละ ไปอีกกอ็ยา่งนีแหละ สงสยัอยูเ่รือย เดียวกเ็ป็นไขม้าเลเรียมาเท่า
นนัแหละ เดียวกไ็ปฉีดยาไขม้าเลเรีย เดียวกว็ุน่ ความเป็นจริงนนันะ การประพฤติปฏิบติัใหมี้ความเห็นทีถูกตอ้ง
ใหเ้กิดสมัมาทิฏฐิเท่านนัแหละ ไม่ใช่เรืองอะไร แต่วา่เราหาเราพยายามหา มนักย็ากอยูส่กัหน่อย เพราะปัญญาไม่
มาก ความเขา้ใจไม่พอ

หรือวา่ยงัไง ลองอีกกไ็ด้ เออ! เบือธุดงคแ์ลว้ อนันีกไ็ม่แน่ ถา้ผมภาวนานะ แหม! ไม่ไปแลว้ เบือ! อนันีกไ็ม่
แน่ ถา้ในใจผมวา่ไม่ไปแลว้ธุดงค์ เบือ ไม่แน่ เดียวกอ็ยากไปอีกแลว้ หรือจะไปธุดงคเ์รือยๆอยา่งนีไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง อนันีกไ็ม่แน่อีก ตอ้งภาวนาอยา่งนี ขดัมนัเสีย นีมนัจะไปธุดงค์ กแ็น่ มนัจะอยูก่แ็น่ ผดิทงันนัแหละ
เอาแต่ทีมนัผดิๆทงันนั ไปดูซิ ผมพิจารณาแลว้ ผมพดูง่ายๆฟังดูซิ พิจารณาดูมนัเป็นอยา่งนนัจริงๆ มนักเ็ห็น
ความจริงของมนัเท่านนัแหละ เมือเห็นความจริงแลว้จะทาํยงัไง มนักถู็กตอ้งของมนัแลว้ จะทาํยงัไง จะไปกไ็ด้
จะอยูก่ไ็ด้ แต่ใหมี้เหตุผล ไม่ใช่วา่ไม่ใหน้งั ไม่ใหเ้ดินไปไหน ไม่ใช่อยา่งนนั เดินไปใหม้นัเหนือยเถอะ ใหม้นั
เตม็ทีเลยใหม้นัเหนือย แต่ก่อนเห็นภูเขา แหม! สบายดีเหลือเกิน เดียวนีเห็นภูเขา โอย๊! ถอยกลบัแลว้ ไม่ไปแลว้
แต่ก่อนเห็นภเูขาสบาย นึกวา่จะอยูภู่เขาตลอดชีวติโน่น... 

ท่านตรัสวา่ใหดู้ปัจจุบนั ใหรู้้จกัปัจจุบนัตามเป็นจริง คาํพดูท่านพดูไวถ้กูตอ้งแลว้ แต่เราคิดยงัไม่ถูก ตอ้งความ
เห็นยงัไม่ถูกตอ้ง มนัจึงไม่สบาย ไปลองดูกไ็ด้ ไปเรือยๆอยา่งนนั



การไปธุดงคนี์นะ ผมไม่อยากหา้ม แต่กไ็ม่อยากอนุญาต ฟังออกไหม ผมไม่อยากจะหา้ม ไม่อยากอนุญาต แต่พดู
อะไรใหฟั้ง ไปธุดงคนี์ใหม้นัมีประโยชน์ อยา่ไปเทียวเล่น ทุกวนันีผมเห็นวา่ไปเทียวเล่นกนัเสียมากกวา่
ประโยชน์ ไปกใ็หเ้ป็นธุดงค์ อยูก่ใ็หเ้ป็นธุดงคเ์ดียวนีมนัถือการไปเทียวเล่นเป็นธุดงคเ์สีย โกหกเจา้ของดว้ยนนั
แหละ คิดเอาเอง ธุดงคมี์ประโยชน์ เอาความหมายวา่เราไปธุดงคเ์พืออะไร ไปกไ็ปเถอะ ผมขอใหมี้ประโยชนก์็
แลว้กนั จึงจะไม่เสียเวลา พระไปธุดงคผ์มกห็า้มนะ ถา้เห็นไม่สมควรไป แต่วา่ไปจริงๆแลว้ ผมกไ็ม่ไดห้า้ม

แต่เมือจะไปกถ็ามกนัหน่อย ไปอยูภู่เขากดี็ ผมเคยสมยัก่อนตอนเชา้ตืนขึนมา ทางไปบิณฑบาต โน่น! ตอ้งขา้ม
เขาลูกนีไป บางวนักลบัมาฉนัไม่ทนั ถา้เราคิดทุกวนันีแลว้นะ ไม่ตอ้งไปใหม้นัลาํบากลาํบนอะไรนนันะ เดินไป
บิณฑบาตบา้นกลางนีแลว้กก็ลบัมาฉนั แลว้กท็าํความเพียรมากดีกวา่ ถา้เราทาํใหม้นัถูกนะ นอกจากวา่เราฉนัแลว้
นอนเท่านนัมนักไ็ม่ถูก อยา่งไปบิณฑบาตตอนเชา้ ตอ้งขา้มเขาลูกหนึงกอุ็ตส่าห์ไป กลบัมาบางวนัตอ้งฉนัจงัหนั
กลางเขา มนัจะไม่ทนัถึงทีเมือคิดมาเดียวนีนะ ผมคิดจะไปทาํไม ถา้เราหาหมู่บา้นสบายๆขนาดนี อยา่งบา้นกลาง
บา้นก่อนี ตอนเชา้ไปบิณฑบาตแลว้กม็าฉนัจะไดพ้กัผอ่น จะไดท้าํจิตใจดีกวา่ เราฉนัเสร็จแลว้ ทางโนน้ยงัไม่มา
ฉนับิณฑบาตเลย ขา้มเขาอยูโ่น่น คนหนึงกคิ็ดไปอยา่งหนึง ใหม้นัพบทุกขน์นัแหละ มนัจึงจะรู้จกัทุกข์ แต่มนัมี
ประโยชน์ ถา้ไปเป็นประโยชน์ผมไม่โทษคนอยู่ ไม่โทษคนไป ไม่สรรเสริญคนอยู่ ไม่สรรเสริญคนไป
สรรเสริญที "มีความเห็นถูกตอ้ง" นนัแหละ อยูก่เ็ป็นภาวนา ไปกเ็ป็นภาวนา ไปเป็นกลุ่มเพือน หมู่ไหนกไ็ปหมู่
นนั ตามเรืองตามราวมนัไม่ถูกตอ้ง

หลวงพอ่: วา่ยงัไง เท่าทีเล่าความเห็นมานี จะเอายงัไงดี จะทาํยงัไงต่อไปอีก การปฏิบติัน่ะ! 

พระ ก.: หลวงพอ่ครับ อารมณ์กรรมฐานทีถูกจริต ผมเคยเจริญพทุโธกบัอานาปาฯนาน จิตกไ็ม่เคยสงบระลึก
ความตายกไ็ม่สงบ ระลึกขนัธ์ ๕ ไม่สงบ หมดปัญญา! 

หลวงพอ่: วางมนั! หมดปัญญา วางมนั! 

พระ ก.: เวลานงัสมาธิ ถา้ไดส้งบนิดหน่อย สญัญา เยอะแยะไปหมด จะรบกวน

หลวงพอ่: นนัแหละ มนัไม่เทียง ไม่แน่ ไม่แน่ บอกมนัเลย ไม่แน่ ทาํไวใ้นใจ ทงัหมดอารมณ์มนัไม่แน่ทงันนั
ไวใ้นใจเลยนะ ทาํสมาธิแลว้จิตไม่สงบ ไม่แน่เหมือนกนั จิตนีสงบแลว้ไม่แน่เหมือนกนั เอามนัไม่แน่นี ไม่ตอ้ง
เล่นกบัมนัทงันนัแหละ อยา่เอาปล่อยวาง สงบกอ็ยา่ไปคิด อยา่ไปเอาจริงเอาจงักบัมนั.ไม่สงบกอ็ยา่เอาจริงเอาจงั
กบัมนั วิญญาณงั อนิจจงั เคยอ่านไหม วิญญาณกไ็ม่เทียง เคยไดอ่้านไหม จะไปทาํยงัไงกบัมนัล่ะ ฮึ! สงบมนัก็
ไม่เทียง ไม่สงบมนักไ็ม่เทียง เราจะมีความเห็นยงัไงต่อไป เรามีความรู้อยูอ่ยา่งนีนะ สงบกไ็ม่แน่ ไม่สงบกไ็ม่แน่
เราจะอยูย่งัไงถา้จิตเราคิดอยา่งนี ถา้เรามีความรู้อยูอ่ยา่งนีละ ความสงบมากรู้็วา่อนันีมนัไม่แน่ ไม่สงบมา เรากรู้็
วา่มนัไม่แน่ ความรู้สึกเราจะอยูอ่ยา่งไร ตรงนนั รู้ไหม

พระ ก.: ไม่ทราบครับ

หลวงพอ่: กดู็ตรงนนัสิ มนัสงบไดกี้วนั ทีวา่นงัไม่สงบไม่แน่ หรือมนัสงบดีจงั ไม่แน่เหมือนกนั เอาสิ! มนัจะ
อยูต่รงไหน ไล่มนัสิ ไล่จีเขา้ไป อยูต่รงนีแหละ ไม่ตอ้งไปไหน เดียวกส็งบ เท่านนัแหละ ภาวนาพทุโธกไ็ม่
สงบ.อานาปานสติกไ็ม่สงบ กไ็ปยดึ ไม่สงบนนัแหละ ถา้เราภาวนาพทุโธ...พทุโธไม่สงบ ไม่แน่เหมือนกนั อา
นาปานสติไม่สงบ ไม่แน่เหมือนกนั ไม่เล่นกบัมนัทงันนัแหละ มนัสงบกไ็ม่เล่นกบัมนัละ มนัหลอกลวงนี มีแต่



ความ หมายมนัทงันนัแหละ เราตอ้งฉลาดกบัมนัสกันิดหนึงสิ ถา้มนัสงบล่ะก็ เออ! ใช่แลว้ ไม่สงบก็ ฮึ! วุน่วาย
จะไปสูม้นัไดอ้ะไร มนัสงบ รู้วา่มนั สงบแลว้นะ ไม่แน่! ไม่สงบ ดูมนัแลว้ไม่สงบกอ็ยา่งนนัแหละไม่แน่เหมือน
กนั ถา้เรามีความรู้สึกอยา่งนี มนัจะยบุลง เดียวนนัเลยแหละ เมือเราทวงมนั เมือมนัไม่สงบ นีกไ็ม่แน่เหมือนกนั
ยบุลงเดียวนนัทีเดียวละ เอียง เรือตอ้งเอียงเลย ลองซิ เราไม่ทนัมนันี เดียวเราจะเอาอยา่งนนั ไม่แน่เหมือนกนั ยบุ
เลย เอา้! ลองดูซิ ทวงมนัเขา้ไป นีไม่ทวงมนันีคลาํมนัไป ใหม้นัวงิ แลว้กค็ลาํๆมนัไปเรือยอยา่งนนั ไม่ทวงมนั
ใส่มนัเขา้ไปเลย อยา่ใหม้นัอยู่ แต่เมือผมเทศน์ใหฟั้งกร้็อง โอย๊! หลวงพอ่นีเทศน์แต่เรืองไม่แน่ทงันนัแหละ
เดียวกเ็บือ ลุกหนี ไปแลว้นะ ไปฟังเทศน์ หลวงพอ่กเ็ทศน์แต่เรืองไม่แน่ทงันนัแหละ เบือแลว้กไ็ปหาใหม้นัแน่ดู
ซิ เออ! เดียวกก็ลบัมาอีกแลว้ ลองจาํไวใ้นใจสิ คาํผมพดู ไปเถอะไป ถา้ไม่เห็นอยา่งผมวา่นี ไม่สงบเลย ไม่
สบาย ไม่มีทีจะอยูห่รอก

ทาํสมาธิใหม้ากน่ะผมกเ็ห็นดว้ยเหมือนกนั เจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ รู้ไหม คาํพดูนีรู้ไหม วมุิตติ แปลวา่ การ
หลุดพน้จากอาสวะ ๒ อยา่ง เจโตวมุิตติ อาํนาจของจิตมากทีสุด คือเรืองสมาธิมาก จึงทาํปัญญาเกิดได้ ปัญญา
วมุิตติ ทาํสมาธิพอเป็นรากฐาน เหมือนตน้ไมนี้เห็นไหม บางชนิดเอานาํใส่ มนับานขึนมานะ บางตน้เอานาํใส่
ตาย ตอ้งใส่แต่นอ้ยๆ พอดีๆ เห็นไหมนนั ตน้สน ตน้ฉตัรน่ะ ไปเอานาํใส่มากๆ ตายนะ ใส่แต่นอ้ยๆ ไม่รู้มนั
เป็นอะไร แต่อยา่งตน้นี ดูซิ แหง้ออกอยา่งนี มนัขึนมาไดย้งัไง ลองคิดดูซิ มนัจะไดน้าํมาจากไหน ใบมนัจึงใหญ่
จึงโตอยา่งนี บางตน้ตอ้งใส่นาํใหม้ากๆจึงจะไดใ้บใหญ่ขนาดนี แต่อยา่งตน้นีมนัน่าจะตาย อีกอยา่งหนึงเขาปลูก
แขวนเอาไว้ รากมนัหอ้ยลงมากินลม มนัน่าจะตายนะ ถา้เป็นไมธ้รรมดา มนัคงแหง้ไปหมดแลว้ นีอีกหน่อยใบ
มนัจะยาวขึนมาเรือยๆ ไม่มีนาํนะ นาํไม่มี เป็นอยา่งนีเห็นไหม นีกเ็หมือนกนั ธรรมชาติมนัเจโตวิมุตติ วมุิตติ
แปลวา่การหลุดพน้ ตอ้งทาํกาํลงัใจใหเ้ขม้แขง็ มีสมาธิมากๆอยา่ง หนึง กเ็หมือนกบัตน้ไมบ้างชนิดตอ้งใหน้าํ
มากๆ มนัจึงจะเจริญขึน แต่อีกอยา่งหนึงไม่ตอ้งใหน้าํ มาก ใหน้าํมาก ตาย ตอ้งใหน้าํนอ้ยๆ เพราะมนัเป็นอยา่ง
นนั มนัเจริญของมนัไดอ้ยา่งนนั ฉะนนัท่านจึงตรัสวา่ เจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ วิมุตติ การหลุดพน้ การทีจะ
หลุดพน้ตอ้งใชปั้ญญาและกาํลงัจิต จิตกบัปัญญาต่างกนัไหม

พระ ก.: ไม่ครับ

หลวงพอ่: ทาํไมถึงแยกล่ะ ทาํไมถึงแยกเป็นเจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ

พระ ก.: เป็นเพียงคาํพดูครับ

หลวงพอ่: นนัแหละเห็นไหม ไม่อยา่งนนัเรากไ็ปเทียวแยก เดียวกเ็ป็นบา้เท่านนัแหละ แต่วา่มนัอิงกนันิดหน่อย
นะ จะวา่อนัเดียวกนักไ็ม่ใช่ คนละอนักไ็ม่ใช่ ผมจะตอบอยา่งนีถูกไหม ผมจะตอบวา่อนัเดียวกนักไ็ม่ใช่ คนละ
อยา่งกไ็ม่ใช่ ผมจะตอบอยา่งนี เอาไปพิจารณาซิ พดูถึงความเท่าทนันะ ครังหนึงผมไปพกัทีวดัร้างแห่งหนึงองค์
เดียว มะไฟทีวดัร้างแห่งนนัเยอะเลย อยากฉนัเหลือเกิน ผมกไ็ม่ไดฉ้นั ความหวาดความกลวัวา่มนัเป็นของสงฆ์
มีโยม คนหนึงสะพายตะกร้ามาขอ เราไปปักกลดทีนนั เขาจะคิดวา่เราเป็นเจา้ของหรือยงัไงกไ็ม่รู้ เขามา ขอ ผมก็
คิด เอ! จะใหเ้ขากไ็ม่ไดน้ะ ครันจะไม่ใหเ้ขากจ็ะวา่พระหวง มีแต่โทษทงันนั ผมเลยตอบ "โยม อาตมาพกัทีวดั
นี ไม่ใช่อาตมาเป็นเจา้ของนะ ทีโยมขอนี กเ็ห็นใจอยูเ่หมือนกนั อาตมาไม่หา้ม แต่กไ็ม่อนุญาต ฉะนนั แลว้แต่
โยมเถอะ" โอ๋! เขาไม่เอาแฮะ เออ! คาํตอบอยา่งนีกดี็เหมือนกนั ไม่หา้มแต่ไม่อนุญาต เราหมด ภาวะเลย พดูไป
อยา่งนีกมี็ประโยชน์ มนัทนัเขาดี! พดูแลว้กดี็ ดีจนกระทงัทุกวนันีแหละ บางทีคนพดูแปลกๆ มนักไ็ม่กลา้เอา
จริตคืออะไร? 



พระ ก.: จริต เออ้! ไม่ทราบจะตอบอยา่งไร

หลวงพอ่: จิตกอ็นันี จริตกอ็นันี ปัญญากอ็นันี จะทาํยงัไงล่ะทีนี ดูซิ วา่ยงั
ไง ลองดูซิ ราคจริต โทสจริต โมหจริต พทุธจริต จริตกคื็อจิตใจของคนเรา
ทีมนัแอบแฝงในสภาวะอนัใดอนัหนึงมากกวา่เขา เป็นราคะบา้ง โทสะบา้ง
ทุกอยา่งมนักเ็ป็นภาษาคาํพดูเท่านนัแหละ แต่มนัแยกกนัออกไป ไดห้ก
พรรษาแลว้นะ เออ! วิงตามมนัเห็นจะพอแลว้มงั วิงมาหลายปีแลว้นี มี
หลายคนอยากจะไปอยูอ่งคเ์ดียว ผมไม่วา่หรอก อยูอ่งคเ์ดียวกอ็ยูเ่ถอะ อยู่
หลายองคก์อ็ยู่ ไม่ผดิหรอกถา้ไม่คิดผดิ อยูอ่งคเ์ดียวคิดผดิมนักไ็ม่เกิด
ประโยชนอ์ะไร ลกัษณะทีอยูข่องผูป้ฏิบติัเป็นทีสงบหน่อยนะ แต่วา่ในเมือ
ทีสงบระงบัเช่นนนัไม่มี เรากต็ายซิ มนัร้อนนี อยา่หาทางอะไรใหม้นัมาก
ใหม้นัยอ่เขา้มา ใหม้าอยูที่จิตใจเจา้ของทีผมพดูน่ะดูไปนานๆ อยา่ไปทิง
ใหมี้ความรู้ เอาไว้ ทีผมวา่ อนิจจงั อนิจจงั ตอ้งดูไปนานๆเถอะ เดียวจะเห็นชดัหรอก ผมเคยไดค้าํพดูจาก
อาจารยอ์งคห์นึง เมือครังผมภาวนาใหม่ๆ ท่านวา่กรรมฐานนีกป็ฏิบติัไปเถอะ อยา่สงสยัมนั อยา่งเดียวเท่านนั
แหละ พอแลว้. 



กว่าจะเป็นสมณะ
วนันีใหโ้อวาทพิเศษเฉพาะพระภิกษุสามเณร ใหพ้ากนัตงัอกตงัใจฟัง
เรืองใดเรืองอืนทีเราจะมาศึกษาสนทนาใหค้วามเห็นกนันนั นอกจาก
การประพฤติปฏิบติัพระธรรมวนิยัแลว้ ไม่มี

ทุกท่านทุกองคใ์หพ้ากนัเขา้ใจเสียวา่ บดันีเรามีเพศเป็นบรรพชิต เป็น
นกับวช กค็วรประพฤติใหส้มกบัทีเป็นพระ เป็นเณร เพศฆราวาส เรา
เคยผา่นมา เคยเป็นมาแลว้อยูใ่นเพศทีมีลกัษณะวุน่วาย ไม่มีขอ้
วตัรปฏิบติั ฉะนนั เมือเราเขา้มาอยูใ่นเพศของสมณะในพระพทุธ
ศาสนา กต็อ้งมีการเปลียนแปลงจิตใจของเราใหต่้างจากฆราวาส การ
พดูการจา การไปการมา การขบการฉนั การกา้วไปถอยกลบัทุกอยา่ง
ใหส้มกบับรรพชิต ทีท่านเรียกวา่ "สมณะ" ท่านหมายถึงผูส้งบระงบั แต่ก่อนเราเป็นฆราวาส ไม่รู้จกัความหมาย
ของสมณะ คือความสงบระงบัลว้นแต่ปล่อยกายปล่อยใจใหร่้าเริงบนัเทิงไปตามกิเลสตณัหา อารมณ์ดีกพ็ากนัดีใจ
อารมณ์ไม่ดีกพ็ากนัเสียใจ นนัเป็นไปตามอารมณ์ เมือจิตใจเป็นไปตามอารมณ์อนันนั ท่านวา่คนไม่ไดรั้กษาเจา้
ของ คนยงัไม่มีทีพึง ไม่มีทีอาศยั จึงปล่อยใจไปกบัความร่าเริงบนัเทิงใจไปกบัความทุกข์ โศกเศร้า ปริเทวะความ
รําไรรําพนั ไม่มีการยบัยงั ไม่ไดพ้ินิจพิจารณา

ในพระพทุธศาสนาของเรา เมือบวชเขา้มาเป็นเพศของสมณะแลว้ กต็อ้งมาทาํกายของสมณะนนั เป็นตน้วา่ ศีรษะ
เรากโ็กน เลบ็เรากต็ดั เครืองนุ่งห่มของเรากเ็ป็นเครืองของผา้กาสาวพสัตร์ เป็นธงชยัของพระอริยเจา้ทงัหลาย
เป็นธงชยัของพระพทุธเจา้ เป็นธงชยัของพระอรหนัต์ ทีพวกเราเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนานี ไดม้าอาศยัมูล
หรือมรดกของพระบรมศาสดาของเรา จึงมีความเป็นอยูที่พอเป็นไปได้ อยา่งเช่นเสนาสนะทีอยูอ่าศยั กอ็าศยับุญ
คือผูมี้ศรัทธาสร้างขึนมา อาหารการขบฉนักไ็ม่ตอ้งทาํ นีกอ็าศยัมูลหรือมรดกทีพระบรมศาสดาของเราวางเอาไว้
ยาบาํบดัโรค ผา้นุ่งห่มทงัหลายเหล่านี ลว้นแต่เรามาอาศยัมรดกของพระสัมมาสมัพทุธเจา้ บวชเขา้มาในพระพทุธ
ศาสนาแลว้ สมมติวา่เป็นพระ เป็นพระโดยสมมติยงัไม่ไดเ้ป็นพระแทน้ะ เป็นพระโดยสมมติคือ เป็นพระเฉพาะ
กาย โกนผมห่มเหลืองเท่านีแหละ เลยเป็นพระโดยสมมติ ยงัไม่เป็นพระจริงๆ สมมติวา่พระเฉยๆเหมือนกนักบั
การทีเขาเอาไมม้าแกะสลกั สมมติวา่เป็นพระพทุธเจา้อยา่งนนั เอาปูนมาปันขึน เอาทองมาหล่อหลอมขึน สมมติ
วา่เป็นพระพทุธเจา้ แต่ทีจริงไม่ใช่ เป็นทอง เป็นตะกวั เป็นโลหะ เป็นไม้ เป็นครัง เป็นหิน นนัคือสมมติ สมมติ
เป็นพระพทุธเจา้ แต่ไม่ใช่พระพทุธเจา้จริงๆ เป็นพระพทุธเจา้โดยฐานสมมติ ไม่ใช่พระพทุธเจา้แท้

เรานีกเ็หมือนกนั ถูกกาํหนดวา่เป็นพระ มาบวชในพระพทุธ-ศาสนาแลว้ แต่ยงัไม่เป็นพระหรอก เป็นแต่เพียง
สมมติยงัไม่เป็นจริงๆคือ จิตใจของเรานนั เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จิตทงัหลายยงัไม่พรังพร้อม ความ
บริสุทธิยงัไม่ทนัถึงที มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลงกนัไว้ ไม่ใหค้วามเป็นพระเกิดขึนมา เพราะสิงเหล่า
นีเราถือวา่มีมาตงัแต่ก่อนโนน้ ตงัแต่วนัเกิด ตงัแต่ชาติก่อนๆ มีโลภ มีโกรธมีหลง หล่อเลียงมาตลอดถึงทุกวนันี
ฉะนนั เมือเอาพวกนีมาบวชจะใหเ้ป็นพระ มนักย็งัเป็นพระสมมติ คือยงัอาศยัความโลภ อาศยัความโกรธ อาศยั
ความหลงนนัแหละทีเป็นอยูใ่นใจของเรานนั ถา้เป็นพระท่านกล็ะพวกนีออก ละความโลภออกจากใจ ละความ
โกรธ ละความหลงออกจากใจ หมดพิษหมดภยั ถา้ยงัมีพิษอยู่ มนักย็งัไม่เป็นจะตอ้งละสิงทงัหลายเหล่านีออกให้



ถึงความบริสุทธิ ฉะนนั เราจึงพากนัมาริเริมทีจะทาํลายความโลภ ทาํลายความโกรธ ทาํลายความหลงซึงเป็น
กิเลสส่วนใหญ่มีในตวัของทุกๆท่าน ทุกๆองค์ มนักนัเราไวใ้นภพชาติทงัหลาย ใหถึ้งความสงบไม่ไดก้เ็พราะ
ความโลภ ความโกรธความหลง สิงทงัหลายเหล่านีขวางกนัสมณะ คือ ความสงบใหเ้กิดขึนทางใจของเราไม่ได้
ถา้เกิดขึนไม่ไดเ้รากย็งัไม่เป็นสมณะ กคื็อ ใจของเรายงัไม่สงบจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนนัเอง
ฉะนนัเราจึงมาปฏิบติั ปฏิบติัเพือทาํลายโลภ โกรธ หลง ออกจากใจของเราถา้เอาโลภหรือโกรธหรือหลงอนันี
ออกจากใจของเราแลว้ มนัถึงจะเป็นความบริสุทธิ ถึงความเป็นพระแท้ ทีเราปฏิบติัอยูนี่กเ็รียกวา่ เราเป็นพระโดย
สมมติ สมมติเฉยๆ ยงัไม่ไดเ้ป็นพระ ฉะนนัเรามาสร้างพระขึนในใจของเรา สร้างพระขึนทางใจ ไม่ใช่ทางอืน
ทางใด

การทีจะสร้างพระขึนทางใจไดน้นั มิใช่เอาแต่ใจอยา่งเดียว กายหนึง วาจาหนึง มนัตอ้งเกียวเนืองซึงกนัและกนั
ก่อนทีกายจะทาํไดว้าจาจะทาํได้ กเ็พราะมนัเป็นจากใจ แต่ถา้เป็นแต่ใจอยา่งเดียว กายไม่ไปทาํ วาจาไม่พดู มนัก็
เป็นไปไม่ได้ ฉะนนัมนัเกียวเนืองซึงกนัและกนั พดูถึงใจ พดูถึงความสวยความงาม ความเกลียงความเกลาของ
มนั กเ็หมือนพดูถึงไมห้รือเสาทีมนัเกลียงแลว้ ไมที้เราเอาไปทาํเสาทาํกระดานต่างๆ ก่อนทีมนัจะเกลียงจะเกลา
เขาจะทาชะแลก็เสร็จดูเป็นของงาม เราตอ้งไปตดัตน้ไมม้าก่อน ตดัตน้ตดัปลายซึงเป็นของหยาบๆ แลว้กไ็ปผา่ไป
เลือย อะไรต่างๆเหล่านี ใจกเ็หมือนกบัตน้ไมน้นัแหละ มนัตอ้งผา่นของหยาบๆมา ทาํลายทุกสิงทุกอยา่งทีมนัไม่
เกลียงไม่เกลานนั ทาํลายมาจนถึงความสวยงาม เป็นสดัส่วนไดก้เ็พราะมนัผา่นเหตุการณ์หยาบๆมา

เหมือนกบันกัปฏิบติัเรานนัเอง ทีเรามาทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิระงบันนักดี็ แต่มนัเป็นของยาก มนัจะตอ้งผา่นมาจาก
ขา้งนอก คือกายวาจาใหเ้ขา้มาไดก่้อน จึงมาถึงความเกลียงความเกลา ความสวยความงาม เหมือนกบัเรามีโตะ๊มี
เตียงอยูแ่ลว้อยา่งนี สวยแลว้ งามแลว้ แต่ก่อนมนักเ็ป็นของหยาบ เป็นตน้ เป็นลาํ เรากม็าตดั ตดัตน้ตดัใบ ผา่น
ของหยาบมา เพราะทางมนัตอ้งเดินมาอยา่งนนั จึงมาเป็นโต๊ะเป็นเตียง จึงมาเป็นของสะสวยได้ บริสุทธิไปดว้ยดี
ฉะนนัหนทางเดินเขา้หาความสงบระงบัทีถูกตอ้ง ตามทีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านทรงบญัญติัไวน้นั ท่านบญัญติั
ศีลไว้ บญัญติัสมาธิไว้ บญัญติัปัญญาไว้ นีคือหนทาง เป็นหนทางทีนาํไปสู่ความบริสุทธิ นาํไปสู่ความเป็น
สมณะ เป็นหนทางทีชาํระโลภ โกรธ หลง ออกได้ ฉะนนัจะตอ้งเดินจากศีล เดินจากสมาธิ เดินจากปัญญา นีก็
ไม่ไดผ้ดิแผกกนัไปอยา่งไรเทียบขา้งนอกกบัขา้งในไม่ไดผ้ดิแผกกนั

ฉะนนัทีเราพากนัมาอบรมบ่มนิสยัอยูนี่ พากนัฟังธรรมบา้ง พากนัสวดมนตท์าํวตัรบา้ง พากนันงัสมาธิบา้ง สิงทงั
หลายเหล่านีแหละมนัขดัใจของเรา ขดัเพราะใจของเรามนัมกัง่าย เกียจคร้าน ไม่อยากทาํอะไรใหก้ระทบกระทงั
ใหย้ากลาํบาก มนัไม่อยากเอา มนัไม่ทาํพวกเราทงัหลายจึงมาอุตส่าห์อด ใชธ้รรมะคือความอดทน วิริยะคือความ
เพียร ฝ่าฟันพยายามทาํมา อยา่งกายของเรามนัเคยสนุกคะนองเคยทาํไปต่างๆนานา จะมารักษามนักย็ากลาํบาก
วาจาของเรามนัเคยพดูไม่ไดส้งัวรสาํรวม ทีเรามาสงัวรสาํรวมจึงเป็นของยากลาํบาก แต่วา่ถึงมนัจะยากลาํบากก็
ช่างมนั เหมือนกบัไม้ กวา่จะเอามาทาํโตะ๊ทาํเตียงได้ มนัยากลาํบากกช่็างมนั มนัตอ้งผา่นตรงนนั ถึงคราวเป็น
โต๊ะเป็นเตียงได้ มนักต็อ้งผา่นของหยาบๆมา

เรานีกเ็หมือนกนั พระพทุธเจา้ท่านสอนไว้ ทีท่านมีลูกศิษยล์ูกหาเป็นพระสงฆส์าวกทีสมัฤทธิจิตไปแลว้ กล็ว้น
แต่เป็นปุถุชนมาบวชทงันนั ปุถุชนเหมือนเรานีแหละ มีอวยัวะแขง้ขา มีหู มีตา มีโลภมีโกรธ เหมือนกบัเรา
ลกัษณะอะไรไม่ไดแ้ปลกไปจากเราหรอกพระพทุธเจา้กเ็หมือนกนั สาวกของท่านกเ็หมือนกนั ทงัหลายเหล่านี
แหละ เอาแต่ของทียงัไม่เป็นมาทาํใหเ้ป็น ทียงัไม่งามมาทาํใหง้าม ทียงัใชไ้ม่ไดม้าทาํใหใ้ชไ้ด้ ตลอดกระทงัถึงเรา
ทุกวนันี กเ็อาลูกชาวบา้นมาบวช เป็นพอ่ไร่พอ่นา พอ่คา้พอ่ขาย เคยยุง่เหยงิมาในกามารมณ์ทงัหลายทงัปวงทงั
นนัแหละ มาบวชในพระพทุธศาสนานี มาฝึกมาหดั? ท่านฝึกไดห้ดัได้ ฉะนนั จึงทาํความเห็นเสียวา่มนัเหมือน



กบัพวกเรา เป็นขนัธ์เหมือนกนั มีกายเหมือนกนั มีเวทนา คือ สุข ทุกขเ์หมือนกนั สญัญาความจาํไดห้มายรู้
เหมือนกนั สงัขาร วิญญาณ ความปรุงแต่งเหมือนกนั มีความรู้ดี รู้ชวั ทุกอยา่งเหมือนกนัหมดฉะนนั เรากอี็กคน
หนึง ซึงมีสภาพอนัเดียวกนักบัรูปกบันามทีท่านไดเ้ป็นสาวกมาแลว้ไม่ไดผ้ดิแผกอะไรกนั ท่านกเ็ป็นปุถุชนมา
ก่อนเหมือนกนั อนัธพาลกมี็ คนพาลกมี็ ปุถุชนกมี็ กลัยาณชนกมี็ เหมือนกนักบัเราไม่ไดผ้ดิแผกกนั ท่านเอา
บุคคลอยา่งนีมาประพฤติปฏิบติั เพือสาํเร็จมรรคผลได้ ทุกวนันีกเ็อาคนอยา่งนีมาประพฤติปฏิบติั มาบาํเพญ็
เหมือนกนั มาบาํเพญ็ศีล บาํเพญ็สมาธิ บาํเพญ็ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา นีเป็นชือของขอ้ปฏิบติั เรามาปฏิบติัศีลปฏิบติัสมาธิ ปฏิบติัปัญญา กคื็อมาปฏิบติัทีเรานีแหละ
เรามาปฏิบติัทีเรานีถูก! ถกูศีลอยูนี่ ถกูสมาธิอยูนี่ เพราะอะไร เพราะกายกอ็ยูที่เรานี ศีลนีกแ็สดงถึงกายทุกชิน
ส่วน อวยัวะทุกชินส่วนนีท่านใหรั้กษาคาํวา่ ศีลนีท่านใหรั้กษากาย กายเรากมี็แลว้อยา่งไรล่ะ เทา้กมี็ มือกมี็มีแลว้
กายนีคือทีรักษาศีล มนัจะเป็นศีลเป็นธรรม คือมารักษาอยูนี่อนันีมีแลว้ วาจาคือคาํพดูของเรา พดูเทจ็กดี็ พดู
ส่อเสียดกดี็ พดูคาํหยาบกดี็ พดูเพอ้เจอ้กดี็ เหล่านีแหละ กายก็ดี ฆ่าสตัวก์ดี็ ลกัทรัพยก์ดี็ ประพฤติผดิในกามกดี็
นนัพดูง่ายๆตามบญัญติั มนักอ็ยูก่บัเรานีทงัหมด มนัมีอยูแ่ลว้ กายกมี็ วาจากมี็แลว้ มีอยูก่บัเรานีเองทีนีเมือเรามา
สาํรวม คือเรามาดูการฆ่าสตัว์ การลกัทรัพย์ การประพฤติผดิในกาม อยา่งนีเป็นตน้ อนันีท่านดูกายหยาบๆนะ
ฆ่าสตัว์ กคื็อเอาฆอ้นเอากาํปันนีไปฆ่ามนั สตัวน์อ้ยสตัวใ์หญ่นนัน่ะหยาบเหมือนทีเราเคยทาํมาแลว้ แต่ก่อนเรา
เคยทาํมา ไม่ไดรั้กษาศีลเรากท็าํมาละเมิดมา ไม่ไดส้าํรวมวาจา พดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูคาํหยาบ คาํเพอ้เจอ้อยา่ง
นีแหละ พดูเทจ็กคื็อพดูโกหกนนัแหละ พดูคาํหยาบ กคื็อพดูไปเรือย ไอห้มู ไอห้มา ฯลฯ พดูเพอ้เจอ้กคื็อพดูเล่น
สิงทีไม่เป็นสาระประโยชน์ พดูไปวา่ไป สิงทงัหลายเหล่านี เราเคยเล่นเคยพดูมาแลว้ทุกอยา่ง ไม่ไดส้าํรวม การ
รักษาศีลกคื็อ มาดูกาย มาดูวาจาของเรานี

ใครจะเป็นคนดูล่ะทีนี จะเอาใครมาดู เวลาจะไปฆ่าสตัวน์นัใครเป็นคนรู้ มือนนัหรือเป็นผูรู้้ หรือใครรู้ จะไป
ขโมยของเขาอยา่งนีใครเป็นผูรู้้ หรือมือนนัเป็นผูรู้้ อนันีเรากจ็ะรู้จกัล่ะทีนี จะไปประพฤติผดิในกาม ใครเป็นผูรู้้
ก่อน กายนีหรือมนัรู้ เราจะพดูเทจ็อยา่งนี ใครเป็นผูรู้้ก่อน เราจะพดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้อยา่งนี ใครรู้ก่อน ปาก
นนัหรือมนัรู้ หรือคาํพดูมนัรู้ก่อน นนัใหพ้ิจารณาดูซิ ใครมนัรู้กเ็อาผูน้นัแหละรักษามนั ใครเป็นผูรู้้กเ็อาผูน้นั
แหละดู ผูใ้ดรู้จกั ผูใ้ดรู้ เอาผูน้นัรักษา เอาผูที้มนัพาผูอื้นทาํนนัแหละ มนัพาทาํดี มนัพาทาํชวัเอาผูที้มนัพาทาํนนั
มารักษา จบัโจรนนัแหละมาเป็นผูใ้หญ่บา้น มาเป็นกาํนนั จบัตวันีแหละมารักษาหมู่คณะ เอามนันนัแหละมาดู
มาพิจารณา ท่านวา่ใหรั้กษากาย ใครเป็นผูรั้กษา กายมนัไม่รู้จกัอะไรนะ กายน่ะเดินไปเหยยีบไป ไปทวั มือนีก็
เหมือนกนั มนัไม่รู้จกัอะไรมนัจะจบันนัแตะนี มีผูบ้อก มนัจึงทาํ จบัอนันนั จบัแลว้วางมนักว็างอนันนั เอาอนั
โนน้อีก มนักทิ็งอนันีเอาอนันนั ตอ้งมีผูบ้อกทงันนั มนัไม่รู้จกัอะไรหรอก ตอ้งผูอื้นบอกผูอื้นสงั ปากของเราก็
เหมือนกนั มนัจะโกหก มนัจะซือสตัยสุ์จริต มนัจะพดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูคาํหยาบทงัหลายเหล่านีแหละ มนัมีผู ้
บอกทงันนั

ฉะนนั การปฏิบติัจึงตอ้งตงั "สติ" คือความระลึกไดไ้วใ้นผูรู้้ผูที้มนัรู้จกันนั ใหล้กัของเขา ใหฆ่้าสตัว์ ใหผ้ดิใน
กาม ใหพ้ดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูเพอ้เจอ้ พดูเล่นพดูหวั ทุกสิงทุกอยา่งนนั ผูรู้้พาใหพ้ดูนีมนัมีทีอยู่ อยูที่นนั เอา
ความรู้หรือเอาสติ คือความระลึกไดเ้สมอไวก้บัผูรู้้นนัแหละ ใหผู้น้นัรักษา คือ "รู้" นนัเอง ท่านจึงบญัญติัไว้
หยาบๆ ฆ่าสตัวเ์ป็นบาป ผดิศีล ลกัทรัพยก์ผ็ดิ ประพฤติผดิในกามผดิ พดูเทจ็ผดิ พดูคาํหยาบพดูเพอ้เจอ้ผดิ เรา
จาํไว้ อนันีเป็นบญัญติัของท่าน อาญาของพระพทุธเจา้ ทีนีเรากม็าระวงั ผูที้เคยละเมิดมาแลว้ เคยสงัเรา เมือก่อน
มนัเคยสงัมา เคยสงัใหฆ่้าสตัว์ ใหล้กัทรัพยใ์หป้ระพฤติผดิในกาม ใหพ้ดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูคาํหยาบ พดู
เพอ้เจอ้ พดูไม่ไดส้งัวรสาํรวมต่างๆ ร้องรําทาํเพลง ผวิปาก ดีดตีสีซอทงัหลาย เหล่านีแหละ ผูใ้ดเป็นผูส้งั กลบั



มาใหผู้น้นัเป็นผูรั้กษาเลย เอาสติคือความรู้สึกนนัระลึก ใหม้นัสาํรวมอยา่งนนั ใหห้มนัรักษาตวัเอง รักษาใหดี้
ถา้มนัรักษาไดน้ะ

กายกรั็กษาไม่ยากเพราะอยูใ่ตป้กครองของจิต วาจากรั็กษาไม่ยากเพราะอยูใ่ตป้กครองของจิต ฉะนนั การรักษา
ศีล คือการรักษากาย วาจา นีเป็นของไม่ยาก เรามาทาํความรู้สึกทุกๆอิริยาบถ ไม่วา่การยนื เดิน นงั นอน ทุกๆ
วาระของเรา ก่อนทีจะทาํอะไรใหรู้้ก่อนเลย ก่อนทีจะพดูจะจาอะไรกใ็หรู้้ก่อน อยา่ใหท้าํก่อน พดูก่อน ใหรู้้เสีย
ก่อน จึงพดูจึงทาํ ใหมี้สติ คือความระลึกได้ ก่อนทีจะทาํจะพดูอะไรกช่็าง ตอ้งใหร้ะลึกไดเ้สียก่อน มาหดัสิงนีให้
คล่องแคล่ว หดัใหเ้ท่าทนั คล่องแคล่วระลึกได้ ระลึกไดแ้ลว้จึงทาํ ระลึกไดแ้ลว้จึงพดูจึงจา มาตงัสติไวใ้นใจ
อยา่งนีแหละ ใหผู้รู้้อนันีเอง เอาผูรู้้รักษาตวัเอง เพราะมนัเป็นผูท้าํเอง มนัเป็นผูท้าํ จะใหผู้อื้นมารักษาไม่ไดต้อ้ง
ใหม้นัรักษามนัเอง ถา้มนัไม่รักษามนัเองกไ็ม่ได้ นีท่านถึงวา่การรักษาศีลนีรักษาไม่ยาก คือมารักษาเจา้ของนี
แหละ ทีนีถา้หากวา่โทษทงัหลายทงัปวง มนัจะเกิดขึนทางกายทางวาจาของเรา ถา้หากวา่มีสติอยู่ มนัจะเกิดขึน
เมือไหร่เรากรู้็จกั รู้จกัผดิรู้จกัถูก เพราะฉะนนั นีคือการรักษาศีล การรักษาศีลนีขึนอยูก่บัเรา กายวาจาอนันีเป็น
เบืองแรก

ถา้เรารักษากาย รักษาวาจาได้ งาม สวยงาม สบาย จรรยามารยาทต่างๆนานา การไปการมา การพดูจา งามเลย
งามอยูใ่นลกัษณะนนัมนังาม คือมีผูด้ดัแปลง มีผูรั้กษา มีผูพ้ิจารณาอยูอ่ยา่งนนั เปรียบคลา้ยกบับา้น หรือศาลา
หรือกฏิุของเรา มีผูก้วาด มีผูรั้กษาอยูเ่สมอ ตวักฏิุกง็าม ลานกฏิุกง็าม ไม่เศร้าหมอง กเ็พราะมีคนรักษาอยู่ มนัจึง
สวยได้ งามได้ กายวาจาของเรากเ็ช่นนนั ถา้มีคนรักษามนักง็าม ความชวัชา้ลามกสกปรกเกิดขึนมาไม่ได้ มนังาม
"อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณ"ํ งามในเบืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในเบืองปลาย หรือไพเราะ
ในเบืองตน้ ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในเบืองปลาย นีคืออะไร คือศีลหนึง สมาธิหนึงปัญญาหนึง มนังาม
เบืองตน้กง็าม ถา้งามเบืองตน้ เบืองกลางกง็ามนีถา้หากวา่เราสงัวรสาํรวมไดต้ามสบาย ระวงัอยูเ่สมอๆ จนใจของ
เรานนัตงัมนัอยูใ่นการรักษา ในการสงัวรสาํรวม ใฝ่ใจอยูเ่สมอ มนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ อาการทีมนัอยูใ่นขอ้วตัร
มนัอยูใ่นการสงัวรสาํรวมทงัหลายเหล่านี อาการอยา่งนี มีชือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ "สมาธิ" 

อาการทีสาํรวม รักษากายไว้ รักษาวาจาไว้ รักษาอะไรต่างๆทงัหลายทีจะเกิดขึน มนัรักษาไว้ อาการทีรักษาอยู่
เสมอๆอยา่งนีสาํรวมอยูอ่ยา่งนีท่านเรียกวา่ "ศีล" อาการทีมนัในการสงัวรสาํรวมอยูน่นั ใชชื้ออีกชือหนึงวา่
"สมาธิ คือความตงัใจมนั มนัอยูใ่นอารมณ์นนัมนัอยูใ่นอารมณ์นี สงัวรสาํรวมอยูเ่สมอเลยทีเดียว อาการนีเรียกวา่
สมาธิ สมาธิอนันีเป็นสมาชิกชนันอก แต่วา่มนักมี็อยูข่า้งใน อนันีกใ็หมี้ไว้ มนัตอ้งมีอยา่งนีเสียก่อน เมือมนัมนั
ในสิงเหล่านีแลว้ มีศีลแลว้มีสมาธิแลว้ อาการพินิจพิจารณาสิงทีมนัจะผดิสิงทีมนัจะถูก ถูกไหมหนอ ผดิไหม
หนอ ใช่ไหมหนอ ทงัหลายเหล่านี อารมณ์ต่างๆทีผา่นมา รูปมากระทบ เสียงมากระทบ กลินมากระทบ
โผฏฐพัพะมากระทบ ธรรมารมณ์มากระทบ ทงัหลายเหล่านี ผูรู้้จะเกิดขึน เป็นสุขบา้ง เป็นทุกขบ์า้ง ชอบใจบา้ง
รู้จกัอารมณ์ดีบา้ง อารมณ์ไม่ดีบา้งทงัหลายเหล่านีแหละ จะไดเ้ห็นหลายๆอยา่ง ถา้เราสาํรวมแลว้นะ จะเห็น
หลายสิงหลายอยา่งทีผา่นเขา้มา มนัแสดงปฏิกิริยาขึนทางจิต ทางผูรู้้ มนัจะไดรั้บการพิจารณา อาการทีมนัสาํรวม
อยูแ่ลว้ และกม็นัอยูใ่นความสงัวรสาํรวม อะไรผา่นมาในทีนนัมนัจะแสดงปฏิกิริยาขึนทางกาย ทางวาจา ทางใจ
อนัใดมนัผดิหรือมนัถูกดีชวัประการใด อาการเหล่านีเกิดขึนมา ความเลือกเฟ้นความรู้ทงัหลาย อารมณ์ทงัหลาย
เหล่านีแหละทีวา่เป็น "ปัญญาบางๆ" ปัญญาอนันีกมี็อยูใ่นใจของเรานีทงัหมด อาการนีท่านเรียกวา่ศีล เรียกวา่
สมาธิ เรียกวา่ปัญญา อนันีเป็นเบืองตน้เกิดขึนมาก่อน

ต่อไปมนัจะเกิดเป็นความยดึมนัหมายมนัขึนมา ยดึความดีละทีนี กลวัจิตจะตกบกพร่องต่างๆ กลวัสมาธิจะถูก
ทาํลาย จะเกิดอาการอยา่งนีขึนมา รักมาก ถนอมมาก ขยนัมาก หมนัเพียรมากทงัหลายเหล่านี เมือถูกอารมณ์



มากระทบ หวาดกลวั สะดุง้ เห็นคนนนัทาํผดิ ทาํไม่ดีมารู้ไปหมดล่ะ ทงัหลายเหล่านี มนัหลง นีศีลขนัหนึง
สมาธิขนัหนึง ปัญญาขนัหนึง ชนันอก เพราะเห็นตามอาญาของพระพทุธเจา้ของเรา อนันีเป็นเบืองแรก ตอ้งตงั
อยูใ่นใจ ตอ้งมีอยูใ่นใจ อาการเหล่านีเกิดขึนในจิต เป็นอยูอ่ยา่งนนั เป็นเอามากจนกระทงัไปทางไหน เห็นใคร
ทาํอะไรผดิหูผดิตาไปเสียหมด เกิดสุขเกิดทุกขขึ์นมากไ็ด้ สงสยัลงัเลต่างๆนานา การจบัผดิจบัถูก คือมนัทาํมาก
เกินไป แต่กช่็างมนัเสียก่อน ใหเ้อาใหม้ากเสียก่อนพวกนี ใหรั้กษากาย วาจา รักษาจิตเสียก่อน ใหม้ากๆไว้ ไม่
เป็นไรพวกนี นีเรียกวา่ศีลชนัหนึง ศีลกดี็ สมาธิกดี็ ปัญญากดี็ มีหมด ศีลชนันีถา้เรียกวา่บารมีกเ็ป็น "ทาน
บารมี" หรือ "ศีลบารมี" มีอยูอี่กต่างหาก กอ็อกจากอนัเดียวนีเอง คือมนัละเอียดยงิขึนไปกวา่นี กลนัเอาความ
ละเอียดออกจากของหยาบนีแหละ ไม่ใช่อืนไกลอะไร ทีนีเมือไดห้ลกัอยา่งนี ปฏิบติัไวใ้นใจของเราเป็นเบืองแรก
จะรู้สึกวา่อาย กลวั อยูที่ลบักดี็ ทีแจง้กดี็ ใจมนักลวัจริงๆ สยดสยองอยูเ่สมอเลยทีเดียว จิตใจนนัเอาเป็นอารมณ์
อยูเ่สมอในสิงทงัหลายเหล่านี เอาความผดิความถูก สงัวรสาํรวมกายวาจาเป็นอารมณ์ มนัอยูอ่ยา่งนีแหละ ยดึมนั
ถือมนัจริงๆ มนัเลยเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา อนันีในขอ้บญัญติันะ

ทีนีเมือเราทาํไปรักษาไป ประพฤติปฏิบติัไปเรือยๆ อาการนนัเตม็อยูใ่นใจของเรา แต่วา่ศีลขนันี สมาธิขนันี
ปัญญาขนันียงัไม่เป็นองคฌ์านหรอก พวกนีค่อนขา้งหยาบ แต่วา่มนัเป็นของละเอียดละเอียดของหยาบ ละเอียด
ของปุถุชน เราซึงไม่เคยทาํ ไม่เคยรักษาไม่เคยภาวนา ไม่เคยปฏิบติั เท่านีกเ็ป็นของละเอียดแลว้ เหมือนกบัเงิน
สิบบาทหรือหา้บาท มีความหมายแก่คนจน ถา้คนมีเงินลา้นเงินแสนแลว้ เงินหา้บาทสิบบาทไม่มีความหมาย มนั
เป็นเรืองอยา่งนีถา้เป็นคนจนอยากได้ เงินบาทสองบาทกมี็ความหมายแก่คนจน คนไม่มีถึงโทษขนาดทีเราละได้
อยา่งหยาบๆเป็นตน้ กมี็ความหมายแก่ปุถุชน ผูไ้ม่เคยไดล้ะไดท้าํมา กย็งัมีความภูมิใจอยา่งเตม็ขนับริบูรณ์ในขนั
นีอนันีจะเห็นเอง ผูที้ปฏิบติัจะตอ้งมีอยูใ่นใจ ถา้เป็นอยา่งนีกเ็รียกวา่เราเดินศีล เดินสมาธิ เดินปัญญา ทงัศีล
สมาธิ ปัญญา ขาดจากกนัไม่ได้ เมือศีลดี ความมนักม็นัขึนมา ปัญญากย็งิกลา้ขึนมา ทงัหลายเหล่านีแหละ กลบั
เป็นไวพจน์ซึงกนัและกนัอยู่ เรียกวา่ การประพฤติปฏิบติัเรือยๆ ทาํเรือยๆไป เป็นสมัมาปฏิปทา ไม่ไดข้าด

ฉะนนั ถา้หากเราทาํไดอ้ยา่งนีกเ็รียกวา่ เขา้หนทาง เขา้หนทางดาํเนินเป็นเบืองแรกเลยทีเดียว อนันีเป็นขนัหยาบๆ
เป็นของรักษาไดย้ากสกัหน่อย ทีนีถา้หากวา่มนัละเอียดเขา้ไปนะ ศีล สมาธิ ปัญญานีกอ็อกจากอนัเดียวกนั คลา้ย
กบัมนักลนัออกจากอนัเดียวกนั เหมือนกบัตน้มะพร้าวเรานีแหละ พดูง่ายๆ ตน้มะพร้าวของเรานีนะ มนัดูดเอานาํ
ธรรมชาติขึนไป นาํธรรมชาติขึนไปตามลาํตน้ของมนั แต่ไปถึงลูกมะพร้าวเกิดหวาน เป็นนาํสะอาด แต่กน็าํพวก
นีแหละ อาศยันาํพวกนี อาศยัลาํตน้พวกนี อาศยันาํอาศยัดินหยาบๆนีแหละ ดูดขึนไปกลนัขึนไป พอไปถึงลกู
มะพร้าว กลายเป็นนาํสะอาดยงิกวา่นี หวานอีกดว้ย

ฉนัใด ศีล สมาธิ ปัญญา คือ มรรคของเรานี หยาบเหมือนกนั แต่ถา้หากวา่จิตของเรามาพิจารณาสิงทงัหลายเหล่า
นีใหม้นัละเอียดขึนไปๆแลว้ สิงเหล่านีมนักห็ายจากหยาบไปละเอียด ละเอียดไปๆ ทีนีการรักษากแ็คบเขา้มา
แคบเขา้มา ง่าย ใกลเ้ขา้มาหาเจา้ของไม่ผดิไปมากละทีนี ไม่ผดิไปมากมาย เพียงแต่เรืองใดมากระทบขึนในใจ เรา
นีมีอาการสงสยัเกิดขึน เช่นวา่ การทาํอยา่งนีผดิหรือถูกหรือพดูอยา่งนีถูกไหมหนอ พดูอยา่งนีผดิไหมหนอ อยา่ง
นีเป็นตน้ กเ็ลิก มนัใกลเ้ขา้ ใกลเ้ขา้มาเรือยๆ เรือยๆเขา้มา เรืองสมาธิมนักย็งิมนัเขา้มา เรืองปัญญากย็งิมองเห็น
ไดง่้าย ผลทีสุดกเ็ห็น "จิตกบัอารมณ์" ไม่ไดแ้ยกไปถึงกายวาจา ไม่ไดแ้ยกถึงอะไรทงันนั พดูถึงกายกบัจิต ทีนี
พดูถึงกายกบัจิต พดูถึงอารมณ์กบัจิต เรืองกายกบัจิตมนัอาศยัซึงกนัและกนั เห็นผูบ้งัคบักายคือจิต กายจะเป็นไป
ไดก้เ็พราะจิต ทีนีจิตนนัก่อนทีจะบงัคบักาย มนักอ็าศยัอารมณ์มากระทบจิต แลว้อารมณ์กบ็งัคบั ทีนีเมือเรา
พิจารณาเรือยๆเขา้ไปนะ ความแยบคายมนัจะค่อยๆเกิดขึน ผลทีสุดแลว้มนัจะมีจิตกบัอารมณ์ คือกายนีทีเป็นรูป
มนักเ็ป็นอรูปไป มนัไม่มาลูบคลาํรูปอนันี มนัเอาอาการของรูปนีเขา้ไปเป็นอรูป เป็นอารมณ์มากระทบกนัเขา้กบั
จิตอารมณ์ผลทีสุดกเ็ป็นจิตกบัอารมณ์ อารมณ์ทีมนัเกิดขึนมากบัจิตของเรา นนั!จิตของเรา



ทีนีเราจะหยงัถึงธรรมชาติของจิต จิตของเราไม่มีเรืองราวอะไรเหมือนกบัเศษผา้หรือธงทีเขาเหน็บไวป้ลายไม้
อยา่งนนัแหละ ไม่มีอะไรเกิดขึน หรือเหมือนใบไมต้ามธรรมชาติอยูนิ่งๆ ไม่มีอะไร ทีใบไมม้นัไหวกวดัแกวง่
เพราะลมมาพดัต่างหาก ธรรมชาติของใบไมม้นัอยูนิ่งๆไม่เป็นอะไร ไม่ไดท้าํอะไรกบัใคร ทีมนัไหวไปมาเพราะ
มีอะไรมากระทบต่างหาก เช่น ลมมากระทบเป็นตน้ มนักก็วดัแกวง่ไปมาธรรมชาติของจิตกเ็หมือนกนั ไม่มีรัก
ไม่มีชงั ไม่ใหโ้ทษผูใ้ด มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เป็นสภาวะอนับริสุทธิใสสะอาดจริงๆ อยูด่ว้ยความสงบ ไม่มี
ความสุข ไม่มีความทุกข์ ไม่มีเวทนาใดๆ นีสภาพจิตจริงๆเป็นอยา่งนนั ทีนีเรามาปฏิบติักเ็พือคน้เขา้ไป พิจารณา
เขา้ไป คน้เขา้ไปจนถึงจิตอนัเดิม จิตเดิมทีเรียกวา่จิตบริสุทธิ จิตบริสุทธินนัคือจิตทีไม่มีอะไร ไม่มีอารมณ์อะไรที
จะผา่นมา คือไม่ไดว้ิงไปตามอารมณ์ทงัหลายเหล่านนั ไม่ไดติ้ดอนันนั ไม่ติดอนันี ไม่ไดสุ้ขทางนนัสุขทางนี ไม่
ไดดี้ใจกบัสิงนนั เสียใจกบัสิงนี แต่จิตเป็นผูรู้้อยูเ่สมอเป็นผูรู้้เรืองราวทงัหลาย เมือจิตเป็นอยา่งนีแลว้ อารมณ์ทงั
หลายทีมาพดัอารมณ์ดีกดี็ อารมณ์ชวักดี็ อารมณ์ทงัหลายมาพดัมาไตร่ตรองเขา้ไปกดี็ จิตมีความรู้สึกอยา่งนนั จิต
อนันีไม่เป็นอะไร คือไม่ไดห้วนัไหวเพราะอะไร เพราะจิตนนัรู้ตวั จิตนนัสร้างความอิสระไวใ้นตวัของมนัมนัถึง
สภาพของมนั ถึงสภาพอนัเดิมของมนั ทาํไมมนัถึงสร้างสภาพอนัเดิมไวไ้ด้ คือผูรู้้พิจารณาอยา่งแยบคายแลว้วา่
สิงทงัหลายทงัปวงนนัมนัเป็นอาการทางธาตุอนัหนึง ไม่ไดมี้ใครทาํอะไรใคร เหมือนกบัสุขทุกขที์มนัเกิดขึนมา
อยา่งนีแหละ เกิดขึนมามนักส็กัแต่วา่สุข มนักส็กัแต่วา่ทุกข์ ไม่มีใครเป็นเจา้ของ "สุข" จิตกไ็ม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
"ทุกข"์จิตกไ็ม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ดูเอานนั มนัไม่ใช่เรืองของจิตจะเอา มนัคนละเรืองคนละอยา่ง สุขกส็กัแต่วา่สุข
เฉยๆ ทุกขก์ส็กัแต่วา่ทุกขเ์ฉยๆท่านเป็นผูรู้้เท่านนั

แต่ก่อนนี เมือโลภะ โทสะ โมหะ มีมูลแลว้นะ พอเห็นกรั็บเลย สุขกเ็อา ทุกขก์เ็อาเขา้ไปเสวย เราเป็นสุขเราเป็น
ทุกข์ ไม่หยดุไม่หยอ่น นนัจิตยงัไม่ทนัรู้ตวั ยงัไม่สวา่งไสว ไม่มีอิสระ จิตไปตามอารมณ์ จิตไปตามอารมณ์ คือ
จิตเป็นอนาถา ไดอ้ารมณ์ดีกดี็ไปดว้ยมนัลืมเจา้ของ เจา้ของเดิมนนัเป็นของทีไม่ดีไม่ชวั นีอนัเดิมของมนัถา้จิตดีก็
ดีไปดว้ย นนัคือมนัหลง ถา้จิตไม่ดีกไ็ม่ดีไปดว้ย จิตทุกขก์ทุ็กขไ์ปดว้ย จิตสุขกสุ็ขไปดว้ย ทีนีเลยเป็นโลก
อารมณ์มนัเป็นโลกติดไปกบัโลก ใหเ้กิดสุขใหเ้กิดทุกข์ ใหเ้กิดดีใหเ้กิดชวั ใหเ้กิดทุกสิงทุกอยา่งทีมนัเป็นไปใน
ของไม่แน่นอน ถา้ออกจากจิตอนัเดิมแลว้กไ็ม่แน่นอนเลย มีแต่เกิด มีแต่ตาย มีแต่หวนัไหว มีแต่ทุกขย์ากลาํบาก
ตลอดสินกาลนาน ไม่มีทางสินสุดจบลงสกัที มนัเป็นตวัวฏัฏะทงันนั

เมือเราพิจารณาอยา่งแยบคาย มนักต็อ้งเป็นไปตามทีมนัเคยเป็น จิตนนัไม่มีอะไร มนัเป็นเพราะเรายดึ อยา่งเช่น
คาํนินทา หรือสรรเสริญของมนุษยท์งัหลาย อยา่งเขาวา่ คุณชวัอยา่งนีแหละ ทาํไมเราจึงเป็นทุกข์ มนัเป็นทุกข์
เพราะเขา้ใจวา่เขาวา่ มนัเลยไปหยบิเอามาใส่ใจ การทีไปหยบิไปรับรู้มาอยา่งนนั รู้ไม่เท่าทนัแลว้ไปจบัมาความ
รู้สึกอนันนัแหละเรียกวา่ เอามาแทงเจา้ของ "อุปาทาน" เมือมาแทงแลว้ ทีนีมนักเ็ป็น "ภพ" เป็นภพทีจะใหเ้กิด
ชาติ คาํพดูบางสิงบางอยา่ง ถา้เราไม่รับรู้มนัเสีย สกัแต่วา่เป็นเสียง อยา่งนนัมนักไ็ม่มีอะไร อยา่งเขมรเขามาด่า
เราอยา่งนี เรากไ็ดย้นิอยู่ สกัแต่วา่เสียงเสียงเขมรเฉยๆ สกัแต่วา่เป็นเสียง ไม่รู้จกัความหมายวา่เขาด่าเรา จิตมนัไม่
รับ อยา่งนีกส็บาย หรือพวกญวนพวกภาษาต่างๆเขามาด่าเราอยา่งนี เรากไ็ดย้นิแต่เสียงเฉยๆ กส็บาย มนัไม่รับ
เอาเขา้มาแทงจิตจิตอนันีพดูถึงการเกิดและดบัของจิตนี รู้เรืองกนัง่าย เมือเรามาพิจารณาอยา่งนีเรือยๆไป จิตก็
ค่อยๆละเอียดขึน เพราะมนัผา่นความหยาบมาแลว้

เรืองสมาธิ คือความตงัใจมนั จิตยงิมนัเขา้มา ยงิมนัหมายเขา้มา ยงิพิจารณาเขา้มา ยงิแน่เขา้มา มนัจริงๆวา่จิตนีไม่
เป็นไปกบัใคร จิตอยา่งนีเชือแน่จริงๆกไ็ม่เป็นไปกบัใคร ไม่เป็นไปกบัอารมณ์ อารมณ์เป็นอารมณ์ จิตเป็นจิต ที
จิตเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นดีเป็นชวั เพราะจิตหลงอารมณ์ ถา้ไม่หลงอารมณ์แลว้ไม่เป็นอะไร จิตนีไม่ไดห้วนัไหว
สภาวะอนันีเรียกวา่เป็นสภาพรู้อนัหนึง สิงทงัหลายทงัปวงเหล่านนัเป็นอาการของธาตุทงัหมด เกิดแลว้กด็บัไป
เฉยๆอยา่งนี ถึงแมเ้รามีความรู้สึกอยา่งนี แต่ยงัละไม่ได้ กมี็นะ การละไดห้รือละไม่ไดก้ช่็างมนัเถิด ใหมี้ความรู้



หรือมีความหมายไวอ้ยา่งนีเสียก่อนในเบืองแรกของจิต เราค่อยพยายามเข่นฆ่าเขา้ไปเรือยๆ เมือเห็นอยา่งนีแลว้
จิตถอยออกมา พระบรมศาสดาหรือคมัภีร์ท่านกล่าววา่เป็น "โคตรภจิูต" โคตรภูจิตนี คือจิตมนัจะขา้มโคตรภูมิ
จิตของปุถุชนยา่งเขา้ไปหาอริยชน ซึงเป็นมนุษยปุ์ถุชนเรานีเอง มี "โคตรภบุูคคล" พอกา้วเขา้ไปถึงจิตพระ
นิพพาน แต่ไปไม่ได้ ถอยออกมาปฏิบติัขนัหนึง ถา้เป็นคนกเ็หมือนคนเดินขา้มหว้ย ขาขา้งหนึงอยูฟ่ากหว้ยทางนี
อีกขาหนึงอยูฟ่ากหว้ยทางโนน้ เขา้ใจแลว้ล่ะวา่ หว้ยฝังทางโนน้กมี็ ฝังทางนีกมี็ แต่ไปไม่ได้ ถอนมาทีบุรุษผูน้นั
เขา้ใจวา่ ฝังทางโนน้กมี็ฝังทางนีกมี็ นีคือโคตรภูบุคคล หรือโคตรภูจิต แปลวา่รู้เขา้ไปแต่ไปยงัไม่ได้ ถอนกลบั
มา เมือรู้แลว้วา่สิงเหล่านีมีอยู่ มาดาํเนินไปสร้างบารมีไป มาบาํเพญ็เขา้ไป เห็นวา่มนัแน่นอน มนัเป็นอยา่งนนั
จะตอ้งตรงไปทางนนั พดูง่ายๆ สภาพทีเราพากนัมาประพฤติปฏิบติัอยูเ่ดียวนี ถา้พิจารณาตามเรืองราวจริงๆแลว้
มนัมีหนทางทีจะตอ้งไป คือเรารู้หนทางในเบืองแรกวา่ ความดีใจหรือเสียใจไม่ใช่หนทางทีเราจะเดิน เราตอ้งรู้จกั
อยา่งนี ซึงกเ็ป็นอยา่งนนัจริงๆ เพราะถา้ไปดีใจ มนักไ็ม่ใช่ทาง เกิดทุกขไ์ด้ ไปเสียใจกเ็กิดทุกขไ์ดน้นัคือเราคิดได้
อยา่งนีแต่วา่ยงัละไม่ได้

ทีนีตรงไหนทีมนัถูก ใหน้าํเอาความดีใจและเสียใจไวส้องขา้งพยายามเดินตรงกลาง เอาติดไวเ้ท่านนั อนันีถกูหน
ทาง เรากาํหนดรู้อยู่ แต่ยงัทาํไม่ได้ เมือเรายงัทาํไม่ได้ ถา้ติดสุขหรือทุกขเ์รากรู้็จกัอยูเ่สมอวา่มนัติด เมือนนัแหละ
เราจะถูกได้ เมือจิตติดสุขอยูอ่ยา่งนีกไ็ม่ไดส้รรเสริญมนั เมือจิตติดทุกขก์ไ็ม่ไดดู้ถูกมนั เราจะไดดู้มนัล่ะทีนีสุขก็
ผดิ ทุกขก์ผ็ดิ เขา้ใจอยูว่า่มนัไม่ใช่หนทาง รู้น่ะรู้อยู่ แต่ยงัละไม่ได้ ยงัละไม่ได้ แต่รู้อยู่ รู้แลว้ไม่ไดส้รรเสริญสุข
ไม่ไดส้รรเสริญทุกข์ ไม่ไดส้รรเสริญทางทงัสองนนั ไม่ไดส้งสยั รู้วา่ไม่ใช่หนทางเหมือนกนั ทางนีกไ็ม่ใช่ ทาง
นนักไ็ม่ใช่ เอาทางกลางนีเป็นอารมณ์อยูเ่สมอเลยทีเดียว ถา้หากจิตพน้จากทุกขสุ์ขเมือใดแลว้ จะเกิดอนันีขึนเป็น
หนทาง ใจเรายอ่งเขา้ไปรู้เสียแลว้ แต่วา่ไปเลยไม่ได้ ถอนออกมาปฏิบติั เมือสุขเกิดขึนมา มนัติด ใหเ้อาสุขนนั
ขึนมาพิจารณา เมือทุกขเ์กิดขึนมา มนัติด กใ็หเ้อาทุกขน์นัขึนมาพิจารณา จนมนัรู้เท่าความสุขเมือใด จนมนัรู้เท่า
ความทุกขเ์มือใด นนัเอง มนัจึงจะวางสุขมนัจึงจะวางทุกข์ วางดีใจนีวางเสียใจนี วางโลกทงัหลายเหล่านี
เป็น"โลกวทูิ" ได้ เมือตวัผูรู้้มนัวางไดเ้มือใด มนักล็งทีนนัเลย ทาํไมมนัถึงลงทีนนั เพราะมนัเดินเขา้ไปแลว้ ที
นนัมนัรู้แลว้ แต่มนัไปไม่ได้ เมือจิตติดสุขติดทุกขก์ไ็ม่หลงมนั พยายามคุย้ออก พยายามเขียออกเสมอ อนันีอยู่
ตรงระดบัเป็น "พระโยคาวจร" ผูเ้ดินทางยงัไม่ถึงที

อาการเหล่านีเพง่ดูในขณะจิตของเจา้ของ ไม่ตอ้งสอบสวนอารมณ์อะไรเลยทีเดียว เมือมนัติดอยูใ่นทงัสองอยา่งนี
ใหรู้้เสียวา่อนันีมนัผดิอยูแ่น่ๆทงัสองอยา่ง มนัติดอยูใ่นโลกนนัเอง สุขกติ็ดอยูใ่นโลก ทุกขก์ติ็ดอยูใ่นโลก นนัมนั
ติดอยูใ่นโลก โลกมนัตงัขึนไดก้เ็พราะไม่รู้เท่าทนันนัแหละ ไม่ใช่เกิดจากอะไรอืน เพราะไม่รู้เท่าทนัมนักเ็ขา้ไป
หมายไปปรุง ไปแต่งเป็นสงัขารเลยนนั มนัสนุกอยูต่รงนีแหละ การปฏิบติัติดตวัไหนมนักก็ระหนาํอยูไ่ม่วาง ติด
สุขมนักก็ระหนาํสุขเลย จิตของเรามนัไม่ไดป้ล่อยตวั ติดทุกขอ์ยา่งนีมนัจบับึงเลย พิจารณาเลย มนัจะเขา้ดา้ยเขา้
เขม็ มนัไม่วางหรอก อารมณ์ทงัหลายเหล่านี มนัไม่มาตา้นทานไดห้รอก ถึงแมม้นัผดิ รู้จกัวา่ผดิจิตไม่ได้
ประมาท จิตใหญ่ๆนนัไม่ไดป้ระมาท คลา้ยกบัวา่เราเดินเขา้ไปเหยยีบหนาม เราไม่อยากเหยยีบหรอกหนาม ระวงั
เตม็ที แต่มนัเหยยีบไป เหยยีบแลว้พอใจไหม กไ็ม่พอใจ เมือเรารู้จกัหนทางแลว้วา่ อนันีมนัเป็นโลก อนันีมนั
เป็นทุกข์ อนันีมนัเป็นตวัวฏัฏะ เรารู้จกัแต่วา่มนัเหยยีบเขา้ไปเสีย มนักไ็ปกบัความสุขความทุกข์ คือความดีใจ
เสียใจอยา่งนีเป็นตน้ แต่มนักย็งัไม่พอใจนะ มนัพยายามทาํลายสิงเหล่านีออก ทาํลายโลกออกจากใจอยูเ่สมอเลย
ทีเดียว จิตขณะนีแหละสร้างอยูนี่นะ ปฏิบติัตรงนี สร้างอยูนี่ บาํเพญ็อยูนี่ นีเรืองทาํความเพียร เรืองปฏิบติั มนั
สนทนาอยูอ่ยา่งนี พิจารณาอยูอ่ยา่งนี เรืองขา้งในของมนั สิงเหล่านีเมือมนัถอนโลกแลว้ มนักค่็อยขยบัตวัเขา้ไป
เรือยๆ ทีนีผูรู้้ทงัหลายเหล่านีแหละ เมือรู้แลว้ รู้อยูเ่ฉยๆ รู้เท่านนั รู้แจง้ ไม่รับส่วนกบัผูใ้ด ไม่รับเป็นทาสใคร
ไม่รับส่วนกบัใครรู้แลว้ไม่เอา รู้แลว้วาง รู้แลว้ละสุขกมี็อยูเ่หมือนกนั ทุกขก์มี็อยูเ่หมือนกนั อะไรกมี็อยูเ่หมือน
กนั แต่ไม่เอา



เมือเห็นอยา่งนีแลว้ กรู้็จกัวา่ เออ! จิตเป็นอยา่งนี อารมณ์เป็นอยา่งนี จิตพรากจากอารมณ์ อารมณ์พรากจากจิต
จิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์ ถา้รู้จกัสิงทงัสองเหล่านีแลว้ เขา้กนัเมือใดเรากรู้็มนัเมือนนั เมือจิตประสบกบั
อารมณ์เมือใดกรู้็เมือนนั เมือการปฏิบติัของพระโยคาวจรเจา้ทงัหลาย ขณะยนื หรือเดิน หรือนงั หรือนอนนนัมี
ความรู้สึกอยูอ่ยา่งนีเสมอแลว้ อนันีท่านเรียกวา่ "ผูป้ฏิบติัปฏิปทาเป็นวงกลม" เป็นสมัมาปฏิปทา ลืมตวัไม่ได้
ลืมไม่ได้ ไม่ใช่ดูแต่ของหยาบ ดูของละเอียดขา้งใน ขา้งนอกมนัวางเอาไว้ ทีนีกดู็แต่กายกบัจิต ดูแต่อารมณ์กบั
จิตนี ดูมนัเกิด ดูมนัดบั ดูเกิดแลว้กด็บัไป ดบัแลว้กเ็กิดขึนมา ดบัเกิด เกิดดบั ดบัแลว้เกิด เกิดแลว้ดบั ผลทีสุดกดู็
แต่ความดบัเท่านนัล่ะทีนี "ขยัยะวยัยงั" ความสินไปเสือมไปเป็นธรรมดาของมนั เป็นขยัยะวยัยงั จิตใจเมือเป็น
อยูอ่ยา่งนี จิตไม่ไปสืบสาวเอาอะไรหรอก มนัจะทนัของมนัล่ะทีนี เห็นกส็กัแต่วา่เห็น รู้กส็กัแต่วา่รู้ มนัเป็นของ
มนัอยูอ่ยา่งนนั อนันีปรุงไม่ได้ อนันีแต่งไม่ได้

ฉะนนั การปฏิบติัของเราอยา่ไปมวังมมนั อยา่ไปสงสยั การรักษาศีลของเรากเ็หมือนกนั เหมือนกบัทีวา่มานีล่ะ
พิจารณาดูซิวา่มนัผดิหรือไม่ผดิ ดูแลว้เลิก อยา่ไปสงสยั การทาํสมาธิกเ็หมือนกนั ทาํสงบ...สงบไป ทาํไปๆ
สงบไป มนัจะคิดกช่็างมนั ใหเ้รารู้จกัเรืองของมนั บางคนนะอยากใหส้งบ แต่ไม่รู้จกัความสงบ ไม่รู้จกัความ
สงบจิตความสงบนนัมีสองอยา่ง สงบเรืองสมาธิอนัหนึง สงบเรืองปัญญาอนัหนึง

สงบเรืองสมาธินีหลง หลงมากๆเลย สงบเรืองสมาธินีคือปราศจากอารมณ์มนัจึงสงบ ไม่มีอารมณ์มนักส็งบ กติ็ด
สุขล่ะทีนี แต่เมือถูกอารมณ์กง็อเลย กลวั กลวัอารมณ์ กลวัสุข กลวัทุกข์ กลวันินทา กลวัสรรเสริญ กลวัรูป กลวั
เสียง กลวักลิน กลวัรส สมาธินีกลวัหมด ถึงไดไ้ม่อยากออกมากบัเขา ถา้คนทีมีสมาธิแบบนี อยูแ่ต่ในถาํนนั
เสวยสุขอยูไ่ม่อยากออกมา ทีไหนมนัสงบกไ็ปซุกไปซ่อนอยูอ่ยา่งนนั ทุกขม์ากนะสมาธิแบบนี ออกมาอยูก่บัผู ้
อืนเขาไม่ได้ มาดูรูปไม่ได้ ไดย้นิเสียงไม่ได้ มารับอะไรไม่ได้ ตอ้งไปอยูเ่งียบๆอยา่งนนัไม่ตอ้งใหใ้ครเขาไปพดู
ไปจา สถานทีตอ้งสงบ

สงบอยา่งนีใชไ้ม่ได้ สงบขนันนัแลว้ใหเ้ลิก ถอนออกมา พระพทุธเจา้ท่านไม่ไดบ้อกใหท้าํอยา่งนนั ถา้ทาํอยา่ง
นนัแลว้ใหเ้ลิก ถา้มนัสงบแลว้ เอามาพิจารณา เอาตวัสงบมาพิจารณา เอามาต่อกบัอารมณ์ เอามาพิจารณา รูปกดี็
เสียงกดี็ กลินกดี็ รสกดี็ โผฏฐพัพะพวกนี ธรรมารมณ์พวกนี เอาออกมาเสียก่อน เอาตวัความสงบนนัมาพิจารณา
เป็นตน้วา่มาพิจารณา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อะไรต่างๆเหล่านี พิจารณา อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา พิจารณา
โลกทงัสินทงัปวงนีเอง เอามาพิจารณาแลว้ ถึงคราวใหส้งบกน็งัสมาธิใหส้งบเขา้ไป แลว้กม็าพิจารณา ใหม้าหดั
ใหม้าฟอก เอามาต่อสู้ มีความรู้แลว้เอามาต่อสู้ เอามาฝึกหดั เอามาทาํ เพราะไปอยูใ่นนนัไม่รู้จกัอะไรหรอกนนั
มนัไปสงบจิตเฉยๆ เอามาพิจารณาขา้งนอกกส็งบเขา้ไปเรือยๆถึงขา้งใน จนมนัเกิดความสงบอยา่งยกใหญ่ของมนั

ความสงบของปัญญานนั เมือจิตสงบแลว้ ไม่กลวัรูป เสียงกลิน รส โผฏฐพัพะ และไม่กลวัธรรมารมณ์ ไม่กลวั
กระทบมนัเดียวนีรู้มนัเดียวนี กระทบมนัเดียวนี ทิงมนัเดียวนี กระทบมนัเดียวนี วางมนัเดียวนี เรืองสงบของ
ปัญญาเป็นอยา่งนี

ทีนีเมือจิตเป็นอยา่งนี มนัละเอียดยงิกวา่นนันะ จิตจะมีกาํลงัมาก เมือมีกาํลงัมาก ทีนีไม่หนี มีกาํลงัแลว้ไม่กลวั
นะ เมือก่อนเรากลวัเขา แต่เดียวนีเรารู้แลว้ เราไม่กลวั รู้กาํลงัของเราแลว้ เราไม่กลวัเห็นรูป เรากพ็ิจารณารูป ได้
ยนิเสียงกพิ็จารณาเสียง เราพิจารณาไดต้งัตวัไดแ้ลว้ ไม่กลวั กลา้ แมก้ระทงัอาการรูปกดี็ เสียงกดี็ กลินกดี็เป็นตน้
เห็นวนันีวางวนันี อะไรๆกว็างไดห้มด เห็นสุขวางสุข เห็นทุกขว์างทุกข์ เห็นมนัทีไหนวางมนัทีนนั เออ! วางที
นนั ทิงทีนนัเรือยๆไป มนัไม่เป็นอารมณ์อะไรล่ะทีนี เอาไวที้นนั เรากม็าอยูบ่า้นของเรา ไปเห็นเรากทิ็ง เห็นเราก็
ดู ดูแลว้เรากว็าง สิงทงัหลายเหล่านีหมดราคา ไม่สามารถทาํอะไรเราได้ อนันีเป็นกาํลงัวิปัสสนาเมืออาการเกิด



ขึนมาอยา่งนี เปลียนชือวา่เป็น "วิปัสสนา" รู้แจง้ตามความเป็นจริง นนั! รู้แจง้ตามความเป็นจริง อนันีความ
สงบชนัหนึงสงบของวปัิสสนา สงบดว้ยสมาธินียาก ยากจริงๆนะ กลวัมาก

ฉะนนั เมือสงบเตม็ทีแลว้ ทาํอยา่งไร เอามาหดั เอามาฝึก เอามาพิจารณา อยา่ไปกลวั อยา่ไปติด ทาํสมาธินีไป
ติดแต่สุข นงัเฉยๆก็ไม่ใช่นะ ถอนออกมา สงครามนนัท่านวา่ไปรบ ไม่ใช่เราไปอยูใ่นหลุมเพลาะ หลบแต่ลูก
กระสุนเขาเท่านนัหรอก ถึงคราวรบกนัจริงๆเอาปืนยงิกนัตูมๆอยูห่ลุมเพลาะกต็อ้งออกมานะ ถึงเวลาจริงๆแลว้ไม่
ใหเ้ขา้ไปนอนในหลุมเพลาะรบกนันะ นีกเ็หมือนกนั ไม่ใช่ใหเ้อาจิตไปหมอบอยูอ่ยา่งนนันะ อนันีเบืองแรกมนั
จะตอ้งผา่น มีศีล มีสมาธิจะตอ้งหดัคน้ตามแบบตามวธีิ มนักต็อ้งไปอยา่งนนั อยา่งไรก็ตาม อนันีกล่าวไวเ้ป็น
เลาๆ เมือเราผูป้ระพฤติปฏิบติัแลว้นนัแหละ อยา่สงสยัเลย เรือง
นีอยา่ไปสงสยัมนั มนัมีสุขกดู็สุขมนัมีทุกขก์ดู็ทุกข์ ดูแลว้
พยายามเข่นมนั ฆ่ามนั ปล่อยมนั วางมนั รู้อารมณ์นนั ปล่อย
มนัไปเรือยๆ มนัอยากนงัสมาธิหรือเดินจงกรมกช่็างมนั จะคิด
ไปกช่็าง ใหรู้้เท่าทนัจิตของเรา ถา้คิดไปมากๆ แลว้เอามารวม
มนัเสีย ตดับทมนัอยา่งนีวา่

"สิงทีเจา้นึกมานีเจา้คิดมานี เจา้พรรณนามานี เป็นสกัแต่วา่
ความนึกความคิดเฉยๆหรอก สิงทงัหลายเหล่านีมนัเป็นอนิจจงั
ทุกขงั อนตัตา เป็นของไม่แน่นอนหมดทุกอยา่ง" 

ทิงมนัไวน้นั! 



เครืองอยู่ของบรรพชิต
การฉนัตอ้งใหม้นัสาํรวม อยา่ใหมี้เสียงดงัใหม้นักระเทือนหูทายก เดียว
ทายกกจ็ะเอามาเพิมเขา้ไปอีก นีมนัเป็นอยา่งนี เรียกวา่ฉนัขอดบาตร คือ
เกลาบาตร ขดูบาตรใหม้นัมีเสียง ตน้บญัญติัดูเหมือนจะเป็นอยา่งนนั ตาม
ทีผมจาํๆมาตามบญัญติั ไม่ใช่วา่ฉนัหมดตามเป็นจริง ฉนัหมดนีมนัรู้จกั
ประมาณ นีมนัไม่มีอะไร รู้จกัประมาณคือฉนัหมด ไม่เรียกวา่ฉนัขอด
บาตร ฉนัใหม้นัมีเสียงดงั เพือใหม้นักระเทือนหูทายก เดียวทายกกเ็อามา
เพิมอีก มนักไ็ดแ้กงอีกเท่านนัแหละ นนัมนัมีความหมายอยา่งนนั นนัเรียก
วา่ ฉนัขอดบาตร

อยา่ฉนัแต่ยอดลงไป ถา้เราไม่ฉนัจากยอดลงไป เราจะทาํอยา่งไร กน้มนัก็
อยูข่า้งล่าง ยอดมนักอ็ยูข่า้งบนหรือเราจะควาํบาตรลงฉนัหรือไงอยา่งนี คือ
อยา่ฉนัตงัแต่ยอดลงไป อนันีกห็มายความวา่เจาะเป็นรูลงไปตรงกลางท่าน
วา่อยา่ฉนัแต่ยอดลงไป ในความเป็นจริงทีถูกแลว้กคื็อ ฉนัใหม้นัเสมอลงไป อยา่งขา้วเจา้ทีเราฉนันีกก็วาดใหม้นั
ราบ ฉนัใหม้นัเสมอลงไป นีตอบคาํทีวา่ฉนัแต่ยอดลงไป ถา้เราไม่ฉนัขา้งบนลงไป เราจะทาํอยา่งไร นีความ
หมายมนัเป็นอยา่งนี

ดงันนัการขบฉนันี เสขิยวตัรนีมนักมี็ประโยชน์มากเหมือนกนัก่อนจะฉนันนัท่านจึงใหรู้้วา่บดันีเราจะฉนั ในใจ
ของเราตอ้งมีวตัรในการฉนั เราตอ้งนอ้มรําลึกถึงพระวนิยั ฉนัในบาตร หรืออยา่ฉนัใหเ้มลด็ขา้วตกลงในบาตร
อยา่งนีเป็นตน้

ในความเป็นจริงเมลด็ขา้วทีเขา้ไปในปากเรานนั มนัถูกอามิสแลว้มนักห็ล่นลง แลว้มนัขาดลงไป แสดงวา่มนัขาด
ออกจากกนั ท่านวา่มนัผดิ อยา่งเหงือเราไหลปุดลงไปนี อนันีมนัไม่เนืองกนั ถา้เราจบับาตรแลว้เหงือมนัไหลซึม
ลงไปตามนี เนืองกนัไปกบับาตรอยา่งนีอนันีท่านไม่เรียกวา่มนัตกลงในบาตร คือเอาขณะนี ทีขาดลงมา จากที
ขาดลงมา มนักเ็ป็นการขาดประเคน หรือวา่เรามีขนมอยูใ่นบาตร มีขา้วอยูใ่นบาตร เราบอกวา่ เณร...จงเอาขนม
สกั ๒ กอ้น หรือเอาขา้วสกักาํหนึง เณรเขากเ็อา เมือเขายกขึน ทีอยูใ่นกาํมือเป็นของทีใหเ้ขาแลว้ ทีมนัหล่นลง
มาเป็นตน้ ยงัเป็นปัญหาอยูอ่ยา่งนี ถา้หากวา่เราคิดแลว้กเ็ป็นของเคร่งหรือตึงอะไรไปอยา่งนี แต่วา่ในสิกขาบท
ทงัหลายเหล่านี ถา้หากวา่เราสาํรวมอยู่ พยายามอยูก่ไ็ม่เป็นอาบติั เราเอือเฟืออยู่ สาํรวมอยู่

ดงันนั การฉนันีมนัจึงเป็นวตัรทีสาํคญั ระวงั เมือเราจะฉนั เรากต็อ้งนึกถึงการฉนั ฉนัคาํใหญ่ ฉนัคาํโต ฉนัขอด
บาตร ฉนัดงัจิบๆจุ๊บๆอะไรต่างๆเหล่านี มนัเป็นเบด็เตลด็ต่างๆ แต่วา่กอ็ยา่ไปปล่อยมนันะ อนันีนะ อยา่ไปวาง
อะไรมนั ตอ้งมองดูมนัใหดี้ การฉนัครังแรกนี ท่านจึงเอาของลงในบาตรใหเ้รียบร้อย อยา่รีบ ดูจิตเราเสียก่อน
ใหม้นัรู้ทวัถึงดว้ย ในเวลาเราฉนัอยา่งนี ใหจิ้ตสงบเสียก่อนถา้มนัอยากจะฉนัเร็วๆกพ็ยายามใหม้นัชา้ๆ ใหม้นัอยู่
ไดเ้ป็นปกติ แลว้เรากค่็อยฉนัของเราไป เรียกวา่ สงัวร สาํรวม ระวงั ถา้หากวา่เราปล่อยมนัเลย มนักไ็ม่ได้ ไม่มี
การสงัวร สาํรวม ระวงั



อะไรกช่็างมนัเถอะ พระวินยัเลก็ๆนอ้ยๆ นีมนัมีพิษเหมือนกนัคือ มนัผดินนัเองแหละ ไม่ใช่อืนไกล มนัอยูที่สติ
เราเป็นคนมีสติอยูมี่สมัปชญัญะอยู่ รู้อยู่ เห็นอยู่ เมือเราจะทาํอะไร เรากต็อ้งรู้อยู่ เห็นอยู่ เมือเรามีความรู้ชดัเจน
อยู่ เป็นตน้ มนักรู้็จกัความผดิถูก หรือหากวา่เรายงัไม่รู้จกัความผดิกส็งสยั ตรงนีมนัไม่งาม ตรงนีไม่ค่อยดีสิงที
จิตใจเราวา่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามนนัแหละ มนัไม่ควรแลว้

ถา้หากวา่เราตงัใจฉนันะ มนักดี็ ฉนัมีสติ มีความระมดัระวงัการฉนัการเคียว การจบัอะไรต่ออะไร อยา่งวางอะไร
ลงในกระโถนนีมนัเพลง้...เพลง้ เมลด็นอ้ยหน่าหรือเมลด็มะขาม หรือเมลด็อะไรทงัหลายนี อนันีมนัไม่มีอะไร
หรอก แต่วา่สติเรามนัไม่ค่อยมี มนัไม่สงัวร สาํรวม คือ ท่านตอ้งการใหม้นัเงียบ ในความสงบนี การเคียวการขบ
ฉนันี รู้จกั มนัดงัเกินไปไหม มนัมีเสียงเกินไปไหม มนัรีบเกินไปไหม มนัอะไรเกินไปไหม นี ถา้เรามีสติอยูใ่น
ตวัของเรานี มนักมี็ระเบียบเรียบร้อย

ดงันนั ท่านจึงวา่ฉนัจงัหนันนั ท่านไม่ใหไ้ปมองดูบาตรของคนอืน ใหม้องดูในบาตรของตน บางทีมนักไ็ปเพง่
โทษคนอืนเสียอะไรต่ออะไรมนัหลายอยา่งในเวลานนั คือไม่เห็นจิตของเจา้ของ

ดงันนั พระวินยันีกร็วมเขา้กบัธรรมะ พระวนิยัทีใหส้งัวรสาํรวมนีกใ็หเ้กิดธรรมะ มนักเ็ป็นศีลนนัเอง เป็นเครือง
ควบคุมเรา ท่านอาจารยม์นัสมยันนั ท่านไม่ใชช้อ้น มนัเป็นของแขง็ ตกับาตรมนัดงัอยา่งหนึงท่านเอาลง เมือเอา
ชอ้นเขา้ในปากแลว้ เอามือยดัเขา้ไปในปากอยา่งนนั แต่สมยันีกย็งัมีคนถืออยู่ รักษาขอ้วตัรอยู่ แต่เขามีชอ้นกเ็มือ
เวลาทีสาํคญั ตอ้งมีความระมดัระวงั อะไรกช่็างมนัเถิด อนันีเรามารวมถึงวา่ผูป้ฏิบติั เมือพดูถึงการปฏิบติันี มนั
รวมเป็นธรรม

ปฏิบติัธรรมมนัรวมพระวนิยั มนัรวมธรรมะเขา้ดว้ยกนั เป็นขอ้ปฏิบติัเรียกวา่การปฏิบติัธรรม พระพทุธเจา้ก็
บรรลุซึงธรรมะ ไม่ไดย้นิท่านวา่บรรลุซึงพระวินยั บรรลุซึงธรรมะทีมารวมกนัแลว้ เราจึงเรียกวา่เป็นการปฏิบติั
ธรรม

ทีนีท่านสอนวา่ ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความกาํหนดัยอ้มใจอยา่งนีเป็นตน้ ธรรมนนัคืออะไร

เราจะมีความรู้สึกทางจมูกกดี็ รู้สึกทางตากดี็ รู้สึกทางหูกดี็รู้สึกทางร่างกายกดี็ รู้สึกทางจิตกดี็ คาํทีวา่ธรรมเหล่า
ใดนนั หมายเอาสภาวะสัมผสัถูกตอ้งในอายตนะของเรา เช่นวา่ มีรูปสวยๆ เรามองดูแลว้ มนักาํหนดั มนัยอ้มใจ
มีความกาํหนดัมนักย็อ้มใจ อยา่งเราใชบ้ริขารสวยๆงาม อยา่งนีเป็นตน้ มนัใหเ้กิดความกาํหนดั มนัยอ้มใจ มนั
ยอ้มใจของเราขึนไปๆเรือยๆ มนัเป็นเหตุใหเ้ราลืมตวัของเรากไ็ด้ ท่านจึงใหพิ้จารณา จีวรกดี็ สงัฆาฏิกดี็ บริขาร
ทงัปวงนีจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสชั นีน่ะ เมือรวมเขา้มานี มนัปฏิบติัอยูต่รงนี ท่านจึงใหพ้ิจารณาปัจจยัทงั
สีนี

ปัจจยัทงัสีนี เมือหยบิจีวรขึนมาท่านกต็อ้งใหพ้ิจารณา เมือฉนัอาหารบิณฑบาตกต็อ้งพิจารณาเสนาสนะ ทีอยูที่
อาศยัท่านกใ็หพ้ิจารณา ยาบาํบดัโรคท่านกใ็หพ้ิจารณา นีรวมแลว้มนัเป็นปัจจยัสีทาํไมท่านจึงใหพิ้จารณา อะไร
มนัเป็นเหตุใหมี้ความกาํหนดัมีความยอ้มใจขึน จะเป็นวตัถุกต็าม จะเป็นนามธรรมกต็าม ยอ้มใจใหเ้ราโลภ ยอ้ม
ใจใหเ้รากาํหนดั ยอ้มใจใหเ้ราโกรธ ยอ้มใจใหเ้ราสารพดัอยา่งละ ไม่ปกติเสียแลว้ ทุกอารมณ์มนัเป็นอยา่งนนั นี
เรียกวา่การยอ้มใจ เรียกวา่เป็นธรรมทงัหมด จะเป็นวตัถุกเ็ป็นธรรม จะเป็นนามธรรม มนักเ็ป็นธรรม ขอแต่วา่
อะไรนนัมนัมาทาํใหค้วามกาํหนดัยอ้มใจเกิดขึน อนันนัเรากต็อ้งระวงั มนัตอ้งระวงั



ธรรมอะไรเป็นไปเพือความประกอบทุกข์ ประกอบไวซึ้งทุกขคื์อไม่ปล่อยทุกข์ อะไรทีมนัเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิดอยู่
แลว้เรากไ็ม่ปล่อยทุกข์ เรากส็ะสมมนัขึน จะเป็นวตัถุกต็าม จะเป็นความรู้สึกนึกคิดกต็าม นีมนัสงัสมไวซึ้งทุกข์

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือความอยากใหญ่ใฝ่สูง เป็นไปเพือความไม่สนัโดษยนิดีในของทีมีอยู่ อยา่งนี เป็นไปเพือ
ความเลียงอนัยากเป็นไปเพือความเกียจคร้าน เป็นไปเพือความคลุกคลีหมู่คณะทงัหลายเหล่านี ท่านตรัสเป็นส่วน
หนึงวา่ อนันีไม่ใช่ธรรมและไม่ใช่วินยั ไม่ใช่สตัถุสาสน์ คาํสงัสอนของพระศาสดาของเรา ตรงกนัขา้มนนั ท่าน
วา่อนันนัเป็นธรรมคาํสอน สตัถุสาสน์คาํสอนของพระพทุธเจา้ของเรานีอยา่งนี

ธรรมทงัหลายเหล่านี ถา้เราสงัวรสาํรวมมนัจะเกิดอยูทุ่กวถีิทางมนัจะเป็นธรรมะ เป็นคุรุธรรม มนัหนกั นีเรียกวา่
ปฏิบติัธรรมะ ถา้รู้อยา่งละเอียดอยา่งนี มนักรู้็จกัธรรมะ มนัมากทีสุดละ ไม่จนธรรมะไดพ้ิจารณา

ฉะนนั ขอ้วตัรปฏิบติันี เพือใหเ้ขา้ไปรู้ไปเห็นสิงทงัหลายเหล่านนั มนักเ็ป็นคลา้ยๆพืนฐาน อยา่งเราจะปลูก
อาคารสกัหลงัหนึงมนัมีขา้งบนสองชนัสามชนั มนักอ็ยูข่า้งบนโน่น แต่พืนฐานกคื็อตวัวางรากฐานนีเอง มนัจะ
ทรงตวัมนัอยูไ่ดก้เ็พราะรากฐานของมนัมนัคง

การประพฤติปฏิบติันีมนัรกรุงรังเหลือเกินทีธรรมะมนัจะอยูฉ่ะนนัเราจึงพยายามถอนอะไรออก ทีมนัรกรุงรังน่ะ
ถอนมนัออก อยา่งความกาํหนดัยอ้มใจ อยา่งความเกียจคร้าน อยา่งความอยากใหญ่ใฝ่สูง เป็นตน้ ใครมีปัญญา
มากเท่าไร การปฏิบติักย็งิกวา้งออกไป กย็งิละเอียดออกไป

การปฏิบติัธรรมนี ท่านมารวมเขา้กนัเสียเป็นพระธรรมวนิยัรวมกนัทงัสองอยา่ง เป็นพระธรรมวนิยั เป็นขอ้
ปฏิบติัเพือใหบ้รรลุซึงธรรม บรรลุซึงสนัติธรรมคือความสงบระงบั ดงันนั ขอ้ปฏิบติัของผูป้ฏิบติันีมนัถึงมาก แต่
วา่มนักไ็ม่มีอะไรยุง่ยาก ถา้เรามีสติเตม็เปียมแลว้

สติทีจะเตม็เปียมนีกเ็รียกวา่เราจะตอ้งพยายาม จะตอ้งฝึกเรือยๆ เช่น ผมเคยพดูใหฟั้งวา่ เราจะลงมาทาํวตัร ลง
โบสถ์ เขา้มานีเราตอ้งกราบ มาองคเ์ดียวกต็ามเถอะ มาทาํอะไรกก็ราบพระ เมือเสร็จแลว้จะกลบักฏิุกก็ราบพระ
เมือเราออกไปถึงกฏิุแลว้ เราขึนไปบนกฏิุแลว้กน็งักราบพระ ฝึกเสียก่อน ฝึกใหม้ากๆ บางคนกรํ็าคาญใจ ฮึ...ลุก
ขึนกก็ราบ นงักก็ราบ อะไรกก็ราบ สารพดัอยา่งล่ะ อยา่งนีฝึกสติของเราใหม้นัมีสติจนใหม้นัชาํนาญ ใหม้นั
ชาํนาญในสิงทงัหลายดงันี

สตินีมนัคือความระลึกไดอ้ยูเ่สมอ มีสติกมี็สมัปชญัญะ เริมจากจิตของเรานีเอง ทาํใหม้นัชาํนาญ บางคนกคิ็ดวา่
มนัป่ามนัเถือนถือมนัถือรันถือขลงัอะไรไปอยา่งนีกมี็ คิดอยา่งนีกมี็ แต่วา่ทางกา้วของมนักต็อ้งไปอยา่งนี ตงัแต่
นอ้ยไปหาโตขึนมา จะตอ้งทาํอยา่งนี

เรืองพระวนิยั เรืองพระธรรม มนักมี็ความสงสยั ถา้เราปฏิบติัมนักส็งสยั สงสยักช่็างมนัเถอะ สงสยักท็าํไป
พยายามทาํไป คือวา่เราทาํทีไหนมนักมี็ความแลาดอยูที่นนั ทาํดว้ยการพินิจ ทาํดว้ยการพิจารณา เราทาํตรงนีเราก็
ตอ้งพิจารณาอยูต่รงนี ความฉลาดมนักเ็กิดขึนมาเรือยๆไป คือ เหมือนกนักบัเราไดฟั้งธรรมะ ไดเ้รียนมาก ไดฟั้ง
มาก เป็นพาหุสจัจะ

ไดฟั้ง มนัไดค้น้ควา้ในใจของมนั นีเรียกวา่เรากาํลงัศึกษา มนัเป็นเสขจิต มนัจะตอ้งศึกษาอยูก่่อน ก่อนทีมนัจะรู้
แลว้มนักเ็ป็นอเสขจิต นีรู้เรืองของมนัแลว้ ไม่ตอ้งศึกษาแลว้ อยา่งนี



ไม่อยา่งนนัเราอยา่ไปถือวา่เราไดเ้รียนมามาก เราไดรู้้มามากเราอยา่ไปถืออยา่งนนั

ถือวา่ใครเป็นคนหลงล่ะ เท่านีแหละ ถือวา่ใครมนัเป็นคนหลงกนั คนทีเรียนมากๆ หรือคนทีไม่ไดเ้รียนเลย อยา่ง
นีใหเ้ราคิดใหม้นัดีๆ คนทีหลงน่ะ เรียนมากๆมนักห็ลงกนัได้ ไม่เรียนมนัหลงกไ็ดอ้ยา่งคนเราเกิดมา ตงัแต่เลก็ๆ
จนแก่ จะวา่เราเก่งกไ็ม่ได้ เก่งเพราะอะไร เก่งเพราะเราเกิดมานานอยา่งนีกไ็ม่ได้

ไม่ไปทีไหนทงันนัแหละ สจัจธรรมไม่วงิไปตรงไหนแหละ มนัอยูค่งทีของมนั ท่านจึงเรียกวา่สจัจะ ความเป็น
จริง สจัจะความจริงคือไม่เคลือนจากทีมนั เราจึงนอ้มใจเราเขา้ไปถึงสจัจธรรม จนกวา่สจัจธรรมมนัจะตงัอยูใ่น
จิตของเรา ไม่เคลือนที มนัไม่ตามกระแสใจของคน มนัไม่ตามความรู้สึกนึกคิดของคน ความรู้สึกนึกคิดเป็น
ความรู้สึกนึกคิดอนัหนึง สจัจธรรมนนักเ็ป็นอยา่งหนึง ถา้เรามีความรู้สึกนึกคิดทีเป็นสจัจธรรม มนักเ็ป็นสจั
จธรรม ถา้เรามีความรู้สึกนึกคิดแหวกแนวออกไป แต่เราเขา้ใจวา่มนัถูก อนันนัมนักไ็ม่เป็นสจัจธรรม

ไดค้วามวา่ ทีเรามาปฏิบติักนัทุกคนนี เรายงัไม่รู้ตามเป็นจริงฉะนนั การฟังการเรียนท่านจึงใหพิ้จารณา อนันีท่าน
พดูมนัผดิอยา่งนีเรากฟั็งมนัผดิ อนันีท่านพดูไปมนัถูก อนันีเท่ากบัวา่ท่านวา่ถูก อยา่เพิงไปยาํวา่มนัถูกมนัผดิใน
การฟังเลย คนฟังกส็กัแต่วา่เราฟังไป มนัไม่จบตรงนี มนัไปจบทีการรู้ขึนมาเอง มนัวนิิจฉยัเกิดความรู้ขึนมาเอง
ในจิตทีผอ่งใสเมือไร มนัจึงจะรู้จกัทีนี

ดงันนั ทุกคนทีเรามาปฏิบติันีกม็ารับฟัง อนันนัมนัถกู อนันีมนัผดิ พระพทุธเจา้ท่านกย็งัไม่ไดส้อนอยา่งนนั ท่าน
ใหฟั้ง เราฟังสิงทีมนัผดินนัมนักไ็ม่ผดิอะไร เราฟังสิงทีมนัถูกนนัมนักไ็ม่แปลกอะไรเป็นคนฟัง เอาความรู้ซึงมนั
เกิดขึนในจิตของเรา

ฉะนนั ท่านจึงตดัมนัเสียวา่ อนันีกอ็ยา่ไปหมายมนัมนั อะไรทุกอยา่งมนัเกิดขึนมากเ็รียกวา่ เออ...อนันีเราคิดวา่
มนัไม่ถูก อนันีเราคิดวา่มนัผดิ อนันีเราคิดวา่มนัดี เดียวเรากไ็ปยดึดี แลว้กไ็ปยดึสิงทีไม่ดี แลว้กไ็ปยดึสิงทีมนัผดิ

แมเ้ราไปยดึสิงทีมนัถูกนะ อะไรทุกอยา่ง ถา้เราเขา้ไปยดึมนัโดยไม่มีปัญญานนั มนัผดิหมดละ ใหเ้ขา้ใจอยา่งนี
เราเขา้ไปยดึมนัถือมนัมนัโดยทีไม่มีปัญญา ไม่มีเงือนไข อยา่งนีมนักผ็ดิ

ถึงแมม้นัถูกอยู่ ความถูกนนัมนักไ็ม่ผดิ มนัผดิอยูที่การทีเราเขา้ไปยดึ ไปยดึความถูก ไปยดึความผดิ เช่นเราเป็นผู ้
ปฏิบติั ของคนอืนมนัผดิ ของเรามนัถูก อยา่งนีเป็นตน้

เห็นของเราถูก เห็นคนอืนผดิอยา่งนี ถา้มนัเป็นกใ็หเ้ป็นอาการอยา่ไปเอาความแน่นอนกบัมนั อยา่ไปยนืยนักบัมนั
มาก จะไดค้วามยนืยนัมาก กคื็อเรียกวา่ มนัยงัไม่แน่นอนนนัเอง เราปล่อย มิไดส้งสยัในสิงทงัหลายเหล่านนั มนั
รู้อยูใ่นนนั อนันีคือการปฏิบติั เพราะอยา่งนนั การปฏิบติันีมนัถึงตอ้งพยายาม ค่อยๆทาํ ค่อยๆคิด ค่อยๆพิจารณา
เอา รุนแรงมนักไ็ม่ได้

เมือไปถึงทีไหนกต็ามเถอะ ถา้เราไปดูสถานทีต่างๆในวดัเรากต็าม นอกวดัเรากต็าม อะไรกต็าม หนงัสืออะไรนนั
ทีเขียนขึนมากต็ามเถอะ โดยมากกอ็า้งวา่อนันีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทงันนัแหละ แต่พระพทุธเจา้เรากไ็ม่
เห็น คาํสอนของท่านเรากไ็ม่รู้อยา่งนนัท่านจึงสอนไวว้า่ อยา่ไปเชือในสิงทีเขาวา่มนัถูก อยา่ไปเชือในสิงทีเขาวา่
มนัผดิ ตรงนนัคนไปมากมนัถูก ตรงนนัไม่มีคนไป ตรงนนัปฏิบติัไม่ถูก อะไรทงัหลายเหล่านี คือความเป็นจริง
นนักเ็ป็นอยา่งนนัแหละท่านวา่อยา่ไปยดึเอาทางเดียว เป็นกามสุขลัลิกานุโยโค กดี็อตัตกิลม-ถานุโยโค กดี็ ถา้มนั
เกิดขึนมานนั ท่านไม่ไดย้ดึมนัคือท่านใหรู้้มนั



ถา้ไปยดึความสุขนนัมนักผ็ดิละ มนัเป็นกามไปเสีย ถา้ไปยดึทุกขม์นักผ็ดิอีกแหละ ความเป็นจริงเรืองสุขหรือ
เรืองทุกขนี์ เป็นเรืองจะใหเ้ราพิจารณาปล่อยวาง อยา่ไปหมายมนัมนั อนันีมนัผดิ ผดิแลว้กแ็ลว้ไป อนันีมนัถูก
ถูกแลว้กแ็ลว้ไป อยา่ไปยดึมนัถือมนัมนัใหเ้รารู้

แต่เบืองแรก เบืองแรกจริงๆนะ คนเรามนักต็อ้งยดึ ถา้จะใหป้ล่อยเลย ใหว้างเสีย มนักว็างไม่ได้ วางอะไร ความ
ยดึเราไม่มีนีอยา่งเรามีวตัถุในมือของเราอยา่งนี ท่านวา่เอามนัทิงเสีย คนนนัมนักรู้็วา่ทิงกไ็ด้ เพราะมนัมีของทีจะ
ทิงในมือของเรา ถา้เราไม่มีอะไรจะทิงท่านวา่ใหทิ้งเสียกไ็ม่มีทีจะทิง อะไรในมือเราไม่มี คือ ของมนัไม่มี

ผมเคยเล่าใหฟั้ง มนัชดัดี วนันนัผมเคยเล่าวา่ นกัปฏิบติัสองคนเถียงกนั นงัประชุมกนัอยูอ่ยา่งนี มีลมอยา่งหนึง
กบัมีธงอยา่งหนึง ธงมนักไ็หวตวัไปมาอยูเ่รือย ต่างคนต่างกดู็อยู่ คนหนึงกถ็ามวา่ ธงไหวตวัเพราะอะไร อีกคน
หนึงกต็อบวา่ เพราะลม คนทีสองกว็า่ไม่ใช่ เป็นเพราะธงมนัมี นีเอาสิ มนัมาตรงไหนล่ะ

ถา้ลมไม่มี ธงกไ็ม่ไหวตวัไม่แกวง่ มนัจึงเกิดความรู้สึกวา่ คนหนึงวา่ ทีธงมนัจะแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเพราะลม
ไม่ใช่ คนทีสองวา่มนัเป็นเพราะมีธง คนหนึงวา่มนัเป็นเพราะมีลมมาพดัมนั คนหนึงวา่ไม่ใช่ มนัเป็นเพราะธง นี
กเ็ถียงกนัอยูอ่ยา่งนีล่ะ มนัเหตุผลอยา่งนีเรือยไป ถา้ไม่มีธง มนักไ็ม่แกวง่ ถา้มีธง ไม่มีลม มนักไ็ม่กวดัแกวง่มนัก็
ติดกนัอยูต่รงนี

นีถา้เรามองเห็นง่ายๆ มนักเ็ป็นแต่ธงกบัลมเท่านนัแหละ มนัจึงแกวง่ เมือมนัแกวง่ แลว้กเ็กิดปัญหาขึนมา นี คน
หนึงวา่เป็นเพราะมีลม คนหนึงวา่เป็นเพราะมีธง

ผูฉ้ลาดท่านวา่ ท่านทงัสองมนัทุกขท์งันนัแหละ ถา้ท่านไปติดอยูใ่นแง่นี ท่านกทุ็กขท์งันนัแหละ ไม่มีทางพน้ แต่
ถา้หากวา่ท่านรู้สึกวา่ ธงกไ็ม่มี ลมกไ็ม่มี แลว้มนักห็มดเรือง ปัญหามนักจ็างไปปัญหามนักห็มดไป กเ็พราะวา่ธง
นนักส็มมติขึนมาใหม้นัมีเป็นธง ลมนนักส็มมติขึนมาใหม้นัเป็นลม มนัเป็นเรืองสมมติ มนักติ็ดสมมติกนัอยูอ่ยา่ง
นนัแหละ ไม่มีทางทีจะไป เมือรู้จกัการปล่อยวาง ธงมนักไ็ม่มี ลมมนักไ็ม่มี มนัเรืองสมมติทงันนั มนักห็มด
ปัญหา มนักไ็ม่เกิดขึนมา อนันีกน่็าเอาไปวจิยั น่าเอาไปพิจารณา

เราผูศึ้กษาอยูนี่กเ็หมือนกนั กาํลงัมาปฏิบติันี ปฏิบติัใหม้นัถูกเดียวนีเราไม่รู้จกัวา่ มนัถกูมนัผดิ ผดิเรากไ็ม่รู้จกั
ถูกกไ็ม่รู้จกั มนัไม่รู้จกัผดิ ไม่รู้จกัถูกตามความเป็นจริงคือสจัจธรรม.ดงันนัพระพทุธ-เจา้ท่านจึงวา่ อยา่ไปยดึมนั
ถูกกเ็ป็นฐานสมมติของเขา ผดิกเ็ป็นฐานสมมติทงันนั อยา่ไปหมายมนัมนั เราวา่ตรงนีมนัถูก เขาวา่ผดิ เป็นตน้
พดูกนัคาํสองคาํเรากเ็ลิก เรืองมนักห็มด เขาวา่อนันนัไม่ถูกเราวา่ถูกกพ็ดูกนัคาํสองคาํ ไม่ต่อมนักห็มด นี เรือง
มนัจบลงอยา่งนนั

ถา้คนหนึงไปยนัวา่ถูก คนหนึงไปยนัวา่ผดิ ไม่ลงกนัมนักท็ะเลาะกนัเท่านนั ยงิผดิใหญ่เลย พดูถึงเรืองจิตมนัเป็น
อยา่งนนั เรืองธรรมะจริงๆ คือปฏิบติัไปจนถึงวา่มนัไม่มีปฏิบติั จนถึงวา่มนัถึงความปล่อยวาง

ผูป้ฏิบติัมนักแ็สดงกายแสดงวาจาของมนัในทีนนัแหละ เพราะวา่กายกบัจิตนีมนัเป็นของสืบเนืองกนั อยา่งหนา้
ตา อวยัวะ กิริยาท่าทางของคนพน้ทุกข์ มนัเป็นอยา่งไร มนักพ็อมองเห็นได้ ดงันนั ผูป้ฏิบติัแลว้ จึงมีความยมิ
แยม้แจ่มใส จึงมีความซาบซึง เพราะอะไรเพราะท่านไม่ยดึในสิงทงัหลายเหล่านนั จิตใจกเ็ป็นปกติ หนา้ตากเ็ป็น
ปกติ ไม่แสดงอะไรออกจากปกติทงันนั จิตใจมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั



ผมเคยพดูวา่ การปฏิบติัของพวกเราทงัหลายนนัน่ะ สมยันีมนักย็งิมีมาก หลายอยา่งหลายประการ ยงิทาํใหพ้วก
เราทงัหลายวุน่วายกนัมาก เช่นวา่วดัหนองป่าพงเรานีปฏิบติัอยา่งนี บางคนกไ็ม่ชอบบางคนกช็อบ นีมนัเป็นอยา่ง
นี บางคนมนักเ็ป็นธงนนัแหละ บางคนมนักเ็ป็นเพราะมีลมอยา่งนี สิงทงัหลายเหล่านีมนัจึงเป็นเครืองวนิิจฉยัดว้ย
ตนเอง ธรรมเหล่านีท่านเรียกวา่เป็นปัจจตัตงั รู้เฉพาะตวัของเราเฉพาะความเป็นจริงของเรา มนัเกิดขึนอยา่งไร
มนัรู้ไดเ้ฉพาะเจา้ของ

ทียวัยวนกคื็อ อารมณ์ จริงๆอารมณ์นนัมนัไม่ยวัยวนหรอกแต่มนัยวัยวนกย็วัยวนใหค้วามฉลาดเราเกิด มนัปลุก
ใหเ้ราศึกษาอารมณ์ ใหศึ้กษาอารมณ์กคื็อศึกษาโลก เมือศึกษาโลก รู้จกัโลกแลว้กคื็อรู้จกัสุขรู้จกัทุกข์ ความสุข
ความทุกขม์นักโ็ลกนนัเอง เมือเขา้ใจโลกแลว้กถึ็งซึงความสบาย มนัจึงเกิดความสุข มนัจึงเกิดความทุกข์

ธรรมทีปฏิบติันี พระพทุธเจา้วา่ใหย้ดึสุข เบืองแรกใหย้ดึสุขยดึเรือยไปเถอะสุข แต่ยดึดว้ยปัญญาของมนั ยดึไป
เรือยๆ แมว้า่มนัจะมีทุกขเ์กิดขึนมา ถึงมนัหนกัเรากไ็ม่ยอมปล่อยมนั ไม่ยอมวางมนัเพราะอะไร เพราะเราคิดวา่
ของนีมนัดี ของนีมนัถูกอยา่งนี ยดึเรือยไป ถา้เขาวา่อนันีไม่ดีเรากไ็ปทุกข์ อนันีไม่ถกูเรากไ็ปทุกข์ มนักต็งัมานะ
ใหเ้กิดขึนมาตรงนนัอีกแหละ

ดงันนัอารมณ์ทีมนักระทบอยูทุ่กวนันี ถา้เราพิจารณาซาํเขา้ไปมนัเป็นบุญคุณทีสุด ทีจะปลุกตวัของเราใหตื้นขึน
มาดูอะไรต่างๆ ใหม้นัซาบซึงต่อไป ใหม้นัรู้เรืองมนั ทีเราไม่สบายกเ็พราะวา่เราอยากใหม้นัเป็นอยา่งนนั ไม่
อยากใหเ้ป็นอยา่งนี คาํทีวา่ไม่อยากนนัแหละคืออยาก ทีวา่ไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งนี เราไม่ชอบ นีคืออยากล่ะ ไม่
อยากน่ะมนักลบัเป็นอยาก เป็นกิเลส มนัเป็นตณัหา อยา่งเราเบือมนั ไม่อยากรู้มนั ไม่อยากเห็นมนั นีกนึ็กวา่เรา
เบือ มนัจึงเพิมความกาํหนดัขึน เพิมความหลงขึนเท่าตวั มนัอยา่งนี

คาํวา่ ความอยาก หรือความไม่อยาก สองอยา่งนีมนัเป็นภาษาทาํใหค้นรู้สึกเท่านนัแหละ ถา้พดูถึงธรรมะที
พระองคท่์านตรัสแลว้จริงๆนนัมนักเ็ท่าๆกนั ความอยากนีมนัเป็นโทษ เหมือนกนักบัทีวา่ความไม่อยาก นีกเ็ป็น
โทษ ทีวา่ไม่อยากหรืออยากนี มนัอยากดว้ยความโง่ ไม่อยากกไ็ม่อยากดว้ยความโง่ คือมนัผดิน่ะ เป็นทุกข์

เราจะไปวางของทงัหลายเหล่านีทีปฏิบติัไปนี มนัถึงมองไม่ออกมนัไปยดึถือมนัถือรันอยูไ่ม่หยดุนนัแหละ มนัก็
เลยเกิดทุกขขึ์นมาไดค้วามเป็นจริงนนั สิงทีมนัถูกหรือสิงทีมนัผดิ สิงทีมนัสุขมนัทุกขน์นัไม่ใช่สิงทีสงบนะ

อยา่งเราเห็นวา่ แหม! มนัสุขใจ มนัสบายเหลือเกิน อยา่งนีเป็นตน้ ทีมนัสุขหรือทุกขน์นั ไม่ใช่ทางทีสงบนะ ไม่
ใช่ทีสงบ มนัมีสุขปนอยูน่นั มนัมีทุกขป์นอยูน่นั แต่วา่มนัถูกอะไร มนัถูกเดก็ๆทีปฏิบติัใหม่ๆ มนัสุข คือมนัเอา
อกเอาใจ มนัมีศรัทธาเกิดขึนทีจะปฏิบติั มนัมีความอยากทีจะปฏิบติัต่อไป มนัมีกาํลงั มีกาํลงัมนัไม่สุขเฉยๆ มนั
ไม่ทุกขเ์ฉยๆ มนัเขา้ไปยดึมนัถือมนัเสียดว้ยอยา่งนี

สุขทีพระพทุธเจา้ท่านสอน ทุกขที์พระพทุธเจา้ท่านสอนนนัท่านพดูเป็นอาการของมนัเท่านนั ลกัษณะนนัมนัเป็น
อยา่งนนั อาการมนัเป็นอยา่งนนัเฉยๆ สกัแต่วา่อารมณ์มนัวบูขึนมา ทีเดียวเท่านนัมนักห็ายไป กไ็ม่มีอะไร ตวัสุข
นนัมนักไ็ม่มี ตวัทุกขน์นัมนักไ็ม่มี

ถา้เราไม่ยดึมนัถือมนั มนักมี็ขึนมาตรงนนั เดียวนนั เช่นวา่เราไดย้นิเสียงอยา่งนีเป็นตน้ พอเสียงมนัดงั อยา่งทีวา่
เราวางอะไรลงพืนนี มนัเสียงดงัเป๊ะ ยงัไม่เกิดอะไรขึนมา มีแต่เสียงเป๊ะเท่านนัน่ะ ไม่มีอะไรมีแต่เสียงเฉยๆ ก็ไม่



มีอะไรเกิดขึนมา ยงัไม่เป็นอะไร ต่อไปถา้เราคิดวา่ เอ หรือตุก๊แกมนัหล่นลงพนื ต่อไปนะ เรากก็ลวัเท่านนัแหละ
หรืองูมนัตกลงตรงนี มนัหล่นตรงนี มนักก็ลวัเท่านนัแหละ

ทีหนึงมนักระทบเฉยๆแต่ทีสองน่ะมนัต่อไปแลว้ งูหรือตุก๊แกหรืออะไรทงัหลายต่อไป

เสียงกเ็หมือนกนั พอไดย้นิปุ๊บ แค่นีมนักมี็เสียงเท่านนั ไม่ไดมี้อะไรต่อไป ต่ออีก พอกระทบมนักจ็ะเกิดอีกต่อ
หนึงนะ นีเสียงผูห้ญิงนีหรือเสียงผูช้าย มนัต่อไป ความเป็นจริงเสียงครังแรก มนัไม่เป็นใคร มนัมีสมัผสัเฉยๆ
เท่านนัแหละ พอมีเสียงพบัขึนมาเท่านนัแหละ เออ...ผูช้ายหรือผูห้ญิงๆมนัไม่วา่หรอก มนัมีแค่เสียงเฉยๆพอต่อ
ไปนี เออ...เสียงผูห้ญิงนี พอใจวา่เสียงผูห้ญิงเป็นตน้ มนักมี็ความรู้สึกทีวา่เป็นผูห้ญิง มนัเป็นปฏิปักษก์นักบั
ผูช้าย และเมือคิดต่อเรือยๆไป มนัเป็นอายตนะอยา่งนนั ถา้หากวา่เราเขา้ใจในตวัของเราเขา้ใจในจิตของเจา้ของ
นะ มนักง่็ายขึน ความเป็นจริงมนัคนละครัง คนละคราว มนัไม่ติดๆกนั มนัคนละอยา่ง

ดงันนัการปฏิบติันีท่านวา่ ใหมี้สติ เรากไ็ม่ค่อยเขา้ใจนกั ใหมี้สมัปชญัญะกไ็ม่ค่อยเขา้ใจนกั ความเป็นจริงตวัสติ
นี ตวัสมัปชญัญะนีคือใหร้ะลึกได้ ทาํใหม้นัรู้ตวั สองอยา่งนีมนัเป็นพืนอยูแ่ลว้ ถา้มีสิงทงัสองอยา่งนีเป็นธรรม
สองอยา่ง สติสมัปชญัญะ สตินีกแ็ปลวา่ระลึกได้ สมัปชญัญะกแ็ปลวา่กลวั เมือเกิดสองอยา่งนี มนัจะไปดึงเอา
ปัญญามา วิงเขา้มาดูสิ รู้ไหม กลวัไหม หรือไม่กลวัไหม อะไรไหมมนัจะรู้แจง้ เพราะปัญญากระทบเขา้มาอีก
ดึงเขา้มาดูอยา่งนี อนันีพดูถึงอาการจิต มนักต็อ้งเป็นไปอยา่งนี มนัต่อไต่ไปอยา่งนี

เพราะฉะนนั เมือเราตงัใจปฏิบติันนั สิงทีเราทาํอยูทุ่กวนันีใหม้นัมีสติ ใหม้นัมีสมัปชญัญะ ใหม้นัมีปัญญา ใหม้นั
รู้รอบอยูเ่สมอสาํรวมระวงัใหม้นัเกิดขึนมา เช่นวา่การบริโภคอาหาร อาหารทงัหลายเหล่านีมนัเป็นของสะอาดอยู่
ไม่ใช่มนัเป็นของสกปรกมาตงัแต่เดิมของมนั การห่มผา้ ผา้จีวรผนืนีเราใชไ้ป ต่อไปมนัสกปรก ไม่ใช่วา่มนั
สกปรกมาแต่เดิมของมนั อะไรทงัหมดทีเราใชก้นัอยูนี่แหละ มนัสกปรก มนัครํามนัคร่า อนันีมนัเป็นขึนมาใหม่
เพราะเอามนัมาใชอ้ยา่งจีวรนี จีวรทีมนัสดใสนี มนัไม่สกปรกหรอก แต่เมือมนัมาถูกกายของเรา มนัจึงสกปรก นี
มนักแ็กทิ้ฏฐิความเห็นของเราสิ

ถา้หากวา่กายเรามนัสวยมนังามนี ผา้ทีสะอาดอยูม่าถูกเขา้ ทาํไมมนัถึงสกปรก มนัส่อใหเ้ห็นอยา่งนนั สิงทงั
หลายมนักต็ามไปเรือยๆ เช่นอาหารการขบฉนั อยา่งทีเราสวดกนัอยูทุ่กวนันี สวดชดัทงันนัแหละ อาหารนีมนัไม่
ใช่เป็นของสกปรกมาแต่เดิมมนันะ เมือมาถูกเขา้ในกายอนัไม่สวย มนัเลยสกปรกไปเสีย พดูง่ายๆคือมูตรหรือคูถ
เรานีเอง

มูตร คูถ มนัเป็นของสะอาดทงันนัแหละ อยา่งนาํทีเราฉนัเราดืมไปนี นาํในขวดนี มนัเป็นของทีสะอาด เมือเรา
ดืมเขา้ไปแลว้น่ะออกมามนัเป็นปัสสาวะ เหมน็ ความเหมน็เช่นนี ไม่ใช่วา่มนัเหมน็มาแต่เดิมมนันะ มนัเขา้ไปใน
ทอ้งเราแลว้ออกมามนัถึงเหมน็ แสดงวา่นาํนีมนัมาสกปรกเมือมนัมาถูกร่างกายของเรานีเอง ไม่ใช่วา่มนัสกปรก
มาแต่ก่อน

อาหารการขบฉนัเรานีกเ็หมือนกนั มนัเป็นของเอร็ดอร่อย มนัเป็นของทีสะอาดมาอยา่งนี แต่วา่เมือเขา้มาถูกใน
ร่างกายของเราแลว้นะเอาออกมาแลว้ทีนี ปิดจมูกเสียแลว้ มองดูกไ็ม่ได้ อะไรมนักไ็ม่ไดเ้พราะอะไร อาหารนีมนั
สกปรกเมืออยูใ่นกายเรานีเท่านนั แต่ก่อนมนัไม่สกปรก มนัมาสกปรกทีมาถูกกายเราเขา้เท่านี มนักเ็กิดเป็นของ
สกปรก อนันีมนัคือความจริง คือมนัชดัเขา้ไปอีกทีหนึง



นีถา้เราคิดดูสิงทงัหลายเหล่านี เสนาสนะทีเราอยูนี่ ใหม้นัคุม้ฟ้าคุม้ฝน ไม่เอาอะไรใหม้นัเกินไปกวา่นนัมากมาย
ถา้เราไดอ้ยูสิ่งทีมนัดีกดี็ ทีเขาสมมติวา่มนัดีมนัร้าย กเ็อาคุม้ฟ้าคุม้ฝนนนัแหละ เป็นประมาณของมนั อยูก่ใ็ห้
สบาย ใหส้งบ ไม่ไดติ้ด

ยากเ็หมือนกนั ยาบาํบดัโรค อนันีมนักเ็ป็นปัจจยัทีพวกเราทงัหลายจะอาศยักนัในยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย เพือไม่ให้
โรคเบียดเบียนเพือจะไดมี้โอกาสทาํความเพียรเตม็ที ไม่ใหม้นัมากกวา่นนั ปัจจยัทีพวกเราทงัหลายจะอาศยั คือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสชั นี ท่านไดพ้ดูเท่านี ทีเราปฏิบติักนันีน่ะ ใหม้นัอยูเ่ถอะ เรืองจีวร กใ็หรู้้จกัรักษา
ผา้ รู้จกัสบง รู้จกัจีวร รู้จกัประมาณ อยา่ใหม้นัมากเกินไปอยา่ใหม้นันอ้ยเกินไป ใหม้นัรู้จกั คือท่านไม่ใหติ้ดนนั
แหละ ไม่ใหติ้ดในสิงทงัหลายเหล่านี

เรืองของสมณะนีไม่ใช่เรืองมาก เรืองจีวร บิณฑบาต เสนาสนะเภสชั ท่านจึงใหดู้อยูนี่ เพือใหเ้ห็นของทงัหลาย
เหล่านีชดัเขา้ไป แลว้กน็อ้มเขา้มาเป็น โอปนยกิธรรม นอ้มเขา้มาในตวัของเรา มีอะไรไหมดูทีละชิน จะเห็นของ
ไม่ค่อยสวย เห็นของไม่งดงาม เห็นของเหมน็สาบเหมน็คาว ทุกอยา่งอยา่งนี เราพยายามคิดไปอยา่งนี เราพยายาม
นอ้มไปอยา่งนี

เมือเราพิจารณาสิงทงัหลายเหล่านีติดต่อกนั ของทงัหลายเหล่านีกห็มดราคา ไม่สวยไม่งาม ไม่กาํหนดั ไม่รักใคร่
หยบิขึนมากเ็รียกวา่มนัรู้มนัเห็นสกัแต่วา่เท่านนัแหละ ตณัหามนักไ็ม่เกิด อุปาทานมนักไ็ม่เกิด มีความเห็นวา่มนั
เป็นอยา่งนีเอง จุดรวมคือท่านใหรู้้เท่าสิงทงัหลายเหล่านี เพือเราจะวางได้ ปล่อยได้ รู้แลว้มนัวางได้ เช่นวา่เราไม่
รู้จกั เรากาํงูอยูอ่ยา่งนี เราสาํคญัวา่งูเป็นสตัวอื์น เป็นสตัวที์เราเอาไปทาํอาหารได้ และกส็าํคญัวา่มนัไม่มีพิษอะไร
มนักไ็ม่กลวั เพราะไม่รู้จกัมนั เพราะไม่เห็นมนั

ถา้เรามารู้มาเห็นตามความเป็นจริงของมนั เราจะเกิดกลวัขึนมาเดียวนนั สกลร่างกายของเรานีกเ็หมือนกนั หรือ
ความยดึมนัถือมนันีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่เห็นโทษ กย็ดึอยูน่นัแหละ มนัปล่อยไม่ได้ มนัวางไม่ได้ มนักเ็ป็น
เรืองอยา่งนี

การพิจารณาเรืองอาหาร ทีเราเองเป็นทีพึงอาศยัมนัอยูนี่ กเ็พือใหรู้้จกัวา่มนัเป็นอยา่งนนั มนัไม่มากไปกวา่นนั ที
นีเมือเรารู้เห็นตามความเป็นจริงไปเช่นนนั มนักเ็ป็นสจัจธรรม เมือมนัเป็นสจัจธรรมมนักไ็ม่แปรเปลียน ถึงแม้
มนัแปรเปลียน มนักเ็ป็นสจัจธรรมอยา่งนีเช่นวา่ อนิจจงั มนัไม่เทียง มนัแปร มนัไม่เทียง มนักเ็ป็นสจัจธรรมอยู่
นนัแหละ เรืองทีมนัแปรเปลียนไปนนั เป็นตน้ มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนักเ็ป็นสจัจธรรมเหมือนกนั มนัคง
ทีของมนัอยูอ่ยา่งนนั

แต่วา่ขอ้ปฏิบติัทงัหลายเหล่านี เราพึงเสียสละทิฏฐิ คือความเห็นของเรา ความเห็นของเรากบัความยดึมนัถือมนั
ของเรา ถา้เรามาเห็นวา่อนันีมนัเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เมือไรเป็นตน้ ความยดึมนัถือมนัทีมนัยดึสมาํเสมอ
เรือยๆมา ถา้เราเห็นวา่ของอนันีมนัไม่มีราคามนัไม่ใช่ของจริง มนัเป็นเรืองของสมมติ มนักว็าง

อารมณ์ทีมนัมากระทบทางตากดี็ ทางหูกดี็ ทางจมูกกดี็ ทางลินกดี็ ทางกายกดี็ ทางจิตกดี็ มนักเ็หมือนคนภาย
นอก คนภายนอกมนัเป็นตวัเป็นตน เป็นรูปธรรม แต่เมือเราไปพบเขา้ เสร็จแลว้กลบัใหม้นัเปลียนเขา้ไปเป็น
นามธรรมติดอยูใ่นใจของเรา



ถา้เรารู้จกัอารมณ์ภายใน มนักรู้็จกัอารมณ์ภายนอก รู้จกัอารมณ์ภายนอก มนักรู้็จกัอารมณ์ภายใน ทีท่านกล่าววา่
อชฺฌตฺตา ธมฺมา พหิทฺธา ธมฺมา ภายในมนักเ็ป็นอยา่งนี ภายนอกมนักเ็ป็นอยา่งนนั ทงัภายนอกภายในเอามาปน
กนัเขา้อีก มนักเ็ป็นอยูอ่ยา่งนนัถา้มนัเห็นชดัขึนเมือไร กเ็ป็นความเห็นชดัในธรรมะ ไม่ใช่วา่นงัอยูม่นัเห็นชดั ยนื
มนัเห็นชดั นอนมนัเห็นชดั อะไรกช่็างไม่เกียวกบัอิริยาบถมนัจะยนือยูก่ต็าม จะเดินกต็าม จะนงักต็าม จะนอนก็
ตาม ฉะนนัท่านจึงวา่ทาํจิตใหม้นัสมาํเสมอกบัอิริยาบถ ทาํอิริยาบถใหม้นัเสมอการยนื การเดิน การนงั การนอน
เรียกวา่อิริยาบถ

ผูที้มีความรู้สึกควบคุมอิริยาบถ การยนื การเดิน การนงั การนอน ถา้มนัยนือยู่ เมือเราสมัผสักระทบอารมณ์ขึน
มา มนักมี็ความรู้สึกอยา่งนนั คือวา่มนัเป็นของไม่เทียง ไม่แน่นอน มีกลินกช่็างมีรสกช่็าง มีโผฏฐพัพะกต็าม มี
ธรรมารมณ์อะไรกช่็างมนัเถิด เราจะยนือยูม่นักเ็ห็นอยา่งนนั เราจะนงัอยูม่นักเ็ห็นอยา่งนนั เราจะนอนอยูม่นัก็
เห็นอยา่งนนั มนัเห็นอยูอ่ยา่งนนั นีกเ็รียกวา่ มนัเป็นหนึง มนัเห็นชดั

ถา้เห็นสิงทงัหลายเหล่านี การตรัสรู้ธรรมะ การรู้เห็นธรรมะนีพระพทุธเจา้จึงวา่ไม่แน่นอน บางองคก์ย็นื บาง
องคก์น็อน ฉะนนัท่านจึงทาํสตินีใหม้นัมีอยูเ่สมอ บางองคฉ์นัจงัหนัอยูเ่ท่านนัแหละ

ผมวา่ถา้กาํหนดฉนัจงัหนัเท่านนัแหละ กาํหนดดีๆ ผมวา่มนัเกิดความรู้หลายประการทีเดียวละ เราเพง่ลงใน
อาหาร เรานงัพิจารณาโดยฉนัแลว้กาํหนด รู้จกัทงัอาหารทีจะกาํหนดวา่ไม่ถูกกบัร่างกายเรานีดว้ยและรู้จกั
ประมาณ มนักรู้็จกัชดัเจน รู้ซึงอาหารกรู้็จกั นีเรียกวา่กาํหนดอาหาร

รู้ความเป็นจริงนนั อาหารกเ็รียกวา่เป็นโทษอนัหนึง แต่มนักเ็ป็นประโยชน์อนัหนึง สาํหรับใหค้นนนั มนัป่วย
ไม่สบายกเ็พราะอาหาร ถา้เรารู้จกัอาหารตามเป็นจริงแลว้ มนักเ็กิดประโยชน์ อยา่งคนเสียทอ้งเสียไส้ อะไรต่างๆ
นี ถา้เรากาํหนดอาหารมาแลว้ มนัจะรู้จกัวา่ของนีมนัแสดงตงัแต่มนัเขา้ไปในปากของเราตงัแต่ครังแรก ถา้เรา
กาํหนดเขา้ไปถึงทีแลว้ มนัจะรู้จกัทีเดียวละ มนัจะถอนออก มนัจะรู้จกั

ดงันนัการกาํหนดอาหารนี มนัจึงเป็นยา เป็นยาอนัหนึง ใหพ้ินิจพิจารณาอยา่งนนัแลว้ มนัถึงเกิดปัญญา ถา้เราดู
เรามองดูในบาตร เราเพง่ดูในบาตรอยา่งทีพระพทุธองคท่์านวา่ เมือฉนับิณฑบาตใหม้องแต่ในบาตร อยา่มองดู
บาตรผูอื้นเพือหวงัจะยกโทษ อยา่ใหเ้มลด็ขา้วตกลงในบาตร อยา่ใหเ้มลด็ขา้วตกลงในทีนนัๆ นีมนัจะรู้เห็นหมด
ครับ ถา้เรากาํหนดลงไปเดียวนนั อะไรมนัเสียหายไม่ดีในลกัษณะอนันี ถา้เรามีสติอยูเ่ท่านนัแหละ มนัตอ้งคุม้
พระวนิยั มนัตอ้งมี มนัตอ้งรู้จกั มีสมัปชญัญะอยูม่นักก็ลวัอยูเ่ท่านนัละ เมือสิงทงัหลายเหล่านีมีอยู่ ปัญญากม็า
ช่วย มนัตอ้งเกิดปัญญาเกิดขึนมามนัเป็นเช่นนนั มนักเ็ลยสงบระงบัไปในตวัของมนั

การนงัอยูก่ดี็..การยนือยูก่ดี็.การเดินกดี็ การนอนกดี็ อิริยาบถทงัสีนีใหม้นัมีความรู้ชดัอยา่งเดียวกนั คือมนัสมาํ
เสมอ ยกตวัอยา่งง่ายๆ เช่นวา่ แมว เรามองเห็นแมวทีนี เรานงัอยู่ เห็นกเ็ป็นแมว ถา้เรายนืขึนมองกเ็ป็นแมวอยู่
ถา้เรานอนมองไปกเ็ห็นเป็นแมวอยู่ ถา้เราวงิไปเรากเ็ห็นเป็นแมวอยู่ จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน ไม่มีเปลียน
เป็นแมวทงันนั อยา่งนีเรียกวา่มนัไม่เปลียนแปลง อิริยาบถเหล่านีมนัเสมอ มนัเห็นอารมณ์นนัชดัอยู่

ไม่ใช่วา่อิริยาบถเสมอกน็งัใหม้นัเสมอยนื ยนืใหม้นัเสมอนงัไม่ใช่เวลาอยา่งนนั มนัใชค้วามรู้สึก รู้สึกอยา่งวา่เรา
นงัอยู่ เรากเ็ห็นมนัเป็นแมวอยา่งนี เรายนืขึนกมี็ความรู้สึกวา่มนัเป็นแมว เรานอนลงกเ็ห็นวา่มนัเป็นแมว มนัเป็น
แมวอยูเ่ท่านนัละ มนัไม่เปลียนแปลงล่ะ นีทีวา่อิริยาบถเสมอ นนัคือความรู้สึกอยา่งนี มนัไม่เปลียนแปลง ก็



เพราะวา่มนัเป็นแมวจริงๆ นีมนัจึงไม่เปลียน ไม่ใช่วา่นงัอยูเ่ป็นแมวลุกขึนมนัเป็นสุนขั เดินไปมนักเ็ป็นสุกร
อะไรไปอยา่งนนั ไม่ใช่อยา่งนนั มนัคงที คือมนัชดั อยา่งนีเรียกวา่ อิริยาบถมนัเสมอ

บางคนกไ็ปจดัวา่ การภาวนานนัยนืกใ็หเ้ท่ากนักบันงั นงักใ็หเ้ท่ากบันอน นอนใหเ้ท่ากนักบัเดิน อนันีกท็าํไดอ้ยู่
แต่ทาํไดช้วัคราวเตม็ที ถา้หากพดูถึงความรู้สึกจริงๆแลว้ มนัจะตอ้งอิริยาบถเสมอกนัคือ ความรู้สึกมนัเสมอกนั
ถา้เรารู้จกัอารมณ์ทีมนัเสมอกนันะ เราจะไม่วา่กลางวนั หรือจะวา่กลางคืน กระทบอะไร เป็นตน้ จิตของเราจะมี
หลกัอยูอ่ยา่งนนั มนัไม่ซาํเติมอะไรทงัหลายทงันนัล่ะ เรียกวา่เป็นปกติ จิตมนัเป็นปกติ เรียกวา่ ปกติจิต มนัเป็น
ปกติจิต

ในความเป็นจริง ท่านกล่าวไวว้า่ จิตไม่ค่อยเป็นปกติอยูอ่ยา่งนีแต่วา่เมือมนัจะผดิปกตินนั กเ็พราะวา่เสียงมากระ
ทบ กลินมากระทบรสมากระทบ โผฏฐพัพะมากระทบ มนักเ็ปลียน เปลียนไปทาํไม เพราะมนัหลงอารมณ์ มนั
หลงไปตามรูป ตามเสียง ตามกลิน ตามรสมนัหลงไปอยา่งนนั มนักเ็ปลียนสิ มนัเปลียนไปตามอารมณ์นนัแหละ
นีคือจิตมนัไม่รู้จกั คือจิตมนัประกอบดว้ยความโลภ โกรธ หลง อยูนี่ มนักต็อ้งเปลียน เปลียนไปตามนนั ตามรูป
ตามเสียง ตามกลิน ตามรส

ทีนีไม่ใช่วา่รูปมนัใหเ้ปลียนไป ความรู้สึกเราเองนนัพาใหเ้ปลียนไป อนันีเราชอบ มนักเ็ปลียนไปอยา่งหนึง อนันี
เราไม่ชอบ มนักเ็ปลียนไปอีกอยา่งหนึง ความเป็นจริงสิงทงัหลายกเ็ป็นปกติของมนัดงันนัโลกนีพระพทุธเจา้ท่าน
จึงสอนไวว้า่ โลกวิทู ใหรู้้แจง้โลก รู้แจง้โลก กคื็อ รู้แจง้ซึงอารมณ์นนัแหละ อารมณ์กเ็หมือนกบัโลก โลกมนัก็
เหมือนอารมณ์ ถา้เรารู้อารมณ์เรากรู้็โลกอนันีอยา่งแจ่มใส ถา้เราไม่รู้จกัอารมณ์ เรากไ็ม่รู้โลกอยา่งแจ่มใส

พระพทุธเจา้ท่านเห็น ท่านจึงตรัสรู้เป็นโลกวิทู ผูรู้้แจง้ซึงโลกพระพทุธเจา้ท่านกต็รัสรู้อยูใ่นโลกนีแหละ ตรัสรู้
อยูใ่นรูปนี ในเสียงนีในกลิน ในรส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์นี ไม่ใช่วา่ท่านหนีไปทีไหนหรอก ท่านเห็นสิงเหล่า
นีมนัชดั อารมณ์ทุกอยา่งมนักส็มาํเสมอของมนั ทีเราวา่มนัดีมนัชวั มนัสุขมนัทุกข์ กเ็พราะความรู้สึกของเราเท่า
นนัแหละ อนันนัมนักเ็ป็นธรรมดาอยู่ เป็นปกติของโลก นีจิตใจของเราไม่ไดโ้ทษอะไรทงันนัแหละ ไม่ไดโ้ทษ

นอกจากนนักย็อ้นมาในตวัของเรา เช่นวา่ เราเกิดมาแลว้ มนัแก่ มนัเจบ็ มนัตาย อยา่งนีเป็นตน้ ถา้เราไม่รู้จกัก็
นอ้ยใจ ดีใจเสียใจ อะไรทงัหลายเหล่านี ในรูปในนามนี ในความเป็นจริงสิงทงัหลายเหล่านีเขาเป็นอยา่งนีของ
เขาเองมาแลว้ ไม่ใช่วา่เขาเพิงเป็นเดียวนี

เรามาพบในเวลานีกดู็เหมือนวา่มนัเป็นอยา่งนี โลกเขาเป็นมาอยา่งนีแต่ไหนแต่ไรมา มนัเป็นเองอยา่งนี ไม่ใช่วา่
มนัเป็นอยา่งอืน ทีมนัจะเปลียนแปลงไปนีกเ็พราะจิตของเรานนัเอง ไปหมายมนัในสิงทงัหลายเหล่านนัมนัจึงเกิด
ความดีใจขึน มนัจึงเกิดความเสียใจขึนเท่านนัอนันีมนักไ็ม่มีอะไร ทีเราปฏิบติันีกไ็ม่ตอ้งหมาย อนันีมนัซึงมนัลึก

ทีเราปฏิบติักนัทุกวนันี กใ็หรู้้จกัอยูใ่นขอบเขตของเรา ทีเรามาปฏิบติันี มนัอยากจะไดต้ามปรารถนาของเราทุก
ประการนนั มนักไ็ม่ไดเ้พราะมนัเป็นอยา่งนนั นีเรียกวา่การปฏิบติั ใหเ้ห็นชดัเจน

อยากจะเห็นสิงทงัหลายเหล่านนักใ็หเ้ห็นตวัของเรา จะยนืใหมี้สติ จะนงัใหมี้สติ จะนอนใหมี้สติ พดูไปถึงไหน
กเ็รือยไป ท่านกย็าํอยูต่รงนีล่ะ เพราะมนัเป็นรากฐานอยูต่รงนี

อยา่งทีผมเคยพดูวา่ อยูด่ว้ยกนัมากๆ อยา่งนีกเ็หมือนอยูค่นๆเดียว เราจะมองไดง่้ายๆ ถา้มนัรักคนนี นีมนักเ็ริมจะ
ผดิแลว้ ในใจเราเรากรู้็วา่มนัผดิแลว้ มนัเกลียดคนโนน้ นีเรากรู้็วา่มนัเริมจะผดิแลว้เพราะท่านสอนวา่ไม่ใหรั้ก



ใคร ไม่ใหเ้กลียดใคร มนัจะเกลียด มนัจะรักใคร มนัเป็นอาการเท่านนัแหละ มนัอยูน่อกใจของเรา ไม่อยูใ่นใจ
ของเราอยา่งนี พดูอยา่งหนึง ใจมนักเ็ป็นอยา่งหนึง

ดงันนัพระพทุธเจา้ท่านจึงตรัสวา่ อาโลโก อาโลโก มนัสวา่งอยูท่งักลางวนักลางคืน ธรรมของพระพทุธเจา้
อาการของธรรมทงัหลายมนัเป็นอาการอยู่ สวา่งไสวอยูต่ลอดเวลา แต่บางทีเรากทุ็กขใ์จ บางทีเรากสุ็ขใจ บางที
เรากดี็ใจ บางทีเรากเ็สียใจ ไม่ใช่เป็นเพราะสิงทงัหลายเหล่านนั มนัเป็นเพราะความเห็นผดิของเรานีเอง มนัถึง
เป็นอยา่งนนั

ฉะนนัพระพทุธเจา้จึงให้ โอปนยโิก ใหน้อ้มเขา้มา อยา่นอ้มออกไป ใหน้อ้มเขา้มา นอ้มเขา้มา มาใส่ตวัของเรานี
เพือจะเห็นชดัๆมนัมีฐาน พยานอยูที่ตรงนี เมือปฏิบติัใหม่ๆ พดูอยา่งนีมนักไ็ม่รู้จกัหรอก มนัไม่รู้จกั มนัจะรู้จกั
เมือไร รู้จกัเมือเราปฏิบติัไปนนัแหละเพราะสิงทงัหลายเหล่านีมนัเกิดจากการปฏิบติั ทีวนันีเรียกวา่ การพดูกนัมนั
เป็นอยา่งหนึง การพดู มนัไดย้นิเสียงมาถึงหูเรา เมือไรถึงใจจึงพิจารณา เอาไปพิจารณา ไปปฏิบติั อยา่งนีมนัจะ
ค่อยๆเกิดขึน คนมีปัญญามาก มนักเ็กิดขึนเร็ว คนมีปัญญานอ้ย มนักเ็กิดขึนชา้ ไม่มีปัญญาเลย มนักไ็ม่เกิด มนั
เป็นเสียอยา่งนนั

การนงัสมาธิ กอ็ยา่ไปวา่อะไรมนัเลย การนงัสมาธินี สมาธิคือความตงัใจมนั เราถอนกลบัมานี สมาธิคือความ
ตงัใจมนั ถา้เรามนัใจในขอ้ปฏิบติัเราอยา่งนี มนักเ็ป็นสมาธิส่วนหนึง แต่วา่มนัยงัไม่เป็นผลคือมนัยงัเป็นดอก
ออกจากดอกมนักเ็ป็นผล มนักเ็ป็นผลเลก็ มนักเ็ป็นผลใหญ่เรือยๆ ของมนัไปอยา่งนนั

สิงทีเป็นปัจจยันิสยัของคนนีมนัไม่เหมือนกนั สิงทีมนัฝังอยูนี่เรายงัไม่เห็นมนั เช่นผลมะม่วง เมด็มะม่วง เมด็
ขนุนนี เราไม่รู้จกัมนันะ วนันีเราไดฉ้นัขนุน เอายวงขนุนมาฉนันะ หยบิเมด็มนัขึนมาอนันนัล่ะคือเราแบกตน้
ขนุนอยูแ่ลว้ แต่เราไม่รู้จกั เอามะม่วงขึนมาฉนัสกัใบหนึง หยบิเมด็มนัขึนมา อนันนัคือเราแบกตน้มะม่วงอยูท่งั
ตน้ เราไม่รู้เรืองของเรา เอาเมด็ทุเรียนจบัขึนมาฉนั นนัคือเราแบกตน้ทุเรียนอยูท่งัตน้ แบกแต่กไ็ม่รู้จกั มนัไม่ชดั

หยบิเมด็ขนุนขึนมาน่ะ หยบิตน้ขนุนทงัตน้ขึนมา แต่เวลานนัมนัยงัไม่เห็น
หรอก จะเอาไปทุบดู มนักไ็ม่เห็นตน้มนั คือมนัละเอียดมนัเป็นจุล มีจุลที
ละเอียดๆนนัแหละ จะวา่ตน้มนัอยูต่รงไหน ใบอยูต่รงไหน ดอกมนัอยูที่
ตรงไหน กิงมนัอยูที่ตรงไหน ไม่ได้ ไม่เห็นถา้ไม่เห็น เรากรู้็สึกวา่ไม่มี
ตน้ไม้ ไม่มีอะไร คือมนัยงัไม่ถูกส่วนของมนั ถา้เราเอาเมด็มนัไปฝังลงใน
ดินสิ มนัจะงอกขึนมา ตน้กจ็ะเกิดขึนมา ใบกจ็ะเกิดขึนมา กิงมนักจ็ะเกิด
ขึนมา ต่อไปมนัโตขึน ดอกมนัจะเกิดขึนมา ผลเลก็มนัจะเกิดขึนมา ผลโต
มนัจะเกิดขึนมา ผลทีสุกๆมนัจะเกิดขึนมาอยา่งนนั แต่วา่เมือมนัยงัเป็นเมด็
อยูเ่ช่นนี เราชีมนัไม่ถูก คนจึงไม่สนใจความเป็นจริง ถา้นกัปฏิบติัเรานี
หยบิมะม่วงขึนมาสกัลูกหนึง คือเราแบกตน้มะม่วงอยูแ่ลว้ ถา้เรารู้จกัอยา่ง
นีมนักส็บายสิ เมือเกิดทุกขขึ์นมา มนักต็ายแลว้ อยา่งเราหยบิขนุนขึนมา
ฉนั มะม่วงขึนมาฉนัเรากเ็ห็นอะไรมนับงัอยู่ รสหวานมนั รสมนัมนั รส
เปรียวมนั เราไม่มองไปถึงตน้มะม่วงอยูใ่นนี มองวา่อนันีมนัหวานดีนะ อนันีมนัอร่อยเท่านนัล่ะ กนัไว้ สิงทงั
หลายนีมนักนัไว้ ไม่เห็นตน้มะม่วงในเมด็มะม่วง ไม่เห็นตน้ขนุนในเมด็ขนุน



เรานีกเ็หมือนกนัฉนันนั เราทบัอยู่ นงัทบัอยูซึ่งธรรมะ นอนกท็บัอยูซึ่งธรรมะ เดินไปกเ็หยยีบธรรมะทุกกา้ว แต่
เรากไ็ม่รู้วา่เราเหยยีบธรรมะ เรียกวา่ปฏิบติัธรรมะ ธรรมมนัอยูที่ไหน อยา่งนีเป็นตน้ อยา่งเราจบัเมด็มะม่วงขึน
มา ตน้มะม่วงอยูที่ไหน เห็นโน่นตน้ใหญ่ๆโน่น ความเป็นจริงตน้ทีเราหยบิอยูนี่ไม่เห็น ทาํไม มนัยงัไม่สมดุล
ของมนั เพง่กาํหนดพิจารณา เอาใหม้นัเห็นถึงใจ รู้แจง้ซึงอารมณ์ รู้โลกอยา่งแจง้ชดัเป็นโลกวทูิ



กญุแจภาวนา
มนัจะเกิดยนิร้ายกเ็ป็นสงัขาร มนัอยากจะไปโน่นไปนีกเ็ป็น
สงัขาร ถา้ไม่รู้เท่าสงัขารกว็ิงตามมนัไปเป็นไปตามมนั เมือ
จิตเคลือนเมือใดกเ็ป็นสมมติสงัขาร เมือนนัท่านจึงให้
พิจารณาสงัขารคือ จิตมนัเคลือนไหวนนัเอง

เมือมนัเคลือนออกไปกเ็ป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ท่านให้
พิจารณาอนันี ท่านจึงใหรั้บทราบสิงเหล่านีไว้ ใหพิ้จารณา
สงัขารเหล่านี ปฏิจจสมุปบาทธรรมกเ็หมือนกนั อวิชชาเป็น
ปัจจยัใหเ้กิดสงัขาร สงัขารเป็นปัจจยัใหเ้กิดวญิญาณ วญิญาณ
เป็นปัจจยัใหเ้กิดนามรูป ฯลฯ เราเคยเล่าเรียนมาศึกษามาก็
เป็นจริง คือท่านแยกเป็นส่วนๆ ไป เพือใหน้กัศึกษารู้ แต่เมือมนัเกิดมาจริงๆแลว้ ท่านมหานบัไม่ทนัหรอก

รู้จากปริยตัต่ิางกบัรู้จากปฏบิัติ
อุปมาเหมือนเราตกจากยอดไม้ กตุ๊็บถึงดินโน่น ไม่รู้วา่มนัผา่นกิงไหนบา้ง จิตเมือถูกอารมณ์ปุ๊บขึนมา ถา้ชอบใจ
กถึ็งดีโน่น อนัทีติดต่อกนัเราไม่รู้มนั ไปตามทีปริยติัรู้นนัเอง แต่มนักไ็ปนอกปริยติัดว้ย มนัไม่บอกวา่ตรงนีเป็น
อวชิชา ตรงนีเป็นสงัขาร ตรงนีเป็นวิญญา ณตรงนีเป็นนามรูป มนัไม่ไดใ้หท่้านมหาอ่านอยา่งนนัหรอก เหมือน
กบัการตกจากตน้ไม้ ท่านพดูถึงขณะจิตอยา่งเตม็ทีของมนัจริงๆ อาตมาจึงมีหลกัเทียบวา่ เหมือนกบัการตกจาก
ตน้ไม้ เมือมนัพลาดจากตน้ไมไ้ปปุ๊บ มิไดค้ณนาวา่มนักีนิวกีฟุต เห็นแต่มนัตูมถึงดินเจบ็แลว้

ทางนีกเ็หมือนกนั เมือมนัเป็นขึนมาเห็นแต่ทุกขโ์สกะปริเทวะทุกขโ์น่นเลย มนัเกิดมาจากไหนมนัไม่ไดอ่้าน
หรอก มนัไม่มีปริยติัทีท่านเอาสิงละเอียดนีขึนมาพดู แต่กผ็า่นไปทางเส้นเดียวกนั แต่นกัปริยติัเอาไม่ทนั

ฉะนนั ท่านจึงใหย้นืตวัวา่อะไรทีเกิดขึนมาจากผูรู้้อนันี เมือผูรู้้รู้ตามความเป็นจริงของจิต หรือเจตสิกเหล่านี จิตก็
ไม่ใช่เรา สิงเหล่านีมีแต่ของทิงทงัหมด ไม่ควรเขา้ไปยดึไปหมายมนัทงันนั

เรียนรู้เรืองจิตเพอืปล่อยวาง
สิงทีเรียกวา่จิตหรือเจตสิกนี พระศาสดามิใช่ใหเ้รียนเพือใหติ้ด ท่านใหรู้้วา่จิตหรือเจตสิกเป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตา
เท่านนั มีแต่ท่านใหป้ล่อยใหว้างมนั เมือเกิดมากรั็บรู้ไวรั้บทราบไว้ ตวัจิตนีเองมนัถูกอบรมมาแลว้ ถูกให้
พลิกออกจากตวันี เกิดเป็นสงัขารปรุงไปมนักเ็ลยมาปรุงแต่งเรือยไป ทงัดีทงัชวัทุกสิงทุกอยา่งใหเ้กิดเป็นไป สิง
ทงัหลายเหล่านีพระศาสดาใหล้ะ แต่ตอ้งเรียนรู้อยา่งนีเสียก่อนจึงจะละได้ ตวันีเป็นตวัธรรมชาติอยูอ่ยา่งนี จิตก็
เป็นอยา่งนี เจตสิกกเ็ป็นอยา่งนี



อยา่งมรรค ปัญญาอนัเห็นชอบเห็นชอบแลว้ กด็าํริชอบ เจรจาชอบ ทาํการงานชอบ เลียงชีวิตชอบ เหล่านีเป็น
เรืองของเจตสิกทงันนั ออกจากผูรู้้นนัเอง เหมือนกบัตะเกียงเป็นตวัผูรู้้ ถา้รู้ชอบดาํริชอบอยา่งอืนกช็อบไปดว้ย
เหมือนกบัแสงสวา่งของตะเกียงมนั จะเป็นอยา่งไรกช่็างมนั มนัเกิดจากผูรู้้ อนันีถา้จิตนีไม่มีผูรู้้กไ็ม่มีเช่นกนั มนั
คืออาการของพวกนี

ฉะนนัสิงเหล่านีรวมแลว้เป็นนามหมด ท่านวา่จิตนีกชื็อวา่จิต มิใช่สตัวมิ์ใช่บุคคลมิใช่ตวัมิใช่ตนมิใช่เรามิใช่เขา
ธรรมนีกส็กัวา่ธรรมมิใช่ตวัตนเราเขาไม่เป็นอะไร ท่านใหเ้อาทีไหน เวทนากดี็ สญัญากดี็ สิงทงัหลายเหล่านีลว้น
แต่เป็นขนัธ์หา้ ท่านใหว้าง

สมถะและวปัิสสนาอยู่ด้วยกนั
ฉะนนัภาวนากเ็หมือนกบัไมท่้อนเดียว วปัิสสนาอยูป่ลายท่อนทางนี สมถะอยูป่ลายท่อนทางนนั ถา้เรายกไมท่้อน
นีขึนปลายท่อนไมจ้ะขึนขา้งเดียวหรือทงัสองขา้ง ถา้ยกไมท่้อนนีขึนปลายทงัสองกจ็ะขึนดว้ย อะไรจะเป็นตวั
วปัิสสนา อะไรจะเป็นตวัสมถะ กต็วัจิตนีเอง และเมือจิตสงบแลว้ความสงบเบืองแรกสงบดว้ยสมถะ คือสมาธิ
ธรรมทาํใหจิ้ตเป็นสมาธิ มนักส็งบถา้ความสงบหายไปกเ็กิดทุกข์ ทาํไมอาการนีจึงใหเ้กิดทุกข์ เพราะความสงบ
ของสมถะเป็นตวัสมุทยั แน่นอนมนัจึงเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข์ เมือมีความสงบแลว้ยงัไม่จบ พระศาสดามองเห็นแลว้
วา่ไม่จบ ภพยงัไม่สิน ชาติยงัมีอยู่ พรหมจรรยไ์ม่จบ มนัไม่จบเพราะอะไร เพราะมนัยงัมีทุกขอ์ยู่ ท่านจึงเอาตวั
สมถะตวัสงบนีพิจารณาต่อไปอีก คน้หาเหตุผลจนกระทงัท่านไม่ติดในความสงบ ความสงบกเ็ป็นสงัขารอนัหนึง
กเ็ป็นสมมติ เป็นบญัญติัอีก ติดอยูนี่กติ็ดสมมติ ติดบญัญติั เมือติดสมมติติดบญัญติักติ็ดภพติดชาติ ภพชาติกคื็อ
ความดีใจในความสงบนีแหละ เมือหายความฟุ้งซ่านกติ็ดความสงบกเ็ป็นภพอีก เกิดอยูอ่ยา่งนี ภพชาติเกิดขึนมา
ทาํไมพระพทุธเจา้จะไม่รู้

ขันธ์ห้าหรือความสงบล้วนยดึตดิไม่ได้
ท่านจึงพิจารณาภพชาติเกิดเพราะอะไร เมือยงัไม่รู้เท่าสิงเหล่านีตามความเป็นจริง ท่านใหย้กเอาเรืองจิตสงบนีขึน
มาพิจารณาเขา้ไปอีก สงัขารทีเกิดขึนมาสงบหรือไม่สงบพิจารณาเรือยไป จนไดเ้ห็นวา่สิงเหล่านีเหมือนกอ้น
เหลก็แดง ขนัธ์หา้เหมือนกบักอ้นเหลก็แดง เมือมนัแดงรอบแลว้ไปจบตรงไหนมนัจึงจะเยน็ได้ มีทีเยน็ไหมเอา
มือแตะขา้งบนดูซิขา้งล่างดูซิแตะขา้งโน่นขา้งนีดูซิ ตรงไหนทีมนัจะเยน็ เยน็ไม่ไดเ้พราะกอ้นเหลก็มนัแดงโร่ไป
หมด ขนัธ์หา้นีกฉ็นันนั ความสงบไปติดไม่ไดจ้ะวา่ความสงบเป็นเรา จะวา่เราเป็นความสงบไม่ได้ ถา้เขา้ใจวา่
ความสงบเป็นเราเขา้ใจวา่เราเป็นความสงบกเ็ป็นกอ้นอตัตาอยูนี่เอง กอ้นอตัตากเ็ป็นตวัสมมุติอยู่ จะนึกวา่เราสงบ
เราฟุ้ งซ่าน เราดี เราชวั เราสุข เราทุกข์ อนันีกเ็ป็นภพเป็นชาติอยูอี่ก เป็นทุกขอี์ก ถา้สุขหายไปกก็ลายเป็นทุกข์
ถา้ความทุกขห์ายไปกเ็ป็นสุข กต็อ้งเวยีนไปนรกไปสวรรคอ์ยูไ่ม่หยดุยงั

พระศาสดาเห็นอาการจิตของท่านเป็นอยา่งนีนีแหละ ท่านวา่ภพยงัอยู่ ชาติยงัอยู่ พรหมจรรยย์งัไม่จบ ท่านจึงยก
สงัขารขึนพิจารณาตามธรรมชาติเพราะมีปัจจยัอยูนี่ จึงมีเกิดอยูนี่ตายอยูนี่มีอาการทีเคลือนไหวไปมาอยูนี่ ท่านจึง
ยกสิงนีพิจารณาไปใหรู้้เท่าตามเป็นจริงของขนัธ์หา้ ทงัรูปทงันามสิงทงัหลายทีจิตคิดไปทุกสิงทุกอยา่งเหล่านีลว้น
เป็นสงัขารทงัหมด เมือรู้แลว้ท่านใหว้าง เมือรู้แลว้ท่านใหล้ะ ใหรู้้สิงเหล่านีตามเป็นจริง ถา้ไม่รู้ตามความเป็น
จริงกทุ็กข์ กไ็ม่วางสิงเหล่านีได้ เมือรู้ตามความเป็นจริงแลว้สิงเหล่านีกเ็ป็นของหลอกลวง สมกบัทีพระศาสดา



ตรัสวา่จิตนีไม่มีอะไร ไม่เกิดตามใคร ไม่ตายกบัใคร จิตเป็นเสรีรุ่งโรจน์โชติการ ไม่มีเรืองราวต่างๆ เขา้ไปอยูใ่น
ทีนนั ทีจะมีเรืองราวกเ็พราะมนัหลงสงัขารนีเองหลงอตัตานีเอง

พระศาสดาจึงใหม้องดูจิตของเรา เบืองแรกมนัมีอะไรไม่มีอะไรจริงๆ สิงเหล่านีมิไดเ้กิดดว้ย มิไดต้ายดว้ย ถกู
อารมณ์ดีมากระทบกมิ็ไดดี้ดว้ย ถูกอารมณ์ร้ายมากระทบกมิ็ไดร้้ายไปดว้ย เพราะรู้ตวัของตวัอยา่งชดัเจน แลว้รู้วา่
สภาวะเหล่านนัไม่เป็นแก่นสาร ท่านเห็นเป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตา ท่านใหร้อบรู้ของท่านอยูอ่ยา่งนนั

ไม่ดใีจไม่เสียใจคอืไม่เกดิไม่ตาย
ตวัผูรู้้นีรู้ตามความเป็นจริง ผูรู้้มิไดดี้ใจไปดว้ยมิไดเ้สียใจไปดว้ย อาการทีดีใจไปดว้ยนนัแหละเกิดอาการทีเสียใจ
ไปดว้ยนนัแหละ ตายถา้มนัตายกเ็กิด ถา้มนัเกิดกต็าย ตวัทีเกิดตวัทีตายนนัแหละเป็นวฏัฏะเวียนวา่ยตายเกิดอยูไ่ม่
หยดุ

เมือจิตผูป้ฏิบติัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ไม่ตอ้งสงสยัภพมีไหมชาติมีไหม ไม่ตอ้งถามใคร พระศาสดาพิจารณาอาการ
สงัขารเหล่านีแลว้ จึงไดป้ล่อยวางสงัขาร วางขนัธ์หา้เหล่านีเป็นเพียงผูรั้บทราบไวเ้ฉยๆ มนัจะดีขึนมาท่านกไ็ม่ดี
กบัมนั เป็นคนดูอยูเ่ฉยๆ ถา้มนัร้ายขึนมาท่านกไ็ม่ร้ายกบัมนั ทาํไมจึงเป็นอยา่งนนั เพราะมนัขาดจากปัจจยัแลว้รู้
ตามความเป็นจริง ปัจจยัทีจะส่งเสริมใหเ้กิดไม่มีตวันีกเ็ป็นผูรู้้ยนืตวัตวันีแหละ เป็นตวัสงบตวันีเป็นตวัไม่เกิดไม่
แก่ไม่เจบ็ไม่ตายตวันี มิใช่เหตุมิใช่ผล ไม่อาศยัเหตุไม่อาศยัผลไม่อาศยัปัจจยัหมดปัจจยัสิน ปัจจยันอกเหนือเกิด
ตาย นอกสุขเหนือทุกข์ นอกดีเหนือชวั หมดเรืองจะพดูไม่มีปัจจยัส่งเสริมแลว้ เรืองทีเราจะพดูวา่จะติดในสิง
เหล่านีเป็นเรืองจิตหรือเจตสิก

ฉะนนัเรืองจิตหรือเรืองเจตสิกนีกเ็ป็นเรืองมีจริงอยูเ่ป็นจริงอยา่งนนั แต่พระศาสดาเห็นวา่รู้ไปกไ็ม่เกิดประโยชน์
ถา้รู้แลว้เชือสิงเหล่านนักไ็ม่เกิดประโยชน์อะไรหาความสงบไม่ได้ รู้แลว้ท่านใหว้างใหล้ะใหเ้ลิกเพราะจิตเจตสิก
นีเองนาํความผดิมาใหเ้รา นาํความถูกมาใหเ้รา ถา้เราฉลาดกน็าํความถูกมาให้ เราถา้เราโง่กน็าํความผดิมาใหเ้รา
เรืองจิตหรือเจตสิกนีมนัเป็นโลก พระศาสดากเ็อาเรืองของโลกมาดูโลกเมือรู้โลกไดแ้ลว้ ท่านจึงวา่โลกวทูิผูรู้้แจง้
โลก เมือท่านมาดูสิงเหล่านีจึงเป็นอยา่งนี

ปฏิบัติทจีติ
ฉะนนั เรืองสมถะหรือเรืองวิปัสสนานีใหท้าํใหเ้กิดในจิตเสีย ใหเ้กิดในจิตจริงๆ จึงจะรู้จกั ถา้ไปเรียนตามตาํราวา่
เจตสิกเป็นอยา่งนนัๆ จิตเป็นอยา่งนนัๆ กเ็รียนได้ แต่วา่ใชร้ะงบัความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ได้
เพราะเรียนไปตามอาการของความโลภความโกรธความหลง ความโลภมีอาการอยา่งนนัๆ ความโกรธมีอาการ
อยา่งนนัๆ ความหลงมีอาการอยา่งนนัๆ ไปเล่าอาการของมนัเท่านนักรู้็ไปตามอาการ พดูไปตามอาการ รู้อยูฉ่ลาด
อยูแ่ต่วา่เมือมนัเกิดกบัใจเราจะเป็นไปตามอาการหรือไม่ เมือถูกอารมณ์ทีไม่ชอบใจมากระทบมนักเ็กิดเป็นอาการ
ขึนกบัใจเรา เราติดมนัไหม เราวางมนัไดไ้หม อาการทีไม่ชอบใจนนัเกิดขึนมาเรารู้แลว้ ผูรู้้เอาความไม่ชอบใจไว้
ในใจหรือเปล่าหรือวา่เห็นแลว้วาง

ถา้เห็นสิงทีไม่ชอบใจแลว้ยงัเอาไวใ้นใจของเราใหเ้รียนใหม่ เพราะยงัผดิอยู่ ยงัไม่ยงิถา้มนัยงิแลว้มนัวางใหดู้อยา่ง
นี ดูจิตของเราจริงๆ มนัจึงจะเป็นปัจจตัตงั ถา้จะพดูไปตามอาการของจิตอาการของเจตสิกวา่มีเท่านนัดวงเท่านี



ดวง อาตมาวา่ยงันอ้ยเกินไป มนัยงัมีมากถา้เราจะไปเรียนสิงเหล่านีใหรู้้แจง้แทงตลอดหมดนนั ไม่แจง้มนัจะหมด
อยา่งไรมนัไม่หมดหรอกหมดไม่เป็น

ฉะนนั เรืองการปฏิบติันีจึงสาํคญัมาก การปฏิบติัอาตมามิไดป้ฏิบติัอยา่งนนั ไม่รู้วา่จิตวา่เจตสิกอะไรหรอก ดูผูรู้้
นีแหละ ถา้มนัคิดชงัท่านมหาทาํไมจึงชงั ถา้มนัรักท่านมหาทาํไมจึงรัก อยา่งนีแหละจะเป็นจิตหรือเจตสิกกไ็ม่รู้
จีเขา้ตรงนีจึงแกเ้รืองทีมนัรักหรือชงันนัใหห้ายออกจากใจได้ จะเป็นอะไรกต็ามถา้ทาํจิตอาตมาใหห้ยดุรักหรือ
หยดุชงัได้ จิตอาตมากพ็น้จากทุกขแ์ลว้ จะเป็นอะไรกช่็างมนัสบายแลว้ ไม่มีอะไรมนักห็ยดุ เอาอยา่งนีจะพดูไป
มากๆ กช่็างเขา มากกต็ามมากกจ็ะมาอยูต่รงนี และมนัไม่มากไปไหนมนัมากออกจากตรงนี นอ้ยกน็อ้ยออกจาก
ตรงนี เกิดกเ็กิดออกจากนี ดบักด็บัอยูนี่ มนัจะไปไหน ท่านจึงใหน้ามวา่ผูรู้้ อาการทีผูรู้้รู้ตามความเป็นจริงถา้รู้
ตามความเป็นจริงแลว้มนักรู้็จิตหรือรู้เจตสิกนีแหละ

จิตหรือเจตสิกนีมนัหลอกลวงไม่หยดุสกัที เรากไ็ปเรียนอาการทีมนัหลอกลวงนนัเอง ทงัเรียนเรืองมนัหลอกลวง
ทงัถูกมนัหลอกลวงเราอยูน่นัเอง จะวา่อยา่งไรกนัทงัๆ ทีรู้จกัมนัมนักล็วง ทงัๆ ทีรู้ มนัเรืองอยา่งนีคือ เรืองเราไป
รู้จกัเพียงชือของมนั อาตมาวา่พระพทุธเจา้ไม่ประสงคอ์ยา่งนนั ทรงประสงคว์า่ทาํอยา่งไรจึงจะออกจากสิงเหล่านี
ได้ ท่านใหค้น้หาเหตุของสิงเหล่านีขึนไป ฉะนนัอาตมาปฏิบติัโดยไม่รู้จกัมาก รู้จกัเพียงวา่ศีลเป็นมรรค งามเบือง
ตน้คือศีล งามท่ามกลางคือสมาธิ งามเบืองปลายคือปัญญา สามอยา่งนีดูไปดูมากเ็ป็นอยา่งเดียวเท่านนั แต่ถา้จะ
แยกออกเป็น๓อยา่งกไ็ด้

ปัญญามาก่อนศีลสมาธิ
การรักษาศีลปัญญาตอ้งมาก่อน แต่เราพดูวา่รักษาศีลก่อนตงัศีลก่อนศีลจะสมบูรณ์ อยา่งไรนนัจะตอ้งมีปัญญา
ตอ้งคน้คิดกายของเรา วาจาของเราพิจารณาหาเหตุผล นีตวัปัญญาทงันนั ก่อนทีจะตงัศีลขึนไดต้อ้งอาศยัปัญญา

เมือพดูตามปริยติักว็า่ ศีลสมาธิปัญญา อาตมาพิจารณาแลว้การปฏิบติันีตอ้งปัญญามาก่อน มารู้เรืองกายวาจาวา่
โทษของมนัเกิดขึนมาอยา่งไร ปัญญานีตอ้งพิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึงจะบริสุทธิได้ ถา้รู้จกัอาการของ
กายวาจาทีสุจริตทุจริตแลว้กเ็ห็นทีปฏิบติั ถา้เห็นทีจะปฏิบติัแลว้กล็ะสิงทีชวั ประพฤติสิงทีดี ละสิงทีผดิประพฤติ
สิงทีถูกเป็นศีลถา้มนัละผดิใหถู้กแลว้ใจกแ็น่วแน่เขา้ไป อาการทีใจแน่วแน่มนัคงมิไดล้งัเลสงสยัในกายวาจาของ
เรานีเป็นสมาธิความตงัใจมนัแลว้ เมือตงัใจมนัแลว้ รูปเกิดขึนมา เสียงเกิดขึนมาพิจารณามนัแลว้ นีเป็นกาํลงัตอน
ทีสองเมือรูปเวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณหรือรูปเสียงกลินรสโผฏฐพัพะธรรมารมณ์เกิดขึนมาบ่อยๆ ไดพิ้จารณา
บ่อยๆ ดว้ยอาการทีเราตงัใจมิไดเ้ผลอ จึงรู้อาการของสิงเหล่านี มนัเกิดตามความเป็นจริงของมนั เมือรู้เรือยๆ ไป
กเ็กิดปัญญา เมือรู้ตามความเป็นจริงตามสภาวะของมนั สญัญาจะหลุดเลยกลายเป็นตวัปัญญา จึงเป็นศีลสมาธิ
ปัญญาคงรวมเป็นอนัเดียวกนั

ถา้ปัญญากลา้ขึนกอ็บรมสมาธิใหม้นัขึนไป เมือสมาธิมนัขึนไปศีลกม็นักส็มบูรณ์ยงิขึน เมือศีลสมบูรณ์ขึนสมาธิก็
กลา้ขึนอีก เมือสมาธิกลา้ขึนปัญญากก็ลา้ยงิขึน สามอยา่งนีเป็นไวพจน์ซึงกนัและกนั สมกบัพระศาสดาตรัสวา่
มรรคเป็นหนทาง เมือสามอยา่งนีกลา้ขึนมาเป็นมรรค ศีลกย็งิสมาธิกย็งิปัญญากย็งิมรรคนีจะฆ่ากิเลส โลภเกิดขึน
โกรธเกิดขึน หลงเกิดขึน มีมรรคเท่านนัทีจะเป็นผูฆ่้าได้



มรรคกบัศีลสมาธิปัญญา
ขอ้ปฏิบติัอริยสจัจคื์อ ทีท่านวา่ทุกขส์มุทยันิโรธมรรคนนัคือศีลสมาธิปัญญา คือขอ้ปฏิบติัอยูใ่นใจ คาํวา่ศีลสมาธิ
ปัญญาทีเป็นอยูนี่ทีนบัมือใหดู้นีมิใช่วา่มนัอยูที่มือ มนัอยูที่จิตอยา่งนนัต่างหาก

ทงัศีลทงัสมาธิทงัปัญญาเป็นอยูอ่ยา่งนนั มนัหมุนอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา อาศยัรูปเสียงกลินรสโผฏฐพัพะ
ธรรมารมณ์ อะไรเกิดขึนมามรรคนีจะครอบงาํอยูเ่สมอ ถา้มรรคไม่กลา้กิเลสกค็รอบได้ ถา้มรรคกลา้มรรคกฆ่็า
กิเลส ถา้กิเลสกลา้มรรคอ่อน กิเลสกฆ่็ามรรคฆ่าใจเรานีเอง ถา้รูปเวทนาสญัญาสงัขารเกิดขึนมาในใจเรา ไม่รู้เท่า
มนัมนักฆ่็าเรา มรรคกบักิเลสเดินเคียงกนัไปอยา่งนี ผูป้ฏิบติัคือใจจาํเป็นจะตอ้งเถียงกนัไปอยา่งนีตลอดทาง
คลา้ยมีคนสองคนเถียงกนั แทจ้ริงเป็นมรรคกบักิเลสเท่านนัเองทีเถียงกนัอยูใ่นใจของเรา มรรคมาคุมเราให้
พิจารณากลา้ขึน เมือเราพิจารณาได้ กิเลสกแ็พ้ เราเมือมนัแขง็มาอีกถา้เราอ่อนมรรคกห็ายไป กิเลสเกิดขึนแทน
ยอ่มต่อสู้กนัอยูอ่ยา่งนีจนกวา่จะมีฝ่ายชนะจึงจะจบเรืองได้ ถา้พยายามตรงมรรคมนักฆ่็ากิเลสอยูเ่รือยไป ผลทีสุด
ทุกขส์มุทยันิโรธมรรคกอ็ยูใ่นใจอยา่งนี นนัแหละคือเราไดป้ฏิบติัอริยสจัจ์

ทุกขเ์กิดขึนมาดว้ยวิธีใด ทุกขก์เ็กิดมาจากเหตุคือสมุทยัเป็นเหตุ"เหตุอะไร" เหตุคือศีลสมาธิปัญญานีอ่อน มรรค
กอ่็อน เมือมรรคอ่อนกิเลสกเ็ขา้ครอบได้ เมือครอบไดก้เ็ป็นตวัสมุทยัทุกข์ กเ็กิดขึนมา ถา้ทุกขเ์กิดขึนมาแลว้ตวัที
จะดบัสิงเหล่านีกห็ายไป หมดอาการทีทาํมรรคใหเ้กิดขึนคือ ศีลสมาธิปัญญา เมือศีลยงิสมาธิยงิปัญญายงินนักคื็อ
มรรคเดินอยูเ่สมอ มนัจะทาํลายตวัสมุทยัคือเหตุทีจะทาํใหเ้กิดทุกขขึ์นมาได้ ระหวา่งทีทุกขเ์กิดไม่ไดเ้พราะมรรค
ฆ่ากิเลสอยูนี่ ในระหวา่งกลางนีตรงจิตทีดบัทุกข์ ทาํไมจึงดบัทุกขไ์ดเ้พราะศีลสมาธิปัญญายงิ คือมรรคนีไม่หยดุ
อาตมาวา่ปฏิบติัอยา่งนี เรืองจิตเรืองเจตสิกไม่รู้วา่ไปอยูไ่หน มนัมารวมอยูนี่ ถา้จิตพน้สิงเหล่านีกแ็น่แลว้มนัจะ
ไปทางไหนไม่ตอ้งไปไล่มนัมาก

ตน้กะบกตน้นีใบเป็นอยา่งไรหยบิมาดู ใบเดียวเท่านนักเ็ขา้ใจไดแ้ลว้ มนัมีสกัหมืนใบกช่็างมนั ใบกะบกเป็นอยา่ง
นี ดูใบเดียวเท่านีใบอืนกเ็หมือนกนัหมด ถา้จะดูลาํตน้กะบกตน้อืนดูตน้เดียวกจ็ะรู้ไดห้มด ดูตน้เดียวเท่านนัตน้
อืนกเ็หมือนกนัอีกเช่นกนั ถึงมนัจะมีแสนตน้กต็าม อาตมาดูเขา้ใจตน้เดียวเท่านนักพ็อแลว้ อาตมาคิดวา่พระ
พทุธเจา้ท่านสอนอยา่งนี

มรรคเป็นเหตุความสงบเป็นผล
ศีลกดี็สมาธิกดี็ปัญญากดี็สิงทงัสามประการนีท่านเรียกวา่มรรค อนัมรรคนียงัมิใช่ศาสนา อีกซาํยงัไม่ใช่สิงทีพระ
ศาสดาตอ้งการอยา่งแทจ้ริงเลย แต่กเ็ป็นหนทางทีจะดาํเนินเขา้ไป เหมือนกบัทีท่านมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวดั
หนองป่าพง ท่านมหาคงไม่ตอ้งการหนทาง ตอ้งการถึงวดัต่างหาก แต่หนทางเป็นสิงจาํเป็นแก่ท่านมหาทีจะตอ้ง
มา ฉะนนั ถนนทีท่านมหามานนัมนัไม่ใช่วดั มนัเป็นเพียงถนนมาวดัเท่านนั แต่กจ็าํเป็นตอ้งมาตามถนนจึงจะมา
ถึงวดัได้

ศีลกดี็สมาธิกดี็ปัญญากดี็ ถา้จะพดูวา่นอกศาสนาแต่กเ็ป็นถนนเขา้ไปถึงศาสนา เมือทาํศีลใหย้งิสมาธิใหย้งิปัญญา
ใหย้งิแลว้ ผลคือความสงบเกิดขึนมา นนัเป็นจุดทีตอ้งการ เมือสงบแลว้ถึงไดย้นิเสียงกไ็ม่มีอะไร เมือถึงความ
สงบอนันีแลว้กไ็ม่มีอะไรจะทาํ ฉะนนัพระศาสดาจึงใหล้ะ จะเป็นอะไรกไ็ม่ตอ้งกงัวลอนันีเป็นปัจจตัตงัแลว้จริงๆ
มิไดเ้ชือใครอีก หลกัของพระพทุธศาสนาจึงมิไดมี้อะไร ไม่มีฤทธิไม่มีปาฏิหาริยอ์ยา่งอืนทงัหลายทงัปวง สิง



เหล่านีพระศาสดามิไดส้รรเสริญแต่มนักอ็าจทาํไดเ้ป็นได้ สิงเหล่านีเป็นโมหธรรม พระศาสดาไม่สรรเสริญ ท่าน
สรรเสริญผูที้ทาํใหพ้น้จากทุกขไ์ดเ้ท่านนั ซึงตอ้งอาศยัการปฏิบติั อุปกรณ์เครืองปฏิบติันนัไดแ้ก่ ทาน ศีล สมาธิ
ปัญญาจะตอ้งฝึกหดัอยา่งนี

อนันีคือทางดาํเนินเขา้ไป ก่อนจะถึงไดต้อ้งมีปัญญามาก่อน นีเป็นมรรค มรรคมีองคแ์ปดประการรวมแลว้ไดแ้ก่
ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้กิเลสหุม้ขึนมากเ็กิดไม่ได้ ถา้มรรคกลา้กฆ่็ากิเลส ถา้กิเลสกลา้กฆ่็ามรรค สองอยา่งเท่านีทีจะ
ต่อสู้กนัไปตลอดจนปลายทางทีเดียว รบกนัไปเรือยไม่มีหยดุไม่มีสินสุด

การปฏิบัตต้ิองอาศัยความอดทน
อุปกรณ์เครืองปฏิบติักเ็ป็นของลาํบากอยู่ ตอ้งอาศยัความอดทนอดกลนัตอ้งทาํเองใหม้นัเกิดมาเองเป็นเอง

ละทิงความคดิทงัหมด
นกัปริยติัชอบสงสยัเช่นเวลานงัสมาธิ ถา้จิตสงบปับเอมนัเป็นปฐมฌานละกระมงั ชอบคิดอยา่งนี พอนึกอยา่งนี
จิตถอนเลยถอนหมดเลย เดียวกนึ็กวา่เป็นทุติยฌานแลว้กระมงั อยา่เอามาคิด พวกนีมนัไม่มีป้ายบอก มนัคนละ
อยา่งไม่มีป้ายบอกวา่ "นีทางเขา้วดัหนองป่าพง" มิไดอ่้านอยา่งนนั มนัไม่บอก มีแต่พวกเกจิอาจารยม์าเขียนไว้
วา่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานมาเขียนไว้ ทางนอกถา้จิตเราเขา้ไปสงบถึงนนัแลว้ ไม่รู้จกัหรอก รู้
อยูแ่ต่วา่มนัไม่เหมือนปริยติัทีเราเรียน ถา้ผูเ้รียนปริยติัแลว้ชอบกาํเขา้ไปดว้ย ชอบนงัคอยสงัเกตวา่เอเป็นอยา่งไร
มนัเป็นปฐมฌานแลว้หรือยงั นีมนัถอนออกหมดแลว้ไม่ไดค้วาม ทาํไมจึงเป็นอยา่งนนั เพราะมนัอยาก พอตณัหา
เกิดมนัจะมีอะไรมนักถ็อนออกพร้อมกนันีแหละ เราทงัหลายตอ้งทิงความคิดความสงสยัใหห้มด ใหเ้อาจิตกบั
กายวาจาลว้นๆ เขา้ปฏิบติัดูอาการของจิต อยา่แบกคมัภีร์เขา้ไปดว้ย ไม่มีคมัภีร์ในนนั ขืนแบกเขา้ไปมนัเสียหมด
เพราะในคมัภีร์ไม่มีสิงทงัหลายตามความเป็นจริง

ผูที้เรียนมากๆ รู้มากๆ จึงไม่ค่อยสาํเร็จเพราะมาติดตรงนี ความจริงแลว้เรืองจิตใจอยา่ไปวดัออกมาทางนอก มนั
จะสงบกใ็หม้นัสงบไป ความสงบถึงทีสุดมนัมีอยู่ ปริยติัของอาตมามนันอ้ย เคยเล่าใหม้หาอมรฟัง เมือคราว
ปฏิบติัในพรรษาที ๓ นนัมีความสงสยัอยูว่า่ สมาธิเป็นอยา่งไรหนอ คิดหาไปนงัสมาธิไป จิตยงิฟุ้งยงิคิดมาก
เวลาไม่นงัค่อยยงัชวั แหมมนัยากจริงๆ ถึงยากกท็าํไม่หยดุ ทาํอยูอ่ยา่งนนั ถา้อยูเ่ฉยๆ แลว้สบาย เมือตงัใจวา่จะ
ทาํใหจิ้ตเป็นหนึงยงิเอาใหญ่มนัยงัไงกนัทาํไมจึงเป็นอยา่งนี

ต่อมาจึงคิดไดว้า่มนัคงเหมือนลมหายใจเรานีกระมงั ถา้วา่จะตงัใหห้ายใจนอ้ยหายใจใหญ่หรือใหม้นัพอดีดูมนั
ยากมาก แต่เวลาเดินอยูไ่ม่รู้วา่หายใจเขา้ออกตอนไหน ในเวลานนัดูมนัสบายแท้ จึงรู้เรืองวา่ ออ้อาจจะเป็นอยา่ง
นนักไ็ด้ เวลาเราเดินไปตามปกติมิไดก้าํหนดลมหายใจ มีใครเคยเป็นทุกขถึ์งลมหายใจไหม? ไม่เคยมนัสบาย
จริงๆ ถา้จะไปนงัตงัใจเอาใหม้นัสงบ มนักเ็ลยเป็นอุปาทานยดึใส่ตงัใส่ หายใจสนัๆ ยาวๆ เลยไม่เป็นอนักาํหนด
จิต เกิดมีทุกขย์งิกวา่เก่าเพราะอะไร? เพราะความตงัใจของเรากลายเป็นอุปาทานเขา้ไปยดึเลยไม่รู้เรือง มนัลาํบาก
เพราะเราเอาความอยากเขา้ไปดว้ย



สภาวธรรมเกดิเองเป็นเองพอดี
วนัหนึงขณะทีเดินจงกรมอยูเ่วลาประมาณหา้ทุ่มกวา่รู้สึกแปลกๆ มนัแปลกมาแต่ตอนกลางวนัแลว้ รู้สึกวา่ไม่คิด
มากมีอาการสบายๆ เขามีงานอยูใ่นหมู่บา้นไกลประมาณสิบเส้นจากทีพกัซึงเป็นวดัป่า เมือเดินจงกรมเมือยแลว้
เลยมานงัทีกระท่อมมีฝาแถบตองบงัอยู่ เวลานงัรู้สึกวา่คูข้าเขา้เกือบไม่ทนัเอะ๊จิตมนัอยากสงบ มนัเป็นเองของมนั
พอนงัจิตกส็งบจริงๆ รู้สึกตวัหนกัแน่น เสียงเขาร้องรําอยูใ่นบา้นมิใช่วา่จะไม่ไดย้นิ ยงัไดย้นิอยูแ่ต่จะทาํใหไ้ม่ได้
ยนิกไ็ดแ้ปลกเหมือนกนั เมือไม่เอาใจใส่กเ็งียบไม่ไดย้นิ จะใหไ้ดย้นิกไ็ดไ้ม่รู้สึกรําคาญภายในจิต เหมือนวตัถุ
สองอยา่งตงัอยูไ่ม่ติดกนั ดูจิตกบัอารมณ์ตงัอยูค่นละส่วนเหมือนกระโถนกบักานาํ นีกเ็ลยเขา้ใจวา่เรืองจิตเป็น
สมาธิ นีถา้นอ้มไปกไ็ดย้นิเสียง ถา้วา่งกเ็งียบ ถา้มนัมีเสียงขึนกดู็ตวัผูรู้้ขาดกนัคนละส่วน

จึงพิจารณาวา่ "ถา้ไม่ใช่อยา่งนีมนัจะใช่ตรงไหนอีก" มนัเป็นอยา่งนีไม่ติดกนัเลย ไดพ้ิจารณาอยา่งนีเรือยๆ จึง
เขา้ใจวา่ออ้! อนันีกส็าํคญัเหมือนกนัเรียกวา่สนัตติ คือความสืบต่อขาด มนัเลยเป็นสนัติ แต่ก่อนมนัเป็นสนัตติ ที
นีเลยกลายเป็นสนัติ ออกมาจึงนงัทาํความเพียรต่อไป จิตในขณะทีนงัทาํความเพียรคราวนนัไม่ไดเ้อาใจใส่ในสิง
อืนเลย ถา้เราจะหยดุความเพียรกห็ยดุไดต้ามสบาย เมือเราหยดุความเพียร เจา้เกียจคร้านไหม เจา้เหนือยไหม เจา้
รําคาญไหม เปล่า ไม่มี ตอบไม่ได้ ของเหล่านีไม่มีในจิตมีแต่ความพอดีหมดทุกอยา่งในนนั

ประสบการณ์การรู้ธรรม๓วาระ
ถา้เราจะหยดุกห็ยดุเอาเฉยๆ นีแหละ ต่อมาจึงหยดุพกัหยดุแต่การนงัเท่านนั ใจเหมือนเก่ายงัไม่หยดุ เลยดึงเอา
หมอนลูกหนึงมาวางไวต้งัใจจะพกัผอ่น เมือเอนกายลงจิตยงัสงบอยูอ่ยา่งเดิม พอศีรษะจะถึงหมอนมีอาการนอ้ม
ในใจ ไม่รู้มนันอ้มไปไหนแต่มนันอ้มเขา้ไปนอ้มเขา้ไป คลา้ยกบัมีสายไฟอนัหนึงไปถูกสวติซ์ไฟเขา้ไปดนักบั
สวติซ์อนันนั กายกร็ะเบิดเสียงดงัมาก ความรู้ทีมีอยูน่นัละเอียดทีสุด พอมนัผา่นตรงจุดนนักห็ลุดเขา้ไปขา้งใน
โนน้ ไปอยูข่า้งในจึงไม่มีอะไร แมอ้ะไรๆ ทงัปวงกส่็งเขา้ไปไม่ได้ ส่งเขา้ไปไม่ถึง ไม่มีอะไรเขา้ไป ถึงหยดุอยู่
ขา้งในสกัพกัหนึงกถ็อยออกมา คาํวา่ถอยออกมานีไม่ใช่วา่เราจะใหม้นัถอยออกมาหรอก เราเป็นเพียงผูดู้เฉยๆ
เราเป็นผูรู้้เท่านนัอาการเหล่านีเป็นออกมาๆ กม็าถึงปกติจิตธรรมดา

เมือเป็นปกติดงัเดิมแลว้คาํถามกมี็ขึนมาวา่ "นีมนัอะไร?" คาํตอบเกิดขึนวา่ "สิงเหล่านีของเป็นเองไม่ตอ้งสงสยั
มนั" พดูเท่านีจิตกย็อม เมือหยดุอยูพ่กัหนึงกน็อ้มเขา้ไปอีก เราไม่ไดน้อ้มมนันอ้มเอง พอนอ้มเขา้ไปๆ กไ็ปถูก
สวติซ์ไฟดงัเก่า ครังทีสองนีร่างกายแตกละเอียดหมด หลุดเขา้ไปขา้งในอีก เงียบยงิเก่งกวา่เก่า ไม่มีอะไรส่งเขา้
ไปถึง เขา้ไปอยูต่ามปรารถนาของมนัพอสมควรแลว้กถ็อยออกมา ตามสภาวะของมนัในเวลานนัมนัเป็นอตัโนมติั
มิไดแ้ต่งวา่จงเป็นอยา่งนนัจงเป็นอยา่งนี จงออกอยา่งนีจงเขา้อยา่งนนัไม่มี เราเป็นเพียงผูท้าํความรู้ดูอยูเ่ฉยๆ มนัก็
ถอยออกมาถึงปกติ มิไดส้งสยัแลว้กน็งัพิจารณานอ้มเขา้ไปอีก ครังทีสามนีโลกแตกละเอียดหมดทงัพืนปฐพี แผน่
ดินแผน่หญา้ตน้ไมภ้เูขาโลกเป็นอากาศธาตุหมด ไม่มีคนหมดไปเลยตอนสุดทา้ยนีไม่มีอะไร

เมือเขา้ไปอยูต่ามปรารถนาของมนั ไม่รู้วา่มนัอยูอ่ยา่งไรดูยากพดูยาก ของสิงนีไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานไดเ้ลย
นานทีสุดทีอยูใ่นนนั พอถึงกาํหนดเวลากถ็อนออกมา คาํวา่ถอนเรากมิ็ไดถ้อนหรอกมนัถอนของมนัเอง เราเป็นผู ้
ดูเท่านนักเ็ลยออกมาเป็นปกติ สามขณะนีใครจะเรียกวา่อะไรใครรู้เราจะเรียกอะไรเล่า



พลกิโลกพลกิแผ่นดนิ
ทีเล่ามานีเรืองจิตตามธรรมชาติทงันนั อาตมามิไดก้ล่าวถึงจิตถึงเจตสิก ไม่ตอ้งอะไรทงันนัมีศรัทธาทาํเขา้ไป
จริงๆ เอาชีวติเป็นเดิมพนั เมือถึงวาระทีเป็นอยา่งนีออกมาแลว้ โลกนีแผน่ดินนีมนัพลิกไปหมด ความรู้ความเห็น
มนัแปลกไปหมด ทุกสิงทุกอยา่งในระยะนนัถา้คนอืนเห็นอาจจะวา่เราเป็นบา้จริงๆ ถา้ผูค้วบคุมสติไม่ดีอาจเป็น
บา้ไดน้ะเพราะมนัไม่เหมือนเก่าสกัอยา่งเลย เห็นคนในโลกไม่เหมือนเก่าแต่มนักเ็ป็นเราผูเ้ดียวเท่านนัแปลกไป
หมดทุกอยา่ง ความนึกคิดทงัหลายทงัปวงนนัเขาคิดไปทางโนน้แต่เราคิดไปทางนี เขาพดูมาทางนีเราพดูไปทาง
โนน้ เขาขึนทางโนน้เราลงทางนีมนัต่างกบัมนุษยไ์ปหมดมนักเ็ป็นของมนัเรือยๆไป

ท่านมหาลองไปทาํดูเถอะ ถา้มนัเป็นอยา่งนีไม่ตอ้งไปดูไกลอะไรหรอก ดูจิตของเราต่อๆ ไปมนัอาจหาญทีสุด
อาจหาญมากนีคือเรืองกาํลงัของจิต เรืองกาํลงัของจิตมนัเป็นไดถึ้งขนาดนี

ทางแยกของวปัิสสนากบัอทิธิปาฏิหารย์
นีเป็นเรืองกาํลงัของสมาธิ ขณะนียงัเป็นกาํลงัของสมาธิอยู่ ถา้เป็นสมาธิขนันีมนัสุดของมนัแลว้ มนัไม่สะกดมนั
ไม่เป็น ขณะมนัสุดแลว้ ถา้จะทาํวปัิสสนาทีนีคล่องแลว้จะใชใ้นทางอืนกไ็ด้ ตงัแต่บดันีต่อไปจะใชฤ้ทธิใชเ้ดชใช้
ปาฏิหาริยใ์ชอ้ะไรๆ อาจใชไ้ดท้งันนั นกัพรตทงัหลายเอาไปใช้ ใชท้าํนาํมนตน์าํพร ใชท้าํตะกรุดคาถาไดห้มดทงั
นนั ถึงขนันีแลว้มนัไปของมนั ไดม้นักดี็ไปอยา่งนนัแหละ ดีเหมือนกบัเหลา้ดีกินแลว้กเ็มาดีไปอยา่งนนัใชไ้ม่ได้

ตรงนีเป็นทีแวะ พระศาสดาท่านแวะตรงนี นีเป็นแท่นทีจะทาํวปัิสสนาแลว้เอาไปพิจารณา ทีนีสมาธิไม่ตอ้ง
เท่าไร ดูอาการภายนอกเลย ดูเหตุผลพิจารณาเรือยไป ถา้เป็นอยา่งนีเราเอาความสงบนีมาพิจารณารูปเสียงกลินรส
โผฏฐพัพะธรรมารมณ์ทีมากระทบอารมณ์ แมจ้ะดีจะชวัสุขทุกขท์งัหลายทงัปวง เหมือนกบัคนขึนตน้มะม่วงแลว้
เขยา่ลูกหล่นลงมา เราอยูใ่ตต้น้มะม่วงคอยเกบ็เอาลูกไหนเน่าเราไม่เอา เอาแต่ลูกทีดีๆ ไม่เปลืองแรงเพราะไม่ได้
ขึนตน้มะม่วงคอยเกบ็อยูข่า้งล่างเท่านนั

วปัิสสนาคอืพจิารณาให้เกดิปัญญา
ขอ้นีหมายความวา่อยา่งไร อารมณ์ทงัหลายทงัปวงเกิดมาแลว้เอาความรู้มาใหเ้ราหมด มิไดไ้ปปรุงแต่งมนั ลาภยศ
นินทา สรรเสริญ สุขทุกข์ มนัมาเอง เรามีความสงบมีปัญญาสนุกเฟ้นสนุกเลือกเอา ใครจะวา่ดีวา่ชวัวา่ร้ายวา่
โน่นวา่นี สุขทุกขต่์างๆ นานาเป็นตน้ลว้นแต่เป็นกาํไรของเราหมด เพราะมีคนขึนเขยา่ใหม้ะม่วงหล่นลงมา เราก็
สนุกเกบ็เอาไม่กลวั จะกลวัทาํไม มีคนขึนเขยา่ลงมาใหเ้รา ลาภกดี็ยศกดี็สรรเสริญนินทาสุขทุกขท์งัหลายทงัปวง
เหล่านี เปรียบเหมือนมะม่วงหล่นลงมาหาเรา เราเอาความสงบมาพิจารณาเกบ็เอา เรารู้จกัแลว้ลกูไหนดีลูกไหน
เน่า เมือเริมพิจารณาสิงเหล่านีอาการทีพิจารณาออกจากความสงบเหล่านีแหละเรียกวา่ปัญญาเป็นวปัิสสนา ไม่ได้
แต่งมนัหรอก วิปัสสนานีถา้มีปัญญามนัเป็นของมนัเอง ไม่ตอ้งไปตงัชือมนั ถา้มนัรู้แจง้นอ้ยกเ็รียกวา่วิปัสสนา
นอ้ย ถา้มนัรู้อีกขนาดหนึงกเ็รียกวา่วิปัสสนากลาง ถา้มนัรู้ตามความเป็นจริงกเ็รียกวา่วิปัสสนาถึงทีสุด เรือง
วปัิสสนานีอาตมาเรียกปัญญาการไปทาํวปัิสสนาจะทาํเอาเดียวนนัๆ ทาํไดย้าก มนัตอ้งเดินมาจากความสงบ เรือง
มนัเป็นเองทงัหมดไม่ใช่เรืองเราจะไปบงัคบั



หน้าทขีองเราคอืทาํความเพยีร
พระศาสดาจึงตรัสวา่เรืองของเป็นเอง เมือเราทาํไปถึงขนันีแลว้เรากป็ล่อยตามบุญวาสนาบารมีของเรา แต่เราไม่
หยดุทาํความเพียร จะชา้หรือเร็วเราบงัคบัไม่ได้ เหมือนปลูกตน้ไมม้นัรู้จกัของมนั มนัอยากเร็วกรู้็วา่มนัหลง มนั
อยากชา้กรู้็วา่มนัหลง เมือทาํแลว้จึงเกิดผลขึนมา เหมือนเราปลูกตน้ไมเ้ช่นปลูกพริกตน้นี หนา้ทีของเราคือขดุ
หลุมปลูกใหน้าํใหปุ๋้ยรักษาแมลง ใหม้นัเท่านนันีเรืองของเรา นีเรืองศรัทธาของเรา ส่วนตน้พริกจะโตกเ็ป็นเรือง
ของมนัไม่ใช่เรืองของเรา จะไปดึงใหม้นัยดืขึนมากไ็ม่ไดผ้ดิ เรืองเราตอ้งใหน้าํเอาปุ๋ยใส่ให้

ถา้เราปฏิบติัอยา่งนีกจ็ะสบายจะถึงชาตินีกช่็างถึงชาติหนา้กต็าม เรามีศรัทธาอยา่งนีแลว้มีความรู้สึกแน่นอนแลว้
อยา่งนีจะเร็วหรือชา้นนัเป็นเรืองของบุญวาสนาบารมีของเรา ทีนีกรู้็สึกสบายเหมือนขบัรถมา้ กมิ็ไดเ้อารถไปก่อน
มา้ แต่ก่อนมนัเอารถไปก่อนมา้ ถา้ไถนากเ็ดินก่อนควายหมายความวา่ใจมนัเร็วมากร้อนมาก ทีนีไม่เป็นอยา่งนนั
ไม่เดินก่อนตอ้งเดินตามหลงัควาย

ขา้เอานาํใหกิ้นเอาปุ๋ยใหกิ้นกินไปเถอะ มดปลวกมาขา้จะไล่ใหเ้จา้ เท่านนัแหละตน้พริกตน้นีมนักจ็ะงามขึนเอง
เมือมนังามแลว้เราจะบงัคบัวา่แกตอ้งเป็นดอกเดียวนีไม่ใช่เรืองของเรา อยา่ทาํเราจะเป็นทุกขเ์ปล่าๆ มนัจะเป็น
ของมนัเอง เมือมนัเป็นดอกแลว้เราจะใหเ้ป็นเมด็เดียวนี อยา่ไปบงัคบัมนัทุกขจ์ริงนาทุกขจ์ริงๆ เมือรู้อยา่งนีแลว้
เรารู้จกัหนา้ทีของเราของเขาหนา้ทีของใครของมนั จิตกจ็ะรู้หนา้ทีการงาน ถา้จิตไม่รู้หนา้ทีการงานกจ็ะไปบงัคบั
ตน้พริกใหมี้ผลในวนันนัเอง ใหม้นัโตเป็นดอกเป็นผลขึนในวนันนั นนัลว้นแต่เป็นตวัสมุทยัเหตุใหเ้กิดทุกขขึ์น
มาทงันนั

ถา้รู้อยา่งนีคิดอยา่งนี รู้วา่มนัหลงมนัผดิรู้อยา่งนีแลว้กป็ล่อยใหเ้ป็นเรืองบุญวาสนาบารมีต่อไป เรากท็าํของเราไป
ไม่ตอ้งกลวัวา่จะนานร้อยชาติพนัชาติกช่็างมนั จะชาติไหนกต็ามปฏิบติัสบายๆนีแหละ

รู้ความจริงแล้วทาํผดิไม่ได้
จิตถา้ตกกระแสแลว้ไม่กลบั ความชวันิดหน่อยนนัพน้แลว้ โสดา*ท่านวา่จิตนอ้มไปแลว้ ท่านจึงวา่พวกเหล่านี
จะมาสู่อบายอีกไม่ได้ มาตกนรกอีกไม่ไดจ้ะตกไดอ้ยา่งไร จิตละบาปแลว้เห็นโทษในบาปแลว้จะใหท้าํความชวั
ทางกายวาจาอีกนนัทาํไม่ได้ เมือทาํบาปไม่ไดท้าํไมจึงจะไปสู่อบาย ทาํไมจึงจะไปตกนรกได้ มนันอ้มเขา้ไปแลว้
เมือจิตนอ้มเขา้ไปมนักรู้็จกัหนา้ที รู้จกัการงาน รู้จกัปฏิปทา รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา รู้จกักายของเรา รู้จกัจิตของ
เรา รู้จกัรูปเรานามเรา สิงทีควรละวางกล็ะไปวางไปเรือยๆไม่ตอ้งสงสยั

เห็นอสุภะในทุกคน
นีเรืองทีอาตมาไดป้ฏิบติัมาไม่ใช่วา่จะไปทาํใหม้นัละเอียดหลายสิงหลายประการ เอาใหล้ะเอียดอยูใ่นใจนี ถา้เห็น
รูปนีชอบรูปนีเพราะอะไรกเ็อารูปนีมาพิจารณา ดูวา่เกสาคือผม โลมาคือขน นขาคือเลบ็ ทนัตาคือฟัน ตะโจคือ
หนงั พระพทุธเจา้ใหเ้อาพวกนีมาพิจารณายาํเขา้ไป แยกออกแจกออก เผามนัออกลอกมนัออก ทาํอยูอ่ยา่งนีเอาอยู่
อยา่งนี จนมนัไม่ไปไหน มองพวกเดียวกนัเช่นพระเณรเวลาเดินบิณฑบาตเห็นพระเห็น คนตอ้งกาํหนดใหเ้ป็น
ร่างผตีายซากผตีายเดินไปก่อน เราเดินไปขา้งหนา้เดินไปเปะๆ ปะๆ กาํหนดมนัเขา้ทาํความเพียรอยูอ่ยา่งนนั



เจริญอยูอ่ยา่งนนัเห็นผูห้ญิงรุ่นๆ นึกชอบขึนมากก็าํหนดใหเ้ป็นผเีป็นเปรต เป็นของเน่าเหมน็ไปหมด ทุกคนไม่
ใหเ้ขา้ใกล้ ใหใ้นใจของเราเป็นอยูอ่ยา่งนี ถึงอยา่งไรมนักไ็ม่อยูห่รอกเพราะมนัเป็นของเปือยของเน่าใหเ้ราเห็นแน่
นอน

พิจารณาใหม้นัแน่ใหม้นัเป็นอยูใ่นใจอยา่งนีแลว้ ไปทางไหนกไ็ม่เสียใหท้าํจริงๆ เห็นเมือใดกเ็ท่ากบัมองเห็นซาก
ศพเห็นผูห้ญิงกซ็ากศพเห็นผูช้ายกซ็ากศพ ตวัเราเองกเ็ป็นซากศพดว้ยเหมือนกนัเลย มีแต่ของอยา่งนีทงันนั
พยายามเจริญใหม้าก บาํเพญ็ใหอ้ยูใ่นใจนีมากขึนอีก อาตมาวา่มนัสนุกจริงๆ ถา้เราทาํแต่ถา้ไปมวัอ่านตาํราอยูม่นั
ยากตอ้งทาํเอาจริงๆ ทาํใหมี้กรรมฐานในตวัเรา

อย่ามกัง่ายข้ามขนัตอน
การเรียนอภิธรรมนนักดี็อยู่ แต่จะตอ้งไม่ติดตาํรามุ่งเพือรู้ความจริงหาทางพน้ทุกขจึ์งจะถูกทาง เช่นในปัจจุบนัมี
การสอนการเรียนวปัิสสนาแบบต่างๆ หลายๆ อาจารย์ อาตมาวา่วปัิสสนานีมนัทาํไม่ไดง่้ายๆ จะไปทาํเอาเลยไม่
ได้ ถา้ไม่ดาํเนินไปจากศีล ลองดูกไ็ดเ้รืองศีลเรืองสิกขาบทบญัญติันี ถา้กายวาจาไม่เรียบร้อยแลว้ไปไม่รอดเพราะ
เป็นการขา้มมรรค บางคนพดูวา่สมถะไม่ตอ้งไปทาํขา้มไปวปัิสสนาเลย คนมกัง่ายหรอกทีพดูเช่นนนั เขาวา่ศีลไม่
ตอ้งเกียว กก็ารรักษาศีลนีมนัยากมิใช่เล่น ถา้จะขา้มไปเลยมนักส็บายเท่านนั อะไรทียากแลว้ขา้มไปใครๆ กอ็ยาก
ขา้ม

มีพระรูปหนึงบอกวา่เป็นนกัปฏิบติั เมือมาขออยูก่บัอาตมาถามถึงระเบียบปฏิบติั จึงอธิบายใหฟั้งวา่เมือมาอยูก่บั
ผมจะสะสมเงินทองและสิงของไม่ได้ ผมถือตามวนิยั ท่านพดูวา่ท่านปฏิบติัไม่ยดึไม่หมาย อาตมาบอกวา่ผมไม่
ทราบกบัท่าน ท่านเลยถามวา่ถา้ผมจะใชเ้งินทองแต่ไม่ยดึไม่หมายจะไดไ้หม อาตมาตอบวา่ไดถ้า้ท่านเอาเกลือมา
กินดูแลว้ไม่เคม็กใ็ชไ้ด้ ท่านจะพดูเอาเฉยๆ เพราะท่านขีเกียจรักษาของจุกๆ จิกๆ นีมนัยาก เมือเอาเกลือมากิน
ท่านไม่เคม็แลว้ผมจึงเชือ ถา้มนัไม่เคม็จะเอามาใหกิ้นสกักระทอ(เข่งเลก็) ลองดูมนัจะไม่เคม็จริงๆ หรือ เรืองไม่
ยดึไม่หมายนีไม่ใช่เรืองพดูเอาคาดคะเนเอาไม่ใช่ ถา้ท่านพดูอยา่งนีอยูก่บัผมไม่ไดท่้านจึงลาไป

ศีลและสมถะต้องทาํให้มาก
เรืองศีลเรืองธุดงควตัรพวกเราตอ้งพยายามปฏิบติั พวกญาติโยมกเ็หมือนกนัถึงปฏิบติัอยูบ่า้นกต็าม พยายามใหมี้
ศีลหา้ กายวาจาของเราพยายามใหเ้รียบร้อย พยายามดีๆ เถอะค่อยทาํค่อยไป

การทาํสมถะนี อยา่นึกวา่ไปทาํครังหนึงสองครังแลว้มนัไม่สงบกเ็ลยหยดุยงัไม่ถูกตอ้ง ทาํนานอยูน่ะ ทาํไมจึง
นานคิดดูสิเราปล่อยมานีกีปี เราไม่ไดท้าํมนัวา่ไปทางโนน้กว็งิตามมนั มนัวา่ไปทางนีกว็งิตามมนั ทีนีจะมาหยดุ
ใหม้นัอยูเ่ท่านีเดือนสองเดือนจะใหม้นันิงมนักย็งัไม่พอ คิดดูเถิดเรืองการทาํจิตใจ ใหเ้ราเขา้ใจวา่สงบในเรืองสงบ
ในอารมณ์ ทีแรกพอเกิดอารมณ์ใจไม่สงบใจวุน่วายทาํไมจึงวุน่วาย เพราะมีตณัหาไม่อยากใหคิ้ดไม่อยากใหมี้
อารมณ์ ความไม่อยากนีแหละตวัอยาก คือวิภวตณัหา ยงิไม่อยากเท่าไรมนัยงิชวนกนัมา "เราไม่อยากมนัทาํไมจึง
มา ไม่อยากใหม้นัเป็นทาํไมมนัเป็น" นนัแหละเราอยากใหม้นัเป็นเพราะเราไม่รู้จกัใจเจา้ของ แหมเล่นอยูก่บัพวก
นีกวา่จะรู้ตวัวา่ผดิกน็านโขอยู่ คิดๆ ดูแลว้โอเราไปเรียกมนัมามนัจึงมา ไม่อยากใหม้นัเป็นอยากใหม้นัสงบไม่
อยากใหม้นัฟุ้ งซ่านนีแหละความอยากทงัแท่งละ



มสีตดูิจิตเห็นความคดิเกดิปัญญา
ช่างมนัเถอะ เราทาํของเราไปเมือมีอารมณ์อะไรมากใ็หพิ้จารณามนัไป เรืองอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาทิงลงใส่สาม
ขมุนีเลย แลว้คิดไปพิจารณาไป เรืองอารมณ์นนัโดยมากเรามีแต่เรืองคิด คิดตามอารมณ์ เรืองคิดกบัเรืองปัญญา
มนัคนละอยา่ง มนัพาไปอยา่งนนักคิ็ดตามมนัไป ถา้เป็นเรืองความคิดมนัไม่หยดุ แต่เรืองปัญญาแลว้หยดุอยูนิ่ง
ไม่ไปไหน เราเป็นผูรั้บรู้ไว้ เมืออารมณ์อนันีอนันนัมาจะเป็นอยา่งนีอยา่งนนัเรารู้ๆ ไว้ เมือถึงทีสุดแลว้กว็า่เออ
เรืองเจา้คิดเจา้นึกเจา้วิตกเจา้วจิารมานี เรืองเหล่านีมนัไม่เป็นแก่นสารทงัหมดเป็นเรืองอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาทงั
สิน ตดับทมนัเลยทิงลงใส่ไตรลกัษณ์เลยยบุไป ครันนงัต่อไปอีกมนักเ็กิดขึนอีกเป็นมาอีก เรากดู็มนัไปสะกดรอย
มนัไป

เปรียบเหมือนกบัเราเลียงควายหนึง ตน้ขา้วสอง ควายสาม เจา้ของควายจะตอ้งกินตน้ขา้ว ตน้ขา้วเป็นของทีควาย
จะกิน จิตของเรากเ็หมือนควาย อารมณ์คือตน้ขา้ว ผูรู้้กเ็หมือนเจา้ของ การปฏิบติัเป็นเหมือนอยา่งนีไม่ผดิ เปรียบ
เทียบดูเวลาเราไปเลียงควาย ทาํอยา่งไร ปล่อยมนัไป แต่เราพยายามดูมนัอยู่ ถา้มนัเดินไปใกลต้น้ขา้วเรากต็วาด
มนั ควายมนัไดย้นิกจ็ะถอยออก แต่เราอยา่เผลอนะถา้มนัดือไม่ฟังเสียงกเ็อาไมค้อ้นฟาดมนัจริงๆ มนัจะไปไหน
เสีย มนัจะไดกิ้นตน้ขา้วหรือ แต่เราอยา่ไปนอนหลบักลางวนักแ็ลว้กนั ถา้ขืนนอนหลบัตน้ขา้วหมดแน่ๆ

เรืองปฏิบติักเ็ช่นกนั เมือเราดูจิตของเราอยู่ ผูรู้้ดูจิตเจา้ของ ผูใ้ดตามดูจิตผูน้นัจกัพน้จากบ่วงของมาร จิตกเ็ป็นจิต
แลว้ ใครจะมาดูจิตอีกเล่า เดียวกง็งงนัเท่านนั จิตอนัหนึงผูรู้้อนัหนึง รู้ออกมาจากจิตนนั รู้จิตเป็นอยา่งไรสบ
อารมณ์เป็นอยา่งไรปราศจากอารมณ์เป็นอยา่งไร ผูที้รู้อนันีท่านเรียกวา่ผูรู้้ ผูรู้้จะตามดูจิต ผูรู้้นีจะเกิดปัญญา จิต
นนัคือความนึกคิด ถา้พบอารมณ์นนักแ็วะไป ถา้พบอารมณ์อีกมนักแ็วะไปอีก เหมือนกบัควายเรานนัแหละ มนั
จะไปทางไหนเรากดู็มนัอยู่ มนัจะไปไหนได้ มนัจะไปใกลต้น้ขา้วกต็วาดมนัอยูว่า่ไม่ฟังกถ็ูกไมค้อ้นเท่านนั
ทรมานมนัอยูอ่ยา่งนี

จิตกเ็หมือนกนั เมือถูกอารมณ์มนัจะเขา้จบัทนัที เมือมนัเขา้จบัผูรู้้ตอ้งสอนตอ้งพิจารณามนัวา่ดีไม่ดี อธิบาย
เหตุผลใหม้นัฟัง มนัไปจบัสิงอืนอีกมนันึกวา่เป็นของน่าเอา ผูรู้้นีกส็อนมนัอีกอธิบายใหมี้เหตุผลจนมนัทิงอยา่งนี
จึงสงบได้ จบัอะไรมากมี็แต่ของไม่น่าเอาทงันนั มนักห็ยดุเท่านนั มนัขีเกียจเหมือนกนัเพราะมีแต่ถูกด่าถกูวา่
เสมอทรมานมนัเขา้ ทรมานเขา้ไปถึงจิตหดัมนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ

รู้ตวัเองแล้วสบาย
ตงัแต่ครังอาตมาปฏิบติัอยูใ่นป่ากป็ฏิบติัอยา่งนี สอนศิษยท์งัหลายกส็อนอยา่งนี เพราะตอ้งการเห็นความจริง ไม่
ตอ้งการเห็นในตาํรา ตอ้งการเห็นในใจเจา้ของวา่ ตวัเองหลุดพน้จากสิงทีคิดนนัหรือยงั เมือหลุดแลว้กรู้็จกัเมือยงั
ไม่หลุดกพ็ิจารณาเหตุผลจนรู้เรืองของมนั ถา้รู้เรืองของมนักห็ลุดเอง ถา้มีอะไรมาอีกติดอะไรอีกกพ็ิจารณาสิงนนั
อีก ไม่หลุดไม่ไปยาํมนัอยูต่รงนี มนัจะไปไหนเสีย อาตมาชอบใหเ้ป็นอยา่งนนัในตวัเอง เพราะพระพทุธองคต์รัส
วา่ปัจจตัตงัเวทิตพัโพวิญ ูหิ วญิ ูชนทงัหลายรู้เฉพาะตนกต็อ้งหาเอาจากเจา้ของใหรู้้จากตวัเองนีแหละ

ถา้เชือตวัเองกรู้็สึกสบาย เขาวา่ไม่ดีกส็บาย เขาวา่ดีกส็บาย เขาจะวา่อยา่งไรกส็บายอยู่ เพราะอะไรจึงสบาย
เพราะรู้ตวัเอง ถา้คนอืนวา่เราดีแต่เราไม่ดีเราจะเชือเขาอยา่งนนัหรือ เรากไ็ม่เชือเขา เราปฏิบติัของเราอยู่ คนไม่
เชือตนเองเมือเขาวา่ดีกดี็ตามเขากเ็ป็นบา้ไปอยา่งนนั ถา้เขาวา่ชวัเรากดู็เรามนัไม่ใช่หรอก เขาวา่เราทาํผดิแต่เราไม่



ผดิดงัเขาวา่ เขาพดูไม่ถูกกไ็ม่รู้จะไปโกรธเขาทาํไม เพราะเขาพดูไม่ถูกตามความเป็นจริง ถา้เราผดิดงัเขากถู็กดงั
เขาวา่ แลว้ไม่รู้จะไปโกรธเขาทาํไมอีก ถา้คิดไดด้งันีรู้สึกวา่สบายจริงๆ มนัเลยไม่มีอะไรผดิ ลว้นแต่เป็นธรรมทงั
หมด อาตมาปฏิบติัอยา่งนี ถา้ปฏิบติัอยา่งนีมนัลดัตรงจริงๆ แมจ้ะเอาธมัมะธมัโมหรืออภิธรรมมาเถียง อาตมาก็
ไม่เถียงไม่เถียงหรอก ใหแ้ต่เหตุผลเท่านนั

ใหเ้ขา้ใจเสียวา่ เรืองปฏิบติันีพระพทุธเจา้ใหว้างทงัหมด วางอยา่งรู้มิใช่วา่วางอยา่งไม่รู้ จะวางอยา่งควายอยา่งววั
ไม่เอาใจใส่อยา่งนีไม่ถูก วางเพราะการรู้สมมติบญัญติัความไม่ยดึ

ยดึไว้ก่อนพอร้อนแล้วกว็าง
ทีแรกท่านสอนวา่ทาํใหม้ากเจริญใหม้ากยดึใหม้าก ยดึพระพทุธยดึพระธรรมยดึพระสงฆย์ดึใหม้นั ท่านสอนอยา่ง
นี เรากย็ดึเอาจริงๆ ยดึไปๆ คลา้ยกบัท่านสอนวา่ อยา่ไปอิจฉาคนอืนใหท้าํมาหากินดว้ยนาํพกันาํแรงตวัเอง มีววั
มีควายมีไร่มีนาใหห้าเอาจากของๆ เรานีแหละไม่บาปหรอก ถา้ไปทาํของคนอืนมนับาป ผูฟั้งจึงเชือทาํเอาจาก
ของตนเองอยา่งเตม็ที แต่มนักย็ุง่ยากลาํบากเหมือนกนั ทียากลาํบากนนัเพราะของเราเอง กไ็ปบ่นปรับทุกขใ์ห้
ท่านฟังอีกวา่ มีสิงของใดๆ กย็ุง่ยากเป็นทุกข์ เมือเห็นความยุง่ยากแลว้แต่ก่อนเขา้ใจวา่ยุง่ยากเพราะแยง่ชิงของคน
อืน ท่านจึงแนะใหท้าํของๆ ตนนึกวา่จะสบาย ครันทาํแลว้กย็งัยุง่ยากอยูท่่าน จึงเทศน์อยา่งใหม่ใหฟั้งอีกวา่ "มนั
กต็อ้งเป็นอยา่งนี ถา้ไปยดึไปหมายมนักเ็ป็นอยา่งนี ไม่วา่ของใครทงันนั ไฟอยูบ่า้นเขาไปจบัมนักร้็อน ไฟอยู่
บา้นเราไปจบัมนักร้็อนอยูอ่ยา่งนนั" ท่านกพ็ดูตามเราเพราะท่านสอนคนบา้การรักษา คนบา้กต็อ้งทาํอยา่งนนั
พอชอ้คไฟไดท่้านกช็อ้ค เมือก่อนยงัอยูต่าํเกินไปเลยไม่ทนัรู้จกัเรืองอุบายของพระพทุธเจา้ ท่านสอนเราต่างหาก
หมดเรืองของท่านมาติดเรืองของเรา ถึงจะเป็นอยา่งไรกต็ามเอาอุบายทงัหลายเหล่านีนนัแหละมาสอนเรา

การปฏิบัตคิอืการฝืนใจตวัเอง
เรืองปฏิบติันีอาตมาพยายามคน้คิดเหลือเกิน เอาชีวติเป็นเดิมพนัเพราะเชือตามทีพระพทุธเจา้ตรัสวา่ มรรคผล
นิพพานมีอยูม่นัมีอยูด่งัพระองคต์รัสสอน แต่วา่สิงเหล่านนัเกิดจากการปฏิบติัดี เกิดจากการทรมานกลา้หาญกลา้
ฝึกกลา้หดักลา้คิดกลา้แปลงกลา้ทาํ

การทาํนนัทาํอยา่งไร ท่านใหฝื้นใจตวัเอง ใจเราคิดไปทางนีท่านใหไ้ปทางโนน้ ใจเราคิดไปทางโนน้ท่านใหม้า
ทางนี ทาํไมท่านจึงฝืนใจ เพราะใจถูกกิเลสเขาพอกมาเตม็ทีแลว้ มนัยงัไม่ไดฝึ้กหดัดดัแปลง พระองคจึ์งไม่ให้
เชือ มนัยงัไม่เป็นศีลยงัไม่เป็นธรรมเพราะใจมนัยงัไม่แจง้ไม่ขาวจะไปเชือมนัไดอ้ยา่งไรได้ ท่านจึงมิใหเ้ชือเพราะ
ใจเป็นกิเลส ทีแรกมนัเป็นลูกนอ้งกิเลส อยูน่านๆ ไปเลยกลายเป็นกิเลส ท่านเลยบอกวา่อยา่เชือใจ

ดูเถิดขอ้ปฏิบติัมีแต่เรืองฝืนใจทงันนั ฝืนใจกเ็ดือดร้อน พอเดือดร้อนกบ่็นวา่แหมลาํบากเหลือเกินทาํไม่ไดแ้ต่
พระองคไ์ม่นึกอยา่งนนั ทรงนึกวา่ถา้เดือดร้อนนนัถูกแลว้ แต่เราเขา้ใจวา่ไม่ถกูเป็นเสียอยา่งนี มนัจึงลาํบากเมือ
เริมทาํ เดือดร้อนเรากนึ็กวา่ไม่ถูกทาง คนเราอยากมีความสุขมนัจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ เมือขดักบักิเลสตณัหากเ็ลย
เป็นทุกขเ์ดือดร้อนกห็ยดุทาํ เพราะเขา้ใจวา่ไม่ถูกทาง แต่พระองคต์รัสวา่ถูกแลว้ถกูกิเลสแลว้ กิเลสมนัเร่าร้อนแต่
เรานึกวา่เราเร่าร้อน



พระพทุธเจา้วา่กิเลสเร่าร้อน เราทงัหลายเป็นอยา่งนีมนัจึงยาก เราไม่พิจารณาโดยมากมกัเป็นไปตามกามสุขลัลิกา
นุโยค อตัตกิลมถานุโยค มนัติดอยูนี่อยากทาํตามใจของเรา อนัไหนชอบกท็าํ อยากทาํตามใจใหน้งัสบายนอน
สบาย จะทาํอะไรกอ็ยากสบายนีกามสุขลัลิกานุโยคติดสุขมนัจะไปไดอ้ยา่งไร

ถา้หากเอากามความสบายไม่ไดแ้ลว้ความสุขไม่ไดแ้ลว้ กไ็ม่พอใจโกรธขึนมากเ็ป็นทุกขเ์ป็นโทสธรรม นีเป็นอตั
ตกิลมถานุโยคซึงไม่ใช่หนทางของผูส้งบ ไม่ใช่หนทางของผูร้ะงบั

กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค ทางสองเส้นนีพระพทุธเจา้ไม่ใหเ้ดิน ความสุขพระองคใ์หรั้บทราบไว้
ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจกไ็ม่ใช่ทางทีพระพทุธเจา้เดิน ไม่ใช่ทางของสมณะ เป็นทางทีชาวบา้นเดิน
อยู่ พระผูส้งบแลว้ไม่เดินอยา่งนนั เดินไปตรงกลางสมัมาปฏิปทา นีกามสุขลัลิกานุโยคอยูท่างซา้ยอตัตกิลมถานุ
โยคอยูท่างขวา

เดนิทางสายกลางคอืสงบวางสุขวางทุกข์
ดงันนั ถา้จะบวชปฏิบติัตอ้งเดินทางสายกลางนี เราจะไม่เอาใจใส่ความสุขความทุกข์ จะวางมนัแต่รู้สึกวา่มนัเตะ
เรา เดียวไอนี้เตะทางนี ไอน้นัเตะทางนนั เหมือนกบัลูกโป่งลาง(กระดิงทีทาํดว้ยไม)้ มนัฟัดเราทงัสองขา้งเขา้ใส่
กนั มีสองอยา่งนีแหละเตะเราอยู่ ดงันนัพระองคเ์ทศน์ครังแรกจึงทรงยกทางทีสุดทงัสองขึนแสดงเพราะมนัติดอยู่
นี ความอยากไดสุ้ขเตะทางนีบา้ง ความทุกขไ์ม่พอใจเตะทางโนน้บา้ง สองอยา่งเท่านนัเล่นงานเราตลอดกาล

การเดินทางสายกลาง เราจะวางสุข เราจะวางทุกขส์มัมาปฏิปทา ตอ้งเดินสายกลางเมือความอยากไดสุ้ขมากระทบ
ถา้ไม่ไดสุ้ขมนักทุ็กขเ์ท่านนั จะเดินกลางๆ ตามทางพระพทุธเจา้เดินนนัลาํบาก มนัมีสองอยา่งคือดีกบัร้ายเท่านนั
ถา้ไปเชือพวกนีกต็อ้งเป็นอยา่งนี ถา้โกรธขึนมากค็วา้หาท่อนไมเ้ลยไม่ตอ้งอดทน ถา้ดีกล็บูตงัแต่ศีรษะจดปลาย
เทา้ นนัใช่เลว้ทางสองขา้งมนัไม่ไปกลางๆ สกัที พระพทุธเจา้ท่านไม่ใหท้าํอยา่งนนั ท่านใหค่้อยๆ วางมนัไปทาง
สายนีคือสมัมาปฏิปทา ทางเดินออกจากภพจากชาติทางไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสุขไม่มีทุกขไ์ม่มีดีไม่มีชวั มนุษยท์งั
หลายทีตอ้งการภพ ถา้ตกลงมากถึ็งสุขนีมนัมองไม่เห็นตรงกลางผา่นเลยลงมานี ถา้ไม่ไดต้ามความพอใจกเ็ลยมา
นี ขา้มตรงกลางไปเรือย ทีพระอยูเ่รามองไม่เห็นสกัที วงิไปวงิมาอยูนี่แหละไม่อยูต่รงที ไม่มีภพไม่มีชาติเราไม่
ชอบจึงไม่อยู่ บางทีกเ็ลยลงมาขา้งล่างถูกสุนขักดัปีนขึนไปขา้งบนกถ็ูกอีแร้งอีกาปากเหลก็มาจิกกระบาล กเ็ลยตก
นรกอยูไ่ม่หยดุไม่ยงัเท่านนันีแหละภพ

อนัทีวา่ไม่มีภพไม่มีชาติ มนุษยท์งัหลายไม่เห็นจิตมนุษยม์องไม่เห็นจึงขา้มไปขา้มมาอยูอ่ยา่งนนั สมัมาปฏิปทา
คือทางสายกลางทีพระพทุธเจา้เดินพน้ภพพน้ชาติเป็นอพัยากตธรรม จิตนีวางนีเป็นทางของสมณะ ถา้ใครไม่เดิน
เกิดเป็นสมณะไม่ได้ ความสงบเกิดไม่ได้ ทาํไมจึงสงบไม่ไดเ้พราะมนัเป็นภพเป็นชาติเกิดตายอยูน่นัเอง แต่ทางนี
ไม่เกิดไม่ตายไม่ตาํไม่สูงไม่สุขไม่ทุกขไ์ม่ดีไม่ชวักบัใคร ทางนีเป็นทางตรงเป็นทางสงบระงบัสงบจากความสุข
ความทุกขค์วามดีใจความเสียใจ นีคือลกัษณะปฏิบติั ถา้ใจเราเป็นอยา่งนีแลว้หยดุไดห้ยดุถามไดแ้ลว้ไม่ตอ้งไป
ถามใคร

นีแหละพระพทุธเจา้จึงตรัสวา่ปัจจตัตงัเวทิตพัโพวิญ ูหิ ไม่ตอ้งถามใครรู้เฉพาะตนแน่นอนอยา่งนนัถกูตามที
พระองคท์รงสอนไว้ อาตมาเล่าประวติัยอ่ๆ ทีเคยทาํเคยปฏิบติัมาไม่ไดรู้้มากไม่ไดเ้รียนมาก เรียนจากจิตใจตนเอง



ตามธรรมชาตินี โดยทดลองทาํดู เมือมนัชอบขึนมากไ็ปตามมนัดูมนั จะพาไปไหนมีแต่มนัลากเราไปหาความ
ทุกขโ์น่น เราปฏิบติัดูตวัเองจึงค่อยรู้จกัค่อยรู้ขึนเห็นขึนไปเอง ใหเ้ราพากนัตงัอกตงัใจทาํ

การปฏิบัตต้ิองตงัใจและพยายาม
ถา้อยากปฏิบติัใหท่้านมหาพยายามอยา่คิดใหม้าก ถา้จะนงัสมาธิแลว้อยากใหม้นัเป็นอยา่งนนัเป็นอยา่งนีหยดุดี
กวา่ เวลานงัสงบจะนึกวา่ใช่อนันนัไหมใช่อนันีไหม หยดุเอาความรู้ปริยติัใส่หีบใส่ห่อไวเ้สีย อยา่เอามาพดูไม่ใช่
ความรู้พวกนนัจะเขา้มาอยูนี่หรอก มนัพวกใหม่ เวลาเป็นขึนมามนัไม่เป็นอยา่งนนั เหมือนกบัเราเขียนตวัหนงัสือ
วา่ "ความโลภ" เวลามนัเกิดในใจไม่เหมือนตวัหนงัสือ เวลาโกรธกเ็หมือนกนัเขียนใส่กระดานดาํเป็นอยา่งหนึง
มนัเป็นตวัอกัษร เวลามนัเกิดในใจอ่านอะไรไม่ทนัหรอก มนัเป็นขึนมาทีใจเลยสาํคญันกัสาํคญัมาก

ปริยติัเขียนไวก้ถู็กอยูแ่ต่ตอ้งโอปนยโิกใหเ้ป็น คนนอ้มถา้ไม่นอ้มกไ็ม่รู้จกัจริงๆ มนัไม่เห็น อาตมากเ็หมือนกนั
ไม่ไดศึ้กษาเล่าเรียนมาก เคยสอบปริยติัธรรมมีโอกาสไดไ้ปฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์ใหฟั้งจนจะเกิดความประมาท
ฟังเทศนไ์ม่เป็น พวกพระกรรมฐานพระธุดงคนี์ไม่รู้ พดูอยา่งไรพดูเหมือนกบัมีตวัมีตนจริงๆ จะไล่เอาจริงๆ ต่อ
มาค่อยทาํไปปฏิบติัไปๆ จึงเห็นจริงตามทีท่านสอน ท่านเทศนใ์หฟั้งกรู้็เป็นเห็นตามมนัเป็นอยูใ่นใจของเรานีเอง
ต่อไปนานๆ จึงรู้วา่มนักล็ว้นแต่ท่านเห็นมาแลว้ ท่านเอามาพดูใหฟั้งไม่ใช่วา่ท่านพดูตามตาํรา ท่านพดูตามความ
รู้ความเห็นจากใจใหฟั้ง เราเดินตามกไ็ปพบทีท่านพดูไวห้มดทุกอยา่ง จึงนึกวา่มนัถูกแลว้นีจะอยา่งไหนอีกเอาเท่า
นีแหละ อาตมาจึงปฏิบติัต่อไป

คนทาํจะได้
การปฏิบติันนัใหพ้ยายามทาํมนั จะสงบหรือไม่สงบกช่็างปล่อยไวก่้อน เอาเรืองเราปฏิบติัเป็นเรืองแรก เอาเรือง
เราไดส้ร้างเหตุนีแหละ ถา้ทาํแลว้ผลจะเป็นอยา่งไรกไ็ด้ เราทาํไดแ้ลว้อยา่กลวัวา่จะไม่ไดผ้ลมนัไม่สงบเรากไ็ดท้าํ
ทีนีถา้เราไม่ทาํใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น คนหานนัแหละจะเห็นคนกินนนัแหละจะอิม ของแต่ละสิงละอยา่ง
มนัโกหกเราอยู่ สิบครังใหม้นัรู้กย็งัดีอยู่ คนเก่ามาโกหกเรืองเก่าถา้รู้จกักดี็อยู่ มนันานเหลือเกินกวา่จะรู้มนั
พยายามมาหลอกลวงเราอยูนี่

ดงันนัถา้จะปฏิบติัแลว้ใหต้งัศีลสมาธิปัญญาไวใ้นใจของเรา ใหนึ้กถึงพระรัตนตรัยคือพระพทุธพระธรรมพระ
สงฆ์ เลิกสิงทงัหลายทงัปวงออกเสีย การกระทาํของเรานีเองเป็นเหตุเกิดขึนในภพในชาติหนึงจริงๆ เป็นคนซือ
สตัยก์ระทาํไปเถอะ

การปฏิบติันนัแมจ้ะนงัเกา้อีอยูก่ต็าม กาํหนดไดเ้บืองแรกไม่ตอ้งกาํหนดมาก กาํหนดลมหายใจเขา้ออกหรือจะวา่
พทุโธธมัโมสงัโฆกไ็ด้ แลว้กาํหนดลมหายใจเขา้ออก เมือกาํหนดใหมี้ความตงัใจไวว้า่ การกาํหนดลมนีจะไม่
บงัคบัถา้เราจะลาํบากกบัลมหายใจแลว้ยงัไม่ถูก ดูเหมือนลมหายใจสนัไปยาวไปค่อยไปแรงไปเดินลมไม่ถูกไม่
สบาย แต่เมือใดลมออกกส็บายลมเขา้กส็บายจิตของเรารู้จกัลมเขา้รู้จกัลมออก นนัแม่นแลว้ถูกแลว้ ถา้ไม่แม่นมนั
ยงัหลง ถา้ยงัหลงกห็ยดุกาํหนดใหม่ เวลากาํหนดจิตอยากเป็นนนัเป็นนีหรือเกิดแสงสวา่งเป็นปราสาทราชวงัขึน
มากไ็ม่ตอ้งกลวั ใหรู้้จกัมนัใหท้าํเรือยไปบางครังทาํไปๆ ลมหมดกมี็หมดจริงๆ กจ็ะกลวัอีกไม่ตอ้งกลวัมนัหมด
แต่ความคิดของเราเท่านนั เรืองความละเอียดยงัอยูไ่ม่หมดถึงกาลสมยัแลว้มนัฟืนกลบัขึนมาของมนัเอง



ทาํจิตให้สงบก่อนแล้วจึงพจิารณาอารมณ์
ใหใ้จสงบไปอยา่งนีเสียก่อน นงัอยูที่ไหนกต็ามนงัเกา้อีนงัรถนงัเรือกต็าม ถา้กาํหนดเมือใดใหม้นัเขา้เลย ขึน
รถไฟพอนงัลงใหม้นัเขา้เลยอยูที่ไหนนงัไดท้งันนั ถา้ขนาดนีรู้จกัแลว้รู้จกัทางบา้งแลว้จึงมาพิจารณาอารมณ์ ใช้
จิตทีสงบนนัพิจารณาอารมณ์ รูปบา้งเสียงบา้งกลินบา้งรสบา้งโผฏฐพัพะบา้งธรรมารมณ์บา้งทีเกิดขึน ใหม้า
พิจารณาชอบหรือไม่ชอบต่างๆ นานา ใหเ้ป็นผูรั้บทราบไวอ้ยา่เขา้ไปหมายในอารมณ์นนั ถา้ดีกใ็หรู้้วา่ดี ถา้ไม่ดีก็
ใหรู้้วา่ไม่ดี อนันีเป็นของสมมติบญัญติั ถา้จะดีจะชวักเ็ป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตาทงันนั เป็นของไม่แน่นอนไม่ควร
ยดึมนัถือมนั อ่านคาถานีไวด้ว้ย ถา้ทาํไดอ้ยา่งนีเรือยๆ ไปปัญญาจะเกิดเองอารมณ์นนัเป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตา
ทิงใส่สามขมุนีนีเป็นแก่นของวปัิสสนา ทิงใส่อนิจจงัทุกขงัอนตัตา ดีชวัร้ายอะไรกทิ็งมนัใส่นี ไม่นานเรากจ็ะเกิด
ความรู้ความเห็นขึนมาในอนิจจงัทุกขงัอนตัตา เกิดปัญญาอ่อนๆ ขึนมา นนัแหละเรืองภาวนาใหพ้ยายามทาํเรือยๆ
ศีลหา้นีถือมาหลายปีแลว้มิใช่หรือ เริมภาวนาเสียใหรู้้ความจริงเพือละเพือถอนเพือความสงบ

นักปฏิบัตต้ิองรักษาวนัิยและเชือฟังอาจารย์
พดูถึงการสนทนาแลว้อาตมาสนทนาไม่ค่อยเป็น มนัพดูยากอยูถ่า้ใครอยากรู้จกัตอ้งอยูด่ว้ยกนัอยูไ่ปนานๆ กรู้็จกั
หรอก อาตมาเคยไปเทียวธุดงคเ์หมือนกนั อาตมาไม่เทศนไ์ปฟังครูบาอาจารยรู์ปนนัรูปนีเทศน์ มิใช่วา่ไปเทศน์
ใหท่้านฟัง ท่านพดูอะไรกฟั็งฟังเอา พระเลก็พระนอ้ยเทศนก์ฟั็ง เราจะฟังกฟั็งไม่ค่อยสนทนาไม่รู้จะสนทนา
อะไร ทีจะเอากเ็อาตรงทีละทีวางนนัเอง ทาํเพือมาละมาวางไม่ตอ้งไปเรียนใหม้าก แก่ไปทุกวนัๆ วนัหนึงๆ ไป
ตะปบแต่แสงอยูน่นัไม่ถกูตวัสกัที การปฏิบติัธรรมแมจ้ะมีหลายแบบอาตมาไม่ติถา้รู้จกัตามความหมาย ไม่ใช่วา่
จะผดิแต่ถา้เป็นนกัปฏิบติัแลว้ไม่ค่อยรักษาวนิยัอาตมาวา่จะไปไม่รอด เพราะมนัขา้มมรรค ขา้มศีล สมาธิ ปัญญา
บางท่านพดูวา่อยา่ไปติดสมถะ อยา่ไปเอาสมถะ ผา่นไปวปัิสสนาเลย อาตมาเห็นวา่ถา้ผา่นไปเอาวิปัสสนาเลยมนั
จะไปไม่รอด

วธีิปฏิบติัของท่านอาจารยเ์สาร์ ท่านอาจารยม์นั ท่านอาจารยท์องรัต ท่านเจา้คุณอุบาลี นีหลกันีอยา่ทิงแน่นอน
จริงๆ ถา้ทาํตามท่าน ถา้ปฏิบติัตามท่านเห็นตวัเองจริงๆ ท่านอาจารยเ์หล่านีเรืองศีลท่านพยายามรักษาใหแ้น่นอน
ท่านไม่ใหข้า้มการเคารพครูบาอาจารย์ การเคารพขอ้วตัรปฏิบติันนั ถา้ครูบาอาจารยบ์อกใหท้าํกท็าํ ถา้ท่านวา่ผดิ
ใหห้ยดุกห็ยดุชือวา่ทาํเอาจริงๆ จงัๆ ใหเ้ห็นใหเ้ป็นขึนในใจ ท่านอาจารยบ์อกอยา่งนี ดงันนัพวกลูกศิษยท์งัหลาย
จึงมีความเคารพยาํเกรงในครูบาอาจารยม์าก เพราะเห็นตามรอยของท่าน

ลองทาํดูซิทาํดงัทีอาตมาพดู ถา้เราทาํมนักเ็ห็นกเ็ป็น ทาํไมจะไม่เป็นเพราะเป็นคนทาํคนหา อาตมาวา่กิเลสมนัไม่
อยูห่รอกถา้ทาํถูก เรืองของมนัเป็นผูล้ะพดูจานอ้ย เป็นคนละทิฏฐิมานะทงัหลายทงัปวง คนพดูผดิกฟั็งไดค้นพดู
ถูกกฟั็งไดห้มด พิจารณาตวัเองอยูอ่ยา่งนี อาตมาวา่เป็นไปไดที้เดียวถา้พยายาม แต่วา่ไม่ค่อยมีนกัปริยติัทีมา
ปฏิบติัยงัมีนอ้ยอยู่ คิดเสียดายเพือนๆ ทงัหลายเคยแนะนาํใหม้าพิจารณาอยู่

ถ้าปฏบิัตแิล้วจะรู้ซึงรู้แจ้งรู้ชัด
ท่านมหามาทีนีกดี็แลว้ เป็นกาํลงัอนัหนึงแถวบา้นเรา บา้นไผใ่หญ่ หนองลกั หนองขุ่น บา้นโพนขาวลว้นแต่เป็น
บา้นสาํนกัเรียนทงันนั เรียนแต่ของทีมนัต่อกนัไม่ตดัสกัที เรียนแต่สนัตติ เรียนสนธิต่อกนัไป ถา้เราหยดุไดเ้รามี



หลกัวจิยัอยา่งนีดีจริงๆ มนัไม่ไปทางไหนหรอก มนัไปอยา่งทีเราเรียนนนัแหละ แต่ถา้ไม่ปฏิบติัผูเ้รียนไม่ค่อยรู้
ถา้ปฏิบติัแลว้กรู้็ซึงสิงทีเราเคยเรียนมาแจง้ออกชดัออกเริมปฏิบติัเสียใหเ้ขา้ใจอยา่งนี

พยายามมาอยูต่ามป่าทีกฏิุเลก็ๆ นีมาฝึกมาทดลองดูบา้งดีกวา่ เราไปเรียนปริยติัอยา่งเดียวใหพ้ดูอยูค่นเดียว ดูจิตดู
ใจเราคลา้ยๆ กบัวา่จิตมนัวางเป็นปกติ จิตถา้มนัเคลือนออกจากปกติเช่นมนัคิดมนันึกต่างๆ นนัเป็นสงัขาร
สงัขารนีมนัจะปรุงเราต่อไประวงัใหดี้ ใหรู้้มนัไว้ ถา้มนัเคลือนออกจากปกติแลว้ไม่เป็นสมัมาปฏิปทาหรอก มนั
จะกา้วไปเป็นกามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค ของพวกนีมนัปรุงนนัแหละเป็นจิตสงัขาร ถา้มนัดีกดี็ ถา้มนั
ชวักช็วั มนัเกิดกบัจิตของเรา อาตมาวา่ถา้ไดจ้อ้งดูมนัอยูอ่ยา่งนีรู้สึกวา่สนุก ถา้จะพดูเรืองนีอยูอ่ยา่งเดียวแลว้สนุก
อยูต่ลอดวนั

เมือรู้จกัเรืองวาระของจิตกเ็ห็นมีอาการอยา่งนี เพราะกิเลสมนัอบรมจิตอยู่ อาตมาเห็นวา่จิตนีเหมือนกบัจุดจุดเดียว
เท่านนั อนัทีเรียกวา่เจตสิกนนัเป็นแขก แขกมาพกัอยูต่รงจุดนี คนนนัมาเยยีมเราบา้ง คนนนัมาเยยีมเราบา้ง คน
โนน้มาเยยีมเราบา้ง มาพกัอยูต่รงนีเราจึงเรียกพวกนนัทีออกจากจิตของเรามาเป็นเจตสิกหมด

มสีติรู้ตืนอยู่เฝ้าดูจิต
ทีนีเรามาทาํจิตของเราใหเ้ป็นผูรู้้ตืนอยู่ คอยรักษาจิตของเราอยู่ ถา้แขกมาเมือไรโบกมือหา้ม มนัจะมานงัทีไหนมี
ทีนงัทีเดียวเท่านนั เรากพ็ยายามรับแขกอยูต่รงนีตลอดวนั นีคือพทุโธตวัตงัมนัอยู่ นีทาํความรู้นีไวจ้ะไดรั้กษาจิต
เรา นงัอยูต่รงนีแลว้แขกทีเคยมาเยยีมเราตงัแต่เราเกิดตวัเลก็ๆ โนน้มาทีไรกม็าทีนีหมด เราจึงรู้จกัมนัหมดเลยพุ
ทโธอยูค่นเดียว พดูถึงอาคนัตุกะแขกทีจรมาปรุงมาแต่งต่างๆ นานาใหเ้ราเป็นไปตามเรืองของมนั อาการของจิตที
เป็นไปตามเรืองของมนันีแหละเรียกวา่เจตสิก มนัจะเป็นอะไรจะไปไหนกช่็างมนั ใหเ้รารู้จกัอาคนัตุกะทีมาพกั ที
รับแขกมีเกา้อีตวัเดียวเท่านีเองเราเอาผูห้นึงไปนงัไวแ้ลว้มนักไ็ม่มีทีนงั มนัมาทีนีมนักจ็ะมาพดูกบัเรา ครังนีไม่ได้
นงัครังต่อไปกจ็ะมาอีก มาเมือไรกพ็บแต่ผูนี้นงัอยูไ่ม่หนีสกัที มนัจะทนมากีครังเพียงพดูกนัอยูที่นนั เรากจ็ะรู้จกั
หมดทุกคนพวกทีตงัแต่เรารู้เดียงสาโนน้มนัจะมาเยยีมเราหมดนนัแหละเพียงเท่านี

อาตมาวา่ธรรมนนัดูตรงนีกเ็ห็นไปหมดได้ พดูไดดู้ไดพิ้จารณาอยูค่นเดียวพดูธรรมะกอ็ยา่งนีแหละ อาตมาพดู
อยา่งอืนไม่เป็น พดูกพ็ดูไปอยา่งนีทาํนองนีนีกเ็ป็นแต่เพียงพดูใหฟั้งเท่านนั

ทีนีใหไ้ปทาํดู ถา้ไปทาํมนัจะเป็นอยา่งนนัๆ มีหนทางบอก ถา้มนัเป็นอยา่งนนัใหท้าํอยา่งนนักไ็ปทาํดูอีก ถา้ไป
ทาํดูอีกมนัเป็นอีกอยา่งหนึงกต็อ้งแก้ โน่นแหละจึงจะมีทีบอก ในเมือเดินสายเดียวกนัมนัตอ้งเป็นในจิต ท่านมหา
แน่นอนถา้ไม่เป็นอยา่งนนัมนัตอ้งเกิดขดัขอ้ง ขดัขอ้งกต็อ้งจีจุด เมือพดูตรงนีมนัไปถูกจิตท่านมหามนักรู้็จกัแก้
ถา้มนัติดอีกท่านผูแ้นะนาํกจ็ะบอก เพราะตรงนีท่านกเ็คยติดมาแลว้กต็อ้งแกอ้ยา่งนนัมนัรู้เรืองกนักพ็ดูกนัได้

เช่นเดียวกบัอารมณ์ คือเสียงไดย้นิเป็นอยา่งหนึงเสียงเป็นอยา่งหนึง เรารับทราบไวไ้ม่มีอะไร เราอาศยัธรรมชาติ
อยา่งนีแหละมาพิจารณาหาความจริงจนใจมนัแยกของมนัเอง พดูง่ายๆ กคื็อมนัไม่เอาใจใส่เอง มนัจึงเป็นอยา่ง
นนัได้ เมือหูไดย้นิเสียงดูจิตของเรามนัพวัพนัไปตามไหม มนัรําคาญไหม เท่านีเรากรู้็ ไดย้นิอยูแ่ต่ไม่รําคาญ ฉนั
อยูที่นีเอากนัใกล้ๆ มิไดเ้อาไกลจะหนีจากเสียงนนัหนีไม่ไดห้รอก ตอ้งหนีวธีินีจึงจะหนีได้ โดยเราฝึกจิตของเรา
จนมนัอยูใ่นสิงนี วางสิงเหล่านนั สิงทีวางแลว้นนักย็งัไดย้นิอยูไ่ดย้นิอยูแ่ต่กว็างอยู่ เพราะสิงเหล่านนัถูกวางอยู่



แลว้มิใช่จะไปบงัคบัใหม้นัแยกมนัแยกเองโดยอตัโนมติั เพราะการละการวางจะอยากใหม้นัไปตามเสียงนนัมนัก็
ไม่ไป

เมือเรารู้ถึงรูปเสียงกลินรสทงัหลายเหล่านีตามเป็นจริงแลว้ เห็นชดัอยูใ่นดวงจิตของเราวา่ สิงเหล่านีลว้นแต่เป็น
สามญัลกัษณะคือ อนิจจงัทุกขงัอนตัตาหมดทงันนั เมือไดย้นิครังใดกเ็ป็นสามญัลกัษณะอยูใ่นใจ เวลาอารมณ์ทงั
หลายมากระทบไดย้นิกเ็หมือนไม่ไดย้นินนั ไม่ใช่จิตของเราจะไม่มีการงานสติกบัจิตพวัพนัคุม้ครองกนัอยูต่ลอด
กาลตลอดเวลา ถา้ท่านมหาทาํจิตใหถึ้งอนันีแลว้ถึงจะเดินไปทางไหนมนักค็น้ควา้อยู่ นีเป็นธรรมวจิยัหลกัของโพ
ชฌงคเ์ท่านนัเอง มนัหมุนเวียนพดูกบัตวัเองแกป้ลดเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณไม่มีอะไรจะมาใกลม้นัได้ มนั
มีงานทาํของมนัเอง

จติทตีืนรู้เบิกบานเป็นพทุธะ
นีเรืองอตัโนมติัของจิตทีเป็นอยูไ่ม่ไดแ้ต่ง มนัหดัเบืองแรกมนัเป็นเลย ถา้เราทาํอยูอ่ยา่งนีท่านมหาจะมีอาการอยา่ง
หนึงแปลกขึนมาคือ เวลาไปนอนตงัใจแลว้นอนเคยนอนกรนหรือนอนละเมอกนัฟันหรือนอนดินนอนขวาง ถา้
จิตเป็นอยา่งนีแลว้สิงเหล่านนัฉิบหายหมด ถึงจะหลบัสนิทตืนขึนมาแลว้มีอาการคลา้ยกบัไม่ไดน้อน เหมือนไม่
ไดห้ลบัแต่ไม่ง่วง เมือก่อนเราเคยนอนกรนถา้เราทาํจิตใจใหตื้นแลว้ไม่กรนหรอก จะกรนอยา่งไรคนไม่ไดน้อน
กายมนัไประงบัเฉยๆ ตวันีตืนอยูต่ลอดทงัวนัทงัคืนตืนอยูทุ่กกาลเวลา คือพทุโธผูรู้้ผูตื้นผูเ้บิกบานผูแ้จง้ผูส้วา่ง ตวั
นีไม่ไดน้อน มนัเป็นของมนัอยูไ่ม่รู้สึกง่วง ถา้เราทาํจิตของเราอยา่งนีไม่นอนตลอด ๒-๓ วนั บางทีมนัง่วงร่าง
กายมนัเพลีย พอง่วงเรามานงักาํหนดเขา้สมาธิทนัทีสกั ๕ นาทีหรือ ๑๐ นาทีแลว้ลืมตาขึน จะรู้สึกเท่ากบัไดน้อน
ตลอดคืนและวนั

เรืองการนอนหลบันี ถา้ไม่คิดถึงสงัขารแลว้ไม่เป็นไร แต่วา่เอาแต่พอควร เมือนึกถึงสภาวะของสงัขารความเป็น
ไปแลว้กใ็หต้ามเรืองของมนั ถา้มนัถึงตรงนนัแลว้ไม่ตอ้งนาํไปบอกหรอก มนับอกเองมนัจะมีผูจี้ผูจ้ดถึงขีเกียจกมี็
ผูบ้อกใหเ้ราขยนัอยูเ่สมอ อยูไ่ม่ไดห้รอกถา้ถึงจุดมนัจะเป็นของมนัเอง ดูเอาสิอบรมมานานแลว้อบรมตวัเองดู

กายวเิวกสําคญัมาก
แต่วา่เบืองแรกกายวเิวกสาํคญันะ เมือเรามาอยูก่ายวเิวกแลว้จะนึกถึงคาํพระสารีบุตรเทศนไ์วเ้กียวกบักายวิเวก จิต
วเิวก อุปธิวเิวก* กายวเิวกเป็นเหตุใหเ้กิดจิตวเิวก จิตวเิวกเป็นเหตุเกิดอุปธิวเิวก แต่บางคนพดูวา่ไม่สาํคญัหรอก
ถา้ใจเราสงบแลว้อยูที่ไหนกไ็ด้ จริงอยูแ่ต่เบืองแรกใหเ้ห็นวา่กายวเิวกเป็นทีหนึงใหคิ้ดอยา่งนี วนันีหรือวนัไหนก็
ตามท่านมหาเขา้ไปนงัอยูใ่นป่าชา้ไกลๆ บา้น ลองดูใหอ้ยูค่นเดียวหรือท่านมหาจะไปอยูที่ยอดเขายอดหนึงซึงเป็น
ทีหวาดสะดุง้ใหอ้ยูค่นเดียวนะ เอาใหส้นุกตลอดคืนแลว้จึงจะรู้จกัวา่มนัเป็นอยา่งไร

เรืองกายวิเวกนี แมเ้มือก่อนอาตมาเองกนึ็กวา่ไม่สาํคญัเท่าไร คิดเอาแต่เวลาไปทาํดูแลว้จึงนึกถึงคาํสอนของพระ
พทุธเจา้ พระองคส์อนใหไ้ปหากายวิเวกเป็นเบืองแรก เป็นเหตุใหจิ้ตวเิวก ถา้จิตวเิวกกเ็ป็นเหตุเกิดอุปธิวเิวก เช่น
เรายงัครองเรือนกายวเิวกเป็นอยา่งไร พอกลบัถึงบา้นเท่านนัตอ้งวุน่วายยุง่เหยงิเพราะกายไม่วเิวก ถา้ออกจากบา้น
มาสู่สถานทีวเิวกกเ็ป็นไปอีกแบบหนึง



อาจารย์ช่วยชีแนะผดิถูก
ฉะนนัตอ้งเขา้ใจวา่ เบืองแรกนีกายวเิวกเป็นของสาํคญั เมือไดก้ายวิเวกแลว้กไ็ดธ้รรม เมือไดธ้รรมแลว้กใ็หมี้ครู
บาอาจารยเ์ทศน์ใหฟั้ง คอยแนะนาํตรงทีเราเขา้ใจผดิ เพราะทีเราเขา้ใจผดินนัเหมือนกบัเราเขา้ใจถูกนีเอง ตรงที
เราเขา้ใจผดิแต่นึกวา่ถูกถา้ไดท่้านมาพดูใหฟั้งจึงเขา้ใจวา่ผดิ ทีท่านวา่ผดิกต็รงทีเรานึกวา่ถูกนนัแหละอนันีมนั
ซอ้นความคิดของเราอยู่

เรียนตามแบบรบนอกแบบ
ตามทีไดท้ราบข่าวมีพระนกัปริยติับางรูปท่านคน้ควา้ตามตาํราเพราะไดเ้รียนมามาก อาตมาวา่ทดลองดูเถอะการ
กางแบบกางตาํราทาํนีถึงเวลาเรียนๆ ตามแบบแต่เวลารบๆ นอกแบบ ไปรบตามแบบมนัสูข้า้ศึกไม่ไหว ถา้เอากนั
จริงจงัแลว้ตอ้งรบนอกแบบเรืองมนัเป็นอยา่งนนั ตาํรานนัท่านทาํไวพ้อเป็นตวัอยา่งเท่านนั บางทีอาจทาํใหเ้สีย
สติกไ็ดเ้พราะพดูไปตามสญัญา สงัขาร ท่านไม่เขา้ใจวา่สงัขารมนัปรุงแต่งทงันนั เดียวนีลงไปพืนบาดาลโน่นไป
พบปะพญานาคเวลาขึนมากพ็ดูกบัพญานาคพดูภาษาพญานาค พวกเราไปฟังมนัไม่ใช่ภาษาพวกเรา มนักเ็ป็นบา้
เท่านนัเอง

ครูบาอาจารยท่์านไม่ใหท้าํอยา่งนนั เรานึกวา่จะดิบจะดีมนัไม่ใช่อยา่งนนั ทีท่านพาทาํนีมีแต่ส่วนละส่วนถอน
เรืองทิฐิมานะเรืองเนือเรืองตวัทงันนั อาตมาวา่การปฏิบติันีกย็ากอยู่ ถึงอยา่งไรกอ็ยา่ทิงครูทิงอาจารย์ เรืองจิตเรือง
สมาธินีหลงมากจริงๆ เพราะสิงทีไม่ควรจะเป็นไปไดแ้ต่มนัเป็นขึนมาได้ เราจะวา่อยา่งไรอาตมากร็ะวงัตวัเอง
เสมอ

ตัดปัญหาอย่าคาดหวงัหรือกะเกณฑ์
เมือคราวออกปฏิบติัในระยะ ๒-๓ พรรษาแรกยงัเชือตวัเองไม่ได้ แต่พอไดผ้า่นไปมากแลว้เชือวาระจิตตวัเอง
แลว้ไม่เป็นอะไรหรอก ถึงจะมีปรากฏการณ์อยา่งไรก็ใหม้นัเป็นมา ถา้รู้เรืองอยา่งนีสิงเหล่านีกร็ะงบัไป มีแต่เรือง
จะพิจารณาต่อไปกส็บาย ท่านมหายงัไม่ไดท้าํดู เคยนงัสมาธิแลว้ใช่ไหม การนงัสมาธินีสิงทีไม่น่าผดิกผ็ดิได้ เช่น
เวลานงัเราตงัใจวา่ "เอาละจะเอาใหม้นัแน่ๆ ดูที" เปล่า! วนันนัไม่ไดเ้รืองเลยแต่คนเราชอบทาํอยา่งนนั อาตมา
เคยสงัเกตมนัเป็นของมนัเอง เช่นบางคืนพอเริมนงักนึ็กวา่ "เอาละวนันีอยา่งนอ้ยตีหนึงจึงจะลุก" คิดอยา่งนีก็
บาปแลว้เพราะวา่ไม่นานหรอกเวทนามนัรุมเอาเกือบตาย มนัดีเวลานงัโดยไม่ตอ้งกะเกณฑ์ ไม่มีทีจุดทีหมายทุ่ม
หนึงสองทุ่มสามทุ่มกช่็างมนันงัไปเรือยๆ วางเฉยไวอ้ยา่บงัคบัมนั อยา่ไปหมายมนั อยา่ไปบงัคบัหวัใจวา่จะเอา
ใหม้นัแน่ๆ มนักย็งิไม่แน่

ใหเ้ราวางใจสบายๆ หายใจกใ็หพ้อดีอยา่เอาสนัเอายาว อยา่ไปแต่งมนั กายกใ็หส้บายทาํเรือยไป มนัจะถามเราวา่
จะเอากีทุ่มจะเอานานเท่าไร มนัมาถามเรือยหรอก เราตอ้งตวาดมนัวา่ "เฮย้อยา่มายุง่" ตอ้งปราบมนัไวเ้สมอ
เพราะพวกนีมีแต่กิเลสมากวนทงันนั อยา่เอาใจใส่มนั เราตอ้งพดูวา่ "กอูยากพกัเร็วพกัชา้ไม่ผดิกระบาลใคร
หรอก กอูยากนงัอยูต่ลอดคืนมนัจะผดิใคร จะมากวนกทูาํไม" ตอ้งตดัมนัไวอ้ยา่งนีแลว้เรากน็งัเรือยไปตามเรือง
ของเรา วางใจสบายกเ็ลยสงบเป็นเหตุใหเ้ขา้ใจวา่อาํนาจอุปาทานความยดึหมายนีสาํคญัมากจริงๆ เมือเรานงัไปๆ



นานแสนนานเลยเทียงคืนค่อนคืนไปกเ็ลยนงัสบาย มนักถู็กวธีิจึงรู้วา่ความยดึมนัถือมนัเป็นกิเลสจริงๆ เพราะวาง
จิตไม่ถูก

บางคนนนัเวลานงัจุดธูปไวข้า้งหนา้คิดวา่ "ธูปดอกนีไหมห้มดจึงจะหยดุ" แลว้นงัต่อไปพอนงัไปได้ ๕ นาทีดู
เหมือนนานตงัชวัโมงลืมตามองดูธูปแหมยงัยาวเหลือเกินหลบัตานงัต่อไปอีกแลว้กลื็มตาดูธูปไม่ไดเ้รืองอะไรเลย
อยา่อยา่ไปทาํมนัเหมือนกบัลิง จิตเลยไม่ตอ้งทาํอะไรนึกถึงแต่ธูปทีปักไวข้า้งหนา้วา่จวนจะไหมห้มดหรือยงัหนอ
นีมนัเป็นอยา่งนีเราอยา่ไปหมาย

ถา้เราทาํภาวนาอยา่ใหกิ้เลสตณัหามนัรู้เงือนรู้ปลายได้ "ท่านจะเอาอยา่งไร" มนัมาถามเรา "จะเอาขนาดไหนจะ
เอาประมาณเท่าไรดึกเท่าไร" มนัมาทาํใหเ้ราตกลงกบัมนัถา้เราไปวา่จะเอาสกัสองยามมนัจะเล่นงานเราทนัทีนงั
ไปยงัไม่ถึงชวัโมง ตอ้งร้อนรนออกจากสมาธิแลว้ กเ็กิดนิวรณ์วา่ "แหมมนัจะตายหรือยงักนันาวา่จะเอาใหม้นัแน่
มนักไ็ม่แน่นอน ตงัสจัจะไวก้ไ็ม่ไดด้งัตงั" คิดทุกขใ์ส่ตวัเองด่าตวัเองพยาบาทตวัเอง ไม่มีคนพยาบาทกเ็ป็นทุกข์
อีกนนัแหละ ถา้ไดอ้ธิษฐานแลว้ตอ้งเอาใหม้นัรอดตายหรือตายโน่นอยา่ไปหยดุมนัจึงจะถูก เราค่อยทาํค่อยไปเสีย
ก่อนไม่ตอ้งอธิษฐาน พยายามฝึกหดัไป บางครังจิตสงบความเจบ็ปวดทางร่างกายกห็ยดุ เรืองปวดแขง้ปวดขามนั
หายไปเอง

หมนัพจิารณาเสมอๆอย่าเผลอใจ
การปฏิบติัอีกแบบหนึงนนัเห็นอะไรกใ็หพ้ิจารณา ทาํอะไรกใ็หพิ้จารณาทุกอยา่ง อยา่ทิงเรืองภาวนา บางคนพอ
ออกจากทาํความเพียรแลว้คิดวา่ตวัหยดุแลว้พกัแลว้จึงหยดุกาํหนดหยดุพิจารณาเสีย เราอยา่เอาอยา่งนนั เห็นอะไร
ใหพิ้จารณาเห็นคนดีคนชวั คนใหญ่คนโต คนรําคนรวย คนยากคนจน เห็นคนเฒ่าคนแก่ เห็นเดก็เห็นเลก็ เห็น
คนนอ้ยคนหนุ่ม ใหพ้ิจารณาไปทุกอยา่งนีเรืองภาวนาของเรา

การพิจารณาเขา้หาธรรมะนนั ใหเ้ราพิจารณาดูอาการเหตุผลต่างๆ นานามนันอ้ยใหญ่ดาํขาวดีชวั อารมณ์ทุกอยา่ง
นนัแหละถา้คิดเรียกวา่มนัคิด แลว้พิจารณาวา่มนักเ็ท่านนัแหละ สิงเหล่านีตกอยูใ่นอนิจจงัทุกขงัอนตัตา อยา่ไป
ยดึมนัถือมนัเลย นีแหละป่าชา้ของมนัทิงมนัใส่ลงตรงนีจึงเป็นความจริง

เรืองการเห็นอนิจจงัเป็นตน้นีคือ เรืองไม่ใหเ้ราทุกขเ์ป็นเรืองพิจารณา เช่นเราไดข้องดีมากดี็ใจ ใหพ้ิจารณาความดี
เอาไว้ บางทีใชไ้ปนานๆ เกิดไม่ชอบ มนักมี็อยากเอาใหค้นหรืออยากใหค้นมาซือเอาไป ถา้ไม่มีใครมาซือกอ็ยาก
จะทิงไปเพราะเหตุไรจึงเป็นอยา่งนี มนัเป็นอนิจจงัมนัจึงเป็นอยา่งนี ถา้ไม่ไดข้ายไม่ไดทิ้งกเ็กิดทุกขขึ์นมา เรืองนี
มนัเป็นอยา่งนีเอง พอรู้จกัเรืองเดียวเท่านนัจะมีอีกกีเรืองกช่็างเป็นอยา่งนีหมด เรียกวา่เห็นอนัเดียวกเ็ห็นหมด

บางทีรูปนีหรือเสียงนีไม่ชอบไม่น่าฟัง ไม่พอใจกใ็หพ้ิจารณาจาํไว้ ต่อไปเราอาจจะชอบอาจจะพอใจในของทีไม่
ชอบเมือก่อนนีกมี็ มนัเป็นไดเ้มือนึกรู้ชดัวา่ "ออ้สิงเหล่านีกเ็ป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตา" ทิงลงใส่นีแหละ กเ็ลยไม่
เกิดความยดึมนัในสิงทีไดดี้มีเป็นต่างๆ เห็นเป็นอยา่งเดียวกนั ใหเ้ป็นธรรมะเกิดขึนเท่านนั เรืองทีพดูมานีพดูให้
ฟังเฉยๆ เมือมาหากพ็ดูใหฟั้งเรืองเหล่านีไม่ใช่เรืองพดูมากอะไร ลงมือทาํเลยเช่นเรียกกนัถามกนัชวนกนัไปวา่ไป
ไหมไปไปกไ็ปเลยพอดีพอดี
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นิมติเป็นของหลอกลวง
เมือลงนงัสมาธิ ถา้เกิดนิมิตต่างๆ เช่นเห็นนางฟ้าเป็นตน้ เมือเห็นอยา่ง
นนัใหเ้ราดูเสียก่อนวา่จิตเป็นอยา่งไร อยา่ทิงหลกันี จิตตอ้งสงบจึงเป็น
อยา่งนนั นิมิตทีเกิดขึนอยา่อยากใหม้นัเกิด อยา่ไม่อยากใหม้นัเกิด มนัมา
กพ็ิจารณาพิจารณาแลว้อยา่หลง ใหนึ้กวา่มนัไม่ใช่ของเรานีกเ็ป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตาเช่นกนั ถึงมนัจะเป็นอยูก่็
อยา่เอาใจใส่มนั เมือมนัยงัไม่หายตงัจิตใหม่กาํหนดลมหายใจมากๆ สูดลมเขา้ยาวๆ หายใจออกยาวๆ อยา่งนอ้ย
๓ ครังกต็ดัไดต้งักาํหนดใหม่เรือยไป

สิงเหล่านีอยา่วา่เป็นของเรา สิงเหล่านีเป็นเพียงนิมิต คือของหลอกลวงใหเ้ราชอบใหเ้รารักใหเ้รากลวั นิมิตเป็น
ของหลอกลวง ใจเรามนัไม่แน่นอน ถา้เห็นแลว้อยา่ไปหมายมนัไม่ใช่ของเรา อยา่วงิตามนิมิต เห็นนิมิตใหย้อ้นดู
จิตเลยอยา่ทิงหลกัเดิม ถา้ทิงตรงนีไปวงิตามมนัอาจพดูลืมตวัเองเป็นบา้ไปไดไ้ม่กลบัมา พดูกบัเราเพราะหนีจาก
คอกแลว้ใหเ้ชือตวัเองแน่นอน เห็นอะไรมากต็ามถา้นิมิตเกิดขึนมาดูจิตตวัเองจิตตอ้งสงบมนัจึงเป็น

ถา้เป็นมาใหเ้ขา้ใจวา่ สิงเหล่านีมิใช่ของเรา นิมิตนีใหป้ระโยชน์แก่คนมีปัญญา ใหโ้ทษแก่คนไม่มีปัญญา ทาํ
ความเพียรไปจนเราไม่ตืนเตน้ในนิมิต มนัอยากเกิดกเ็กิด ไม่เกิดกไ็ม่เกิด ไม่กลวัมนัเชือใจไดอ้ยา่งนีไม่เป็นไร ที
แรกเราตืนของน่าดูมนักอ็ยากดู ความดีใจเกิดขึนมาอยา่งนีกห็ลงไม่อยากใหม้นัดีมนักดี็ ไม่รู้จะทาํอยา่งไรปฏิบติั
ไม่ถกูกเ็ป็นทุกข์ มนัอยากดีใจกช่็างมนัใหเ้รารู้ความดีใจนนัเองวา่ความดีใจนีกผ็ดิไม่แน่นอน เช่นกนัแกม้นัอยา่ง
นีอยา่ไปแกว้า่ "ไม่อยากใหม้นัดีใจทาํไมจึงดีใจ" นีผดิอยูน่ะผดิอยูก่บัของเหล่านี ผดิอยูใ่กล้ๆ ไม่ไดผ้ดิอยูไ่กล
หรอก อยา่กลวันิมิตไม่ตอ้งกลวั เรืองภาวนานีพอพดูใหฟั้งไดเ้พราะเคยทาํมา ไม่รู้วา่จะถูกหรือไม่นะใหเ้อาไป
พิจารณาเอาเองเอา้พอสมควรละนะ. 
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การเข้าสู่หลกัธรรม
เอาละ ใหต้งัใจฟัง มีอะไรขดัขอ้งไหม มีอะไรไหม ง่วงไหม

การฟังธรรมนนักเ็พือความเขา้ใจในธรรมะ แลว้กจ็ะตอ้งนาํไปปฏิบติัใหไ้ป
ถึงในสิงทีเรามีความมุ่งหมาย อยา่เขา้ใจวา่พอฟังธรรมแลว้กจ็ะดีเลยทีเดียว
ในการฟังธรรมนนั พืนฐานเป็นสิงทีสาํคญัมาก คือจะตอ้งประกอบไปดว้ย
สถานที ประกอบไปดว้ยเวลา ประกอบไปดว้ยบุคคล และประกอบไปดว้ย
ธรรมะ

อยา่งสถานทีในวดัของเรานีมนัเป็นป่า มนัมีความสงบ เมือพดูอะไรออกไป
กไ็ม่มีอะไรเขา้มาแทรก มนัเป็นสถานทีอนัสมควร ส่วนสถานทีอนัไม่
สมควร เช่น คนร้องเพลงกร้็องเพลงไป คนเล่นกเ็ล่นไป มนักว็ุน่วาย จะเอา
พระไปพดูตรงนนักไ็ม่สมควร หลวงพอ่เคยไปงานมงคลแต่ไม่ใช่งานมงคล
หรอก เป็นงานอมงคลเสียมากกวา่ พอจะใหรั้บศีลใหฟั้งเทศน์ เขากไ็ม่สนใจในศีลในเทศน์ คนเล่นกเ็ล่น คนกิน
เหลา้กกิ็นสารพดัอยา่ง มานิมนตพ์ระไปเทศน์ตรงนนักเ็รียกวา่ สถานทีไม่สมควร บุคคลนนักไ็ม่สมควร ไม่ควร
จะวางธรรมเทศนาในทีตรงนนั

ในการฟังธรรมนนัใหเ้ราเป็นผูฟั้ง เพราะอะไร? เพราะเรายงัไม่รู้ชดั กต็อ้งเป็นผูฟั้ง ฟังไปเถอะ ฟังแลว้กเ็อาไป
พิจารณา อยา่เพิงเขา้ใจวา่มนัถูกแน่นอน และอยา่เพิงเขา้ใจวา่มนัผดิ ใหฟั้งแลว้เอาไปกลนัไปกรองเสียก่อน คือ
เอาไปภาวนา เอาไปพิจารณา เราเรียกวา่ภาวนาในภาษาธรรมะ ภาษาโลกกเ็รียกวา่ พิจารณา เมือมาเขา้ถึงธรรมะ
ท่านกเ็รียกวา่ภาวนา ภาวนาหมายถึง ทาํใหม้นัถูกขึน ทาํใหม้นัดีขึน ทีนีเมือเราจะฟังธรรมเทศนานนั กเ็หมือน
ประหนึงวา่จะยอ้มผา้ โดยปกติเรากต็อ้งเอาผา้ไปฟอก ไปซกัใหม้นัสะอาด แลว้จึงเอามายอ้มดว้ยสีทีเราชอบ ไม่
ใช่เราไปเห็นสีมนัสวยเราชอบ กจ็ะเอามายอ้มผา้ของเราใหม้นัสวย แต่ผา้ทีจะยอ้มไม่ไดฟ้อกไดซ้กั เรากเ็อามา
ยอ้มเลย อยา่งนนัมนักไ็ม่สวย เพราะผา้มนัไม่ดี มนัไม่สะอาดการทีเราจะเขา้สู่หลกัธรรมกต็อ้งเป็นอยา่งนนั ตอ้ง
ทาํใจใหส้ะอาดเป็นพืนฐาน อยา่งเช่นทีหลวงพอ่ใหถึ้งพระรัตนตรัยเสียก่อน แลว้กม็าสมาทานศีล แลว้จึงมาฟัง
ธรรมอยา่งนี

(๑) เบืองต้นให้มพีระรัตนตรัยเป็นรากฐาน
การใหถึ้งพระรัตนตรัย กคื็อ การใหถึ้งพระพทุธ พระธรรมพระสงฆ์ พระพทุธคืออะไร พระพทุธกคื็อ "ผูรู้้" รู้
อะไร รู้ความจริงความจริงคืออะไร ความจริงกคื็อ ธรรมะ ส่วนพระสงฆก์คื็อ ผูป้ระพฤติปฏิบติัตามธรรมะ ที
พระศาสดาไดต้รัสรู้แลว้วา่เป็นความจริงฉะนนั นงัอยูแ่ถวๆนีกเ็ป็นพระสงฆไ์ดท้งันนัแหละ มนัไม่ไดห้มายถึง
เครืองแต่งตวั แต่มนัหมายถึงผูป้ฏิบติัตามธรรมะ ปฏิบติัตามความจริงนนั รวมเรียกวา่ พระรัตนตรัย คือ พระ
พทุธหนึง พระธรรมหนึงพระสงฆห์นึง ท่านใหถื้อวา่เป็นทีพึงทีระลึกยงิกวา่อะไรทงันนั อยา่งพอ่แม่ของเราเป็นผู ้
เลียงเรามา เรากเ็คารพบูชาพอ่แม่ของเรา แต่กต็อ้งไม่ยงิไปกวา่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะวา่พอ่แม่
ของเรากย็งัมีความเห็นผดิมากอยู่ ถา้จูงเราเขา้ป่า เราจะทาํอยา่งไร แต่เรากไ็ม่ไดดู้ถูกพอ่แม่ของเรา



ถา้จะวา่ไปแลว้ พระพทุธกดี็ พระธรรมกดี็ พระสงฆก์ดี็ นีเป็นชือของผูป้ระกาศความจริงเท่านนัแหละ ความจริง
ถา้ยอ่ลงมาแลว้กคื็อท่านใหเ้ชือ กรรม คือ การกระทาํของเรา เราจะกระทาํทางกาย ทางวาจา ทางใจ เฉพาะอะไร
ทีมนัไม่เป็นโทษ ปราศจากโทษทงัหมด ถึงแมว้า่มนัจะมีอะไรหลายๆอยา่ง ในโลกทีวา่มนัน่าอศัจรรยก์ดี็ ทีน่า
เลือมใสกดี็ น่าอะไรต่างๆกดี็ อนันีกต็ามใจมนัเถอะ แต่พระพทุธเจา้ของเราท่านกว็า่ กรรมเป็นแดนเกิด กรรม
เป็นเผา่พนัธ์ุ กรรมเป็นทีพึงอาศยั ถา้เรากระทาํทางกาย กเ็รียกวา่กายกรรม กระทาํทางวาจากเ็รียกวา่วจีกรรม
กระทาํทางใจกเ็รียกวา่มโนกรรม ท่านใหเ้ชืออนันีคือเชือในการกระทาํของเรา

บางคนเป็นผูม้าปฏิบติัธรรม ฟังธรรม เขา้วดัเขา้วา แต่เมือมีเรืองไม่สบายใจ บางทีกไ็ปหาหมอดู จะไปดูวา่มนัจะ
เป็นอะไรไหมหมอดูกท็ายวา่ปีนีระวงันะ ไปรถใหร้ะวงั ไปเรือกใ็หร้ะวงั ระวงัอุบติัเหตุนะ เรากก็ลวั กลวัจะเป็น
อยา่งนนั กลวัจะเป็นอยา่งนีสารพดัอยา่ง บางคนเมือจะออกจากบา้น หรือจะออกเดินทาง กว็า่จะไปวนัไหนดี จะ
ตอ้งไปหาหมอวา่จะออกวนัไหน เวลาเท่าไร บางทีหมอกว็า่คุณอยา่ไปเลย ไม่ดี เรากเ็ลยกลบับา้น นีเรียกวา่ไม่
เชือมนัในตวัเอง ไม่เชือมนัในคุณพระรัตนตรัย ไปเชือหมอดู อยา่งพวกเราบางคนมาอยูอุ่บลฯ จะไปกรุงเทพฯ ก็
มาหาหลวงพอ่

"หลวงพอ่ครับ เดินทางวนัไหนจะดีครับ" 

"ถา้เดินดีมนักดี็ทุกวนันนัแหละ" 

คือ ถา้เราดีมนักดี็ทุกวนั แต่นีพอเจอหนา้กนักต็อ้งเลียงตอ้งกินเหลา้เมายากนั เมือไปมนักเ็ลยไม่ดี ขบัรถมนักจ็ะ
ตกถนน ถา้เราทาํดีแลว้มนัจะเป็นอะไร เราเชือการกระทาํของเรา อนัอืนจะมาทาํใหเ้ราเป็นอยา่งนนัอยา่งนีไม่มี
หรอก

เราทงัหลายตอ้งมีความเชือมนัในการกระทาํของเรา ไม่มีความลงัเลสงสยัในพระรัตนตรัย อยา่ถือมงคลตืนข่าว
มงคลตืนข่าวนนัมนัเป็นอมงคล เขาวา่มนัเป็นอยา่งนนั เขาวา่มนัเป็นอยา่งนี สารพดัอยา่งบางทีกว็า่ตอ้งไปเอานาํ
ในสระตรงนนัมานะ เลยวุน่ไปหากนั จนนาํในสระเป็นเลนหมด เอากนัอยูน่นัแหละ นีมนัตืน พระพทุธองคท่์าน
สอนใหเ้ป็นคน "นิงอยูด่ว้ยปัญญา" ใครเขาจะวา่อนันนัมนัเป็นอยา่งนนัอนันีมนัเป็นอยา่งนี กใ็หฟั้งไวก่้อน การ
ทาํจิตใจอยา่งนีท่านเรียกวา่"ทาํใหม้นัแยบคาย" มนักจ็ะเกิดความเชือมนัในพระรัตนตรัย ไม่มีความลงัเลสงสยั มิ
ฉะนนักจ็ะไม่รู้จกัความจริง ไม่รู้วา่จะเอาอยา่งไรกนัแน่ การมีพระรัตนตรัยเป็นรากฐาน เป็นทีพึงของเรา จะทาํ
ใหใ้จของเราแน่วแน่ ใครจะวา่อยา่งไรกช่็าง เราทาํดีเท่านนัแหละ ไม่ตอ้งลงัเลสงสยั การทีไม่ลงัเลสงสยันีแหละ
เรียกวา่ มนัเดินอยูเ่รือยไปแต่ถา้มีความสงสยัแลว้ มนักจ็ะกลบัไปกลบัมา กลบัมากลบัไปวุน่วายอยูต่รงนนั

(๒) สมาทานศีลเป็นคุณสมบัติ
เมือถึงพระรัตนตรัยแลว้ กม็าสมาทานรับศีล ผดิศีลมนัดีไหมเราลองคิดดูใหล้ะเอียด อยา่เขา้ขา้งเราเขา้ขา้งใคร
การไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอืน ไม่เบียดเบียนสตัว์ มนัดีไหม การไม่ขโมยของคนอืนนนัมนัดีไหม ให้
เราคิดดูเท่านีกรู้็ และพวกทีมีครอบครัวแลว้นนั อยูใ่นวงจาํกดัของเรามนัดีไหม หรืออยูน่อกวงมนัดี ดูเท่านีกพ็อ
แลว้ ไม่ตอ้งไปคิดไกล ถามดูง่ายๆ และมุสา การพดูโกหกนนัมนัดีไหม คิดใหม้นัซึงๆ เขา้ทางธรรมะ อยา่ไปเขา้
ขา้งเรา ไม่ตอ้งไปศึกษาอะไรมาก ขอ้ทีหา้ เครืองมึนเมา คนทีปราศจากเครืองมึนเมามนัดีไหม อยา่เขา้ขา้งเจา้ของ



นะ ทงัหมดนีเรียกวา่ เป็นคุณสมบติัของมนุษย์ ถา้หากวา่ใครมีคุณสมบติัทงัหา้ประการนี เรากไ็ม่ตอ้งไปถามใคร
หรอกวา่ ฉนัเป็นอะไร

อยา่งพระสงฆ์ พระสงฆท่์านเป็น สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโนญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน

ทีวา่ สุปฏิปันโน กคื็อ ผูป้ฏิบติัดี ดีกาย ดีวาจา ดีใจ เป็นคุณสมบติัของท่าน เป็นคุณสมบติัของพระสงฆ์ เรากเ็ลย
เรียกผูน้นัวา่"พระสงฆ"์ 

อุชุปฏิปันโน คือ ผูป้ฏิบติัตรง ตรงกาย ตรงวาจา ตรงใจดว้ยธรรมะคาํสงัสอนของพระพทุธเจา้ อนันีกเ็ป็น
คุณสมบติัของพระ

ญายปฏิปันโน คือ การปฏิบติันนัเป็นการปฏิบติัไม่ลวงโลกปฏิบติัตามสจัจธรรม ถา้หากวา่เป็นสจัจธรรมแน่นอน
แลว้ ใครจะวา่ดีวา่ชวักช่็างเถอะ เราทาํของเราไปเรือยๆ บางทีเขากบ็อกวา่ โอย๊! ท่านอยา่ไปทาํเลย เดียวนีโลก
เขาไม่ทาํอยา่งนนัหรอก เรากไ็ม่ไดห้วนัไหวไปตามเขา

สามีจิปฏิปันโน คือ ปฏิบติัเอาศีล สมาธิ ปัญญา คาํสอนของพระมาเป็นใหญ่ สิงเหล่านีเป็นคุณสมบติัของพระ
สงฆ์ ทีปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ญาติโยมพวกเราทงัหลายกเ็หมือนกนั ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งนี จะทาํอะไรๆกใ็หต้รวจ
ดูพืนฐานนีเสียก่อน อนันีเรืองพระ-รัตนตรัยตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งนี

(๓) ฝึกปฏิบัตอิบรมจิต
ส่วนเรืองการปฏิบติันนั ทุกวนันีมนัยงิไปกนัใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยงิพวกเราทีมาเทียว มาสนใจในการปฏิบติั ได้
ไปพบหลายๆแห่งไปพบอาจารยนี์ท่านกว็า่ใหท้าํอยา่งนนั ไปพบอาจารยน์นัท่านกว็า่ใหท้าํอยา่งนี เลยวงิตลอด
เวลาเลย คือ มนัไม่เชือมนั มนัไม่เขา้ใจ การปฏิบติักรรมฐานอยา่งนอ้ยมนักมี็ตงัสีสิบขอ้ เราไปเรียนกนั มนัก็
หลายเกินไป เลยไม่รู้จะทาํอะไร ยกพทุโธๆๆขึนมาภาวนา ใจมนักไ็ม่สงบ กไ็ปดึงอนัอืนมาทาํอีก เอาอนัโนน้
บา้งอนันีบา้ง เลยวุน่ไปหมดไม่รู้เรือง กเ็ลยเลิก อยา่งนีกมี็ ฉะนนั การทาํกรรมฐานจึงตอ้งมาทาํความเขา้ใจกนั
เสียก่อนวา่ ทาํไปทาํไม ทาํใหม้นัเกิดอะไร มนัมีประโยชน์อะไรไหม

การทาํกรรมฐานนีกคื็อ มาฝึกจิตของเรานนัเอง เพือใหรู้้จกัจิตใจของเรา เพราะจิตของเราเกิดขึนมาไม่เคยไดฝึ้ก
ปล่อยตามใจของมนั เมือมนัโมโหกป็ล่อยตามใจของมนั เมือมนัโกรธใคร กป็ล่อยตามเรืองของมนั เราเป็นเดก็ๆ
เกิดมาเป็นลูกของพอ่แม่ พอ่แม่กย็งิปล่อยตามใจ ไม่เคยรู้จิต ไม่เคยฝึกจิต เราจึงมาทาํกรรมฐาน มาฝึกจิต รู้จกัที
จะอบรมจิตของเรา เรียกวา่มาปฏิบติัธรรม

แต่ใจของเรานนัมนัเร็ว เร็วทีสุด เร็วกวา่สิงทงัหลายทงันนั เมือเรามาทาํกรรมฐาน มนัจึงไม่ค่อยสงบ ความสงบ
มนัจะเกิดขึนตรงไหนความสงบนีมนัจะเกิดขึนระยะทีเราปล่อยวาง ถา้เราตึงเครียดเมือไรมนัจะมีแต่เรืองวุน่วาย
ไม่มีความสงบภายในจิต ดูอยา่งพระอานนทท่์านเป็นผูรู้้ธรรมะมากทีสุด เมือจะเอาจริงๆ กเ็ลยไม่รู้วา่จะเอาตรง
ไหน อนันนัมนักดี็ อนันีมนักดี็ เลยดีกนัทงัคืน ยงิตอนเชา้พรุ่งนีเขาจะเรียกพระอรหนัตท์าํการสงัคายนา รวมทงั
พระอานนทด์ว้ย กย็งิร้อนใจ ยงัมีเวลาอีกคืนเดียวเท่านนั กเ็ลยเร่งเตม็ทีอยากจะเป็นพระ-อรหนัต์ แต่ยงิทาํกย็งิไป
กนัใหญ่ จวนจะสวา่งอยูแ่ลว้ กว็า่ "เอ เรานีมนัตึงเครียดไปละมงันี" เหนือยกเ็หนือย ง่วงกง่็วง กเ็ลยจะพกัผอ่น
สกัระยะหนึง พอท่านทอดอาลยัเอนกายนอน มีตวัรู้อนัเดียว พอจิตมนัวางปุ๊บเท่านนัแหละ มนัเร็วทีสุด พระ



อานนทท่์านตรัสรู้เวลานนัในเวลาทีวา่ง พวกเราลองดูซิ ไปนงักรรมฐาน กดัฟันเขา้! ขดัสมาธิยนัเลย ตายเป็น
ตาย เหงือมนัไหลแหมะๆ ความสงบไม่ใช่มนัอยูต่รงนนั ความสงบนนัมนัอยูที่พอดีๆ มนัจะดีขนาดไหนมนักไ็ม่
สงบถา้มนัดีเกินดี มนัไม่ดีพอดี มนัเกินไป มนัดีไม่พอ ดีขนาดไหนกใ็หพ้อดี มนัถึงดี ดีเกินดี มนัไม่ดีหรอก ให้
พวกเราเขา้ใจอยา่งนนั แต่คนเราตณัหามนักว็า่ ตอ้งทาํอยา่งเฉียบขาด ไปนงักดัฟันลองดูซิไม่มีทางหรอก วุน่
ตลอดเวลา

(๔) สงบความคดิด้วยสมถะ
เรืองกรรมฐานนีมนัอยูด่ว้ยอารมณ์คือ ใหมี้ "อารมณ์อนัเดียว"อยา่งเช่น เราจะดูลมหายใจเขา้ออก กใ็หจิ้ต
กาํหนดอยูก่บัอารมณ์นีเราอยูใ่นโลก มนัหลายอารมณ์เกินไป เดียวจะเอาอนันนัอนันีไม่มีจบจึงวุน่วาย จิตไม่สงบ
ทีนีท่านวา่มนัเกิดกบัอารมณ์ มนัอยูด่ว้ยอารมณ์เรากเ็ลยเอา "อารมณ์อนัเดียว" เล่นอนัเดียว อยา่ไปเล่นอนัอืน
เรียกวา่ อารมณ์กรรมฐาน เช่น หายใจออก หายใจเขา้ หายใจออกหายใจเขา้ หรือใหเ้ขา้พทุ ออกโธ กไ็ด้ พทุโธ
ๆๆ หรือวา่เขา้ออก จะไม่วา่พทุโธกไ็ด้ เมือเขา้มนัก็ "พทุ" เอง เมือออกมนัก็ "โธ" เอง มนัไดค้วามวา่เมือ
อาการของลมมนัเขา้เรากรู้็จกั เมือมนัออกเรากรู้็จกั คือเป็นผูรู้้ มนัเขา้เรากรู้็ มนัออกเรากรู้็ ตรงรู้นีแหละมนัเป็นพุ
ทโธอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งวา่พทุ ไม่ตอ้งวา่โธ ไม่ตอ้งวา่พทุ ไม่ตอ้งวา่โธ มนักขี็เกียจจะวา่อีกนนัแหละ เขา้ใจไหม? 
หรืออยา่ง ยบุหนอ พองหนอ อนันีกถู็กเหมือนกนั แต่เราจะไม่ตอ้งวา่ยบุหนอพองหนอกไ็ด้ เราหายใจออกมนัก็
ยบุเอง หายใจเขา้มนักพ็องเอง มนัไม่ตอ้งไปวา่ยบุวา่พอง ทีเราวา่ยบุวา่พอง คือ ใหม้นัออกเสียงในใจสกัหน่อย
มนัจะไดต้งัใจขึนมาความเป็นจริงมนัยบุมนัพองของมนัเองอยูแ่ลว้ แต่เรากเ็อาคาํวา่ ยบุหนอ พองหนอ เสริมเขา้
มาอีก ไม่มีผดิ อนันีกไ็ม่มีผดิ แต่รวมแลว้กคื็อ ใหเ้ขา้กรู้็ ออกกรู้็ ตามสบายของมนัเท่านนัแหละ ไม่ตอ้งไปคิด
อะไรมากมาย อยา่ไปคิดวา่เมือไรหนอมนัจะเป็นอยา่งนนัอยา่งนี มนัจะวุน่วาย ใหเ้ราตงัสติขึน ใหม้นัจดจ่ออยูใ่น
อารมณ์นนั จนใจมนัผอ่งใส ไม่มีง่วงเหงา ไม่มีเหน็ดเหนือย ใหม้นัเห็นชดัอยูอ่ยา่งนนั

เมือเราจะฝึกจิตอยา่งนีนนั เรารู้ไหมวา่จิตของเราคืออะไร อยูต่รงไหน ถา้เราจะมาฝึกจิตกค็วรจะตอ้งรู้จิตของเรา
บางทีเราไม่รู้จกัเมือเวลามนัวุน่วายขึนมา เรากรู้็แต่วา่มนัวุน่วาย แต่ไม่รู้วา่จิตอยูต่รงไหน ถา้เราจะพดูเขา้ไปจริงๆ
แลว้ จิตนีมนักไ็ม่เป็นอะไร มนักคื็อจิตนนัแหละ เมือเขาเอาชือ "จิต" เขา้มาแทรกเรากเ็ลยหลง จิตนีมนัคืออะไร
หนอ พดูง่ายๆวา่ คนทีรับรู้อารมณ์นนัแหละคือจิต คนทีรับรู้อารมณ์ ทงัอารมณ์ดี อารมณ์ชวั สารพดัอยา่งนี
แหละ สมมติวา่เป็นจิต ถา้นาํมนัไปฝึกแลว้มนัรู้จริง มนักเ็ป็น "พทุโธ" คือ ผูรู้้ เป็นผูรู้้จริง คือรู้แลว้ไม่มีทุกข์
แต่ถา้จิตนียงัไม่ไดฝึ้ก ไม่ไดอ้บรม มนักเ็ป็นผูรู้้ไม่ได้ เพราะมนัมี "ผูห้ลง" มาปนเปมนัอยู่ คือถา้ชอบใจมนัก็
ดีใจถา้ไม่ชอบใจมนักเ็สียใจอยา่งนี ฉะนนัเราจึงตอ้งเอามนัมาฝึกใหม้นัรู้เท่าทนัอารมณ์ จนกวา่ทีจิตมนัจะสงบ
เมือมนัสงบมนักไ็ม่ไปไหน มนัขีเกียจจะไปเหมือนกนั

อยา่งไรกต็าม ความสงบอยา่งนนัยงัไม่มีปัญญาอะไร เขา้ไปสงบอยูเ่ฉยๆ เรียกวา่ สมถะ ความสงบอยา่งนีมนัไม่
แน่นอน บางทีเราไดม้นัเป็นบางครัง บางทีวนันีมนัสงบ พรุ่งนีไปทาํมนักไ็ม่สงบ เรากว็า่ "เอ เมือวานทาํไมมนั
สงบดีเหลือเกิน วนันีทาํไมไม่ไดเ้รืองไดร้าวมนัเป็นอะไรหนอ" 

ถา้ไปตะครุบมนัอยูอ่ยา่งนี ความสงบตอนนนัไม่รู้เรืองเสียแลว้เป็นความสงบทีไม่แน่นอน เช่นวา่ หูของเรามีอยู่
เรืองรับมีอยู่ แต่เมือยงัไม่มีใครมาพดู มาด่าใหเ้ราไดย้นิ เรากย็งัสบาย ยงัสงบอยู่ อีกวนัหนึงพอมีเรืองเขา้ไปทางหู
เท่านนั มนักเ็กิดความไม่สงบขึนมาแลว้ฉะนนั ความสงบนนัจึงเป็นความสงบ เพราะมนัปราศจากอารมณ์ต่างๆ
มนักส็งบเฉยๆ อยูใ่นอารมณ์อนัเดียว แต่เมือมีอารมณ์ต่างๆผา่นมาเป็นเหตุเป็นปัจจยั กมี็ความเกิดขึนมา เกิดดีใจ



เกิดเสียใจขึนมา เกิดชอบใจไม่ชอบใจขึนมาเลยวุน่ อนันีเพราะความสงบนนัเป็นเรืองของสมถกรรมฐาน ไม่ใช่
เรืองของปัญญา มนัสงบเหมือนกนั แต่วา่มนัไม่เดด็ขาด คือ มนัไม่ไดส้งบเพราะรู้ตามความเป็นจริง เหมือน
ใบไมบ้นตน้ไม้ เมือไม่มีลมมาพดั มนักส็งบนิง แต่ถา้มีลมมาพดักก็วดัแกวง่ ความสงบอนันีมนัจึงมีอายสุนั ทีมนั
สงบอยูก่เ็พราะอาศยัอารมณ์ทีมนัไม่เปลียนแปลง ท่านเรียกวา่ "สงบจิต" ไม่ใช่วา่ "สงบกิเลส" 

(๕) ปล่อยวางละด้วยวปัิสสนา
อยา่งไรกต็าม เมือมีความสงบเช่นนนั สติมนักจ็ะค่อยดีขึนมาจะเห็นอะไรชดัขึนกวา่ทีไม่ไดท้าํความสงบ แลว้ก็
สร้างปัญญา สร้างวปัิสสนาใหม้นัเกิด ใหม้นัแจง้ขึนมา ต่อไปเราจะเขา้ใจวา่ เมือตาเห็นรูป หรือหูไดย้นิเสียง
เป็นตน้ ฉนัจะใหมี้ความสงบ คือ ทาํจิตใหม้นัรู้เรืองมากขึน ใหรู้้ชดัดว้ยปัญญา มีความสงบดว้ยปัญญา เพราะ
ฉะนนัจะตอ้งหล่อเลียงปัญญาใหม้นัเกิดขึน อะไรจะทาํใหปั้ญญาเกิด กใ็หอ้าหารมนัสิ เหมือนเอาขา้วเอานาํใหเ้รา
เรากโ็ตขึนมา ปัญญามนัจะเกิดขึนกต็อ้งอาศยัอารมณ์เหมือนกนั แต่ต่างจากสมถะ สมถะนนัเช่นวา่ พทุโธๆ หรือ
ลมหายใจเขา้ออก แค่นีมนักส็งบได้ แต่วา่อาหารของปัญญาไม่ใช่อยา่งนนั ตอ้งเปลียนอาหารใหม้นั เช่น แมเ้รา
จะทาํความสงบเกิดขึนมาได้ เรากต็อ้งชีมนั บอกมนัวา่ "อนันีมนักไ็ม่เทียง"มนัจะชอบขนาดไหน กบ็อกวา่อนันี
มนักไ็ม่เทียง บอกเท่านีแหละปัญญามนักจ็ะโตขึนมา ทาํไมมนัถึงโต เพราะมนัมองเห็นความไม่เทียงตลอดตามที
เราพิจารณาอยู่

แต่เมือยงัไม่มีปัญญา จิตหรือผูที้รับรู้อารมณ์นนั อนันนัเขาวา่ดีกไ็ปตะครุบเอา มนักก็ดัเอา อนันีวา่ไม่ดีกต็ะครุบ
เอา มนักก็ดัเราเท่านนัแหละ ดีมนักก็ดัเอา ไม่ดีมนักก็ดัเรา แต่ถา้เมือมนัเกิดขึนมาเรากว็า่ "อนันีมนัไม่แน่" ไม่
ตะครุบมนั มนักไ็ม่กดัเราหรอก ดูไปอยูเ่รือยๆ มองดูขา้งหนา้ขา้งหลงักเ็ห็นวา่มนัไม่เทียง มนัไม่แน่นอนสกัอยา่ง
เมือเห็นชดัเช่นนี อารมณ์ทุกอยา่งมนักมี็ของมนัอยูอ่ยา่งนนัความยดึมนัอุปาทานมนักน็อ้ยเขา้มาๆ จนเป็นเรือง
ธรรมดา เป็นตาธรรมดา เป็นหูธรรมดา มีความรู้สึกธรรมดา สกัแต่วา่มนัชอบ สกัแต่วา่มนัไม่ชอบ สกัแต่วา่มนั
ทุกข์ สกัแต่วา่มนัสุข มีแต่สกัแต่วา่เท่านนัมนักป็ล่อยใหเ้ป็นเรืองธรรมดาในตวัของมนัเอง ปัญญามนัเห็นชดัอยา่ง
นี เรียกวา่ วปัิสสนา คือ ความรู้ตามความเป็นจริง รู้แลว้มนัวางไม่ตะครุบเดียวมนักดั แต่ก่อนนีผูรู้้อารมณ์นนั
มนัมีความสาํคญัมนัหมาย ยดึมนัถือมนั แต่เมือจิตมนัเห็นชดั ปัญญามนัเกิดเห็นสจัจธรรมตามความเป็นจริงแลว้
มนักมี็การปล่อยวางในตวัของมนัถา้เป็นเดก็มนักโ็ตขึนมาบา้งแลว้ มนัเปลียนการใหอ้าหารแลว้ การประพฤติ
ปฏิบติัเช่นนี จึงเรียกวา่ การปฏิบติัธรรม

(๖) พจิารณาหลกัสัจจธรรม
พระพทุธองคท่์านกเ็คยไดพิ้จารณาในเรืองความเกิด ท่านกส็งสยัวา่ ความไม่เกิดมนัจะมีไหมหนอ? แต่ท่านกม็า
พิจารณาวา่ มนัมีมืด มนักมี็สวา่ง มนัมีสวา่ง แลว้มนักมี็มืด ฉะนนั เมือมีเกิดมนักต็อ้งมีไม่เกิดเหมือนกนั ท่านก็
พิจารณาอยูต่รงนีแหละ ไม่ตอ้งไปเรียนคมัภีร์อยูที่ไหน อยา่งเช่น เราไปสอบวชิาหนึงทีเขาเขียนปัญหาใหเ้ราตอบ
เราตอบไม่ได้ แต่มนักมี็คาํตอบหรือขอ้เฉลยอยู่ ถา้ไม่มีขอ้เฉลยมนัมีปัญหาไม่ไดห้รอก เราจึงตอ้งคน้มนัตรงนนั
ฉะนนั พระพทุธองคจึ์งไม่ทรงทอ้ใจ เพราะเมือความเกิดมนัมี ความไม่เกิดมนักต็อ้งมีแน่ท่านกท็าํไปๆจนเห็นชดั
ขึนมา ท่านพบวา่ ความเกิดกคื็อ ความทีมีอุปาทานยดึมนัถือมนัขึนมา เป็นภพเป็นชาติติดต่อกนัไป เป็น ปฏิจ
-จสมุปบนัธรรม เช่น ตน้ลาํไยตน้หนึงอยูที่หนา้บา้นของเรา เรากว็า่เป็นของเรา ไปดูอยูทุ่กวนั เดินไปเดินมากว็า่
นีตน้ลาํไยของเรา ทีนีอีกตน้หนึงอยูห่นา้บา้นคนอืน เรากไ็ม่ไดนึ้กวา่เป็นของเรา มาวนัหนึงมีคนมาตดัตน้ลาํไยที



หนา้บา้นของเรา เรากเ็ป็นทุกขห์ลาย เพราะมนัตดัของเรา อีกวนัหนึงเขามาตดัตน้ลาํไยตน้อืน หนา้บา้นคนอืน
เรากไ็ม่เป็นทุกข์ แค่นีแหละมนัทาํใหสุ้ขทุกขเ์กิดขึนมา อุปาทานเป็นตวัทาํใหเ้ป็นทุกข์ เป็นความเกิดขึนมาตรงนี
เพราะฉะนนั ท่านจึงใหพ้ิจารณาวา่อุปาทานทาํใหเ้กิดภพ ภพทาํใหเ้กิดชาติ ชาติแลว้กช็ราพยาธิ มรณะ นีพระ
พทุธองคท่์านกเ็ห็นเท่านีแหละ เห็นชดัแจง้อยา่งนีแลว้กห็ายสงสยั

ฉะนนั เพือใหม้นัเห็นชดั เราจะตอ้งมาฝึกอบรมจิตของเรา ในตวับุคคลหนึงกมี็จิต หรือผูที้รับอารมณ์นีแหละ
สาํคญัมากทีสุด ถา้จิตนีมนัหลง มนักห็ลงไปหมด ตามนักห็ลง หูมนักห็ลง ถา้ไดอ้ารมณ์ทีดีกดี็ใจ ถา้ไดอ้ารมณ์ที
ไม่ชอบกเ็สียใจ คือ จิตอนันีมนัยงัไม่ไดอ้บรม การทีเรามาทาํกรรมฐานกนันนั กเ็พือมาอบรมจิตนีแหละ แต่วา่ก็
ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะ มนัลาํบากเหมือนกนั แต่มนักง่็ายอยูใ่นทีลาํบากนนัแหละ มนัง่ายอยูที่มนัยากตรงนนัเอง
เพราะฉะนนัมนัเป็นปัญหาของเราทุกคน จะตอ้งใหม้นัมีความลาํบากยากแคน้เสียก่อนไม่ใช่วา่เรามาทาํกรรมฐาน
ปุ๊บ มนักจ็ะดีเลย ทุกขม์นัจะหายเลย ไม่ใช่อยา่งนนั

เราจะตอ้งทาํไปจนกวา่มนัจะเห็นชดัอยา่งท่านวา่ "อนตัตา" แต่เรากย็งัเห็นวา่มนัเป็นอตัตา เป็นตวัเป็นตน ไอนี้ก็
ของฉนั ไอน้นักข็องฉนั นนัลกูฉนั นนัสมบติัของฉนั ไปสร้างใหเ้ป็นตวัเป็นตนขึนมาทงันนั แต่พระกม็าเทศน์
ใหฟั้งวา่ มนัไม่ใช่ของเรานะ ไอนี้กไ็ม่ใช่ของเรา ไอน้นักไ็ม่ใช่ของเรา เรากไ็ม่เขา้ใจ บางทีกจ็ะโกรธพระก็ได้
เรานึกวา่เป็นของเรา แต่ท่านมาเทศน์วา่ไม่ใช่ของเรา เรากเ็ลยอ่อนใจไม่รู้จะทาํไปทาํไม เราจึงตอ้งคิดพิจารณาจน
มนัเห็นวา่ มนัเป็น "สมบติัของโลก" ทงัหมด แลว้ทาํไมเราจึงงดัแงะจิตใจของเราออกไม่ได้ นีเพราะมนัหลงติด
อยูใ่นนนันนัเอง

ฉะนนั คาํสอนของพระทีเรามาฝึกกนันี กเ็พือจะไม่ใหทุ้กขเ์กิดขึนมา คือ ไม่ใหไ้ปสาํคญัมนัหมาย ใหไ้ปทาํลาย
ความรู้สึกวา่เป็นอตัตาอนันี แต่คนเรากไ็ม่ค่อยจะชอบใจ อยา่งเช่น พระพทุธองคท่์านตรัสวา่ โลกนีมนัเป็นทุกข์
ท่านจึงใหต้ดั ไม่อยากใหเ้กิด แต่พอท่านวา่ไม่อยากใหเ้กิด เรากไ็ม่ค่อยพอใจเสียแลว้ ทีท่านไม่อยากใหเ้กิดเพราะ
มนัทุกข์ เมือเกิดขึนมามนักมี็พร้อม ตากมี็ หูกมี็ จมูกกมี็วุน่วายหลายอยา่ง ท่านจึงใหต้ดัภพตดัชาติ คือ ไม่ใหม้นั
เกิด เพราะเมือเกิดมาแลว้มนัเป็นทุกข์ แต่เรากไ็ม่ยอม "ขอเถิด อยา่ใหห้นีไปเลยขออยูนี่ล่ะ" อยา่งนีมนัจึงวุน่วาย
คือ อะไรทีท่านวา่มนัไม่เทียง แต่เรากอ็ยากใหม้นัเทียง อะไรทีไม่ใช่ของเรา เรากอ็ยากใหใ้ช่ของเรา มนักเ็ป็นไป
ไม่ได้

ทีนี ถา้เป็นผูที้พน้ทุกขแ์ลว้อยา่งพระอริยเจา้ของเราทุกวนันีถา้หากวา่คนไปเห็นสงสยัจะหาวา่เป็นโรคประสาทก็
ไม่รู้ การไปการมา การพดูการจา การกระทาํของท่านไม่เหมือนคนทีมีกิเลสตณัหา เรากดู็ไม่ออก อยา่งแท่งทอง
แท่งหนึงท่านวา่เป็นดิน แต่เขากว็า่เป็นทอง ถา้มนัเสียไปเรากร้็องไห้ แต่ท่านเห็นวา่มนักเ็หมือนกอ้นดินกอ้นหนึง
ถา้หากวา่บงัเอิญเราไปเห็นท่านเขียเอากอ้นทองนนัทิงไป เรากจ็ะวา่ "โอย้!คนนีมนัเป็นโรคประสาทละมงั" ไม่รู้
ใครเป็นโรคประสาทแน่กไ็ม่รู้ นีมนัเป็นอยา่งนี เพราะฉะนนั การปฏิบติันีอาตมาวา่ เอาแค่ศีลธรรมเสียก่อน เช่น
ถา้มนัโกรธขึนมากอ็ดไว้ อยา่ปล่อยตามใจมนัไปเลยหรือถา้มนัอยากขึนมามากๆ กต็ามใจใหม้นันอ้ยๆ ใหพ้อ
ประมาณ อยา่ปล่อยตามมนัเตม็ที ถา้เราปล่อยมนัเตม็ทีโลกมนัจะแตก ใหอ้ดไวใ้หก้ลนั อยา่ปล่อยเตม็ทีของมนั
ใหม้นัมีศีลธรรมไว้ เท่านีกเ็รียกวา่มนัสมควรอยูล่่ะเรา แต่เรากจ็ะตอ้งทาํกรรมฐานของเราเรือยๆไป ใหม้นัชดัเขา้
ไป มนักจ็ะค่อยๆดีขึน ไม่ใช่วา่ทาํปุ๊บปับมนัจะไดเ้ลย

ธรรมปฏิสันถาร



เอาละ เรามากนักีคืนแลว้ ไดอ้ะไรไปบา้งล่ะ ใครนึกอยากจะกลบัไปกรุงเทพฯบา้งล่ะ เหนือยไหม มีกาํไรหรือ
ขาดทุน หรืออยูท่นความเป็นจริงทีเรามากนันีมนักดี็ มนัละกิเลสไดอ้ยา่งหนึงเหมือนกนั ออกจากบา้นมาอยูอ่ยา่ง
นี มนัจะมองเห็นสภาพอะไรหลายๆอยา่งความรู้สึกนึกคิดมนักรู้็อะไรหลายๆอยา่ง คนทีอยูก่บัทีจนเกินไป มนัก็
ไม่รู้เหนือรู้ใตก้บัเขา มนักล็าํบาก ทุกปี ถา้มาอยา่งนีเรียกวา่ไปธุดงคก์ไ็ด้ ไปธุดงคเ์หมือนพระ

เอาละพดูเท่านีแหละ ทีนีใครมีปัญหาอะไรจะถาม เดียวนีมนัพดูหลายไม่ได้ เขาไม่ใหพ้ดูหลายซะแลว้ อาศยัเขา
อยู่ มีไหม ขดัขอ้งอะไรไหม

ปุจฉา วสัิชนา
มีปัญหาขอถามอยูอ่ยา่งหนึงเกียวกบัท่านอาจารยคื์อ ท่านอาจารยเ์องเกิดความสนใจในธรรมะนีตงัแต่เมือไร หรือ
เพิงเกิดความสนใจตอนมาบวชหรืออยา่งไร

อ๋อ ตอนมาบวชพระนีนะหรือ ไม่ใช่อยา่งนนั แต่มนัมีปัจจยั มีนิสยัปัจจยั เช่น เป็นคนซือสตัย์ ไม่โกหกใคร
ชอบนิสยัตรงไปตรงมาอยูเ่สมอ อยา่งเช่น แบ่งของกนันะ ไปหาเงินมา หรือไปหาอะไรมาเมือมาแบ่งกนั กช็อบ
เอานอ้ยกวา่เขา เกรงใจเขา เป็นอยา่งนีเรือยๆมาจนตลอดมา เมือธรรมชาติอนันีมนัแก่ขึนมา มนักเ็กิดความรู้สึก
นึกคิดอยา่งนนัอยูน่นัแหละ เรามีความคิดอยา่งนีเมือไปถามเพือน เขากไ็ม่เคยคิด มนัเป็นของมนัเอง เรียกวา่มนั
เป็นวบิาก

ทีนี เมือเราพิจารณามนัเรือยๆ มนักโ็ตของมนัเรือยๆ มนัเป็นเหตุใหท้าํอยา่งนี มนัเป็นเหตุใหคิ้ดอยา่งนี อยา่งเมือ
ตอนเดก็ ถา้จะเล่นกนัแลว้ชอบจะเป็นนาย เดก็อืนๆตอ้งเป็นลูกนอ้ง บางทีไปเล่นคิดอยากจะเป็นพระ กต็งัตวัเป็น
พระขึน พวกเดก็อืนๆ เรากใ็หเ้ป็นอุปัฏฐาก ถึงเวลากตี็ระฆงัเพลเก๊งๆๆ แลว้กใ็หเ้อานาํมากิน มนัเป็นอยา่งนี
นิสยัมนัเป็นอยา่งนีมาเรือยๆ แลว้กม็าในระยะหนึงโตขึนมาอายสุกัประมาณสิบหา้สิบหก เบือ ไม่อยากอยูก่บัพอ่
กบัแม่ คิดอยากจะไปเรือยๆ ไม่รู้ทาํไมมนัถึงคิดอยา่งนนั มนัเป็นอยา่งนนัมาหลายปีเหมือนกนั ไม่รู้มนัเบืออะไร
กไ็ม่รู้ อยากไปคนเดียว อยากไปไหนๆอนันีเป็นอยูร่ะยะหนึง แลว้เรากไ็ดม้าบวชพระ อนันีมนัเป็นนิสยั แต่วา่
อนันีเรากไ็ม่รู้มนัใช่ไหม แต่วา่อาการมนัเป็นอยา่งนีตลอดมา

สาํหรับท่านพระอาจารยต์อนถึงคราวปฏิบติัจะฝึกตนเอง เกิดมีปัญหาอะไรไหม โอห้ลาย มนัมีหลายปัญหาใน
ชีวตินี มนัพดูไม่จบล่ะ มากทีสุดวนัปฏิบติันะ ทุกขม์าก เช่น บางวนัอยู่
ตามป่า ฝนตกทงัคืน นงัเปียกคิดถึงชีวติเจา้ของแลว้กน็งัร้องไห้ นาํตาก็
ไหล ทงัดีใจดว้ย ทงัมีศรัทธา ทงัเสียใจ บอกไม่ถูกตรงนี แต่กไ็ม่หยดุ ใจ
มนักลา้มากทีสุด

ทีนีถามถึงตอนท่านอาจารยม์าบวชแลว้

ถึงเวลามนักบ็วชได้ เราค่อยๆทาํไป แต่วา่ใหมี้ความสนใจอยูเ่สมอ เรือยๆ
ไป เราจะทาํอะไร เช่น มีความรักรูปกพิ็จารณา มีความเกลียดรูปก็
พิจารณา มนัเป็นของไม่แน่นอนทงัสองอยา่ง พิจารณาเรือยไปจนกวา่มนั
จะเห็นชดั คนเรานนัมนัไปติดในความสุข ความทุกขม์นัจึงเป็นเหตุ อยา่ง
เช่นเรือง กาม กามนนัพระพทุธเจา้ท่านสอนวา่ เหมือนกนักบัคนกินเนือ



สตัว์ เมือเนือมนัเขา้ไปติดฟันเจบ็ปวด เรากไ็ปเอาไมจิ้มมนัออก กอ็า้ สบาย อีกสกัหน่อยกคิ็ดอยากอีก แลว้กม็า
กินอีก เนือมนัยดัเขา้ไปในซีกฟัน กป็วดอีก กห็าไมม้าแหยม่นัออกโอ้ สบายอีกแลว้ แลว้กอ็ยากอีก นีเรียกวา่มนั
ไม่รู้จกั

เอาละนะ เทศน์ใหฟั้งเท่านีกพ็อนะ เอาพอปานนีแหละ



ธรรมะกบัธรรมชาติ
บางครัง ตน้ผลไม้ อยา่งตน้มะม่วงเป็นดอกออกมาแลว้ บางทีถกูลมพดั
มนักห็ล่นลง แต่ยงัเป็นดอกอยา่งนนักมี็ บางช่อเป็นลูกเลก็ๆลมกม็าพดัไป
หล่นทิงไปกมี็ บางช่อยงัไม่ไดเ้ป็นลูก เป็นดอกเท่านนั กห็กัไปกมี็

คนเรากเ็หมือนกนั บางคนตายตงัแต่อยูใ่นทอ้ง บางคนคลอดจากทอ้งอยูไ่ด้
สองวนั ตายไปกมี็ หรืออายเุพียงเดือนสองเดือน สามเดือน ยงัไม่ทนัโต
ตายไปกมี็บางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปกมี็ บางคนกแ็ก่เฒ่าแลว้ จึง
ตายกมี็

เมือนึกถึงคนแลว้ กนึ็กถึงผลไม้ กเ็ห็นความไม่แน่นอน แมน้กับวชเราก็
เหมือนกนั บางทียงัไม่ทนัไดบ้วชเลย ยงัเป็นเพียงผา้ขาวอยู่ กพ็าผา้ขาววงิ
หนีไปกมี็บางคนโกนผมเท่านนั ยงัไม่ไดบ้วชขาวดว้ยซาํ กห็นีไปก่อนแลว้
กมี็ บางคนกอ็ยูไ่ดส้ามสีเดือนกห็นีไป บางคนอยูถึ่งบวชเป็นเณรเป็นพระ ไดพ้รรษาสองพรรษากสึ็กไปกมี็ หรือ
สีหา้พรรษาแลว้กสึ็กไปกมี็ เหมือนกบัผลไมเ้อาแน่นอนไม่ได้ ดอกไมผ้ลไมถู้กลมพดัตกลงไปเลยไม่ไดสุ้ก จิตใจ
คนเรากเ็หมือนกนั พอถกูอารมณ์มาพดัไป ดึงไป กต็กไปเหมือนกบัผลไม้

พระพทุธเจา้ท่านกท็รงเห็นเหมือนกนั เห็นสภาพธรรมชาติของผลไม้ ใบไม้ แลว้กนึ็กถึงสภาวะของพระเณรซึง
เป็นบริษทั บริวารของท่านกเ็หมือนกนั มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั ยอ่มจะเปลียนเป็นอยา่งอืนไม่ได้ ฉะนนัผู ้
ปฏิบติัถา้มีปัญญา พิจารณาดูอยูก่ไ็ม่จาํเป็นทีจะตอ้งมีครูอาจารยแ์นะนาํพรําสอนมากมาย

พระพทุธเจา้ของเรา ทีจะทรงผนวชในพระชาติทีเป็นพระชนกกมุารนนั ท่านกไ็ม่ไดศึ้กษาอะไรมากมายท่านไป
ทรงเห็นตน้มะม่วงในสวนอุทยานเท่านนั คือวนัหนึง พระชนกกมุารไดเ้สดจ็ไปชมสวนอุทยานกบั พวกอาํมาตย์
ทงัหลาย ไดท้รงเห็นตน้มะม่วงตน้หนึง กาํลงัออกผลงามๆมากมาย กต็งัพระทยัไวว้า่ ตอนกลบัจะแวะเสวย
มะม่วงนนั

แต่เมือพระชนกกมุารเสดจ็ผา่นไปแลว้ พวกอาํมาตยก์พ็ากนัเกบ็ผลมะม่วงตามใจชอบ ฟาดดว้ยกระบองบา้ง แส้
บา้ง เพือใหกิ้งหกั ใบขาด จะไดเ้กบ็ผลมะม่วงมากิน

พอตอนเยน็ พระชนกกมุารเสดจ็กลบั กจ็ะทรงเกบ็มะม่วง เพือจะลองเสวยวา่จะมีรสอร่อยเพียงใด แต่กไ็ม่มี
มะม่วงเหลือเลยสกัผล มีแต่ตน้มะม่วงทีกิงกา้นหกัหอ้ยเกะกะ ใบกข็าดวนิ เมือไต่ถาม กท็รงทราบวา่พวกอาํมาตย์
เหล่านนัไดใ้ชก้ระบอง ใชแ้สฟ้าดตน้มะม่วงนนัอยา่งไม่ปรานี เพือทีจะเอาผลของมนัมาบริโภคฉะนนัใบของมนั
จึงขาดกระจดักระจาย กิงของมนักห็กั หอ้ยระเกะระกะ

เมือพระองคท์รงมองมะม่วงสกัตน้หนึงทีอยูใ่กล้ๆ กนั กท็รงเห็นมะม่วงตน้นนัยงัมีกิงกา้นแขง็แรง ใบดกสมบูรณ์
มองดูน่าร่มเยน็ จึงทรงดาํริวา่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนนั? กท็รงไดค้าํตอบวา่ เพราะมะม่วงตน้นนัมนัไม่มีผล คนกไ็ม่
ตอ้งการมนั ไม่ขวา้งปามนั ใบของมนัก็ ไม่หล่นร่วง กิงของมนักไ็ม่หกั



พอพระองคท์รงเขา้พระทยัในเหตุเท่านนั กพิ็จารณามาตลอดทางทีเสดจ็กลบั ทรงรําพึงวา่ ทีทรงมีความทุกขย์าก
ลาํบาก กเ็พราะเป็นพระมหากษตัริย์ ตอ้งทรงห่วงใยราษฎร ตอ้งคอยป้องกนัแผน่ดินจากขา้ศึกศตัรู ทีคอยจะมา
โจมตีตรงนนัตรงนีอยูวุ่น่วาย แมจ้ะนอนกไ็ม่เป็นสุข บรรทมแลว้กย็งัทรงฝันถึงอีก แลว้กท็รงนึกถึงตน้มะม่วงที
ไม่มีผลตน้นนั ทีมีใบสดดูร่มเยน็ แลว้ทรงดาํริวา่ จะทาํอยา่งมะม่วงตน้นนัจะไม่ดีกวา่หรือ? 

พอถึงพระราชวงั กท็รงพิจารณาอยูแ่ต่ในเรืองนีในทีสุดกต็ดัสินพระทยัออกทรงผนวช โดยอาศยัตน้มะม่วงนนั
แหละ เป็นบทเรียนสอนพระทยั ทรงเปรียบเทียบพระองคเ์องกบัมะม่วงตน้นนั แลว้เห็นวา่ถา้ไม่พวัพนัอยูใ่นเพศ
ฆราวาส กจ็ะไดเ้ป็นผูไ้ปคนเดียว ไม่ตอ้งกงัวลัทุกขร้์อน เป็นผูมี้อิสระ จึงออกผนวช

หลงัจากทรงผนวชแลว้ ถา้มีผูใ้ดทูลถามวา่ ใครเป็นอาจารยข์องท่าน? พระองคก์จ็ะทรงตอบวา่ "ตน้มะม่วง" 
ใครเป็นอุปัชฌายข์องท่าน? พระองคก์ท็รงตอบวา่ "ตน้มะม่วง" พระองคไ์ม่ตอ้งการคาํพรําสอนอะไรมากมาย
เพียงแต่ทรงเห็นตน้มะม่วงนนัเท่านนั กท็รงนอ้มเขา้ไปในพระทยั เป็นโอปนยกิธรรม สละราชสมบติัทรงเป็นผูที้
มกันอ้ย สนัโดษ อยูใ่นความสงบผอ่งใส

นีคือในสมยัทีพระองค์ (พระพทุธเจา้) ทรงเป็นพระโพธิสตัว์ กไ็ดท้รงบาํเพญ็ธรรมเช่นนีมาโดยตลอดอนัทีจริง
ทุกสิงทุกอยา่งในโลกนีมนัเตรียมพร้อมทีจะสอนเราอยูเ่สมอ ถา้เราทาํปัญญาใหเ้กิดนิดเดียวเท่านนั กจ็ะรู้แจง้แทง
ตลอดในโลก

ตน้ไมเ้ครือเขาเถาวลัยเ์หล่านนั มนัแสดงลกัษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยูอ่ยา่งนนัอยูแ่ลว้ ถา้มี
ปัญญาเท่านนักไ็ม่ตอ้งไปถามใคร ไม่ตอ้งไปศึกษาทีไหน ดูเอาทีมนัเป็นอยูต่ามธรรมชาติเท่านนั กต็รัสรู้ธรรมได้
แลว้ เหมือนอยา่งพระชนกกมุาร

ถา้เรามีปัญญา ถา้เราสงัวร สาํรวม ดูอยู่ รู้อยูเ่ห็นอยูต่ามธรรมชาติอนันนั มนักป็ลงอนิจจงั ทุกขงัอนตัตาไดเ้ท่า
นนั เช่นวา่ ตน้ไมทุ้กตน้ทีเราเห็นอยูบ่นพืนปฐพีนี มนักเ็ป็นไปในแนวเดียวกนั เป็นไปในแนวอนิจจงัทุกขงั
อนตัตา ไม่เป็นของแน่นอนถาวรสกัอยา่ง มนัเหมือนกนัหมด มีเกิดขึนแลว้ในเบืองตน้ แปรไปในท่ามกลาง ผลที
สุดกด็บัไปอยา่งนี

เมือเราเห็นตน้ไมเ้ป็นอยา่งนนัแลว้ กน็อ้มเขา้มาถึงตวัสตัว์ ตวับุคคล ตวัเราหรือบุคคลอืนกเ็หมือนกนัมีความเกิด
ขึนเป็นเบืองตน้ในท่ามกลางกแ็ปรไป เปลียนไป ผลทีสุดกส็ลายไป นีคือธรรมะ

ตน้ไมทุ้กตน้กเ็ป็นตน้ไมต้น้เดียวกนั เพราะวา่มนัเหมือนกนัโดยอาการทีมนัเกิดขึนมาแลว้ มนักต็งัอยู่ ตงัอยูแ่ลว้ก็
แปรไป แลว้มนักเ็ปลียนไป หายไป เสือมไปดบัสินไปเป็นธรรมดา

มนุษยเ์ราทงัหลายกเ็หมือนกนั ถา้เป็นผูมี้สติอยูรู้่อยู่ ศึกษาดว้ยปัญญา ดว้ยสติสมัปชญัญะ กจ็ะเห็นธรรมอนัแท้
จริง คือเห็นมนุษยเ์รานี เกิดขึนมาเป็นเบืองตน้ เกิดขึนมาแลว้กต็งัอยู่ เมือตงัอยูแ่ลว้กแ็ปรไปแลว้กเ็ปลียนไป
สลายไป ถึงทีสุดแลว้กจ็บ ทุกคนเป็นอยูอ่ยา่งนี ฉะนนั คนทุกคนในสากลโลกนี กเ็ป็นอนัเดียวกนั ถา้เราเห็นคน
คนเดียวชดัเจนแลว้ กเ็หมือนกบัเห็นคนทงัโลก มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั

ทุกสิงสารพดันีเป็นธรรมะ สิงทีเรามองไม่เห็นดว้ยตา คือใจของเรานี เมือความคิดเกิดขึนมา ความคิดนนักต็งัอยู่
เมือตงัอยูแ่ลว้กแ็ปรไป เมือแปรไปแลว้ กด็บัสูญไปเท่านนั นีเรียกวา่ "นามธรรม" สกัแต่วา่ความรู้สึกเกิดขึนมา



แลว้มนักด็บัไป นีคือความจริงทีมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ลว้นเป็นอริยสจัจธรรมทงันนั ถา้เราไม่มองดูตรงนี เรากไ็ม่
เห็น

ฉะนนั ถา้เรามีปัญญา เรากจ็ะไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้

พระพทุธเจา้อยูที่ตรงไหน? 

พระพทุธเจา้อยูที่พระธรรม

พระธรรมอยูที่ตรงไหน? 

พระธรรมอยูที่พระพทุธเจา้ อยูต่รงนีแหละ

พระสงฆอ์ยูที่ตรงไหน? 

พระสงฆอ์ยูที่พระธรรม

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กอ็ยูใ่นใจของเราแต่เราตอ้งมองใหช้ดัเจน บางคนเกบ็เอาความไปโดยผวิเผนิ แลว้
อุทานวา่ "โอ! พระพทุธ พระธรรมพระสงฆ์ อยูใ่นใจของฉนั" แต่ปฏิปทานนัไม่เหมาะไม่สมควร มนักไ็ม่เขา้
กนักบัการทีจะอุทานเช่นนนั เพราะใจของผูที้อุทานเช่นนนั จะตอ้งเป็นใจทีรู้ธรรมะ

ถา้เราตรงไปทีจุดเดียวกนัอยา่งนี กจ็ะเห็นวา่ความจริงในโลกนีมีอยู่ นามธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่
แน่นอน มีความโกรธเกิดขึนมาแลว้ ความโกรธตงัอยูแ่ลว้ ความโกรธกแ็ปรไป เมือความโกรธแปรไปแลว้ ความ
โกรธกส็ลายไป

เมือความสุขเกิดขึนมาแลว้ ความสุขนนักต็งัอยูเ่มือความสุขตงัอยูแ่ลว้ ความสุขกแ็ปรไป เมือความสุขแปรไปแลว้
ความสุขมนักส็ลายไปหมด กไ็ม่มีอะไร มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนีทุกกาลเวลา ทงัของภายในคือ นามรูปนีกเ็ป็น
อยูอ่ยา่งนี ทงัของภายนอก คือตน้ไม้ ภูเขา เถาวลัยเ์หล่านีมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี นีเรียกวา่สจัจธรรม

ถา้ใครเห็นธรรมชาติกเ็ห็นธรรมะ ถา้ใครเห็นธรรมะกเ็ห็นธรรมชาติ ถา้ผูใ้ดเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมะผูน้นักเ็ป็น
ผูรู้้จกัธรรมะนนัเอง ไม่ใช่อยูไ่กล

ฉะนนั ถา้เรามีสติ ความระลึกได้ มีสมัปชญัญะความรู้ตวัอยูทุ่กอิริยาบถ การยนื เดิน นงั นอน ผูรู้้ทงัหลายก็
พร้อมทีจะเกิดขึนมา ใหรู้้ ใหเ้ห็นธรรมะตามเป็นจริงทุกกาลเวลา

พระพทุธเจา้ของเรานนัท่านยงัไม่ตาย แต่คนมกัเขา้ใจวา่ท่านตายไปแลว้ นิพพานไปแลว้ ความเป็นจริงแลว้ พระ
พทุธเจา้ทีแทจ้ริงนนัท่านไม่นิพพาน ท่านไม่ตายท่านยงัอยู่ ท่านยงัช่วยมนุษย์ ผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบอยูทุ่กเวลา
พระพทุธเจา้นนักคื็อธรรมะนนัเอง ใครทาํดีตอ้งไดดี้อยูว่นัหนึง ใครทาํชวัมนักไ็ดช้วั นีเรียกวา่พระธรรมพระ
ธรรมนนัแหละเรียกวา่ พระพทุธเจา้ และกธ็รรมะนีแหละทีทาํใหพ้ระพทุธเจา้ของเรา เป็นพระพทุธเจา้



ฉะนนั พระองคจึ์งตรัสวา่ "ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้นัเห็นเรา" แสดงวา่พระพทุธเจา้กคื็อพระธรรม และพระธรรมกคื็อ
พระพทุธเจา้ ธรรมะทีพระพทุธเจา้ตรัสรู้นนัเป็นธรรมะทีมีอยูป่ระจาํโลก ไม่สูญหาย เหมือนกบันาํทีมีอยูใ่นพืน
แผน่ดิน ผูข้ดุบ่อลงไปใหถึ้งนาํกจ็ะเห็นนาํไม่ใช่วา่ผูน้นัไปแต่งไปทาํใหน้าํมีขึน บุรุษนนัลงกาํลงัขดุบ่อเท่านนั
ใหลึ้กลงไปใหถึ้งนาํ นาํกมี็อยูแ่ลว้

อนันี ฉนัใดกฉ็นันนั พระพทุธเจา้ของเรากเ็หมือนกนั ท่านไม่ไดไ้ปแต่งธรรมะ ท่านไม่ไดบ้ญัญติัธรรมะ บญัญติั
กบ็ญัญติัสิงทีมนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมะคือความจริงทีมีอยูแ่ลว้ ท่านพิจารณาเห็นธรรมะ ท่านเขา้ไปรู้ธรรม คือรู้ความ
จริงอนันนั ฉะนนัจึงเรียกวา่พระพทุธเจา้ของเราท่านตรัสรู้ธรรม และการตรัสรู้ธรรมนีเองจึงทาํใหท่้านไดรั้บพระ
นามวา่ พระพทุธเจา้

เมือพระองคท์รงอุบติัขึนในโลก พระองคก์ท็รงเป็นเพียง "เจา้ชายสิทธตัถะ" ต่อเมือตรัสรู้ธรรมแลว้ จึงไดท้รง
เป็น "พระพทุธเจา้" บุคคลทงัหลายกเ็หมือนกนัผูใ้ดสามารถตรัสรู้ธรรมได้ ผูน้นักเ็ป็นพทุธะ

ดงันนั พระพทุธเจา้จึงยงัมีอยู่ ยงัเมตตากรุณาสตัวท์งัหลาย ยงัช่วยมนุษยส์ตัวท์งัหลายอยู่ ถา้มนุษยผ์ูใ้ดมีความ
ประพฤติปฏิบติัดี จงรักภกัดี พระพทุธเจา้ ต่อพระธรรม ผูน้นักจ็ะมีคุณงามความดีอยูต่ลอดทุกวนัฉะนนั ถา้เรามี
ปัญญา กจ็ะเห็นไดว้า่ เราไม่ไดอ้ยูห่่างพระพทุธเจา้เลย เดียวนีเรากย็งันงัอยูต่่อหนา้พระพทุธเจา้เราเขา้ใจธรรมะ
เมือใด เรากเ็ห็นพระพทุธเจา้เมือนนั ผูใ้ดทีตงัใจประพฤติปฏิบติัธรรมอยูอ่ยา่งสมาํเสมอแลว้ ไม่วา่จะนงั ยนื เดิน
อยู่ ณ ทีใด ผูน้นัยอ่มไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้อยูต่ลอดเวลา

ในการปฏิบติัธรรมนนั พระพทุธเจา้ทรงสอนใหอ้ยูใ่นทีสงบ สาํรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิน กาย จิต นีเป็นหลกั
ไว้ เพราะสิงทงัหลายเกิดขึนทีตรงนี ไม่เกิดทีอืนความดีทงัหลายเกิดขึนทีนี ความชวัทงัหลายเกิดขึนทีนี พระ
พทุธเจา้จึงใหส้งัวรสาํรวมใหรู้้จกัเหตุทีมนัเกิดขึน

ความจริง พระพทุธเจา้ท่านทรงบอกทรงสอนไวห้มดทุกอยา่งแลว้ เรืองศีลกดี็ สมาธิกดี็ ปัญญากดี็ตลอดจนขอ้
ประพฤติปฏิบติัทุกประการกท็รงพรําสอนไวห้มดทุกอยา่ง เราไม่ตอ้งไปคิด ไปบญัญติัอะไรอีกแลว้เพียงใหท้าํ
ตามในสิงทีท่านทรงสอนไวเ้ท่านนั นบัวา่พวกเราเป็นผูมี้บุญ มีโชคอยา่งยงิ ทีไดม้าพบหนทางทีท่านทรงแนะ
ทรงบอกไวแ้ลว้ คลา้ยกบัวา่พระพทุธเจา้ท่านทรงสร้างสวนผลไมที้อุดมสมบูรณ์พร้อมไวใ้หเ้รา แลว้กเ็ชิญใหพ้วก
เราทงัหลายไปกินผลไมใ้นสวนนนั โดยทีเราไม่ตอ้งออกแรงทาํอะไรในสวนนนัเลย เช่นเดียวกบัคาํสอนในทาง
ธรรม ทีพระองคท์รงสอนหมดแลว้ ยงัขาดแต่บุคคลทีจะมีศรัทธาเขา้ไปประพฤติปฏิบติัเท่านนั

ฉะนนั พวกเราทงัหลายจึงเป็นผูที้มีโชคมีบุญมากเพราะเมือมองไปทีสตัวท์งัหลายแลว้ จะเห็นวา่สตัวท์งัหลาย
เหล่านนั เช่น ววั ควาย หมู หมา เป็นตน้ เป็นสตัวที์อาภพัมาก เพราะไม่มีโอกาสทีจะเรียนธรรม ไม่มีโอกาสที
จะปฏิบติัธรรม ไม่มีโอกาสทีจะรู้ธรรม ฉะนนักห็มดโอกาสทีจะพน้ทุกข์ จึงเรียกวา่เป็นสตัวที์อาภพั เป็นสตัวที์
ตอ้งเสวยกรรมอยู่

ดว้ยเหตุนี มนุษยท์งัหลายจึงไม่ควรทาํตวัใหเ้ป็นมนุษยที์อาภพั คือไม่มีขอ้ประพฤติ ไม่มีขอ้ปฏิบติั อยา่ใหเ้ป็นคน
อาภพั คือ คนหมดหวงัจากมรรค ผลนิพพาน หมดหวงัจากคุณงามความดี อยา่ไปคิดวา่เราหมดหวงัเสียแลว้ ถา้
คิดอยา่งนนั จะเป็นคนอาภพัเหมือนสตัวเ์ดรัจฉานทงัหลาย คือไม่อยูใ่นข่ายของพระพทุธเจา้



ฉะนนั เมือมนุษยเ์ป็นผูมี้บุญวาสนาบารมีเช่นนีแลว้ จึงควรทีจะปรับปรุงความรู้ ความเขา้ใจ ความเห็นของตนให้
อยูใ่นธรรม จะไดรู้้ธรรม เห็นธรรม ในชาติกาํเนิดทีเป็นมนุษยนี์ ใหส้มกบัทีเกิดมาเป็นสตัวที์ควรตรัสรู้ธรรมได้

ถา้หากเราคิดไม่ถกู ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั มนักจ็ะกลบัไปเป็นสตัว์
เดรัจฉาน เป็นสตัวน์รก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นยกัษ์ เป็นผี
เป็นสารพดัอยา่ง มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? กข็อใหม้องดูในจิต
ของเราเอง เมือความโกรธเกิดขึน มนัเป็นอยา่งไร? นนัแหละ! 

เมือความหลงเกิดขึนแลว้ มนัเป็นอยา่งไร?นนัแหละ! 

เมือความโลภเกิดขึนแลว้ มนัเป็นอยา่งไร?นนัแหละ! 

สภาวะทงัหลายเหล่านีแหละ มนัเป็นภพ แลว้กเ็ป็นชาติ เป็นความ
เกิดทีเป็นไปตามสภาวะแห่งจิตของตน



นําธรรมะมาฝาก
อาตมาดีใจทีโยมไดม้าเยยีมพระลกูชาย และพกัอยูที่วดัหนองป่าพง อีกไม่กีวนักจ็ะกลบัไปแลว้ เลยถือโอกาสมา
แสดงความดีใจ แต่กไ็ม่มีอะไรจะฝาก วตัถุสิงของอะไรทีประเทศฝรังเศสนนักมี็มากมายอยูแ่ลว้ แต่ธรรมะทีจะ
บาํรุงจิตใจของเราใหส้งบระงบั ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไร

อาตมาไปสงัเกตการณ์แลว้ เห็นมีแต่เรืองทีจะทาํใหเ้ราวุน่วายยุง่ยากลาํบากตลอดกาลตลอดเวลา เจริญไปดว้ยวตัถุ
หลายอยา่งเป็นกามารมณ์ มีรูป มีเสียง มีกลิน มีรส มีโผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์เป็นทียวัยวนของบุคคลทีไม่รู้จกั
ธรรม ใหมี้ความวุน่วายมาก ฉะนนัจึงจะขอฝากธรรมะเพือไปปฏิบติัทีประเทศฝรังเศส เมือจากวดัหนองป่าพง
และวดัป่านานาชาติไปแลว้ สภาวะทีตดัปัญหาและความยุง่ยากของชีวติ

ธรรมะนีเป็นสภาวะอนัหนึง ซึงจะตดัปัญหาความยุง่ยากลาํบากในใจของมนุษยท์งัหลายใหน้อ้ยลง จนกระทงั
หมดไป สภาวะอนันีเรียกวา่ธรรม เราควรจะศึกษา เอาไปศึกษาในชีวติประจาํวนัและประจาํชีวติ เมือมีอารมณ์
อนัใดมากระทบกระทงัเกิดขึน จะไดแ้กปั้ญหามนัได้ เพราะปัญหานีมีทุกคน ไม่เฉพาะวา่เมืองไทยหรือเมืองนอก
มนัมีทุกแห่ง ถา้คนไม่รู้จกัแกปั้ญหาแลว้ กมี็ความทุกขค์วามเดือดร้อนเป็นธรรมดา เมือปัญหาเกิดขึนมาแลว้ หน
ทางทีจะแกไ้ขมนักคื็อปัญญา สร้างปัญญา อบรมปัญญา คือ ทาํปัญญาใหเ้กิดขึนในจิตใจของเรา

สาํหรับขอ้ประพฤติปฏิบติันนักไ็ม่มีอะไรมากอืนไกล อยูใ่นตวัของเรานีเอง มีกายกบัใจ คนเมืองนอกกเ็หมือน
กนั คนเมืองไทยกเ็หมือนกนั มีกายกบัใจเท่านนัทีวุน่วาย เป็นผูวุ้น่วาย ฉะนนั ผูส้งบระงบัตอ้งมีกายกบัใจสงบ

ความเป็นจริงนนั ใจของเรามนัเป็นปกติอยู่ เปรียบเหมือนนาํฝน เป็นนาํสะอาด มีความใสสะอาดบริสุทธิเป็น
ปกติ ถา้หากเราเอาสีเขียวใส่เขา้ไป เอาสีเหลืองใส่เขา้ไป นาํกจ็ะกลายเป็นสีเขียว สีเหลืองไป จิตเรานีกเ็หมือนกนั
เมือไปถูกอารมณ์ทีชอบใจ ใจกดี็ ใจกส็บายเมือถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแลว้ ใจนนักข็ุ่นมวั ไม่สบาย เหมือนกนักบั
นาํทีถูกสีเขียว กเ็ขียวไป ถูกสีเหลือง กเ็หลืองไป เปลียนสีไปเรือย

ความเป็นจริงนนั นาํทีมนัเขียว มนัเหลือง ปกติของมนักเ็ป็นนาํใสสะอาดบริสุทธิ คือ นาํฝน ปกติของจิตเรานีก็
เหมือนกนั เป็นจิตทีใสสะอาด เป็นจิตทีมีปกติไม่วุน่วาย ทีจะวุน่วายนนัเพราะมนัเป็นไปกบัอารมณ์ มนัหลง
อารมณ์ พดูใหเ้ห็นชดั อยา่งขณะนีเรานงัอยูใ่นป่ามีความสงบเหมือนกนักบัใบไม้ ใบไมน้นัถา้ไม่มีลมพดัมนักนิ็ง
สงบระงบัอยู่ ถา้มีลมมาพดั ใบมนักก็วดัแกวง่ไปตามลม

จิตใจนีกเ็หมือนกนั ถา้อารมณ์มาถูกมนักก็วดัแกวง่ไปตามอารมณ์ ยงิมนัไม่รู้เรืองธรรมะแลว้ กย็งิปล่อยไปตาม
อารมณ์ของเจา้ของไป อารมณ์สุขกป็ล่อยตามไป อารมณ์ทุกขก์ป็ล่อยตามไปวุน่วายไปเรือยๆ จนชาวมนุษยท์งั
หลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรือง ปล่อยไปตามอารมณ์ ไม่รู้จกัตามรักษาจิตของเจา้ของ จิตของเรานีเมือ
ไม่มีใครตามรักษา มนักเ็หมือนคนๆหนึงทีปราศจากพอ่แม่ทีจะดูแล เป็นคนอนาถา คนอนาถานนัเป็นคนทีขาดที
พึง คนทีขาดทีพึงกเ็ป็นทุกข์ จิตนีกเ็หมือนกนั ถา้หากขาดการอบรมบ่มนิสยั ทาํความเห็นใหถู้กตอ้งแลว้ จิตนีก็
ลาํบากมาก



กรรมฐานเป็นการทําจติให้สงบ
ในทางพทุธศาสนา การทาํจิตใหส้งบระงบันี ท่านเรียกวา่ การทาํกรรมฐาน ฐาน คือเป็นทีตงั กรรม คือการงานที
เราจะตอ้งทาํขึนใหมี้กายเราเป็นส่วนหนึง จิตเราเป็นอีกส่วนหนึง มีสองอยา่งเท่านนัแหละ กายนีเป็นสภาวธรรม
เป็นรูปธรรมทีเรามองเห็นไดด้ว้ยตาของเรา จิตเป็นสภาวธรรมอนัหนึง เป็นนามธรรมซึงไม่มีรูป มองดว้ยตาไม่
ได้ แต่เป็นของมีอยู่ ตามภาษาสามญักเ็รียกวา่ กายกบัใจ กายเรามองเห็นไดด้ว้ยตาเนือ จิตมองเห็นไดด้ว้ยตาใน
คือตาใจ มีอยูส่องอยา่งเท่านนั มนัวุน่วายกนั

ฉะนนั การฝึกจิตทีจะฝากโยมวนันี กคื็อเรืองกรรมฐาน ใหไ้ปฝึกจิต เอาจิตพิจารณากาย จิตนีคืออะไร? จิตมนัก็
ไม่คืออะไร มนัถูกสมมติวา่ คือ ความรู้สึก ผูที้รู้สึกอารมณ์ ผูที้รับรู้อารมณ์ทงัหลายในทีนีเรียกวา่จิต ใครเป็นผู ้
รับรู้ ผูรั้บรู้นนัถูกเขาเรียกวา่ "จิต" รับรู้อารมณ์ทีสุขบา้ง อารมณ์ทีทุกขบ์า้ง อารมณ์ดีใจบา้ง อารมณ์เสียใจบา้ง
ใครมีภาวะทีจะรับรู้อารมณ์เหล่านี ท่านเรียกวา่จิต

อยา่งเช่น อาตมาพดูใหฟั้งขณะนี จิตเรายงัมี จิตรับรู้วา่ พดูอะไรอยา่งไร มนัเขา้ไปทางหู รู้วา่พดูอะไร เป็นอยา่ง
ไร กรู้็จกั ผูรั้บรู้นีเรียกวา่จิตจิตเป็นผูรั้บรู้อารมณ์

จิตไม่มีตวัจิตไม่มีตน จิตไม่มีรูป จิตเป็นผูรั้บรู้อารมณ์เท่านนัไม่ใช่อืน ถา้หากวา่เราสงัสอนจิตอนันีใหมี้ความเห็น
ทีถูกตอ้งดีแลว้ จิตนีกจ็ะไม่มีปัญหา จิตกจ็ะสบาย จิตกเ็ป็นจิต อารมณ์กเ็ป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิต จิตไม่เป็น
อารมณ์ เราพิจารณาจิตกบัอารมณ์นีใหเ้ห็นชดั จิตเป็นผูรั้บรู้อารมณ์ทีจรเขา้มา จิตกบัอารมณ์สองอยา่งนีมากระ
ทบกนัเขา้ กเ็กิดความรู้สึกทางจิต ดีบา้ง ชวับา้ง ร้อนบา้ง เยน็บา้ง สารพดัอยา่ง ทีนีเมือเราไม่มีปัญญาแกไ้ข
ปัญหาทงัหลายเหล่านีกท็าํจิตของเราใหยุ้ง่

ลมหายใจเป็นมงกฏุกรรมฐาน
การทาํจิตข องเราใหมี้รากฐาน คือ กรรมฐาน เอาลมหายใจเขา้ออกเป็นรากฐาน เรียกวา่ อานาปานสติ ทีนีจะยก
เอาลมเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ การทาํกรรมฐา นมีหลายอยา่งมากมาย มนักย็ากลาํบากเอาลมนีเป็นกรรมฐานดี
กวา่ เพราะวา่ลมหายใจนีเป็นมงกฏุกรรมฐานมาแต่ครังดึกดาํบรรพม์าแลว้ พอเรามีโอกาสดีๆ เราเขา้ไปนงัสมาธิ
เอามือขวาทบัมือซา้ย เอาขาขวาทบัขาซา้ย ตงักายใหต้รง แลว้กนึ็กในจิตของเราวา่ บดันี เราจะวางภาระทุกสิง
ทุกอยา่งใหห้มดไป ไม่เอาอะไรมาเป็นเครืองกงัวล ปล่อย... ปล่อยใหห้มด แมจ้ะมีธุระอะไรอยูม่ากมายกป็ล่อย
ปล่อยทิงในเวลานนั สอนจิตของเราวา่ จะกาํหนดตามลมอนันี ใหมี้ความรู้สึกอยูแ่ต่อารมณ์อนัเดียว แลว้กห็ายใจ
เขา้หายใจออก

• การกาํหนดลมหายใจนนั อยา่ใหม้นัยาว อยา่ใหม้นัสนั อยา่ใหม้นัค่อย อยา่ใหม้นัแรง ใหม้นัพอดีๆ

• สติ คือความระลึกได้ สมัปชญัญะ คือความรู้ตวัอนัเกิดจากจิตนนั ใหรู้้วา่ลมออก ใหรู้้วา่ลมเขา้ สบาย ไม่
ตอ้งนึกอะไร ไม่ตอ้งคิดไปโน่น ไม่ตอ้งคิดไปนี ในเวลา

ปัจจุบนันี เรามีหนา้ทีทีจะกาํหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกอยา่งเดียว ไม่มีหนา้ทีทีจะไปคิดอยา่งอืนใหมี้สติ
ความระลึกไดต้ามเขา้ไป และสมัปชญัญะความรู้ตวัวา่ บดันี เราหายใจอยู่ เมือลมเขา้ไป ตน้ลมอยูป่ลายจมูก



กลางลมอยูห่ทยัปลายลมอยูส่ะดือ เมือหายใจออก ตน้ลมอยูส่ะดือ กลางลมอยูห่ทยัปลายลมอยูจ่มูก ใหรู้้สึกอยา่ง
นี

• หายใจเขา้ :- ๑. จมูก ๒. หทยั๓. สะดือ

• หายใจออก :- ๑. สะดือ ๒. หทยั ๓. จมู

กาํหนดอยูส่ามอยา่งนี หายความกงัวลหมด ไม่ตอ้งคิดเรืองอืนกาํหนดเขา้ไปใหรู้้ตน้ลม กลางลม ปลายลม สมาํ
เสมอ แลว้ต่อนนัไปจิตของเราจะมีความรู้สึก ตน้ลม กลางลม ปลายลม ตลอดเวลา

เมือทาํไปเช่นนี จิตอนัควรแก่การงานกจ็ะเกิดขึน กายกค็วรแก่การงาน การขบเมือยทงัหลายจะค่อยๆหายไป
เรือยๆ กายกจ็ะเบาขึน จิตกจ็ะรวมเขา้ ลมหายใจกจ็ะละเอียดเขา้ นอ้ยลงๆ เราทาํแบบนีเรือยๆ จนกวา่จิตมนัจะ
สงบระงบัลงเป็นหนึง

การทาํจติให้สงบเป็น "หนึง"
เป็น "หนึง" คือ จิตมนัจะฝักใฝ่อยูก่บัลม ไม่แยกไปทีอืนไม่วุน่วาย ตน้ลมกรู้็จกั กลางลมกรู้็จกั ปลายลมกรู้็จกั
เมือจิตสงบระงบัแลว้ เราจะรู้อยูแ่ต่ตน้ลม ปลายลมกไ็ด้ ไม่ตอ้งตามลงไป เอาแต่ปลายจมูกวา่มนัออก มนัเขา้ จิต
เป็นหนึงอยูก่บัลมหายใจเขา้ออกอนัเดียวตลอดไป

การทาํจิตเช่นนี เรียกวา่ทาํจิตใหส้งบ ทาํจิตใหเ้กิดปัญญา อนันีเป็นเบืองตน้ เป็นรากฐานของกรรมฐาน ให้
พยายามทาํทุกวนัทุกวนั จะอยูที่ไหนกไ็ด้ จะอยูบ่า้นกไ็ด้ จะอยูใ่นรถกไ็ด้ อยูใ่นเรือกไ็ด้ นงัอยูก่ไ็ด้ นอนอยูก่ไ็ด้
ใหเ้รามีสติสมัปชญัญะควบคุมอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา อนันีเรียกวา่การภาวนา

อริิยาบถของการภาวนา
การภาวนานี ทาํไดใ้นอิริยาบถ ทงันีไม่ใช่วา่จะนงัอยา่งเดียว จะยนืกไ็ด้ จะนอนกไ็ด้ จะเดินกไ็ด้ ขอแต่ใหเ้รามี
สติ กาํหนดอยูเ่สมอวา่ บดันีจิตใจของเราอยูใ่นลกัษณะอยา่งไร มีอารมณ์อนัใดอยูจิ่ตเป็นสุขไหม จิตเป็นทุกข์
ไหม จิตวุน่วายไหม จิตสงบไหม ใหเ้รารู้เห็นอยา่งนี หมายความวา่ ใหรู้้จกัความรับผดิชอบของจิตอยูต่ลอดเวลา
นีเรียกวา่การทาํจิตของเราใหส้งบ

เมอืจติสงบกเ็กดิปัญญา
เมือจิตสงบแลว้ ปัญญามนัจะเกิด ปัญญามนัจะรู้ ปัญญามนัจะเห็น เอาจิตทีสงบพิจารณาร่างกายของเรา ตงัแต่
ศีรษะลงไปหาปลายเทา้ ตงัแต่ปลายเทา้ขึนมาหาศีรษะ พิจารณากลบัไปกลบัมาอยูเ่รือย ใหเ้ห็นเกสา โลมา นะขา
ทนัตา ตะโจ เป็นกรรมฐาน ใหเ้ห็นวา่รูปร่างกายทงัหลายนี มีดิน มีนาํ มีลม มีไฟ กลุ่มทงัสีกลุ่มนี ท่านเรียกวา่
กรรมฐาน เรียกวา่ธาตุ ธาตุดิน ธาตุนาํ ธาตุไฟ ธาตุลม มาประชุมกนัเขา้ เรียกวา่มนุษย์ เรียกวา่สตัว์



พจิารณากายของเราอนัประกอบด้วยธาตุ
พระบรมศาสดาของเราท่านทรงสอนวา่ อนันีสกัแต่วา่ธาตุเท่านนั อวยัวะร่างกายของเรา สิงทีขน้แขง็ เป็นธาตุดิน
สิงทีมนัเหลวไหลเวยีนไปในร่างกาย ท่านเรียกวา่ ธาตุนาํ ลมพดัขึนเบืองบนลงเบืองตาํ ท่านเรียกวา่ธาตุลม ความ
ร้อนอบอุ่นในร่างกาย ท่านเรียกวา่ธาตุไฟ คนคนหนึง เมือแยกออกแลว้ มีสีอยา่ง นีเท่านนั คือ มีดิน นาํ ลม ไฟ
สตัวไ์ม่มี มนุษยไ์ม่มี ไทยไม่มีฝรังไม่มี เขมรไม่มีญวนไม่มี ลาวไม่มี ไม่มีใคร มีดิน มีนาํ มีไฟ มีลม เท่านนัที
เป็นอยูแ่ลว้สมมติวา่เป็นบุคคลเป็นสตัวขึ์นมา

ชีวติ ร่างกาย เป็นอนิจจัง
ความเป็นจริงไม่มีอะไร ดินกดี็ นาํกดี็ ลมกดี็ ไฟกดี็ ทีประกอบกนัเรียกวา่มนุษยนี์ เป็นไปดว้ยอนิจจงั ทุกขงั
อนตัตา คือเป็นของไม่แน่นอน เป็นของไม่ยงัยนื เป็นของหมุนเวียนเปลียนไปแปรไป อยูอ่ยา่งนี ไม่ยงัยนือยูก่บั
ที แมแ้ต่วา่ร่างกายของเรากไ็ม่แน่ไม่นอน เคลือนไหวไปมาอยูเ่สมอ เปลียนไป ผมกเ็ปลียนไป ขนกเ็ปลียนไป
หนงักเ็ปลียนไป สารพดัอยา่งมนัเปลียนไป เปลียนไป เปลียนไปหมด

จิตใจของเรานีกเ็หมือนกนั มนักไ็ม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ทีคิดไปสารพดัอยา่ง มนัไม่แน่นอน บาที
คิดฆ่าตวัตายเลยกไ็ด้ บางทีคิดสุขกไ็ด้ บางทีคิดทุกขก์ไ็ด้ ถา้เราไม่มีปัญญา เรากไ็ปเชือจิตอนันี มนักโ็กหกเรา
เรือยไป เป็นทุกขบ์า้ง เป็นสุขบา้ง สลบัซบัซ้ อนกนัไป

จติและกายเป็นอนิจจัง ทุกขงั อนัตตา
จิตนีมนักเ็ป็นของไม่แน่นอน กายนีกเ็ป็นของไม่แน่นอน รวมแลว้เป็นอนิจจงั รวมแลว้เป็นทุกขงั รวมแลว้เป็น
อนตัตา สิงทงัหลายเหล่านี พระบรมครูของเราท่านวา่ ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
เขา เรียกวา่ ธาตุ คือ ดิน นาํ ลม ไฟ เท่านนัเอง

เอาจิตของเราพิจารณาลงไปใหม้นัเห็นชดั เมือมนัเห็นชดัแลว้อุปาทานทีถือวา่ เราสวยบา้ง เรางามบา้ง เราดีบา้ง
เราชวับา้ง เรามีบา้ง เราอะไรๆหลายอยา่ง มนักถ็อนไป ถอนไปเห็นสภาวะอนัเดียวกนั เห็นมนุษยส์ตัวท์งัหลาย
เป็นอนัเดียวกนั เห็นไทยเป็นอนัเดียวกนักบัฝรัง เห็นฝรังเป็นอนัเดียวกนักบัไทย เมือจิตเราเห็นเช่นนี มนักถ็อน
อุปาทานความยดึมนัออกจากจิตใจของเรา

เมอืจติเห็นธรรม โลภ โกรธ หลง กล็ดน้อยลง
เมือพิจารณาเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา แลว้ มนักน่็าสงัเวชถอนอุปาทานออกแลว้ ไม่ไดไ้ปยดึวา่เป็นตวั วา่เป็น
ตน วา่เป็นเรา วา่เป็นเขา จิตใจเห็นเช่นนี มนักเ็กิดนิพพิทา ความเบือหน่าย คลายความกาํหนดั คือเห็นวา่มนัเป็น
ของไม่เทียง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา แลว้จิตใจของเรากห็ยดุ จิตใจเรากเ็ป็นธรรมะ ราคะกดี็ โทสะกดี็ โมหะกดี็
มนักล็ดนอ้ยถอยลงไปทุกทีๆ ผลทีสุดเหลือแต่ธรรม คือจิตนีเป็นอยูเ่ท่านนั นีเรียกวา่การทาํกรรมฐาน



หนทางทถูีกต้องทคีวรพจิารณา
ฉะนนั จึงขอฝากโยมเอาไปพิจารณา เอาไปศึกษาประจาํวนัประจาํชีวติ เอาไวเ้ป็นมรดกติดตวัสืบไป โยมเอาไป
พิจารณาแลว้ ใจกจ็ะสบาย ใจกจ็ะไม่วุน่วาย ใจกจ็ะสงบระงบั กายวุน่วายกช่็างมนั ใจไม่วุน่วาย เขาวุน่วายใน
โลก เราไม่วุน่วาย ถึงความวุน่วายในเมืองนอกมากมาย เรากไ็ม่วุน่วาย เพราะจิตเราเห็นแลว้ เป็นธรรมะแลว้อนันี
เป็นหนทางทีดี ทีถูกตอ้ง ฉะนนั จงจาํคาํสอนนีไวต่้อๆไป



ทางสายกลาง
พระพทุธโอวาทของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นนั ท่านทรงเตือนให้
เราละความชวั ประ พฤติความดี เมือละความชวั ประพฤติความดีแลว้
ทีสุดกท็รงสอนใหล้ะสิงทงัสองนีไปเสียดว้ย ฉะนนั วนันีจึงจะขอใหค้ติ
ในเรืองทางสายกลางคือใหล้ะใหไ้ด้ หรือหลีกใหพ้น้จากสิงทงัสองนนั
ทงัดี ทงัชวั ทงับุญ ทงับาปที เป็นสุข เป็นทุกขท์งัหลายเหล่านีแหละ

จุดมุ่งหมายของธรรม
ความดีใจ ความเสียใจ มนักเ็กิดจากพอ่แม่เดียวกนัคือตณัหา ความลุ่ม
หลงนนัเอง ฉะนนั บางทีเมือมีสุขแลว้ใจกย็งัไม่สบาย ไม่สงบ ทงัทีได้
สิงทีพอใจแลว้ เช่น ไดล้าภยศสรรเสริญไดม้าแลว้ กดี็ใจกจ็ริง แต่มนักย็งัไม่สงบจริงๆ เพราะยงัมีความเคลือบ
แคลงใจวา่ มนัจะสูญเสียไป กลวัมนัจะหายไป ความกลวันีแหละเป็นตน้เหตุใหม้นัไม่สงบ บางทีมนัเกิดสูญเสีย
ไปจริงๆกย็งิเป็นทุกขม์าก นีหมายความวา่ ถึงจะสุขกจ็ริง แต่กมี็ทุกขด์องอยูใ่นนนัดว้ยแต่เรากไ็ม่รู้จกัเหมือนกนั
กบัวา่เราจบังู ถึงแมว้า่เราจบัหางมนักจ็ริง ถา้จบัไม่วาง มนักห็นักลบัมากดัได้

ฉะนนั เมือสมเดจ็พระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แลว้ท่านประกาศศาสนานนั เบืองแรก ท่านยกทางทงัสองขึนมาวา่
เลยคือกามสุขลัลิกานุโยโคและอตัตกิลมถานุโยโค ทางทงัสองอยา่งนี เป็นทางทีลุ่มหลง เป็นทางทีพวกเสพกาม
หลงติดอยู่ ซึงยอ่มไม่ไดรั้บความสงบระงบั เป็นหนทางทีวนเวยีนอยูใ่นวฏัฏสงสาร

สมเดจ็พระบรมศาสดา ท่านทรงเห็นสตัวท์งัหลายติดอยูใ่นทางทงัสอง ไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะ ท่านจึง
ทรงยกทางทงัสองขึนมาแสดงใหเ้ห็นโทษในทางทงัสองนนั ถึงเช่นนนัพวกเราทงัหลายกย็งัพากนัติดพากนัปรา
รถอยูร่ําไป ฉะนนัพระพทุธองคจึ์งตรัสวา่ ทางทงัสองอยา่งนนัเป็นทางทีลุ่มหลง ไม่ใช่ทางของสมณะ คือไม่ใช่
ทางทีสงบระงบั

อตัตกิลมถานุโยโคและกามสุขลัลิกานุโยโคกคื็อ ทางตึงและทางหยอ่นนนัเอง ถา้เรานอ้มเขา้มาพิจารณาใหเ้ห็น
ในปัจจุบนั ทางตึงกคื็อความโกรธ อนัเป็นทางเศร้าหมอง ท่านเรียกอตัตกิลมถานุโยโค เดินไปแลว้กเ็ป็นทุกข์
ลาํบาก

กามสุขลัลิกานุโยโคกคื็อ ความดีใจ ความพอใจ ความดีใจนีกเ็ป็นทางไม่สงบ ทางทุกขก์เ็ป็นทางไม่สงบ เราจะ
เห็นไดว้า่สมเดจ็พระบรมศาสดาท่านวา่ เมือไดเ้ห็นความสุขแลว้ใหพ้ิจารณาความสุขนนั ท่านไม่ให้ ติดอยูใ่น
ความสุข คือ ท่านใหว้างทงัสุขและทุกข์ การวางทงัสองไดนี้เป็นสมัมาปฏิปทา ท่านเรียกวา่เป็นทางสายกลาง

ทางสายกลาง



คาํวา่ "ทางสายกลาง" ไม่ไดห้มายถึงในดา้นกาย และวาจาของเรา แต่หมายถึงในดา้นจิตใจ เมือถูกอารมณ์
มากระทบ ถา้อารมณ์ทีไม่ถูกใจมากระทบกระทงั กท็าํใหวุ้น่วาย ถา้จิตวุน่วายหวนัไหวเช่นนี กไ็ม่ใช่หนทาง เมือ
อารมณ์ทีดีใจเกิดขึนมาแลว้กดี็อกดีใจ ติดแน่นอยูใ่นกามสุขลัลิกานุโยโค อนันีกไ็ม่ใช่หนทาง

มนุษยเ์ราทงัหลายไม่ตอ้งการทุกข์ ตอ้งการแต่สุขความจริงสุขนนั กคื็อทุกขอ์ยา่งละเอียดนนัเอง ส่วนทุกขก์คื็อ
ทุกขอ์ยา่งหยาบ พดูอยา่งง่ายๆสุขและทุกขนี์กเ็ปรียบเสมือนงูตวัหนึง ทางหวัมนัเป็นทุกข์ ทางหางมนัเป็นสุข
เพราะถา้ลูบทางหวัมนัมีพิษ ทางปากมนัมีพิษ ไปใกลท้างหวัมนั มนักก็ดัเอา ไปจบัหางมนักเ็หมือนเป็นสุข แต่ถา้
จบัไม่วาง มนักห็นักลบัมากดัไดเ้หมือนกนั เพราะทงัหวังูและหางงูมนักอ็ยูใ่นงูตวัเดียวกนั

ความดีใจ ความเสียใจ มนักเ็กิดจากพอ่แม่เดียวกนัคือตณัหา ความลุ่มหลงนนัเอง ฉะนนั บางทีเมือมีสุขแลว้ใจก็
ยงัไม่สบาย ไม่สงบ ทงัทีไดสิ้งทีพอใจแลว้ เช่น ไดล้าภยศสรรเสริญไดม้าแลว้ กดี็ใจกจ็ริง แต่มนักย็งัไม่สงบ
จริงๆ เพราะยงัมีความเคลือบแคลงใจวา่ มนัจะสูญเสียไป กลวัมนัจะหายไป ความกลวันีแหละเป็นตน้เหตุใหม้นั
ไม่สงบ บางทีมนัเกิดสูญเสียไปจริงๆกย็งิเป็นทุกขม์าก นีหมายความวา่ ถึงจะสุขกจ็ริง แต่กมี็ทุกขด์องอยูใ่นนนั
ดว้ย แต่เรากไ็ม่รู้จกัเหมือนกนักบัวา่เราจบังู ถึงแมว้า่เราจบัหางมนักจ็ริง ถา้จบัไม่วาง มนักห็นักลบัมากดัได้

ฉะนนั หวังูกดี็ หางงูกดี็ บาปกดี็ บุญกดี็ อนันีในวงวฏัฏะ หมุนเวียนเปลียนแปลง ดงันนัความสุข ความทุกข์
ความดี ความชวั กไ็ม่ใช่หนทาง

มรรค : หนทางสู่ความสงบระงบั
ศีล สมาธิ ปัญญานนั ถา้หากพดูกนัตามลกัษณะตามความเป็นจริงแลว้ กย็งัไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตวัศาสนา แต่
เป็นหนทางนาํไปสู่ตวัศาสนา ฉะนนัท่านจึงเรียกวา่ ศีล สมาธิปัญญา ทงัสามอยา่งนีวา่ "มรรค" อนัแปลวา่ "หน
ทาง" ตวัศาสนาคือ "ความสงบระงบัอนัเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริง...ในธรรมชาติของความเป็นจริงที
เกิดอยูเ่ป็นอยู่ ซึงถา้ไดน้าํมาพิจารณาดูอยา่งละเอียดแลว้ กจ็ะเห็นวา่ความสงบนนัไม่ใช่ทงัความสุขและความทุกข์
ฉะนนั สุขและทุกขจึ์งไม่ใช่เป็นของจริง

พระพทุธองคท์รงสอนใหรู้้ตวัเอง ใหเ้ห็นตนเอง ใหพิ้จารณาตวัเอง เพือใหเ้ห็นจิตของตนเอง ความจริง "จิต
เดิม"ของมนุษยน์นั เป็นธรรมชาติทีไม่หวนัไหว เป็นธรรมชาติทีทรงอยูแ่น่นอน อยูอ่ยา่งนนั แต่ทีมีความดีใจ
เสียใจ หรือความทุกขค์วามสุขเกิดขึนนนั เพราะขณะนนัมนัไปหลงอยูใ่นอารมณ์ จึงเป็นเหตุใหเ้คลือนไหวไปมา
แลว้กเ็กิดความยดึมนัถือมนัขึนในสิงทงัหลายเหล่านนั

สมเดจ็พระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไวแ้ลว้ทุกอยา่ง ในเรืองการประพฤติปฏิบติั แต่พวกเราทงัหลาย ยงัไม่ได้
ปฏิบติักนัหรือไม่กป็ฏิบติัแต่ปากเท่านนั หลกัของพระพทุธศาสนานนั ไม่ใช่การจะมาพดูกนัเฉยๆหรือดว้ยการ
เดา หรือการคิดเอาเอง หลกัของพระพุทธศาสนาทีแทจ้ริงคือ ความรู้เท่าความจริง ตามความเป็นจริงนนัเอง ถา้รู้
เท่าตามความเป็นจริงนีแลว้การสอนกไ็ม่จาํเป็น แต่ถา้ไม่รู้ถึงความเป็นจริงอนันี แมจ้ะฟังคาํสอนเท่าใดกเ็หมือน
กบัไม่ไดฟั้ง

พระพทุธองคต์รัสวา่ พระองคเ์ป็นเพียงผูบ้อกทางเท่านนั แต่ไม่สามารถจะทาํแทนหรือปฏิบติัแทนได้ เพราะ
ธรรมชาติทงัหลาย หรือความจริงอนันีเป็นสิงทีจะตอ้งพิจารณาเอง ปฏิบติัเอง คาํสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทาง
หรืออุปมาอุปไมย เพือนาํใหเ้ขา้ถึงความรู้ตามความเป็นจริง ถา้ไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเรากจ็ะเป็นทุกข์ เหมือน



ดงัตวัอยา่งวา่ เรามกัใชค้าํวา่ "สงัขาร" เมือเราพดูถึงร่างกาย แต่ความจริงนนั เราหารู้จกั "ความเป็นจริง" ของ
สงัขารนีไม่ แลว้เรากย็ดึมนัถือมนัอยูก่บั "สงัขาร"นี ทงันีเพราะเราไม่รู้ความจริงเกียวกบัสงัขารหรือร่างกายของ
เรานี เราจึงเป็นทุกข์ หรือความทุกขจึ์งเกิดขึน

จะยกตวัอยา่งใหเ้ห็นสกัอยา่งหนึง สมมุติวา่เราเดินไปทาํงาน ระหวา่งทางกมี็บุรุษผูห้นึงคอยต่อวา่เราอยูเ่ป็น
ประจาํ ตอนเชา้กด่็า ตอนเยน็กด่็า เมือไดย้นิคาํด่าเช่นนี จิตใจกห็วนัไหว ไม่สบายใจ โกรธ นอ้ยใจ เศร้าหมอง
บุรุษผูน้นักเ็พียรด่าเชา้ด่าเยน็อยูเ่ช่นนนัทุกวนั ไดย้นิคาํด่าเมือใด กโ็กรธเมือนนั กลบัถึงบา้นแลว้กย็งัโกรธอยู่ ที
โกรธทีหวนัไหวเช่นนีกเ็พราะความไม่รู้จกันนัเอง

วนัหนึง เพือนบา้นกม็าบอกวา่ "ลุงคนทีมาด่าลุงทุกเชา้ทุกเยน็นนันะ เป็นคนบา้ เป็นบา้มาหลายปีแลว้ มนัด่าคน
ทุกคนแหละ ชาวบา้นเขาไม่ถือมนัหรอก เพราะมนัเป็นบา้" พอรู้อยา่งนีแลว้ ใจของเรากค็ลายความโกรธทนัที
ความโกรธความขุ่นมวัทีเกบ็ไวห้ลายวนัแลว้นนั กค็ลายหายไป เพราะอะไร? กเ็พราะไดรู้้ความจริงแลว้ แต่ก่อน
นนัไม่รู้ เขา้ใจวา่เป็นคนดี คนปกติ ฉะนนัพอไดย้นิวา่เป็นคนบา้ จิตกเ็ปลียนเป็นสบาย ทีนีมนัอยากจะด่ากใ็หด่้า
ไป ไม่โกรธ ไม่เป็นทุกขเ์พราะรู้เสียแลว้วา่เป็นคนบา้ นี..ทีจิตใจสบายกเ็พราะรู้เท่าทนัความจริงนนัเอง เมือมนัรู้
เอง มนักว็างของมนัเอง ถา้ยงัไม่รู้มนักย็ดึมนัถือมนัอยูน่นัเอง อีกเหมือนกนั แต่พอรู้ความเป็นจริง จิตใจกส็บายนี
แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริง คือรู้วา่คนนนัเป็นบา้

คนผูรู้้ธรรมกเ็หมือนกนัพอรู้จริงความโลภ ความโกรธความหลงก็หายไป เพราะรู้เท่าทนัความเป็นจริง

รู้เท่าทนัสิงทงัปวงต้องเดนิทางสายกลาง
พระพทุธองคท์รงสอนวา่ สงัขารร่างกายของเรานีไม่ใช่เราไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่บุคคล มนัเป็นเพียงสงัขาร ทรง
บอกอยา่งชดัๆเช่นนี เรากย็งัไม่ยอมมนั ยงัขืนไปแยง่ยอือยูน่นัแหละ ถา้หากวา่มนัพดูได้ มนักค็งจะบอกวา่ "เจา้
อยา่มาเป็นเจา้ของฉนันะ" ความจริงมนักบ็อกอยูแ่ลว้ทุกขณะ แต่เราเองไม่รู้เพราะมนัเป็นภาษาธรรม

อยา่งสกลร่างกายนี ตากดี็ จมูกกดี็ หูกดี็ ลินกดี็ กายกดี็ ทงัหลายเหล่านีแหละ กแ็ลว้แต่มนัจะเปลียนไป แปรไป
ไม่เห็นมนัขออนุญาตเราสกัที เช่นเมือปวดหวั ปวดทอ้งหรืออยา่งใดอยา่งหนึงเป็นตน้ มนัไม่เคยขออนุญาตจาก
เราเลย เวลามนัจะเป็น มนักเ็ป็นของมนัเลย เป็นไปตามสภาวะของมนั อนันีกแ็สดงวา่มนัไม่ยอมใหเ้ราเป็นเจา้
ของของมนั

สมเดจ็พระบรมศาสดาจึงทรงสอนวา่ "สุญโญ สพัโพ..มนัเป็นของวา่ง มนัไม่ไดเ้ป็นของผูใ้ด" เราทงัหลายไม่
เขา้ใจธรรมะในสภาวะอนันี ไม่เขา้ใจในสงัขารอนันี จึงคิดวา่ "ของเราของเขา" เกิดอุปาทานขึนมา เมือเกิด
อุปาทานกเ็ขา้ไปยดึภพ เกิดภพ เกิดชาติ ชรา พยาธิ มรณะต่อไป มนัเป็นทุกขเ์ช่นนี ทีท่านเรียก "อิทปัปัจจยตา" 
นนัแหละ อวิชชาเกิดสงัขาร สงัขารเกิดวญิญาณ วญิญาณเกิดนามรูป..เป็นเช่นนีนนัแหละ

อนันีมนัลว้นแต่เป็นในขณะของจิต ถา้เกิดอารมณ์ไม่ถกูใจขึนมา กไ็ม่รู้จกัหรือไม่รู้เท่าทนั เพราะอยูใ่นอวิชชามนั
กเ็ป็นทุกขขึ์นมาเลย ความเป็นจริงขณะของจิตอนันีมนัติดกนัอยูที่เดียว มนัเร็วมาก แต่เราเองรู้ไม่เท่าทนั เปรียบ
เหมือนวา่เรากาํลงัอยูบ่นยอดไมแ้ลว้ตก "ปุ๊บ" ลงมาทีพืนดิน จึงรู้สึกตวัวา่ตกตน้ไม้ แต่ความจริงนนั ก่อนทีจะ
ตกถึงพืนดินเรากต็กผา่นทุกกา้นทุกกิงของตน้ไมน้นัแหละ แต่ไม่สามารถนบัไดว้า่นาทีใดถึงกิงไหน วนิาทีใดถึง
กิงไหน เพราะมนัเร็วมาก แต่พอตูมเดียวกถึ็งพืนดินเลย แลว้กเ็ป็นทุกขเ์ลย อิทปัปัจจยตามนัเป็นเช่นนนั



ถา้เราแยกเป็นปริยติั อวชิชาเกิดสงัขาร สงัขารเกิด วญิญาณ วญิญาณเกิดนามรูป วา่กนัไปเป็นตอนๆตามความ
จริงนนั พออารมณ์เกิดความไม่พอใจ ความทุกขก์เ็กิดขึนมาเลยอาการทีมนัเกิดทุกขขึ์นนนั มนัผา่นไปจากอวชิชา
สงัขาร..ผา่นไปพริบเดียว ถึงโนน้..โศกะ ปริเทวะ คือทุกขเ์ลย

ฉะนนั สมเดจ็พระบรมศาสดาจึงใหต้ามดูจิตของเราทงัหลายใหรู้้ตามความเป็นจริงของมนั และในความเป็นจริง
เหล่านีท่านใหเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นแต่เพียงสงัขารเท่านนั และสงัขารนีแหละมนัเกิดมาจากเหตุจากปัจจยัทงัหลายทีมนั
เป็นมา ทีเรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึง ทีเรียกวา่ มนุษย์ สตัว์ เช่นเดียวกบัชือของเรา มนักส็มมุติเหมือนกนั
เราไม่ไดมี้ชือมาแต่กาํเนิด ต่อเมือเกิดขึนแลว้ จึงเอาชือไปใส่ คือตงัชือวา่อยา่งนนั อยา่งนี อนันีเรียกวา่สมมุติ ตงั
ชือกนัเพืออะไร กเ็พือใหม้นัเรียกกนัง่าย สะดวกแก่การใชภ้าษาเรียกขานพดูจากนั การปริยติักเ็หมือนกนั ทีแยก
ออกกเ็พือสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน

สิงทงัหลายนีแหละเรียกวา่ สงัขาร มนัเป็นสงัขารเกียวกบัสภาวะอนันีทีเกิดมาจากเหตุจากปัจจยั สมเดจ็พระบรม
-ศาสดาจึงตรัสวา่ สงัขารทงัหลายเหล่านีเป็นของไม่แน่นอน มนัเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา พวกเราทงัหลาย เขา้
ใจสิงเหล่านีไม่ชดัเจน จึงทาํความเห็นในเรืองนีไม่ตรง ไม่แน่ อนัเป็นความเห็นผดิทีเรียกวา่ มิจฉาทิฐิ ความเห็น
ผดิอนันีกคื็อ การยดึเอาสงัขารเป็นเรา ยดึเอาเราเป็นสงัขาร เอาเราเป็นสุข เอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์ เอาทุกข์
เป็นเรา ทีเป็นเช่นนีกเ็พราะเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนนัเอง

ถา้เรารู้เท่าตามความเป็นจริง เรากจ็ะรู้วา่เราไม่สามารถควบคุมสงัขารเหล่านี ใหเ้ป็นไปตามอาํนาจของเรา เพราะ
ธรรมชาติเหล่านี มนัจะตอ้งเป็นไปตามเรืองของมนั เราจะบงัคบัใหต้รงนีเป็นอยา่งนนั ตรงนนัเป็นอยา่งนีตาม
อาํนาจของเรา ยอ่มจะเป็นไปไม่ได้ เปรียบง่ายๆก็อยา่งวา่ เราไปนงัอยูที่กลางถนนซึงมีรถวงิไปมาอยูข่วกัไขว่
แลว้เราจะไปโกรธรถทีวงิ หรือจะไปหา้มรถทีกาํลงัวิงอยูว่า่ "อยา่ขบัรถมาทางนี" เรากห็า้มไม่ได้ เพราะถนนนี
เป็นถนนหลวง ดงันนั เราควรทาํอยา่งไร ทางทีดีกคื็อ เราตอ้งออกไปใหพ้น้ถนน ไปใหพ้น้ทางทีรถวงิ แต่ทีจะ
หา้มรถไม่ใหว้ิงนนั ทาํไม่ไดเ้พราะมนัเป็นหนทางของเรา

เรืองของสงัขาร กเ็ป็นเช่นนนัเหมือนกนั มนัไม่มีอะไรแน่นอน เดียวสุข เดียวทุกข์ เดียวดีใจ เดียวเสียใจ เดียวก็
เกิดอารมณ์ทีชอบบา้ง ไม่ชอบบา้ง มากระทบกระทงั สิงทงัหลายเหล่านีเราเรียกวา่มนัมากวน เวลานงัภาวนาอยูก่็
วา่ เสียงมากวนเรา อนัทีจริงนนั เราไม่เขา้ใจวา่ เสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกนัแน่ ถา้เรายดึวา่เสียง
มากวนเรา มนักเ็กิดความทุกขขึ์นมา

ถา้เราพิจารณาดูใหดี้กจ็ะรู้ไดว้า่ เราไปกวนเสียงต่างหากเสียงมนักด็งัอยูแ่ต่ของมนั มนัไม่ไดมี้ความรู้สึกรําคาญ
อะไรเลยเราต่างหากทีรําคาญ พวกเราไปกวนมนั ความจริงนนัเสียงกเ็ป็นเสียง เรากเ็ป็นเรา ถา้เขา้ใจเสียไดเ้ช่นนี
มนักไ็ม่มีอะไร เรากส็บาย มีเสียงขึนมากรู้็วา่เสียงมนัดงัแต่ของมนั เราไม่ไดย้ดึหมายมนัเขา้ เรากไ็ม่เกิดทุกข์ นี
เรียกวา่เรารู้เท่าตามความเป็นจริง เราเห็นทงัสองอยา่ง เมือเห็นทงัสองอยา่ง คือทงัสุขและทุกขต์ามความเป็นจริง
ใจกส็งบสบาย

การทีจะเห็นไดท้งัสองอยา่งนี เราจะตอ้งยนือยูต่รงกลางหรืออยูร่ะหวา่งหลาง นีเป็นสมัมาปฏิปทาของจิต นีคือ
การทาํความเห็นใหต้รง ใหถู้กตอ้ง

สงัขารของเรานี เมือมนัเกิดขึนมาแลว้ มนักต็อ้งมีแก่มีเจบ็ มีตาย ทงัหลายเหล่านีมนัเป็นไปตามทางของมนั ถา้
เราจะไปกนัทาง ไปหา้มทาง หรือไปเอาจริงเอาจงักบัสิงทีไม่จริงไม่จงัอยา่งนนัอยูเ่รือยไป โดยเขา้ใจวา่ มนัเป็น



ตวัตนของเรา เรากจ็ะมีแต่ความทุกข์ ฉะนนัสมเดจ็พระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนใหพ้ิจารณา ไม่วา่จะเป็นพระ
หรือเณร หรือฆราวาสใหพิ้จารณาแลว้ทาํความเห็นใหถ้กูตอ้ง เมือมีความเห็นถูกตอ้งแลว้กส็งบสบาย

การปฏิบติัธรรมนนัไม่วา่นกัพรต นกับวช หรือฆราวาสกมี็โอกาสทีจะปฏิบติัธรรม พิจารณาธรรมไดเ้ท่ากนั และ
ธรรมทีพิจารณานนั กเ็ป็นธรรมอนัเดียวกนันนัเอง พิจารณาใหไ้ปสู่ความสงบระงบัอนัเดียวกนั ดว้ยวิถีของมรรค
อนัเดียวกนั ฉะนนัท่านจึงวา่ จะเป็นฆราวาสกต็าม บรรพชิตกต็าม มีสิทธิทีจะประพฤติปฏิบติัธรรม จนไดรู้้ได้
เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกนั เมือเรารู้สภาวะสงัขารตามความเป็นจริง
อยา่งนีแลว้ เรากว็างเสีย และเมือรู้เท่าอยา่งนีแลว้ ภพกเ็กิดไม่ไดเ้พราะอะไร
จึงเกิดไม่ได?้ เพราะมนัไม่มีทางจะเกิด เพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสีย
แลว้

ฉะนนัใหเ้ขา้ใจวา่ ทุกสิงทุกอยา่งทีเรามีอยู่ เป็นอยูน่นัมนัเป็นสกัแต่วา่
"อาศยั" เท่านนั ถา้รู้ไดเ้ช่นนี ท่านวา่รู้เท่าตามสงัขารทีนีแมจ้ะมีอะไรอยู่ ก็
เหมือนไม่มี ไดก้เ็หมือนเสีย เสียกเ็หมือนได้ สมเดจ็พระบรมศาสดาท่าน
ทรงสอนใหรู้้อยา่งนี เพราะนีคือความสงบ สงบจากควาามสุข สงบจาก
ความทุกข์ สงบจากความดีใจ เสียใจ ไดม้ากไ็ม่ดีใจ เสียไปกไ็ม่เสียใจ มนั
เป็นเรืองทีทงัไม่เกิดและไม่ตาย เรืองเกิดเรืองตายนี ไม่ไดห้มายถึงอวยัวะ
ร่างกายอนันี แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกทีมนัไม่มีแลว้ หมดแลว้

ฉะนนัสมเดจ็พระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกวา่ ภพสินแลว้ พรหมจรรยจ์บแลว้ ไม่มีภพอืนชาติอืนอีกแลว้ ท่าน
รู้อยา่งนนัแลว้ ท่านกรู้็สิงทีมนัไม่เกิด ไม่ตาย ทีมีอยูใ่นปัจจุบนันีเอง นีคือโอวาททีสมเดจ็พระบรมศาสดาท่าน
ทรงกาํชบัสาวกมากทีสุดวา่ ใหพ้ยายามเขา้ใหถึ้งอนันี ทีเป็นสมัมาปฏิปทา ถา้ไม่ปฏิบติัใหถึ้งทางสายกลาง ไม่
ตรงเขา้ไปถึงทางสายกลางใหไ้ดแ้ลว้ กจ็ะไม่มีวนัพน้ทุกข์



มรรคสามคัคี
วนันีอยากจะถามถึงการปฏิบติัของญาติโยมเราทงัหลายวา่ ที
ไดท้าํมานีแน่ใจแลว้หรือยงั แน่ใจในการทาํกรรมฐานของตน
แลว้หรือยงั ทีถามอยา่งนีเพราะวา่อาจารยที์สอนกรรมฐานทุก
วนันีมีมาก มีทงัพระสงฆท์งัฆราวาสจึงกลวัวา่ญาติโยมจะลงัเล
สงสยัการกระทาํนี จึงไดถ้ามอยา่งนนั ถา้เราเขา้ใจใหถู้กตอ้ง
ชดัเจนเรากจ็ะสามารถทาํจิตใจของเราใหส้งบไดม้นัคง

แลว้ใหเ้ขา้ใจดว้ยวา่มรรค ๘ ประการนนั มนัรวมอยูที่ศีล
สมาธิปัญญา ไม่ไดร้วมอยูที่อืน เมือเรารวมเขา้มาแลว้มนัมีศีล
มีสมาธิ มีปัญญาเช่นเราทาํอยูปั่จจุบนันีกคื็อ เราทาํมรรคใหเ้กิดขึนมานนัเองไม่ใช่อืนไกล วิธีการนงัท่านใหน้งั
หลบัตาไม่ใหม้องเห็นสิงต่างๆ กเ็พราะวา่ ท่านจะใหดู้จิตของเรา เมือหากเราหลบัตาเขา้ไปแลว้มนัจะกลบัเขา้มา
ขา้งใน

เมือเรานงัหลบัตาใหย้กความรู้ขึนเฉพาะลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นประธานนอ้มความรู้สึกตามลมหายใจ เราจึง
จะรู้วา่สติมนัจะรวมอยูต่รงนี ความรู้จะมารวมอยูต่รงนี ความรู้สึกจะมารวมอยูต่รงนี เมือมรรคนีมนัสามคัคีกนั
เมือใด เราจะไดม้องเห็นวา่ลมเราเป็นอยา่งนี ความรู้สึกเราเป็นอยา่งนี จิตเราเป็นอยา่งนี อารมณ์เราเป็นอยา่งนีเรา
จึงจะรู้จกัทีรวมแห่งสมาธิทีรวมแห่งมรรคสามคัคีในทีเดียวกนั เมือเราทาํสมาธิกาํหนดจิตลงกบัลมนึกในใจวา่ ที
นีเรานงัอยูค่นเดียวรอบๆ ขา้งเรานีไม่มีใคร ไม่มีอะไรทงันนัแหละ ทาํความรู้สึกอยา่งนี เรานงัอยูค่นเดียวให้
กาํหนดอยา่งนีจนกวา่จิตของเรามนัจะวางขา้งนอกหมด ดูลมเขา้ออกอยา่งเดียวเท่านนั มนัจะวางขา้งนอกจะมีใคร
หรือไม่ หรือวา่คนนีนงัตรงโนน้คนนนันงัตรงนีอะไรวุน่วายมนัจะไม่เขา้มา เราเหวียงมนัออกไปเสียวา่ไม่มีใคร
อยูที่นีมีแต่เราคนเดียว นงัอยูต่รงนีจนกวา่จะทาํสญัญาอยา่งนีใหม้นัหมดไป จนกวา่จะไม่มีความสงสยัในรอบๆ
ขา้งเรานี

เรากก็าํหนดลมหายใจเขา้ออกอยา่งเดียว เราปล่อยลมใหเ้ป็นธรรมชาติอยา่ไปบงัคบัลมใหม้นัยาว อยา่ไปบงัคบัลม
ใหม้นัสนั อยา่ไปบงัคบัลมใหม้นัแรง อยา่ไปบงัคบัลมใหม้นัอ่อน ปล่อยสภาพใหม้นัพอดีแลว้นงัดูลมหายใจเขา้
ออก เมือมนัปล่อยอารมณ์เสียงรถยนตก์ไ็ม่รําคาญ เสียงอะไรกไ็ม่รําคาญไม่รําคาญสกัอยา่ง ขา้งนอกจะเป็นรูป
เป็นเสียงไม่รําคาญทงันนั เพราะวา่มนัไม่รับเอามนัมารวมอยูที่ลมหายใจเรานี

ถา้จิตของเราวุน่วายกบัสิงต่างๆ ไม่ยอมรวมเขา้มากต็อ้งสูดลมเขา้ใหม้ากทีสุดจนกวา่จะไม่มีทีเกบ็ แลว้กป็ล่อยลม
ออกใหม้ากทีสุดจนกวา่จะหมดในทอ้งเราสกั ๓ ครัง แลว้ตงัความรู้ใหม่แลว้สูดลมต่อไปอีกแลว้ตงัขึนใหม่ พกั
หนึงมนักส็งบไปเป็นธรรมดาของมนั สงบไปอีกสกัพกัหนึงมนักไ็ม่สงบอีกอยา่งนีกมี็วุน่วายขึนมาอีก

เมือมนัเป็นเช่นนีแลว้ เรากก็าํหนดจิตของเราใหต้งัมนัสูดลมหายใจเขา้มาหายใจ เอาลมในทอ้งเราออกใหห้มด
แลว้กสู็ดเอาลมเขา้มาใหม้ากพกัหนึง แลว้กต็งัใหม่อีกกาํหนดลมนนัต่อไปอีกทาํอยา่งนีต่อไปเรือยๆ เมือมนัเกิด
อยา่งนีกท็าํอยา่งนีเรือยไป แลว้กก็ลบัมาตงัสติกบัลมหายใจเขา้ออก ทาํความรู้สึกต่อไปอีกอยา่งนี ในเมือเป็นเช่น
นีหลายครังไดค้วามชาํนาญ มนัจะวางขา้งนอกมนัจะไม่มีอะไรอารมณ์ขา้งนอกกส่็งเขา้มาไม่ถึง



สติตงัมนัดูลมเขา้ออกต่อไปอีก ถา้จิตสงบลมนีจะนอ้ยเขา้นอ้ยเขา้ทุกที มนันอ้ยเขา้ไปอารมณ์มนัละเอียด ร่างกาย
เรากจ็ะเบาขึน มนักว็างอารมณ์ขา้งนอกดูขา้งในต่อไป ต่อนนัไปเรากรู้็ขา้งนอกมนัจะรวมเขา้ขา้งใน เมือรวมเขา้
ขา้งในแลว้ความรู้สึกอยูใ่นทีๆ มนัรวมกนัอยูใ่นลมหายใจนนัมนัจะเห็นลมชดั เห็นลมออกลมเขา้ชดัแลว้มนัจะมี
สติชดัเห็นอารมณ์ชดัขึน ทุกอยา่งจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมนัรวมกนัอยูนี่เรียกวา่ "มรรค
สามคัคี" เมือความสามคัคีเกิดขึนมาแลว้กไ็ม่มีอาการวุน่วายเกิดขึนในจิตของเรา มนัจะรวมลงเป็นหนึงนีเรียกวา่
"สมาธิ" 

นานไปสูดลมหายใจเขา้ไปอีกจนกวา่ลมจะละเอียดเขา้ไปอีก แลว้ความรู้สึกนนัมนัจะหมดไปหมดไปจากลม
หายใจกไ็ด้ มนัจะมีความรู้สึกอนัหนึงมา ลมหายใจมนัจะหายไป คือมนัละเอียดอยา่งยงิจนบางทีเรานงัอยูเ่ฉยๆ ก็
เหมือนลมไม่มีแต่วา่มนัมีอยู่ หากรู้สึกเหมือนวา่มนัไม่มีเพราะอะไร? เพราะวา่จิตตวันีมนัละเอียดมากทีสุด มนัมี
ความรู้เฉพาะของมนันี เหลือแต่ความรู้อนัเดียว ถึงลมมนัจะหายไปแลว้ ความรู้สึกทีวา่ลมหายใจกต็งัอยูที่นี จะ
เอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่า กเ็อาความรู้นีแหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีก ความรู้ทีวา่ลมไม่มีลมไม่มีอยูอ่ยา่งนีเสมอ
นีแหละเป็นความรู้อนัหนึง

ในจุดนีบางคนชอบจะมีความสงสยัขึนมากไ็ด้ สิงทีเราคาดไม่ถึงมนัจะเกิดขึนมาไดต้รงนี

แต่บางคนกมี็บางคนก็ไม่มี จงตงัใจใหดี้ตงัสติใหม้าก บางคนเห็นวา่ลมหายใจไม่มีแลว้กต็กใจเพราะธรรมดาลม
มนัมีอยู่ เมือเราคิดวา่ลมไม่มีแลว้กต็กใจวา่ลมไม่มีกลวัวา่เราจะตายก็ได้ ตรงนีใหเ้รารู้ทนัมนัวา่อนันีมนัเป็นของ
มนัอยา่งนีแลว้ เราจะดูอะไรกดู็ลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้ นีจดัวา่เป็นสมาธิอนัแน่วแน่ทีสุดของสมาธิ มีอารมณ์
เดียวแน่นอนไม่หวนัไหว เมือสมาธิถึงจุดนีจะมีความรู้สึกสารพดัอยา่งทีมนัรู้อยูใ่นจิตของเรา เช่นบางทีร่างกาย
มนักเ็บาทีสุดจนบางทีกเ็หมือนกบัไม่มีร่างกาย คลา้ยๆ นงัอยูใ่นอากาศรู้สึกเบาไปทงัหมด ถึงแมที้เรานงัอยูก่ดู็
เปล่าวา่ง อนันีมนัเป็นของแปลกกใ็หเ้ขา้ใจวา่ไม่เป็นอะไร ทาํความรู้สึกอยา่งนนัไวใ้หม้นัคง

เมือจิตตงัมนัเป็นหนึงเพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทง อยูไ่ปเท่าใดกไ็ดไ้ม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจบ็ปวดอะไร
อยูอ่ยา่งนีเมือการทาํสมาธิมาถึงตอนนี เราจะออกจากสมาธิกไ็ดไ้ม่ออกกไ็ด้ ออกจากสมาธิกอ็อกอยา่งสบาย หรือ
จะไม่ออกเพราะวา่ขีเกียจ ไม่ออกเพราะวา่เหน็ดเหนือย หรือจะออกเพราะวา่สมควรแลว้กอ็อกมาถอยออกมาถอย
ออกมา อยา่งนีอยูส่บายออกมาสบายไม่มีอะไรนีเรียกวา่สมาธิทีสมควรสบาย

ถา้เรามีสมาธิอยา่งนี อยา่งนงัวนันีเขา้สมาธิสกั ๓๐ นาทีหรือชวัโมงหนึงจิตใจของเราจะมีความเยอืกเยน็ไปตงั
หลายวนั เมือจิตมีความเยอืกเยน็หลายวนันนั จิตจะสะอาดเห็นอะไรแลว้จะรับพิจารณาทงันนั อนันีเป็นเบืองแรก
ของมนันีเรียกวา่ผลเกิดจากสมาธิ สมาธินีมีหนา้ทีทาํใหส้งบ

สมาธินีกมี็หนา้ทีอยา่งหนึง ศีลนีกมี็หนา้ทีอยา่งหนึง ปัญญานีกมี็หนา้ทีอยา่งหนึง อาการทีเรากาํหนดในทีนนัมนั
จะเป็นวงกลมอยา่งนีตามทีปรากฏอยูใ่นใจเรา มนัจะมีศีลอยูต่รงนีมีสมาธิอยูต่รงนีมีปัญญาอยูต่รงนี เมือจิตเรา
สงบแลว้มนัจะมีการสงัวรสาํรวมเขา้ดว้ยปัญญาดว้ยกาํลงัสมาธิ เมือสาํรวมเขา้ละเอียดเขา้มนัจะเป็นกาํลงัช่วย ศีล
บริสุทธิขึนมามากกจ็ะช่วยใหส้มาธิเกิดขึนมามากใหดี้ขึนมาก เมือสมาธิเตม็ทีแลว้มนัจะช่วยปัญญาจะช่วยกนั ดงั
นีเป็นไวพจน์ซึงกนัและกนัต่อไปโดยรอบอยา่งนี จนกวา่มรรคคือศีลสมาธิปัญญารวมกนัเป็นกอ้นเดียวกนั แลว้
ทาํงานสมาํเสมอกนั เราจะตอ้งรักษากาํลงัอยา่งนีอนันีเป็นกาํลงัทีจะทาํใหเ้กิดวปัิสนาคือปัญญา



สิงทคีวรระวงั
การทาํสมาธินีอาจใหโ้ทษแก่ผูป้ฏิบติัได้ ถา้ผูป้ฏิบติัไม่ใชปั้ญญาและกย็อ่มใหคุ้ณแก่ผูป้ฏิบติัไดม้าก ถา้ผูป้ฏิบติั
เป็นผูมี้ปัญญาสมาธิกจ็ะส่งจิตไปสู่วปัิสนา

สิงทีจะเป็นโทษแก่ผูป้ฏิบติันนักคื็อ การทีผูป้ฏิบติัหลงติดอยูใ่นอปัปนาสมาธิซึงเป็นความสงบลึกและมีกาํลงัอยู่
นานทีสุด เมือจิตสงบกเ็ป็นสุขเมือเป็นสุขแลว้กเ็กิดอุปาทานยดึสุขนนัเป็นอารมณ์ ไม่อยากจะพิจารณาอยา่งอืน
อยากมีสุขอยูอ่ยา่งนนั เมือเรานงัสมาธินานๆ จิตมนัจะถลาํเขา้ไปง่าย พอเริมกาํหนดมนักส็งบแลว้กไ็ม่อยากจะทาํ
อะไร ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากพิจารณาอะไร อาศยัความสุขนนัเป็นอยูอ่นันีจึงเป็นอนัตรายแก่ผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัอยา่งนี

จิตตอ้งอาศยัอุปจารสมาธิ คือกาํหนดเขา้ไปสู่ความสงบแลว้พอสมควรกถ็อนออกมา รู้อาการภายนอกดูอาการภาย
นอกใหเ้กิดปัญญา

อนันีดูยากสกัหน่อยหนึงเพราะมนัคลา้ยๆ จะเป็นสงัขารความปรุงแต่ง เมือมีความคิดเกิดขึนมาเราอาจเห็นวา่อนันี
มนัไม่สงบ ความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลานนัมนัรู้สึกอยูใ่นความสงบ พิจารณาอยูใ่นความสงบแลว้กไ็ม่
รําคาญ บางทีกย็กสงัขารขึนมาพิจารณา ทียกขึนมาพิจารณานนัไม่ใช่วา่คิดเอาหรือเดาเอา มนัเป็นเรืองของจิตที
เป็นขึนมาเองของมนั อนันีเรียกวา่ความรู้อยูใ่นความสงบ ความสงบอยูใ่นความรู้ ถา้เป็นสงัขารความปรุงแต่งจิต
มนักไ็ม่สงบมนักรํ็าคาญ แต่อนันีไม่ใช่เรืองปรุงแต่งมนัเป็นความรู้สึกของจิตทีเกิดขึนจากความสงบ เรียกวา่การ
พิจารณานีปัญญาเกิดตรงนี

สมาธิทงัหลายเหล่านีแบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอยา่งหนึง คือเป็นสมาธิในทางทีผดิ เป็นสมัมาสมาธิอยา่งหนึงคือสมาธิ
ในทางทีถูกตอ้ง นีกใ็หส้งัเกตใหดี้ มิจฉาสมาธิคือความทีจิตเขา้สู่สมาธิเงียบ..หมด...ไม่รู้อะไรเลยปราศจาก
ความรู้ นงัอยูส่องชวัโมงกไ็ดก้ระทงัวนักไ็ดแ้ต่จิตไม่รู้วา่มนัไปถึงไหนมนัเป็นอยา่งไร ไม่รู้เรืองนีสมาธิอนันีเป็น
มิจฉาสมาธิ มนักเ็หมือนมีดทีเราลบัใหค้มดีแลว้แต่เกบ็ไวเ้ฉยๆ ไม่เอาไปใชม้นักไ็ม่เกิดประโยชนอ์ะไรอยา่งนนั
ความสงบอนันนัเป็นความสงบทีหลง คือวา่ไม่ค่อยรู้เนือรู้ตวั เห็นวา่ถึงทีสุดแลว้กไ็ม่คน้ควา้อะไรอีกต่อไปจึงเป็น
อนัตรายเป็นขา้ศึก ในขนันนัอนันีเป็นอนัตรายหา้มปัญญาไม่ใหเ้กิด ปัญญาเกิดไม่ไดเ้พราะขาดความรู้สึกรับผดิ
ชอบ

ส่วนสมัมาสมาธิทีถูกตอ้ง ถึงแมจ้ะมีความสงบไปถึงแค่ไหนกมี็ความรู้อยูต่ลอดเวลาตลอดเวลา มีสติสมัปชญัญะ
สมบูรณ์บริบูรณ์..รู้ตลอดกาลนีเรียกวา่สมัมาสมาธิ เป็นสมาธิทีไม่ใหห้ลงไปในทางอืนได้ นีกใ็หน้กัปฏิบติัเขา้ใจ
ไวใ้หดี้ จะทิงความรู้นนัไม่ไดจ้ะตอ้งรู้แต่ตน้จนปลายทีเดียวจึงจะเป็นสมาธิทีถูกตอ้ง ขอใหส้งัเกตใหม้าก สมาธิ
ชนิดนีไม่อนัตราย เมือเราเจริญสมาธิทีถูกตอ้งแลว้อาจจะสงสยัวา่มนัจะไดผ้ลทีตรงไหน มนัจะเกิดปัญญาทีตรง
ไหน เพราะท่านตรัสวา่สมาธิเป็นเหตุใหเ้กิดปัญญาวิปัสสนา สมาธิทีถูกตอ้งเมือเจริญแลว้มนัจะมีกาํลงัใหเ้กิด
ปัญญาทุกขณะ ในเมือตาเห็นรูปกดี็ หูฟังเสียงกดี็ จมูกดมกลินกดี็ ลินลิมรสกดี็ กายถูกตอ้งโผฏฐพัพะก็ดี
ธรรมารมณ์เกิดกบัจิตกดี็ อิริยาบถยนืกดี็นงักดี็นอนกดี็ จิตกจ็ะไม่เป็นไปตามอารมณ์แต่จะเป็นไปดว้ยความรู้ตาม
เป็นจริงของธรรมะ



ฉะนนั การปฏิบติันีเมือมีปัญญาเกิดขึนมาแลว้ กไ็ม่เลือกสถานทีจะยนืจะเดินจะนงัจะนอนกต็าม จิตมนัเกิด
ปัญญาแลว้เมือมีสุขเกิดขึนมากรู้็เท่า มีทุกขเ์กิดขึนมากรู้็เท่า สุขกส็กัวา่สุข ทุกขก์ส็กัวา่ทุกขเ์ท่านนั แลว้กป็ล่อย
ทงัสุขและทุกขไ์ม่ยดึมนัถือมนั

เมือสมาธิถูกตอ้งแลว้ มนัทาํจิตใหเ้กิดปัญญาอยา่งนีเรียกวา่วปัิสสนา มนักเ็กิดความรู้เห็นตามเป็นจริง นีเรียกวา่
สมัมาปฏิบติั เป็นการปฏิบติัทีถูกตอ้ง มีอิริยาบถสมาํเสมอกนั คาํวา่
อิริยาบถสมาํเสมอกนันีท่านไม่หมายเอาอิริยาบถภายนอกทียนืเดินนงั
นอน แต่ท่านหมายเอาทางจิตทีมีสติสมัปชญัญะอยูน่นัเอง แลว้กรู้็เห็น
ตามเป็นจริงทุกขณะคือมนัไม่หลง

ความสงบนีมีสองประการคือ ความสงบอยา่งหยาบอยา่งหนึงและ
ความสงบอยา่งละเอียดอีกอยา่งหนึง อยา่งหยาบนนัคือเกิดจากสมาธิที
เมือสงบแลว้กมี็ความสุข แลว้ถือเอาความสุขเป็นความสงบ อีกอยา่ง
หนึงคือความสงบทีเกิดจากปัญญานี ไม่ไดถื้อเอาความสุขเป็นความ
สงบ แต่ถือเอาจิตทีรู้จกัพิจารณาสุขทุกขเ์ป็นความสงบ เพราะวา่ความ
สุขทุกขนี์เป็นภพเป็นชาติเป็นอุปาทาน จะไม่พน้จากวฏัฏสงสารเพราะติดสุขติดทุกข์ ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ
ความสงบจึงไม่ใช่ความสุข ฉะนนัความสงบทีเกิดจากปัญญานนัจึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็นความรู้เห็นตามความ
เป็นจริงของความสุขความทุกข์ แลว้ไม่มีอุปาทานมนัหมายในสุขทุกขที์มนัเกิดขึนมา ทาํจิตใหเ้หนือสุขเหนือ
ทุกขน์นั ท่านจึงเรียกวา่เป็นเป้าหมายของพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริง

....คนทีไม่รู้จกัสุขไม่รู้จกัทุกขน์นักจ็ะเห็นวา่สุขกบัทุกขน์นัมนัคนละระดบั มนัคนละราคากนั ถา้ผูรู้้ทงัหลาย
แลว้ท่านจะเห็นวา่สุขเวทนากบัทุกขเวทนามนัมีราคาเท่าๆ กนั



ปัจฉิมกถา
....จบทีตรงไหนรู้ไหม? หรือท่านจะเรียนอยา่งนีเรือยไปงนัรึ? หรือ
ท่านเรียนมีทีจบ? อนันนักดี็ แต่มนัเป็นปริยติัขา้งนอก ไม่ใช่ปริยติัขา้ง
ใน ปริยติัขา้งในจะตอ้งเรียนตาของเรานี หูนี จมูกนี ลินนี กายนี จิตนี
อนันีเป็นปริยติัทีแทอ้นันนัปริยติัเป็นตวัหนงัสืออยูข่า้งนอก เรียนจบได้
ยาก ตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึนอยา่งไรห ◌ูฟังเสียงมีอาการเกิดขึนอยา่งไร
จ มูกดมกลินมีอาการเกิดขึนอยา่งไร ลินลิมรสมีอาการเกิดขึนอยา่งไร
โผฏฐพัพะกบักายกระทบกนันนั มีอาการเกิดขึนอยา่งไร อารมณ์ทีรู้ทาง
ใจนนัมนัเกิดขึนแลว้เป็นอยา่งไร ยงัมีโลภไหม ยงัมีโกรธอยูน่นัไหม ยงั
มีหลงอยูน่นัไหมหลงกบัรูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ที
เกิดขึนนนัไหม อนันีเป็นปริยติัขา้งใน เรียนจบง่ายๆ เรียนจบได้

ปริยติัขา้งนอกเรียนจบไม่ไดห้รอก มนัหลายตู้ ถา้เราเรียนปริยติัแต่ไม่ไดป้ฏิบติักไ็ม่ไดรั้บผล เหมือนกบัคนเลียง
โคตอนเชา้กต็อ้น โคออกไปกินหญา้ ตอนเยน็กต็อ้นโคมาเขา้คอกเท่านนั แต่ไม่เคยไดกิ้นนาํนมโค ดีแต่วา่ได้
ตอ้นออกไปจากคอกตอนเชา้ แลว้กต็อ้นโคเขา้มาเท่านนั ไม่เคยกินนาํนมโคเลย แต่นนัเรียนกดี็หรอก แต่อยา่ให้
เป็นอยา่งนนั ใหไ้ดเ้ลียงโคดว้ย ไดกิ้นนาํนมโคดว้ย นีกต็อ้งเรียนใหรู้้ดว้ย ปฏิบติัดว้ยจึงจะถูกตอ้งดี นีพดูใหรู้้
เรืองกว็า่ เหมือนคนเลียงไก่ไม่ไดกิ้นไข่ไก่ ไดแ้ต่ขีไก่ อนันีพดูใหค้นทีเลียงไก่โน่นหรอก ไม่ไดพ้ดูใหโ้ยม พดู
ใหค้นเลียงไก่... 

ระวงัอยา่ใหเ้ป็นอยา่งนนั กเ็หมือนวา่เราเรียนปริยติัไดแ้ต่ไม่รู้จกัละกิเลส ไม่รู้จกัละความโลภ ความโกรธ ความ
หลงออกจากใจของเรา ไดแ้ต่เรียน ไม่ไดป้ฏิบติั ไม่ไดล้ะ มนักไ็ม่เกิดประโยชน์ จึงไดเ้ปรียบวา่คนเลียงไก่ไม่ได้
กินไข่ไก่ไดแ้ต่ ขีไก่เหมือนกนัอยา่งนนั เพราะฉะนนัพระพทุธเจา้ของเราท่านจึงตอ้งการใหเ้รียนปริยติัเพียงพอรู้
ทีสาํคญัคือเรียนแลว้กใ็หป้ฏิบตั ◌ิ ปฏิบติัละความชวัออกจาก กาย วาจา ใจ ของเรา แลว้ประพฤติคุณงามความดี
ไวที้กายวาจาใจของเราเท่านนั

คุณสมบติัของมนุษยที์จะบริบูรณ์นนั กคื็อสมบูรณ์ดว้ยกาย วาจาและใจ กาย วาจา ใจจะสมบูรณ์นนั เช่นวา่พดูดี
เฉยๆ กไ็ม่สมบูรณ์ ถา้ไม่กระทาํตามทาํดีแต่กายเฉยๆ ใจไม่ดีนนั กไ็ม่สมบูรณ์ พระพทุธองคท์รงสอนใหดี้ ดว้ย
กายดว้ยวาจา ดว้ยใจ กายงาม วาจางาม ใจงาม เป็นสมบติัของมนุษยที์ดีทีสุด นีกเ็หมือนกนั ฉนันนั เรียนกต็อ้งดี
ปฏิบติักต็อ้งดี ละกิเลสกต็อ้งดี สมบูรณ์อยา่งนนั

ทีพระพทุธเจา้หมายถึงมรรค คือหนทางทีเราจะปฏิบติันนั มีแปดประการ มรรคทงัแปดนนัไม่ใช่อยูที่อืน อยูที่
กายของเรานี ตาสอง หูสอง จมูกสอง ลินหนึง กายหนึง นีเป็นมรรค แลว้กจิ็ตเป็นผูเ้ดินมรรค เป็นผูท้าํมรรคให้
เกิดขึน

ฉะนนั ทงัปริยติันี ทงัปฏิบติันี จึงอยูที่กาย วาจา ใจปฏิบติัอยูที่ตรงนี ทีเราไดเ้รียนปริยติันนัเคยเห็นไหม เคยเห็น
ปริยติัทีสอนอยูน่อกกายไหม เคยเห็นมรรคทีสอนอยูน่อกวาจาไหม เคยเห็นปริยติัทีสอนอยูน่อกใจไหม กมี็แต่



สอนอยูที่กายวาจาใจนีทงันนั ไม่ไดส้อนอยูที่อืน ฉะนนักิเลสมนักเ็กิดขึนตรงนี ถา้รู้มนั มนักด็บัตรงนี ฉะนนั ให้
เขา้ใจวา่ปริยติั ปฏิบติันนัอยูต่รงนี

ถา้เราเรียนสนัๆนีมนักไ็ดห้มดเหมือนกบัคาํพดูของคนเรา ถา้พดูเป็นสจัจธรรรมถูกตอ้งดว้ยดีแลว้ แมค้าํพดูคาํ
เดียวเท่านนั กดี็กวา่พดูทีไม่ถูกตอ้งตลอดชีวติใช่ไหม คนทีเรียนปริยติัแลว้แต่ไม่ปฏิบติั กเ็หมือนกบัทพัพีตกัแกง
ทีอยูใ่นหมอ้มนัตกัแกงทุกวนั แต่มนัไม่รู้รสของแกง ทพัพีไม่รู้รสของแกง กเ็หมือนคนเรียนปริยติัทีไม่ไดป้ฏิบติั
ถึงแมจ้ะเรียนอยูจ่นหมดอายุ กไ็ม่รู้จกัรสของธรรมะ เหมือนทพัพีไม่รู้รสของแกงฉนันนั

ผูใ้ดตามดูจิต
ผูน้นัจกัพน้บ่วงของมาร



สมมุต ิวมุิติ

สิงทงัหลายในโลกนีลว้นแต่เป็นสิงสมมุติทีเราสมมุติขึนมาเองทงัสินสมมุติแลว้กห็ลงสมมุติของตวัเองเลยไม่มี
ใครวางมนัเป็นทิฐิมนัเป็นมานะความยดึมนัถือมนัอนัความยดึมนัถือมนันีไม่ใช่เรืองทีจะจบไดม้นัจบลงไม่ไดส้กัที
เป็นเรืองวฏัฏสงสารทีไหลไปไม่ขาดไม่มีทางสินสุดทีนีถา้เรารู้จกัสมมุติแลว้กรู้็จกัวมุิตติครันรู้จกัวมุิตติแลว้กรู้็จกั
สมมุติกจ็ะเป็นผูรู้้จกัธรรมะอนัหมดสินไป 

กเ็หมือนเราทุกคนนีแหละแต่เดิมชือของเรากไ็ม่มีคือตอนเกิดมากไ็ม่มีชือทีมีชือขึนมากโ็ดยสมมุติกนัขึนมาเอง
อาตมาพิจารณาดูวา่เอ!สมมุตินีถา้ไม่รู้จกัมนัจริงๆแลว้มนักเ็ป็นโทษมากความจริงมนัเป็นของเอามาใชใ้หเ้รารู้จกั
เรืองราวมนัเฉยๆเท่านนักพ็อใหรู้้วา่ถา้ไม่มีเรืองสมมุตินีกไ็ม่มีเรืองทีจะพดูกนัไม่มีเรืองทีจะบอกกนัไม่มีภาษาทีจะ
ใชก้นั 

เมือครังทีอาตมาไปต่างประเทศอาตมาไดไ้ปเห็นพวกฝรังไปนงักรรมฐานกนัอยูเ่ป็นแถวแลว้เวลาจะลุกขึนออกไป
ไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้ายกต็ามเห็นจบัหวักนัผูน้นัผูนี้ไปเรือยๆก็เลยมาเห็นไดว้า่โอ!สมมุตินีถา้ไปตงัลงทีไหนไปยดึ
มนัหมายมนัมนักจ็ะเกิดกิเลสอยูที่นนัถา้เราวางสมมุติไดย้อมมนัแลว้กส็บาย 

อยา่งพวกนายพลนายพนัทหารมาทีนีกเ็ป็นผูมี้ยศฐาบรรดาศกัดิครันมาถึงอาตมาแลว้กพ็ดูวา่"หลวงพอ่กรุณาจบัหวั
ใหผ้มหน่อยครับ"นีแสดงวา่ถา้ยอมแลว้มนักไ็ม่มีพิษอยูที่นนัพอลูบหวัใหเ้ขาดีใจดว้ยซาํแต่ถา้ไปลูบหวัเขาทีกลาง
ถนนดูซิไม่เกิดเรืองกล็องดูนีคือความยดึมนัถือมนัเอาไวฉ้ะนนัอาตมาวา่การวางนีมนัสบายจริงๆเมือตงัใจวา่เอาหวั
มาใหอ้าตมาลูบกส็มมุติลงวา่ไม่เป็นอะไรแลว้กไ็ม่เป็นอะไรจริงๆลูบอยูเ่หมือนหวัเผอืกหวัมนัแต่ถา้เราไปลูบอยู่
กลางทางไม่ไดแ้น่นอน 

นีแหละเรืองของการยอมการละการวางการปลงทาํไดแ้ลว้มนัเบาอยา่งนีครันไปยดึทีไหนมนักเ็ป็นภพทีนนัเป็น
ชาติทีนนัมีพิษมีภยัขึนทีนนัพระพทุธองคข์องเราท่านทรงสอนสมมุติแลว้กท็รงสอนใหรู้้จกัแกส้มมุติโดยถกูเรือง
ของมนัใหม้นัเห็นเป็นวมุิตติอยา่ไปยดึมนัหรือถือมนัมนัสิงทีมนัเกิดมาในโลกนีกเ็รืองสมมุติทงันนัมนัจึงเป็นขึน
มาครันเป็นขึนมาแลว้และสมมุติแลว้กอ็ยา่ไปหลงสมมุตินนัท่านวา่มนัเป็นทุกขเ์รืองสมมุติเรืองบญัญติันีเป็นเรือง
สาํคญัทีสุดถา้คนไหนปล่อยคนไหนวางไดม้นักห็มดทุกข ์



แต่เป็นกิริยาของโลกเราเช่นวา่พอ่บุญมานีเป็นนายอาํเภอเถา้แก่แสงชยัไม่ไดเ้ป็นนายอาํเภอแต่กเ็ป็นเพือนกนัมาแต่
ไหนแต่ไรแลว้เมือพอ่บุญมาไดรั้บแต่งตงัใหเ้ป็นนายอาํเภอกเ็ป็นสมมุติขึนมาแลว้แต่กใ็หรู้้จกัใชส้มมุติใหเ้หมาะ
สมสกัหน่อยเพราะเรายงัอยูใ่นโลกถา้เถา้แก่แสงชยัขึนไปหานายอาํเภอทีทีทาํงานและเถา้แก่แสงชยัไปจบัหวันาย
อาํเภอมนักไ็ม่ดีจะไปคิดวา่แต่ก่อนเคยอยูด่ว้ยกนัหามจกัรเยบ็ผา้ดว้ยกนัจวนจะตายครังนนัจะไปเล่นหวัใหค้นเห็น
มนักไ็ม่ถูกไม่ดีตอ้งใหเ้กียรติกนัสกัหน่อยอยา่งนีกค็วรปฏิบติัใหเ้หมาะสมตามสมมุติในหมู่มนุษยท์งัหลายจึงจะ
อยูก่นัไดด้ว้ยดีถึงจะเป็นเพือนกนัมาแต่ครังไหนกต็ามเขาเป็นนายอาํเภอแลว้ตอ้งยกยอ่งเขาเมือออกจากทีทาํงาน
มาถึงบา้นถึงเรือนแลว้จึงจบัหวักนัไดไ้ม่เป็นอะไรกจ็บัหวันายอาํเภอนนัแหละแต่ไปจบัอยูที่ศาลากลางคนเยอะๆก็
อาจจะผดิแน่นีกเ็รียกวา่ใหเ้กียรติกนัอยา่งนีถา้รู้จกัใชอ้ยา่งนีมนักเ็กิดประโยชน์ถึงแมจ้ะสนิทกนันานแค่ไหนกต็าม
พอ่บุญมากค็งจะตอ้งโกรธหากวา่ไปทาํในหมู่คนมากๆเพราะเป็นนายอาํเภอแลว้นีแหละมนักเ็รืองปฏิบติัเท่านี
แหละโลกเราใหรู้้จกักาลรู้จกัเวลารู้จกับุคคล 

ท่านจึงใหเ้ป็นผูฉ้ลาดสมมุติกใ็หรู้้จกัวิมุตติกใ็หรู้้จกัใหรู้้จกัในคราวทีเราจะใชถ้า้เราใชใ้หถ้กูตอ้งมนักไ็ม่เป็นอะไร
ถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้งมนักผ็ดิมนัผดิอะไรมนัผดิกิเลสของคนนีแหละมนัไม่ผดิอนัอืนหรอกเพราะคนเหล่านีอยูก่บักิเลส
มนักเ็ป็นกิเลสอยูแ่ลว้นีเรืองปฏิบติัของสมมุติปฏิบติัเฉพาะในทีประชุมในบุคคลในกาลในเวลากใ็ชส้มมุติบญัญติั
อนันีไดต้ามความเหมาะสมกเ็รียกวา่คนฉลาดใหเ้รารู้จกัตน้รู้จกัปลายทงัทีเราอยูใ่นสมมุตินีแหละมนัทุกขเ์พราะ
ความไปยดึมนัหมายมนัมนัแต่ถา้รู้จกัสมมุติใหม้นัเป็นมนักเ็ป็นขึนมาเป็นขึนมาไดโ้ดยฐานทีเราสมมุติแต่มนัคน้
ไปจริงๆแลว้ไปจนถึงวมุิตติมนักไ็ม่มีอะไรเลย 

อาตมาเคยเล่าใหฟั้งวา่พวกเราทงัหลายทีมาบวชเป็นพระนีแต่ก่อนเป็นฆราวาสก็สมมุติเป็นฆราวาสมาสวดสมมุติ
ใหเ้ป็นพระกเ็ลยเป็นพระแต่เป็นพระเณรเพียงสมมุติพระแท้ๆ ยงัไม่เป็นเป็นเพียงสุมมติยงัไม่เป็นวมุิตตินีถา้หากวา่
เรามาปฏิบติัใหจิ้ตหลุดพน้จากอาสวะทงัหลายเหล่านีเป็นขนัๆไปตงัแต่ขนัโสดาสกิทาคามีอนาคามีไปจนถึงพระ
อรหนัตน์นัเป็นเรืองละกิเลสแลว้แต่แมเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้กย็งัเป็นเรืองสมมุติอยูน่นัเองคือสมมุติอยูว่า่เป็นพระ
อรหนัตอ์นันนัเป็นพระแทค้รังแรกกส็มมุติอยา่งนีคือสมมุติวา่เป็นพระแลว้กจ็ะละกิเลสเลยไดไ้หม?กไ็ม่ไดเ้หมือน
กนักบัเกลือนีแหละสมมุติวา่เรากาํดินทรายมาสกักาํหนึงเอามาสมมุติวา่เป็นเกลือมนัเป็นเกลือไหมล่ะ?กเ็ป็นอยูแ่ต่
เป็นเกลือโดยสมมุติไม่ใช่เกลือแท้ๆ จะเอาไปใส่แกงมนักไ็ม่มีประโยชนถ์า้จะวา่เป็นเกลือแทม้นักเ็ปล่าทงันนั
แหละนีเรียกวา่สมมุติ 

ทาํไมจึงสมมุติ?เพราะวา่เกลือไม่มีอยูที่นนัมนัมีแต่ดินทรายถา้เอาดินทรายมาสมมุติวา่เป็นเกลือมนักเ็ป็นเกลือให้
อยูเ่ป็นเกลือโดยฐานทีสมมุติไม่เป็นเกลือจริงคือมนักไ็ม่เคม็ใชส้าํเร็จประโยชน์ไม่ไดม้นัสาํเร็จประโยชนไ์ดเ้ป็น
บางอยา่งคือในขนัสมมุติไม่ใช่ในขนัวมุิตติ 

ชือวา่วมุิตตินนักส็มมุตินีแหละเรียกขึนมาแต่วา่สิงทงัหลายเหล่านนัมนัหลุดพน้จากสมมุติแลว้หลุดไปแลว้มนัเป็น
วมุิตติแลว้แต่กย็งัเอามาสมมุติใหเ้ป็นวิมุตติอยูอ่ยา่งนีแหละมนักเ็ป็นเรืองเท่านีจะขาดสมมุตินีไดไ้หม?กไ็ม่ไดถ้า้
ขาดสมมุตินีแลว้กจ็ะไม่รู้จกัการพดูจาไม่รู้จกัตน้ไม่รู้จกัปลายเลยไม่มีภาษาจะพดูกนั 



ฉะนนัสมมุตินีกมี็ประโยชนคื์อประโยชนที์สมมุติขึนมาใหเ้ราใชก้นัเช่นวา่คนทุกคนกมี็ชือต่างกนัแต่วา่เป็นคน
เหมือนกนัถา้หากไม่มีการตงัชือเรียกกนักจ็ะไม่รู้วา่พดูกนัใหถู้กคนไดอ้ยา่งไรเช่นเราอยากจะเรียกใครสกัคนหนึง
เรากเ็รียกวา่"คนคน"กไ็ม่มีใครมามนักไ็ม่สาํเร็จประโยชน์เพราะต่างกเ็ป็นคนดว้ยกนัทุกคนแต่ถา้เราเรียก"จนัทร์
มานีหน่อย"จนัทร์กต็อ้งมาคนอืนกไ็ม่ตอ้งมามนัสาํเร็จประโยชน์อยา่งนีไดเ้รืองไดร้าวฉะนนัไดข้อ้ประพฤติปฏิบติั
อนัเกิดจากสมมุติอนันีกย็งัมีอยู ่

ดงันนัถา้เขา้ใจในเรืองสมมุติเรืองวมุิตติใหถู้กตอ้งมนักไ็ปไดส้มมุตินีกเ็กิดประโยชน์ไดเ้หมือนกนัแต่ความจริงแท้
แลว้มนัไม่มีอะไรอยูที่นนัแมต้ลอดวา่คนกไ็ม่มีอยูที่นนัเป็นสภาวธรรมอนัหนึงเท่านนัเกิดมาดว้ยเหตุดว้ยปัจจยั
ของมนัเจริญเติบโตดว้ยเหตุดว้ยปัจจยัของมนัใหต้งัอยูไ่ดพ้อสมควรเท่านนัอีกหน่อยมนักบุ็บสลายไปเป็นธรรมดา
ใครจะหา้มกไ็ม่ไดจ้ะปรับปรุงอะไรกไ็ม่ไดม้นัเป็นเพียงเท่านนัอนันีกเ็รียกวา่สมมุติถา้ไม่มีสมมุติกไ็ม่มีเรืองมีราว
ไม่มีเรืองทีจะปฏิบติัไม่มีเรืองทีจะมีการมีงานไม่มีชือเสียงเลยไม่รู้จกัภาษากนัฉะนนัสมมุติบญัญติันีตงัขึนมาเพือ
ใหเ้ป็นภาษาใหใ้ชก้นัสะดวก 

เหมือนกบัเงินนีแหละสมยัก่อนธนบตัรมนัไม่มีหรอกมนักเ็ป็นกระดาษอยูธ่รรมดาไม่มีราคาอะไรในสมยัต่อมา
ท่านวา่เงินอฐัเงินตรามนัเป็นกอ้นวตัถุเกบ็รักษายากกเ็ลยเปลียนเสียเอาธนบตัรเอากระดาษนีมาเปลียนเป็นเงินก็
เป็นเงินใหเ้ราอยูต่่อนีไปถา้มีพระราชาองคใ์หม่เกิดขึนมาสมมุติไม่ชอบธนบตัรกระดาษเอาขีครังกไ็ดม้าทาํใหม้นั
เหลวแลว้มาพิมพเ์ป็นกอ้นๆสมมุติวา่เป็นเงินเรากจ็ะใหขี้ครังกนัทงัหมดทวัประเทศเป็นหนีเป็นสินกนักเ็พราะ
กอ้นขีครังนีแหละอยา่วา่แต่เพียงกอ้นขีครังเลยเอากอ้นขีไก่มาแปรใหม้นัเป็นเงินมนักเ็ป็นไดที้นีขีไก่กจ็ะเป็นเงิน
ไปหมดจะฆ่ากนัแยง่กนักเ็พราะกอ้นขีไก่เรืองของมนัเป็นเรืองแค่นี 

แมเ้ขาจะเปลียนเป็นรูปใหม่มาถา้พร้อมกนัสมมุติขึนแลว้มนักเ็ป็นขึนมาไดม้นัเป็นสมมุติอยา่งนนัอนันีสิงทีวา่เป็น
เงินนนัมนัเป็นอะไรกไ็ม่รู้จกัเรืองแร่ต่างๆทีวา่เป็นเงินจริงๆแลว้จะเป็นเงินหรือเปล่ากไ็ม่รู้เห็นแร่อนันนัเป็นมา
อยา่งนนักเ็อามาสมมุติมนัขึนมามนักเ็ป็นถา้พดูเรืองโลกแลว้มนักมี็แค่นีสมมุติอะไรขึนมาแลว้มนักเ็ป็นเพราะมนั
อยูก่บัสมมุติเหล่านีแต่วา่จะเปลียนใหเ้ป็นวมุิตติใหค้นรู้จกัวิมุตติอยา่งจริงจงันนัมนัยาก 

เรือนเราบา้นเราขา้วของเงินทองลกูหลานเราเหล่านีกส็มมุติวา่ลูกเราเมียเราพีเรานอ้งเราอยา่งนีเป็นฐานทีสมมุติกนั
ขึนมาทงันนัแต่ความเป็นจริงแลว้ถา้พดูตามธรรมะท่านวา่ไม่ใช่ของเรากฟั็งไม่ค่อยสบายหูสบายใจเท่าใดเรืองของ
มนักเ็ป็นอยา่งนนัจริงๆถา้ไม่สมมุติขึนมากไ็ม่มีราคาสมมุติวา่ไม่มีราคากไ็ม่มีราคาสมมุติใหมี้ราคาขึนมากมี็ราคา
ขึนมามนักเ็ป็นเช่นนนัฉะนนัสมมุตินีกดี็อยูถ่า้เรารู้จกัใชม้นัใหรู้้จกัใชม้นั 

อยา่งสกลร่างกายของเรานีกเ็หมือนกนัไม่ใช่เราหรอกมนัเป็นของสมมุติจริงๆแลว้จะหาตวัตนเราเขาแทม้นักไ็ม่มีมี
แต่ธรรมธาตุอนัหนึงเท่านีแหละมนัเกิดแลว้กต็งัอยูแ่ลว้กด็บัไปทุกอยา่งมนักเ็ป็นอยา่งนีไม่มีเรืองอะไรทีเป็นจริง
เป็นจงัของมนัแต่วา่สมควรทีเราจะตอ้งใชม้นั 



อยา่งวา่เรามีชีวติอยูไ่ดนี้เพราะอะไร?เพราะอาหารการกินของเราทีเป็นอยูถ่า้หากวา่ชีวิตเราอยูก่บัอาหารการกิน
เป็นเครืองหล่อเลียงเป็นปัจจยัจาํเป็นเรากต็อ้งใชใ้ชสิ้งเหล่านีใหม้นัสาํเร็จประโยชนใ์นความเป็นอยูข่องเราเหมือน
กบัพระพทุธเจา้ท่านทรงสอนพระเริมตน้จริงๆท่านกส็อนเรืองปัจจยัสีเรืองจีวรเรืองบิณฑาตเรืองเสนาสะเรือง
เภสชัยาบาํบดัโรคท่านใหพ้ิจารณาถา้เราไม่ไดพ้ิจารณาตอนเชา้ยามเยน็มนัล่วงกาลมาแลว้กใ็หพ้ิจารณาเรืองอนันี 

ทาํไมท่านจึงใหพ้ิจารณาบ่อยๆพิจารณาใหรู้้จกัวา่มนัเป็นปัจจยัสีเครืองหล่อเลียงร่างกายของเรานกับวชกต็อ้งมีผา้
นุ่งผา้ห่มอาหารการขบฉนัยารักษาโรคมีทีอยูอ่าศยัเมือเรามีชีวติอยูเ่ราจะหนีจากสิงเหล่านีไม่ไดถ้า้อาศยัสิงเหล่านี
เป็นอยูท่่านทงัหลายจะไดใ้ชข้องเหล่านีจนตลอดชีวิตของท่านแลว้ท่านอยา่หลงนะอยา่หลงสิงเหล่านีมนัเป็นเพียง
เท่านีมีผลเพียงเท่านี 

เราจะตอ้งอาศยัสิงเหล่านีไปจึงอยูไ่ดถ้า้ไม่อาศยัสิงใดสิงหนึงจะบาํเพญ็ภาวนาจะสวดมนตท์าํวตัรจะนงัพิจารณา
กรรมฐานกจ็ะสาํเร็จประโยชน์ใหท่้านไม่ไดใ้นเวลานีจะตอ้งอาศยัสิงเหล่านีอยูฉ่ะนนัท่านทงัหลายอยา่ไปติดสิง
เหล่านีอยา่ไปหลงสมมุติอนันีอยา่ไปติดปัจจยัสีอนันีมนัเป็นปัจจยัใหท่้านอยูไ่ปอยูไ่ปพอถึงคราวมนักเ็ลิกจากกนั
ไปถึงแมม้นัจะเป็นเรืองสมมุติกต็อ้งรักษาใหม้นัอยูถ่า้ไม่รักษามนักเ็ป็นโทษเช่นถว้ยใบหนึงในอนาคตถว้ยมนัจะ
ตอ้งแตกแตกกช่็างมนัแต่ขณะทีท่านยงัมีชีวิตอยูข่อใหท่้านรักษาถว้ยใบนีไวใ้หดี้เพราะเป็นเครืองใชข้องท่านถา้
ถว้ยใบนีแตกท่านกล็าํบากแต่ถึงแมว้า่จะแตกกข็อใหเ้ป็นเรืองสุดวสิยัทีมนัแตกไป 

ปัจจยัสีทีพระพทุธเจา้ท่านสอนใหพิ้จารณานีกเ็หมือนกนัเป็นปัจจยัส่งเสริมเป็นเครืองอาศยัของบรรพชิตใหท่้าน
ทงัหลายรู้จกัมนัอยา่ไปยดึมนัหมายมนัมนัจนเป็นกอ้นกิเลสตณัหาเกิดขึนในดวงจิตดวงใจของท่านจนเป็นทุกขเ์อา
แค่ใชชี้วติใหม้นัเป็นประโยชน์เท่านีกพ็อแลว้ 

เรืองสมมุติกบัวมุิตติมนักเ็กียวขอ้งกนัอยา่งนีเรือยไปฉะนนัถา้หากวา่ใชส้มมุติอนันีอยูอ่ยา่ไปวางอกวางใจวา่มนั
เป็นของจริงจริงโดยสมมุติเท่านนัถา้เราไปยดึมนัหมายมนักเ็กิดทุกขขึ์นมาเพราะเราไม่รู้เรืองอนันีตามเป็นจริง
เรืองมนัจะถกูจะผดิกเ็หมือนกนับางคนกเ็ห็นผดิเป็นถูกเห็นถูกเป็นผดิเรืองผดิเรืองถูกไม่รู้วา่เป็นของใครต่างคน
ต่างกส็มมุติขึนมาวา่ถูกวา่ผดิอยา่งนีแหละเรืองทุกเรืองกค็วรใหรู้้ 

พระพทุธเจา้ท่านกลวัวา่มนัจะเป็นทุกขถ์า้หากวา่ถกเถียงกนัเรืองทงัหลายเหล่านีมนัจบไม่เป็นคนหนึงวา่ถูกคน
หนึงวา่ผดิคนหนึงวา่ผดิคนหนึงวา่ถกูอยา่งนีแต่ความจริงแลว้เรืองถูกเรืองผดินนัน่ะเราไม่รู้จกัเลยเอาแต่วา่ใหเ้รา
รู้จกัใชใ้หม้นัสบายทาํการงานใหถู้กตอ้งอยา่ใหม้นัเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผูอื้นใหม้นัเป็นกลางๆไปอยา่ง
นีมนักส็าํเร็จประโยชน์ของเรา 

รวมแลว้ส่วนสมมุติกดี็ส่วนวิมุตติกดี็ลว้นแต่เป็นธรรมะแต่วา่มนัเป็นของยงิหยอ่นกวา่กนัแต่มนักเ็ป็นไวพจน์ซึง
กนัและกนัเราจะรับรองแน่นอนวา่อนันีใหเ้ป็นอนันีจริงๆอยา่งนนัไม่ไดฉ้ะนนัพระพทุธเจา้ท่านจึงใหว้างไว้
วา่"มนัไม่แน่"ถึงจะชอบมากแค่ไหนกใ็หรู้้วา่มนัไม่แน่นอนถึงจะไม่ชอบมากแค่ไหนกใ็หเ้ขา้ใจวา่อนันีไม่แน่นอน
มนักไ็ม่แน่นอนอยา่งนนัจริงๆแลว้ปฏิบติัจนเป็นธรรมะ 



อดีตกต็ามอนาคตกต็ามปัจจุบนักต็ามเรียกวา่ปฏิบติัธรรมะแลว้ทีมนัจบกคื็อทีมนัไม่มีอะไรทีมนัละมนัวางมนัวาง
ภาระทีมนัจบจะเปรียบเทียบใหฟั้งอยา่งคนหนึงวา่ธงมนัเป็นอะไรมนัจึงปลิวพริวไปคงเป็นเพราะมีลมอีกคนหนึง
วา่มนัเป็นเพราะมีธงต่างหากอยา่งนีกจ็บลงไม่ไดส้กัทีเหมือนกนักบัไก่เกิดจากไข่ไข่เกิดจากไก่อยา่งนีแหละมนัไม่
มีหนทางจบคือมนัหมุนไปหมุนไปตามวฏัฏะของมนั 

ทุกสิงสารพดันีกเ็รียกสมมุติขึนมามนัเกิดจากสมมุติขึนมากใ็หรู้้จกัสมมุติใหรู้้จกับญัญติัถา้รู้จกัสิงทงัหลายเหล่านีก็
รู้จกัเรืองอนิจจงัเรืองทุกขงัเรืองอนตัตามนัเป็นอารมณ์ตรงต่อพระนิพพานเลยอนันีเช่นการแนะนาํพรําสอนให้
ความเขา้ใจกบัคนแต่ละคนนีมนักย็ากอยูบ่างคนมีความคิดอยา่งหนึงพดูใหฟั้งกว็า่ไม่ใช่พดูความจริงใหฟั้งเท่าไรก็
วา่ไม่ใช่ฉนัเอาถูกของฉนัคุณเอาถูกของคุณมนักไ็ม่มีทางจบแลว้มนัเป็นทุกขก์ย็งัไม่วางกย็งัไม่ปล่อยมนั 

อาตมาเคยเล่าใหฟั้งครังหนึงวา่คนสีคนเดินเขา้ไปในป่าไดย้นิเสียงไก่ขนั"เอก๊อีเอก้เอก้"ต่อกนัไปคนหนึงกเ็กิด
ปัญญาขึนมาวา่เสียงขนันีใครวา่ไก่ตวัผูห้รือไก่ตวัเมียสามคนรวมหวักนัวา่ไก่ตวัเมียส่วนคนเดียวนนักว็า่ไก่ตวัผู ้
ขนัเถียงกนัไปอยูอ่ยา่งนีแหละไม่หยดุสามคนวา่ไก่ตวัเมียขนัคนเดียววา่ไก่ตวัผูข้นั"ไก่ตวัเมียจะขนัไดอ้ยา่งไร?""ก็
มนัมีปากนี"สามคนตอบคนคนเดียวนนัเถียงจนร้องไหค้วามจริงแลว้ไก่ตวัผูน้นัแหละขนัจริงๆตามสมมุติเขาแต่
สามคนนนัวา่ไม่ใช่วา่เป็นไก่ตวัเมียเถียงกนัไปจนร้องไหเ้สียอกเสียใจมากผลทีสุดแลว้มนักผ็ดิหมดทุกคนนนั
แหละทีวา่ไก่ตวัผูไ้ก่ตวัเมียกเ็ป็นสมมุติเหมือนกนั 

ถา้ไปถามไก่วา่"เป็นตวัผูห้รือ"มนักไ็ม่ตอบ"เป็นไก่ตวัเมียหรือ"มนักไ็ม่ใหเ้หตุผลวา่อยา่งไรแต่แรกเคยสมมุติ
บญัญติัวา่รูปลกัษณะอยา่งนีเป็นไก่ตวัผูรู้ปลกัษณะอยา่งนนัเป็นไก่ตวัเมียรูปลกัษณะอยา่งนีเป็นไก่ตวัผูม้นัตอ้งขนั
อยา่งนีตวัเมียตอ้งขนัอยา่งนนัอนันีมนัเป็นสมมุติติดอยูใ่นโลกเรานีความเป็นจริงของมนัมนัไม่มีไก่ตวัผูไ้ก่ตวัเมีย
หรอกถา้พดูตามความสมมุติในโลกกถู็กตามคนเดียวนนัแต่เพือนสามคนไม่เห็นดว้ยเขาวา่ไม่ใช่เถียงกนัไปจน
ร้องไหม้นักไ็ม่เกิดประโยชนอ์ะไรมนักเ็รืองเพียงเท่านี 

ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านจึงวา่อยา่ไปยดึมนัถือมนัมนัไม่ยดึมนัถือมนัทาํไมจะปฏิบติัได?้ปฏิบติัไปเพราะความไม่ยดึ
มนัถือมนันีจะเอาปัญญาแทนเขา้ไปในทีนียากลาํบากนีแหละทีไม่ใหย้ดึมนัจึงเป็นของยากมนัตอ้งอาศยัปัญญา
แหลมคมเขา้ไปพิจารณามนัจึงไปกนัไดอ้นึงถา้คิดไปแลว้เพือบรรเทาทุกขล์งไปไม่วา่ผูมี้นอ้ยหรือมีมากหรอกเป็น
กบัปัญญาของคนก่อนทีมนัจะทุกขม์นัจะสุขมนัจะสบายมนัจะไม่สบายมนัจะล่วงทุกขท์งัหลายไดเ้พราะปัญญาให้
มนัเห็นตามเป็นจริงของมนั 

ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านใหอ้บรมใหพิ้จารณาใหภ้าวนาภาวนากคื็อใหพ้ยายามแกปั้ญญาทงัหลายเหล่านีใหถู้กตอ้ง
ตามเรืองของมนัเรืองของมนัเป็นอยูอ่ยา่งนีคือเรืองเกิดเรืองแก่เรืองเจบ็เรืองตายมนัเป็นเรืองของธรรมดาธรรมดา
แท้ๆ มนัเป็นอยูอ่ยา่งนีของมนัท่านจึงใหพิ้จารณาอยูเ่รือยๆใหภ้าวนาความเกิดความแก่ความเจบ็ความตายบางคน
ไม่เขา้ใจไม่รู้จะพิจารณามนัไปทาํไมเกิดกรู้็จกัวา่เกิดอยูต่ายกรู้็จกัวา่ตายอยูน่นัแหละมนัเป็นเรืองของธรรมดาเหลือ
เกินมนัเป็นเรืองความจริงเหลือเกิน ถา้หากวา่ผูใ้ดมาพิจารณาแลว้พิจารณา
อีกอยูอ่ยา่งนีมนักเ็ห็นเมือมนัเห็นมนักค่็อยแกไ้ขไปถึงหากวา่มนัจะมีความ
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ยดึมนัหมายมนัอยูก่ดี็ถา้เรามีปัญญาเห็นวา่มนัเป็นเรืองธรรมดามนักบ็รรเทา
ทุกขไ์ปไดฉ้ะนนัจงศึกษาธรรมะเพือแกทุ้กข ์

ในหลกัพทุธศาสนานีกไ็ม่มีอะไรมีแต่เรืองทุกขเ์กิดกบัทุกขด์บัเรืองทุกขจ์ะ
เกิดเรืองทุกขจ์ะดบัเท่านนัท่านจึงจดัเป็นสจัจธรรมถา้ไม่รู้มนักเ็ป็นทุกขเ์รือง
จะเอาทิฐิมานะมาเถียงกนันีกไ็ม่มีวนัจบหรอกมนัไม่จบมนัไม่สินเรืองทีจะ
ใหจิ้ตใจเราบรรเทาทุกขส์บายๆนนัเรากต็อ้งพิจารณาดูเรืองทีเราผา่นมาเรือง
ปัจจุบนัและอนาคตทีมนัเป็นไปเช่นวา่พดูถึงความเกิดความแก่ความเจบ็
ความตายทาํยงัไงมนัจึงจะไม่ใหเ้ป็นห่วงเป็นใยกนักเ็ป็นห่วงเป็นใยอยูเ่หมือนกนัแต่วา่ถา้หากบุคคลมาพิจารณารู้
เท่าตามความเป็นจริงทุกขท์งัหลายกจ็ะบรรเทาลงไปเพราะไม่ไดก้อดทุกขไ์ว ้

....ความสงบทีหลงคือวา่ไม่ค่อยรู้เนือรู้ตวัเห็นวา่ถึงทีสุดแลว้กไ็ม่คน้ควา้อะไรอีกต่อไปจึงเป็นอนัตรายเป็นขา้ศึก
ในชนันนัอนันีเป็นอนัตรายหา้มปัญญาไม่ใหเ้กิด..... 

[กลบั]
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อยู่เพอือะไร
ขอใหต้งัอยูใ่นความสงบ รับโอวาทพอสมควร วนันีมีทงัคฤหสัถแ์ละ
บรรพชิตมาถวายดอกไมต้ามกาลเวลา เรืองสกัการะ เรืองคารวะ การ
เคารพต่อผูใ้หญ่เป็นมงคลอนัเลิศ พรรษานีอาตมาไม่ค่อยมีเรียวแรง ไม่
สบาย สุขภาพไม่แขง็แรง จึงหลบมาอยูบ่นภเูขานี กไ็ดรั้บอากาศบริสุทธิ
สกัพรรษาหนึง ญาติโยมสานุศิษยท์งัหลายไปเยยีมกไ็ม่ไดส้นองศรัทธา
อยา่งเตม็ที เพราะวา่เสียงมนัจะหมดแลว้ ลมมนักจ็ะหมดแลว้ นบัวา่เป็น
บุญทีเป็นตวัเป็นตนมานงัใหญ้าติโยมเห็นอยู่ นีนบัวา่ดีแลว้ ต่อไปกจ็ะไม่
ไดเ้ห็น ลมมนักจ็ะหมด เสียงมนักจ็ะหมดเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัของ
สงัขาร ทีพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านสอนไวข้ะยะวยัยงั คือ ความสินไป
เสือมไปของสงัขาร

ความเสือมไปแห่งสังขาร
เสือมไปอยา่งไร เปรียบเหมือนกอ้นนาํแขง็ แต่ก่อนมนัเป็นนาํเขาเอามาทาํใหเ้ป็นกอ้น แต่มนักอ็ยูไ่ม่นานหรอก
มนักเ็สือมไป เอากอ้นนาํแขง็ใหญ่ๆเท่าเทปนีไปวางไวก้ลางแจง้ จะดูความเสือมของกอ้นนาํแขง็กเ็หมือนสงัขาร
นี มนัจะเสือมทีละนอ้ยทีละนอ้ย ไม่กีนาทีไม่กีชวัโมงกอ้นนาํแขง็กจ็ะหมด ละลายเป็นนาํไป นีเรียกวา่เป็นขะยะ
วยัยงั ความสินไป ความเสือมไปแห่งสงัขารทงัหลาย เป็นมานานแลว้ ตงัแต่มีโลกขึนมา เราเกิดมา เราเกบ็เอาสิง
เหล่านีมาดว้ยไม่ใช่วา่เราทิงไปไหน พอเกิดเราเกบ็เอาความเจบ็ ความแก่ ความตายมาพร้อมกนั

ดงันนัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านจึงตรัสไวว้า่ ขะยะ-วยัยงั ความสินไปเสือมไปของสงัขารทงัหลาย
เรานงัอยูบ่นศาลานีทงัอุบาสก อุบาสิกา ทงัพระ ทงัเณร ทงัหมดนี มีแต่กอ้นเสือมทงันนันีทีกอ้นมนัแขง็ เปรียบ
เช่นกอ้นนาํแขง็ แต่ก่อนเป็นนาํ มนัเป็นกอ้นนาํแขง็แลว้กเ็สือมไป เห็นความเสือมมนัไหม ดูอาการทีมนัเสือมซี
ร่างกายของเรานีทุกส่วนมนัเสือม ผมมนักเ็สือมไป ขนมนักเ็สือมไปเลบ็มนักเ็สือมไป หนา้มนักเ็สือมไป อะไร
ทุกอยา่งมนัเสือมไปทงันนั

ธาตุดนิ นํา ลม ไฟ
ญาติโยมทุกคนเมือครังแรกคงจะไม่เป็นอยา่งนีนะ คงจะมีตวัเลก็กวา่นี นีมนัโตขึนมา เจริญขึนมา ต่อไปนีมนัก็
จะเสือม เสือมไปตามธรรมชาติของมนั เสือมไปเหมือนกอ้นนาํแขง็ เดียวกห็มด กอ้นนาํแขง็มนักก็ลายเป็นนาํ
เรานีกเ็หมือนกนัทุกคน มีดิน มีนาํ มีไฟ มีลม เมือมีตวัตนประกอบกนัอยู่ ธาตุสี ดิน นาํ ลม ไฟ ตงัขึนเรียกวา่
คน แต่เดิมไม่รู้วา่เป็นอะไรหรอก เรียกวา่คน เรากดี็อกดีใจเป็นคนผูช้าย เป็นคนผูห้ญิง สมมติชือใหน้ายนนันาง
นีตามเรือง เพือเรียกตามภาษาใหจ้าํง่าย ใชก้ารงานง่าย แต่ความเป็นจริงกไ็ม่มีอะไรมีนาํหนึง ดินหนึง ลมหนึง
ไฟหนึง มาปรุงกนัเขา้กลายเป็นรูป เรียกวา่ คน โยมอยา่เพิงดีใจนะ ดูไปดูมากไ็ม่มีคนหรอก ทีมนัเขม้แขง็พวก
เนือพวกหนงั พวกกระดูกทงัหลายเหล่านีเป็นดิน อาการทีมนัเหลวๆตามสภาพร่างกายนนั เราเรียกวา่ นาํ อาการ



ทีมนัอบอุ่นอยูใ่นร่างกายเรา เรียกวา่ ไฟ อาการทีมนัพดัไปมาอยูใ่นร่างกายของเรานีลมพดัขึนเบืองบน พดัลง
เบืองตาํนี เรียกวา่ ลม ทงัสีประการนีมาปรุงกนัเขา้เรียกวา่คน กย็งัเป็นผูห้ญิงผูช้ายอีก จึงมีเครืองหมายตามสมมติ
ของเรา

ทุกคนนอนอยู่กบัโครงกระดูก
แต่อยูที่วดัป่าพง ทีไม่เป็นผูห้ญิงไม่เป็นผูช้ายกมี็ เป็นนะปุง-สกัลิงค์ ไม่ใช่อิตถีลิงค์ ไม่ใช่ปุงลิงค์ คือ ซากศพที
เขาเอาเนือเอาหนงัออกหมดแลว้ เหลือแต่โครงกระดูกเท่านนั เป็นซากโครงกระดูกเขาแขวนไว้ ไปดูกไ็ม่เห็นวา่
เป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย ใครไปถามวา่นีเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย กไ็ดแ้ต่มองหนา้กนั เพราะมนัมีแต่โครงกระดูกเท่านนั
เนือหนงัออกหมดแลว้ พวกเราทงัหลายกไ็ม่รู้ ทุกคนไปวดัป่าพง เขา้ไปในศาลากไ็ปดูโครงกระดูก บางคนดูไม่
ได้ วงิออกจากศาลาเลย กลวั... กลวัเจา้ของ อยา่งนนัเขา้ใจวา่ไม่เคยเห็นตวัเราเองสกัที ไปกลวักระดูก ไม่นึกถึง
คุณค่าของกระดูก เราเดินมาจากบา้นนงัรถมาจากบา้น ถา้ไม่มีกระดูก จะเป็นอยา่งไร จะเดินไปมาไดไ้หม เกิดมา
พร้อมกนัไม่เคยเห็นกนั นอนเบาะอนัเดียวกนัไม่เคยเห็นกนั นีแสดงวา่เราบุญมากทีมาเห็น แก่แลว้ ๕๐ ปี ๖๐ ปี
๗๐ ปี ไปวดัป่าพงเห็นโครงกระดูกกลวั นีอะไรไม่รู้ แสดงวา่เราไม่คุน้เคยเลยไม่รู้จกัตวัเรา กลบัไปบา้นกย็งันอน
ไม่หลบัอยูส่ามสีวนั แต่กน็อนกบัโครงกระดูกนนัแหละ ไม่ใช่นอนทีอืนหรอก ห่มผา้ผนืเดียวกนั อะไรๆดว้ยกนั
นงับริโภคขา้วดว้ยกนั แต่เรากก็ลวั นีแสดงวา่เราห่างเหินจากตวัเรามากทีสุด น่าสงสาร ไปดูแต่อยา่งอืน ไปดู
ตน้ไม้ ไปดูวตัถุอืนๆ วา่อนันนัโต อนันีเลก็ อนันนัสนั อนันนัยาว นีไปดูแต่วตัถุของอืนนอกจากตวัเรา ไม่เคย
มองดูตวัเราเลย ถา้พดูตรงๆแลว้กน่็าสงสารมนุษยเ์หมือนกนั ดงันนัคนเราจึงขาดทีพึง

เห็นร่างกายตามความเป็นจริง
อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองค์ เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ นาคทีเคยเป็นนกัศึกษาคงนึกหวัเราะวา่ ท่าน
อาจารยเ์อาอะไรมาสอน นี เอาผมทีมนัมีอยูน่านแลว้มาสอน ไม่ตอ้งสอนแลว้ รู้จกัแลว้เอาของทีรู้จกัแลว้มาสอน
ทาํไม นีคนทีมนัมืดมากมนักเ็ป็นอยา่งนี คิดวา่เราเห็นผม อาตมาบอกวา่คาํทีวา่เห็นผมนนั คือ เห็นตามความเป็น
จริง เห็นขนกเ็ห็นตามความเป็นจริง เห็นเลบ็ เห็นหนงั เห็นฟัน กเ็ห็นตามความเป็นจริง จึงเรียกวา่เห็น ไม่ใช่วา่
เห็นอยา่งผวิเผนิ เห็นตามความเป็นจริง อยา่งไรๆ เราคงจะไม่หมกมุ่นอยูใ่นโลกอยา่งนีถา้เห็นตามความจริง ผม
ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นอยา่งไร ตามความเป็นจริงเป็นของสวยไหม เป็นของสะอาดไหม เป็นของมีแก่นสารไหม
เป็นของเทียงไหม เปล่า...มนัไม่มีอะไรหรอก ของไม่สวยแต่เราไปสาํคญัวา่มนัสวย ของไม่จริงไปสาํคญัวา่มนั
จริง

ร่างกายเป็นทรีวมของสิงโสโครก
อยา่ง เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ คือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั คนเราไปติดอยูนี่ พระพทุธองคท่์านยกมาทงัหา้
ประการนีเป็นมูลกรรมฐาน สอนใหรู้้จกักรรมฐานทงัหา้นี เป็นอนิจจงั เป็นทุกขงั เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน
ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เราเกิดขึนมากห็ลงมนัซึงเป็นของโสโครก ดูซิ... คนเราไม่อาบนาํสกัสองวนัสิ เขา้ใกลก้นัได้
ไหม มนัเหมน็เหงือออกมากๆ ไปนงัทาํงานรวมกนัอยา่งนี เหมน็ทงันนัแหละ กลบัไปบา้นอาบนาํ ถูสบู่ออกหาย



เหมน็ไปนิดหนึงกห็อมสบู่ขึนมา ไดถู้สบู่มนักห็อม ไอต้วัเหมน็กอ็ยูอ่ยา่งเดิมนนัแหละมนัยงัไม่ปรากฏเท่านนั
กลินสบู่มนัข่มไว้ เมือหมดสบู่มนักเ็หมน็ตามเคย

จงรู้จักพงึตวัเอง
เรามกัจะเห็นรูปทีนงัอยูนี่นึกวา่มนัสวย มนังาม มนัแน่น มนัหนา มนัตรึงตรา มนัไม่แก่ มนัไม่เจบ็ มนัไม่ตาย
หลงเพลิดเพลินอยูใ่นสากลโลกนี จึงไม่รู้จกัพึงตนเอง ตวัทีพึงของเรา คือใจ ใจของเราเป็นทีพึงจริงๆ ศาลาหลงันี
มนัใหญ่กไ็ม่ใช่ทีพึง มนัเป็นทีอาศยัชวัคราวนกพิราบมนักม็าอาศยัอยู่ ตุก๊แกมนักม็าอาศยัอยู่ จิงเหลนนีมนักม็า
อาศยัอยู่ ทุกสิงทุกอยา่งมาอาศยัอยูไ่ด้ เรากนึ็กวา่ของเรา มนัไม่ใช่ของเราหรอก มนัอยูด่ว้ยกนั หนูมนักม็าอยู่
สารพดัอยา่ง นีเรียกวา่ทีอาศยัชวัคราว เดียวกห็นีไปจากไป เรากนึ็กวา่อนันีเป็นทีพึงของเรา คนมีบา้นหลงัเลก็ๆ
กเ็ป็นทุกขเ์พราะบา้นมนัเลก็ มีบา้นหลงัใหญ่ๆ กเ็ป็นทุกขเ์พราะกวาดไม่ไหว ตอนเชา้กบ่็น ตอนเยน็กบ่็น จบั
อะไรวางตรงไหนกไ็ม่ค่อยไดเ้กบ็ คุณหญิงคุณนายนีจึงเป็นโรคประสาทกนัเป็นทุกขก์นั

อย่าแต่งกาย จงแต่งใจกนัเถดิ
ฉะนนั พระพทุธองคจึ์งใหห้าทีพึง คือ หาใจของเรา ใจของเราเป็นสิงทีสาํคญั โดยมากคนเราไม่ค่อยมองดูในสิง
ทีสาํคญั ไปมองดูทีอืนทีไม่สาํคญั เป็นตน้วา่ กวาดบา้น ลา้งจาน กมุ่็งความสะอาด ลา้งถว้ยลา้งจานใหม้นัสะอาด
ทุกสิงทุกอยา่งมุ่งความสะอาด แต่ใจเจา้ของไม่เคยมุ่งมองเลย ใจของเรามนัเน่า บางทีกโ็กรธหนา้บูดหนา้เบียวเท่า
นนัแหละ กไ็ปมุ่งแต่จานใหจ้านมนัสะอาด ใจของเราไม่สะอาดเท่าไรกไ็ม่มองดู นีเราขาดทีพึง เอาแต่ทีอาศยั
แต่งบา้นแต่งช่อง แต่งอะไรสารพดัอยา่ง แต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งกนั ทุกขไ์ม่ค่อยจะมองดู ใจนีแหละเป็นสิง
สาํคญั พระพทุธองคท่์านจึงพดูวา่ใหห้าทีพึงทางใจอตัตาหิ อตัตโนนาโถ ใครจะเป็นทีพึงได้ ทีเป็นทีพึงทีแน่นอน
กคื็อใจของเรานีเอง ไม่ใช่สิงอืน พึงสิงอืนกพ็ึงได้ แต่ไม่ใช่ของทีแน่นอนเราจะพึงสิงอืนไดก้เ็พราะเราพึงตวัของ
เรา เราตอ้งมีทีพึงก่อน จะพึงอาจารย์ พึงญาติมิตรสหายทงัหลาย จะพึงไดดี้นนัเราตอ้งทาํตวัของเราเป็นทีพึงให้
ไดเ้สียก่อน

ให้ถามตวัเองว่าเราเกดิมาทาํไม
วนันีทีมากราบนมสัการทงัคฤหสัถแ์ละบรรพชิต ขอใหรั้บโอวาทนีไปพินิจพิจารณา เราทุกคนใหนึ้กเสมอวา่ เรา
คืออะไร เราเกิดมาทาํไม นีถามปัญหาเจา้ของอยูเ่สมอวา่ เราเกิดมาทาํไม ใหถ้ามเสมอบางคนไม่รู้นะ แต่อยากได้
ความสุขใจ มนัทุกขไ์ม่หาย รวยกทุ็กข์ จนกทุ็กข์ เป็นเดก็เป็นคนโตกทุ็กข์ ทุกขห์มดทุกอยา่ง เพราะอะไร เพราะ
วา่มนัขาดปัญญา เป็นคนจนกทุ็กขเ์พราะมนัจน เป็นคนรวยกทุ็กขเ์พราะมนัรวยมาก ของมากๆรักษาคนเดียว

ในสมยัก่อนอาตมาเคยเป็นสามเณร เคยเทศน์ใหโ้ยมฟัง ครูบาอาจารยท่์านใหเ้ทศน์ พดูถึงความรํารวยในการมี
ทาส ใหมี้ทาสสกัร้อย ผูห้ญิงกใ็หไ้ดส้กัร้อยหนึง ผูช้ายก็ร้อยหนึง มีชา้งกร้็อยหนึงมีววักร้็อยหนึง มีควายกร้็อย
หนึง มีแต่สิงละร้อยทงันนั ญาติโยมไดฟั้งแลว้กส็บายใจ ใหโ้ยมไปเลียงควายสกัร้อยหนึงเอาไหม เอาควายร้อย
หนึง เอาววัร้อยหนึง มีทาสผูห้ญิงผูช้ายอยา่งละร้อยใหโ้ยมรักษาคนเดียว มนัจะดีไหม นีไม่คิดดู แต่ความอยากมี
ววั มีควาย มีชา้งมีมา้ มีทาสสิงละร้อยละร้อย น่าฟัง อุย๊! อิมใจเหลือเกิน มนัสบายนะแต่อาตมาเห็นวา่ไดส้กัหา้
สกัสิบตวักพ็อแลว้ แค่ฟันเชือกเท่านนักเ็ตม็ทีแลว้ อนันีโยมไม่คิด คิดแต่ได้ ไม่คิดถึงวา่มนัจะยากจะลาํบาก



ไม่มปัีญญา จักพาให้เป็นทุกข์
สิงทงัหลายทีมีอยูใ่นตวัเรานี ถา้เราไม่มีปัญญา จะทาํใหเ้ราทุกขน์ะ ถา้เรามีปัญญา นาํออกจากทุกขไ์ด้ ตา หู จมูก
ลิน กาย ใจ ตาไม่ใช่ของดีนะ ถา้เราใจไม่ดี ไปมองคนบางคน ไปเกลียดเขาอีกแลว้ มานอนเป็นทุกขอี์กแลว้ ไป
มองดูคนบางคน รักเขาอีกแลว้ รักเป็นทุกขอี์กแลว้ มนัไม่ไดก้เ็ป็นทุกข์ เกลียดกเ็ป็นทุกข์ รักกเ็ป็นทุกขเ์พราะมนั
อยากได้ อยากไดก้เ็ป็นทุกข์ ไม่อยากไดก้เ็ป็นทุกข์ ของทีไม่ชอบใจอยากทิงมนัไป อยากไดข้องทีชอบใจ ของที
ไม่ชอบใจไดม้ามนักทุ็กข์ ของทีชอบใจไดม้าแลว้กลวัมนัจะหายอีกแลว้ มนัเป็นทุกขท์งันนั ไม่รู้วา่จะอยูอ่ยา่งไร
บา้นหลงัใหญ่ๆขนาดนี กนึ็กวา่จะใหม้นัสบายขึน เกบ็ความสบาย เกบ็ความดีไวใ้นนี ถา้คิดไม่ดีมนักไ็ปไม่ไดท้งั
นนัแหละ

ญาติโยมทงัหลายจงมองดูตวัของเรา วา่เราเกิดมาทาํไม เราเคยไดอ้ะไรไวไ้หม อาตมาเคยรวมคนแก่ เอาคนแก่
อายเุลย ๘๐ ปีขึนไปมาอยูร่วมกนั อาชีพทาํนา ตามบา้นนอกของเรา ทาํนามาตงัแต่โนน้ เกิดมาได้ ๑๗-๑๘ ปี ก็
รีบแต่งงาน กลวัจะไม่รวย ทาํงานตงัแต่เลก็ๆใหม้นัรวย ทาํนาจน ๗๐ ปีกมี็ ๘๐ ปีกมี็ ๙๐ ปีกมี็ ทีมานงัรวมกนั
ฟังธรรม "โยม" อาตมาถาม "โยมจะเอาอะไรไปไหมนีเกิดมากท็าํอยูจ่นเดียวนีแหละ ผลทีสุดจะไป...จะได้
อะไรไปไหม" 

ไม่รู้จกั ตอบไดแ้ต่วา่ "จังว่า จังว่า จังว่า"* นีตามภาษาเขาวา่กินลูกหวา้ เพลินกบัลกูหวา้ มนัจะเสียเวลา
เพราะจงัวา่นีแหละ จะไปกไ็ม่ไป จะอยูก่ไ็ม่อยู่ มนัอยูที่จงัวา่ นงัอยูก่า้งๆอยูง่่า นงัอยูค่าคบนนัแลว้ มีแต่จงัวา่ๆ

อย่าทงิไม้เลก็แบกไม้ใหญ่
ตอนยงัหนุ่มๆ ครังแรกอยูค่นเดียวเขา้ใจวา่เป็นโสดไม่สบาย หาคู่ครองเรือนมนัจะสบาย เลยหาคู่ครองมาครอง
เรือนให้ เอาของสองอยา่งมารวมกนัมนักก็ระทบกนัอยูแ่ลว้ อยูค่นเดียวมนัเงียบเกินไป ไม่สบายแลว้ เอาคนสอง
คนมาอยูด่ว้ยกนั มนักก็ระทบกนั ก๊อกๆแก๊กๆ นนัแหละลูกเกิดมาครังแรกตวัเลก็ๆ พอ่แม่กต็งัใจวา่ ลูกเราเมือมนั
โตขึนมาขนาดหนึงเรากส็บายหรอก กเ็ลียงมนัไปสามคนสีคนหา้คน นึกวา่มนัโตเราจะสบาย เมือมนัโตมาแลว้
มนัยงิหนกั เหมือนกบัแบกท่อนไมอ้นัหนึงเลก็อนัหนึงใหญ่ ทิงท่อนเลก็แลว้แบกเอาท่อนใหญ่ นึกวา่มนัจะเบาก็
ยงิหนกั ลูกเราตอนเดก็ๆมนัไม่กวนเท่าไรหรอกโยม มนักวนถามกินขา้วกบักลว้ย เมือมนัโตขึนมานีมนัถามเอา
รถมอเตอร์ไซด์ มนัถามเอารถเก๋ง เอาล่ะความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ กพ็ยายามหา มนักเ็ป็นทุกข์ ถา้ไม่ใหม้นัก็
เป็นลูก บางทีพอ่แม่ทะเลาะกนั "อยา่พึงไปซือใหม้นัเลย รถนี มนัยงัไม่มีเงิน" แต่ความรักลูกกต็อ้งไปกูค้นอืน
มา เห็นอะไรกอ็ยากซือมากิน แต่กอ็ด กลวัมนัจะหมดเปลืองหลายอยา่ง ต่อมากมี็การศึกษาเล่าเรียน ถา้มนัเรียน
จบเรากจ็ะสบายหรอก เรียนมนัจบไม่เป็นหรอก มนัจะจบอะไร เรียนไม่มีจบหรอก ทางพทุธศาสนานีเรียนจบ
ศาสตร์อืนนอกนนัมนัเรียนต่อไปเรือยๆ เรียนไม่จบ เอาไปเอามากเ็ลยวุน่เท่านนัแหละ บา้นหนึงเรียน ๔ คน ๕
คน ตาย! พอ่แม่ทะเลาะกนัไม่มีวนัเวน้ละอยา่งนนั

เราถูกระดูกอยู่ทุกวนั
ความทุกขม์นัเกิดมาภายหลงัเราไม่เห็น นึกวา่มนัจะไม่เป็นอยา่งนี เมือมนัมาถึงเขา้แลว้จึงรู้วา่ โอ! มนัเป็นทุกข์
ทุกขอ์ยา่งนนัจึงมองเห็นยาก ทุกขใ์นตวัของเรานะโยม พดูตามประสาบา้นนอกเราเรืองฟันของเรานะโยม ตอน



ไปเลียงววัเลียงควาย ขีถ่านไฟกย็งัเอามาถูฟันใหม้นัขาว ไปถึงบา้นกไ็ปยงิฟันใส่กระจก นึกวา่มนัขาวถูฟันแลว้นี
ไปชอบกระดูก ของเจา้ของไม่รู้เรือง พออายถึุง ๕๐-๖๐ ปี ฟันมนัโยก เออ! เอาซิฟันโยก มนัจะร้องไห้ กินขา้ว
นาํตามนักไ็หล เหมือนกบัถูกศอก ถูกเข่าเขาอยูทุ่กเวลา ฟันมนัเจบ็มนัปวด มนัทุกขม์นัยากมนัลาํบากนี อาตมา
ผา่นมาแลว้เรืองนี ถอนออกหมดเลย ในปากนีเป็นฟันปลอมทงันนั มนัโยกไม่สลายอยู่ ๑๖ ซี ถอนทีเดียวหมด
เลย เจบ็ใจมนั หมอไม่กลา้ถอนแน่ะตงั ๑๖ ซี "หมอ ถอนมนัเถอะ เป็นตาย อาตมาจะรับเอาหรอก" ถอนมนั
ออกทีเดียวพร้อมกนั๑๖ ซี ทีมนัยงัแน่นๆ ตงัหลายซี ตงั ๕ ซี ถอนออกเลย แต่วา่เตม็ทีนะ ถอนออกหมดแลว้ไม่
ไดฉ้นัขา้วอยู่ ๒-๓ วนั นีเป็นเรืองทุกข์

จะเกบ็จะตายสังขารไหลเรือยไป
อาตมาคิดแต่ก่อนนะ ตอนไปเลียงววัเลียงควาย เอาถ่านไฟมาถูใหม้นัขาว รักมนัมากเหลือเกิน นึกวา่มนัเป็นของ
ดี ผลทีสุดมนัจะหนีจากเรา จึงเกือบตาย เจบ็ฟันนีมนัตงัหลายเดือน ตงัหลายปี บางทีมนับวมทงัขา้งล่างขา้งบน
หมดท่าเลยโยม อนันีคงจะเจอกนัทุกคนหรอก พวกทีฟันไม่โยก เอาแปรงไปแปรงใหม้นัสะอาดสวยงามอยูน่นั
แหละ ระวงันะ ระวงัมนัจะเล่นงานเราเมือสุดทา้ย ซียาวซีสนัมนัสลบักนัอยูอ่ยา่งนี ทุกขม์ากโยม อนันีทุกขม์าก
จริงๆ

อนันีบอกไวห้รอก บางทีจะไปเจอเอาทุกข์ เพราะความทุกขใ์นตวัของเรานี จะหาทีพึงอะไรมนัไม่มี มนัค่อยยงั
ชวัเมือเรายงัหนุ่ม พอแก่เขา้กเ็ริมพงั มนัช่วยกนัพงั สงัขารมนัเป็นไปตามเรืองของมนั เราจะร้องไหม้นักอ็ยูอ่ยา่ง
นี จะดีใจมนักอ็ยูอ่ยา่งนี เราจะเป็นอะไรมนักอ็ยูข่องมนัอยา่งนี เราจะเจบ็จะปวดจะเป็นจะตายมนักอ็ยูอ่ยา่งนนั
เพราะมนัเป็นอยา่งนนั นีมนัหมดความรู้ หมดวชิา เอาหมอฟันมาดูฟัน ถึงแกไ้ขแลว้ยงัไงกย็งัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ต่อ
ไปหมอฟันเองกเ็ป็นเหมือนเราอีก ไปไม่ไหวอีกแลว้ ทุกอยา่งมนักพ็งัไปดว้ยกนัทงัหมด นีเป็นความจาํเป็นทีเรา
จะตอ้งรีบพิจารณา เมือมีกาํลงัเรียวแรงกรี็บทาํจะทาํบุญสุนทานจะทาํอะไรกรี็บจดัทาํกนั แต่วา่คนเรากม็กัจะไป
มอบใหแ้ต่คนแก่ จะเขา้วดัศึกษาธรรมะรอใหแ้ก่เสียก่อน โยมผูห้ญิงกเ็หมือนกนั โยมผูช้ายกเ็หมือนกนั ใหแ้ก่
เสียก่อนเถอะ ไม่รู้วา่อะไรกนัคนแก่นีมนักาํลงัดีไหม ลองไปวิงแข่งกบัคนหนุ่มดูซิ ทาํไมจะตอ้งไปมอบใหค้นแก่
เหมือนไม่รู้จกัตาย พอแก่มาสกั ๕๐ ปี ๖๐ ปี จวนเขา้วดัอยูแ่ลว้ หูตึงเสียแลว้ ความจาํกไ็ม่ดีเสียแลว้ นงักไ็ม่ทน
"ยายไปวดัเถอะ"

"โอย หูฉันไม่ดแีล้ว"

นนัเห็นไหม ตอนหูดีเอาไปฟังอะไรอยู่ จงัวา่... จงัวา่ มนัคาแต่ลูกหวา้อยูน่นัแหละ จนหูมนัหนวกเสียแลว้จึงไป
วดั มนักไ็ปไดน้งัฟังท่านเทศน์ เทศนอ์ะไรไม่รู้เรือง มนัหมดแลว้จึงมาทาํกนั

ยามหนุ่มสังขารแบกเรา ยามแก่เราแบกสังขาร
วนันีคงจะไดป้ระโยชนก์บับุคคลทีสนใจเป็นบางสิงบางอยา่ง ทีควรเกบ็ไวใ้นใจของเรา สิงทงัหลายนีเป็นมรดก
ของเราทงันนั มนัจะรวมมา รวมมาใหเ้ราแบกทงันนัแหละ ขานีเป็นสิงทีวิงไดม้าแต่ก่อนอยา่งขาอาตมานีจะเดิน
มนักห็นกั สกลร่างกายจะตอ้งแบกมนั แต่ก่อนนนัมนัแบกเรา บดันีเราแบกมนั สมยัเป็นเดก็เห็นคนแก่ๆลุกขึน
ก"็โอย๊" นงัลงก็ "โอย๊" มนัทุกขถึ์งขนาดนนั เรายงัไม่เห็นโทษมนั เมือจะหนีจากมนัเราไม่รู้จกั ทีทาํเจบ็ทาํปวด



ขึนมานี เรียกวา่สงัขารมนัเป็นไปตามเรืองของมนั มนัเป็นประดง ประดงไฟ ประดงขอ้ ประดงงอประดงจิปาถะ
หมอเอายามาใส่กไ็ม่ถูก ผลทีสุดกพ็งัไปทงัหมดอีก คือสงัขารมนัเสือม มนัเป็นไปตามสภาพของมนั มนัจะเป็น
ของมนัอยูอ่ยา่งนนั อนันีเป็นเรืองธรรมชาติ ฉะนนัใหญ้าติพีนอ้งใหพ้ากนัเห็นถา้เห็นแลว้กจ็ะไม่เป็นอะไร อยา่งงู
อสรพิษตวัร้ายๆมนัเลือยมา เราเห็น เราเห็นมนัก่อนกห็นี มนัไม่ไดก้ดัเราหรอก เพราะเราไดร้ะวงัมนั ถา้เราไม่
เห็นมนั เดินๆไปไม่เห็นกไ็ปเหยยีบมนั เดียวมนักก็ดัเลย

ไม่อยากทุกข์ต้องรู้จักทางแก้ไข
ถา้มนัทุกขแ์ลว้ไม่รู้จะไปฟ้องใคร ถา้ทุกขเ์กิดขึนจะไปแกต้รงไหน คืออยากแต่วา่ไม่ใหม้นัทุกขเ์ฉยๆเท่านนั
อยากไม่ใหม้นัทุกขแ์ต่ไม่รู้จกัทางแกไ้ขมนั แลว้กอ็ยูไ่ป อยูไ่ปจนถึงวนัแก่ วนัเจบ็ แลว้กว็นัตาย คนโบราณบาง
คนเขาวา่ เมือมนัเจบ็มนัไขจ้วบลมหายใจจะขาดใหค่้อยๆเขา้ไปกระซิบใกลหู้คนไขว้า่ พทุโธ พทุโธ พทุโธ มนั
จะเอาอะไร พทุโธนนันะ คนทีใกลจ้ะนอนในกองไฟจะรู้จกัพทุโธอะไร ตงัแต่ยงัเป็นหนุ่มเป็นสาวอายรุุ่นๆ
ทาํไมไม่เรียนพทุโธใหม้นัรู้ หายใจติดบา้งไม่ติดบา้ง "แม่ๆ พทุโธ พทุโธ" วา่ใหม้นัเหนือยทาํไม อยา่ไปวา่เลย
มนัหลายเรือง เอาไดแ้ค่นนักส็บายแลว้

โยมชอบเอาแต่ตน้กบัปลายมนั ตรงกลางไม่เอาหรอก ชอบอยา่งนนั บริวารพวกเราทงัหลายกช็อบอยา่งนนั ทงั
ญาติโยมทงัพระ ทงัเณร ชอบแต่ทาํอยา่งนนั ไม่รู้จกัแกไ้ขภายในจิตของเจา้ของ ไม่รู้จกัทีพึง แลว้กโ็กรธง่าย และ
กอ็ยากหลายดว้ย ทาํไม คือคนทีไม่มีทีพึงทางใจ อยูเ่ป็นฆราวาส มีอายุ ๒๐-๓๐-๔๐ ปี กาํลงัแรงดีอยู่ พอ่บา้น
แม่บา้นทงัหลายกพ็อพดูกนัรู้เรืองกนัหน่อย นี ๕๐ ปีขึนไปแลว้ พดูกนัไม่รู้เรืองกนัแลว้ เดียวกน็งัหนัหลงัใหก้นั
หรอก แม่บา้นพดูไปพอ่บา้นทนไม่ได้ พอ่บา้นพดูไปแม่บา้นฟังไม่ได้ เลยแยกกนัหนัหลงัใหก้นั เลยแตกกนัเลย

ความหมายของคาํว่า "ครอบครัว"
เรืองนีอาตมาเล่าไปหรอก ตวัเองไม่เคยมีครอบครัว ทาํไมไม่มีครอบครัว คืออ่านคาํวา่ครอบครัว มนักรู้็แลว้
ครอบครัว คืออะไร ครอบมนักคื็ออยา่งนี ถา้เรานงัอยูเ่ฉยๆ กเ็อาอะไรมาครอบลงนีจะเป็นอยา่งไร เรานงัอยูไ่ม่มี
อะไรมาครอบมนักพ็อทนได้ ถา้เอาอะไรมาครอบลงกเ็รียกวา่ครอบแลว้ มนัเป็นอยา่งไรครอบกเ็ป็นอยา่งนนั มนั
มีวงจาํกดัแลว้ ผูช้ายกอ็ยูใ่นวงจาํกดั ผูห้ญิงกอ็ยูใ่นวงจาํกดั อาตมาไปอ่านแลว้ ครอบครัวโอยหนกั ศพัทต์ายนี คาํ
นีไม่ใช่ศพัทเ์ล่นๆ ศพัทที์วา่ ครอบ นีศพัททุ์กข์ ไปไม่ไดม้นัมีจาํกดัแลว้ ต่อไปอีก ครัว กห็มายถึงการก่อกวน
แลว้ ทิมแทงแลว้ โยมผูห้ญิงเคยเขา้ครัว เคยโขลกพริกควั พริกแหง้ไหม ไอ จาม ทงับา้นเลยศพัทค์รอบครัวมนั
วุน่ ไม่น่าอยูห่รอก อาตมาอาศยัสองศพัทนี์แหละจึงบวชไม่สึก

ครอบครัวนีน่ากลวั ขงัไวจ้ะไปไหนกไ็ม่ได้ ลาํบากเรืองลูกบา้ง เรืองเงินเรืองทองบา้ง สารพดัอยา่งอยูใ่นนนั ไม่รู้
จะไปทีไหน มนัผกูไวแ้ลว้ ลกูผูห้ญิงกมี็ ลูกผูช้ายก็มี มนัวุน่วายเถียงกนัอยูน่นัแหละจนตายไม่ตอ้งไปไหนกนัละ
เจบ็ใจขนาดไหนกไ็ม่วา่ นาํตามนัไหลออกกไ็หลอยูน่นัแหละ เออ นาํตามนัไม่หมดนะโยมครอบครัวนีนะ ถา้ไม่
มีครอบครัวนาํตามนัหมดเป็น ถา้มีครอบครัวนาํตามนัหมดยาก หมดไม่ได้ โยมเห็นไหม มนับีบออกเหมือนบีบ
ออ้ย ตาแหง้ๆกบี็บออกใหเ้ป็นนาํไหลออกมา ไม่รู้มนัมาจากไหน มนัเจบ็ใจแคน้ใจสารพดัอยา่ง มนัทุกข์ เลยรวม
ทุกขบี์บออกมาเป็นนาํทุกข์



อนันีใหโ้ยมทงัหลายเขา้ใจ ถา้ยงัไม่ผา่นมนัจะผา่นอยูข่า้งหนา้บางคนอาจจะผา่นมาบา้งแลว้เลก็ๆนอ้ยๆ บางคนก็
เตม็ทีแลว้ จะอยูห่รือจะไปหนอ โยมผูห้ญิงเคยมาหาหลวงพอ่

"หลวงพ่อ แหม ถ้าดฉัินไม่มบุีตร ดฉัินจะไปแล้ว"

"เออ อยู่นันแหละ เรียนให้จบเสียก่อน เรียนตรงนัน อยากจะไปกอ็ยากจะไป ไม่อยากจะอยู่ ถงึขนาดนันกย็งัหนี
ไม่ได้"

วดัป่าพงสร้างกฏิุเลก็ๆไวต้งั ๗๐-๘๐ หลงั บางทีจะมีพระเณรมาอยูบ่รรจุเตม็ บางทีกมี็เหลือ ๒-๓ หลงั อาตมา
ถามวา่

"กฏิุยงัเหลอืว่างไหม"

พวกชีบอก "มบ้ีาง ๒-๓ หลงั"

"เออ เกบ็เอาไปเถอะ บางทพ่ีอบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะกนั เอาไว้ให้เขามานอนสักหน่อย"

แน่ะ มาแลว้ โยมผูห้ญิงสะพายของมาแลว้ ถามวา่ "โยมมาจากไหน"

"มากราบหลวงพ่อ ดฉัินเบือโลก"

"โอย! อย่าว่าเลย อาตมากลวัเหลอืเกนิ"

พอผูช้ายมาบา้ง กเ็บืออีกแลว้ นนัมาอยู่ ๒-๓ วนั กห็ายเบือไปแลว้ โยมผูห้ญิงมากเ็บือ โกหกเจา้ของ โยมผูช้าย
มากเ็บือ โกหกเจา้ของ ไปนงัอยูก่ฏิุเลก็ๆ เงียบๆ คิดแลว้ "เมือไหร่หนอแม่บ้านจะมาเรียกเรากลบั" "เมอืไหร่
หนอพ่อบ้านจะมาเรียกเรากลบั"

แน่ะ ไม่รู้อะไร มนัเบืออะไรกนั มนัโกรธแลว้ มนักเ็บือแลว้กก็ลบัอีก เมือ
อยูใ่นบา้นผดิทงันนัล่ะ พอ่บา้นผดิทงันนั แม่บา้นผดิทงันนั มานงัภาวนาได้
๓ วนั "เออ! แม่บ้านเขาถูกเว้ย เรามันผดิ" "พ่อบ้านเขาถูก เราซิผดิ" 
มนัจะกลบั มนัเปลียนเอาเองของมนัอยา่งนนั กก็ลบัไปเลยทงันนัแหละ นี
ความจริงมนัเป็นอยา่งนนันะโลกนี อาตมาจึงไม่วุน่วายอะไรกนัมาก รู้ตน้รู้
ปลายมนัแลว้ ฉะนนั จึงมาบวชอยูอ่ยา่งนี

คดิและพจิารณาบ่อยๆ พลอยให้เกดิปัญญา
วนันีขอฝากใหเ้ป็นการบา้น เอาไปทาํการบา้น จะทาํไร่ทาํนาทาํสวน ใหเ้อา
คาํหลวงพอ่มาพิจารณาวา่ เราเกิดมาทาํไม เอายอ่ๆวา่เกิดมาทาํไม มีอะไรเอา
ไปไดไ้หม ถามเรือยๆนะ ถา้ใครถามอยา่งนีบ่อยๆมีปัญญานะ ถา้ใครไม่ถามเจา้ของอยา่งนี โง่ทงันนัแหละ เขา้ใจ
ไหม บางทีฟังธรรมวนันีแลว้กลบัไปถึงบา้นจะพบเยน็นีกไ็ด้ ไม่นานนะมนัเกิดขึนทุกวนั เราฟังธรรมอยูม่นัเงียบ



บางทีมนัรออยูที่รถ เมือเราขึนรถมนักขึ็นรถไปดว้ย ถึงบา้นมนักแ็สดงอาการออกมา ออ้ หลวงพอ่ท่านสอนไว้
จริงของท่านละมงันี ตาไม่ดี ไม่เห็นนะ

เอาละ วนันีเทศนม์ากกเ็หนือย นงัมามากกเ็หนือยสงัขารร่างกายนี



ทางพ้นทุกข์

วนันี ไดรั้บอนุญาตจากท่านอาจารย์ ซึงเป็นเจา้อาวาสใหแ้สดงธรรมแก่พทุธ
บริษทัทงัหลาย ทีมานงัประชุมอยู่ ณ ทีนีดงันนั ขอพทุธบริษทัทงัหลายจง
ตงัใจใหอ้ยูใ่นความสงบ เพราะวา่การแสดงธรรมวนันี มีความจาํเป็นเกียว
กบัภาษา จะตอ้งตงัใจฟังล่ามทีจะแปลไป มิฉะนนัจะไม่เขา้ใจ

เมือไดม้าพกัอยูที่นี อาตมารู้สึกมีความสบายใจ เพราะวา่ทงัท่านอาจารยก์ดี็
ทงัสานุศิษยก์ดี็ ทาํความพอใจ หนา้ยมิแยม้แจ่มใสสมกบัเป็นผูไ้ดป้ระพฤติ
ปฏิบติัธรรมอนัแทจ้ริงเมือไดม้าเห็นสถานทีซึงท่านอยูอ่าศยักเ็ลือมใส แต่
บา้นหลงัใหญ่นีใหญ่เหลือเกิน คิดสงสารท่านเหมือนกนัในการบูรณะสร้าง
ทีอยูเ่พือปฏิบติัธรรมต่อไป

อาตมาเคยลาํบากมาแลว้ เป็นอาจารยม์าหลายปี ตงัตน้สอนจริงๆ จงัๆมา
ประมาณเกือบ ๓๐ ปี ขณะนีมีวดัสาขานอ้ยใหญ่ทีขึนต่อวดัหนองป่าพงประมาณ ๔๐ แห่งแลว้ แต่กรู้็สึกวา่มีศิษย์
สอนยากสอนลาํบากเหลือเกิน บางคนกรู้็แลว้ไม่เอาใจใส่ บางคนไม่รู้กไ็ม่เอาใจใส่ เดียวนีกเ็ลยคิดอะไรไม่ค่อย
จะออก ไม่ทราบวา่ทาํไมจิตใจของมนุษยจึ์งเป็นอยา่งนนั ถา้ไม่รู้กไ็ม่ดี แต่บอกใหรู้้แลว้กย็งัไม่รับเอา จะทาํอยา่ง
ไรอีกต่อไปกย็งัไม่รู้อีกเหมือนกนั เมือปฏิบติัไปกมี็แต่เรืองสงสยัทงันนัแหละสงสยั อยูเ่รือยๆอยากจะไปแต่พระ
นิพพาน แต่ไม่เดินไปตามทาง อยากจะไปเฉยๆเท่านนั มนัวุน่ ใหน้งัสมาธิกก็ลวั มีแต่ความง่วง ง่วงนอน สิงที
เราไม่สอนนนัแหละชอบปฏิบติั ฉะนนัเมือมีโอกาสมาเยยีมท่านอาจารย์ จึงเรียนถามท่านวา่ ลูกศิษยข์องท่านเป็น
อยา่งไร ท่านตอบวา่เหมือนกนั นีกเ็ป็นความยุง่ยากอนัหนึง เป็นปัญหาอนัหนึงของครูบาอาจารยที์จะช่วยลูกศิษย์

ธรรมะทีจะกล่าวในวนันี เป็นธรรมะทีจะแกปั้ญหาในปัจจุบนั ในเวลาทีเราเกิดมาในชาตินี ในวนันี เดียวนี

พทุธบริษทับางกลุ่ม ผูห้ญิงกดี็ ผูช้ายกดี็ เคยพดูวา่ ฉนัมีธุระมากเกียวแก่การงาน ไม่มีโอกาสทีจะทาํความเพียร
จะใหฉ้นัทาํอยา่งไร อาตมาตอบวา่ โยมทาํงานนนัโยมหายใจหรือเปล่า เขาตอบวา่หายใจอยู่ ทาํไมโยมมีโอกาส
หายใจ เมือโยมทาํงานอยูเ่ขากไ็ม่พดู โยมมีสติอยูเ่ท่านนัแหละ กมี็เวลามากเหลือเกินทีจะทาํความเพียร ทีจะทาํ
กรรมฐานเหมือนกบัลมหายใจเขา้ออก เราทาํงานอยูก่ห็ายใจอยู่ นอนอยูก่ห็ายใจอยู่ นงักห็ายใจอยู่ ทาํไมมนัมี
โอกาสหายใจอยา่งนนั ถา้เรามีความรู้สึกถึงความมีชีวิตของเรากบัลมหายใจนนั มนักต็อ้งมีเวลาอยูต่ลอดกาล

ใครเคยมีความทุกขไ์หม ใครเคยมีความสุขไหม คิดดูซิเคยมีไหม นนัแหละทีธรรมะเกิดทีตรงนี ทีปฏิบติัธรรมะก็
อยูที่ตรงนี ใครเป็นสุข ใจมนัเป็นสุข ใครเป็นทุกข์ ใจมนัเป็นทุกข์ มนัเกิดทีไหน มนัดบัทีนนั กายและใจ
สองอยา่งนี รวมมีเอามาแลว้ทุกคน ไม่ใช่วา่ไม่มีหลกัปฏิบติั หลกัปฏิบติัมีอยูแ่ลว้ มีกายมีใจ เท่านนัพอแลว้ ทุก
คนทีนงัรวมกนัอยูนี่ เคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกขไ์หม ทาํไมเป็นอยา่งนนั มนัเป็นเพราะอะไร นีคือปัญหา



แลว้ ปัญหาทีจะเกิดขึนมาล่ะ ถา้เรารู้จกัทุกข์ รู้จกัเหตุของทุกข์ รู้จกัความดบัทุกข์ รู้จกัขอ้ปฏิบติัถึงความดบัทุกข์
มนักแ็กปั้ญหาได้

นีคือทุกข์ ทุกขธ์รรมดาอยา่งหนึง ทุกขที์เหนือธรรมดาอยา่งหนึง ทุกขป์ระจาํสงัขารนี ยนืกเ็ป็นทุกข์ นงักเ็ป็น
ทุกข์ นอนกเ็ป็นทุกข์ อยา่งนีเป็นทุกขธ์รรมดา ทุกขป์ระจาํสงัขาร พระพทุธเจา้ท่านกมี็เวทนาอยา่งนี มีสุขอยา่งนี
มีทุกขอ์ยา่งนี แต่ท่านกรู้็จกัวา่อนันีเป็นธรรมดา สุขทุกขธ์รรมดาทงัหลายเหล่านี ท่านระงบัมนัได้ เพราะท่านรู้จกั
เรืองของมนั รู้จกัทุกขธ์รรมดา มนัเป็นของมนัอยา่งนนั ไม่รุนแรง ท่านใหร้ะวงัทุกขที์มนัจรมา ทุกขที์เหลือ
ธรรมดา เปรียบประหนึงวา่เราเป็นไข้ เอายาไปฉีด ฉีดเขา้ไปในร่างกาย เขม็ฉีดยานนัมนัทะลุเขา้ไปในเนือหนงั
เรารู้สึกเจบ็นิดหน่อยเป็นธรรมดา เมือถอนเขม็ออกมาแลว้ ความเจบ็กห็าย นีเรียกวา่ทุกขธ์รรมดา ไม่เป็นอะไร
ทุกคนจะตอ้งเป็นอยา่งนี ทุกขที์ไม่ใช่ธรรมดานนั คือทุกขที์เรียกวา่ อุปาทาน เขา้ไปยดึมนัถือมนัไว้ เปรียบ
ประหนึงวา่เอาเขม็ฉีดยาไปอาบ ยาพิษ แลว้กฉี็ดเขา้ไปนีไม่ใช่เจบ็ธรรมดาแลว้ ไม่ใช่ทุกขธ์รรมดาแลว้ เจบ็ จน
ตาย ทุกขจ์นตาย นีเรียกวา่ทุกขเ์กิดจากอุปาทาน ความเห็นผดิ นีกเ็ป็นปัญหาอนัหนึง

ไม่รู้จกัอนิจจงั ความเปลียนแปลงของสงัขาร สงัขารมนัเป็นวฏัฏสงสาร สงัสาเรทุกขงั ทุกขใ์นสงสารมนัเปลียน
เราไม่อยากใหม้นัเปลียน เราคิดผดิมนักทุ็กข์ คิดถูกมนักไ็ม่ทุกขค์นเกิดขึนมาแลว้ไม่เห็นสงัขารอนันนั เห็น
สงัขารวา่เป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ไม่อยากใหส้งัขารเปลียนแปลงไป พดูง่ายๆกห็มายความวา่ เราหายใจเขา้
ออก ออกไปแลว้กเ็ขา้มา เขา้มาแลว้กอ็อกไป มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เราจึงมีชีวิตอยูไ่ด้ ถา้เราใหม้นัออกไป
ไม่ใหม้นัเขา้มา มนักอ็ยูไ่ม่ได้ มนั ไม่ใช่เรืองเช่นนนัเรืองของสงัขารมนัเป็นอยา่งนี แต่เราไม่รู้จกั เช่นวา่มีสิงของ
แลว้มนัหายไป ไม่อยากใหม้นัหาย คิดวา่มนัเป็นเรา เป็นของเรา ไม่เห็นตามสงัขารทีมนัหมุนเวียนอยูต่าม
ธรรมชาตินนั มนักเ็ลยเกิดทุกขขึ์นมา ไม่เชือกล็องดูซิ หายใจออกหายใจเขา้ มนัสบายอยูไ่ด้ ถา้หายใจออกแลว้
ไม่เขา้ หรือหายใจเขา้แลว้ไม่ออกจะอยูไ่ดไ้หม สงัขารมนัเปลียนแปลงตามธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนนัเราเห็นวา่
มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั เห็นตามธรรมะ เห็นเรืองอนิจจงั ความเปลียนแปลง เราอยูด่ว้ยอนิจจงั อยูด่ว้ยความเปลียน
แปลงอยา่งนี รู้วา่ มนัเป็นอยา่งนนั แลว้กป็ล่อย เรียกวา่การปฏิบติัธรรมใหมี้ปัญญารู้ตาม สงัขารอยา่งนนั ทุกขก์็
ไม่เกิด ถา้คิดเช่นนนัมนักข็ดัต่อความรู้สึกของเรา ขดัต่อความรู้สึกกข็ดัต่อธรรมะความเป็นจริงของมนัเท่านนั ยก
ตวัอยา่งเช่น เราป่วยเขา้โรงพยาบาล คิดในใจไม่อยากตาย อยากหายเท่านนั คิดอยา่งนนัไม่ถูก เป็นทุกข์ ตอ้งคิด
วา่ หายกห็าย ตายกต็าย เพราะเราแต่งไม่ได้ นีเป็นสงัขาร คิดอยา่งนีถกู ตายกส็บาย หายกส็บายตอ้งไดอ้ยา่งหนึง
จนไดเ้ราคิดวา่จะตอ้งหาย จะตอ้งไม่ตาย อยา่งนีมนัเรืองจิตของเราไม่รู้จกัสงัขาร ฉะนนัเรากต็อ้งคิดใหม้นัถูก วา่
หายกเ็อา ไม่หายกเ็อา ตายกเ็อา เป็นกเ็อา ถูกทงัสองอยา่งสบายไม่ตกใจ ไม่ร้องไห้ ไม่โศกเศร้า เพราะมนัเป็น
อยา่งนนัจริงๆ อยา่งนนัพระพทุธเจา้ของเราท่านจึงมองเห็นชดั ธรรมะของท่านยงัใหม่เอียมอยูเ่สมอ ไม่ลา้สมยั
ไม่เปลียนแปลงทีไหนทุกวนันียงัมีความจริงอยู่ ยงัไม่เสือม ยงัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ไม่ไปทีไหน ถา้ใครจะรับพิจารณา
อยา่งนนั จะไดเ้กิดความสงบความสบาย ท่านใหอุ้บายวา่ อนันีไม่ใช่ตวัเรา อนันีไม่ใช่ของเรา แต่เราฟังไม่ได้ ไม่
อยากฟัง เพราะเราเขา้ใจวา่ นีเป็นตวัเรา เป็นของเรานีแหละเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิดตรงนี ใหเ้ราเขา้ใจอยา่งนี

เมือกลางวนันี มีโยมคนหนึงมาถามปัญหาวา่ เมือมนัมีความโกรธขึนมา จะใหดิ้ฉนัทาํอยา่งไร อาตมาบอก วา่
เมือมนัโกรธขึนใหเ้อานาฬิกามาหมุนตงัไว้ บอกนนัไดส้องชวัโมงใหโ้กรธมนัหายนะ ลองดู ถา้มนัเป็นเราบอก
ไดส้องชวัโมงกห็ายโกรธ แต่อนันีไม่ใช่เรา สองชวัโมงมนักย็งัไม่หาย บางทีหนึงชวัโมงมนักห็ายแลว้ จะไปเอา
โกรธมาเป็นเรามนักทุ็กขซิ์ นีถา้เป็นตวัเรา มนัตอ้งไดต้ามปรารถนาอยา่งนนั ถา้ไม่ไดต้ามปรารถนากเ็ป็นเรือง
โกหก เราอยา่ไปเชือมนัเลย มนัจะดีใจกอ็ยา่ไปเชือมนั จะเสียใจกอ็ยา่ไปเชือ มนัจะรักอยา่ไปเชือมนั มนัจะ
เกลียดกอ็ยา่ไปเชือมนัมนัเรืองโกหกทงันนั ใหค้าํตอบเขาอยา่งนี



ใครเคยโกรธไหม เมือโกรธขึนมามนัเป็นสุขหรือทุกขไ์หมถา้เป็นทุกขท์าํไมไม่ทิงมนั เอาไวท้าํไม นีจะเขา้ใจวา่
เรารู้อยา่งไรเล่า จะเขา้ใจวา่เราฉลาดอยา่งไรเล่า ตงัแต่เราเกิดมานี มนัโกรธเรากีหนมาแลว้ บางวนัมนัทาํใหค้รอบ
ครัวเราทะเลาะกนักไ็ดร้้องไหท้งัคืน กไ็ด้ ขนาดนนักย็งัเกิดความโกรธอีก ยงัเกบ็มนัเอาไวใ้นใจอีก ทุกขอี์กอยู่
ตลอดเวลา ตลอดถึงบดันี ตงัแต่นีต่อไปถา้โยมทุกคนไม่เห็นทุกข์ มนักจ็ะทุกขเ์รือยๆไป ถา้เห็นทุกขว์นันีเอามนั
ทิงเสีย เอามนัทิง ถา้ไม่ทิงมนั มนัจะใหเ้ราทุกขจ์นตลอดวนัตาย ไม่ไดห้ยดุ วฏัฏสงสารกต็อ้งเป็นอยา่งนี ถา้เรา
รู้จกัทุกขอ์ยา่งนี กแ็กปั้ญหาไดเ้ท่านนั ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านวา่ไม่มีอุบายอะไรทีจะดีไปกวา่นี อุบายทีจะไม่มี
ทุกข์ กเ็ห็นวา่อนันีไม่ใช่ตวัอนันีไม่ใช่ของตวัเท่านี อนันีเลิศแลว้ อนันีประเสริฐแลว้ แต่เราไม่ค่อยไดรั้บฟัง เมือ
ทุกขทุ์กทีกร้็องไหทุ้กที ยงัไม่จาํอีกนี ทาํไมจึงเป็นอยา่งนนั ทาํไมไม่ดูนานๆ ท่านอาจารยส์อนใหดู้ ใหภ้าวนาพุ
ทโธ ใหเ้ห็นชดั

ระวงับางคนจะไม่รู้วา่ธรรมะนะ นีคือธรรมะนอกคมัภีร์คนเราไปอ่านแต่คมัภีร์แลว้ไม่เห็นธรรมะ วนันีอธิบาย
ธรรมะนอกคมัภีร์แต่อยูใ่นขอบเขต บางคนฟังแลว้จะไม่รู้เรือง จะไม่เขา้ใจในธรรมะ ถา้เราไม่เขา้ใจในธรรมะ
เราจะมีความทุกขต์ลอดไปสงัขารมนัเกิดขึนแลว้กด็บัไปเป็นธรรมดา เรืองธรรมดาอยา่งนียกตวัอยา่งใหฟั้งอีกสกั
เรืองหนึง คนสองคน เช่นคนนีกบัคนนีเดินไปดว้ยกนั เห็นเป็ดตวัหนึง ไก่ตวัหนึง คนหนึงวา่ แหมไก่ทาํไมไม่
เหมือนเป็ด เป็ดทาํไมไม่เหมือนไก่ คิดอยากจะใหไ้ก่เป็นเป็ด คิดอยากจะใหเ้ป็ดเป็นไก่ มนักเ็ป็นไปไม่ได้ เมือ
มนัเป็นไปไม่ได้ โยมกคิ็ดวา่ แหม อศัจรรยเ์หลือเกิน ทาํไมไก่ไม่เป็นเป็ดอยากจะใหเ้ป็ดเป็นไก่อยูต่ลอดเวลา ใน
ชวัชีวติหนึงๆมนักไ็ม่เป็นให้ เพราะเป็ดกเ็ป็นเป็ด ไก่กเ็ป็นไก่ ถา้คนนีคิดอยา่งนีไม่หยดุกต็อ้งทุกข์ คนทีสองเห็น
วา่ เป็ดกเ็ป็นเป็ด ไก่กเ็ป็นไก่นนัแหละแลว้กเ็ดินผา่นไป ปัญหาไม่มี เห็นถูกแลว้ทีเป็นเป็ดใหเ้ป็นเป็ดไปเป็นไก่ก็
ใหเ้ป็นไก่ไปเสีย คนทีอยากใหเ้ป็ดเป็นไก่ อยากใหไ้ก่เป็นเป็ดอยูน่นัแหละ กเ็ป็นทุกขม์าก อยา่งนีกเ็หมือนกบั
อนิจจงัเป็นของไม่เทียง อยากจะใหม้นัเทียง มนักไ็ม่เทียง เมือมนัไม่เทียงเมือไร กเ็สียใจเมือนนั ถา้ใครเห็นวา่
อนิจจงั เป็นของไม่เทียงอยา่งนนั คนนนักส็บายไม่มีปัญหา คนอยากใหม้นัเทียงกมี็ปัญหาเป็นทุกขเ์ป็นร้อนบางที
นอนไม่หลบั อยา่งนีกเ็ป็นได้ นีเรียกวา่ไม่รู้เรืองของอนิจจงั ตามความจริง เป็นธรรมะของพระพทุธเจา้

เมืออยากรู้ธรรมะจะไปดูทีไหนได้ ดูอยูที่กายของเรานีแหละ ดูอยูที่ใจของเรานีแหละ ไปดูในตูไ้ม่พบ ไม่เห็น จะ
รู้ธรรมะอยา่งแทจ้ริง ตอ้งดูในกายของเรา นีเรียกวา่ รูปธรรม รู้เขา้ไปอีกชนิ ดหนึงไม่มีรูป มีปรากฏอยูคื่อ
นามธรรม มีสองอยา่งเท่านนัรูปธรรมมองเห็นดว้ยตาของเราทีนงัอยูนี่ แต่นามธรรมมองไม่เห็น นามธรรมไม่ใช่
สิงทีจะมองดูดว้ย ตาเนือได้ ตอ้งมองดูดว้ยตาใน คือตาใจ มองดูในใจถึงจะเห็นนามธรรม คนจะบรรลุธรรมะ จะ
ไดเ้ห็นธรรมะตอ้งรู้จกัวา่ ธรรมะอยูต่รงไหนเสียก่อน ถา้ธรรมะอยูที่กาย กต็อ้งมาดูทีกายของเรา ดูตงัแต่นีลงไป
เอาอะไรมาตรวจดูตรงนี เอานามธรรมคิดตวัวญิญาณธาตุดูกายนี ไปดูทีอืนไม่พบ เพราะความสุข ความทุกขเ์กิด
จากทีนี หรือใครเห็นความสุขเกิดจากตน้ไม้ มีไหม เกิดจากแม่นาํ มีไหม เกิดจากดินฟ้า อากาศ มีไหม ความสุข
ความทุกข์ เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานีเอง ฉะนนัพระพทุธองคท่์านใหรู้้จกัธรรมะ ใหม้าดูธรรมะทีกาย
ของเรานี คือธรรมะอยูที่นี จงมาดูทีนี อยา่งท่านอาจารยท่์านสอนนี ท่านใหม้าดูทีตวัธรรมะ แต่เราเขา้ใจวา่ตวั
ธรรมะอยูที่หนงัสือจึงไม่เจอ ถา้ดูหนงัสือกต็อ้งนอ้มเขา้มาในนีอีกจึงจะรู้จกัธรรมะ อยา่งนีใหเ้ขา้ใจวา่ ธรรมะที
แทจ้ริงอยูที่ไหน อยูที่นี อยูที่กาย อยูที่ใจนี ใหเ้อาใจนีพิจารณากาย นีเป็นหลกัการพิจารณา

ฉะนนั จึงทาํปัญญาใหเ้กิดขึนในจิตของเรา เมือปัญญาเกิดขึนในจิตของเราแลว้ จะมองไปทีไหนจะมีแต่ธรรมะทงั
นนัเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ตลอดเวลา อนิจจงัเป็นของไม่เทียงทุกขงัถา้ไปยดึวา่มนัเทียง กเ็ป็นทุกข์ เพราะอนั
นนัไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนอยูแ่ลว้ แต่เราไม่เห็น กลบัเห็นวา่เป็นตวัเป็นอยูเ่สมอเห็นวา่เป็นของของตนอยูทุ่กเวลา คือ
เราไม่เห็นสมมุติ รู้จกัสมมุติกนัเสียเถิด เช่นเราทุกคนทีนงัในทีนีมีชือทุกคน ชือเรานีเราตงัใหม่หรือมนัเกิดพร้อม
กนักบัเรา หรือมีชือติดตามมาตงัแต่วนัเกิดเขา้ใจไหม นีสมมุติ สมมุติประโยชน์ไหม มีประโยชน์เช่น สมมุติวา่



ชือ นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง มนักเ็ป็นคนดว้ยกนัทงัหมด ตอ้งเอาชือคนมาใส่เป็นใหส้ะดวก แก่การพดู
สะดวกแก่การงานเท่านนัแหละ เช่น เราตอ้งการใชน้าย ก กเ็รียกนาย กนาย ก กม็า นาย ข นาย ค นาย ง เฉย
เสียไม่ตอ้งมา สมมุติมนัสะดวกเท่านี ถา้ไม่มีสมมุติ เราจะเรียกคนมาใชส้กัหนึงคน ถา้เรียกวา่คนๆ คนๆทงัหมด
กจ็ะลุกขึนมา กใ็ชไ้ม่ไดจ้ะทาํอยา่งไรฉะนนัสมมุติจึงมีประโยชน์ คือสะดวกแก่การใชเ้ท่านนั เมือตามดูเขา้ไป
แลว้ทีจริงไม่มีใครทงันนั มนัเป็นวมุิติ มีดินมีนาํ มีไฟ มีลม เท่านนัแหละ ทีเป็นสกลร่างกายของเรานี แต่เรามอง
ไม่ค่อยจะเห็น เพราะมีอุปาทาน อตัตาอุปาทาน มนัไม่เห็น ถา้เราเห็นชดัจะเห็นวา่ตวัของคนๆ หนึงไม่มีอะไร
มาก ส่วนทีมนัเคลือนแขง็กเ็ป็นดิน ส่วนทีเหลวกเ็ป็นนาํ ส่วนทีร้อนกเ็ป็นไฟ ส่วนทีพดัไปมากเ็ป็นลม มีดิน มี
นาํ มีไฟ มีลม ผสมกนัเขา้ไปเป็นกอ้นกเ็รียกวา่มนุษย์ เมือมนัแยกกนัออกไปอีก ส่วนดินทีเป็นดินไป ส่วนนาํก็
เป็นนาํไป ส่วนไฟกเ็ป็นไฟไป ส่วนลมกเ็ป็นลมไป เป็นคนทีไหนคนไม่มีเลย มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั พระพทุธเจา้จึง
สอนวา่ ไม่มีอะไรยงิไปกวา่การทีเราเขา้ใจวา่ อนันีไม่ใช่ตวัเรา แต่เป็นของสมมุติอนันนัไม่ใช่ของข องเราแต่เป็น
ของสมมุติ ถา้เราเขา้ใจสิงทงัหลายแจ่มแจง้เป็นธรรมะแลว้ กจ็ะสบายใจ ถา้เรารู้ในปัจจุบนัอยา่งนีวา่มนัไม่เทียง
อนันีกไ็ม่ใช่เรา อนันนักไ็ม่ใช่ของเรา ใหเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ถา้อนันีวบิติัเมือไรกส็บายใจเหมือนกนั ถา้อนันนัจะวิบติั
ไป แยกกนัไปเมือไร ใจกส็บาย เพราะไม่มีของใคร เป็นแต่ดินนาํ ไฟ ลม เท่านนั แต่คนเราจะเห็นตามไดย้าก
แต่ถึงจะยากกไ็ม่เหลือวสิยัของมนุษย์ หากเราเห็นเช่นนนัไดก้ส็บายใจ ใจจะไม่ค่อ ยโกรธ ไม่ มีโลภ ไม่มีโกรธ
ไม่มีหลง จะมีธรรมะอยูส่มาํเสมอ ไม่ตอ้งอิจฉาพยาบาทกนั เพราะต่างกเ็ป็นดิน เป็นนาํเป็นไฟ เป็นลมเหมือนกนั
ไม่มีอะไรมากไปกวา่นนั เมือยอมรับวา่เป็นจริงอยา่งนนั กเ็ห็นจริงในธรรมะ เมือเห็นจริงในธรรมะแลว้กไ็ม่ตอ้ง
เปลืองครูบาอาจารย์ ไม่ตอ้งสอนกนัทุกวนัหรอก เมือรู้แลว้กจ็ะทาํตามหนา้ทีเท่านนั แต่เดียวนีทีเราสอนยาก
ลาํบาก คือมนัไม่ยอมรับ ยงัเถียงครูบาอาจารยอ์ยู่ ยงัเถียงพระธรรมวนิยัอยูถ่า้อยูใ่กลค้รูบาอาจารย์ ก็ ทาํดีเสีย
หน่อยหนึง เมือลบัหลงัครูบา-อาจารย์ กเ็ป็นขโมยเสีย เป็นเรือง ทีสอนยากอยา่งนี โยมเมืองไทยเป็นอยา่งนนั จึง
ตอ้งเปลืองครูบาอาจารย์ มาก

ระวงันะ ระวงัไม่ดีไม่เห็นธรรมะนะ ตอ้งระวงัใหดี้ ตอ้งนาํไปพิจารณาใหเ้กิดปัญญา ดอกไมนี้สวยไหม ดูซิ เห็น
สิงทีไม่สวยในนีหรือเปล่า เห็นสิงทีไม่สวยในสิงทีสวยหรือเปล่า มนัจะสวยไปกีวนั ต่อไปมนัจะเป็นอยา่งไร
ทาํไมมนัเปลียนแปลงไปอยา่งนนัอีก ๓-๔ วนั กใ็หเ้อาไปทิงใช่ไหม เพราะหมดความสวย มนัไม่สวยเสียแลว้ นี
คือคนติดความสวย ติดความดี ถา้มีความดีกดี็ ดี ดี พระพุทธองคข์องเราท่านตรัสวา่ สวยกพ็ึงวา่สวยเฉยๆอยา่ไป
ติดมนั ถา้มีความดีใจกอ็ยา่เพิงไปเชือมนัเลย ทีวา่ดีนีกไ็ม่แน่สวยนีกไ็ม่แน่ ไม่แน่สกัอยา่งหนึง ไม่มีอะไรจะแน่
นอนในโลกนี นีคือความจริงของทีไม่จริง คือสวยไม่จริง มนัจริงแต่วา่มนัจะเปลียนแปลงของมนัอยูอ่ยา่งนนั
ตลอดเวลา ถา้เราเห็นวา่มนัสวยๆอยา่งนี เมือหมดความสวยไปใจเรากไ็ม่สวย ถา้มนัหมดความดีแลว้ใจเรากไ็ม่ดี
ดว้ย เราเอาใจไปฝากกบัวตัถุต่างๆอยา่งนี หากวา่มนัเสียหายไปเรากทุ็กข์ เพราะเราไปยดึมนัถือมนัวา่อนันีเป็น
ของเรา พระพทุธเจา้ท่านใหรู้้จกัวา่ มนัเป็นธรรมชาติของมนัเท่านนั สวย เกิดขึนมาอีกไม่กีวนักห็ายแลว้ อยา่งนี
ปัญญากเ็กิดแลว้ ฉะนนัท่านจึงใหเ้ห็นอนิจจงั เห็นวา่มนัสวยกว็า่ไม่ใช่เห็นวา่ไม่สวยกว็า่ไม่ใช่ เห็นวา่ดีกไ็ม่ใช่
ใหเ้ห็นไวอ้ยา่งนี ดูอยูเ่สมออยา่งนี จะเห็นความจริงในสิงทีไม่จริง จะเห็นความไม่เปลียนแปลงในสิง ทีมนั
เปลียนแปลงอยา่งนนั

วนันีอธิบายใหรู้้จกัทุกข์ สิงทีใหเ้กิดทุกข์ สิงทีดบัทุกข์ ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ สีอยา่งนี รู้จกัทุกขเ์มือทุกข์
แลว้กทิ็งรู้จกัเหตุทีจะใหทุ้กขเ์กิดแลว้กทิ็ง ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ กเ็ห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เป็นของไม่แน่
นอน ทุกขแ์ลว้กด็บัมนัดบัแลว้จะไปอยูที่ไหน เราปฏิบติัแลว้จะเอาอะไร ปฏิบติันีปฏิบติัเพือละ ไม่ใช่เพือเอา
อยา่งโยมทีถามเมือกลางวนันีวา่เป็นทุกข์ อาตมาถามวา่โยมอยากเป็นอะไร ตอบวา่อยากตรัสรู้ธรรมอยากตรัสรู้
ธรรมมนัไม่ไดต้รัสดอก อยา่ใหม้นัอยากเลย อาตมาบอกไปจะรู้หรือไม่กต็ามเถอะ เมือรู้จกัทุกขต์ามความจริงมนั
กทิ็งทุกข์ รู้จกัเหตุใหทุ้กขเ์กิด ทีไหนทุกขจ์ะเกิด กไ็ม่ทาํมนัจะปฏิบติัมนักด็บัทุกข์ ทีปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์



อนันีกไ็ม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ไม่เราใช่เขา เห็นเช่นนีทุกขก์ด็บั เหมือนคนเดินทางไปเดินไป ไปถึงแลว้กห็ยดุอยู่ มนั
ดบั นนัใกลต่้อพระนิพพานง่ายๆ เดินไปกเ็ป็นทุกข์ ถอยกลบักเ็ป็นทุกข์ หยดุอยูก่เ็ป็นทุกข์ เดินไปกไ็ม่เดิน ถอย
กลบักไ็ม่ถอย หยดุอยูก่ไ็ม่หยดุ มีอะไรเหลือไหมดบั รูปมนัดบันามมนักด็บั นีเรียกวา่ดบัทุกขฟั์งยากสกัหน่อยนะ
ถา้หากเราภาวนาพิจารณาเรือยๆ มนัจะพน้ขึนมาแลว้จะรู้จกัมนัจะดบัของมนัอยา่งนนั ทีสุดคาํสอนพระพทุธเจา้
เป็นอยา่งนนั หมดล่ะ ไม่เป็นอะไร ละหมด พระพุทธเจา้สอนจบตรง นีละหมด จบลงทีนี

วนันีอธิบายธรรมะใหญ้าติโยม และถวายท่านอาจารย์ ถา้หากวา่ผดิพลาดประการใด ขออภยัดว้ย แต่อยา่เพิงเขา้
ใจวา่มนัผดิ มนัถูก ฟังไวก่้อน ใหรู้้จกัผดิ รู้จกัถูก ถา้เหมือนกบั เอาผลไมช้นิดหนึงถวายท่านอาจารย์ และฝาก
ญาติโยมทุกๆคนอาตมาบอกวา่ ผลไมนี้มนัหวานนะ กข็อใหฟั้งไวก่้อน อยา่เพิงเชือวา่มนัหวานล่ะ เพราะเมือไม่
รู้จกัรสผลไมที้มนัเปรียวเอามือจบัมนักไ็ม่รู้เปรียว ผลไมนี้มนัหวานถวายใหจ้บัดู มนักไ็ม่รู้หวาน ฉะนนัทีเทศน์
ใหฟั้งวนันี อยา่เพิงเชือ ถา้อยากจะรู้จกัรสเปรียวหวาน ของผลไม้ กต็อ้งเอามีดไปเฉือนแลว้เคียวดูในปากนนั
แหละหากมนัเปรียวกจ็ะรู้สึกเปรียว หากมนัหวานกจ็ะรู้สึกหวาน ทีนีเชือไดแ้ลว้ เพราะเหตุใดจึงเชือ เพราะวา่
เป็นปัจจตัตงัแลว้มีพยานตวัเราจะเป็นพยานของตวัเราแน่นอนแลว้ทีนี ฉะนนั ผลไมที้อาตมาฝากใหว้นันี อยา่เพิง
เอาไปทิง เกบ็ไวท้าน ใหรู้้รสเปรียวหวานเสียก่อน จนเป็นสิขีภูโต ตวัเราเป็นพยานของเราแลว้แน่นอน

พระพทุธเจา้ไม่มีครูไม่มีอาจารยน์ะ อาชีวกไปถามท่านวา่ใครเป็นครูเป็นอาจารยข์องท่าน พระพทุธองคต์รัสตอบ
วา่ เราไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ อาชีวก ก็ สบดัหนา้ไปเลย คือบอกความจริงเกินไป บอกความจริงกบัคน ไม่รู้จกั
ความจริง ไม่เชือ ไม่รู้จกัฟัง ไม่รู้จกัเอา ฉะนนั วนันีอาตมาถึงบอกวา่อยา่เพิงเชือ อยา่เพิงไปเชือ คนไปเชือคนอืน
เขาท่านวา่คนโง่ เพราะไม่มีพยานในตวัของเรา ดงันนั ใหย้ดึพยานใจตวัของเราอยา่งนนั พระพทุธเจา้จึงตรัสเลย
วา่ พระพทุธองคไ์ม่มีครู ไม่มีอาจารย์ อยา่งนีเป็นความจริง แต่เราคิดใหถู้กนะ ถา้คิดไม่ถูกแลว้ ไม่เคารพอาจารย์
นะ ไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ อยา่ไปวา่นะ ถา้ครูอาจารยส์อนถูกมาแลว้ เรารู้จกัปฏิบติั เห็นถูกเห็นผดิ รู้ขึนมาตามครู
บาอาจารย์

วนันีพวกเราทงัหลาย มีโชคดี อาตมามีโอกาสรู้จกัญาติโยมทุกๆคน และไดพ้บกบัท่านอาจารย์ ไม่น่าจะมาเห็น
กนันะ เพราะอยูไ่กลกนัมาก วนันีอาตมาเห็นวา่จะตอ้งมีเหตุปัจจยัอนัหนึง ซึงพระพทุธองคต์รัสวา่ อะไรทีจะเกิด
ขึนมา จะตอ้งมีเหตุอยา่งนีอยา่ลืมนะจะตอ้งมีเหตุอนัหนึง บางทีสมยัก่อนอดีตชาติ อาตมาไดม้าเป็นพีๆนอ้งๆ
ของญาติโยมแถวๆนีกเ็ป็นได้ ถา้พดูถึงเหตุมนัเป็นอยา่งนนั คนอืนไม่ไดม้า แต่อาตมาได้ มาทาํไม หรือวา่จะ
มาสร้างเหตุเดียวนีกไ็ด้ ฉะนนัจึงฝากธรรมไวใ้หญ้าติพีนอ้งทงัหลายคนแก่กเ็ป็นพอ่เป็นแม่ คนมีอายเุสมอๆกนัก็
เป็นเพือน คนอายนุอ้ยๆกเ็ป็นลกูหลานทุกๆคน ขอฝากความอาลยัไว้ ณ ทีนี ญาติโยมทงัหลายจงเป็นผูข้ยนัขนั
แขง็ หมนัในขอ้ประพฤติปฏิบติั ไม่มีอะไรแลว้จะยงิกวา่ธรรมะ ธรรมะนีเป็นเครืองทีคาํจุนโลกเหลือเกิน ทุก
วนันีเราจะไม่สบาย กระสบักระส่ายกเ็พราะไม่มีธรรมะ ถา้เรามีธรรมะก็จะสบาย อาตมากดี็ใจทีไดช่้วยท่าน
อาจารยแ์ละช่วยญาติโยมดว้ย จึงขอฝากความอาลยัไว้ บางทีพรุ่งนีคงไดจ้ากไป ไปทีไหนกย็งัไม่ทราบ อยา่งนี
เป็นเรืองธรรมดา มาแลว้กต็อ้งไป ไปแลว้กต็อ้งมา มนัเป็นเรืองอยา่งนี ไม่ควร ดีใจและไม่ควรเสียใจ สุขแลว้ก็
ทุกข์ ทุกขแ์ลว้กสุ็ข ไดแ้ลว้กเ็สียไป เสียไปแลว้กไ็ดม้าเป็นเรืองธรรมดา ญาติโยมจงเขา้อยูใ่นธรรมะจะไม่มีความ
เดือด ร้อน ทุกๆคน ผลทีสุดนี ขอใหญ้าติโยมทงัหลายเป็นคนมีโชคดี โชคอยา่งใหญ่หลวงคือ โชครู้จกัธรรมะ
นนัแหละเป็นโชคดีทีสุดแลว้

ในวาระสุดทา้ย ญาติโยมทุกคนมีความสงสยัอะไรในใจใหถ้ามปัญหาได้ มีไหมล่ะ สมยัก่อนครังพทุธกาล เรือง
สาวกไม่ชอบพระพทุธเจา้กมี็ เพราะพระพทุธเจา้บอกใหข้ยนั ไม่ใหป้ระมาทสาวกทีขีเกียจกลวัละเกลียด เมือ
คราวทีพระพทุธเจา้ ปริ นิพพานสาวกกลุ่มหนึงร้องไหว้า่ พระพทุธเจา้ของเราปรินิพพาน แลว้จะไม่มีใครเป็นครู



เป็นอาจารยส์อนเรา สาวกกลุ่มนีกโ็ง่ สาวกอีกกลุ่มหนึงยกมือสาธุ พระพทุธเจา้ตาย แลว้เราสบาย ไม่มีใครบงัคบั
เรา กลุ่มทีสาม เมือพระพทุธองคป์รินิพพานแลว้กส็บายใจ ปล่อยสลดสงัเวชในสงัขาร นี มีกลุ่มหนึง กลุ่มสอง
กลุ่มสาม เราจะเอากลุ่มไหนล่ะ จะเอากลุ่มสาธุหรือจะเอากลุ่มไหน กลุ่มหนึง เมือพระพทุธองค์ ปริ นิพพานแลว้
กร้็องไห้ นีคือคนทีไม่ถึงธรรมะ กลุ่มทีสองนนัเกลียดไปทาํอนันีกไ็ม่ได้ ทาํอนันนักไ็ม่ไดผ้ดิทงันนั กลวัท่านจะดุ
เอา กลวั ท่านจะวา่เอา เมือท่านปรินิพพานแลว้สบายใจ ทุกวนันีเช่นกนับางทีท่านอาจารยอ์าจจะมีลูกศิษยเ์กลียด
เหมือนกนัละนะ เกลียดอยูใ่นใจ อดไว้ คนมีกิเลสกต็อ้งเป็นทุกคนแมแ้ต่พระพทุธองคย์งัมีสาวกรังเกียจอาตมามี
ลูกศิษยรั์งเกียจเหมือนกนั ไปบอกใหเ้ขาทิงความชวั เขาเสียดายความชวั เขากเ็กลียด เรา อยา่งนีกมี็เยอะ ฉะนนั
ปัญญาชนทงัหลาย ใหพ้ากนัตงัอยูใ่นธรรมะใหแ้น่นหนา เอาล่ะ



คลิกเมาส์ทีใดกไ็ดใ้นเฟรมนีเพือเรียกเมนูด่วน
ตจุโฉโปฐลิะ

พระโพธญิาณเถร (หลวงพอ่ชา สภุทัโท)

วดัหนองป่าพง อบุลราชธาน ี
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การบํารงุพระพทุธศาสนานันมสีองประการ หนงึ คอือามสิบชูา คอื ปัจจัย 4 ไดแ้ก ่จวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ เภสชั น ีบํารงุพระพทุธศาสนา โดยการบํารงุผูท้จีะปฏบิตัติาม พระพทุธ

ศาสนา ใหม้คีวามเป็นอยูไ่ด ้แลว้ถา่ยทอดออกมาถงึการปฏบิตั ิสว่นการปฏบิตั ิก็ถา่ยทอดออกไป

ถงึขอ้ปฏบิตัติามความจรงิ ใหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิยงิขนึ เหมอืนกนักบั ตน้ไมต้น้หนงึ มันมรีาก 

โคน ลําตน้ ใบ ใบทกุใบ กงิทกุกงิ ทังลําตน้อาศยัรากดดูกนิอาหาร สง่ขนึไปหลอ่เลยีง ตน้ไมก้็

อาศยัรากเป็นเคา้มลูเอาอาหารไปหลอ่เลยีง

เรานกี็เหมอืนกนั ทงักายทังวาจาน ีหรอือายตนะ คอื ตา ห ูจมกู ลนิ กาย นเีปรยีบ

เหมอืนกงิ กา้น ลําตน้ ใจ เปรยีบเป็นราก สําหรับดดูกนิอาหารแลว้ก็แบง่ขนึสูลํ่าตน้ แบง่ไปหากงิ

หาใบ ใหเ้ป็นดอกออกผล จติของเราน ีถา้มันตงัอยูใ่นสภาพใด เชน่วา่ มันตงัอยูใ่นความถกูตอ้ง 

หรอืวา่ตงัอยูใ่นความเห็นผดิ ก็แสดงความเห็นผดิ ไปถงึสดุขดีของมัน ความเห็นถกูก็แสดงออก

ไปถงึทสีดุ คอืทางกาย และวาจาของเราเหมอืนกนั

ฉะนัน การบํารงุพระพทุธศาสนานดีว้ยการปฏบิตัจิงึสําคญัมาก โดยตรงเขา้ไป ไมม่ี

อะไร มแีตข่อ้วตัรตรงไปตรงมา เชน่เราสมาทานศลีทกุวนั พระทา่นก็บอกสงิทผีดิทกุวนั พระให ้

พากนัสมาทาน แตถ่า้สมาทานเฉยๆ ไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดพ้จิารณาตามเหตผุล มันก็เป็นไปไดย้าก 

หาขอ้ประพฤตปิฏบิตัไิมไ่ด ้การบํารงุพระพทุธศาสนานกี็บํารงุอยา่งนัน คอืปฏบิตับิชูา คอืการ

ปฏบิตั ิใหม้ันเป็นศลีจรงิ ใหเ้ป็นสมาธจิรงิ ใหเ้ป็นปัญญาจรงิ มันจงึจะรูเ้รอืง ถา้ไมรู่โ้ดยการปฏบิตั ิ

ไมรู่เ้รอืงพระพทุธศาสนา ถงึจะเรยีนจบพระไตรปิฎกก็ยังไมรู่จั้ก

ในสมัยกอ่น ครังพทุธกาล มสีาวกองคห์นงึชอืวา่ตจุโฉโปฐลิะ ตจุโฉโปฐลิะน ีมปัีญญา

มาก แตกฉานในคมัภรี ์แตกฉานในพระไตรปิฎก มวีดัสาขาตงั ๑๘ แหง่ เป็นคร ูเป็นอาจารย ์จน

ประชาชนศษิยานุศษิยท์งัหลายนับหนา้ถอืตาโดยทัวถงึ ถา้ใครไดย้นิชอืวา่ ตจุโฉโปฐลิะ ก็กลวั

เกรง ไมก่ลา้พดูไมก่ลา้เถยีง เมอืทา่นอธบิายธรรมะ กลัวอํานาจททีา่น ไดเ้รยีนมาก จนแตกฉาน

ในพระไตรปิฎก ฉะนันทา่นตจุโฉโปฐลิะ จงึเป็นพระเถระผูย้งิใหญ ่ในครังพทุธกาล เพราะการ

เรยีน วนัหนงึทา่นไปกราบทลู ถามพระพทุธเจา้ ขณะทา่นกําลงั กราบลงสาธกุาร พระพทุธองค์

ตรัสวา่ "มาแลว้หรอื พระใบลานเปลา่?"

...ซงึในใจ แลว้ก็เลยพดูกนัไป พอทา่นจบประโยคพอสมควรแลว้ จะลาพระพทุธองค์

กลบัวดั... "กลบัอาวาสแลว้หรอืพระใบลานเปลา่?" จะกลับก็ "กลบัแลว้หรอืพระใบลานเปลา่?"

ไมไ่ดห้นา้ไดห้ลงั ทา่นเทศนอ์ยูเ่ทา่นัน ตจุโฉโปฐลิะเป็นอาจารยใ์หญก่็คดิในใจวา่ "เอ...ทาํไม

พระพทุธองคจ์งึรบัสงัอยา่งนนั? เป็นอะไรหนอ..." คดิไปคดิมา คดิตามการศกึษา ยอ้นไป

พจิารณาไป จนเห็นวา่ "เออ...มนัจรงิทพีระองคว์า่ พระใบลานเปลา่" คอืพระเรยีนเฉยๆ ไมไ่ด ้

ปฏบิตั ิเมอืมาดจูติใจของตนก็เหมอืนกนักบัฆราวาส อยากไดอ้ะไรก็อยากไดเ้หมอืนเขา ฆราวาส
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ยนิดอียา่งไร ก็ยนิดอียา่งเขา ความเป็นสมณะไมม่ ีไมม่ธีรรมะอนัซงึบงัเกดิขนึในใจ ทจีะมาขม่จติ

ของตน ใหส้งบระงับดว้ยการอบรมทังหลายได ้จงึเกดิความสนใจ อยากจะออก ปฏบิตั ิแตว่า่การ

จะออกปฏบิตันัินไมม่ทีางทจีะไป ไปหา อาจารยนั์น อาจารยน์ ีลว้นแตเ่ป็น ลกูศษิยข์องทา่นทงั

หมด เขาก็เลยไมรั่บ ธรรมดาคนเรา เห็นครบูาอาจารย ์ก็เคารพเกรงกลวั ไมก่ลา้พดู ก็เลยไมก่ลา้

รับ ใหท้า่นมาปฏบิตัดิว้ย ไปสํานักผูใ้ดก็ตาม ไมก่ลา้รับ ทา่นมคีวามรูม้าก มปัีญญามาก ใครๆ ก็

ไมก่ลา้ตกัเตอืน ไมก่ลา้สอน ถงึแมว้า่ ทา่นนังอยูท่นัีน จะเทศนาวา่กลา่วก็ยังเกรงกลงัอํานาจของ

ทา่น

ทา่นจงึไปหาสามเณรนอ้ยซงึเป็นอรยิบคุคล ทา่นตจุโฉโปฐลิะก็ไปขอปฏบิตั ิกบั

สามเณรนอ้ย เณรบอกวา่ "พระคณุเจา้จะมาปฏบิตักิบัผมถา้ทาํจรงิก็มาได ้แตถ่า้ทาํไมจ่รงิมาไม่

ได"้ ตจุโฉโปฐลิะ จงึมอบกายถวายชวีติ สามเณรใหห้ม่ผา้ เมอืหม่ผา้เรยีบรอ้ยแลว้ เผอญิมี

หนองอยูใ่กล ้ๆ  ทเีป็นเลน เณรก็บอกวา่ "เอา้ ใหว้งิเขา้ไปในหนองน ีวงิลงไป ถา้ยงัไมบ่อกให้

หยดุอยา่หยดุนะ ถา้ยงัไมบ่อกใหข้นึอยา่ขนึนะ...เอา้ วงิ" ตจุโฉโปฐลิะหม่ผา้ดีๆ  แลว้ก็วงิลงไป

ในหนอง ตําลงๆ ๆ เณรนอ้ยไมไ่ดบ้อกใหห้ยดุ ทา่นก็ลงไปจนตวัเปียกหมด เปือนตมเลอะขเีลน

หมด สามเณรจงึบอกวา่ "เอาละ่ หยดุได"้ ทา่นจงึหยดุ สามเณรวา่ "เอาละขนึมา" ทา่นจงึขนึมา 

แสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นละทฐิขิองทา่นแลว้ จงึยอมรับ ถา้ไมย่อมรับจะไมย่อมลงขตึมหรอก คน

ผูใ้หญข่นาดนัน แตว่า่ทา่นยอมไป สามเณรเห็นแลว้ รูอ้ปุนสิยัแลว้ วา่ตจุโฉโปฐลิะเอาจรงิๆ 

เมอืทา่นขนึมาแลว้สามเณรจงึสอนให ้โดยใชว้ธิกํีาหนดอารมณ์ จับอารมณ์ ใหรู้จั้กจติ 

ของตน ใหรู้จั้กอารมณข์องตน เณรก็ยกอบุายอนัหนงึขนึมาวา่ ใหใ้ชว้ธิทีบีรุษุทังหลายจะจับเหยี 

เหยีตวัหนงึเขา้ไปในโพรงจอมปลวกซงึมรีอูยูห่กร ูถา้เหยีเขา้ไปในทนัีนจะทําอยา่งไร เราจงึจะ

จับ มันได ้จะตอ้งปิดไวส้กัหา้ร ูเอาอะไรมาปิดมันไว ้ใหเ้หลอืแคร่เูดยีว สําหรับใหเ้หยีออก นอก

นัน ปิดไวห้มด แลว้ใหนั้งจอ้งมองอยูท่รีนัูน ครันเหยีวงิออกก็จับ อนันฉัีนใด การกําหนดจติก็ฉัน

นัน ตาก็ปิดไว ้หกู็ปิดไว ้จมกูก็ปิดไว ้ลนิก็ปิดไว ้กายกปิ็ด เหลอืแตจ่ติอนัเดยีว ตา ห ูจมกู ลนิ 

กาย ปิดมนัไว ้คอืสํารวมสงัวร ใหกํ้าหนดจติอยา่งเดยีว

การภาวนาก็เหมอืนกนักบับรุษุจับเหยี อยา่งเราจะกําหนดลมหายใจใหม้สีต ิสตคิอื 

ความระมดัระวัง รูอ้ยูว่า่ เดยีวนเีราทําอะไรอยู ่สมัปชญัญะคอืรูต้วัวา่เรากําลงัทําอนันันอยู ่ผูรู้ ้รูว้า่

มันเป็นอยา่งนันอยู ่ใหกํ้าหนดลมหายใจเขา้ ดว้ยการมสีตคิวามระลกึได ้สมัปชญัญะ ความรูต้วั 

การทวีา่ระลกึได ้คอืความรูส้กึทเีกดิขนึในจติ ไมใ่ชก่ารทเีราไปศกึษาทไีหนมา ใหรู้จั้กแตค่วาม

รูส้กึทเีกดิขนึมา จติมนัอยูเ่ฉยๆ มันก็มคีวามรูส้กึขนึมา อนันแีหละเป็นความรูส้กึ สตนิคีวบคูก่นักบั

ความรูส้กึ มสีตอิยูค่อืความระลกึไดว้า่ เราพดูอยู ่หรอืเราทําอยู ่หรอืเรา ไปเดนิอยู ่หรอืเรานังอยู ่

จะไปจะมาก็รู ้นันเรยีกวา่สต ิระลกึได ้สมัปชญัญะ คอืความรูต้วัวา่ บดันเีรากําลังเดนิอยู ่เรานังอยู ่

เรานอนอยู ่เรารับอารมณอ์ะไรอยูเ่ดยีวน ีสองอยา่งน ีทังสตคิวามระลกึได ้และสตสิมัปชญัญะ

ความรูต้วั ในการทเีราระลกึไดอ้ยูเ่สมอนัน เราก็จะสามารถรูใ้จของเราวา่ ในเวลานมีันคดิอยา่งไร 

เมอืถกูอารมณ์ชนดินันมามันคดิอยา่งไร อนันเีราจะรูจั้ก

ผูท้รัีบรูอ้ารมณ์นันคอืตวัจติ อารมณค์อืสภาวะทมีันจรเขา้มา เชน่วา่มเีสยีง เชน่เสยีง

เขา ไสกบอยูน่ ีมันเขา้ทางหแูลว้ จติก็รับรูว้า่เสยีงกบนัน ผูท้รัีบอารมณ์รับรูเ้สยีงกบนันเรยีกวา่จติ 

ทนี ีจติทรัีบรูน้เีป็นจติทหียาบๆ เป็นจติทปีกตขิองจติ บางทเีรานังฟังเสยีงกบอยูรํ่าคาญ ในความ



รูส้กึ ของผูท้รัีบรู ้เราจะตอ้งอบรมผูท้รัีบรูนั้นใหม้ันรูต้ามเป็นจรงิอกีทหีนงึ ทเีรยีกวา่พทุโธ ถา้หาก

วา่ เราไมรู่แ้จง้ตามเป็นจรงิ เราอาจจะรําคาญในเสยีงคนหรอืเสยีงรถ หรอืเสยีงกบ มแีตจ่ติเฉยๆ 

รับรูว้า่รําคาญ รูต้ามสญัญา ไมไ่ดรู้ต้ามความเป็นจรงิ เราจะตอ้งใหม้ันรู ้ในญาณทัศนะ คอือํานาจ

ของจติทลีะเอยีด ไหรู้ว้า่เสยีงกบทดีงัอยูนั่น ก็สกัแตว่า่เสยีงเฉยๆ ถา้หากวา่ไมย่ดึมันถอืมัน มนัก็

ไมรํ่าคาญอะไร เสยีงก็ดงัของมันไป เราก็นังรับรูไ้ป อนันัน ก็เรยีกวา่รูถ้งึอารมณข์นึมา นถีา้

หากวา่เราภาวนาพทุโธ มคีวามรูแ้จง้ในเสยีงกบ เสยีงกบนัน ไมไ่ดม้ากวนใคร มันก็ดงัอยูต่าม

สภาวะ เสยีงนไีมใ่ชส่ตัว ์ไมใ่ชบ่คุคล ไมใ่ชต่วัคนเราเขา เรยีกวา่เสยีงเทา่นัน มันก็ทงิไป วางไป

ถา้รูอ้ยา่งนคีอืจติรูโ้ดยสภาวะทเีรยีกวา่ พทุโธ คอืความรูแ้จง้ตลอด เบกิบาน รูต้าม

ความเป็นจรงิ เสยีงก็ปลอ่ยไปตามเรอืงของเสยีง ไมไ่ดร้บกวนใคร นอกจาก เราจะไป ยดึมันวา่

"เออ...เราราํคาญ" ก็เลยเกดิทกุขข์นึมา นเีหตใุหท้กุขเ์กดิขนึมา เหตทุมีทีกุขข์นึมา ก็เพราะอะไร 

ก็เพราะเราไมรู่จั้กเรอืงตามความจรงิ ยังไมไ่ดภ้าวนาพทุโธ ยงัไมเ่บกิบาน ยังไมต่นื ยังไมรู่จั้ก มี

แตเ่ฉพาะจติลว้นๆ ทยีังไมบ่รสิทุธ ิเป็นจติทใีชก้ารงานอะไร ยังไมไ่ดเ้ต็มที

ดงันันพระพทุธเจา้จงึใหฝึ้กหดั ฝึกจตินใีหม้กีําลัง การทําจติใหม้กํีาลงั การทํากาย ให ้

มกํีาลงั มลีกัษณะอนัเดยีวกนั แตม่วีธิกีารตา่งกนั การฝึกกําลงักาย เรายอ่มเคลอืนไหว อวยัวะ มี

การนวดกาย เหยยีดกาย เชน่วงิตอนเชา้ ตอนเย็น เป็นตน้ นเีรยีกวา่ออกกําลงักาย กายนันก็จะมี

กําลงัขนึมา จะคลอ่งแคลว่ขนึมา เลอืดลมจะมกํีาลังวงิไปมาสะดวก ตามเสน้ประสาทตา่งๆ ได ้

กายจะมกํีาลงัดกีวา่เมอืไมไ่ดฝึ้ก แตก่ารฝึกจติใหม้กํีาลงั ไมใ่ชใ่หม้ันวงิ ใหม้ันเคลอืนไหวอยา่ง

กบัการออกกําลงักาย คอื ทําจติใหม้ันหยดุ ทําจติใหพั้กผอ่น เชน่เราทําสมาธยิกอนัใดอนัหนงึ

ขนึมา เชน่วา่ อานาปานสต ิลมหายใจเขา้ออก อนันเีป็นรากฐาน เป็นเป้าหมายในการเพง่ในการ

พจิารณา เราก็กําหนด ลมหายใจ การกําหนดก็คอืการรูต้ามลมนันเอง กําหนดลมเขา้ แลว้ก็

กําหนดลมออก กําหนดใหรู้ร้ะยะของลม ใหม้คีวามรูอ้ยูใ่นลม ตามรูล้มเขา้ออกสบาย แลว้

พยายามปลอ่ย สงิทังหลายออก จติของเราก็จะมกํีาลงั เพราะวา่มอีารมณ์เดยีว ถา้หากวา่เรา 

ปลอ่ยใหจ้ติ คดิอยา่งนัน อยา่งน ีสารพัด มหีลายอารมณ์ มนัไมร่วมเป็นอารมณ์เดยีว จติเราก็จะ

หยดุไมไ่ด ้ทวีา่จติหยดุไดนั้นก็คอื หยดุในความรูส้กึ ไมค่ดิแลน่ไปทัวไป เชน่วา่เรามมีดีเลม่หนงึ 

ทเีราลับไวด้แีลว้ แลว้มัวแตฟั่นหนิ ฟันอฐิ ฟันหญา้ ไปทัว ถา้เราฟันไมเ่ลอืกอยา่งน ีมดีของเรา ก็

จะหมดความคม เราจงึตอ้งฟันแตส่งิทจีะเกดิประโยชน ์จติก็เหมอืนกนั ถา้เราปลอ่ยใหจ้ติ แลน่

ไปในสงิทไีมเ่ป็นสาระประโยชน ์ก็จะไมไ่ดป้ระโยชน ์จตินันจะไมม่กีําลัง ไมไ่ดพั้กผอ่น ถา้จติไม่

มกํีาลงั ปัญญามนัก็ไมเ่กดิ จติไมม่กํีาลงั คอืจติทไีมม่สีมาธเิลย ถา้จติไมไ่ดห้ยดุ จะเห็นอารมณ์

นันไมไ่ดช้ดัเจน ถา้เรารูจั้กวา่ จตินเีป็นจติ อารมณ์เป็นอารมณ ์นคีอืหวัขอ้แรกทจีะตงัพระพทุธ

ศาสนาขนึมาได ้นคีอืตวัศาสนา เราบํารงุใหจ้ตินเีกดิขนึ เป็นลกัษณะของการปฏบิตั ิใหเ้ป็นสมถะ 

ใหเ้ป็นวปัิสสนา รวมกนัเขา้เป็นสมถะวปัิสสนา เป็นขอ้ปฏบิตัมิาบํารงุจติใจใหม้ศีลีมธีรรม ใหจ้ติ

ไดห้ยดุ ใหจ้ติไดเ้กดิปัญญา ใหรู้เ้ทา่ ตามความเป็นจรงิของมัน

ถา้พดูตามความเป็นจรงิ อยา่งทวีา่เราเกดิมาเป็นมนุษย ์กริยิาทเีราอยู ่กริยิาทเีรากนิ 

กริยิาทมีันเป็นอยูท่กุวันน ีเราก็เหมอืนกนักบัเด็กนอ้ย เด็กนอ้ยมันไมรู่เ้รอืงอะไร ถา้ผูใ้หญม่ามอง

ดกูริยิาของเด็ก การเลน่การกระโดดนัน มันไมไ่ดเ้กดิประโยชนอ์ะไร จติเราทไีมไ่ดฝึ้กก็เหมอืนกนั 

เป็นจติทไีมม่กํีาลงั จะพดูก็ไมม่สีต ิการกระทําก็ไมม่ปัีญญา เสอืมไมรู่จั้กวา่มันเสอืม เสยีก็ไมรู่จั้ก

วา่มันเสยี ไมรู่เ้รอืงเลน่ไปตามประสาเด็ก จติเราทไีมรู่จั้กจะเป็นอยา่งนัน



ฉะนันจงึควรฝึกจติของเรา พระพทุธเจา้ตรัสวา่ฝึกจติอนัน ีอบรมจติอนันใีหม้าก ถงึแม ้

วา่เราบํารงุพระพทุธศาสนาดว้ยปัจจัย ๔ ปัจจัยลาภทงัหลายก็จรงิ กเ็ป็นเพยีงสงิทผีวิเผนิ เป็นแต่

เศษเปลอืกๆ เป็นแตก่ระพ ีการบํารงุพระพทุธศาสนาทแีทจ้รงินันคอื การปฏบิตันิเีอง ไมม่อีนัอนื

ไกลอะไร ทเีราฝึกอยูน่ ีฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกจติของเราน ีเรยีกวา่ขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิแลว้มันจะ

ถา่ยทอดไปหลายๆ แหง่ ถา้หากวา่คนเรามคีวามซอืสตัย ์มคีวามสจุรติ มศีลีธรรม การประพฤติ

ปฏบิตัใินกาลอนาคตมนัก็เจรญิทังนันแหละ ไมม่เีรอืงอจิฉา ไมม่เีรอืงพยาบาท ศาสนาก็สอนให ้

เป็นอยา่งนัน ใหเ้ขา้ใจอยา่งนัน เหมอืนกบัพวกเราทงัหลาย สมาทานศลีกนันเีอง ไมใ่ชโ่ดย

ลกัษณะททํีาตามประเพณีรับศลีเฉยๆ สงิททีา่นแนะนําสงัสอนนัน มันเป็นเรอืงจรงิ ถงึพดูเราก็พดู

ได ้ถงึเรยีนเราก็เรยีนได ้ถงึวา่เราก็วา่ได ้ยังเหลอืแตก่ารปฏบิตัเิทา่นัน เราจงึยงัไมรู่เ้รอืง

ถา้หากวา่การปฏบิตั ิคอืการปฏบิตับิชูานไีมเ่กดิขนึเมอืไร มนัก็จะทําใหเ้ราไมเ่ขา้ถงึ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ตลอดชวีติหลายๆ ชวีติก็ได ้หรอืจะพดูงา่ยๆ วา่จะไมรู่เ้รอืง หลกั

พระพทุธศาสนานเีลยกไ็ด ้คลา้ยกบัผลไมช้นดิหนงึ ทเีขาเลา่วา่มันหวานหรอืเปรยีวหรอืมัน เมอื

ไมไ่ดก้นิจะยงัไมเ่กดิประโยชนโ์ดยสมบรูณ์ ถงึแมว้า่มันจะเป็น พันธุท์ดีกี็ตามเถอะ เราไมรู่เ้รอืง 

ถา้เราไมรู่จั้กผลไมต้ามความเป็นจรงิ เรอืงพระพทุธศาสนานกี็เหมอืนกนั ถา้เราขาด จากการ

ภาวนาเราจะไมรู่เ้รอืงทาน ไมรู่เ้รอืงศลีไมรู่เ้รอืงภาวนา

ฉะนันการปฏบิตันิจีงึเป็นกญุแจ กญุแจภาวนา แมก่ญุแจนันจะเป็นอะไรกช็า่งเถอะ เรา

ถอืลกูกญุแจมันไวใ้นมอืเรา ถงึมันจะปิดแน่นเทา่ไรก็ชา่ง ถา้เราเอาลกูกญุแจไปเปิดเมอืไร ก็

สําเร็จประโยชนเ์มอืนัน ถา้หากวา่กญุแจไมม่ลีกู ก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ของอยูภ่ายในลงั เราก็เอา

ไมไ่ด ้อนันเีหมอืนกนัฉันนัน ฉะนันพระพทุธเจา้จงึใหเ้รยีนรูส้งิทังหลายเหลา่นี

ความรูม้อียูส่องอยา่ง คนทรีูจั้กธรรมะนัน ทา่นไมไ่ดเ้อาความจํามาพดู แตท่า่นเอา 

ความจรงิมาพดู คนทางโลกก็เอาความจํามาพดูกนั และก็พดูในแงท่วีา่ยกหชูหูางขนึไป เชน่วา่ 

เราพรากกนัมานานแลว้ ไปอยูต่า่งประเทศกนัหรอือยูต่า่งจังหวดักนัมานาน อกีวนัหนงึขนึรถ ก็

บงัเอญิพบกนัเขา้ "แหม ผมดใีจเหลอืเกนิ ผมนกึวา่จะไปเยยีมคณุอยูเ่ร็วๆ น"ี อนันไีมใ่ช ่ความ

เป็นจรงิ ไมเ่คยนกึเลย แตไ่ปปรงุขนึในเดยีวนัน คอืพดูดว้ยความดใีจในปัจจปัุน ก็เป็นเรอืงโกหก

ขนึมา โกหกอยา่งนันแหละ แตไ่มรู่ต้ัว ความจรงิไมไ่ดค้ดิวา่จะไปเยยีม ไมเ่คยไดค้ดิสกัท ีมันมี

ความรูส้กึเกดิขนึในเวลานัน จงึพดูขนึในเวลานัน นโีกหก โดยทไีมรู่จั้กตวัเอง อยา่งนกี็ม ีนเีป็น

กเิลสชนดิหนงึ คอืไมไ่ดเ้ป็นความจรงิในคําทเีราพดูในเวลานัน แตม่ันปรงุแตง่ขนึใหทํ้าได ้นเีป็น

เรอืงโกหกอยา่งละเอยีด และคนเราชอบพดูกนัอยา่งนัน ชอบพดูอยา่งนัน ชอบวา่อยา่งนัน

ฉะนันเรอืงจติใจน ีพระตจุโฉโปฐลิะก็ทําตามทสีามเณรวา่...หายใจเขา้หายใจออก 

พจิารณามสีต ิมสีมัปชญัญะ มคีวามรูร้อบคอบอยู ่จงึเห็นความโกหกของมัน โกหกเรอืง จติใจ

ของตวัเอง เห็นกเิลสทงัหลายเมอืมันออกมา เหมอืนกบัเหยีออกมาจากโพรง พอโผลข่นึมาก็เห็น

ทนัท ีจบเรอืงมันเลย เดยีวมันก็เกดิปรงุขนึมา เดยีวมันก็เกดิแตง่ขนึมา เกดิปรงุโดยวธินัีน เกดิ

แตง่โดยวธิอีนัน ีความคดิของเรานันเป็นสงัขตะธรรม คอืปัจจัยมันปรงุไดแ้ตง่ได ้ไมไ่ดเ้ป็น

อสงัขตะธรรม คอืสงิทปัีจจัยไมไ่ดป้รงุไมไ่ดแ้ตง่ จติทอีบรมดแีลว้ มคีวามรูส้กึดแีลว้ อารมณม์ัน

ปรงุไมไ่ด ้แตง่ไมไ่ด ้ไมไ่ดเ้ชอืใคร ตรัสรูต้ามความเป็นจรงิ เรยีกวา่อรยิสจั รูต้ามอรยิสจั คอืรูต้าม

ความเป็นจรงิ อารมณ์มันจะบดิพรวิวา่อนันันด ีอนันันงาม อนันันอยา่งไรก็ตาม ถา้หากวา่มพีธุโธ



ในใจ ก็โกหกไมไ่ด ้คอืรูจ้ติตามเป็นจรงิของมันแลว้ อารมณจ์ะปรงุแตง่ไมไ่ด ้เห็นอารมณ์ ก็เห็น

วา่มันเป็นของไมเ่ทยีง อารมณน์มีนัเป็นทกุข ์ผูไ้ปยดึอารมณ์นันก็จะเป็นทกุข ์เพราะอารมณ์นัน

มันไมเ่ทยีงอยูแ่ลว้

เพราะฉะนัน จะไปอยูใ่นทศิไหนก็ตามผูรู้เ้ป็นอยา่งนัน ตจุโฉโปฐลิะก็มารูอ้ยา่งนัน ดู

อารมณท์มีนัเกดิขนึกบัจติ ดเูรอืงจติมนัเป็นโกหกหลายอยา่ง ทา่นก็รูเ้รอืงของมัน จับตวัของมัน

ไดว้า่ "เออ...อนันตีวัโกหก มนัเป็นตวัสําคญันะ อนันมีนัพาใหเ้ราดใีจจนเกนิพอด ีพาใหเ้รา

เสยีใจจนเกนิพอด ีใหเ้ราวนเวยีนอยูใ่นวฏัฏะสงสารน ีทงัสขุ ทงัทกุข ์ทงัด ีทงัชวั ตลอดเวลา ก็

เพราะตวันเีอง" ตจุโฉโปฐลิะรูเ้รอืงของมันแลว้ ทา่นก็จับตวัมนัได ้เหมอืนกนักบับรุษุจับเหยีได ้

คอืจับตวัการมันได ้

เรานกี็เหมอืนกนั มจีติตวัเดยีวนแีหละเป็นสงิทสํีาคญั ฉะนันทา่นจงึใหอ้บรมจติ จติก็

เรยีกวา่จติ จะเอาอะไรมาอบรมมันอกีละ่ จติน?ี ถา้เรามสีต ิมสีมัปชญัญะอยูเ่สมอๆ แลว้ เราก็รูจั้ก

จติ ผูรู้นั้นคอืรูเ้หนอืกวา่จติขนึไปอกี คอืผูรู้ส้ภาวะของจตินัน จตินกีเ็ป็นจติ ผูท้รีูว้า่ จตินสีกัแตว่า่

จติ นันแหละเรยีกวา่ผูรู้ ้ผูรู้เ้หนอืกวา่จติของเราไปอกี จงึไดต้ามรักษาจติของตน จงึสอนจติของ

ตนใหรู้ว้า่อนันผีดิ อนันถีกูได ้ในทสีดุพดูตามธรรมชาตแิลว้ มันก็สดุแตจ่ติเทา่นัน มนุษยเ์รามัน

สดุแตจ่ติ ทมีันเพยีงแตแ่ตง่ไปแตง่มา ถา้มันแตง่ไปแตง่มา และไมม่สีงิทรีูย้งิไปกวา่ นันอกี จติ

ของเราก็เป็นหมัน ฉะนัน อาศยัจติอนันเีป็นผูรั้บฟัง ทา่นจงึเรยีกวา่ภาวนาพทุโธ คอืความรูแ้จง้รู ้

เบกิบานตลอด รูถ้งึทสีดุ รูเ้หนอืกวา่จติของเราอกี รูเ้รอืงของจติทกุอยา่ง ฉะนันพระพทุธเจา้จงึ

ใหอ้บรม คอื การภาวนา เอาพทุโธนันไปบรกิรรม ใหม้ันรูจ้ติ ใหม้ันรูเ้หนอืกวา่จติ ใหเ้ห็นแตจ่ติน ี

จะคดิดกี็ตาม คดิชวัก็ตาม จนกวา่ผูรู้นั้นรูว้า่ จตินสีกัแตว่า่จติเทา่นัน ไมใ่ชบ่คุคลตวัตน เราเขา นี

เรยีกวา่ จติตานุปัสสนา ถา้เห็นอยา่งนแีลว้ จติเป็นอนจิจัง ทกุขงั อนัตตา จติอนันันยังไมเ่ป็นของ

เราอกี ยังโกหกเราไดอ้กี

สรปุความไดว้า่ จติก็เป็นผูรั้บรูอ้ารมณ ์อารมณ์ก็เป็นอารมณ์ จตินกี็เรยีกวา่จติ ผูรู้ ้ทัง

จติ ทังอารมณ์นัน มันเหนอืกวา่จติ เหนอืกวา่อารมณ์ไปอกี มันเป็นของมันอยา่งนัน แลว้มนัก็ม ี

สงิทมีันซบัซอ้นอยูเ่สมอ ทา่นเรยีกวา่สต ิสตนิกี็มทีกุคน แมวมันก็มเีวลาทตีะครบุหนูกนิ สนัุขมันก็

มสีตเิวลามันจะเหา่คน กดัคน อนันันก็เรยีกวา่สตเิหมอืนกนั แตไ่มใ่ชส่ตโิดยธรรมะ คนทกุคนกม็ี

สตเิหมอืนกนั ก็เหมอืนกนักบักาย ใหเ้ราพจิารณากายของเรา "จะพจิารณาอะไร กายน ีใครจะไม่

เห็นมนั เกศาก็เห็น โลมาก็เห็น นขาก็เห็น ผม ขน เล็บ ฟนั หนงั เห็นหมด แลว้จะใหม้นัรูอ้ะไรอกี" 

แน่ะ มันก็เป็นอยา่งนคีนเรา เห็นอยูแ่ตว่า่ไมเ่ห็นถงึทสีดุของความเห็น ไมเ่ห็นโดยพทุโธ ผูรู้แ้ลว้

ตนืแลว้ เห็นตามธรรมชาต ิคอืเห็นกายเป็นกาย เห็นกายเฉยๆ ก็ยงัไมพ่อ ถา้เห็นกายเฉยๆ มนั

เสยีหาย ใหเ้ห็นภายในกายเขา้ไปอกีทหีนงึ มันจงึจะชดัเจนเขา้ไป ถา้เห็นแตก่ายสว่นเดยีวมันก็

หลงกาย ก็ยังรักสวยรักงาม ไมเ่ห็น อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา จงึเป็นกามฉันทะ ยังตดิอยูใ่นรปู ใน

เสยีง ในกลนิ ในรส ในโผฏฐัพพะ ผูเ้ห็นกายกอ้นนคีอืตาเนอืธรรมดา เห็นแตรั่กคนนัน เกลยีดคน

น ีอนันันสวย อนันันไมส่วย พระพทุธเจา้สอนวา่อนันันยงัไมพ่อ ตอ้งรูด้ว้ยตาของจติอกีทหีนงี ให ้

เห็นกายในกาย ถา้เห็นกายในกาย มองเขา้ไปในกายมนัมอีะไรบา้ง ออ้ มนัไมน่่าดเูลยนะ ของ

วนันกี็ม ีของแตเ่มอืวานนกี็ม ีอยูใ่นนัน ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร อยา่งนมีันจะเห็นแจง้เหนอืขนึไป 

พจิารณาใหเ้ห็นดว้ยตาจติ ดว้ยปัญญาจักษุ เห็นดว้ยปัญญา



ไอค้วามเห็นมันตา่งกนัอยา่งนัน บางคนถา้สอนใหพ้จิารณา เกศา โลมา นขา ทันตา 

ตโจ ก็ไมรู่จ้ะพจิารณาอะไร ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็เห็นอยูแ่ลว้ แตม่ันไมเ่ห็นนะ เห็นดว้ยตาเทา่

นัน ตาผบีา้นมีันดแูตส่งิทน่ีาด ูสงิใดไมน่่าด ูก็ไมไ่ดด้สูงิเหลา่นัน มันเลอืกอยา่งนันนะ คําวา่ เห็น

กายในกาย คอืเห็นใหม้ันแจง้กวา่นัน ดงันันใหพ้จิารณากาย แลว้พจิารณา เห็นกายในกาย มันก็

เห็นชดัเขา้ไปอกี มันละเอยีดกวา่กนัเทา่นัน

ตวันเีป็นตวัพจิารณาถอนความยดึมนัในขนัธห์า้ได ้ถา้ถอนความยดึมนัถอืมัน มนัก็

เหมอืนกนักบัถอนทกุขอ์อกดว้ย ก็เพราะสงิทังหลายนันเป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิ ถา้ทกุขเ์กดิ มันจะ

เกดิในทนี ีคอือปุาทานขนัธห์า้ ไมใ่ชว่า่ขนัธห์า้เป็นทกุขน์ะ ตวัอปุาทานขนัธห์า้ ยดึมนัขนัธห์า้ วา่

เป็นเรา นันแหละเป็นทกุข ์ถา้เราเห็นเชน่นันตามความเป็นจรงิ คอืการภาวนา มนัก็จะคลายออก

เหมอืนเกลยีว เหมอืนน๊อต หมนุทางซา้ยเรอืยๆ มันก็ถอนออกมา เรอืยๆ มันไมแ่น่น มนัไมห่นา 

มันไมต่งึ ไมเ่หมอืนเรา หมนุเขา้ทางขวา มันถอย มันวาง มันละ ไมต่งึในความด ีในความชวั ใน

ลาภ ในยศ ในสรรเสรญิ สขุทกุขน์นิทาประการใด ถา้เราไมรู่จั้ก สงิทังหลายเหลา่น ีมนัก็หมนุเขา้

ไปเรอืยๆ หันเขา้ไปบบีตวัเองเรอืยๆ ก็เป็นทกุข ์หมดทกุสงิ ทกุอยา่ง ถา้เรารูเ้รอืงเหลา่น ีมันก็

เหมอืนกบัคลายเกลยีวออกมา ในทางธรรมะ ทา่นเรยีกวา่ เกดินพิพาน คอืความเบอืหน่าย เบอื

หน่ายแลว้ ก็คลายความกําหนัด รักใคร ่ความยดึมันถอืมัน ถา้หากเราคลายความยดึมนัถอืมนัมัน

แลว้ มันก็สบายละ่

ยกตวัอยา่ง เชน่ ศรีษะของเรา ในเมอืงไทยเราหวันเีป็นสงิทสํีาคญัแท ้ๆ  แตะมันไมไ่ด ้

จะไปจับหวักน้กลางทางก็ตกีนัเลย คอืมันยังไมย่อม ถา้ยอมเหมอืนนายพล นายพันทังหลายทมีา

หาอาตมาใหเ้ป่าศรีษะก็ไมเ่ป็นไร จับศรีษะไดส้บาย เขากลบัมกํีาลงัใจอกีดว้ยซํา แตว่า่เขายอม

เสยีสละคราวหนงึ ถา้เจอกนัตามทาง ไปจับศรีษะอยา่งนันตกีนัเลย นมีันเกดิทกุขต์รงตวัน ีมนัยดึ

มันถอืมันตวัน ีอาตมาเคยไปในประเทศตา่งๆ เขาจับหวักนัเลย ผูห้ญงิก็ตามผูช้ายตาม จับหวักนั

เลย มันก็จรงิของเขานะน ีถา้ไมย่ดึมันมากมันก็ผาสขุจรงิๆ ถา้มาในเมอืงไทยน ีจะจับหวัเขา่นกี็

ไมเ่ป็นไร เราไมไ่ดถ้อืมัน ถา้จับหัวก็ถอืกนัจรงิๆ วา่เป็นสงิสําคญัทสีดุ นคีอืความยดึความหมาย

มัน ทจีรงิทกุๆ สว่นในรา่งกายนมีนัก็เทา่ๆ กนั แตส่ว่นทเีรายดึแท ้ๆ  นคีนเราก็ผกูพันไวซ้งึความ

ยดึมันถอืมัน

อนันันแหละเป็นเหต ุทนัีนเป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิ ฉะนันเราดบัเหตเุสยีไมใ่หม้นัมรีากฐาน 

อยา่ใหม้ันมพีนืฐานททีกุขจ์ะเกดิ เชน่วา่ เราพจิารณารา่งกายของเรา มนัก็เสมอกนัทังนัน ทาง

ลา่งทางหวัมันก็พอปานกนั ขา้งๆ กบัทางหัวมนัก็พอปานกนั มนัก็พอปานเกา่อยู ่ถา้เราคดิใหด้ีๆ  

เขามาตบตวัเรามันก็พอปานเกา่อยูไ่มเ่ป็นไร นคีอืผูท้ลีะเหตไุด ้มันมเีรอืงเทา่นแีหละมนุษยเ์ราน ี

มคีวามยดึมนัรปูเดยีวเทา่น ีอาศยัรปูเดยีวเทา่นกี็ฆา่กนัเลย มันก็เรอืงเทา่นเีอง ไมม่เีรอืงมาก พดู

ถงึสว่นบคุคลก็เป็นเรอืงเทา่นัน เรอืงครอบครัวก็เรอืงเทา่น ีเรอืงประเทศชาตกิ็ไมม่อีะไรมเีทา่น ี

ไมใ่ครไดเ้ลย เลยรบกนั ฆา่กนัเลย ไมม่ใีครไดอ้ะไรสกัคน ไมรู่เ้ป็นอะไร ฆา่กนัเฉยๆ 

มอํีานาจ มลีาภ มยีศ มสีรรเสรญิ มสีขุ มทีกุข ์มันเป็นโลกธรรม ธรรมทคีรอบงําสตัว์

โลก อยู ่สตัวโ์ลกจงึเป็นไปตามโลกธรรม มนีนิทาหนงึ มสีขุหนงึ มทีกุขห์นงึ ทา่นเรยีกวา่

โลกธรรม ธรรมเหลา่นเีป็นธรรมทชีงั เป็นธรรมทนํีาความทกุขม์าให ้ถา้ไมภ่าวนา ถา้ไมพ่จิารณารู ้

เทา่ มันก็เป็นทกุข ์ฆา่กนัได ้ทําอะไรกไ็ด ้เรอืงลาภ เรอืงยศ เรอืงอํานาจน ีเพราะอะไร เพราะถา้



ไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดพ้จิารณา มันไมส่มําเสมอกนั เดยีวเขาตงัเป็นนันเป็นนขีนึมา เป็นผูใ้หญบ่า้น 

เป็นกํานันขนึ เป็นนันเป็นน ีเป็นขนึเลย แตก่อ่นเคยมผีูเ้ฒา่ เลา่เรอืงผูใ้หญบ่า้นชวั ใหฟั้ง พอเขา

ใหย้ศเป็นผูใ้หญบ่า้น ตงัเป็นผูใ้หญบ่า้นขนึมา ก็หลงอํานาจตน เพอืนเกา่ ก็เลน่ดว้ยไมไ่ด ้

เหมอืนเกา่ นลีะ มาแลว้ก็วา่ "อยา่มาใกลก้นันะ มนัไมเ่หมอืนเกา่แลว้นะ"

มลีาภก็ด ีมยีศก็ด ีมสีรรเสรญิก็ด ีมสีขุ มทีกุขก์็ด ีพระพทุธองคก์็ใหรู้ม้ันเสยี ใหม้นัพอ

ปานเกา่ เทา่นันแหละ เอาไวเ้พอืใชใ้นการงาน แลว้ก็วางไวพ้อปานเกา่ เป็นคนผูเ้ดยีว กบัผูเ้กา่ 

ถา้ไมรู่เ้ทา่ลาภยศสรรเสรญินนิทา ก็ฆา่กนัเลย หลงอํานาจของตน หลงลกูหลาน หลงหมดทกุคน 

ถา้รูจั้กดแีลว้ก็เห็นวา่เป็นพวกเดยีวกนัเถอะ เรอืงนเีป็นเรอืงสมมตแิท ้ๆ  แตม่ันเป็นกเิลสมาก ทา่น

เรยีกวา่โลกธรรม สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามธรรมน ีมคํีาสอนของ พระพทุธเจา้วา่ เรอืงทงัหลาย

เหลา่น ีมันเกดิขนึมาทหีลงั เมอืเกดิมาแรกๆ ก็มรีปูกบันาม เกดิขนึมาเฉยๆ ครังเอานาย "ก" เขา้

มาใส ่นเีป็นไปดว้ยสมมต ิตอ่มาก็มเีรอืงนายพล นายพันขนึมา ถา้ไมรู่เ้รอืงสงิทงัหลายเหลา่น ีก็

ถอืวา่เป็นของจรงิ ก็เลยแบกไว ้แบกลาภไว ้แบกชอืไว ้แบกเสยีงไว ้มอํีานาจ ชนีกใหเ้ป็นนก ชี

หนูใหเ้ป็นหนู หมดทกุอยา่งก็ได ้เกดิอํานาจขนึมา เอาคนนันไปฆา่เสยี เอาคนนไีปตดิคกุเสยี 

อยา่งนแีหละ จงึมอํีานาจขนึมาเพราะเกยีรต ิคําวา่เกยีรตนัินตรงนันแหละ มันเป็นอปุาทาน พอมี

เกยีรตขินึมาเป็นตน้ก็สงัเลย ผดิๆ ขดัๆ ก็ทําไปดว้ยอํานาจตน ทําไปตามอารมณ์ของตน ก็เลยไป

ตามความผดิอนันันเรอืย มนัจงึขาดจากธรรมะ

นเีรอืงขอ้ปฏบิตั ิถา้รูแ้ลว้ก็ไมทํ่าอยา่งนัน ความดคีวามชวัมนัมแีตไ่หนแตไ่รมา ลาภยศ

มันก็มขีนึมา ก็ใหม้นัมแีตเ่ฉพาะลาภนัน เฉพาะยศนัน อยา่ใหม้นัมมีาถงึเรา เอามาใชเ้ฉยๆ ตาม

การงานแลว้ก็ทงิไป เราก็พอปานเกา่ ถา้เราไดภ้าวนาเรอืงสงิเหลา่นแีลว้ ถงึมันจะไดอ้ะไรขนึมาก็

ด ีก็ไมห่ลงทาง สบายอยูเ่หมอืนเกา่ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัทังหมด ไมม่อีะไร เรอืงนพีระ

พทุธเจา้ใหพ้จิารณาอยา่งน ีจงึจะรูเ้รอืงมนัตามเป็นจรงิ ถา้เราไดอ้ะไรขนึมา ไมม่อีะไรจะปรงุได ้

แตง่ได ้เขาตงัใหเ้ป็นกํานัน เป็นแตไ่มเ่ป็น เขาจะใหเ้ป็นผูใ้หญบ่า้น ก็เป็นอยูแ่ตไ่มเ่ป็น เขาให ้

เป็นอนันันอนัน ีก็เป็นอยู ่แตไ่มเ่ป็น เบอืงปลายเราจะเป็นอะไร? มันก็ตายเหมอืนเกา่เทา่นันแหละ 

เขาจะใหเ้ป็นกํานัน เป็นผูใ้หญบ่า้น มันก็เหมอืนเกา่ จะใหว้า่อยา่งไร ถา้เราคดิอยา่งนันแลว้ มนัก็

ด ีแน่นหนาด ีมันก็พอปานเกา่เทา่นันแหละ นเีรยีกวา่คนไมห่ลง จะเอาอะไรมาใหม้ันก็ยงัเป็น

อยา่งนันแหละ มนัสกัแตว่า่สงัขาร ไมม่อีะไรจะมาปรงุ จะมาแตง่จติใจใหเ้กดิ ราคะ โทสะ โมหะ 

ไมม่ ีอนันแีหละเป็นผูท้บํีารงุพระพทุธศาสนา ใหผู้ท้ถีกูบํารงุก็ด ีผูท้ตีงัใจบํารงุก็ด ีใหค้ดิในแงน่ี

ใหม้าก ใหม้ศีลีธรรมเกดิขนึในจติใจของตน

นสีรปุไดว้า่ การบํารงุพระพทุธศาสนาทแีน่นอน ตอ้งบํารงุอยา่งน ีบํารงุใหอ้าหาร ให ้

การขบการฉัน ใหท้อียูอ่าศยั ใหย้าบําบดั โรคกเ็หมอืนกนั แตม่ันถกูแตก่ระพขีองมัน ฉะนันทายก

ทายกิาทังหลาย ทไีดฟั้งเทศนฟั์งธรรมบําเพ็ญกศุลนัน อยา่ลมือนัน ีไมม้ันกม็เีปลอืก มกีระพ ีมี

แกน่ สงิทงัสามนอีาศยัซงึกนัและกนั จะมแีกน่ไดก้็เพราะเปลอืก จะมเีปลอืกได ้ก็เพราะกระพ ีจะ

มกีระพไีดก้็เพราะแกน่ มันรวมกนัเหมอืนกบัศลี สมาธ ิปัญญา ศลี คอืการ ตงักาย วาจา ใหเ้รยีบ

รอ้ย สมาธกิ็คอืการตังใจมนั ปัญญาคอืการรอบรู ้ในกองสงัขาร ทังหลาย ใหเ้รยีนกนัอยา่งน ีให ้

ปฏบิตัอิยา่งน ีเป็นปฏบิตับิชูา จงึจะเป็นผูท้บํีารงุพระพทุธศาสนาทลีกึซงึ



ถา้หากวา่เราไมไ่ดเ้อาสงิทงัหลายนมีาปฏบิตัทิใีจ ทมีลีาภมากก็หลง มยีศก็หลง จะมี

อะไรก็หลงหมด ทกุอยา่งมันเป็นเรอืงอยา่งนัน ถา้หากวา่เราบํารงุแตส่งิทังหลายภายนอก เรอืง

ทะเลาะขดัแยง้กนัไมม่หียดุ เรอืงผูนั้นกอ่กรรมกบัคนนกี็ไมห่ยดุ เรอืงการแทงมดีกนั ยงิปืนกนั ก็

ไมม่หียดุ กอ่นจะหยดุไดต้อ้งพจิารณาเรอืง ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ทกุข ์นนิทา พจิารณาขอ้

ประพฤตปิฏบิตั ิใหเ้ป็นศลีธรรม ใหร้ะลกึวา่ชาวโลกเรานกี็เป็นกอ้นเดยีวกนั เห็นวา่เราก็เหมอืน

เขา เห็นเขาก็เหมอืนเรา เขาสขุเราก็สขุ เขาทกุขเ์ราก็ทกุขเ์หมอืนกนั มนัก็พอปานกนั พจิารณา

อยา่งน ีก็จะเกดิความสบาย เกดิธรรมะขนึมา นเีป็นหลกัของพระพทุธศาสนา ผูท้บํีารงุพระพทุธ

ศาสนา กบํ็ารงุศลี บํารงุสมาธ ิบํารงุปัญญา ใหเ้กดิขนึสมําเสมอได ้จงึจะเป็นผูท้บํีารงุพระพทุธ

ศาสนาอยา่งถกูตอ้ง อนันใีหเ้ราไปคดิดู

โอกาสทบีรรยายธรรมะแกญ่าตโิยมทังหลายก็สมควรแลว้ ทา้ยทสีดุนกี็ ขอใหจ้งพา

กนั ตงัอกตงัใจ จําขอ้ความเหลา่นไีปพนิจิพจิารณา ใหบํ้ารงุดว้ยการปฏบิตั ิอยา่งแทจ้รงิ ทกุๆ 

คน ขอใหจ้งเป็นสขุเป็นสขุกนัทกุๆ คนเถดิ 



นําไหลนิง
เอา้!....ตงัใจทุกคน อยา่ทาํจิตใหม้นัเพง่ไปทีคนโนน้คนนี ทาํความรู้สึก
คลา้ยๆกบัเรานงัอยูบ่นภูเขา อยูใ่นป่าแห่งหนึง คนเดียวเท่านนัแหละ ตวั
เราทีนงัอยูเ่ฉพาะปัจจุบนันีมีอะไรบา้ง มีแต่กายกบัจิตเท่านนั โดยตรงจะมี
กาย กบัจิตสองอยา่งเท่านนั กายคือสิงทงัหมดทีเรานงัอยูใ่นกอ้นนี...เป็น
กาย จิตกคื็อสิง ทีนึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบนันี เรียกวา่ จิต ท่านเรียกวา่
นาม รูป นามหมายถึงสิงทีไม่เป็นรูป ไม่มีรูป จะเป็นความนึกคิดอะไรกไ็ด้
หรือความรู้สึกทุกอยา่ง เรียกวา่เป็นนาม เช่นเวทนา สญัญา สงัขาร
วญิญาณ นีกไ็ม่มีตวัตน เป็นนามธรรม ตาเห็นรูปเรียกวา่รูป เกิดความรู้สึก
เป็นนามเรียกวา่ รูปธรรม นามธรรม หรือเรียกวา่กายกบัจิต

ทีเรานงัอยูปั่จจุบนันีมีกายกบัจิต ใหเ้ราเขา้ใจอยา่งนี สิงทงัหลายมนัเกิดจาก
นีมนัมุ่งหลายอยา่ง ฉะนนัถา้เราตอ้งการความสงบใหเ้รารู้รูปกบันามหรือ
กายกบัจิตเท่านีกพ็อ แต่จิตทีมีอยูเ่ดียวนีเป็นจิตทียงัไม่ไดฝึ้ก จิตนียงัสกปรก จิตนียงัไม่สะอาดไม่ใช่จิตเดิม จาํ
เป็นจะตอ้งฝึกหดัจิตอนันี ดงันนัท่านจึงใหส้งบเป็นบางครัง

บางคนเขา้ใจวา่การนงันีแหละเป็นสมาธิ แต่ความเป็นจริงการยนื การเดิน การนงั การนอน กเ็ป็นการปฏิบติัทงั
นนั ทาํสมาธิใหเ้กิด ไดทุ้กขณะ สมาธิหมายตรงเขา้ไปวา่ ความตงัใจมนัการทาํสมาธิไม่ใช่การไปกกัขงัตวัไว้
บางคนกเ็ขา้ใจวา่ "ฉนัจะตอ้งหาความสงบ จะไปนงัไม่ใหมี้เรืองอะไรเกิดขึนเลย จะไปนงั เงียบๆ" อนันนักค็น
ตาย ไม่ใช่คนเป็น การทาํสมาธิคือทาํใหรู้้ ทาํใหเ้กิดปัญญา ทาํใหมี้ปัญญา สมาธิคือความตงัใจมนั มี อารมณ์อนั
เดียว อารมณ์อนัเดียวคืออารมณ์อะไร คืออารมณ์ทีถูกตอ้งนนัแหละเรียกวา่อารมณ์อนัเดียว ธรรมดาคนเราอยาก
จะไปนงัใหม้นัเงียบเฉยๆ โดยมากนกัศึกษา นกัเรียนเคยมากราบอาตมาวา่ "ดิฉนันงัสมาธิมนัไม่อยู่ เดียวมนักว็งิ
ไปโนน้ เดียวมนักว็งิไปนี ไม่รู้จะทาํอยา่งไรจึงจะ ใหม้นัอยู่ ใหม้นัหยดุ" ของนีเป็นของหยดุอยูไ่ม่ได้ ไม่ใช่วา่
ไม่ใหม้นัวงิ มนัเกิดความรู้สึกขึนในทีนีบางคนกม็าฟ้อง "มนัวิงไปฉนักดึ็งมนัมา ดึงมนัมาอยูที่นี เดียวมนักเ็ดิน
ไปทีนนัอีก...ดึงมนัมา" มนักเ็ลยนงัดึงอยูอ่ยา่งนนัแหละ

จิตอนันีเขา้ใจวา่มนัวิง แต่ความเป็นจริงมนัวงิแต่ความรู้สึกของเราอยา่งศาลาหลงัหนึง "แหม มนัใหญ่เหลือ
เกิน" มนักไ็ม่ใหญ่หรอก ทีวา่มนัใหญ่มนัเป็นเพราะความรู้สึกของเราวา่มนัใหญ่เท่านนั ศาลาหลงันีมนัไม่ใหญ่
แต่เรามาเห็น "แหม ศาลานีมนัใหญ่เหลือเกิน " ไม่ใช่ศาลา มนัใหญ่อยา่งนนั มนัเป็นแต่ความรู้สึกของเราวา่มนั
ใหญ่ ความเป็นจริงศาลาแห่งนีมนักเ็ท่านนัมนัไม่ใหญ่ไม่เลก็ มนัเป็นอยา่งนี อยา่งนนัเรากว็งิไปตามความรู้สึกนึก
คิดของเรา

การภาวนาใหม้นัสงบ คาํวา่สงบนนั เราจะตอ้งรู้เรืองของมนั ถา้ไม่รู้เรืองของมนั มนักไ็ม่สงบ ยกตวัอยา่งเช่นวา่
วนันีเราเดินทางมาจากไหนกไ็ม่รู้ ปากกาทีเราซือมาตงัหา้ร้อยบาทหรือพนับาท เรารักมนั พอเดินมาถึงทีนี
บงัเอิญเราเอาปากกาไปวางในทีหนึงเสีย เช่นเอาใส่กระเป๋าหนา้ อีกวาระหนึงเอาใส่ใน กระเป๋าหลงั กเ็ลยมาคลาํ
ดูกระเป๋าหนา้ ไม่เห็นเสียเลย โอย๊! ตกใจแลว้ตกใจ เพราะมนัไม่รู้ตามความเป็นจริง มนักว็ุน่วายอยูอ่ยา่งนนั จะ
ยนื จะเดิน จะเหินไปมากไ็ม่สบาย นึกวา่ปากกาของเราหายกเ็ลยทุกขไ์ปดว้ย เพราะความรู้ผดิ คิดผดิ รู้ผดิ เช่น



นีมนัเป็นทุกขที์นีเรากก็งัวล กงัวลไปกงัวลมา "แหม มนัเสียดายปากกาเพิงเอามาใชไ้ม่กีวนัมนักห็าย" มีความ
กงัวลอยูอ่ยา่งนี อีก ขณะหนึงนึกขึนวา่ "อ๋อ เราไปอาบนาํตรงนนั จบัมาใส่กระเป๋าหลงัตรงนี" แน่ะ พอนึกได้
เช่นนี ยงัไม่เห็นปากกาเลย ดีใจเสียแลว้นนัเห็นไหม ดีใจเสียแลว้ ไม่กงัวลในปากกานนั มนัแน่ใจแลว้เดินมาก็
คลาํดูในกระเป๋าหลงันี นีอยา่งนี มนัโกหกเราทงันนัแหละปากกาไม่หาย มนัโกหกวา่มนัหาย เรากทุ็กขเ์พราะ
ความไม่รู้ จิตมนักก็งัวลเป็นธรรมดาของมนัเป็นอยา่งนนั ทีนีเมือเห็นปากกาแลว้รู้แน่แลว้ หายสงสยัแลว้ มนัก็
สงบ ความสงบเช่นนีเรียกวา่เห็นตน้ตอมนั เห็นตวัสมุทยัอนัเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข์ พอเรารู้จกัวา่เราเอาไวใ้นกระเป๋า
หลงันีแน่นอนแลว้ มนัเป็นนิโรธดบัทุกข์ มนัเป็นเสียอยา่งนี

อยา่งนนัตอ้งพิจารณาหาความสงบ ทีวา่เราทาํสงบหรือสมาธินีมนัสงบจิตไม่ใชส้งบกิเลสหรอก เรานงัทบัมนัไป
ใหม้นัสงบเฉยๆเหมือนกบัหินทบัหญา้ หญา้มนักด็บัไปเพราะหินมนัทบัอีกสามสีหา้วนัเรามายกหินออก หญา้มนั
กเ็กิดขึนอีก แปลวา่หญา้มนัยงัไม่ตาย คือมนัระงบัเฉยๆ เช่นเดียวกบันงัสมาธิ มนัสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนีเรือง
สมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอน ฉะนนัการทีสงบนีเราจะตอ้งพิจารณา สมาธิกส็งบแบบหนึง แบบหินทบัหญา้หลาย
วนัไปยกหินออกจากหญา้ หญา้กเ็กิดขึนอีก นีสงบชวัคราว สงบดว้ยปัญญาคือไม่ยกหินออก ทิงมนัไวอ้ยา่งนนั
ทบัมนัไวไ้ม่ยกหินออก หญา้มนัเกิดไม่ได้ นีเรียกวา่สงบแท้ สงบกิเลสแน่นอน นีเรียกวา่ ปัญญา

ตวัปัญญากบัตวัสมาธินี เมือเราพดูแยกกนัออกกค็ลา้ยๆคนละตวั แต่ความเป็นจริงมนัเป็นตวัเดียวกนันนัเองแหละ
ตวัปัญญามนัเป็นเครืองเคลือนไหวของสมาธิเท่านนั มนัออกจากจิตอนันีเองแต่มนัแยกกนัออกไป มนัเป็นคนละ
ลกัษณะ เหมือนมะม่วงใบนี ลูกมะม่วงใบหนึงใบเลก็ๆ เดียวมนักโ็ตขึนมาอีกแลว้มนักสุ็ก มะม่วงใบนีกคื็อ
มะม่วงใบเดียวกนั ไม่ใช่คนละใบ มนัเลก็กใ็บนี มนัโตกใ็บนี มนัสุกกใ็บนี แต่มนัเปลียนลกัษณะ เราปฏิบติั
ธรรม อาการอยา่งหนึงท่านเรียกวา่สมาธิ อาการอยา่งหลงัท่านเรียกวา่ปัญญา แต่ความเป็นจริง ศีล สมาธิ ปัญญา
คือของอนัเดียวกนั ไม่ใช่คนละอยา่ง เหมือนมะม่วงใบเดียวกนั ผลมนัเลก็กใ็บนนัมนัสุกกใ็บนนั ใบเดียวนนั
แหละ แต่วา่มนัเปลียนอาการเท่านนั

ความจริงการปฏิบติันี อะไรกช่็างมนั ใหเ้ริมออกจากจิตใหเ้ริมจากจิต รู้จกัจิตของเราไหม จิตเรามนัเป็นอยา่งไร
มนัอยูที่ไหน มนัเป็นอะไร กค็งงงหมดทุกคน จิตมนัเป็นอยา่งไร จิตอยูต่รงไหนไม่รู้ ไม่รู้จกั รู้จกัแต่วา่เราอยาก
จะไปโน่น อยากจะไปนี มนัเป็นสุขหรือมนัเป็นทุกข์ แต่ตวัจิตจริงๆ นีมนักรู้็ไม่ได้ จิตนีมนัคืออะไร จิตนีกไ็ม่คือ
อะไร มนัจะคืออะไรล่ะจิตนี เราสมมติขึนมาวา่ สิงทีมนัรับอารมณ์ดีอารมณ์ชวัทงัหลายเป็นจิตเหมือนกบัเจา้ของ
บา้น ใครรับแขกเป็นเจา้ของบา้น แขกจะมารับเจา้ของบา้นไม่ไดห้รอก เจา้ของบา้นตอ้งอยูบ่า้น แขกมาหาเจา้
ของบา้นตอ้งรับ ใครรับอารมณ์ ใครเป็นผูรั้บอารมณ์ ใครปล่อยอารมณ์ใครเป็นผูป้ล่อยอารมณ์ ตรงนนัแหละ
ท่านหมายถึงวา่ จิตใจ แต่เราไม่รู้เรือง กม็าคิดวนไปเวยีน มา อะไรเป็นจิต อะไรเป็นใจ เลยวุน่กนัจนเกินไป เรา
อยา่เขา้ไปเขา้ใจมากถึงขนาดนนัซิ อะไรมนัรับอารมณ์ อารมณ์บางอยา่งมนัชอบ อารมณ์บางอยา่งมนัไม่ชอบนี
คือใคร ทีชอบไม่ชอบนี มีไหม มี แต่มนัเป็นอยา่งไรกไ็ม่รู้เขา้ใจไหม? มนัเป็นอยา่งนีแหละ ตวันีแหละทีเรียกวา่
จิต อยา่ไปดูมนัไกลเลย

การปฏิบติัธรรมนีจะเรียกวา่สมาธิหรือวิปัสสนากช่็าง เราเรียกวา่ปฏิบติัธรรมเท่านีกพ็อ และกด็าํเนินจากจิตของ
เราขึนมาจิตคืออะไร คือผูที้รับอารมณ์นนัแหละ มนัถูกอารมณ์นีกดี็ใจบา้งอารมณ์นนัเสียใจบา้ง ตวัทีรับอารมณ์
นนัแหละ มนัพาเราสุขพาเราทุกข์ มนัพาเราผดิมนัพาเราถูกตวันนัแหละ แต่วา่มนัไม่มีตวัสมมติวา่ถา้เป็นตวัเฉยๆ
แต่วา่เป็น นามธรรม ดีมีตวัไหม ชวัมีตวัไหม สุขมีตวัไหม ทุกขมี์ตวัไหม ไม่เห็นมนัมี มนักลมหรือมนัเป็นสี
เหลียม มนัสนัหรือมนัยาวขนาดไหน รู้ไหม มนัเป็นนามธรรม มนัเปรียบไม่ไดห้รอก แต่เรารู้วา่มนัมีอยู่



ฉะนนัท่านจึงใหเ้ริมจากการทาํจิตของเราใหส้งบ ทาํใหม้นัรู้จิตนีถา้มนัรู้อยูม่นักส็งบนะ บางคน รู้กไ็ม่เอาใหม้นั
สงบ จนไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรือง ถา้มนัขาดผูรู้้ตวันีเราจะอาศยัอะไร ไม่มีสนัมนักไ็ม่มียาว ไม่มีผดิ กไ็ม่มีถกู

แต่เราทุกวนันีเรียนกนัไป ศึกษากนัไป หาความผดิหาความถูก หาความดีหาความชวั ไอค้วามไม่ผดิไม่ถูกนนัไม่
รู้ จะหาแต่รู้วา่มนัผดิหรือถูก "ฉนัจะเอาแต่ถูก ผดิไม่เอา จะเอาไปทาํไม? เอาถูกประเดียวมนักผ็ดิอีกนนัแหละ
มนัถกูเพือผดิ เรากแ็สวงหาความผดิความถูก ความไม่ผดิไม่ถูกไม่หา หรือแสวงเอาบุญ กแ็สวงไป รู้แต่บุญแต่
บาปเรียนกนัไป ตรงทีวา่ไม่มีบาป ไม่มีบุญนนัไม่เรียนกนั ไม่รู้จกั เอาแต่เรืองมนัสนัมนัยาว เรืองไม่สนัไม่ยาว
นนัไม่ศึกษากนั เรียนแต่เรืองดีชวั "ฉนัจะปฏิบติัเอาดี ชวัฉนัจะไม่เอา" ไม่มีชวัมนักไ็ม่มีเท่านนัแหละ จะเอาไง? 
มีดเล่มนีมนัมีทงัคม มนัมีทงัสนั มีทงัดา้ม มนัมีทุกอยา่ง เราจะยกมีดเล่มนีขึนมาจะเอาแค่คมมนัขึนมาไดไ้หม จะ
จบัมีด เล่มนีขึนมาแต่สนัมนัไดไ้หม เอาแต่ดา้มมนัไดไ้หม ดา้มมนักด็า้มมีด สนัมนัก็ สนัมีด คมกค็มของมีด เมือ
เราจบัมีดเล่มนีขึนมา กเ็อาดา้มมนัขึนมา เอาสนัมนัขึนมา เอาคมมนัขึนมา ดว้ย ไม่ใช่เอาแต่คมมนัขึนมา

นีเป็นตวัอยา่ง อยา่งนีเราจะไปแยกเอาแต่สิงทีมนัดี ชวักต็อ้งติดไปดว้ย เพราะเราหาสิงทีมนัดี สิงทีชวัเราจะทิงมนั
ไอสิ้งที ไม่ดีไม่ชวั เราไม่ไดศึ้กษามนัอยูต่รงนนั ไม่งนัมนักไ็ม่จบซี เอาดีชวักติ็ดไปดว้ย มนัตามกนัอยูอ่ยา่งนนั
ถา้เราเอาสุขทุกขก์ต็ามเราไป มนัติดต่อกนัอยู่ ฉะนนัพวกเราจึงศึกษาธรรมะกนัวา่เอาแต่ดีชวัไม่เอา อนันีเป็น
ธรรมะของเดก็ ธรรมะของเดก็มนัเล่น กไ็ดอ้ยูแ่ค่นีกไ็ด้ แต่วา่เอาดีไปชวัมนักต็ามไป โน่น...ถึงปลายทางมนักร็ก
ไม่ค่อยจะดี

ดูกนัง่ายๆโยมมีลูกนะ จะใหเ้อาแต่รัก เกลียดไม่เอานีเรืองของคนไม่รู้ทงัสองอยา่งนี เอารัก เกลียดมนักว็งิตามมา
ฉะนนัเราตงัหนา้ตงัตาปฏิบติัธรรมะใหมี้ปัญญา เราไปเรียนดีเรียนชวั เรียนดีมนัเป็นอยา่งไร ชวักเ็รียนใหม้นั
ละเอียดมากทีสุด จนรู้จกัดี รู้จกัชวั เมือรู้จกัดีรู้จกัชวั จะเอาอยา่งไร เอาดี ชวักว็ิงตามเรืองสิงทีวา่ไม่ดีไม่ชวันนัไม่
ไดเ้รียนกนั นีเรืองทีจะตอ้งฉุดกนัมาเรียน "ฉนัจะเป็นอยา่งนนั ฉนัจะเป็นอยา่งนี" แต่ "ฉนัจะไม่เป็นอะไร
เพราะตวัฉนักไ็ม่มี" อยา่งนีไม่เรียนกนั อยา่งนีไม่เรียนกนัมนัจะไม่เอาดี พอไดดี้ ไดดี้จนไม่รู้เรือง จะมาดีซาํเสีย
อีก ดีเกินไปกไ็ม่ดีอีกแหละ ชวัอีกกก็ลบัไปกลบัมาอยูอ่ยา่งนนั

เรืองการพกัจิตใหม้นัสงบ เพือรู้จกัผูที้รับอารมณ์ในตวัตนวา่มนัคืออะไร อยา่งนนัท่านจึงใหต้ามกาํหนดจิต ตามผู ้
รู้ใหฝึ้กจิตนี ใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธิ บริสุทธิแค่ไหน บริสุทธิจริงๆตอ้งเหนือดีเหนือชวัขึนไปอีก บริสุทธิเหนือบริสุทธิ
ไปอีก หมด มนัถึงจะหมดไป

ฉะนนั ทีเราปฏิบติันงัสมาธินนัสงบเพียงชวัคราว เมือมนัสงบแลว้มนักมี็เรือง ถา้มีเรืองกมี็ผูรู้้เรือง รู้พิสูจนไ์ต่ถาม
ติดต่อวพิากวจิารณ์ เมือไปสงบเฉยๆ ไม่มีอะไรหรอก บางทีคนทียงัขงัตวัมากเห็นวา่ความสงบนนักคื็อการปฏิบติั
ทีแน่นอน แต่สงบจริงๆไม่ใช่สงบทางจิต ไม่ใช่สงบอยา่งนนั "ฉนัจะเอาสุข ทุกขฉ์นัไม่เอา" อยา่งนีสงบแลว้
พอตามไป ตามไป เอาสุขอยา่งเดียวกไ็ม่สบายอีกแลว้ มนัติดตามกนัมา ทาํใหไ้ม่มีสุขไม่มีทุกขใ์นใจของเรานนั
แหละ สงบ ตรงนีวิชานี เราไม่ค่อยจะเรียนกนั ไม่ค่อยรู้เรือง

การฝึกจิตของเราใหถู้กทางใหแ้จ่มใสขึนมา ใหม้นัเกิดปัญญา อยา่ไปเขา้ใจวา่ นงัใหม้นัเงียบเฉยๆนนัหินทบัหญา้
บางคนกเ็มา เขา้ใจวา่สมาธิคือการนงั มนัเป็นชือเฉยๆ ถา้มนัเป็นสมาธิ เดินกเ็ป็นสมาธิ นงักเ็ป็นสมาธิ สมาธิกบั
การเดิน สมาธิกบัการนงั กบัยนื กบันอน มนัเป็นการปฏิบติั บางคนกบ่็นวา่ "ฉนันงัไม่ไดห้รอกรําคาญ นงัแลว้
มนัคิดถึง โน่นคิดถึงนี คิดถึงบา้นถึงช่อง ฉนัทาํไม่ไดห้รอก บาปมาก ใหม้นัหมดกรรมเสียก่อนจึงจะมานงัใหม่
"เออ...ไป...ไปใหม้นัหมดกรรมลองดู...คิดไปอยา่งนนั ทาํไมคิดอยา่งนนั นีแหละเรากาํลงัศึกษาอยู่ เรานงัปุ๊บ



ประเดียว เอา้...ไปโน่นแลว้ ตามไปอีก กาํหนดอีก เอา้...ไปโน่นอีกแลว้ นีแหละตวัศึกษา ไอพ้วกเรามนัเก
โรงเรียน ไม่อยากเรียนธรรมชาติเหมือนนกัเรียนมนัเกโรงเรียน ไม่อยากจะไปเรียนหนงัสือ ไม่อยากเห็นมนัสุข
ไม่อยากเห็นมนัทุกข์ ไม่อยากเห็นมนัเปลียนแปลง มนัจะรู้อะไรไหม มนัตอ้งอยู่ กบัการเปลียนแปลงอยา่งนี เมือ
เรารู้จกัมนั ออ้ จิตใจมนัเป็นอยา่งนีนะ เดียวมนักนึ็กถึงโน่น เดียวมนักนึ็กถึงนี เป็นเรืองธรรมดาของมนัใหเ้รารู้
มนัเสีย การนึกอยา่งนนั เรากรู้็วา่นึกดีนึกชวั นึกผดิ นึกถกู กรู้็มนัซิวา่จิตมนัเป็นอยา่งไร ถา้เรารู้เรืองของมนัแลว้
ถึงเรานงัอยูเ่ฉยๆคิดถึงโน่นถึงนี มนักย็งัเป็นสมาธิอยู่ ถา้เรารู้มนัไม่รําคาญหรอก

ยกตวัอยา่งเช่น สมมติวา่ทีบา้น โยมมีลิงตวัหนึง โยมเลียงลิงตวัหนึง ลิงมนัไม่อยูนิ่งหรอก เดียวมนัจบัโน่น เดียว
มนัจบันีสารพดัอยา่ง ลิงมนัเป็นอยา่งนนั ถา้โยมมาถึงวดัอาตมา วดัอาตมากมี็ลิงตวัหนึงเหมือนกนั ลิงอาตมากอ็ยู่
ไม่นิงเหมือนกนัเดียวจบัโน่นจบันี โยมไม่รําคาญใช่ไหม ทาํไมไม่รําคาญล่ะ เพราะโยมเคยมีลิงมาแลว้ เคยรู้จกั
ลิงมาแลว้ "อยูบ่า้นฉนักเ็หมือนกนักบัเจา้ตวันี อยูว่ดัหลวงพอ่ ลิงหลวงพอ่กเ็หมือนลิงของฉนันนัแหละ มนั
ลิงอยา่งเดียวกนั" โยมรู้จกัลิงตวัเดียวเท่านนั โยมจะไปกีจงัหวดั จะเห็นลิงกีตวัโยมกไ็ม่รําคาญใช่ไหม? นีคือคน
รู้จกัลิง ถา้รู้จกัลิงกไ็ม่เป็นลิงซิเรา ฮือ ถา้เราไม่รู้จกัลิง เห็นลิงเรากเ็ป็นลิงใช่ไหม? เห็นมนัไปควา้โน่นจบันี ก็
ฮือ...ไม่พอใจ รําคาญ"ไอลิ้งตวันี" นีคือคนไม่รู้จกัลิง คนรู้จกัลิงเห็นอยูบ่า้นกต็วัเดียวกนั อยูว่ดัถาํเพชรกเ็หมือน
กนัอยา่งนี มนัจะรําคาญอะไร เพราะเห็นวา่ลิงมนัเป็นอยา่งนนั นีกพ็อ สงบแลว้ ถา้มนัดินมนักดิ็นแต่ลิง เราไม่
เป็นลิง สงบแลว้ ถา้ลิงมนัโดดหนา้โดดหลงั โยมกส็บายใจไม่รําคาญกบัลิง เพราะอะไร เพราะโยมรู้จกัลิง โยม
จึงไม่เป็นลิง ถา้โยมไม่รู้จกัลิง โยมกรํ็าคาญ โยมรําคาญ โยมกเ็ป็นลิงเขา้ใจไหม นีเรืองมนัสงบอยา่งนี

อารมณ์ เรารู้อารมณ์ซี เห็นอารมณ์บางทีมนัชอบ บางทีมนัไม่ชอบอยา่งนี กช่็างมนัประไรมนัเป็นเรืองของมนั
มนักเ็ป็นอยา่งนีแหละ กเ็หมือนลิงน่ะแหละ ตวัไหนๆกลิ็งอนัเดียวกนั เรารู้อารมณ์ บางทีชอบบางทีไม่ชอบ เรือง
อารมณ์เป็นอยา่งนี ใหเ้รารู้จกัอารมณ์ รู้จกัอารมณ์แลว้เราปล่อยเสีย อารมณ์มนัไม่แน่นอนหรอก มนัเป็นอนิจจงั
ทุกขงั อนตัตา ทงันนัแหละ เราดูมนัไปกอ็ยา่งนนัแหละ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ไดรั้บอารมณ์เขา้มาปับฮึ...ก็
เหมือนกบัเรามาเห็นลิง ลิงตวันีกบัลิงตวัทีอยูบ่า้นเรากเ็หมือนกนัอยา่งนี มนักส็งบเท่านนัแหละ

เกิดอารมณ์ขึนมา เรารู้จกัอารมณ์ซิ เราวงิตามอารมณ์ทาํไมอารมณ์มนัเป็นของไม่แน่นอน เดียวมนัเป็นอยา่งนนั
เดียวมนัเป็นอยา่งนี บางทีกอ็ยูอ่ยา่งเก่า มนัอยูด่ว้ย การเปลียนแปลอยา่งนีโยม...ทุกวนันีโยมก็ อยูด่ว้ยการเปลียน
แปลง บางทีลมมนัออกแลว้ลมมนัเขา้ มนัเปลียนแปลงอยา่งนี ลองโยมสูดลมเขา้อยา่งเดียวซิไม่ใหม้นัออกเสียง
ลองดู เอา้ อยูไ่ดไ้ม่กีนาทีไหม หรือใหม้นัออกอยา่งเดียวอยา่ ใหม้นัเขา้อีก ถา้ไม่เปลียนแปลงอยูไ่ดไ้หมนีมนัอยู่
ไม่ได้ จาํเป็นตอ้งหายใจเขา้หายใจออก อยา่งนีถึงจะเดินมาถึงวดัถาํแสงเพชรนีได้ ถา้อนัลงจากโน่นก็ ตายแลว้
ป่านนีไม่ไดถึ้งหรอก นีแหละใหเ้ขา้ใจอยา่งนี อารมณ์กเ็หมือนกนั มนัตอ้งมีถา้ไม่มีอารมณ์ ไม่มีปัญญา ถา้ไม่มี
ผดิ กไ็ม่มีถูก ถูกก่อน มนัถึงมองเห็นความผดิ หรือผดิก่อนมนัรู้จกัถูก เป็นเรืองธรรมดา

ถา้ เป็นนกัศึกษา นกัเรียนน่ะ ใหอ้ารมณ์มนัมากยงิดี อนันีเราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจ ไม่อยากจะทาํ ไม่อยากจะดู
มนั นีเรียกวา่เดก็มนัเกโรงเรียน มนัไม่อยากรับรู้ครูสอน นีอารมณ์มนัสอนเราไม่ใช่อืนหรอก เมือเรารู้อารมณ์
อยา่งนีคือเราปฏิบติัธรรมะสงบอารมณ์มนักเ็ป็นอยา่งนนั มนัเป็นเรืองของมนัอยา่งนนัเหมือนโยมเห็นลิง ลิงอยู่
บา้นโยมๆไม่รําคาญ มาเห็นลิงทีนีกไ็ม่รําคาญเหมือนกนั เพราะโยมรู้เรืองของลิงแลว้ ใช่ไหม สบาย...นนั... 

ปฏิบติัธรรมะกเ็หมือนกนั ธรรมะเป็นอยา่งนี ธรรมะไม่ใช่วา่อยูอื่นไกลนะ มนัอยูติ่ดๆกบัเรานีแหละ ไม่ใช่เรือง
เทพบุตรเทพธิดาหรอก เรืองของเรานีเอง เรืองของเราทาํอยูเ่ดียวนีแหละเรืองธรรมะ คือเรืองของเราพิจารณาตวั
เรานี บางทีมีความสุขบางทีมนัมีความทุกข์ บางทีสบาย บางทีรําคาญ บางทีรักคนโนน้บางทีเกลียดคนนี นีคือ



ธรรมะ เห็นไหม ใหรู้้จกัธรรมะตอ้งอ่านอารมณ์ ใหรู้้จกัอารมณ์นีถึงจะปล่อยอารมณ์ได้ เห็นวา่อารมณ์มนัไม่แน่
นอนแลว้อยา่งนีเรากส็บาย มนัเกิดลุกวบูขึนมา วา่ "ฮือ...อนันีไม่แน่หรอก" แต่ไปอีกอารมณ์เปลียนขึนมาวา่
"ฮือ...อนันีกไ็ม่แน่" สบาย...เหมือนโยมเห็นลิงโยมก็ สบาย ไม่ไดส้งสยั ถา้รู้จกัอารมณ์แลว้ นนัแหละ คือรู้จกั
ธรรมะ ปล่อยอารมณ์ เห็นอารมณ์วา่มนั ไม่แน่นอนสกัอยา่ง โยมเคยดีใจไหม เคยเสียใจไหม เคย!ตอบแทน ก็
ได้ แน่นอนไหม ไม่แน่ มนัไม่แน่อยา่งนี

อนัทีวา่ไม่แน่นอนนีแหละ คือพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้กคื็อธรรมะ ธรรมะคือสิงทีวา่มนัไม่แน่ ใครเห็นสิงทีวา่
มนัไม่แน่คนนนัเห็นแน่นอนวา่มนัเป็นอยา่งนนั ไม่เปลียนแปลงเป็นอยา่งอืนมนัเป็นของมนัอยา่งนนั ธรรมะเป็น
อยา่งนนั พระพทุธเจา้ท่านกเ็ป็นอยา่งนนั ถา้เห็นธรรมะกเ็ห็นพระพทุธเจา้ เห็นพระพทุธเจา้กเ็ห็นธรรมะ ถา้โยม
รู้จกัอนิจจงัมนัไม่แน่นอน โยมกจ็ะปล่อยวางเอง ไม่ไปยดึมนัถือมนั โยมวา่ "อยา่มาทาํแกว้ฉนัแตกนะ"ของมนั
แตกไดโ้ยมจะหา้มมนัไดไ้หม ไม่แตกเวลานีต่อไปมนัจะแตก เราไม่ทาํแตก คนอืนจะทาํแตก คนอืนไม่ทาํแตก
ไก่มนัจะทาํแตก พระพทุธเจา้ท่านใหย้อมรับ ท่านมองทะลุเขา้ไปวา่แกว้ใบนีแตกแลว้ แกว้ทีไม่แตกนีท่านใหรู้้วา่
มนัแตกแลว้จบัทุกที ใส่นาํดืมนาํเขา้ไปแลว้วางไว้ ท่านกใ็หเ้ห็นวา่แกว้มนัแตกแลว้ เขา้ใจไหมนีคือความเขา้ใจ
ของท่านเป็นอยา่งนนั เห็นแกว้ทีแตกอยูใ่นแกว้ใบไม่แตก เพราะเมือมนัหมดสภาพแลว้ไม่ดีเมือไหร่มนักจ็ะแตก
เมือนนั ทาํความรู้สึกอยา่งนี แลว้กใ็ชแ้กว้ใบนีไป รักษาไป อีกวนัหนึงมนัหลุดมือแตก "ผวั!"...สบายเลย
ทาํไมสบายเพราะเห็นวา่มนัแตกก่อนแตกแลว้ เห็นไหม แต่ถา้เป็นโยม..."แหม ฉนัถนอมมนัเหลือเกิน อยา่ทาํ
ใหม้นัแตกนะ" อีกวนัหนึงสุนขัมาทาํแกว้แตกแน่ะ อือ! เอาสุนขัตวันีไปฆ่าทิงเสีย" เพราะสุนขัทาํ แกว้แตก
เกลียดสุนขั ถา้ลกูทาํแตกกเ็กลียดลกู เกลียดทุกสิงทุกอยา่งทีทาํใหแ้กว้แตก เพราะเราไปกนัฝายไวไ้ม่ใหน้าํไหล
ออกไป กนัไวอ้ยา่งเดียวไม่มีทางระบายนาํ ฝายมนักแ็ตกเท่านนัแหละ ใช่ไหม ตอ้งทาํฝายแลว้ทาํระบายนาํดว้ย
พอนาํไดร้ะดบัแค่นีก็ ระบายนาํขา้งๆนี เมือมนัเตม็ทีกใ็หม้นัออกมาขา้งนีใช่ไหม ตอ้งมีทางระบาย อนันีท่านเห็น
อนิจจงัมนัไม่เทียงอยูอ่ยา่งนนั นนัแหละเป็นทางระบายของท่าน อยา่งนีโยมจะสงบ นีคือปฏิบติัธรรมะ

ฉะนนัอาตมาถือวา่ การยนื เดิน นงั นอน อาตมาปฏิบติัไปเรือยๆ มีสติคุม้ครองอยูเ่สมอเลย นีคือสมาธิ สมาธิคือ
ปัญญาพดูแลว้มนัอนัเดียวกนั มนัเหมือนกนั แต่มนัไปแยกกนัโดยลกัษณะเท่านนั มนักอ็นัเดียวกนั ถา้เราเห็น
อนิจจงั แปลวา่มนัไม่แน่ เราเห็นชดัเขา้ไปวา่มนัไม่แน่ นนัละคือวา่เราเห็นวา่มนัแน่แน่อะไร แน่วา่มนัเป็นไป
อยา่งนนั ไม่แปรเป็นอยา่งอืน เขา้ใจไหมเท่านีแหละ รู้จกัพระพทุธเจา้แลว้ ไดก้ราบพระพทุธเจา้แลว้ ไดก้ราบ
ธรรม ะของท่านแลว้ เอาหลกันีไปพิจารณา

ถา้โยมไม่ทิงพระพทุธเจา้ โยมไม่ทุกขห์รอก ถา้ทิงพระพทุธเจา้เมือไหร่ ทุกขเ์ลย ทิงอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เมือ
ไหร่ทุกข์ เมือนนั ใหเ้ขา้ใจอยา่งนี อาตมาวา่การปฏิบติัแค่นีกพ็อ ทุกขไ์ม่เกิดขึน ทุกขเ์กิดมนักด็บัไดง่้ายๆ แลว้ก็
เป็นเหตุเดียวกบัทุกขไ์ม่เกิดต่อไป มนัจบตรงนนัแหละทุกขไ์ม่เกิด ทุกขไ์ม่เกิดเพราะอะไร เพราะไประวงัเหตุคือ
ตวัสมุทยั เช่นแกว้มนัจะแตกอยูนี่เมือมนัแตกทุกขขึ์นมาเลยใช่ไหม เรารู้วา่อนันีเป็นเหตุใหเ้กิดทุกขนี์แหละตวั
สมุทยั เมือมนัแตกปุ๊ป กเ็ป็นทุกข์ กท็าํลายตน้เหตุทุกขเ์สีย ธรรมมนัเกิดเพราะเหตุ ดบัมนักด็บัเพราะเหตุอนันี ถา้
มนัจะทุกขก์เ็พราะแกว้ใบนีมนัแตก แลว้เราโมโหขึนมากเ็ป็นทุกขถ์า้เรารู้ก่อนวา่แกว้ใบนีมนัแตกแลว้ทงัทีมนัยงั
ไม่แตก สมุทยัมนักด็บั ไม่มี ถา้ไม่มีทุกขม์นักเ็ป็นนิโรธ ดบัทุกข์ เพราะดบัเหตุแห่งทุกขน์นั เรืองเท่านีแหละโยม
ไม่มากหรอก เรืองเท่านีอยา่ออกจากนีไป พยายามอยูต่รงนี พิจารณาอยูต่รงนี เริมจากจิตใจของเรานี พดูง่ายๆ
ทุกๆคนใหมี้ศีลหา้เป็นพืน นีไม่ตอ้งไปเรียนพระไตรปิฎกหรอกโยม ดูศีลหา้ พยายามสมาํเสมอระวงัไวที้แรกมนั
พลาดไป...หยดุ...กลบัมา...รักษาไปอีก บางทีมนัหลงพลาดไปอีก รู้แลว้กลบัมา อยา่งนีทุกครังทุกคราว สติมนั
ถีเขา้เหมือนนาํในกานาํ เราปล่อยนาํใหม้นัไหลลงเป็นหยด ต๋อม...ต๋อม...ต๋อม...นีสายนาํมนัขาด เราเร่งกานาํ



ใหม้ากนาํกไ็หล ต๋อมๆๆๆถีขึน เร่งเขา้ไปอีก หากต๋อมเลยทีนีไหลเป็นสายติดกนัเลย เป็นสายนาํหยดแห่งนาํไม่มี
ไปไหนล่ะ มนัไม่ไปไหนหรอก มนักลายเป็นสายนาํ มนัถีจนเกินถี มนัเลยติดกนัเสียจนเป็นสายนาํอยา่งนี

ธรรมะก็เรืองเดียวอยา่งนี เรืองอุปมาใหฟั้ง เพราะวา่มนัไม่มีอะไร ธรรมะมนัไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลียม มนัไม่
รู้จกันอกจากจะเปรียบเทียบอยา่งนี ถา้เขา้ใจอนันีกเ็ขา้ใจธรรมะ มนัเป็นเสียอยา่งนี อยา่เขา้ใจวา่ธรรมะมนัอยูห่่าง
จากเรา มนัอยูก่บัเราเป็นเรืองของเรานีแหละ ลองดูซิ เดียวกดี็ใจ เดียวกเ็สียใจ เดียวกพ็อใจบา้ง เดียวกโ็กรธคน
นนั เดียวกเ็กลียดคนนี ธรรมะทงันนัแหละโยม ใหดู้เจา้ของนีวา่ อะไรมนัพยายามจะใหทุ้กขเ์กิดนนัแหละ ทาํ
แลว้มนัทุกขน์นัแหละแกไ้ขใหม่ แกไ้ขใหม่มนัยงัไม่เห็นชดั ถา้มนัเห็นชดัแลว้มนัไม่มีทุกข์ เหตุมนัดบัอยูแ่ลว้ ฆ่า
ตวัสมุทยัแลว้ เหตุแห่งทุกขก์ไ็ม่มี ถา้ทุกขย์งัเกิดอยู่ ถา้ยงัไม่รู้มนัยงัทนทุกขอ์ยู่ อนันนัไม่ถูกหรอก ดูเอาง่ายๆมนั
จะติดตรงไหน เมือไหร่มนัทุกขเ์กินไป นนัแหละมนัผดิแลว้ เมือไหร่มนัสุขจนเหิมใจเกินไป นนัแหละมนัผดิ
แลว้ มนัจะมาจากไหน กช่็างมนัเถอะ รวมมนัเลยทีเดียว นนัแหละคน้หา ถา้เป็นเช่นนี โยมจะมีสติอยู่ การยนื
การเดิน การนงั การนอน ไปมาสารพดัอยา่งถา้โยมมีสติสมัปชญัญะอยูเ่สมอ ถา้โยมรู้อยู่ โยมจะตอ้งรู้ผดิรู้ถูก
โยมจะตอ้งรู้จกัดีใจเสียใจทุกอยา่ง เมือโยมรู้จกักจ็ะรู้วธีิแกไ้ขแกไ้ขมนัโดยทีวา่มนัไม่มีทุกข์ ไม่ใหม้นัมีทุกข์

นีการเรียนสมาธิอาตมาใหเ้รียนแบบนี ถึงเวลานนักน็งัไปพอสมควร ไม่ผดิเหมือนกนั ใหรู้้เรืองแต่การทาํสมาธิ
ไม่ใช่นงัอยา่งเดียว ตอ้งปล่อยมนัประสบอะไรต่างๆ แลว้ถ่ายทอดขึนมาพิจารณา พิจารณาใหม้นัรู้อะไรล่ะ
พิจารณา "เออ อนันนัมนัอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ไม่แน่" เป็นของไม่แน่ ทงันนัแหละโยม"อนันีมนัสวย ฉนั
ชอบเหลือเกิน " เออไม่แน่ "อนันีฉนัไม่ชอบมนัเลย" บอกมนั มนักไ็ม่แน่เหมือนกนั ใช่ไหม ถูกเปียบเลยไม่มี
ผดิหรอก แต่เอากะมนัซิ "ฉนัจะเอาอยา่งนนั มนัแน่เหลือเกิน" ไปเสียแลว้ อยา่ มนัจะชอบขนาดไหนกช่็างมนั
เถอะ เราตอ้งคิดวา่ มนัไม่แน่ อาหารบางสิงบางอยา่งทานไป "แหม อร่อยเหลือเกินฉนัชอบมนัเหลือเกิน" อยา่ง
นี มนัมีความรู้สึกในใจอยา่งนี เราตอ้งพิจารณาวา่ "อนันีมนัไม่แน่" อยากรู้จกัวา่มนัไม่แน่ไหม โยมชอบอาหาร
อะไรแน่เหลือเกิน เอา้ใหม้นักินทุกวนัๆทุกวนันะ เดียวโยมจะบ่นวา่ "อนันีมนัไม่อร่อยเสียแลว้" ลองดูซิต่อไป
อีก "ฉนัชอบอนันนัอีก" ไม่แน่อีก นีมนัตอ้งการถ่ายทอดโยม เหมือนลมหายใจเขา้ออก มนัตอ้งหายใจเขา้หายใจ
ออก มนัอยูด่ว้ยการเปลียนแปลง ทุกอยา่งอยูด่ว้ยเปลียนแปลงอยา่งนี

นีอยูก่บัเราไม่ใช่อืน ถา้เราไม่สงสยัแลว้ นงักส็บาย ยนืกส็บาย ไม่ใช่วา่สมาธิ เป็นแต่การนงั บางคนกน็งัจนง่วง
เหงาหาวนอนอยูอ่ยา่งนนัแหละ จะตายเองไม่รู้จะไปทิศใตทิ้ศเหนือแลว้อยา่ไปทาํถึงขนาดนนัซิ มนัง่วงพอ
สมควรแลว้กเ็ดิน เปลียนอิริยาบถมนัซิ ใหม้นัมีปัญญา ถา้ ง่วงเตม็ทีกใ็หม้นันอนเสีย แลว้รีบลุกทาํเพียร อยา่งนี
อยา่ปล่อยใหม้นัเมา ซิ เราเป็นนกัปฏิบติักต็อ้งทาํอยา่งนนั ใหม้นัมีเหตุผล ปัญญา ความรู้รอบ รู้ไม่รอบไม่ได้ รู้
ขา้งเดียวไม่ได้ ตอ้งรู้อยา่งนีเป็นวงกลมอยา่งนี

บทแทรกใหเ้รารู้ออกจากใจกบักายของเรานี ใหเ้ห็นเป็นอนิจจงัวา่มนัไม่แน่ทงักายและจิต ทุกสิงทุกอยา่งก็
เหมือนกนั วา่มนัไม่แน่ เกบ็ไวใ้นใจ "แหม ทานอาหารชินนีมนัอร่อยเหลือเกินนะ" บอกวา่ "มนัไม่แน่" ชกมนั
ก่อน มนัชอบใจอนันี เราบอกวา่ไม่แน่ตอ้งชกมนัก่อน แต่วา่เขาชกเราทุกที ถา้ไม่ชอบกไ็ม่ชอบเป็นทุกข์ เขากช็ก
เรา ถา้ชอบฉนัฉนักช็อบเขา เขาชกเราอีก เราไม่ไดช้กเขาเลย ตอ้งเขา้ใจอยา่งนี เมือใดเราชอบอะไรกบ็อกในใจวา่
"อนันีมนัไม่แน่" อะไรมนัไม่ชอบในใจเราบอกวา่ "อนันีมนัไม่แน่" ตอ้งทาํเป็นทุกขไ์วเ้ถอะ เห็นธรรมะตอ้ง
เห็นแน่นอนตอ้งเป็นอยา่งนี

การปฏิบติั การยนื การเดิน การนงั การนอน โยมจะมีความโกรธไดทุ้กกิริยา
ไหม เดินกโ็กรธได้ นงักโ็กรธได้ นอนกโ็กรธได้ อยากกอ็ยากไดทุ้กขณะ
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บางทีนอนอยูม่นักอ็ยาก เดินอยูมี่แต่อยาก นงัอยูม่นักอ็ยาก เราจึงปฏิบติัผา่น
มนัไปถึงอิริยาบถทงัสี ยนื เดิน นงั นอน ใหส้มาํเสมอ ไม่มีหนา้ไม่มีหลงัวา่
งนัเถอะ เอากนัอยา่งนีแหละ มนัถึงรู้รอบอยา่งนนั จะไปนงัใหม้นัสงบกมี็
เรืองวิงเขา้มา ยงัไม่จบเรืองนีเรืองนนักย็งิเขา้อีก ถา้มนัวิงเขา้มา เออ...เราก็
บอกวา่มนัไม่แน่ ชกมนัก่อนเลย เรืองอะไรกช่็าง พอมนัวงิเขา้มาตอ้งชกมนั
เรือยๆ ชกมน่ักอนเลยทีเดียวดว้ย "ไม่แน่" นีแหละ

อนันีรู้จกัจุดสาํคญัของมนั ถา้โยมรู้จกัวา่สิงทงัหลายนีมนัไม่แน่ ความคิดของ
โยมทีอยูใ่นใจมนัค่อยคลีคลายออก มนัจะค่อยคลีคลายออกเพราะเราจะเห็นวา่มนัแน่อยา่งนนั อะไรทีเราเห็นวา่
ไม่แน่เมือเห็นมนัผา่น มามากๆ อะไรๆกอ็ยา่งนนัแหละวนัหลงักพ็ิจารณา...เอ..."อยา่งนนัแหละ" 

โยมรู้จกันาํทีมนัไหลไหม เคยเห็นไหม นาํนิงโยมเคยเห็นไหม ถา้ใจเราสงบแลว้ มนัจะเป็นคลา้ยๆกบันาํมนัไหล
นิง โยมเคยเห็นนาํไหลนิงไหม แน่ะ กโ็ยมเคยเห็นแต่นาํนิง กบันาํไหล นาํไหลนิงโยมไม่เคยเห็น ตรงนนัแหละ
ตรงทีโยมคิดยงัไม่ถึงหรอกวา่ มนัเฉยมนักเ็กิดปัญญาได้ เรียกวา่ดูใจของโยมมนัจะคลา้ยนาํไหล แต่วา่นิง ดู
เหมือนนิง ดูเหมือนไหล เลยเรียกวา่ นาํไหลนิง มนัจะเป็นอยา่งนนั ปัญญาเกิดได้
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โอวาทบางตอน
ท่านทงัหลายไดน้บัถือพระพทุธศาสนามาเป็นเวลานาน เคยไดย้นิไดฟั้ง
เรืองเกียวกบัธรรมในพระพทุธศาสนา จากครูบาอาจารยม์ากม็าก ซึงบาง
ท่านกส็อนอยา่งพิสดารกวา้งเกินไป จนไม่ทราบวา่จะกาํหนดเอาไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งไร บางท่านกส็อนลดัเกินไป จนผูฟั้งยากทีจะเขา้ใจ เพราะวา่กนั
ตามตาํรา บางท่านกส็อนพอปานกลาง ไม่กวา้งและไม่ลดั เหมาะทีจะนาํ
ไปปฏิบติั จนตวัเองไดรั้บประโยชนจ์ากธรรมนนัๆ พอสมควร อาตมาจึง
ใคร่อยากจะเสนอขอ้คิดและปฏิบติั ซึงเคยดาํเนินมา และไดแ้นะนาํศิษยท์งั
หลายอยูเ่ป็นประจาํ ใหท่้านทงัหลายไดท้ราบ บางทีอาจจะเป็นประโยชน์
แก่ผูส้นใจอยูบ่า้งกอ็าจจะเป็นไปได้

ผู้จะเข้าถึงพุทธธรรม
ผูที้จะเขา้ถึงพทุธธรรมนนัเบืองตน้จะตอ้งทาํตนใหเ้ป็นคนมีความซือสตัยสุ์จริตอยูเ่ป็นประจาํและเขา้ใจความ
หมายของคาํวา่พทุธธรรมต่อไปวา่

พุทธะ
หมายถึงท่านผูรู้้ตามเป็นจริง จนมีความสะอาด สวา่ง สงบ สวา่งในใจ

ธรรม
หมายถึงตวัการความสะอาด สงบ สวา่งไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ดงันนัผูที้เขา้ถึงพทุธธรรม กคื็อคนเขา้ถึง
ศีล สมาธิ ปัญญานีเอง

การเดินเขา้ถึงพทุธธรรม ตามธรรมดาการทีบุคคลจะไปถึงบา้นถึงเรือนไดน้นั มิใช่บุคคลทีมวันอนคิดเอา เขาเอง
จะตอ้งลงมือเดินทางดว้ยตนเอง และเดินทางใหถ้กูทางดว้ย จึงจะมีความสะดวกและถึงทีหมายได้ หากเดินผดิ
ทางเขาจะไดรั้บอุปสรรค เช่น พบขวากหนาม เป็นตน้ และยงัไกลทีหมายออกไปทุกที หรือบางทีอาจจะไดรั้บ
อนัตรายระหวา่งทาง ไม่มีวนัทีจะเขา้ถึงบา้นได้ เมือเดินไปถึงบา้นแลว้จะตอ้งขึนอยูอ่าศยัพกัผอ่น หลบันอน เป็น
ทีสบายทงักายและใจ จึงจะเรียกวา่คนถึงบา้นไดโ้ดยสมบูรณ์ ถา้หากเป็นแต่เพียงเดินเฉียดบา้นหรือผา่นบา้นไป
เฉยๆ คนเดินทางผูน้นัจะไม่ไดรั้บประโยชน์อะไรเลยจากการเดินทางของเขา ขอ้นีฉนัใด การเดินทาง เขา้ไปถึง
พทุธธรรมนนักเ็หมือนกนั ทุกๆคนจะตอ้งออกเดินทางดว้ยตนเอง ไม่มีการเดินแทนกนั และตอ้งเดินไปตามทาง
แห่งศีล สมาธิ ปัญญา จนถึงซึงทีหมาย ไดรั้บความสะอาดสงบสวา่ง นบัวา่เป็นประโยชนเ์หลือหลายแก่ผูเ้ดิน
ทางเองแต่ถา้หากผูใ้ดมวัแต่อ่านตาํรา กางแผนทีออกดูอยูต่งัร้อยปีร้อยชาติ ผูน้นัไม่สามารถไปถึงทีหมายไดเ้ลย
เขาจะเสียเวลาไปเปล่าๆ ปล่อยประโยชน์ทีตนจะไดรั้บใหผ้า่นไปเลย ครูบา-อาจารยเ์ป็นผูบ้อกใหเ้ท่านนั เราทงั
หลายไดฟั้งแลว้จะเดินหรือไม่เดิน และจะไดรั้บผลมากนอ้ยเพียงใด มนัเป็นเรืองเฉพาะตนอีกอยา่งหนึง เปรียบ
เหมือนหมอยายนืขวดยาใหค้นไขข้า้งนอก ขวดเขาเขียนบอกสรรพคุณของยาไวว้า่ แกโ้รคชนิดนนัๆ ส่วนตวัยา



แกโ้รคนนัอยูข่า้งในขวด ทีคนไขม้วัอ่านสรรพคุณของยาทีติดไวข้า้งนอกขวด อ่านไปตงัร้อยครัง พนัครัง คนไข้
ผูน้นัจะตอ้งตายเปล่าโดยไม่ไดรั้บประโยชน์ จากตวัยานนัเลย และเขาจะมาร้องตีโพยตีพายวา่หมอไม่ดี ยาไม่มี
สรรพคุณ แกโ้รคอะไรกไ็ม่ได้ เขาจึงเห็นวา่ยาทีหมอใหไ้วไ้ม่มีประโยชนอ์ะไร ทงัๆทีตวัเองไม่เคยเปิดจุกขวดริน
ยาออกกินเลย เพราะมวัแต่ไปติดใจอ่านฉลากยาซึงติดอยูข่า้งขวดเสียเพลิน แต่ถา้หากเขาเชือหมอ จะอ่านฉลาก
ครังเดียว หรือไม่อ่านกไ็ด้ แต่ลงมือกินยาตามคาํสงัของหมอ ถา้คนไขเ้ป็นนอ้ยเขากห็ายจากโรค แต่ถา้หากเป็น
มาก อาการของโรคกจ็ะทุเลาลง และถา้หากกินบ่อยๆ โรคกจ็ะหายไปเอง ทีตอ้งกินยามากและบ่อยครังกเ็พราะ
โรคเรามนัมาก เรืองนีเป็นธรรมดาเหลือเกิน ดงันนั ท่านผูอ่้านจงใชส้ติปัญญา พิจารณาใหล้ะเอียดจริงๆ จึงจะเขา้
ใจดี

พวกแพทย์ พวกหมอ เขาปรุงยา ปราบโรคทางกายจะเรียกวา่สรีระโอสถกไ็ด้ ส่วนธรรมของพระพทุธเจา้นนัใช้
ปราบโรคทางใจ เรียกวา่ธรรมโอสถ ดงันนั พระพทุธองคจึ์งเป็นแพทยผ์ูป้ราบโรคทางใจทียงิใหญ่ทีสุดในโลก
โรคทางใจเป็นไดไ้ว และเป็นไดทุ้กคนไม่เวน้เลย เมือท่านรู้วา่ท่านเป็น ไขใ้จ จะไม่ใชธ้รรมโอสถรักษาบา้งดอก
หรือ พิจารณาดูเถิดการเดินทางเขา้ถึงพทุธรรมมิใช่เดินดว้ยกาย แต่ตอ้งเดินดว้ยใจ จึงจะเขา้ถึงได้ ไดแ้บ่งผูเ้ดิน
ทางออกเป็น ๓ ชนั คือ

• ก. ชนัตาํ ไดแ้ก่ผูรู้้จกัปฏิญาณตน เอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพึง อาศยัตงัใจปฏิบติั
ตามคาํสงัสอนดว้ยดี ละทิงประเพณีทีงมงาย ไม่เชือมงคลตืนข่าว จะเชืออะไรตอ้งพิจารณาเหตุผล
เสียก่อน คนพวกนีเรียกวา่สาธุชน

• ข. ชนักลาง หมายถึงผูป้ฏิบติัจนเชือต่อพระรัตนตรัยอยา่งแน่นแฟ้น ไม่เสือมคลาย รู้เท่าทนัสงัขาร
พยายามสละความยดึมนัถือมนัใหน้อ้ยลง มีจิตเขา้ถึงธรรมชนัสูงขึนเป็นขนัๆ ท่าน เหล่านีเรียกวา่
พระอริยบุคคล คือพระโสดาบนัพระสกิทาคามี พระอนาคามี

• ค. ชนัสูง ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติัจนกายวาจาใจเป็นพทุธะ เป็นผูพ้น้จากโลก หมดความยดึถืออยา่งสินเชิง
เรียกวา่พระอรหนัต์ ซึงเป็นพระอริยบุคคลชนัสูงสุด

การทาํตนใหเ้ป็นผูมี้ศีลบริสุทธิ ศีลนนัคือระเบียบควบคุมรักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย วา่โดยประเภทมีทงัของชาว
บา้นและของนกับวช แต่เมือกล่าวโดยรวบยอดแลว้ มีอยา่งเดียว คือ เจตนา ในเมือเรามีสติระลึกไดอ้ยูเ่สมอ เพือ
ควบคุมใจใหรู้้จกัละอายต่อการทาํชวัเสียหาย และรู้สึกตวักลวัผลของความชวัจะตามมา พยายามรักษาใจอยูใ่หใ้น
แนวทางแห่งการปฏิบติัถูกตอ้ง ทีควรเป็นศีลอยา่งดีอยูแ่ลว้ ตามธรรมดาเมือเราใชเ้สือผา้ทีสกปรก และตวัเองก็
สกปรกยอ่มทาํใหจิ้ตใจอึดอดัไม่สบาย แต่ถา้หากเรารู้จกัรักษาความสะอาดทงัร่างกาย และเสือผา้เครืองนุ่งห่ม
ยอ่มทาํใหจิ้ตใจผอ่งใสเบิกบาน ดงันนั เมือศีลไม่บริสุทธิ และกายวาจาสกปรก กเ็ป็นผลใหจิ้ตใจเศร้าหมองขดัต่อ
การปฏิบติัธรรม และเป็นเครืองกนัใจมิใหบ้รรลุถึงจุดหมาย ทงันีขึนอยูก่บัจิตใจทีไดรั้บการฝึกมาดีหรือไม่เท่านนั
เพราะใจเป็นผูส้งัใหพ้ดูใหท้าํ ฉะนนัเราจึงตอ้งมีการฝึกจิตใจต่อไป

การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิกคื็อ การฝึกจิตของเราใหต้งัมนั และมีความสงบ เพราะตามปกติจิตนีเป็นธรรมชาติ
ดินรน กวดัแกวง่ หา้มไดย้าก รักษาไดย้าก ชอบไหลไปตามอารมณ์ตาํๆ เหมือนนาํชอบไหลสู่ทีลุ่มเสมอ พวก
เกษตรกรเขารู้จกักนันาํไวท้าํประโยชน์ในการเพาะปลูกต่างๆ มนุษยเ์รามีความรู้จกัเกบ็รักษานาํ เช่น กนัฝาย
ทาํนบ ทาํชลประทานเหล่านี กล็ว้นแต่กนันาํไวท้าํประโยชน์ทงันนั พลงังานไฟฟ้าทีใหค้วามสวา่ง และใชท้าํ
ประโยชนอื์นๆ กย็งัอาศยันาํทีคนเรารู้จกักนัไวนี้เอง ไม่ปล่อยใหม้นัไหลลงทีลุ่มเสียหมด จิตใจทีมีการกนั การฝึก
ทีดีอยู่ กใ็หป้ระโยชน์อยา่งมหาศาลเช่นกนั ดงัพระพทุธองคต์รัสวา่ "จิตทีฝึกดีแลว้ นาํความสุขมาให้ การฝึกจิต
ใหดี้ยอ่มสาํเร็จประโยชน"์ ดงันีเป็นตน้ เราสงัเกตดูแต่สตัวพ์าหนะ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย ก่อนทีเราจะเอาใช้



งานตอ้งฝึกเสียก่อน เมือฝึกดีแลว้เราจึงไดอ้าศยัแรงงานมนัทาํประโยชน์นานาประการ ท่านทงัหลายกท็ราบแลว้
จิตทีฝึกดีแลว้ยอ่มมีคุณค่ามากมายกวา่กนัหลายเท่า ดูแต่พระพทุธองคแ์ละพระอริยสาวกไดเ้ปลียนภาวะ จาก
ปุถุชนมาเป็นพระอริย-บุคคล จนเป็นทีกราบไหวข้องคนทวัไป และท่านไดท้าํประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง เหลือ
ประมาณทีเราๆจะกาํหนดเพราะพระองคแ์ละสาวกไดผ้า่นการฝึกจิตมาดว้ยดีแลว้ทงันนัจิตทีเราฝึกดีแลว้ ยอ่มเป็น
ประโยชนแ์ก่การประกอบอาชีพทุกอยา่ง ยงัเป็นทางใหรู้้จกัทาํงานดว้ยความรอบคอบ ไม่เป็นผูหุ้นหนัพลนัแล่น
ทาํใหต้นเองมีเหตุผล และไดรั้บความสุขตามสมควรแก่ฐานะ

การฝึกจิต มีอยูห่ลายวธีิดว้ยกนั แต่วิธีทีเห็นวา่มีประโยชน์และเหมาะสมทีสุด ใชไ้ดก้บับุคคลทวัไป วิธีนนัเรียก
วา่ "อานาปานสติภาวนา" คือ มีสติจบัอยูที่ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทีสาํนกันีใหก้าํหนดลมทีปลายจมูก
โดยภาวนาวา่พทุโธ ในเวลาเดิน จงกรม และนงัสมาธิกภ็าวนาบทนี จะใชบ้ทอืน หรือจะกาํหนดเพียงการเขา้ออก
ของลมกไ็ด้ แลว้แต่สะดวก ขอ้สาํคญัอยูที่วา่ พยายามกาํหนดลมเขา้ออกใหท้นัเท่านนั การเจริญภาวนาบทนีจะ
ตอ้งทาํติดต่อกนัไปเรือยๆ จึงจะไดผ้ลไม่ใช่วา่ทาํครังหนึงแลว้หยดุไปตงัอาทิตย์ สองอาทิตย์ หรือตงัเดือนจึงทาํ
อีก อยา่งนีไม่ไดผ้ล พระพทุธองคต์รัสสอนวา่ ภาวติา พหุลีกตา อบรมกระทาํใหม้าก คือทาํบ่อยๆติดต่อกนัไป
โดยการฝึกจิตใหม่ๆ เพือใหไ้ดผ้ล ควรเลือกหาทีสงบไม่มีคนพลุกพล่าน เช่น ในสวนหลงับา้น หรือตน้ไมที้มีร่ม
เงาๆแต่ถา้เป็นนกับวชควรแสวงหาเรือนวา่ง (กระท่อม) โคนไม,้ ป่า, ป่าชา้, ถาํ, ตามภูเขา เป็นทีบาํเพญ็เหมาะ
ทีสุดเราจะอยูที่ใดกต็าม ใชส้ติกาํหนดลมหายใจอยา่งเดียว แมจิ้ตใจจะคิดไปเรืองอืนกพ็ยายามดึงกลบัมา ทิงเรือง
อืนๆทงัหมด โดยไม่พยายามคิดถึงมนั รู้ใหท้นักบัความคิดนนัๆ เมือทาํเขา้บ่อยๆ จิตจะสงบลงเรือยๆ เมือจิตสงบ
ตงัมนัแลว้ ถอยจิตนนัมาพิจารณาร่างกาย ร่างกายคือ ขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนาสญัญา สงัขาร วญิญาณ ใหเ้ห็น
เป็นของไม่เทียง เป็นทุกข์ หาตวัตนไม่ได้ มีแต่ธรรมชาติ ไหลไปตามเหตุ ตามปัจจยัเท่านนั สิงทงัปวงตกอยูใ่น
ลกัษณะทีเป็น อนิจจงั ทุกขงัอนตัตา ทงันนั ความยดึมนัต่างๆจะนอ้ยลงๆ เพราะเรารู้เท่าทนัมนั เรียกวา่เกิด
ปัญญาขึน

ปัญญาเกิด เมือเราใชจิ้ตทีฝึกดีแลว้พิจารณารูปนามอยูอ่ยา่งนี ใหรู้้แจง้แน่ชดัวา่ ไม่เทียง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา
ปัญญารู้เท่าทนัสภาพความเป็นจริงของสงัขาร กเ็กิด เป็นเหตุใหเ้ราไม่ยดึถือหรือหลงใหล เมือเราไดอ้ะไรมามีสติ
ไม่ดีใจจนเกินไป เมือของสูญหายไป กไ็ม่เสียใจจนเกิดทุกข์ เวทนาเพราะรู้เท่าทนั เมือประสบความเจบ็ไข้ หรือ
ไดรั้บทุกขอื์นๆกมี็การยบัยงัใจ เพราะอาศยัจิตทีฝึกมาดีแลว้ เรียกวา่มีทีพึงทางใจเป็นอยา่งดี สิงเหล่านีเรียกไดว้า่
เกิดปัญญา รู้ทนัตามความเป็นจริง ทีเกิดปัญญาเพราะมีสมาธิ สมาธิจะเกิดเพราะมีศีล มนัเกียวโยงกนัอยูอ่ยา่งนี
ไม่อาจแยกออกจากกนัไปได้

สรุปไดค้วามดงันี อาการบงัคบัตวัเองใหก้าํหนดลมหายใจขอ้นีเป็นศีล การกาํหนดลมหายใจได้ และติดต่อกนัไป
จนจิตสงบ ขอ้นีเรียกวา่สมาธิ การพิจารณากาํหนดรู้ลมหายใจวา่ไม่เทียง ทนไดย้าก มิใช่ตวัตน แลว้รู้การปล่อย
วาง ขอ้นีเรียกวา่ ปัญญา การทาํอานาปานสติภาวนา จึงกล่าวไดว้า่เป็นการบาํเพญ็ทงัศีล สมาธิ ปัญญา ใหค้รบ ก็
ชือวา่ไดเ้ดินทางตามมรรคมีองคแ์ปด ทีพระพทุธองคต์รัสวา่เป็นทางสายเอกประเสริฐกวา่ทางทงัหมด เพราะเป็น
การเดินทางเขา้ถึงพระนิพพาน เมือเราทาํตามทีกล่าวมานี ชือวา่เป็นการเขา้ถึงพทุธธรรมอยา่งถูกตอ้งทีสุด

ผลจากการปฏิบติั เมือเราปฏิบติัตามทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นนั ยอ่มมีผลปรากฏตามระดบัจิตของผูป้ฏิบติันนัๆ ซึง
แบ่งเป็น ๓ พวก ดงัต่อไปนี



• ก. สาํหรับสามญัชนผูป้ฏิบติัตาม ยอ่มทาํใหเ้กิดความเชือในคุณพระรัตนตรัย ถือเอาเป็นทีพึงได้
ทงัเชือตามผลกรรมวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั จะทาํใหผู้น้นัมีความสุขความเจริญยงิขึน เปรียบ
เหมือนไดกิ้นขนมทีมีรสหวาน

• ข. สาํหรับพระอริยบุคคลชนัตาํ ยอ่มมีความเชือในคุณพระ รัตนตรัยแน่นแฟ้นไม่เสือมคลายเป็นผู ้
มีจิตใจผอ่งใสดิงสู่นิพพาน เปรียบเหมือนคนไดกิ้นของหวาน ซึงมีทงัรสหวานและมนั

• ค. สาํหรับท่านผูไ้ดบ้รรลุอรหนัต์ ยอ่มมีความหลุดพน้จากหว้งทุกขท์งัปวง เพราะเป็นพทุธะแลว้
พน้จากโลกอยูจ่บพรหมจรรย์ เปรียบเหมือนคนไดกิ้นของหวาน ทีมีทงัรสหวานมนั และหอม

เราท่านทงัหลายไดมี้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระ-พทุธศาสนา เป็นการยากแทที้สตัวท์งัหลายลา้นตวัไม่มี
โอกาสอยา่งเรา จงอยา่ประมาท รีบสร้างบารมีใหแ้ก่ตนดว้ยการทาํดีทงัชนัตน้ ชนักลาง และชนัสูง อยา่ปล่อยให้
เวลาเสียไปโดยเปล่าปราศจากประโยชนเ์ลย

ฉะนนั ควรจะ ทาํตน ให้ เขา้ถึง พทุธรรม เสีย แต่ วนั นี

ขอฝาก ภาษิตวา่ "เทียว ทาง เวิง เหิงนาน มนั สิคาํ เมา นาํต่าบกัหวา้ มนั สิชา้ คาํ ทาง " 
"มรรค ผล ไม่พน้สมยั"



ทาํใจให้เป็นบุญ
โอกาสทีพวกเราจะไดม้ารวมกนัแต่ละครัง นีกล็าํบากนะนบัวา่เป็นมงคล
อนัหนึงทีไดม้าถวายสงัฆทาน และไดม้าฟังธรรมทีวดัหนองป่าพง เมือ
คืนคงไดฟั้งหลายกณัฑล์ะมงันี อาตมาไดข้อโอกาสแก่พระสงฆท์งัหลาย
และญาติโยมแลว้ ใหพ้ระสงฆท์าํธุระแทน กาํลงัมนันอ้ยทุกวนันี ลมมนั
นอ้ย เสียงมนักน็อ้ย ทาํไมมนัจึงนอ้ย มนัจะหมดนะแหละ นอ้ยๆลง
เดียวกห็มดแหละ มาทีนีนบัเป็นโชคดีทียงัเห็นตวัเห็นตนอยูน่ะ ถา้นานๆ
ไปมนัจะไม่ไดเ้ห็นแลว้ จะเห็นกแ็ต่วดัเท่านนัแหละ ต่อจากนีใหต้งัใจฟัง
ธรรม

ระยะเวลานีพวกเราแสวงบุญกนัมาก มีคนแสวงบุญกนัมากทุกแห่ง ที
ไหนทีไหนกม็าผา่นวดัป่าพง ทีจะไปกผ็า่นนี ทีไม่ผา่นกลบัมากต็อ้งผา่น
นี ทอดผา้ป่าทอดกฐินทุกครัง ถา้ขาไปไม่พบขากลบักต็อ้งมาผา่น กคื็อตอ้งผา่นทงันนั ฉะนนัวดัป่าพงจึงเป็น
เมืองผา่น ผา่นไปชวัคราว ผา่นไปผา่นมา บางคนทีมีธุระรีบร้อนกไ็ม่ไดพ้บกนัไม่ไดพ้ดูกนั ฉะนนัจึงตอ้งอาศยั
เวลาของพวกเราโดย มากกม็าแสวงหาบุญกนั แต่วา่ไม่เคยเห็นญาติโยมทีแสวงหาการละบาป มีแต่แสวงบุญเรือย
ไป ไม่รู้จะเอาบุญไปไวต้รงไหนกไ็ม่รู้

ผา้สกปรกไม่ฟอก แต่อยากจะรับนาํยอ้มนะ นีมนัเป็นอยา่งนนั คาํสอนของพระท่านพดูไปโดยตรง ง่ายๆ แต่มนั
ยากกบัคนทีจะตอ้งปฏิบติั มนัยากเพราะคนไม่รู้ เพราะคนรู้ไม่ถึง มนัจึงยาก ถา้คนรู้ถึงแลว้ มนักง่็ายขึนนะ
อาตมาเคยสอนวา่เหมือนกนักะรู มีรูอนัหนึง ถา้เราเอา มือลว้งเขา้ไปไม่ถึงกนึ็ก วา่รูนี มนัลึกทุกคนตงัร้อยคนพนั
คนนึกวา่รูมนัลึก กเ็ลยไปโทษรูวา่มนัลึกเพราะลว้งไปไม่ถึง คนทีจะวา่แขนเราสนัไม่ค่อยมี ร้อยกท็งัร้อยวา่รูมนั
ลึกทงันนั คนทีจะวา่ไม่ใช่ แขนเรามนัสนั ไม่ค่อยมีคนแสวงหาบุญเรือยๆไป วนัหลงัตอ้งมาแสวงหาการละบาป
กนัเถอะไม่ค่อยจะมี นีมนัเป็นเสียอยา่งนี คาํสอนของพระท่านบอกไวส้นัๆแต่คนเรามนัผา่นไปๆ ฉะนนัวดัป่าพง
มนัจึงเป็นเมืองผา่น ธรรมะกจึ็งเป็นเมืองผา่นของคน

สพฺพปาปสฺสอกรณกํสุลสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ ๓ คาถาเท่านีไม่มากเลย

สพัพะปาปัสสะ อะกะระนงั การไม่กระทาํบาปทงัปวงนนัน่ะ เอตงั พทุธานะสาสะนงั เป็นคาํสอนของพระ อนันี
เป็นหวัใจของพทุธศาสนา แต่เราขา้มไปโนน้ เราไปเอาอยา่งนี การละบาปทงัปวง นอ้ยใหญ่ทางกายวาจาใจน่ะ
เป็นเลิศประเสริฐแลว้เอตงั พทุธานะสานะนงั อนันีเป็นคาํสอนของพระ อนันีเป็นตวัศาสนา อนันีเป็นคาํสงัสอน
ทีแทจ้ริง

ธรรมดาของเรานะ เวลาจะยอ้มผา้ กจ็ะตอ้งทาํผา้ของเราใหส้ะอาดเสียก่อน อนันีไม่อยา่งนนัสิ เราไปเทียวตลาด
เห็นสีมนัสวยๆกนึ็กวา่สีนนัสวยดี เราจะยอ้มผา้ละ ไม่ดูผา้ของเรา จบัสีขึนมา เห็นสีสวยๆ กจ็ะเอามายอ้มผา้อยา่ง
นนัแหละ เอามาถึงกเ็อามายอ้มเลย ผา้ของเรายงัไม่ไดฟ้อก ไม่สะอาด มนักย็งิขีเหร่ไปกวา่เก่าเสียแลว้ เราคิดดูซิ
กลบัไปนี เอาผา้เช็ดเทา้ไปยอ้มไม่ตอ้งซกั ละนะ จะดีไหมน่ะ? 



ดูซิ นีละ พระพทุธเจา้ท่านสอนกนัอยา่งนี เราขา้มกนัไปหมด พากนัทาํบุญ แต่วา่ไม่พากนัละบาป กเ็ท่ากบัวา่รู
มนัลึก ใครๆกว็า่มนัลึก ตงัร้อยตงัพนักว็า่รูมนัลึก คนจะวา่แขนมนัสนันะไม่ค่อยจะมี มนัตอ้งกลบั ธรรมะตอ้ง
ถอยหลงักลบัมาอยา่งนี ถึงจะ มองเห็นธรรมะมนัตอ้งมุ่งหนา้กนัไปอยา่งนี

บางทีกพ็ากนัไปแสวงหาบุญกนั ไปรถบสัคนัใหญ่ๆสองคนัสามคนั พากนัไป ไปกนับางทีทะเลาะกนัเสียบนรถก็
มี บางทีกินเหลา้เมากนับนรถก็มี ถามวา่ไปทาํไมไปแสวงบุญกนั ไปแสวงหาบุญ ไปเอาบุญ แต่ไม่ละบาป กไ็ม่
เจอบุญกนัสกัที มนักเ็ป็นอยา่งนนัแหละ อนันีมนัอยูอ่ยา่งนี มนัจะสะดุดเทา้เราใช่ไหมใหม้องดูใกล้ๆ มองดูตวัเรา
พระพทุธเจา้ท่าน ใหม้องดูตวัเรา ใหส้ติสมัปชญัญะอยูร่อบๆตวัเรา ท่านสอนอยา่งนี บาปกรรมทาํชวัทงัหลายมนั
เกิดขึนทงัทางกาย ทางวาจา ทางใจ บ่อเกิดของบาปบุญคุณโทษกคื็อกาย วาจา ใจ เราเอากาย วาจา ใจมาดว้ย
หรือเปล่าวนันี หรือเอาไวที้บา้น นีตอ้งดูอยา่งนี ดูใกล้ๆ อยา่ ไปดูไกล เราดูกายของเรานี ดูวาจา ดูใจของเรา ดูวา่
ศีลของเราบกพร่องหรือไม่อยา่งนี ไม่ค่อยจะเห็นมี

โยมผูห้ญิงเรากเ็หมือนกนัแหละ ลา้งจานแลว้กบ่็นหนา้บูดหนา้เบียวอยูน่นัแหละ มวัไปลา้งแต่จานใหม้นัสะอาด
แต่ใจเราไม่สะอาด นีมนัไม่รู้เรือง เห็นไหม ไปมองดูแต่จาน มองดูไกลเกินไปใช่ไหม ดูนีซิ ใครคงจะถูกเขา้บา้ง
ละ มงันี นีใหดู้ตรงนีมนักไ็ม่สะอาดแต่จานเท่านนัแหละ แต่ใจเราไม่สะอาด นีมนักไ็ม่ดี เรียกวา่เรามองขา้มตวั
เอง ไม่มองดูตวัเอง ไปมองดูแต่อยา่งอืน จะทาํความชวัทงัหลาย กไ็ม่เห็นตวัของเรา ไม่เห็นใจของเรา ภรรยากดี็
สามีกดี็ ลูกหลานกดี็ จะทาํความชวัแต่ละอยา่งกต็อ้งมองโนน้มองนี แม่จะเห็นหรือเปล่า ลูกจะเห็นหรือเปล่า
สามีจะเห็นหรือเปล่า ภรรยาจะเห็นหรือเปล่า อะไรอยา่งนี ถา้ไม่มีใครเห็นแลว้กท็าํ อนันีมนัดูถูกเจา้ของวา่ คน
ไม่เห็นกท็าํดีกวา่ รีบทาํเร็วๆ เดียวคนจะมาเห็น แลว้ตวัเราทีทาํนีมนัไม่ใช่คนหรือ เห็นไหม นีมนัมองขา้มกนัไป
เสียอยา่งนี จึงไม่พบของดีไม่พบธรรมะ ถา้เรามองดูตวัของเรา เรากจ็ะเห็นตวัเรา จะทาํชวัเรากรู้็จกั กจ็ะไดห้า้ม
เสียทนัที จะทาํความดีกใ็หดู้ทีใจ เพราะเรากม็องเห็นตวัของเราอยูแ่ลว้ กจ็ะรู้จกับาป รู้จกับุญ รู้จกัคุณ รู้จกัโทษ
รู้จกัผดิ รู้จกัถูก อยา่งนีกต็อ้งรู้สึกสิ

นีถา้ไม่พดูกไ็ม่รู้ เราโลภกไ็ม่รู้ เราหลงกไ็ม่รู้ อะไรๆเรากไ็ม่รู้ไปมุ่งกนัอยา่งอืน นีเรียกวา่โทษของคนทีไม่มองดู
ตวัของเราถา้เรามองดูตวัของเรา เรากจ็ะเห็นชวัเห็นดีทุกอยา่ง อนันีดีกจ็ะไดเ้กบ็ไว้ แลว้เอามาปฏิบติั เกบ็ดีมา
ปฏิบติั ดีกท็าํตาม ความชวัเกบ็มาทาํไม เกบ็มาเพือเหวยีงทิง

การละความชวั ประพฤติความดี นีเป็นหวัใจของพระ-พทุธศาสนา สพัพะปาปัสสะ อะกะระณงั การไม่ทาํบาป
ทงัทางกาย วาจา ใจ นนัแหละถูกแลว้ เป็นคาํสอนของพระ ถูกแลว้สะอาดแลว้ละทีนี ต่อนนัไปก็ กสุะละสูปะ
สมัปะทา คือ ทาํใจใหเ้ป็นบุญ เป็นกศุล คงรู้จกัแลว้ เมือจิตเป็นบุญ จิตเป็นกศุลแลว้ เรากไ็ม่ตอ้งนงัรถไปแสวง
หาบุญทีไหนใช่ไหม นงัอยูที่บา้นเรากจ็บับุญเอา จบัเอา กเ็รารู้จกัแลว้ อนันีไปแสวงหาบุญกนัทวัประเทศ แต่ไม่
ละบาป กลบัไปบา้นกก็ลบัไปเปล่าๆ ไปทาํหนา้บูดหนา้เบียวอยา่งเก่าอยูน่นัแหละ ไปลา้งจานหนา้บูดอยูน่นั
แหละ ไปดูแต่จานใหม้นัสะอาด แต่ใจเราไม่สะอาด ไม่ค่อยจะดูกนั นีคนเรามนัพน้จากความดีไปเสียอยา่งนี คน
เราน่ะมนัรู้ แต่วา่มนัรู้ไม่ถึงเพราะรู้ไม่ถึงใจของเรา ฉะนนัหวัใจของพระศาสนาจึงไม่ผา่นเขา้หวัใจของเรา ใช่
ไหม เมือจิตของเราเป็นบุญเป็นกศุลแลว้มนักจ็ะสบาย นงัยมิอยูใ่นใจของเรานนัแหละ แต่นีหาเวลายมิไดย้าก ใช่
ไหมนีเวลาทีเราชอบใจถึงยมิไดใ้ช่ไหม เวลาไม่ชอบใจละกย็มิไม่ได้ จะทาํยงัไง ไม่สบายหรือสบายแลว้ คนเรา
ตอ้งมีอะไรชอบใจเราแลว้จึงจะสบาย ตอ้งใหค้นในโลกทุกคนพดูทุกคาํใหถ้กูใจเราหมด แลว้จึงจะสบายอยา่งนนั
หรือ ถา้เป็นอยา่งนนัเราจะสบายไดเ้มือไร มีไหมใครจะพดูถูกใจเราทุกคน มีไหมนี แลว้เราจะเอาสบายไดเ้มือไร
เราตอ้งอาศยัธรรมะนีถูกกช่็าง ไม่ถูกกช่็างเถอะ เราอยา่ไปหมายมนัมนั จบัดูแลว้กว็างเสีย เมือใจมนัสบายแลว้ ก็



ยมิอยูอ่ยา่งนนัแหละ อะไรทีวา่มนัไม่ดี ไม่พอใจของเราเป็นบาป มนักห็มดไป มีอะไรดี มนักค็งตอ้งเป็นไปของ
มนัอยา่งนนั

สะจิตตะปะริโยทะปะนงั เมือชาํระบาป แลว้ มนักห็มดกงัวลใจก็สงบ ใจเป็นบุญเป็นกศุล เมือใจเป็นบุญเมือใจ
เป็นกศุลแลว้ใจกส็บายสวา่ง เมือจิตใจมนัสวา่งแลว้ กล็ะบาป ใจสวา่งใจผอ่งใส จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน
มนักส็บาย เมือสบายสงบแลว้นนัแหละ คือคุณสมบติัของมนุษยที์แทเ้ตม็ที ทีเราอยูส่บายนนัแหละ

ทีนีเกียวกบัสิงทีเราชอบใจ ถา้เขาพดูชอบใจเรากย็มิ ถา้เขาพดูไม่ชอบใจเรากห็นา้บูด เมือไรใครจะพดูใหถู้กใจเรา
ทุกๆวนัมีไหม แมแ้ต่ลูกในบา้นเรา เคยพดูถูกใจเราไหม เราเคยทาํใหพ้อ่แม่ถกูใจหรือเปล่า แน่ะ ไม่ใช่แต่คนอืน
แมแ้ต่หวัใจของเราเองกเ็หมือนกนั บางทีคิดขึนมาไม่ชอบใจเหมือนกนั แลว้ทาํอยา่งไร แน่ะ บางทีเดินไปตาํหวั
ตอสะดุดปึก ฮึ! มนัอะไรล่ะใครไปสะดุดมนัล่ะ จะไปวา่ใครล่ะ กต็วัเราทาํเองนี จะทาํยงัไงกแ็ต่ใจเราเองยงัไม่
ถูกใจตวัของเราเอง ใหเ้ราคิดดูสิ อนันีมนัเป็นอยา่งนีละ มีบางอยา่งเรากท็าํไม่ถูกใจเราเอง กไ็ดแ้ต่ ฮึ! กไ็ม่รู้จะ
ไปฮึ! เอาใคร นีล่ะมนัไม่เทียงอยา่งนี

บุญในทางพทุธศาสนาคือการละบาป เมือละบาปแลว้มนักไ็ม่มีบาป ไม่มีบาปมนักไ็ม่ร้อน ไม่ร้อนมนักเ็ยน็ จิตที
สงบแลว้นนัจึงวา่เป็นกศุลจิต ไม่คิดโมโห มนักผ็อ่งใส ผอ่งใสดว้ยวธีิอะไรกใ็หโ้ยมรู้จกัวา่ แหมวนันีน่ะ ใจมนัดุ
เหลือเกิน ไปมองดูอะไร แมแ้ต่จะมองดูถว้ยในตู้ มนักไ็ม่สลาย อยากจะทุบมนัทิงใหห้มดทุกใบเลย ไปดูอะไรก็
ไม่ชอบใจไปเสียทงันนั ดูใคร ดูเป็ด ดูไก่ดูสุนขั ดูแมว ไม่ชอบใจ แมแ้ต่ พอ่บา้นพดูขึนมากไ็ม่ชอบใจ เมือดูใน
ใจของเรากไ็ม่ชอบใจของเรา ทีนีกไ็ม่รู้จะไปอยูต่รงไหนแลว้ละทาํไมมนัถึงไดเ้กิดความร้อนอยา่งนี นนัแหละที
เรียกวา่คนหมดบุญล่ะ เดียวนีเรียกคนตายวา่คนหมดบุญแลว้ ไม่ใช่อยา่งนนัคนทีไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะ คือคน
ทีไม่รู้จกับุญ ใจมนัเป็นแต่บาปอยูอ่ยา่งนนั จึงสะสมแต่บาปอยู่

โยมไปทาํความดี กเ็หมือนโยมอยากไดบ้า้นสวยๆ จะปลูกบา้นแต่ ไม่ปราบทีมนัเสียก่อน เดียวบา้นมนักจ็ะพงั
เท่านนัเองใช่ไหม สถาปนิก ไม่ดีนี อนันีกต็อ้งทาํเสียใหม่ พยายามใหม่ใหเ้ราดูของเรา นะ ดูขอ้บกพร่องของเรา
ดูกาย ดูวาจา ดูใจของเรากายเรานีกมี็อยูแ่ลว้ วาจากมี็อยูแ่ลว้ ใจ กมี็อยูแ่ลว้ จะไปหาทีปฏิบติัทีไหนเล่า ไม่ใช่มนั
หลงหรือนี จะไปหาทีปฏิบติัอยูใ่นป่าวดัป่าพงสงบเรอะ ไม่สงบเหมือนกนั ทีบา้นเรานนัแหละ มนัสงบ

ถา้เรามีปัญญา ทีไหนทีไหน มนักส็บาย มนัสบายทงันนัโลกทงัหลายเขาถูกตอ้งของเขาหมดแลว้ ตน้ไมทุ้กตน้
มนักถู็กตอ้งตามสภาพของมนัแลว้ ตน้ยาวกมี็ ตน้สนักมี็ ตน้ทีมนัเป็นโพรงกมี็สารพนัอยา่ง ของเขาเป็นของเขา
อยูอ่ยา่งนนั มีแต่ตวัเรานนัแหละไปคิด เพราะไม่รู้เรืองเฮ้ ตน้ไมนี้ มนัยาวไป อา้ยตน้นีมนัสนัไป อา้ยตน้นีมนั
เป็นโพรง ตน้ไมน่้ะเขาอยูเ่ฉยๆเขาสบายกวา่เรา ฉะนนั จึงไปเขียนคาํโคลงไวที้ตน้ไมดี้กวา่ ใหต้น้ไมม้นัสอนเรา
ไดอ้ะไรบา้งหรือไม่ล่ะ มาวนันีไดอ้ะไรทีตน้ไมไ้ปบา้งไหม ตอ้งเอาใหไ้ดส้กัอยา่งหนึงน่ะ ตน้ไมห้ลายตน้ มี
ทุกอยา่งทีจะสอนเรา ได้ อยา่งนีเรียกวา่ธรรมะมนัมีอยูทุ่กสภาพตามธรรมชาติทุกอยา่ง ใหเ้ขา้ใจนะ อยา่ไปติเสีย
วา่รูมนัลึก เขา้ใจไหมใหว้กมาดูแขนของเราสิ ออ้ แขนของเรามนัสนั อยา่งนีกส็บาย เมือจะตรวจกใ็หรู้้วา่มนัไม่ดี
อยา่งไร อยา่ไปวา่แต่วา่ รูมนัลึก ใหเ้ขา้ใจเสียบา้งอยา่งนนั

บุญกศุลใดๆ ทีเรา ทาํใหม้นัมีไวใ้นใจแลว้ นนัละมนัเลิศ ทีทาํบุญกนัวนันีกดี็ แต่วา่มนัไม่เลิศ จะสร้างวตัถุอะไร
ถาวรกดี็แต่วา่มนัไม่เลิศ ถา้สร้างใจใหเ้ป็นบุญนนัแหละ มนัจึงเลิศ มานงัทีนีกส็บาย กลบัไปบา้นกส็บาย ใหม้นั
เลิศ ใหม้นัเป็นบุญไวน้ะ อนันีมนัเป็นเพียงตวัวตัถุ เป็นกะพีของแก่น แต่วา่แก่นมนัจะมีไดก้ต็อ้งอาศยักะพี มนั
เป็นเสียอยา่งนนั แก่นมนัตอ้งอาศยักะพี มีกะพีจึงมีแก่น ใหเ้ขา้ใจอยา่งนนั ทุกอยา่งกเ็หมือนกนัฉนันนั



ฉะนนั ถา้เรามีปัญญาแลว้ มองดูทีไหนทีไหนมนักจ็ะเห็นธรรมะทงันนั ถา้คนขาดปัญญาแลว้ มองไปเห็นสิงทีวา่
ดี มนักเ็ลยกลายเป็นไม่ดี กค็วามไม่ดี มนัอยูที่ไหน มนักอ็ยูที่ใจของเรานีแหละ ตามนัเปลียน จิตใจมนักเ็ปลียน
อะไรๆมนักเ็ปลียนไปทงันนั สามีภรรยาเคยพดูกนัสบายๆเอาหูฟังได้ อีกวนัหนึงใจมนัไม่ค่อยดี ใครพดูอะไรมนั
กไ็ม่เขา้ท่า ไม่รับทงันนั มนัไม่เอาทงันนัแหละ ใช่ไหม ใจมนัไม่ดี ใจมนัเปลียนไปเสียแลว้ มนัเป็นเสียอยา่งนนั
ฉะนนั การละความชวั ประพฤติความดี จึงไม่ตอ้งไปหาทีอืน ถา้ใจมนัไม่ดีขึนมาแลว้ อยา่ไปมองคนโนน้หรือ
ไปวา่คนโนน้วา่คนนี ใหดู้ใจของเราวา่ใครเป็นผูพ้ดูอะไร ทาํไมมนัถึงเป็นอยา่งนี จิตใจทาํไมมนัเป็นอยา่งนี นะ
นีใหเ้ขา้ใจวา่ลกัษณะทงัหลายนีมนัไม่เทียง ความรักมนักไ็ม่เทียง ความเกลียดมนักไ็ม่เทียง "เราเคยรักลกูบา้ง
ไหม" ถามอยา่งนีกไ็ด้ "รัก เคยรัก"อาตมาตอบแทนเอง "เคยเกลียดบา้งไหม" ตอบแทนเลยเนาะ"นีบางทีก็
เกลียดมนั" "ทิงมนัไดไ้หม" "ทิงไม่ได"้ "ทาํไม""ลกูคนไม่เหมือนลูกกระสุน" ลูกกระสุนยงิโป้งออกไปขา้ง
นอก ลูกคนยงิโป้งมาโดนทีใจเรานี ดีกม็าถูกตวันีชวักม็าถูกตวันี อยา่งนีเรียกวา่มนัเป็นกรรม ลูกเรานนัแหละมี
คนดีมีคนชวั ทงัดีทงัชวักเ็ป็นลูกเราทงันนั เขาเกิดมาแลว้ ดูสิคนทีไม่ดูขนาดไหนกย็งิรักเกิดมาเป็นโรคโปลิโอ
ขาเป๋ ดูซิ รักคนนนักวา่เขาแลว้ จะออกไปจากบา้นเพราะรักคนนี จึงตอ้งสงัวา่ ดูนอ้งดูคนนีดว้ยเถิด เมือจะตาย
จากไปกส็งัไวใ้หดู้ ใหดู้คนนี ดูลูกฉนัคนนี มนัไม่แขง็แรงยงิรักมนัมาก ถา้เป็นผลไม้ มนัเน่า ละกเ็หวยีงเขา้ป่าไป
เลย ไม่เสียดาย แต่คนเน่ายงิเสียดายมนัลูกเรานี ทาํอยา่งไรเล่า นีใหเ้ขา้ใจเสียอยา่งนี ฉะนนัจงทาํใจไวเ้สียดีกวา่
นะ รักครึงชงัครึงอยา่ทิงมนัสกัอยา่ง ใหม้นัอยูร่วมๆกนั ของๆเรานี นีคือกรรมกรรมนนัละเป็นของเก่าของเราละ
นอ้ นีมนักส็มกนักบัเจา้ของ เขาคือกรรม? กต็อ้งเสวยไป ถา้มนัทุกขใ์จเขา้มาเตม็ทีก็ ฮึ กรรมนะกรรม ถา้มนั
สบายใจดีก็ ฮึ กรรมนะ บางทีอยูที่บา้น ทุกขก์อ็ยากหนีไป น่ะมนัวุน่วาย ถา้มนัวุน่วายเขา้จริงๆ บางทีอยากผกู
คอตายกมี็ กรรม เราตอ้งยอมรับมนัอยา่งนีเรือยๆไป สิงทีไม่ดีกไ็ม่ตอ้งทาํล่ะซี เท่านีกพ็อมองเห็นเจา้ของแลว้ใช่
ไหม พอมองเห็นเจา้ของแลว้นะ นีเรืองการพิจารณาสาํคญัอยา่งนี

เรืองการภาวนา อารมณ์ทีเรียกวา่ภาวนา เขาเอาพทุโธธมัโม สงัโฆ มาภาวนาทาํกรรมฐานกนั แต่เราเอาสนักวา่
นนั เมือรู้สึกวา่ใจมนัหงุดหงิด ใจไม่ดี โกรธ เรากร้็อง ฮึ เวลาใจดีขึนมากร้็อง ฮึ วา่มนัไม่เทียงดอก ถา้มนัรักคน
นนัขึนมาในใจก็ ฮึ ถา้มนัจะโกรธคนนนัขึนมาก็ ฮึ เขา้ใจไหม ไม่ตอ้งไปดูลึก ไม่ตอ้งไปดูพระไตรปิฎกหรอก
ไอ้ ฮึ นีเรียกวา่มนัไม่เทียง ความรักนีมนักไ็ม่เทียง ความชงันีมนักไ็ม่เทียง ความดีมนักไ็ม่เทียง ความชวัมนักไ็ม่
เทียง มนัเทียงอยา่งไรเล่า มนัจะเทียงตรงไหมมนัเทียงกเ็พราะของเหล่านนัมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั คือมนัเทียง
อยา่งนีมนัไม่แปรเป็นอยา่งอืน มนัเป็นอยา่งนนั นีเรียกวา่ความเทียงเทียงกเ็พราะวา่มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนั
ไม่ไดแ้ปรเป็นอยา่งอืน เดียวมนักรั็กเดียวมนักช็งั มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี นีคือ มนัเทียงอยา่งนี ฉะนนั จึงจะ
บอกวา่เมือความรักเกิดขึน เรากบ็อกฮึ มนัไม่เปลืองเวลาดี ไม่ตอ้งวา่อนิจจงั ทุกขงั อนตัตาแลว้ถา้โยมขีเกียจ
ภาวนามาก เอาง่ายๆดีกวา่ คือ ถา้ มนัเกิดมีความรักขึนมา มนัจะหลงกร้็อง ฮึ เท่านีแหละ อะไรๆมนักไ็ม่เทียงทงั
นนัมนั เทียงกเ็พราะมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เห็นเท่านีกเ็ห็นแก่น ของธรรมะ คือสจัธรรม อนันีถา้เรามา ฮึ
กนับ่อยๆ ค่อยๆทะยอยไป อุปาทานกจ็ะนอ้ยไป นอ้ยไปอยา่งนีแหละ ความรักนีฉนักไ็ม่ติดใจ ความชวัฉนักไ็ม่
ติดใจ อะไรๆ ฉนักไ็ม่ติดใจทงันนัอยา่งนีจึงจะเรียกวา่ ไม่เชืออะไรทงันนั เชือสจัธรรมอยา่งเดียว รู้ธรรมะเท่านีก็
พอแลว้โยม จะไปดูทีไหนอีกเล่า วนันีมีโชคดว้ยไดอ้ดัทงัเทปภายนอกภายใน เขา้หูตรงนีกอ็ดัเขา้ตรงนีกไ็ด้ เทป
นนั กจ็ะไดมี้ทงัสองอยา่ง ถา้โยมทาํไม่ไดอ้ยา่งนีกไ็ม่ค่อยจะดีเสียละมงัเนาะ ไม่ตอ้งมา วดัป่าพงอีกละมงั นีขา้ง
ในกอ็ดั ขา้งนอกกอ็ดัแต่วา่เทปนีมนัไม่ค่อยสาํคญัดอก เทปในใจนนัละมนัสาํคญักวา่เทปอนันีมนัเสือมได้ ซือมา
แลว้มนักเ็สือมได้ เทปภายในของเรานนัน่ะ เมือมนัถึงใจแลว้มนั ดีเหลือเกินนะโยม มนัมีอยูต่ลอด เวลา ไม่
เปลืองถ่านไปอดัอยูใ่นป่าพดูอยูน่นัแลว้ ในวนัในพรุ่ง ใหม้นัรู้อยู่ อยา่งนนัแหละ มนัรู้วา่กระไร ภาวนาพทุโธ พุ
ทโธ ตอ้งรู้อยา่งนนั เขา้ใจกนัแลว้หรือยงั เขา้ใจใหถึ้งนะถา้มนัเขา้ใจ ถา้มนัถูกอารมณ์ ปุ๊ป รู้จกัแลว้ละก็ หยดุเลย
ฟังเขา้ใจนะ ถา้มนัโกรธขึนมากว็า่ ฮึ พอแลว้ระงบัเลย ถา้มนัยงัไม่เขา้ใจ กติ็ดตามเขา้ไปดู ถา้มนั เขา้ใจแลว้ เช่น



วา่พอ่บา้นโกรธใหแ้ม่บา้น แม่บา้นโกรธใหพ้อ่บา้น โกรธขึนมาในใจกร้็อง ฮึ มนัไม่เทียง เอาละเทศนใ์หฟั้งกขึ็น
อกัษร พอไดแ้ลว้นะ ทีพอแลว้กคื็อมนัสบายแลว้เรียกวา่สงบแลว้ เอาละพอนะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส พทฺุธํ ธมฺมํ สงฺฆํ นมสฺสามิ อิโต ปรํ สกฺกจฺจํ ธมฺโม
โสตพฺโพติ

ขอใหต้งัอยูใ่นความสงบ รับโอวาท พอสมควร วนันีมีทงัคฤหสัถแ์ละบรรพชิตมาถวายดอกไมต้ามกาลเวลา เรือง
สกัการะเรืองคารวะ การเคารพต่อผูใ้หญ่เป็นมงคลอนัเลิศ พรรษานีอาตมาไม่ค่อยมีเรียวแรง ไม่สบาย สุขภาพไม่
แขง็แรง ฉะนนัจึงหลบมาอยูบ่นภูเขานี กไ็ดรั้บอากาศบริสุทธิสกัพรรษาหนึง ญาติโยมสานุศิษยท์งัหลายไปเยยีม
กไ็ม่ไดส้นองศรัทธาอยา่งเตม็ทีเพราะวา่เสียงมนัจะหมดแลว้ ลมมนักจ็ะหมดแลว้ นบัวา่เป็นบุญทีเป็นตวัเป็น
ตนมานงัใหญ้าติโยมเห็นอยู่ นีนบัวา่ดีแลว้ ต่อไปกจ็ะไม่ไดเ้ห็น ลมมนักจ็ะหมด เสียงมนักจ็ะหมด มนัเป็นไป
ตามเหตุตามปัจจยัของสงัขาร ทีพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านสอนไว้ ขยัะวยัยงั คือความสินไปเสือมไปของสงัขาร

เสือมไปอยา่งไร เปรียบใหฟั้งเหมือนกอ้นนาํแขง็ แต่ก่อนมนัเป็นนาํ เขาเอามาทาํใหเ้ป็นกอ้น แต่มนักอ็ยูไ่ม่กีวนั
หรอกมนักเ็สือมไป เอากอ้นนาํแขง็ใหญ่ๆ เท่าเทปนีไปวางไวก้ลางแจง้ จะดูความเสือมของกอ้นนาํแขง็กเ็หมือน
สงัขารนี มนัจะเสือมทีละนอ้ยละนอ้ย ไม่กีนาทีไม่กีชวัโมงกอ้นนาํแขง็กจ็ะหมด ละลายเป็นนาํไป นีเรียกวา่เป็น
ขยัะวยัยงั ความสินไป ความเสือมไปแห่งสงัขารทงัหลาย เป็นมานานแลว้ ตงัแต่มีโลกขึนมา เราเกิดมาเราเกบ็เอา
สิงเหล่านีมาดว้ย ไม่ใช่วา่เราทิงไปไหน พอเกิดเราเกบ็เอาความเจบ็ ความแก่ ความตาย มาพร้อมกนั

ดงันนัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านจึงตรัสไวว้า่ขยัะวยัยงั ความสินไปเสือมไปของสงัขารทงัหลาย เรา
นงัอยูบ่นศาลานีทงัอุบาสกอุบาสิกา ทงัพระทงัเณรทงัหมดนี มีแต่กอ้นเสือมทงันนั นีทีกอ้นมนัแขง็ เปรียบเช่น
กอ้นนาํแขง็แต่ก่อนเป็นนาํมนัเป็นกอ้นนาํแขง็แลว้กเ็สือมไป เห็นความเสือมมนัไหม ดูอาการทีมนัเสือมซี ร่าง
กายของเรานีทุกส่วนมนัเสือม ผมมนักเ็สือมไปขนมนักเ็สือมไป เลบ็มนักเ็สือมไป หนงัมนักเ็สือม ไป อะไร
ทุกอยา่งมนักเ็สือมไปทงันนั

ญาติโยมทุกคนเมือครังแรกคงจะไม่เป็นอยา่งนีนะ คงจะมีตวัเลก็กวา่นี นีมนัโตขึนมา มนัเจริญขึนมา ต่อไปนีมนั
กจ็ะเสือมเสือมไปตามธรรมชาติของมนั เสือมไปเหมือนกอ้นนาํแขง็เดียวกห็มด กอ้นนาํแขง็มนักก็ลายเป็นนาํ
เรานีกเ็หมือนกนัทุกคนมีดินมีนาํมีไฟมีลม เมือมีตวัตนประกอบกนัอยู่ ธาตุสี ดิน นาํ ลมไฟ ตงัขึน เรียกวา่คน
แต่เดิมไม่รู้วา่เป็นอะไรหรอก เรียกวา่คนเรากดี็อกดีใจ เป็นคนผูช้าย เป็นคนผูห้ญิง สมมติชือใหน้ายนนันางนี
ตามเรือง เพือเรียกตามภาษา ใหจ้าํง่ายใชก้ารงานง่าย แต่ความเป็นจริงกไ็ม่มีอะไร มีนาํหนึง ดินหนึง ลมหนึง
ไฟหนึง มาปรุงกนัเขา้กลายเป็นรูป เรียกวา่คน โยมอยา่เพิงดีใจนะ ดูไปดูมากไ็ม่มีคนหรอก ทีมนัเขม้แขง็พวก
เนือพวกหนงั พวกกระดูกทงัหลายเหล่านีเป็นดิน อาการทีมนัเหลวๆตามสภาพร่างกายนนัเราเรียกวา่นาํ อาการที
มนัอบอุ่นอยูใ่นร่างกาย เราเรียกวา่ไฟอาการทีมนัพดัไปมาอยูใ่นร่างกายของเรานี ลมพดัขึนเบืองบนพดัลงเบืองตาํ
นี เรียกวา่ลม ทงัสีประการนีมาปรุงกนัเขา้เรียกวา่ คน กย็งัเป็นผูห้ญิงผูช้ายอีก จึงมีเครืองหมายตามสมมติของเรา

แต่อยูที่วดัป่าพง ทีไม่เป็นผูห้ญิงไม่เป็นผูช้ายกมี็ เป็นนะปุงสกัลิงค์ ไม่ใช่อิตถีลิงค์ ไม่ใช่ปุงลิงค์ คือซากศพทีเขา
เอาเนือเอาหนงัออกหมดแลว้เหลือแต่โครงกระดูกเท่านนั เป็นซากโครงกระดูกเขาแขวนไว้ ไปดูกไ็ม่เห็นวา่เป็น
ผูห้ญิงหรือผูช้าย ใครไปถามวา่นีเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย กไ็ดแ้ต่มองหนา้กนั เพราะมนัมีแต่ โครงกระดูกเท่านนั
เนือหนงัออกหมดแลว้ พวกเราทงัหลายกไ็ม่รู้ ทุกคนไปวดัป่าพงเขา้ไปในศาลากไ็ปดูโครงกระดูก บางคนดูไม่ได้
วงิออกจากศาลาเลยกลวั....กลวัเจา้ของ อยา่งนนัเขา้ใจวา่ไม่เคยเห็นตวัเราเองสกัที ไปกลวักระดูก ไม่นึกถึงคุณ



ค่าของกระดูกเราเดินมาจากบา้น นงัรถมาจากบา้น ถา้ไม่มีกระดูกจะเป็นอยา่งไร จะเดินไปมาไดไ้หม นงัรถมาถึง
วดัป่าพง พอลงรถเขา้ศาลาไปดูโครงกระดูก พอเห็นวงิออกจากศาลาเลย กลวัโครงกระดูก คนเราไม่เคยเห็น เกิด
มาพร้อมกนั ไม่เคยเห็นกนั นอนเบาะอนัเดียวกนัไม่เคยเห็นกนั นีแสดงวา่เราบุญมากทีมาเห็นแก่แลว้ ๕๐ ปี๖๐
ปี ๗๐ ปี ไปนมสัการวดัป่าพง เห็นโครงกระดูก กลวั นีอะไรไม่รู้ แสดงวา่เราไม่คุน้เคยเลย ไม่รู้จกัตวัเราเลย
กลบัไปบา้นกย็งันอนไม่หลบัอยู่ สามสีวนั แต่กน็อนกบัโครงกระดูกนนัแหละไม่ใช่นอนทีอืนหรอก ห่มผา้ผนื
เดียวกนัอะไรๆดว้ยกนั นงับริโภคขา้วดว้ยกนั แต่เรากก็ลวั นีแสดงวา่เราห่างเหินจากตวัเรามากทีสุด น่าสงสาร
ไปดูอยา่งอืน ไปดูตน้ไม้ ไปดูวตัถุอืนๆ วา่อนันนัโตอนันีเลก็ อนันนัสนัอนันนัยาว นีไปดูแต่วตัถุของอืนนอก
จากตวัเรา ไม่เคยมองดูตวัเราเลย ถา้พดูตรงๆแลว้กน่็าสงสารมนุษยเ์หมือนกนั ดงันนัคนเราจึงขาดทีพึง

อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองค์ เกศา โลมา นะ ขาทนัตา ตะโจ นาคทีเคยเป็นนกัศึกษาคงนึกหวัเราะวา่ ท่าน
อาจารยเ์อาอะไรมาสอนนี.เอาผมทีมนัมีอยูน่านแลว้มาสอน ไม่ตอ้งสอนแลว้รู้จกัแลว้ เอาของทีรู้จกัแลว้มาสอน
ทาํไม นีคนทีมนัมืดมากมนักเ็ป็นอยา่งนี คิดวา่เราเห็นผม อาตมาบอกวา่คาํทีวา่เห็นผมนนั คือเห็นตามความเป็น
จริง เห็นขนกเ็ห็นตามความเป็นจริง เห็นเลบ็ เห็นหนงั เห็นฟันกเ็ห็นตามความเป็นจริง จึงเรียกวา่เห็น ไม่ใช่วา่
เห็นอยา่งผวิเผนิ เห็นตามความเป็นจริงอยา่งไรๆ เราคงจะไม่หมกมุ่นอยูใ่นโลกอยา่งนี ถา้เห็นตามความจริง ผม
ขน เลบ็ฟันหนงั เป็นอยา่งไร ตามความเป็นจริงเป็นอยา่งไร เป็นของสวยไหม เป็นของสะอาดไหม เป็นของมี
แก่นสารไหม เป็นของเทียงไหม เปล่า...มนัไม่มีอะไรหรอก ของไม่สวยแต่เราไปสาํคญัวา่มนัสวย ของไม่จริง
ไปสาํคญัวา่มนัจริง

อยา่งเกศา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ คือ ผม ขน เลบ็ฟัน หนงั คนเราไปติดอยูนี่ พระพทุธองคท่์านยกมาทงัหา้
ประการนีเป็นมูลกรรมฐาน สอนใหรู้้จกักรรมฐานทงัหา้นี มนัเป็นอนิจจงัเป็นทุกขงั เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่
ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เราเกิดขึนมากห็ลงมนั อนันีเป็นของโสโครกดูซิ คนเราไม่อาบนาํสกัสองวนัสิ เขา้ใกลก้นั
ไดไ้หม มนัเหมน็ เหงือออกมากๆไปนงัทาํงานรวมกนัอยา่งนี เอาสิเหมน็ทงันนัแหละ กลบัไปบา้นอาบนาํเอาสบู่
มาถูออกหายไปนิดหนึงกห็อมสบู่ ขึนมา ไดถู้สบู่มนักห็อม ไอต้วัเหมน็มนักอ็ยูอ่ยา่งเดิมนนัแหละ มนัยงัไม่
ปรากฏเท่านนั กลินสบู่มนัข่มไว้ เมือหมดสบู่มนักเ็หมน็ตามเคย อนันีเรามกัจะเห็นรูปทีนงัอยูนี่นึกวา่มนัสวย มนั
งาม มนัแน่น มนัหนามนัตรึงตา มนัไม่แก่ มนัไม่เจบ็ มนัไม่ตาย หลงเพลิดเพลินอยูใ่นสากลโลกนี ฉะนนัจึงไม่
รู้จกัพึงตนเอง ตวัทีพึงของเราคือตวัใจใจของเราเป็นทีพึงจริงๆ ศาลาหลงันีมนัใหญ่กไ็ม่ใช่ทีพึง มนัเป็นทีอาศยัชวั
คราว นกพิราบมนักม็าอาศยัอยู่ ตุก๊แกมนักม็าอาศยัอยู่ จิงเหลนนีมนักม็าอาศยัอยู่ ทุกสิงทุกอยา่งมาอาศยัอยูไ่ด้
เรากนึ็กวา่ของเรา มนัไม่ใช่ของเราหรอก มนัอยูด่ว้ยกนั หนูมนักม็าอยู่ สารพดัอยา่ง นีเรียกวา่ทีอาศยัชวัคราว
เดียวกห็นีไปจากไป เรากนึ็กวา่อนันีเป็นทีพึงของเรา คนมีบา้นหลงัเลก็ๆ กเ็ป็นทุกขเ์พราะบา้นมนัเลก็ มีบา้นหลงั
ใหญ่ๆกเ็ป็นทุกขเ์พราะกวาดไม่ไหว ตอนเชา้กบ่็น ตอนเยน็กบ่็น จบัอะไรวางตรงไหนกไ็ม่ค่อยไดเ้กบ็ คุณหญิง
คุณนายนีจึงเป็นโรคประสาทกนัเป็นทุกข์

ฉะนนัพระพทุธองคจึ์งใหห้าทีพึงคือหาใจของเรา ใจของเราเป็นสิงสาํคญั โดยมากคนเราไม่ค่อยมองดูในสิงที
สาํคญั ไปมองดูทีอืนทีไม่ สาํคญั เป็นตน้วา่กวาดบา้น ลา้งจาน กมุ่็งความสะอาดลา้งถว้ยลา้งจานใหม้นัสะอาด
ทุกสิงทุกอยา่งมุ่งความสะอาด แต่ใจเจา้ของไม่เคยมุ่งเลย ใจของเรามนัเน่า บางทีกโ็กรธหนา้บูดหนา้บึงอยูน่นั
แหละ กไ็ปมุ่งแต่จานใหจ้านมนัสะอาด ใจของเราไม่สะอาดเท่าไรกไ็ม่มองดู นีเราขาดทีพึง เอาแต่ทีอาศยัแต่ง
บา้นแต่งช่อง แต่งอะไรสารพดัอยา่ง แต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งกนั ทุกขไ์ม่ค่อยจะมองดูมนั ใจ นีแหละเป็นสิง
สาํคญั ดงันนัพระพทุธองคท่์านจึงพดูวา่ ใหห้าทีพึงทางใจ อตัตาหิ อตัตโนนาโถ ใครจะเป็นทีพึงได้ ทีเป็นทีพึงที
แน่นอนกคื็อใจของเรานีเอง ไม่ใช่สิงอืน พึงสิงอืนกพ็ึงไดแ้ต่ไม่ใช่ของทีแน่นอน เราจะพึงสิงอืนไดก้เ็พราะเราพึง



ตวัของเรา เราตอ้งมีทีพึงก่อน จะพึงอาจารย์ พึงญาติมิตรสหายทงัหลาย จะพึงไดดี้นนั เราตอ้งทาํตวัของเราเป็นที
พึงใหไ้ดเ้สียก่อน

ดงันนัวนันีทีมากราบนมสัการทงัคฤหสัถแ์ละบรรพชิต ขอใหรั้บโอวาทนีไปพินิจพิจารณา เราทุกคนใหนึ้กเสมอ
วา่ เราคืออะไร เราเกิดมาทาํไม นีถามปัญหาเจา้ของอยูเ่สมอวา่ เราเกิดมาทาํไม ใหถ้ามเสมอ บางคนไม่รู้นะ แต่
อยากไดค้วามสุขใจ มนัทุกขไ์ม่หาย รวยกทุ็กข์ จนกทุ็กข์ เป็นเดก็เป็นคนโตกทุ็กข์ ทุกขห์มดทุกอยา่ง เพราะ
อะไร เพราะวา่มนัขาดปัญญา เป็นคนจนกทุ็กขเ์พราะมนัจน เป็นคนรวยกทุ็กขเ์พราะมนัรวยมาก ของมากๆรักษา
คนเดียว ในสมยัก่อนอาตมาเคยเป็นสามเณร เคยเทศน์ใหโ้ยมฟัง ครูบาอาจารยท่์านใหเ้ทศน์พดูถึงความรํารวยใน
การมีทาสใหมี้ทาสสกัร้อย ผูห้ญิงกใ็หไ้ดส้กัร้อยหนึง ผูช้ายก็ร้อยหนึง มีชา้งกร้็อยหนึง มีววักร้็อยหนึง มีควายก็
ร้อยหนึง มีแต่สิงละร้อยละร้อยทงันนั ญาติโยมไดฟั้งแลว้กส็บายใจ ใหโ้ยมไปเลียงควายสกัร้อยหนึงเอาไหม เอา
ควายร้อยหนึง เอาววัร้อยหนึง มีทาสผูห้ญิงผูช้ายอยา่งละร้อยใหโ้ยมรักษาคนเดียวจะดีไหม นีไม่คิดดู แต่ความ
อยากมีววั มีควาย มีชา้ง มีมา้ มีทาส สิงละร้อยละร้อยน่าฟัง อุย๊!อิมใจเหลือเกิน มนัสบายนะ แต่อาตมาเห็นวา่
ไดส้กัหา้สิบตวักพ็อแลว้ แค่ฟันเชือกเท่านนั กเ็ตม็ทีแลว้ อนันีโยมไม่คิดคิดแต่ได้ ไม่คิดถึงวา่มนัจะยากจะลาํบาก

สิงทงัหลายทีมีอยูใ่นตวัเรานี ถา้เราไม่ มีปัญญา จะทาํใหเ้ราทุกขน์ะ ถา้เรามีปัญญา นาํออกจากทุกขไ์ด้ ตา หู
จมูก ลินกายใจ ตา ไม่ใช่ของดีนะ ถา้เราใจไม่ดี ไปมองคนบางคน ไปเกลียด เขาอีกแลว้ มานอนเป็นทุกขอี์ก
แลว้ ไปมองดูคนบางคนรักเขาอีกแลว้ รักเป็นทุกขอี์กแลว้ มนัไม่ไดก้เ็ป็นทุกข์ เกลียดกเ็ป็นทุกข์ รักกเ็ป็นทุกข์
เพราะมนัอยากได้ อยากไดก้เ็ป็นทุกข์ ไม่อยากไดก้เ็ป็นทุกข์ ของทีไม่ชอบใจอยากทิงมนัไป อยากไดข้องทีชอบ
ใจเขา้มา มนักทุ็กข์ ของทีชอบใจไดม้าแลว้กลวัมนัจะหายอีกแลว้ มนัเป็นทุกขท์งันนั ไม่รู้วา่จะอยูอ่ยา่งไรบา้น
หลงัใหญ่ๆขนาดนีกนึ็กวา่จะใหม้นัสบายขึน เกบ็ความสบายเกบ็ความดีไวใ้นนี ถา้คิดไม่ดีมนักไ็ปไม่ไดท้งันนั
แหละ

ดงันนัญาติโยมทงัหลายจงมองดูตวัของเรา วา่เราเกิดมาทาํไม เราเคยไดอ้ะไรไวไ้หม อาตมาเคยรวมคนแก่ เอาคน
แก่อายเุลย ๘๐ ปีขึนไปแลว้มาอยูร่วมกนั อาชีพทาํนา ตามบา้นนอกของเรา ทาํนามาตงัแต่โนน้ เกิดมาได้ ๑๗-
๑๘ ปี กรี็บแต่งงานกลวัจะไม่รวย ทาํงานตงัแต่เลก็ๆ ใหม้นัรวย ทาํนาจน ๗๐ ปีกมี็๘๐ ปีกมี็ ๙๐ ปีกมี็ ทีมานงั
รวมกนัฟังธรรม โยม อาตมาถาม"โยมจะเอาอะไรไปไหมนี" "เกิดมากท็าํอยูจ่นเดียวนีแหละ ผลทีสุดจะไป จะ
ไดอ้ะไรไปไหม" ไม่รู้จกั ตอบไดแ้ต่วา่ "จงัวา่ จงัวา่จงัวา่" นีตามภาษาเขาวา่ กินลูกหวา้ เพลินกบัลกูหวา้ มนัจะ
เสียเวลาเพราะจงัวา่นีแหละ จะไปกไ็ม่ไป จะอยูก่ไ็ม่อยู่ มนัอยูที่จงัวา่ นงัอยู่ กา้งๆอยูง่่า** นงัอยูค่าคบนนัแลว้
มีแต่จงัวา่ๆ

ตอนยงัหนุ่มๆครังแรกอยูค่นเดียว เขา้ใจวา่เป็นโสดไม่สบาย หาคู่ครองเรือนมนัจะสบาย เลยหาคู่ครองมาครอง
เรือนใหเ้อาของสองอยา่งมารวมกนัมนักก็ระทบกนัอยูแ่ลว้อยูค่นเดียวมนัเงียบเกินไป ไม่สบายแลว้เอาคน สอง
คนมาอยูด่ว้ยกนั มนักก็ระทบกนั ก๊อกๆแก๊กๆ นนัแหละลูกเกิดมาครังแรก ตวัเลก็ๆพอ่แม่กต็งัใจวา่ ลูกเราเมือมนั
โตขึนมาขนาดหนึงเรากส็บายหรอกกเ็ลียงมนัไปสามคนสีคนหา้คน นึกวา่มนัโตเราจะสบาย เมือมนัโตมาแลว้มนั
ยงิหนกั เหมือนกบัแบกท่อนไม้ อนัหนึงเลก็อนัหนึงใหญ่ ทิงท่อนเลก็แลว้แบกเอาท่อนใหญ่ นึกวา่มนัจะเบากย็งิ
หนกัลกูเราตอนเดก็ๆ มนัไม่กวนเท่าไรหรอกโยม มนักวนถามกินขา้วกบักลว้ย เมือมนัโตขึนมานีมนัถามเอารถ
มอเตอร์ไซด์ มนัถามเอารถเก๋ง เอาล่ะความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ กพ็ยายามหา มนักเ็ป็นทุกข์ ถา้ไม่ใหม้นักเ็ป็น
ลูก บางทีพอ่แม่ทะเลาะกนั "อยา่พึงไปซือใหม้นัเลยรถนี มนัยงัไม่มีเงิน" แต่ความรักลูกกต็อ้งไปกูค้นอืนมาเห็น
อะไรกอ็ยากซือมากิน แต่กอ็ด กลวัมนัจะหมดเปลืองหลายอยา่ง ต่อมากมี็การศึกษาเล่าเรียน "ถา้มนัเรียนจบเราก็
จะสบายหรอก" เรียนมนัจบไม่เป็นหรอก มนัจะจ บอะไร เรียนไม่มีจบหรอก ทางพทุธศาสนานีเรียนจบ ศาสตร์



อืนนอกนนัมนัเรียนต่อไปเรือยๆ เรียนไม่จบเอาไปเอามากเ็ลยวุน่เท่านนัแหละ บา้นหนึงเรียน ๔ คน ๕ คน
ตาย! พอ่แม่ทะเลาะกนัไม่มีวนัเวน้ละอยา่งนนั

ไอค้วามทุกขม์นัเกิด มา ภายหลงัเราไม่เห็น นึกวา่มนัจะไม่เป็นอยา่งนนั เมือมนัมาถึงเขา้แลว้จึงรู้วา่ โอ! มนัเป็น
ทุกข์ ทุกขอ์ยา่งนนัจึงมองเห็นยาก ทุกขใ์นตวัของเรานะโยม พดูตามประสาบา้นนอกเราเรืองฟันของเรานะโยม
ตอนไปเลียงววัเลียงควายขีถ่านไฟกย็งัเอามาถูฟันใหม้นัขาว ไปถึงบา้นกไ็ปยงิฟันใส่กระจกนึกวา่มนัขาวถฟัูน
แลว้นี ไปชอบกระดูกของเจา้ของไม่รู้เรือง พออายถึุง ๕๐-๖๐ ปีฟันมนัโยก เออ! เอาซิฟันโยก มนัจะร้องไหกิ้น
ขา้วนาํตามนักไ็หล เหมือนกบัถกูศอกถูกเข่าเขาอยูทุ่กเวลา ฟันมนัเจบ็มนัปวด มนัทุกขม์นัยากมนัลาํบาก นี
อาตมาผา่นมาแลว้เรืองนี ถอนออกหมดเลย ในปาก นีเป็นฟันปลอมทงันนั มนัโยกไม่สบายอยู่ ๑๖ ซี ถอนที
เดียวหมดเลย เจบ็ใจมนั หมอไม่กลา้ถอนแน่ะตงั ๑๖ ซี "หมอ! ถอนมนัเถอะ เป็นตายอาตมา จะรับเอาหรอก" 
ถอนมนัออกทีเดียวพร้อมกนั ๑๖ ซี ทีมนัยงัแน่นๆตงัหลายซี ตงั ๕ ซี ถอนออกเลย แต่วา่เตม็ทีนะ ถอนออก
หมดแลว้ไม่ไดฉ้นัขา้วอยู่ ๒-๓ วนั นีเป็นเรืองทุกข์

อาตมาคิดแต่ก่อนนะ ตอนไปเลียงววัเลียงควาย เอาถ่านไฟมาถูมนัใหข้าว รักมนัมากเหลือเกิน นึกวา่มนัเป็นของ
ดี ผลทีสุดมนัจะหนีจากเรา จึงเกือบตาย เจบ็ฟันนีมาตงัหลายเดือนตงัหลายปี บางทีมนับวมทงัขา้งล่างขา้งบน
หมดท่าเลยโยม อนันีคงจะเจอกนัทุกคนหรอก พวกทีฟันไม่โยก เอาแปรงไปแปรงใหม้นัสะอาดสวยงามอยูน่นั
แหละ ระวงันะ ระวงัมนัจะเล่นงานเราเมือสุดทา้ย ไอซี้ยาวซีมนัสนัสลบั กนัอยูอ่ยา่งนี ทุกขม์ากโยมอนันีทุกข์
มากจริงๆ

อนันีบอกไวห้รอก บางทีจะไปเจอเอาทุกขเ์พราะความทุกขใ์นตวัของเรานี ทุกขใ์นตวัเรา จะหาทีพึงอะไรมนัไม่มี
แต่มนัค่อยยงัชวัเมือเรายงัหนุ่ม มนัแก่มาแลว้มนักเ็ริมพงั มนัช่วยกนัพงั สงัขารมนัเป็นไปตามเรืองของมนั เราจะ
ร้องไหม้นักอ็ยูอ่ยา่งนี จะดีใจมนักอ็ยูอ่ยา่งนี เราจะเป็นอะไรมนักอ็ยูข่องมนัอยา่งนี เราจะเจบ็ปวดจะเป็นจะตาย
มนักอ็ยูอ่ยา่งนนั เพราะมนัเป็นอยา่งนนันีมนัหมดความรู้หมดวิชา เอาหมอฟันมาดูฟัน ถึงแกไ้ขแลว้ยงัไงกย็งัเป็น
อยูอ่ยา่งนนั ต่อไปหมดฟันเองกเ็ป็นเหมือนเราอีก ไปไม่ไหวอีกแลว้ ทุกอยา่งมนักพ็งัไปดว้ย กนัทงัหมด นีเป็น
ความจาํเป็นทีเราจะตอ้งรีบพิจารณา เมือมีกาํลงัเรียวแรงกรี็บทาํ จะทาํบุญสุนทานจะทาํอะไรกรี็บจดัทาํกนั แต่วา่
คนเรากม็กัจะไปมอบใหแ้ต่คนแก่ จะเขา้วดัศึกษาธรรมะรอใหแ้ก่เสียก่อน โยมผูห้ญิงกเ็หมือนกนั โยมผูช้ายก็
เหมือนกนั ใหแ้ก่เสียก่อนเถอะ ไม่รู้วา่อะไรกนั คนแก่นีมนักาํลงัดีไหม ลองไปวงิแข่งกบัคนหนุ่มดูซิทาํไมจะ
ตอ้งไปมอบใหค้นแก่เหมือนไม่รู้จกัตาย พอแก่มาสกั๕๐ปี ๖๐ ปี จวนเขา้วดัอยูแ่ลว้ หูตึงเสียแลว้ ความจาํกไ็ม่ดี
เสียแลว้ นงักไ็ม่ทน "ยายไปวดัเถอะ"โอย หูฉนัไม่ดีแลว้นนัเห็นไหม ตอนหูดีเอาไปฟังอะไรอยู่ จงัวา่ จงัวา่ มนั
คาแต่ลูกหวา้อยูน่นัแหละ จนหู มนัหนวกเสียแลว้จึงไปวดั มนักไ็ปไม่ได้ นงัฟังท่านเทศน์ เทศน์อะไรไม่รู้เรือง
มนัหมดแลว้จึงมาทาํกนั

ดงันนั วนันีคงจะไดป้ระโยชน์กบับุคคลทีสนใจเป็นบางสิงบางอยา่ง ทีควรเกบ็ไวใ้นใจของเรา สิงทงัหลายนีเป็น
มรดกของเราทงันนั มนัจะรวมมา รวมมาใหเ้ราแบกทงันนัแหละ ขานีเป็น สิงทีวิงไดม้าแต่ก่อน อยา่งขาอาตมานี
จะเดินมนักห็นกั สกลร่างกายจะตอ้งแบกมนั แต่ก่อนนนัมนัแบกเรา บดันีเราแบกมนัลุกขึนก็ "โอย๊" สมยัเป็น
เดก็เห็นคนแก่ๆ ลุกขึนก็ "โอย๊" นงัลงก"็โอย๊" ทีโอย๊ๆยงัไม่ยอมนะ ขนาดนีนะ นงัก็ "โอย๊" ลุกขึน ก"็โอย๊" 
"โอย๊" ทงันนัแหละ ไม่รู้อะไรทาํใหเ้ราไม่รู้เรือง มีแต่"โอย๊ๆ" ทงันนั มนัทุกขถึ์งขนาดนนัเรายงัไม่เห็นโทษมนั
เมือจะหนีจากมนัเราไม่รู้จกั ทีทาํเจบ็ทาํปวดขึนมา นีเรียกวา่สงัขารมนัเป็นไปตามเรืองของ มนั ทีมนัเป็นมนัเป็น
ประดง ประดงไฟ ประดงขอ้ประดงงอ ประดงจิปาถะหมอเอายามาใส่กไ็ม่ถูก ผลทีสุดกพ็งัไปทงัหมดอีก คือ
สงัขารมนัเสือม มนัเป็นไปตามสภาพของมนัมนัจะเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั อนันีเป็นเรืองธรรมชาติมนั ฉะนนัให้



ญาติพีนอ้งใหพ้ากนัเห็น ถา้เห็นแลว้กจ็ะไม่เป็นอะไร อยา่งงูอสรพิษตวัร้ายๆ มนัเลือยมาเราเห็น เราเห็นมนั ก่อน
กห็นี มนัไม่ไดก้ดัเราหรอกเพราะเราไดร้ะวงัมนั ถา้เราไม่เห็นมนั เดินๆไปไม่เห็นกไ็ปเหยยีบมนั เดียวมนักก็ดั
เลย

ถา้มนัทุกขแ์ลว้ไม่รู้จะไปฟ้องใคร ถา้ทุกขเ์กิดขึนจะไปแกต้รงไหน คืออยากแต่วา่ไม่ใหม้นัทุกข์ เฉยๆเท่านนั
อยากไม่ใหม้นัทุกขแ์ต่ไม่รู้จกัทางแกไ้ขมนั แลว้กอ็ยูไ่ป อยูไ่ปจนถึงวนัแก่ วนัเจบ็แลว้กว็นัตาย คนโบราณบาง
คนเขาวา่ เมือมนัเจบ็มนัไขจ้วบลมหายใจจะขาด ใหค่้อยๆเขา้ไปกระซิบใกลหู้คนไขว้า่ พทุโธพทุโธ พทุโธ มนั
จะเอาอะไรพทุโธนนันะ คนทีใกลจ้ะนอนในกองไฟจะรู้จกัพทุโธอะไร ตงัแต่ยงัเป็นหนุ่มเป็นสาวอายรุุ่นๆทาํไม
ไม่เรียนพทุโธใหม้นัรู้ หายใจติดบา้งไม่ติดบา้ง "แม่ๆ พทุโธ พทุโธ" วา่ใหม้นัเหนือยทาํไมอยา่ไปวา่เลย มนั
หลายเรือง เอาไดแ้ค่นนักส็บายแลว้

โยมชอบเอาแต่ตน้กบัปลาย มนั ตรงกลางไม่เอาหรอกชอบแต่อยา่งนนั บริวารพวกเราทงัหลายกช็อบอยา่งนนั
ทงัญาติโยมทงัพระทงัเณรชอบ แต่ทาํอยา่งนนั ไม่รู้จกัแกไ้ขภายในจิตของเจา้ของ ไม่รู้จกัทีพึง แลว้กโ็กรธง่าย
และกอ็ยากหลายดว้ย ทาํไมคือคนทีไม่มีทีพึงทางใจ อยูเ่ป็นฆราวาสครอบครัว อายกุ็ ๒๐-๓๐ -๔๐ ปี กาํลงัแรง
ดีอยู่ พอ่บา้นแม่บา้นทงัหลายกพ็อพดูกนัรู้เรืองกนัหน่อย นี ๕๐ ปีขึนไปแลว้ พดูกนัไม่รู้เรืองกนัแลว้เดียวกน็งั
หนัหลงัใหก้นัหรอก แม่บา้นพดูไปพอ่บา้นทนไม่ได้ พอ่บา้นพดูไปแม่บา้นฟังไม่ได้ เลยแยกกนัหนัหลงัใหก้นั
คนนนัพร้อม *ลูกชายคนนี คนนีพร้อม* ลูกหญิงคนนนั เลยแตกกนัเลย

เรืองนีอาตมาเล่าไปหรอกไม่เคยมีครอบครัว ทาํไมไม่มีครอบครัว คืออ่านคาํวา่ครอบครัวมนักรู้็แลว้ ครอบครัว
คืออะไรครอบมนักคื็ออยา่งนี ถา้เรานงัอยูเ่ฉยๆกเ็อาอะไรมาครอบลงนีจะเป็นอยา่งไร เรานงัอยูไ่ม่มีอะไรมา
ครอบมนักพ็อทนได้ ถา้เอาอะไร มาครอบลงกเ็รียกวา่ครอบแลว้ มนัเป็นอยา่งไร ครอบกเ็ป็นอยา่งนนั มนัมีวง
จาํกดัแลว้ ผูช้ายกอ็ยูใ่นวงจาํกดั ผูห้ญิงกอ็ยูใ่นวงจาํกดัแลว้ อาตมาไปอ่านแลว้ ครอบครัว โอยหนกั ศพัทต์ายนี
คาํนีไม่ใช่ศพัทเ์ล่นๆ ศพัทที์วา่ ครอบ นี ศพัททุ์กข์ ไปไม่ไดม้นัมีจาํกดัแลว้แต่ไปอีก ครัว กห็มายถึงการก่อกวน
แลว้ทิมแทงแลว้ โยมผูห้ญิงเคยเขา้ครัว เคยโขลกพริกควัพริกแหง้ไหม ไอ จาม ทงับา้นเลย ศพัทค์รอบครัวมนั
วุน่ ไม่น่าอยูห่รอก อาตมาอาศยัสองศพัทนี์แหละจึงบวชไม่สึก

ครอบครัวนีน่ากลวั ขงัไวจ้ะไปไหนกไ็ม่ได้ ลาํบากเรืองลูกบา้ง เรืองเงินเรืองทองบา้ง สารพดัอยา่ง อยูใ่นนนั ไม่
รู้จะไปทีไหน มนัผกูไวแ้ลว้ ลูกผูห้ญิงกมี็ลูก ผูช้ายกมี็ มนัวุ่ นวายเถียงกนัอยูน่นัแหละจนตายไม่ตอ้งไปไหนกนั
ละ เจบ็ใจขนาดไหนกไ็ม่วา่ นาํตามนัไหลออกกไ็หลอยูน่นัแหละ เออ นาํตามนัไม่หมดนะโยมครอบครัวนีนะ
ถา้ไม่ครอบครัวนาํตามนัหมดเป็น ถา้มีครอบครัวนาํตามนัหมดยาก หมดไม่ได้ โยมเห็นไหม มนับีบออกเหมือน
บีบออ้ย ตาแหง้ๆ กบี็บออกใหเ้ป็นนาํไหลออกมา ไม่รู้มนัมาจากไหน มนัเจบ็ใจ แคน้ใจ สารพดัอยา่ง มนัทุกข์
เลยรวมทุกขบี์บออกมาเป็นนาํทุกข์

อนันีใหโ้ยมทงัหลายเขา้ใจ ถา้ยงัไม่ผา่นมนัจะผา่นอยูข่า้งหนา้ บางคนอาจจะผา่นมาบา้งแลว้เลก็ๆนอ้ยๆ บางคนก็
เตม็ทีแลว้ "จะอยูห่รือจะไปหนอ" โยมผูห้ญิงเคยมาหาหลวงพอ่ "หลวงพอ่ แหม ถา้ดิฉนัไม่มีบุตร ดิฉนัจะไป
แลว้" "เออ อยูน่นัแหละ เรียนใหจ้บเสียก่อน" เรียนตรงนนั อยากจะไปกอ็ยากจะไปไม่อยากจะอยู่ ถึงขนาดนนั
กย็งัหนีไม่ได้ อยูว่ดัป่าพงสร้างกฏิุเลก็ๆไวต้งั ๗๐-๘๐ หลงั บางทีจะมีพระเณรมาอยูบ่รรจุเตม็บางทีกมี็เหลือ
๒-๓ หลงั อาตมาถามวา่ "กฏิุเรายงัเหลื อวา่งไหม?" พวกชีบอก "มีบา้ง ๒-๓ หลงั" "เออ เกบ็เอาไวเ้ถอะ
บางทีพอ่บา้นแม่บา้นเขาทะเลา ะกนั เอาไวใ้หเ้ขามานอนสกัหน่อย"แน่ะมาแลว้ โยมผูห้ญิงสะพายของมาแลว้
ถามวา่ "โยมมาจากไหน?" "มากราบหลวงพอ่ ดิฉนัเบือโลก" "โอย! อยา่วา่เลย อาตมากลวัเหลือเกิน" พอ



ผูช้ายมาบา้ง กเ็บืออีกแลว้ นนัมาอยู่ ๒-๓ วนักห็ายเบือไปแลว้ โยมผูห้ญิงมากเ็บือ โกหกเจา้ของ โยมผูช้าย มาก็
เบือ โกหกเจา้ของ ไปนงัอยูก่ฏิุเลก็ๆเงียบๆคิดแลว้ "เมือไหร่หนอแม่บา้นจะมาเรียกเรากลบั" "เมือไหร่หนอพอ่
บา้นจะมาเรียกเรากลบั" แน่ะไม่รู้อะไร มนัเบืออะไรกนั มนัโกรธแลว้มนักเ็บือแลว้กก็ลบัอีก เมืออยูใ่นบา้นผดิ
ทงันนัน่ะ พอ่บา้นผดิทงันนัแม่บา้นผดิทงันนั มานงัภาวนาได้ ๓ วนั "เออ! แม่บา้นเขาถูกเวน้เรามนัผดิ" "พอ่
บา้นเขาถูก เราซิผดิ" แน่ะมนัจะกลบั เปลียนเอาเองของมนัอยา่งนนั กก็ลบัไปเลยทงันนัแหละ นีความจริงมนั
เป็นอยา่งนนันะ โลกนีอาตมาจึงไม่วุน่วายอะไรมนัมาก รู้ตน้รู้ปลายมนัแลว้ ฉะนนัจึงมาบวชอยูอ่ยา่งนี

วนันีขอฝากใหเ้ป็นการบา้น เอาไปทาํการบา้น จะทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน ใหเ้อาคาํหลวงพอ่มาพิจารณาวา่ เราเกิดมา
ทาํไม เอายอ่ๆวา่เกิดมาทาํไม มีอะไรเอาไปไดไ้หม ถามเรือยๆนะ ถา้ใครถามอยา่งนีบ่อยๆ มีปัญญานะ ถา้ใครไม่
ถามเจา้ของอยา่งนี โง่ทงันนัแหละเขา้ใจไหม บางทีฟังธรรมวนันีแลว้กลบัไปถึงบา้นจะพบเยน็นีกไ็ดไ้ม่นานนะ
มนัเกิดขึนทุกวนั เราฟังธรรมอยูม่นัเงียบบางทีมนัรออยูที่รถ เมือเราขึนรถมนักขึ็นรถไปดว้ย ถึงบา้นมนักแ็สดง
อาการออกมา ออ้ หลวงพอ่ท่านสอนไวจ้ริงของท่านละมงันีตาไม่ดีไม่เห็นนะ เอาละวนันีเทศน์มากกเ็หนือย นงั
มามากกเ็หนือยสงัขารร่างกายนี



บ้านทแีท้จริง
บดันีขอใหโ้ยมจงตงัใจฟังธรรมะ ซึงเป็นโอวาทขององคส์มเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา้โดยเคารพต่อไป

ใหโ้ยมตงัใจวา่ ในเวลานี ปัจจุบนันี ซึงอาตมาจะไดใ้หธ้รรมะใหโ้ยมตงัใจ
เสมือนวา่ พระพทุธเจา้ของเรานนัตงัอยูใ่นทีเฉพาะหนา้ของโยม จงตงัใจให
ดี กาํหนดจิตใหเ้ป็นหนึง หลบัตาใหส้บาย นอ้มเอา พระพทุธ พระธรรม
พระสงฆ์ มาไวทีใจ เพือเป็นการแสดงความเคารพต่อองคส์มเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา้

บดันี อาตมาไม่มีอะไรฝากโยมดว้ยสิงของทีจะเป็นแก่น เป็นสาร นอกจาก
ธรรมะคาํสงัสอนของพระพทุธเจา้เท่านนั และเป็นของฝากทีเป็นชินสุดทา้ย
ขอใหโ้ยมจงตงัใจรับ ใหโ้ยมทาํความเขา้ใจวา่ พระพทุธเจา้ของเรานนั ถึง
แมจ้ะเป็นผูมี้บุญวาสนาบารมีมาก กจ็ะหลีกหนีความทุพพลภาพไปไม่ได้ อายถึุงวยันีแลว้พระผูมี้พระภาคเจา้ของ
เราท่านกป็ลง ปลงอายสุงัขาร คาํวา่ปลงนีกคื็อวา่ใหป้ล่อยวาง อยา่ไปหอบไว้ อยา่ไปหิวไว้ อยา่ไปแบกไว้ ให้
โยมยอมรับเสียวา่ สงัขารร่างกายนี ถึงแมว้า่มนัจะเป็นอยา่งไรๆกต็ามมนัเถอะ เรากไ็ดอ้าศยัสกลร่างกายนีมา
ตงัแต่กาํเนิดขึนมา จนถึงวยัเฒ่าแก่ป่านนี กพ็อแลว้

กเ็ปรียบประหนึงวา่ เครืองใชไ้มส้อยของเราต่างๆทีอยูใ่นบา้นซึงเราเกบ็กาํไวน้านแลว้ เช่นถว้ยโถโอจานบา้น
ช่องของเรานี เบืองแรกมนักส็ดใสใหม่สะอาดดี เมือเราใชม้นัมาจนบดันีมนักท็รุดโทรมไป บางวตัถุกแ็ตกไปบา้ง
หายไปบา้ง ชินทีมนัเหลืออยูนี่กแ็ปรไปเปลียนไป ไม่คงที มนักเ็ป็นอยา่งนนั

ถึงแมว้า่ อวยัวะร่างกายของเรานีกเ็หมือนกนัตงัแต่เริมเกิดมาเป็นเดก็เป็นหนุ่มมนักแ็ปรมา เปลียนมาเรือยๆมาจน
ถึงบดันีแลว้กเ็รียกวา่ "แก่" นีคือใหเ้รายอมรับเสีย พระพทุธองคท่์านตรัสวา่ สงัขารนีไม่ใช่ตวัของเราทงัในตวั
เรานีกดี็ กายเรานีกดี็ นอกกายนีกดี็ มนัเปลียนไปอยูอ่ยา่งนนั ใหโ้ยมพินิจพิจารณาดูใหม้นัชดัเจน

สัจจธรรมของชีวติ
อนันีแหละ ทงักอ้นทีเรานงัอยนี ทีเรานอนอยูนี่ทีมนักาํลงัทรุดโทรมอยูนี่ นีแหละมนัคือสจัจธรรมสจัจธรรมคือ
ความจริง ความจริงอนันีเป็นสจัจธรรม เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีแน่นอน เพราะฉะนนัท่านจึงใหม้องมนั
ใหพิ้จารณามนั ใหย้อมรับมนัเสีย มนักเ็ป็นสิงทีควรจะยอมรับ ถึงแมว้า่มนัจะเป็นอยา่งไร อะไร กต็ามทีเถอะ
พระพทุธองคท่์านกส็อนวา่ เมือเราถูกคุมขงัในตะรางกดี็ กใ็หถู้กคุมขงัเฉพาะกายอนันีเท่านนั แต่ใจอยา่ใหถู้กขงั
อนันีกเ็หมือนกนัฉนันนั เมือร่างกายมนัทรุดโทรมไปตามวยั โยมกย็อมรับเสียใหม้นัทรุดไป ใหม้นัโทรมไป
เฉพาะร่างกายเท่านนั เรืองจิตใจนนัเป็นคนละอยา่งกนักท็าํจิตใหมีกาํลงั ใหมี้พลงั เพราะเราเขา้ไปเห็นธรรมวา่สิง
ทงัหลายเหล่านนัมนักเ็ป็นอยา่งนนั มนัตอ้งเป็นอยา่งนนั พระพทุธองคท่์านกส็อนวา่ ร่างกายจิตใจนีมนักเ็ป็นอยู่
อยา่งนนั มนัจะเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั มนัจะไม่เป็นไปอยา่งอืน คือ เริมเกิดขึนมาแลว้กแ็ก่ แก่มาแลว้กเ็จบ็ เจบ็



มาแลว้กต็าย อนันีเป็นความจริงเหลือเกิน ซึงคุณยายกพ็บอยูใ่นปัจจุบนันี มนักเ็ป็นสจัจธรรมอยูแ่ลว้กม็องดูมนั
ดว้ยปัญญา ใหเ้ห็นมนัเสียเท่านนั

ถึงแมว้า่ไฟมนัจะมาไหมบ้า้นของเรากต็าม ถึงแมว้า่นาํมนัจะท่วมบา้นของเรากต็าม ถึงแมว้า่ภยัอะไรต่างๆมนัจะ
มาเป็นอนัตรายต่อบา้นต่อเรือนของเรากต็าม กใ็หม้นัเป็นเฉพาะบา้นเฉพาะเรือน ถา้ไฟมนัไหมก้อ็ยา่ใหม้นัไหม้
หวัใจเรา ถา้นาํมนัท่วมกอ็ยา่ใหม้นัท่วมหวัใจเรา ใหม้นัท่วมแต่บา้น ใหม้นัไหมแ้ต่บา้น ซึงเป็นสิงทีอยูน่อกกาย
ของเรา ส่วนจิตใจของเรานนั ใหม้นัมีการปล่อยวางเพราะในเวลานีมนักส็มควรแลว้.มนัสมควรทีจะปล่อยแลว้

ทีโยมเกิดมานีกน็านแลว้ใช่ไหม ตากไ็ดดู้รูปสีแสงต่างๆ ตลอดหมดแลว้ทิงอวยัวะทุกชินทุกส่วน หูกไ็ดฟั้งเสียง
อะไรทุกๆอยา่งหมดแลว้ อะไรทุกอยา่งกไ็ดรั้บมามากๆทงันนัแหละ และมนักเ็ท่านนัแหละจะรับประทานอาหาร
ทีอร่อย อร่อยมนักเ็ท่านนั รับประทานสิงทีไม่อร่อยมนักเ็ท่านนั ตาจะดูรูปสวย สวยมนักเ็ท่านนั หรือดูรูปทีไม่
สวยมนักเ็ท่านนั หูไดฟั้งเสียงทีไพเราะไพเราะจบัอกจบัใจมนักเ็ท่านนั จะไดฟั้งเสียงทีไม่ไพเราะมนักเ็ท่านนั
แหละ

เพราะฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านจึงบอกวา่ ทงัคนรํารวยทงัคนยากจน ทงัผูใ้หญ่ทงัเดก็ ตลอดทงัเดีย-รัจฉานทงัหมด
ดว้ย ซึงเกิดขึนมาในสกลโลกอนันีมนัไม่มีอะไรจะยงัยนื จะตอ้งผลดัไป เปลียนไปตามสภาวะของมนั

อนันีเป็นสภาวะความจริงทีเราจะแกไ้ขอยา่งไรๆเพือจะใหม้นัไม่เป็นอยา่งนนัไม่ได้ แต่กมี็ทางแกไ้ขอยูว่า่พระ
พทุธองคท่์านใหพ้ิจารณาสงัขาร ร่างกายนีทีเดียวเท่านนั ใหพิ้จารณาจิตใจนีดว้ย วา่ทงัสองอยา่งนีมนัไม่ใช่ของ
เรา ไม่ใช่เรา มนัเป็นของสมมติ เช่นวา่ บา้นของคุณยายนีกเ็ป็นของสมมติวา่เป็นของคุณยายเท่านนั จะเอาติดตาม
ไปทีไหนกไ็ม่ได้ สมบติัพสัถาน มนัสมมติวา่เป็นของคุณยายเท่านนั มนักต็งัอยูเ่ท่านนั จะเอาไปทีไหนกไ็ม่ได้
ลูกหลานบุตรธิดาทงัหลายทงัปวงนนัเขาสมมติวา่เป็นลูกเป็นหลานของคุณยาย มนักเ็รืองสมมติทงันนั มนักเ็ป็น
อยูอ่ยา่งนนัแหละ ไม่ใช่วา่เป็นเรา คนเดียว มนัเป็นกนัทงัโลก ถึงแมอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านกเ็ป็น
อยา่งนี พระอรหนัตส์าวกทงัปวงท่านกเ็ป็นอยา่งนี แต่ท่านแปลกกวา่พวกเราทงัหลาย แปลกอยา่งไร คือท่านยอม
รับ ยอมรับวา่ สกลร่างกายนีมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี จะเป็นอยา่งอืนไม่ได้ มนัจะตอ้งเป็นอยา่งนี

รู้จักปล่อยแล้วกว็าง
ดงันนั พระพทุธเจา้ท่านจึงใหพิ้จารณาดูสกลร่างกายตงัแต่ปลายเทา้ขึนมาบนศีรษะ ตงัแต่ศีรษะลงไปหาปลายเทา้
ดูซิวา่มนัมีอะไรบา้ง อะไรเป็นของสะอาดไหม เป็นของเป็นแก่นสารไหม นบัวา่แต่มนัจะทรุดเรือยมาอยา่งนี
ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านจึงสอนใหเ้ห็นสงัขารวา่ของไม่ใช่ของเรา มนักเ็ป็นอยา่งนี ของทีไม่ใช่ของเรามนักเ็ป็น
อยา่งนี จะใหม้นัเป็นอยา่งไรล่ะ อนันีมนัถูกแลว้ถา้โยมมีความทุกข์ โยมกคิ็ดผดิเท่านนัแหละ ไปเห็นสิงทีมนั
ถูกอยูโ่ดยความเห็นผดิมนักข็วางใจเท่านนั

เหมือนนาํในแม่นาํทีมนัไหลลงไปในทางทลุ่ม มนักไ็หลไปตามสภาพอยา่งนนั อยา่งแม่นาํอยธุยา แม่นาํมูลแม่นาํ
อะไรๆกต็ามเถอะ มนักต็อ้งมีการไหลวนไปทางใตท้งันนัแหละ มนัไม่ไหลขึนไปทางเหนือหรอก ธรรมดามนั
เป็นอยา่งนนั สมมติวา่บุรุษคนหนึงไปยนือยูริ่มฝังแม่นาํแลว้กม็องดูกระแสของแม่นาํทีไหลเชียวไปทางใต้ แต่
บุรุษนนัมีความคิดผดิ อยากจะใหน้าํนนัมนัไหลขึนไปทางเหนือ อยา่งนีเป็นตน้เขากเ็ป็นทุกข์ เขาคนนนัจะไม่มี
ความสงบเลย ถึงแมจ้ะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน เขากไ็ม่มีความสงบ เพราะอะไรล่ะ เพราะบุรุษนนัคิดผดิ คิด



ทวนกระแสนาํ คิดอยากจะไปใหน้าํไหลขึนไปทางเหนือ ความจริงนนันาํมนัจะไหลขึนไปทางเหนือนนัไม่ได้
มนัจะตอ้งไหลไปตามกระแสของมนั เป็นธรรมดาอยูอ่ยา่งนนัเมือมนัเป็นอยา่งนี บุรุษนนักไ็ม่สบายใจ ทาํไมถึง
ไม่สบายใจ กเ็พราะบุรุษนนัคิดไม่ถูก พิจารณาไม่ถูก ดาํริไม่ถูก เพราะเขามีความเห็นผดิเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถา้เป็น
สมัมาทิฏฐิแลว้กต็อ้งเห็นวา่ นาํกต็อ้งไหลไปตามกระแสของมนั คือไหลไปทางใต้ ทีจะใหไ้หลไปทางเหนือนนั
มนัเป็นความเห็นผดิ มนักมีความกระทบกระทงัตะขิดตะขวงใจอยูอ่ยา่งนนั จนกวา่บุรุษคนนนัจะมาพิจารณาคิด
กลบัเห็นวา่ นาํธรรมดามนักต็อ้งไหลไปทางใตอ้ยา่งนี เป็นเรืองของมนัอยูอ่ยา่งนี

อนันีเป็นสจัจธรรมอยา่งหนึง ซึงเราจะเอามาพิจารณาวา่ เออ....อนันีมนักเ็ป็นความจริงอยา่งนนั แม่นาํทีมนัไหล
ไปทิศใตม้นักเ็หมือนชีวติร่างกายของยายอยูเ่ดียวนีแหละ เมือมนัหนุ่มแลว้มนักแ็ก่ เมือมนัแก่แลว้กว็นไปตาม
เรืองของมนั อนันีเป็นสจัจธรรม อยา่ไปคิดวา่ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนนั อยา่ไปคิดอยา่งนนั เรืองอนันีไม่ใช่วา่
เราจะมีอาํนาจไปแกไ้ขมนั พระพทุธเจา้ท่านใหม้องตามรูปมนั มองตามเรืองของมนั เห็นตามสภาพของมนัเสียวา่
มนัเป็นอยา่งนนัเท่านนั เรากป็ล่อยมนัเสียเรากว็างมนัเสีย เอาความรู้สึกนีเองเป็นทีพึง ใหภ้าวนาวา่พทุโธ พทุโธ
ถึงแมว้า่จะเหน็ดเหนือยกต็ามเถอะ

ใหโ้ยมทาํจิตใหอ้ยูก่บัลมหายใจ หายใจออกยาวๆ สูดลมเขา้มายาวๆ หายใจออกไปยาวๆ แลว้กต็งัจิตขึนใหม่
แลว้กก็าํหนดลมวา่ พทุโธ พทุโธ โดยปกติถึงแมว้า่มนัจะเหนือยมากเท่าไร กย็งิกาํหนดลมเขา้ใหล้ะเอียด
ละเอียดเขา้ไปมากเท่านนัทุกครัง เพืออะไรเพือจะต่อสู้กบัเวทนาเมือมนักาํลงัเหน็ดเหนือยกใ็หโ้ยมหยดุความคิด
ทงัหลาย ใหโ้ยมหยดุคิดอะไรๆทงัปวงเสียใหเ้อาจิตมารวมอยูที่จิต แลว้เอาจิตใหรู้้จกัลมภาวนาพทุโธ พทุโธ
ปล่อยวางขา้งนอกใหห้มด อยา่ไปเกาะกบัลูก อยา่ไปเกาะกบัหลาน อยา่ไปเกาะกบัสิงทงัหลายทงัปวงทงันนัให้
ปล่อย ใหเ้ป็นอนัเดียว รวมจิตลงทีอนัเดียว ดูลม ใหก้าํหนดลมเอาจิตนนัแหละไปรวมอยูที่ลม คือใหรู้้ทีลมใน
เวลานนั ไม่ตอ้งไปรู้อะไรมากมายกาํหนดใหจิ้ตมนันอ้ยไปๆ ละเอียดไปๆ เรือยๆ ไปจนกวา่จะมีความรู้สึกนอ้ยๆ
มนัจะมีความตืนอยูใ่นใจมากทีสุด

อนันีเวทนาทีมนัเกิดขึน มนัจะค่อยๆระงบัไปๆผลทีสุดเรากดู็ลมเหมือนกบัญาติมาเยยีมเรา เรากจ็ะตามไปส่งญาติ
ขึนรถลงเรือ เรากต็ามไปถึงท่าเรือ ไปถึงรถเรากส่็งญาติเราขึนรถ เรากส่็งญาติเราลงเรือ เขากติ็ดเครืองเรือเครือง
รถไปลิวเท่านนัแหละ เรากม็องไปเถอะเมือญาติเราไปแลว้ เรากก็ลบับา้นเรา เราดูลมกเ็หมือนกนัฉนันนั เมือลม
มนัหยาบเรากรู้็จกั เมือลมมนัละเอียดเรากรู้็จกั เมือมนัละเอียดไปเรือยๆ เรากม็องไปๆตามไปนอ้มไปๆทาํจิตให้
มนัตืนขึน ทาํลมใหม้นัละเอียดเขา้ไปเรือยๆ ผลทีสุดแลว้ลมหายใจมนันอ้ยลงๆ จนกวา่ลมหายใจไม่มี มนักจ็ะมี
แต่ความรู้สึกเท่านนัตืนอยู่ นนักเ็รียกวา่เราพบพระพทุธเจา้แลว้ เรามีความรู้ตืนอยูที่เรียกวา่ พทุโธ ผูรู้้ ผูตื้น ผูเ้บิก
บาน ถา้เป็นเช่นนนัเราไดอ้ยูก่บัพระพทุธเจา้แลว้ เราไดพ้บพระพทุธเจา้แลว้ เราพบความรู้แลว้ เราพบความสวา่ง
แลว้ มนัไม่ส่งจิตใจไปทางอืนแลว้ มนัจะรวมอยูที่นนั

นนัเรียกวา่ เขา้ถึงพระพทุธเจา้ของเรา ถึงแมว้า่ท่านปรินิพพานไปแลว้ นนัเรียกวา่พระพทุธรูป เป็นรูปกาย มีรูป
แต่พระพทุธเจา้อยา่งแทจ้ริงนนักคื็อ ความรู้อนัสวา่งไสว เบิกบานอยา่งนี เมือพบเช่นนีเรากมี็อนัเดียวเท่านนั ให้
มารวมทีนี ฉะนนัใหว้าง วาางทงัหมดเหลือแต่ความรู้อนัเดียว แต่อยา่ไปหลงนะ อยา่ใหลื้ม ถา้เกิดนิมิตเป็นรูป
เป็นเสียงอะไรมา กใ็หป้ล่อยวางทงัหมด ไม่ตอ้งเอาอะไรทงันนัแหละ ไม่ตอ้งเอาอะไร เอาแต่ความรู้สึกอนัเดียว
เท่านนัแหละ ไม่ห่วงขา้งหนา้ ไม่ห่วงขา้งหลงั หยดุอยูก่บัที จนกวา่วา่เดินไปกไ็ม่ใช่ ถอยกลบักไ็ม่ใช่ หยดุอยูก่็
ไม่ใช่ ไม่มีทียดึไม่มีทีหมาย เพราะอะไรเพราะวา่ไม่มีตวั ไม่มีตน ไม่มีเราและไม่มีของของเรา...หมด



นีคือคาํสอนของพระพทุธเจา้ สอนใหเ้ราหมดอยา่งนี ไม่ใหเ้ราควา้เอาอะไรไป ใหเ้รารู้อยา่งนี รู้แลว้กป็ล่อย ก็
วาง

บดันีมนัเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านนั ใหเ้ขา้ถึงธรรมะอยา่งนี อนันีเป็นทางทีจะทาํใหเ้ราพน้จากวฏัฏสงสาร
พยายามปล่อยวางใหเ้ขา้ใจ ใหต้งัอกตงัใจพินิจพิจารณา อยา่ไปห่วงคนโนน้ อยา่ไปห่วงคนนี ลูกกดี หลานกดี
อะไรทงัปวงเหล่านนัอยา่ไปห่วงเลย ทีเขายงัเป็นอยู่ เขากเ็ป็นอยู่ อนาคตต่อไปเขากจ็ะเป็นอยา่งนีเป็นอยา่งคุณ
ยายทีเป็นอยูนี่ ไม่มีใครทีจะเหลืออยูใ่นโลกได้ จะตอ้งเป็นอยา่งนีทงันนั อนันีคือสภาวะความเป็นจริงทีพระ
พทุธเจา้ท่านสอน เพราะฉะนนัของทีไม่มีสาระแก่นสารจริงๆ ท่านจึงใหว้าง ถา้วางแลว้กเ็ห็นความจริง ถา้ไม่วาง
มนักไ็ม่เห็นความจริง มนัเป็นอยูอ่ยา่งนี ใครทงัหมดในสกลโลกนีมนักเ็ป็นอยา่งนี ดงันนัยาย โยม ไม่ควรห่วงใย
ไม่ควรเกาะเกียว

ถึงแมม้นัจะคิดกใ็หม้นัคิด แต่วา่คิดใหอ้ยูก่บัปัญญา ใหคิ้ดดว้ยปัญญา อยา่คิดดว้ยความโง่ นึกถึงลูกกนึ็กถึงความ
ปัญญา อยา่นึกถึงดว้ยความโง่ นึกถึงหลานกใ็หนึ้กถึงดว้ยปัญญา อยา่ใหนึ้กถึงดว้ยความโง่อะไรอะไรทงัหมดนนั
แหละเรากคิ็ดได้ เรารู้มนักไ็ด้ แต่เราคิดดว้ยปัญญา เรารู้ดว้ยปัญญา ถา้รู้ดว้ยปัญญาเรากต็อ้งปล่อย รู้ดว้ยปัญญาก็
ตอ้งวาง ถา้รู้ดว้ยปัญญา คิดดว้ยปัญญา มนัจะไม่มีทุกข์ มนัจะมีความเบิกบาน มีความสาํราญ มีความสงบ มี
ความระงบัเป็นอนัเดียวจิตใจเรามารวมอยูอ่ยา่งนี อะไรทีเราจะตอ้งอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัในคราวนีกคื็อลม ลม
หายใจนีแหละ

บดันีเป็นภาระของคุณยายคนเดียว ไม่เป็นภาระของคนอืน ภาระของคนอืนกใ็หเ้ป็นของคนอืนเขา ธุระหนา้ที
ของเรากเ็ป็นธุระหนา้ทีของเรา อยา่ไปเอาธุระของลูกหลานมาทาํ อยา่ไปเอาธุระของคนอืนมาทาํ อยา่ไปเอาธุระ
อะไรๆทงัปวงทงันนัแหละมาทาํ ไม่ใช่หนา้ทีของเราในเวลานีเราควรปล่อยแลว้ เราควรจะวางแลว้ อาการทีจะ
ปล่อยจะวางนี จะทาํความสงบนี เป็นธุระของเรา เป็นหนา้ทีของเราทีจะตอ้งทาํในปัจจุบนั ใหร้วมจิตเขา้มาเป็น
หนึง นีคือธุระหนา้ทีของเรา เรืองอะไรกป็ล่อยใหเ้ขาเสีย เรืองรูปกป็ล่อยใหเ้ขาเสีย เรืองเสียงกป็ล่อยใหเ้ขาเสีย
เรืองกลินเรืองรสกป็ล่อยใหเ้ขาเสีย เรืองอะไรๆกป็ล่อยใหเ้ขาแลว้ เราจะทาํธุระหนา้ทีของเรา

มนัจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึนมา กใ็หนึ้กอยูใ่นใจวา่ อยา่มากวนฉนั ไม่ใช่ธุระหนา้ทีของฉนั ความวพิากษ์
วจิารณ์อะไรกต็าม เช่นวา่เราจะกลวั กลวัในชีวิตของเราเพราะเราจะตายอยา่งนีเป็นตน้ คิดถึงคนโนน้แลว้กคิ็ดถึง
คนนี เมือมนัเกิดขึนในจิตอยา่งนนั เรากบ็อกในใจเราวา่ อยา่มากวนฉนั ไม่ใช่ธุระของฉนั บอกอยา่งนีไวใ้นใจ
ของเรา เพราะวา่เราเห็นธรรมทงัหลายทีมนัเกิดขึนมา

ธรรมคืออะไร ธรรมกคื็อทุกสิงทุกอยา่ง อะไรทีไม่เป็นธรรมกไ็ม่มีแลว้ โลกกคื็ออะไร โลกกคื็ออารมณ์ทีมนัมา
ยแุหยก่วนยายอยูเ่ดียวนีแหละ เดียวคนนนัจะเป็นอยา่งไร เดียวคนนีจะเป็นอยา่งไร เมือเราตายไปนีใครจะดูแลเขา
ใครจะเป็นอะไรอยา่งไรไหม อยา่งนีน่ะเป็นโลกทงันนัแหละ ถึงแมว้า่เราคิดขึนเฉยๆ เรากก็ลวัจะตาย กลวัจะแก่
กลวัจะเจบ็ อะไรทงัหลายเหล่านี มนัเป็นโลกทงันนั ทิงโลกเสีย โลกนีมนัเป็นอยา่งนนั ถา้มนัมีขึนมาในใจกเ็รียก
วา่ โลกนีคืออารมณ์ อารมณ์นีมนัมาบงัจิต ไม่ใหเ้ห็นจิตของตน อะไรๆทุกอยา่งนนั ถา้มนัเกิดขึนมาใหโ้ยมคิดวา่
อนันีไม่ใช่ธุระของฉนั เป็นเรืองอนิจจงั เป็นเรืองทุกขงั เป็นเรืองอนตัตา

เราจะคิดวา่อยากอยูไ่ปนานๆ อยา่งนีกใ็หเ้กิดทุกข์ เราอยากจะตายเสียเดียวนี เร็วๆนีอนันีกไ็ม่ถูกทาง นะยายนะ
เป็นทุกข์ เพราะวา่สงัขารนีไม่ใช่ของเรา เราจะไปตกแต่งอะไร มนักไ็ม่ไดห้รอก มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั
ตกแต่งมนัไดก้นิ็ดๆนอ้ยๆ เป็นตน้วา่ตกแต่งร่างกายของเราใหส้ะสวย ใหม้นัสะอาด ดูเดก็ๆเขาสิ ทาปาก ทาํเลบ็



ใหม้นัยาว ทาํอะไรใหม้นัสะสวยเสียมนักแ็ค่นนัแหละโยม เมือแก่มาแลว้กร็วมในกระป๋องเดียวกนั ไม่มีอะไร
ตกแต่งไดแ้ค่นนัแหละ ตกแต่งจริงๆไม่ไดห้รอก มนักเ็ป็นอยา่งนนัเรืองของสงัขาร ทีจะตกแต่งไดก้เ็รืองจิตใจ
ของเรา

บ้านทีแท้จริง
ตึกรามบา้นช่องทงัหลายก็สร้างขึนมาได้ อยา่งบา้นคุณหมออุทยันีอาตมากเ็คยไปขึนบา้นใหม่ให้ สร้างขึนจะสวย
ใหญ่โตกไ็ด้ สร้างนนัมนัสร้างบา้นขา้งนอกใครๆกส็ร้างกนัไดท้งันนั แต่วา่พระพทุธองคท่์านเรียกวา่บา้นขา้ง
นอก ไม่ใช่บา้นทีแทจ้ริง มนัเป็นบา้นโดยสมมติบา้นอยูใ่นโลก มนักเ็ป็นไปตามโลก บางคนกลื็มนะ ไดบ้า้น
ใหญ่โตสนุกสุขสาํราญ ลืมบา้นจริงๆของเขา บา้นทีจริงของเราอยูที่ไหน บา้นทีจริงของเราคือทีวา่มีความ รู้สึกที
มนัสงบ คือความสงบนนัแหละเป็นบา้นจริงๆของเรา บา้นทีเราอยูนี่ หรือบา้นทีไหนกต็ามทีเถอะ บา้นกส็วย
หรอก แต่อยูก่นัไม่ค่อยสงบ เดียวกเ็พราะอนัโนน้ เดียวกเ็พราะอนันี เดียวกห่็วงอนันนั เดียวกห่็วงอนันีอยูอ่ยา่งนี
แหละ เรียกวา่ไม่ใช่บา้นเรา ไม่ใช่บา้นขา้งใน มนัเป็นบา้นขา้งนอก อีกประเดียววนัใดวนัหนึงเรากเ็ลิกมนัเท่านนั
แหละ บา้นนีเราอยูไ่ม่ไดห้รอก มนัเป็นบา้นของโลก ไม่ใช่บา้นของเรา

สกลร่างกายของเรานี กย็งัเห็นวา่เป็นตวั เป็นตนเป็นเรา เป็นเขาอีก อนันีกเ็ป็นบา้นหลงัหนึงซึงติดอยูก่บัตวัของ
เราทีเราเขา้ใจวา่ตวัเราหรือของเรานี อนันีกไ็ม่ใชอีก อนันีกเ็ป็นบา้นของโลก ไม่ใช่บา้นของเราอยา่งแทจ้ริงแต่คน
กช็อบแต่จะสร้างบา้นขา้งนอก ไม่ชอบสร้างบา้นขา้งใน บา้นทีมนัสาํหรับอยูจ่ริงๆ ทีมนัสงบจริงๆ ไม่ค่อยจะ
สร้างกนั ไปสร้างแต่ขา้งนอกกเ็พราะมนัเป็นอยา่งนีแหละ

อยา่งคุณยายนี กล็องคิดดูซิ เวลานีมนัเป็นอยา่งไรนะ คิดดูตงัแต่วนัทีเราเกิดมาเรือยๆ มาจนถึงบดันี คือเราเดิน
หนีจากความจริงเดินไปเรือย และเดินมาจนแก่ จนเจบ็ขนาดนี ไม่อยากจะใหเ้ป็นอยา่งนี หา้มมนักไ็ม่ได้ มนัก็
เป็นของมนัอยูอ่ยา่งนี จะใหเ้ป็นอยา่งอืนมนักเ็ป็นไปไม่ได้ เหมือนกนักบัเป็ดจะใหม้นัเหมือนไก่มนักไ็ม่เหมือน
เพราะวา่มนัเป็นเป็ด ไก่อยากใหเ้หมือนกบัเป็ด มนักเ็ป็นไปไม่ไดเ้พราะวา่มนัเป็นไก่ ถา้ใครไปคิดอยูว่า่อยากให้
เป็ดเหมือนไก่ อยากใหไ้ก่เป็นเหมือนเป็ดมนักทุ็กขเ์ท่านนัล่ะ กเ็พราะมนัเป็นไปไม่ได้ ถา้โยมมาคิดเสียวา่ เออ
เป็ดมนักต็อ้งเป็นของมนัอยา่งนนั ไก่มนักต็อ้งเป็นของมนัอยา่งนนั จะใหเ้ป็ดเหมือนไก่ จะใหไ้ก่เหมือนเป็ดมนัก็
เป็นไปไม่ได้ เพราะมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั

ถา้เราคิดเช่นนีแลว้ เราจะมีพละ เราจะมีกาํลงัเพราะวา่สกลร่างกายนี อยากจะใหม้นัยนืนานถาวรไปเท่าๆไรมนัก็
ไม่ได้ มนักเ็ป็นอยา่งนีนีท่านเรียกสงัขาร อนิจฺจา วตสงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน อุปชฺฌิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสวปูส
โม สุโข สงัขาร คือ ร่างกายจิตใจนีแหละมนัเป็นของไม่เทียง เป็นของไม่แน่นอน มีแลว้กห็าไม่ เกิดแลว้กด็บัไป
แต่มนุษยเ์ราทงัหลายอยากใหส้งัขารนีมนัเทียง อนันีคือความคิดของคนโง่ ดูซิวา่ลมหายใจของคนเรานีมนัเขา้มา
แลว้มนักอ็อกไป เป็นธรรมดาของลม มนักต็อ้งเป็นอยูอ่ยา่งนนั ตอ้งกลบัไปกลบัมา มีความเปลียนแปลง เรือง
สงัขารมนักอ็ยูด่ว้ยความเปลียนแปลงอยา่งนี จะใหม้นัไม่เปลียนแปลงไม่ไดล้องคิดดูซิวา่ หายใจออกอยา่งเดียว
ไม่ใหม้นัเขา้มาไดไ้หม สบายไหม สูดลมเขา้มาแลว้ไม่ใหม้นัออกดีไหม นี อยากจะใหม้นัเทียงอยา่งนี มนัเทียง
ไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้ ออกไปแลว้กเ็ขา้มา เขา้มาแลว้กอ็อกไป เป็นเรืองธรรมดาเหลือเกิน เกิดแลว้กแ็ก่ แก่แลว้
เจบ็และกต็าย เป็นเรืองธรรมดาแท้ๆ เหมือนกบัลมเขา้แลว้ไม่ใหอ้อกไม่ไดอ้อกแลว้ไม่ใหเ้ขา้ไม่ได้ ถา้มีการเขา้
แลว้ออก ออกแลว้เขา้ กท็าํใหชี้วติเช่นมนุษยท์งัหลายเป็นอยูไ่ดเ้ท่าทุกวนันีเพราะสงัขารมนัทาํตามหนา้ทีของมนั
อยา่งนีแหละมนัจริงอยูแ่ลว้ไม่ใช่เป็นของไม่จริง มนัจริงของมนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ



ทพีกัชัวคราวของมนุษย์
เมือเราเกิดมาแลว้ โยม กคื็อเราตายแลว้นนัเองแหละ ไอค้วามแก่กบัความตาย มนักคื็ออนัเดียวกนันนัแหละ
เหมือนกบัตน้ไมอ้นัหนึงตน้ อนัหนึงปลาย เมือมีโคนมนักมี็ปลาย เมือมีปลายมนักมี็โคน ไม่มีโคนปลายก็ไม่มี มี
ปลายกต็อ้งมีโคน มีแต่ปลายโคนไม่มีกไ็ม่ได้ มนัเป็นอยา่งนนั

เพราะฉะนนักนึ็กขาํเหมือนกนันะ มนุษยเ์ราทงัหลายเมือจะตายแลว้กโ็ศกเศร้า วุน่วาย นงัร้องไหเ้สียใจ สารพดั
อยา่ง หลงไปสิ โยม มนัหลงนะ พอคนตายกร้็องไหพ้ิไรรําพนั แต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยไดพิ้จารณาใหช้ดัแจง้นะ
ความเป็นจริงแลว้ อาตมาขอโทษดว้ยนะอาตมาเห็นวา่ ถา้จะร้องไหก้บัคนตายน่ะ ร้องไหก้บัคนทีเกิดมาดีกวา่ แต่
มนักลบักนัเสีย ถา้คนเกิดมาแลว้โยมทงัหลายกห็วัเราะดีอกดีใจกนัชืนบาน ความเป็นจริงเกิดนนัล่ะคือตาย ตาย
นนัล่ะกคื็อเกิด ตน้กคื็อปลาย ปลายกคื็อตน้ เราไม่รู้จกั ถึงเวลาจวนจะตาย หรือตายแลว้กร้็องไหก้นั นีคือคนโง่
ถา้จะร้องไหอ้ยา่งนนัมาแต่ตน้กย็งัจะดีนะ เมือเกิดมากร้็องไหก้นัเสียทีเถอะ ดูใหดี้ซิถา้ไม่เกิดมนักไ็ม่ตายเขา้ใจ
ไหม

เพราะฉะนนัโยม อยา่นึกอะไรมากมาย ใหนึ้กวา่มนัเป็นอยา่งนนั นีคือธุระหนา้ทีของเราแลว้ บดันีใครช่วยไม่ได้
ลูกกช่็วยไม่ได้ หลานกช่็วยไม่ได้ ทรัพยสิ์นเงินทองกช่็วยไม่ได้ ช่วยไดแ้ต่ความรู้สึกของโยมทีคิดใหถู้กตอ้งเดียว
นีนะ ไม่ใหห้วนัไหวไปมา ปล่อยมนัทิงเสียเราปล่อยมนั ทิงมนั

ถา้เราไม่ปล่อยมนั ไม่ทิงมนั มนักจ็ะหนีอยูแ่ลว้เห็นไหม อวยัวะร่างกายของเราน่ะ มนัพยายามจะหนีอยูแ่ลว้น่ะ
เห็นไหม ดูง่ายๆวา่ เมือเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวผมมนักด็าํเห็นไหม บดันีมนัหมอก นีเรียกวา่มนัหนีแลว้นะ ตา
เราเคยสวา่งไสวดีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว บดันีมนัฝ้าฟางเห็นไหม นีเรียกวา่มนัหนีแลว้ เขาทนไม่ไหวเขาตอ้งหนี
ทีนีไม่ใช่ทีอยูข่องเขา อะไรทุกชินทุกส่วนเขากจ็ะหนีแลว้ ฟันของเราตอนเป็นเดก็มนัแน่นหนาถาวรไหมบดันีมนั
มนัโยกมนัคลอน แลว้จะใส่ฟันใหมเสียกไ็ด้ นีมนักข็องใหม่ไม่ใช่ของเก่า สิงทงัหลายในอวยัวะร่างกายของคุณ
ยายนีน่ะ เขาพยายามจะหนีไปแลว้ ตา หู จมูกลิน กาย ทงัหมด เขาพยายามจะหนี ทาํไมถึงจะหนีเพราะตรงนีไม่
ใช่ทีอยูข่องเขา เป็นสงัขารอยูไ่ม่ได้ อยูช่วัคราวเท่านนักไ็ปไม่วา่แต่ตวัของเรา ทงัหมดอวยัวะนีผมกดี็ ขนกดี็ เลบ็
กดี ทงัหมดนนั เดียวนีเขาเตรียมหนีเขาหนีไปบา้งแลว้ แต่ยงัไม่หมด ยงัเหลือแต่คนเฝ้าบา้นเลก็ๆนอ้ยๆ เฝ้า
บา้นอยูแ่ต่ไม่ค่อยดีหรอก ตากไ็ม่ค่อยดีฟันกไ็ม่ค่อยดี หูนีกไ็ม่ค่อยจะดี ร่างกายนีกไ็ม่ค่อยจะดีกเ็พราะเขาหนีไป
บา้งแลว้

นีใหย้ายเขา้ใจวา่ทีนีไม่ใช่ทีอยูข่องมนุษยโ์ดยตรงเป็นทีพกัชวัคราวเท่านนัล่ะ เพราะฉะนนัยายไม่ควรห่วงใยอะไร
มากมาย มาอยูใ่นโลกกใ็หพ้ิจารณาโลกนีวา่มนัเป็นอยา่งนนั ไม่วา่แต่อะไรทงัหลายเลย เขาเตรียมจะหนีกนัแลว้
ดูซิ ดูตามสภาพร่างกายซิวา่มนัมีอะไรเหมือนเดิมไหม ร่างกายเหมือนเดิมไหม หนงัเหมือนเดิมไหมผมเหมือน
เดิมไหม ไม่เหมือน เขาไปทีไหนกนัหมดแลว้นี ธรรมชาติเขาเป็นอยา่งนนั เมืออยูค่รบตามวาระของเขาแลว้เขาก็
ตอ้งไป เพราะธุระเขาเป็นอยา่งนนั ความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนนั เพราะทีนีไม่ใช่ทีอยูที่แน่นหนาถาวรอะไร อยู่
แลว้กวุน่ๆวายๆ สุขๆทุกข์ๆ ไม่สงบ ระงบั

ถา้เป็นคนกเ็ป็นคนทีเดินไปยงัไม่ถึงบา้น ยงัอยูร่ะหวา่งทาง เดียวกจ็ะกลบั เดียวกจ็ะไป เดียวกจ็ะอยู่ นีคือคนไม่มี
ทีอยู่ เปรียบเหมือนวา่เราเดินออกจากบา้นไปกรุงเทพฯ หรือวา่ไปทีไหนกต็ามเถอะ เรากเ็ดินไป เมือเดินไปยงัไม่



ถึงบา้นเมือไร มนักย็งัไม่น่าอยู่ นงักไ็ม่สบาย นอนกไ็ม่สบาย เดินกไ็ม่สบาย นงัรถไปกย็งัไม่สบาย เพราะอะไร
เพราะวา่ยงัไม่ถึงบา้นเรา พอเรามาถึงบา้นเราแลว้กส็บาย เพราะเราเขา้ใจวา่นีเป็นบา้นเรา อนันีกฉ็นันนัเหมือนกนั

ในโลกนีมนัเรืองไม่สงบทงันนั ถึงแมม้นัจะรําจะรวยมนักไ็ม่สงบ มนัจนก็ไม่สงบ มนัโตกไ็ม่สงบ เป็นเดก็กไ็ม่
สงบ มีความรู้นอ้ยมนักไ็ม่สงบ มีความรู้มากมนักไ็ม่สงบ เรืองมนัไม่สงบมนัเป็นอยูอ่ยา่งนี เพราะฉะนนัคนทีมี
นอ้ยกมี็ทุกข์ คนทีมีมากกมี็ทุกข์ เป็นเดก็มนักเ็ป็นทุกข์ ผูใ้หญ่กเ็ป็นทุกข์ แก่แลว้มนักทุ็กข์ ทุกขอ์ยา่งคนแก่ ทุกข์
อยา่งเดก็ ทุกขอ์ยา่งคนรวย ทุกขอ์ยา่งคนจนมนัเป็นทุกขท์งันนันนัล่ะ ดงันนัอวยัวะทุกส่วนเขาจึงทยอยกนัไป
เรือย

เมือคุณยายพิจารณาอยา่งนีแลว้ กจ็ะเห็นวา่อนิจจงั มนัเป็นของไม่เทียง ทุกขงั มนัเป็นทุกข์ เพราะวา่อะไร เพราะ
วา่อนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ร่างทียายอาศยัอยูเ่ดียวนีน่ะ ร่างกายทีนงั นอนเจบ็ป่วยอยูนี่ และทงัจิตใจทีรู้วา่มนั
เป็นสุขเป็นทุกข์ มนัเจบ็ป่วยอยูเ่ดียวนีทงัสองอยา่งนีท่านเรียกวา่ ธรรม

สิงทีไม่มีรูป ทีมนัเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านนั เรียกวา่มนัเป็นนาม มนักเ็ป็น "นามธรรม" สิงทีมนัเจบ็ปวด
ขยายไปมาอยูนี่อนันีมนักเ็ป็น "รูปธรรม" สิงทีเป็นรูปกเ็ป็นธรรม สิงทีเป็นนามกเ็ป็นธรรม ฉะนนัเราถึงอยูก่นั
ดว้ยธรรมะ คือ อยูใ่นธรรม มนัเป็นธรรมนนัแหละ ตวัของเราจริงๆทีไหนมนัไม่มี มนัเป็นธรรมะสภาพธรรมมนั
เกิดขึนแลว้มนักด็บัไปๆ สภาวะธรรมมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั มีความเกิดแลว้กมี็ความดบั เรากมี็ความเกิดดบัอยูทุ่ก
ขณะเดียวนีน่ะมนัเป็นอยูอ่ยา่งนี

ฉะนนั เมือเราคิดถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้กน่็าไหว้ น่าเคารพ น่านบัถือ ท่านพดูจริงท่านพดูตาม
ความจริง มนักเ็ห็นจริงอยา่งนนั ถา้เราเกิดมาพบอยทีนีเรากเ็ห็นธรรมะ แต่ไม่ไดป้ฏิบติัธรรมะบางคนปฏิบติั
ธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะ บางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะ ปฏิบติัธรรมะ กย็งัไม่เห็นธรรมะ กย็งัไม่มีทีอยู่

ดงันนัใหเ้ขา้ใจเสียวา่ ทีนีทุกคน แมป้ลวกหรือมด หรือสตัวต์วันิดๆกต็ามทีเถอะ เขากพ็ยายามจะหนีกนัทงันนั
สิงทีมชีวติเขาอยูก่นัพอควรแลว้ เขากไ็ปกนัทงันนัล่ะ ทงัคนจน ทงัคนรํารวย ทงัเดก็ ทงัคนแก่ทงัสตัวเ์ดียรัจฉาน
สิงทีมีชีวติในโลกนี มนักย็อ่มแปรไปเปลียนไปอยา่งนี

เพราะฉะนนั เมือคุณยายรู้วา่โลกนีมนัเป็นอยา่งนีแลว้ กน่็าเบือหน่าย น่าเบือมนั อะไรมนัไม่เป็นตวัของตวัทงันนั
เบือหน่าย นิพพิทา คาํวา่ เบือหน่ายไม่ใช่วา่รังเกียจนะ เบือหน่ายคือ ใจมนัสวา่ง ใจมนัเห็นความเป็นจริง ไม่มี
ทางจะแกไ้ขอะไรแลว้ มนัเป็นอยา่งนี รู้อยา่งนีกเ็ลยปล่อยวางมนั ปล่อยโดยความไม่ดีใจ ปล่อยโดยความไม่
เสียใจ ปล่อยไปตามเรืองของสงัขาร วา่สงัขารมนัเป็นอยา่งนนั ดว้ยปัญญาของเรา นีเรียกวา่ อนิจจา วต สงัขารา
สงัขารทงัหลายไม่เทียง ทีไม่เทียง คือ มนัเปลียนไป เปลียนมา อยา่งนนัแหละเรียกวา่ไม่เทียง คือ อนิจจงั

พดูง่ายๆวา่ ตวัอนิจจงันนัแหละ คือตวัพระพทุธเจา้ล่ะ ถา้เราเขา้ไปเห็นอยา่งจริงๆจงัๆวา่ อนิจจงัคือของไม่เทียง
นนัแหละคือตวัพระพทุธเจา้ ของทีไม่เทียง ถา้เราเห็นชดัเขา้ไปมนักเ็ทียง เทียงอยา่งไร กเ็ทียงทีมนัเป็นอยูอ่ยา่ง
นนัแหละ มนุษยส์ตัวเ์กิดมากเ็ป็นอยา่งนนั มนัเทียงอยา่งนนั แต่วา่มนัไม่เทียง คือวา่มนัแปรไปแปรมา คือมนั
เปลียนเป็นเดก็ เป็นหนุ่ม เป็นเฒ่า แก่ชรา เรียกวา่มนัไม่เทียง ไอค้วามทีมนัเป็นอยา่งนนักเ็รียกวา่ มนัเทียง ไม่
แปรเป็นอยา่งอืน ถา้คุณยายเห็นอยา่งนีใจกจ็ะสบาย ไม่วา่เราคนเดียวหรอก ทุกๆคนเป็นอยา่งนี



ดงันนัเมือคิดไดเ้ช่นนี กน่็าเบือ เกิดนิพพิทาความเบือหน่ายหายความกาํหนดัรักใคร่ในโลก ในกามในโลกามิสทงั
หลายเหล่านี มีมากกทิ็งไวม้าก มีนอ้ยกทิ็งไวน้อ้ย ทุกคนดนีซิ ทีคุณยายเกิดขึนมานีเห็นไหม เห็นคนรวยไหม
เห็นคนอายสุนัไหม เห็นคนอายยุนืไหม มนักมี็เท่านนัล่ะ

เพราะฉะนนัทีสาํคญัคือ พระพทุธเจา้ท่านใหส้ร้างบา้นเรือนตวัเอง สร้างโดยวธีิทีอาตมาบรรยายธรรมะใหฟั้ง
เดียวนีน่ะ สร้างบา้นใหไ้ด้ ปล่อยวางใหไ้ด้ ปล่อยวางมนัใหม้นัถึงความสงบ เรียกวา่ไม่เดินไปขา้งหนา้ ไม่กา้วไป
ขา้งหลงั ไม่หยดุอยู่ นีเรียกวา่สงบ สงบจากการเดินไป สงบจากการถอยกลบั สงบจากการหยดุอยนี ไอค้วามสุข
กไ็ม่ใช่ทีอยู่ ไอค้วามทุกขก์ไ็ม่ใช่ทีอยูข่องเรา ทุกขม์นักเ็สือม สุขมนักเ็สือมทงันนั

พระบรมครูของเรา ท่านเห็นวา่สงัขารทงัหลายทงัปวงเป็นของไม่เทียง เพราะฉะนนัท่านจึงสอนใหพ้วกเราทงั
หลายปล่อยวาง เมือถึงเวลาสุดทา้ยของทุกคนเพราะวา่มนัเอาไปไม่ได้ จาํเป็นมนักต็อ้งวางอยูน่นัเองล่ะแต่เราก็
วางมนัไวก่้อนเสียจะไม่ดีกวา่หรือ เราแบกกรู้็สึกวา่มนัหนกั เมือมนัหนกัแลว้เรากทิ็งมนัเสียก่อนจะไม่ดีหรือ จะ
ไปกวนแบกมนัทาํไม เราปล่อยวาง กใ็หลู้กหลานพยาบาลเราสบายๆ

ผูที้พยาบาลคนทีป่วยกมี็คุณธรรม คนทีป่วยกใ็หโ้อกาสแก่ผูพ้ยาบาล อยา่ทาํใหล้าํบากแก่คนทีรักษา เจบ็ตรงไหน
เป็นอะไรกใ็หไ้ดรู้้จกั ทาํจิตใหม้นัดี คนทีรักษาพอ่แม่กใ็หมี้คุณธรรม มีความอดทน อยา่รังเกียจ อนันีทีจะเป็น
การสนองคุณพอ่แม่ของเรากเ็วลานีเท่านนัล่ะเบืองตน้เกิดมา เราเป็นเดก็ พอ่แม่เป็นผูใ้หญ่ เราอาศยัพอ่แม่จึงเติบ
โตจนถึงบดันี ไดม้าอยูบ่ดันี นงัรวมกนัอยูที่นีกเ็พราะคุณพอ่คุณแม่เลียงเรามาสารพดัอยา่งแลว้ มีบุญคุณมากทีสุด
เหลือเกินนะ

บดันีใหลู้กหลานทุกๆคนนีจงเขา้ใจวา่ เดียวนีพอ่แม่กลายเป็นลูกเราเสียแลว้ แต่ก่อนเราเป็นลูกของพอ่แม่บดันีพอ่
แม่เป็นลูกเราเสียแลว้ เพราะอะไร เพราะแก่ไปๆจนกลายเป็นเดก็ จาํกไ็ม่ได้ ตากม็องไม่เห็น หูไม่ไดย้นิสารพดั
อยา่ง บางทีพดูถูกๆผดิๆ เหมือนเดก็นนัเองดงันนัใหลู้กหลานทงัหลายปล่อย คนทีรักษาคนป่วยกใ็หป้ล่อย อยา่
ไปถือเลย ปล่อยเสียใหต้ามใจทุกอยา่งเหมือนเดก็ๆทีเกิดมา อะไรทีไม่เชือฟังพอ่แม่กป็ล่อยทุกอยา่งนนัล่ะ ปล่อย
ใหเ้ดก็มนัสบาย ไม่ใหเ้ดก็มนัร้องไห้ อยา่ใหเ้ดก็ขดัใจอะไรเหล่านี พอ่แม่ของเราบดันีกเ็หมือนมนั สญัญามนั
วปิลาส บางทีเรียกลูกคนหนึงไปถกูคนหนึง บางทีเรียกหลานคนหนึงไปถกูหลานอีกคนหนึง จะเรียกเอาขนัมาก็
ไดจ้านมา มนัเป็นเรืองของธรรมดาอยา่งนนั อนันีกใ็หพ้ิจารณา คนทีป่วยกใ็หนึ้กถึงคนพยาบาล มีคุณธรรม ให้
อดใหท้นต่อทุกขเวทนา เวทนาสารพดัอยา่งทีมนัเกิดขึนมาใหอ้ดกลนั ใหท้าํความเพียรในใจของเรา อยา่ใหม้นั
วุน่วาย อยา่ใหมี้ความลาํบากยากเกินไปแก่ผูป้ฏิบติั ผูอุ้ปัฏฐากกใ็หมี้คุณธรรมอยา่รังเกียจนาํมูก นาํลาย อุจจาระ
ปัสสาวะ อะไรกต็อ้งพยายามเท่าทีเราจะทาํได้ ลูกๆเราทุกคนใหช่้วยกนัดู

บดันีเรามีพอ่แม่เท่านีแหละ เราอาศยัมาไดเ้กิดมาไดเ้ป็นครู เป็นอาจารย์ เป็น
พยาบาล เป็นหมอ เป็นอะไรมาทุกอยา่งเหล่านี อนันีคือบุญคุณของท่านที
เลียงเรามา ใหค้วามรู้เรามา ใหค้วามเป็นอยูข่องเรามา ใหท้รัพยส์มบติัเรา นี
คือคุณของพอ่แม่ถ่ายทอดรับมรดกกนัมาอยา่งนี เป็นวงศต์ระกลูอยา่งนี พระ
พทุธองคท่์านจึงสอนเรืองกตญั ูกตเวที กตญั ู กบักตเวทีนีเป็นธรรม ซึง
สนองซึงกนัและกนั ท่านตอ้งการอะไร ท่านไม่สบายท่านมีความลาํบาก ท่าน
มีความขดัขอ้งประการใด เรากต็อ้งเสียสละ ช่วยท่านรับภาระธุระอนันนั นี
คือกตญั ูกตเวทีเป็นธรรมทีคาํจุนโลกอยู่ ใหว้งศต์ระกลูของเราไม่กระจดั
กระจาย ใหว้งศต์ระกลูของเราเรียบร้อยมนัคง



วนันีอาตมาไดเ้อาธรรมะคาํสอน มาฝากยายในเวลาทีเจบ็ป่วยอยูอ่ยา่งนี ซึง
อาศยัคุณหมออุทยัลูกของโยมนนัแหละ นึกถึงผูมี้พระคุณ อาตมาจะฝากอะไร
มามนักไ็ม่มี จะฝากวตัถุอะไรมา ทีบา้นนีกเ็ยอะแยะแลว้อาตมาจึงฝากธรรมะซึงมนัหมดไม่ได้ มนัเป็นแก่นเป็น
สาร ถึงยายไดฟั้งธรรมะนีแลว้ จะถ่ายทอดใหค้นอืนเท่าไรก็ ยงัไม่หมดไป สจัจธรรมคือความจริงตงัมนัอยูอ่ยา่งนี
อนันี อาตมากพ็ลอยดีใจดว้ยทีไดฝ้ากธรรมะมาใหคุ้ณยาย เพือจะไดมี้จิตใจทีเขม้แขง็ต่อสู้กบัสิงทงัหลายเหล่า
นี..... 
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อยู่กบังูเห่า
ขอใหค้าํขวญัแก่โยมทงัหลาย และลูกศิษยใ์หม่ทีเดินทางจากลอนดอน มา
พกัอยูที่วดัหนองป่าพง ขอใหท้าํความเขา้ใจในธรรมะทีไดศึ้กษาแลว้ทีวดั
หนองป่าพงนีโดยยอ่กคื็อ ใหป้ฏิบติัใหพ้น้ทุกขใ์นวฏัฏสงสาร

ขอใหโ้ยมจาํไวใ้นใจวา่ อารมณ์ทงัหลายนนั จะเป็นอารมณ์ทีพอใจกต็าม
หรืออารมณ์ทีไม่พอใจกต็ามอารมณ์ทงัสองอยา่งนี มนัเหมือนงูเห่า งูเห่ามนั
มีพิษมากถา้มนัฉกคนแลว้กท็าํใหถึ้งแก่ความตายได้ อารมณ์นีกเ็หมือนกบังู
เห่าทีมีพิษร้ายนนั อารมณ์ทีพอใจกมี็พิษมากอารมณ์ทีไม่พอใจกมี็พิษมาก
มนัทาํใหจิ้ตใจของเราไม่เป็นเสรี ทาํใหจิ้ตใจไขวเ้ขว จากหลกัธรรมของ
พระพทุธเจา้

วนันีจึงขอใหโ้อวาทยอ่ๆแก่โยม ขอใหเ้ป็นผูมี้สติอยูท่งักลางวนักลางคืน
จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอนกใ็หน้อนดว้ยสติ นงัดว้ยสติ เดินดว้ยสติ ยนืดว้ยสติ จะพดูกพ็ดูดว้ยสติ จะทาํ
อะไรๆกใ็หมี้สติอยูด่ว้ยทงันนั

เมือมีสติแลว้ สมัปชญัญะความรู้ตวัมนักจ็ะเกิดขึนมา สติกบัสมัปชญัญะเป็นของคู่กนั เมือทงัสองอยา่งนีเกิดขึน
พร้อมกนัแลว้ กจ็ะนาํปัญญาใหเ้กิดตามทีนีเมือมีทงัสติ สมัปชญัญะปัญญาแลว้ กจ็ะเป็นผูที้ตืนอยู่ ทงักลางวนั
และกลางคืน

ธรรมะทีพระพทุธเจา้ท่านทรงสอนนนั ไม่ใช่ธรรมะทีเพือฟังเฉยๆหรือรู้เฉยๆ แต่เป็นธรรมะทีตอ้งปฏิบติั ตอ้งทาํ
ใหเ้กิดขึน ตอ้งทาํใหมี้ขึนในใจของเราใหไ้ด้ จะไปทีไหนกใ็หมี้ธรรมะ จะพดูกใ็หมี้ธรรมะ จะเดินกใ็หมี้ธรรมะ
จะนอนกใ็หมี้ธรรมะ จะทาํอะไรๆกใ็หมี้ธรรมะทงันนั

คาํวา่ "มีธรรมะ" นีกคื็อ จะทาํอะไรกต็าม จะพดูอะไรกต็าม ใหท้าํดว้ยปัญญา ใหพ้ดูดว้ยปัญญา ใหนึ้กคิดดว้ย
ปัญญา ผูใ้ดมีสติ สมัปชญัญะ ควบกบัปัญญาอยูต่ลอดเวลาแลว้ ผูน้นัยอ่มอยูใ่กลพ้ระพทุธเจา้ทุกเมือ

ดงันนั แมเ้มือโยมจากวดัหนองป่าพงนีไปแลว้ กจ็งเป็นผูป้ฏิบติั ใหธ้รรมะทงัหลายมารวมอยูที่ใจ มองลงไปทีใจ
ใหเ้ห็นสติ ใหเ้ห็นสมัปชญัญะ ใหมี้ปัญญา เมือมีทงัสามอยา่งนีแลว้ มนัจะมีการปล่อยวาง รู้จกัเกิดแลว้มนักด็บั
ดบัแลว้มนักเ็กิด เกิดแลว้มนักด็บั

ทีเรียกวา่ "เกิดๆ ดบัๆ" นีคืออะไร คืออารมณ์ซึงมนัเกิดขึนแลว้มนักด็บัไป ดบัแลว้มนักเ็กิดขึนมา ในทาง
ธรรมะเรียกวา่การเกิดดบั มนักมี็เท่านี ทุกขม์นัเกิดขึนแลว้ ทุกขม์นักด็บัไป ทุกขด์บัไปแลว้ ทุกขก์เ็กิดขึนมา
นอกเหนือจากนีไป กไ็ม่มีอะไรมีแต่ทุกขเ์กิด แลว้ทุกขก์ด็บัไป มีเท่านี



เมือเห็นเช่นนีแลว้ จิตของเรากจ็ะเห็นแต่การเกิด-ดบัอยูเ่สมอ เมือเห็นการเกิด-ดบัอยูเ่สมอ ทุกวนัทุกเวลา ตลอด
ทงักลางวนั ตลอดทงักลางคืน ตลอดทงัการยนื เดิน นงั นอน กจ็ะเห็นไดว้า่มนัไม่มีอะไรจริงๆมีแต่เกิด-ดบัอยู่
เท่านีเอง แลว้ทุกอยา่งมนักจ็บอยูต่รงนี

เมือเห็นอารมณ์เกิด-ดบัอยา่งนีอยูเ่สมอไปแลว้จิตใจกจ็ะเกิดความเบือหน่าย เพราะเมือคิดไปแลว้ กไ็ม่มีอะไรมาก
มาย มนัมีแต่การเกิดแลว้กด็บั ดบัแลว้กเ็กิด เกิดแลว้กด็บั มนัมีอยูเ่ท่านี ฉะนนัเมือคิดแลว้กไ็ม่รู้จะไปเอาอะไรกบั
มนั พอคิดไดเ้ช่นนี จิตกจ็ะปล่อยวางปล่อยวางอยูก่บัธรรมชาติ มนัเกิดเรากรู้็ มนัดบัเรากรู้็มนัสุขเรากรู้็ มนัทุกข์
เรากรู้็ รู้แลว้ไม่ใช่วา่เราจะไปเป็นเจา้ของสุขนะ หรือเมือทุกขขึ์นมา เรากไ็ม่เป็นเจา้ของทุกขเ์หมือนกนั เมือไม่
เป็นเจา้ของสุข ไม่เป็นเจา้ของทุกขม์นักมี็แต่การเกิด-ดบัอยูเ่ท่านนั กป็ล่อยไปตามธรรมชาติของมนัอยา่งนนั
แหละ เพราะมนัไม่มีอะไร

อารมณ์ทงัหลายทีวา่มานี เหมือนกนักบังูเห่าทีมีพิษร้าย ถา้ไม่มีอะไรมาขวาง มนักเ็ลือยไปตามธรรมชาติของมนั
แมพ้ิษของมนัจะมีอยู่ มนักไ็ม่แสดงออก ไม่ไดท้าํอนัตรายเรา เพราะเราไม่ไดเ้ขา้ไปใกลม้นั งูเห่ากเ็ป็นไปตาม
เรืองของงูเห่า มนักอ็ยูอ่ยา่งนนั

ดงันี ถา้หากเป็นคนทีฉลาดแลว้ กจ็ะปล่อยหมดสิงทีดีกป็ล่อยมนัไป สิงทีชวักป็ล่อยมนัไป สิงทีชอบใจกป็ล่อย
มนัไป สิงทีไม่ชอบกป็ล่อยมนัไป เหมือนอยา่งเราปล่อยงูเห่าตวัทีมีพิษร้ายนนั ปล่อยใหม้นัเลือยของมนัไปมนัก็
เลือยไปทงัพิษทีมีอยูใ่นตวัมนันนัเอง

ฉะนนั คนทีฉลาดแลว้ เมือปล่อยอารมณ์กป็ล่อยอยา่งนนั ดีกป็ล่อยมนัไป แต่ปล่อยอยา่งรู้เท่าทนัชวักป็ล่อยมนั
ไป ปล่อยไปตามเรืองของมนัอยา่งนนัแหละอยา่ไปจบั อยา่ไปตอ้งมนั เพราะเราไม่ตอ้งการอะไร ชวักไ็ม่ตอ้งการ
ดีกไ็ม่ตอ้งการ หนกักไ็ม่ตอ้งการ เบากไ็ม่ตอ้งการ สุขกไ็ม่ตอ้งการ ทุกขก์ไ็ม่ตอ้งการ มนักห็มดเท่านนัเอง ทีนี
ความสงบกต็งัอยูเ่ท่านนัแหละ

เมือความสงบตงัอยูแ่ลว้ เรากดู็ความสงบนนัแหละ เพราะมนัไม่มีอะไรแลว้ เมือความสงบเกิดขึนความวุน่วายก็
ดบั พระผูมี้พระภาคเจา้ท่านตรัสวา่นิพพานคือความดบั ดบัทีตรงไหน? กเ็หมือนไฟเรานนัแหละ มนัลุกตรงไหน
มนัร้อนตรงไหน? มนักด็บัทีตรงนนั มนัร้อนทีไหนกใ็หม้นัเยน็ตรงนนั กเ็หมือนกบันิพพานกอ็ยูก่บัวฏัฏสงสาร
วฏัฏสงสารกอ็ยูก่บันิพพาน เหมือนกนักบัความร้อนกบัความเยน็ มนักอ็ยูที่เดียวกนันนัเอง ความร้อนกอ็ยูที่มนั
เยน็ ความเยน็กอ็ยูที่มนัร้อน เมือมนัร้อนขึน มนักห็มดเยน็ เมือมนัหมดเยน็ มนักร้็อน

วฏัฏสงสารกบันิพพานนีกเ็หมือนกนั ท่านใหด้บัวฏัฏสงสารคือความวุน่ การดบัความวุน่วายกคื็อการดบัความ
ร้อน ไฟทางนอกกคื็อไฟธรรมดา มนัร้อน เมือมนัดบัแลว้ มนักเ็ยน็ แต่ความร้อนภายในคือ ราคะ โทสะโมหะ ก็
เป็นไฟเหมือนกนั ลองคิดดูเมือราคะ ความกาํหนดัเกิดขึน มนัร้อนไหม? โทสะเกิดขึนมนักร้็อน โมหะเกิดขึน
มนักร้็อน มนัร้อน ความร้อนนีแหละทีท่านเรียกวา่ไฟ เมือไฟมนัเกิดขึน มนักร้็อน เมือมนัดบั มนักเ็ยน็ความดบั
นีแหละคือนิพพาน

นิพพานคือสภาวะทีเขา้ไปดบัซึงความร้อน ท่านเรียกวา่สงบ คือดบัซึงวฏัฏสงสาร วฏัฏสงสารคือความเวยีนวา่ย
ตายเกิดอยูอ่ยา่งนนั เมือถึงนิพพานแลว้ กคื็อการเขา้ไปดบัซึงความหมุนเวยีนเปลียนแปลง อนันนั เรียกวา่การดบั
ราคะ ดบัโทสะ ดบัโมหะ กด็บัทีใจของเรานนัแหละ คือใจถึงความสงบ
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ในความสงบนนั สุขกไ็ม่มี ทุกขก์ไ็ม่มี แต่มนุษยเ์รานนัแหละจะอดสุขไม่ได้
เพราะเห็นวา่ความสุขเป็นยอดของชีวิตแลว้ แมพ้ระนิพพานกย็งัมาวา่เป็น
ความสุขอยูเ่พราะความคุน้เคย ตามเป็นจริงแลว้ เลิกสิงทงั ๒ อยา่งนีกเ็ป็น
ความสงบ เมือโยมกลบับา้น แลว้ขอใหเ้ปิดเทปธรรมะนีฟังอีก จะไดมี้สติ
เมือโยมมาอยูว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ โยมร้องไห้ เมืออาตมาเห็นนาํตาของโยม
อาตมากดี็ใจ ทาํไมจึงดีใจ? ทีดีใจกเ็พราะวา่ นีแหละ โยมจะไดศึ้กษาธรรมะ
ทีแทจ้ริงละ ถา้นาํตาไม่ออกกไ็ม่ไดเ้ห็นธรรมะ เพราะนาํนีเป็นนาํไม่ดี ตอ้ง
ใหม้นัออกใหห้มด มนัถึงจะสบาย ถา้นาํนีไม่หมด กจ็ะไม่สบาย มนักจ็ะ
เป็นอยูอ่ยา่งนี อยูเ่มืองไทยกจ็ะร้องไหอ้ยูอ่ยา่งนี กลบัไปกรุงลอนดอนกจ็ะ
ร้องไหอี้ก มีชีวติอยูก่จ็ะร้องไหอ้ยูอ่ยา่งนีแหละ เพราะนาํนีมนัเป็นนาํกิเลส
เมือทุกขก์บี็บนาํนีใหไ้หลออกมา เมือสุขมากกบี็บนาํนีออกมาอีกเหมือนกนั
ถา้หมดนาํนีเมือใด กจ็ะสบาย ถา้โยมทาํได้ โยมกจ็ะมีแต่ความสงบ ความสบาย

ขอใหโ้ยมรับธรรมะนีไปปฏิบติั ไปปฏิบติัใหพ้น้ทุกข์ ใหม้นัตายก่อนตาย มนัถึงสบาย มนัถึงสงบ

ขอใหโ้ยมมีความสุข ความเจริญ ใหเ้ป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมะใหพ้น้จากวฏัฏสงสาร



เหนือเวทนา
การฟังธรรมทีจะใหเ้กิดประโยชนน์นั ตอ้งฟังดว้ยความสงบ เพราะจิตนี ก็
เหมือนกบัเทปบนัทึกเสียง ถา้มีเสียงอะไรมาปะปนรบกวน เสียงกฟั็งไม่ชดั
ความรู้ทีจะไดรั้บกน็อ้ย ถา้ฟังธรรมในทีสงบดว้ยจิตสงบ กจ็ะมีแต่เสียง
ธรรมะอยา่งเดียวคาํพดูกส็ะอาดฟังง่าย

การรับและปฏิบัตธิรรมะย่อมชนะสิงทังปวง
ธรรมะทีเกียวเนืองกบัการประพฤติปฏิบติันนั เป็นธรรมะทีใหป้ระโยชน์มาก
เพราะไม่ใช่ธรรมะเพือการฟังอยา่งเดียว แต่เป็นธรรมะ ทีนาํไปสู่การ
ประพฤติปฏิบติัโดยตรง การประพฤติปฏิบติัทีจะใหถู้กตอ้งนนั ตอ้งรู้จกัและ
เขา้ใจเรืองของกายกบัใจ เพราะกายกบัใจนี แหละทีพาใหสุ้ขพาใหทุ้กข์ มนั
เกียวเนืองกนัเป็นลูกโซ่ ดงันนั การปฏิบติัจึงเป็นสิงทีสาํคญัอยา่งยงิ

ถา้หากไดฟั้งธรรมแลว้ แต่ไม่นาํ มา ปฏิบติั กเ็ปรียบเสมือนวา่ ไดเ้พียงเปลือกไมเ้ท่านนั ยงัไม่ไดลิ้มรสผลของ
มนัวา่เปรียวหรือหวานอยา่งไร การฟังธรรมโดยไม่นาํมาปฏิบติักเ็หมือนกบัการไดจ้บั หรือถือผล ไมเ้ท่านนั ยงั
ไม่ไดกิ้น ไม่ไดลิ้มรส มนักไ็ม่เกิดประโยชนอ์ะไร เพราะไดแ้ต่ถือเอาไว้ แต่ไม่รู้จกัรสชาดหรือความเอร็ดอร่อย
ของมนั จะรู้ไดจ้ริงกต่็อเมือไดล้องรับประทานผลไมน้นัดว้ยตนเอง ซึงเมือรู้รสดว้ยตนเองแลว้กเ็ป็นพยานในตวั
เองได้ ถา้ยงัไม่รู้เองเห็นเองอยา่งนีกเ็ท่ากบัมีแต่พยานภายนอก คือคนทีเขาใหผ้ลไม้ แลว้กเ็ชือไปตามทีเขาวา่ ซึง
ไม่ใช่ความเชือของตนเอง

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านทรงบอกวา่ คนทีเชือแต่คนอืนนนัท่านไม่สรรเสริญ ท่านทรง สรรเสริญบุคคลที
รู้เป็นปัจจตัตงั คือรู้เฉพาะตนเอง เปรียบเหมือนอยา่งคนทีไดลิ้มรสผลไมด้ว้ยตนเอง ฉะนนัเพราะ ถา้ไดลิ้มรส
ดว้ยตนเองแลว้ จะไม่ตอ้งไปถามผูอื้นวา่ เปรียวหรือหวานอยา่งไรความสงสยัทงัหลายกห็มดไป เพราะไดรู้้
ประจกัษใ์นความจริงแลว้ รู้อยา่งทวัถึงนี คือคนทีรู้ธรรมะแลว้ ผูบ้รรลุถึงธรรมะกคื็อบุรุษทีบรรลุถึงความเปรียว
หวานของผลไมน้นัเอง

การแสดงธรรมกเ็พือใหรู้้สิงต่างๆสีประการ คือใหรู้้จกัทุกข์ รู้จกัเหตุเกิดของทุกข์ รู้จกัความดบัทุกข์ ใหรู้้ขอ้
ปฏิบติัถึงความดบัทุกข์ เมือรู้แจ่มแจง้ทงัสีประการนีแลว้มนักห็มดเพราะทุกขเ์รากรู้็ เหตุของทุกขเ์รากรู้็ ความดบั
ทุกขเ์รากรู้็ขอ้ประพฤติปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกขนี์เรากรู้็ เมือรู้อยา่งชดัเจนแจ่มแจง้ทงัสีประการอยา่งนีแลว้ ก็
เรียกวา่จบปัญหา ความสงสยัทงัหลายกห็มดไป

สิงทงัสีประการนีเกิดอยูที่ไหน? กเ็กิดอยูที่กายกบัใจของเรานีเองไม่อยูอื่นไกลหรอก แต่ทาํไม่พระพุทธองคจึ์ง
ทรงแยกแยะธรรมะออกใหก้วา้งกเ็พือจะอธิบายสิงทงัหลายเหล่านีใหล้ะเอียดเป็นอยา่ง ๆออกไป เพือใหเ้รานาํมา
กาํหนดพิจารณา



ท่านทรงแนะนาํ ใหพ้ิจารณาร่างกายออกเป็นอยา่งๆ เช่นพิจารณา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นตน้ ใหแ้ยกแยะร่าง
กายออกมา เพือทาํใหเ้ห็นตามความเป็นจริงของร่างกาย อยา่งชาํนิชาํนาญ ใหรู้้ยงิตามความเป็นจริงของสงัขารอนั
นี เพราะถา้ไม่รู้ตามเป็นจริงนีแลว้ เรากจ็ะไม่รู้จกัทุกข์ ไม่รู้จกัเหตุของทุกข์ ไม่รู้จกัความดบัทุกข์ ไม่รู้ทางปฏิบติั
ใหถึ้งความดบัทุกขถ์า้ไม่รู้สิงทงัหลายเหล่านี กไ็ม่รู้ ขอ้ปฏิบติั แลว้การฟังเทศน์ฟังธรรมทงัหลายกย็อ่มไม่เกิด
ประโยชนแ์ต่อยา่งใด

เมอืใดเห็นธรรมเมอืนันเห็นพระพุทธเจ้า
ธรรมะนนัอยูที่ไหน? พระพทุธองคต์รัสวา่ ธรรมะมีอยูทุ่กที ทุกแห่ง มีธรรมะอยูทุ่กทีทุกสถาน จะเป็นรูปมนัก็
เป็นธรรมะ จะเป็นนามมนักเ็ป็นธรรมะ เมือเป็นเช่นนีกค็วรเขา้ใจวา่ เราทงัหลายนนัเกิดอยูก่บัธรรมะ ใกลชิ้ด
ธรรมะอยูต่ลอดเวลา

ถา้เราเขา้ใจเช่นนีแลว้ กจ็ะเขา้ใจต่อไปอีกวา่ เราไม่ไดห่้างไกลสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย เราอยูใ่กลชิ้ดกบั
พระองคอ์ยูต่ลอดเวลา แต่ทาํไมเราจึงยงัไม่เห็นท่าน กเ็พราะเรายงัไม่ค่อยไดส้นใจปฏิบติันีเอง เพราะธรรมะคือ
พระพทุธเจา้และพระพทุธเจา้คือธรรมะ

พระพทุธองคไ์ดต้รัสกบัพระอานนทว์า่ "ดูก่อนอานนท.์.ใหท่้านทาํใหม้าก เจริญใหม้าก ปฏิบติัใหม้าก ใครเห็น
เราคนนนัเห็นธรรม ใครเห็นธรรมคนนนักเ็ห็นเรา" ซึงแสดงวา่ เราไม่ห่าง ไกล จากพระพทุธ เจา้ไม่ห่างไกล
จากพระธรรมเพราะ พระพทุธเจา้ ก็ คือ พระธรรมะ และ ธรรมะกคื็อพระพทุธเจา้

เมือเจา้ฟ้าชายสิทธตัถะทรงถือกาํเนิดขึนมาในโลกครังแรก กย็งัไม่ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ เพราะเหตุใด? เพราะใน
ตอนนนัท่านยงัไม่ตรัสรู้ธรรม ต่อเมือท่านทรงรู้สิงทีควรรู้ดว้ยการประพฤติปฏิบติัของท่าน คือรู้สจัจธรรม รู้จกั
ทุกข์ รู้จกัเหตุเกิดแห่งทุกข์ รู้ความดบัทุกข์ รู้จกัขอ้ประพฤติปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ ท่านจึงทรงเป็นสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้

เมอืเข้าใจธรรมะพระธรรมกอ็ยู่ทใีจเรา
ฉะนนัเมือเราถึงธรรม เราจะนงัอยูที่ไหน เรากรู้็ธรรมะ เมือเราเขา้ใจในธรรมะ พระพทุธเจา้กอ็ยูที่ใจของเรา พระ
-ธรรมกอ็ยูที่ใจของเรา ขอ้ประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดความเฉลียวฉลาดกอ็ยูที่ใจ ของเราเรียกวา่ เราเป็นผูป้ฏิบติัพร้อม
ดว้ย กาย วาจา จิต เช่นนีแลว้ เราจะเป็น ผูม้องความดี ความชวัทงัหลายดว้ยความถูกตอ้ง คือถูกตอ้งตามสจั
จธรรม ตามทีสมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสวา่นีคือความจริง หรือมนัเป็นความจริงของโลก

ดงันนัพระพทุธองคจึ์งทรงทิงโลก คือทิงทงัสรรเสริญทิงทงันินทา ใครจะนินทาท่านกท็รงรับวา่มนัเป็นอยา่งนนั
ใครจะสรรเสริญท่านกท็รงรับวา่มนัเป็นอยา่งนนั เพราะทงัสองอยา่งนีมนั เป็นเรืองของโลกทงันนั จิตใจของท่าน
กไ็ม่ทรงหวนัไหวเพราะอะไร?...กเ็พราะท่านรู้จกัทุกข์ กสิ็งทงัสองนีทาํใหท่้านทรงเกิดทุกข์ หากท่านไปทรง
เชือเขา้ทุกขม์นักเ็กิดเท่านนั แหละ

เมือทุกขเ์กิด จิตกก็ระสบักระส่าย ไม่สบายอกไม่สบายใจ เมือจิตวุน่วาย จะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน กมี็แต่
ความกระสบักระส่าย กระวนกระวาย นนัคือทุกข์



อะไรเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด? กเ็พราะเราไม่รู้ตามความ เป็นจริงอยา่งนนัทุกขม์นักเ็กิด แลว้จะดบัทุกขน์นัอยา่งไรก็
ไม่รู้จกัไม่รู้จกัวธีิดบัอยา่งถูกตอ้ง คิดเอาเองวา่ ควรแกทุ้กขอ์ยา่งนี อยา่งนนั ทุกขก์ย็งิเกิดทวขึีนมาอีก

เมอืใดมองเห็นสัจจธรรมกจ็ะพ้นทุกข์
ดงันนัท่านจึงสอนวา่ ใหรู้้จกัขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ คือ นอ้มธรรมะอนันีเขา้มาในใจของเรา ใหม้องเห็นวา่
เป็นสจัจธรรมพิจารณาใหล้ะเอียด ใหเ้ห็นจริง จนเป็นพยานของตนเองได้ พระพทุธเจา้ท่านทรงสรรเสริญบุคคล
เช่นนีบุคคลทีเป็นอิสระ ไม่รับทงัดี ไม่รับทงัชวั เพราะทงัดีและชวัเป็นเรืองของโลก เมือเป็นเรืองของโลกมนั
เป็นอารมณ์ ถา้หวนัไหวไปตามอารมณ์ ใจเรามนักเ็ป็นโลก คลาํโลกอยูต่ลอดเวลา กเ็รียกวา่ ไม่รู้จกัทางปฏิบติัให้
ถึงความดบัทุกข์ ทุกขม์นักย็งิกาํเริบขึนมาเท่านนั

เมือเราเขา้ใจเช่นนีแลว้ กจ็ะรู้วา่เรายงัไม่ชนะใจตวัเองเรายงัชอบเอาชนะคนอืน มนักแ็พต้วัเองเท่านนั แต่ถา้เราเอา
ชนะตวัเอง มนักจ็ะชนะทงัตวัเอง ชนะทงัคนอืน ชนะทงัอารมณ์ ชนะทงัรูป ทงัเสียง ทงักลิน ทงัรส ทงั
โผฏฐพัพะเป็นอนัวา่ชนะทงัหมด อนันีพดูถึงเรืองภายนอกมนัเป็นอยา่งนนั แต่เรืองภาย นอก มนักท็าํใหม้าเป็น
เรืองภายในดว้ยบางคนก็รู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายใน เช่น ท่านพดูคาํๆหนึงวา่ใหเ้ห็นกายในกาย ใหรู้้กายแลว้กย็งัไม่
พอ ใหรู้้กายในกายอีก ใหพิ้จารณากาย แลว้กใ็หพ้ิจารณากายในกาย แลว้กใ็หพ้ิจารณาจิต และพิจารณาจิตในจิต
อีก เป็นตน้

ถา้เราเป็นผูห่้างเหินจากการภาวนาแลว้ กจ็ะเกอ้เขินหรือไม่เขา้ใจ รู้กายทาํไม? กายในกายคืออะไร? ทีใหรู้้จิต? 
จิตนีมนัคืออะไร? ของในจิต นนัมนัคืออะไร กเ็ลยไม่รู้เรืองเพราะเป็นผูไ้ม่รู้จกัทุกข์ ไม่รู้จกัเหตุของทุกข์ ไม่รู้จกั
ความดบัทุกขไ์ม่รู้จกัขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ สิงทีควรดบัทุกข์ ไม่ดบัมวัไปสนใจในสิงทีมนัไม่ดบั เช่นวา่
เราคนัทีศีรษะอยา่งนีแลว้เราไปเกาทีขา มนักไ็ม่ถูกจุดของมนั มนักไ็ม่หาย นีเรียกวา่ไม่รู้จุดทีจะใหม้นัระงบัความ
คนั มนักเ็ป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกบัเมือความทุกขเ์กิดขึนมากไ็ม่รู้จกัดบัมนัขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัแห่งทุกขก์ไ็ม่
รู้จกักนั สิงทงัหลายเหล่านี มนัเป็นสิงทีทาํใหพ้วกเราทงัหลายเกอ้เขินมากเหลือเกินเพราะความทีไม่รู้จกั

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร เช่น ร่างกายเรานี ร่างกายทีเราเอามานงัประชุมรวมกนัอยูนี่ ทีมองเห็นไดด้ว้ยตานนั
ถา้เห็นแต่รูปร่างกายเช่นนีอยูเ่พียงเท่านี มนัจะเป็นเหตุใหร้ะงบัความทุกขห์รือระงบัเหตุใหเ้กิดความทุกขน์นัไม่ได้
เลย ทาํไม?กเ็พราะวา่เราเห็นแต่กายขา้งนอก เรายงัไม่เห็นกายขา้งใน เมือเห็นแต่ขา้งนอก กเ็ห็นแต่วา่เป็นของ
สะสวย เป็นแก่นสารไปหมดทุกอยา่ง

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านทรงบอกวา่แค่นีไม่พอทีเห็นขา้งนอกอยา่งนี เดก็ๆมนักเ็ห็นได้ สตัวท์งัหลาย
มนักเ็ห็นได้ มนัไม่ยาก พอเห็นแลว้มนัติด เห็นแลว้มนักไ็ม่รู้ เห็นแลว้มนักต็ะครุบๆ แลว้มนักก็ดัเรา เท่านนั
แหละมนัเป็นเสียอยา่งนี เพราะฉะนนัจึงใหพิ้จารณากายไปในกาย อะไรทีมีในกายก็คน้หาดูซิวา่มีอะไรในกาย
ใหเ้ห็นวา่ของในกายเรานีมนัมีอะไรอยูบ่า้งทีเราเห็นกายภายนอกนนั มนัไม่ชดัเจน เห็นผม เห็นขน เห็นเลบ็ เห็น
อะไรทงัหลาย กมี็แต่ของทีสะสวยไปทงันนั มนัเป็นเครืองยอ้มใจเรา เพราะฉะนนัท่านจึงวา่เห็นไม่ชดั เห็นกายก็
ไม่ชดั ท่านจึงใหม้องขา้งในใหเ้ห็นภายในกาย

แลว้กต็อ้งมองเขา้ไปอีกวา่ กายทีอยูใ่นกายนีมีอะไรอยูบ่า้ง ทีกายเนือกายหนงันีมีอยูอ่ยา่งนี ในกายนนัมนัมีอะไร
บา้งพิจารณาดูใหแ้ยบคายเขา้ไปเถอะ เรากจ็ะเห็นวา่ในกายนีมนัมีอะไรหลายๆอยา่งสารพดั คน้เขา้ไปดูแลว้ก็



แปลกใจทงันนัแหละ เพราะแมแ้ต่ของทีอยูใ่นตวัของเรา เรากไ็ม่เคยเห็นเลยแต่เรากเ็ดินเรากอุ็ม้มนัไป นงัรถกอุ็ม้
มนัไปทงันนัแหละ แต่เรายงัไม่รู้จกัมนัเลยวา่มนัเป็นอะไร เป็นอยา่งไร เหมือนเรารับ ของฝากเขามา เขาเอาห่อ
อะไรใหเ้รา เรากไ็ม่รู้จบัไดก้ย็ดัใส่ตระกร้าเดินมาเลย ไม่ไดเ้ปิด เมือไปเปิดดูแลว้จึงเห็นมีแต่อสรพิษทงันนั

กายเรานีกเ็หมือนกนั เราเห็นแต่เปลือกนอก เรากเ็ห็นวา่สวยวา่งามอะไรสารพดัอยา่ง จนลืมตวัลืมตน ลืมอนิจจงั
ลืมทุกขงั ลืมอนตัตา ลืมอะไรๆทงันนั ถา้เรามองเขา้ไปขา้งในนนัมนัไม่น่าดูเลยนะกายของเรานี ถา้เอาของที
สะอาดมาใส่มนักส็กปรก

นีเรืองภายนอกกส็กปรกภายนอก ส่วนเรืองภายในกส็กปรกภายในเหมือนกนั เรืองภายในมนักย็งิน่าดูยงิกวา่นนั
อีก ดูเขา้ไปขา้งในสิ ในกายของเรามีอะไรบา้ง

ถา้เราดูตามความเป็นจริง ดูตามสจัจธรรมโดยไม่เขา้ ขา้งตวัแลว้ มนัเห็นสิงทีน่าสลดน่าสงัเวช น่าอะไรๆหลายๆ
อยา่ง มนัน่าจะเกิดนิพพิทาความเบือหน่าย คาํวา่ "เบือหน่าย"ไม่ใช่ไปเกลียดไปโกรธมนันะ แต่เป็นความ
กระจ่างของจิตเราเอง เป็นความปล่อยวาง เห็นวา่อนันีไม่มีสาระประโยชนอ์ะไรเลย ไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารอะไร
เลย เราเห็นสิงทงัหลายเหล่านีเป็น ธรรมชาติเป็นธรรมดา เรืองของเขา เขากต็งัของ เขาอยูอ่ยา่งนนั ใครจะไป
อยากใหเ้ขาเป็นอยา่งไร เขากเ็ป็นของเขาอยูอ่ยา่งนนัเอง เราจะร้องใหก้ดี็ เราจะหวัเราะกต็าม สงัขารนีกเ็ป็นอยา่ง
นีสิงทีไม่เทียงมนักไ็ม่เทียง สิงทีไม่สวยมนักไ็ม่สวย มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนัแหละ ถึงคนจะรู้ ถึงคนจะไม่รู้มนักเ็ป็น
ของมนัอยูอ่ยา่งนนั

ดงันนัสมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้ของเรา ท่านจึงวา่เมือเราเห็นรูป เสียง กลินรส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์เกิดขึนมา
แลว้ ควรปล่อยเขาไปเสีย เมือหูไดย้นิเสียงกป็ล่อยเขาไปเสีย เมือจมูกไดก้ลินกป็ล่อยเขาไปเสีย เมือรสมนัเกิดขึน
กบัลินของเรากป็ล่อยมนัไปเสีย เมือโผฏฐพัพะทีถูกตอ้งดว้ยกายเกิดขึนมา ชอบใจไม่ชอบใจกป็ล่อยเขาไปเสีย
ใหก้ลบัไปทีเดิมของเขาเสีย เรืองธรรมารมณ์ทีเกิดขึนกบัใจของเรานี มนัไม่ตอ้งอาศยัอะไร ไม่ตอ้งอาศยัสมัผสั
อะไร มนัสมัผสัขึนทีใจของมนัเอง เรียกวา่ ธรรมารมณ์ หรือธรรมะกบัอารมณ์ เป็นส่วนดีกเ็รียกวา่กศุล เป็น
ส่วนทีชวักเ็รียกวา่อกศุล สิงทงัหลายเหล่านีใหป้ล่อยไปตามเรือง ของเขาเสีย เรียกวา่เรารู้มนั อยา่งนีแลว้สุขกดี็
ทุกขก์ดี็ สารพดัอยา่งอยูใ่นรูปอนัเดียวกนั การทาํใจใหส้งบเช่นนีเรียกวา่ การภาวนา

จติกบัภาวนา
การภาวนาคือการทาํใหส้งบ เมือสงบแลว้กคื็อทาํใหรู้้การทาํใหส้งบหรือทาํใหรู้้นีตอ้งลงมือปฏิบติักายกบัจิต
สองอยา่งนี ไม่ใช่อืน ความเป็นจริงสิงทีกล่าวนีมนัเป็นสิงละสิง เช่นรูปกเ็ป็นส่วนหนึง เสียงกเ็ป็นส่วนหนึง กลิน
กเ็ป็นส่วนหนึง รสกเ็ป็นส่วนหนึง โผฏฐพัพะกเ็ป็นส่วนหนึง ธรรมารมณ์กเ็ป็นส่วนหนึง แต่ละอยา่งนีกเ็ป็นคน
ละส่วนๆอยู่ แต่ท่านกใ็หเ้รารู้จกัมนัเสีย แยกสิงทงัหลายเหล่านีออก สรุปเป็นสุขทุกขบ์า้งสุขเกิดขึนมากเ็ป็นทุก
เวทนา ทุกขม์นัเกิดขึนมากเ็รียกทุกขเวทนา เรืองสุขกบัทุกขท่์านกจ็ดัไวเ้พือใหแ้ยกมนัออกจากจิต จิตกคื็อผูรู้้
เวทนานนัคืออาการทีมนัสุขหรือทุกข์ ชอบใจไม่ชอบใจเป็นตน้ เมือจิต ของเราเขา้ไปเสวยในอาการเหล่านนั
เรียกวา่จิตของเราเขา้ไปยดึหรือหมายมนั หรือสาํคญัมนัหมายในความสุขนนั ในความทุกขน์นันนัเอง การทีเรา
เขา้ไปหมายมนันนักคื็อเรืองของจิต อาการทีมนัสุขหรือทุกขน์นัคืออาการของ เวทนา ทีเป็นความรู้นนัเรียกวา่จิต
ของเรา ทีชือวา่สุขหรือทุกขน์นัมนัเป็นเวทนา ถา้มนัสุขกเ็รียก วา่สุขเวทนา ถา้มนัทุกขก์เ็รียกวา่ทุกขเวทนา



การแยกจิตกบัเวทนา
ทีวา่จิตกบัเวทนานนั ท่านใหเ้รารู้จกัแยกมนัออกจากกนัคาํทีวา่แยกออก ไม่ใช่วา่เอาไปทิงไวค้นละอยา่ง คนละที
แต่ใหเ้ราแยกโดยวธีิทีทาํจิตเราใหส้งบ เช่น คนทีทาํสมาธิใหถึ้งทีเป็นตน้ เมือจิตสงบแลว้กพิ็จารณาแยกมนัเสีย
เพราะความสงบนนัมนัลน้เหลือ สุขนีมนักเ็ขา้ไปไม่ได้ เขา้ไม่ถึง ทุกขนี์กเ็ขา้ไปไม่ถึง นีคือทีวา่เวทนามนัแยก
อยา่งวา่เรานงัสมาธิ ถา้ความสงบมนัเขา้มาก่อน เวทนาเกิดทีหลงั เวทนามนักเ็ดินเขา้ไม่ถึงจิตกไ็ม่รับรู้เวทนา มนั
แยกกนัอยูใ่นตวัของมนัเอง กบักายนนัพิจารณาใหรู้้วา่ จิตทีเห็นเวทนานนั เราเขา้ไปยดึไหม? ทุกขเวทนาทีเกิด
ขึนมานนั เราเขา้ไปยดึไหม? เรากจ็ะรู้วา่จิตของเรามนัเป็นเช่นนี จะรู้วา่สุขมนัเป็นอยา่งนี ทุกขม์นัเป็นอยา่งนี
เวทนา มนัเป็นอยา่งนี มนักเ็ป็นคนละเรืองกนัอยู่

จะเปรียบกค็ลา้ยกบัวา่ นาํมนักบันาํท่ามนัปนอยูใ่นขวดเดียวกนักป็นได้ แต่มนัแยกทีอยูก่นั มนัจะร่วมขวด กนั ก็
ไดแ้ต่มนัไม่ซึมซาบเขา้ดว้ยกนั แมจ้ะปะปนกนัอยู่ นาํมนักเ็ป็นนาํมนั นาํท่ากเ็ป็นนาํท่า ทาํไมมนัถึงเป็นเช่นนนั
เพราะวา่มนัมีนาํ หนกัต่างกนั มนัจึงแยกกนัอยูอ่ยา่งนนั นีกเ็หมือนกนัฉนันนั

ถา้ปกติของจิตเรากไ็ม่สุขไม่ทุกข์ เมือเกิดเวทนาเขา้มากเ็กิดสุขทุกขอ์ยา่งนี ถา้เรามีสติอยูก่จ็ะรู้วา่ อนันีเรียกวา่สุข
ทีเป็นสุขนนัมนักสุ็ขอยู่ แต่จิตรู้วา่สุขนนัไม่เทียง มนักไ็ม่ไปหยบิเอาสุขอนันนั สุขนนัมีอยูที่ไหน มีอยู่ แต่มนัอยู่
นอกจิตไม่มีฝังอยูใ่นดวงจิต แต่กรู้็ไดช้ดัเจนหรือเมือทุกขเ์กิดขึนมา ถา้มนัแยกเวทนาได้ มนั ไม่รู้จกัทุกขห์รือ? รู้
มนัรู้จกัทุกขแ์ต่วา่จิตมนักเ็ป็นจิต เวทนามนักเ็ป็นเวทนา จิตนนัจะไม่ไปยดึทุกขม์าแบกไวว้า่ทุกข์ วา่นีมนัเป็น
ทุกข์ นีกเ็พราะเราไม่ไปยดึใหเ้กิดเป็นความสาํคญัมนัหมาย

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านทรงแยกดว้ยความรู้ท่านทรงมีทุกขไ์หม? อาการของทุกขน์นัท่านทรงรู้มนั แต่
ท่านไม่ไป สาํคญัมนัหมายมนั ท่านทรงรู้อยา่งนีกเ็รียกวา่ท่านทรงแยกทุกขอ์อก แยกเวทนาออก ความสุขตาม
ธรรมชาติรู้ไหม?ความสุขนนัมีแต่ท่านทรงรู้วา่ สุขนนัเป็นพิษถา้เราไม่รู้จกัมนัท่านกไ็ม่ไปสาํคญัมนัหมายสุขนนั
วา่เป็นตวัเป็นตน สุขนนัมีอยูห่รือ? มนัมีอยูด่ว้ยความรู้ แต่ไม่มีอยูใ่นจิตใจของท่าน เช่นนีกรู้็ไดว้า่ ท่านแยกสุข
แยกทุกขอ์อกจากจิตของท่าน แยกเวทนาออกจากจิตของท่าน ทงัทีมีอยูด่ว้ยกนันนัแหละ

คาํทีกล่าววา่พระพทุธองค์ และพระอริยเจา้ของเราท่านตดักิเลสแลว้ ท่านฆ่ากิเลสแลว้นี ไม่ใช่ท่านไปฆ่ากิเลส
หรอกถา้ท่านฆ่ากิเลสหมดแลว้ เรากค็งไม่มีกิเลสน่ะสิ เพราะท่านฆ่าไปหมดแลว้ ความจริงท่านไม่ไดฆ่้ามนัแต่
ท่านรู้แลว้ ท่านกป็ล่อยมนัไปตามเรืองของมนั ใครโง่มนักไ็ปจบัเอาคนนนัแหละ ท่านรู้เฉพาะใจของท่านวา่ สิง
ทงัหลายเหล่านีเป็นพิษ ท่านกเ็ขียมนัออกไป สิงทีทาํใหท่้านเกิดทุกข์ ท่านกเ็ขียมนัออกไปไม่ไดฆ่้ามนัหรอก คน
ทีไม่รู้วา่ท่านเขียออก กลบัเห็นวา่ ดีกไ็ปตะครุบเอา เออ..อนันีดีนี กต็ะครุบเอา ความเป็นจริงพระ-พทุธเจา้ท่าน
ทิง

อยา่งสุขยงังีท่านกเ็ขียออก เรากเ็ห็นวา่ดี กต็ะครุบเอาเลย จบัใส่ยา่มไปเลยวา่ของดีของเรา ความเป็นจริงนนัท่านรู้
เท่ามนั เมือสุขเกิดขึนมาท่านกรู้็วา่มนัเป็นสุข แต่ท่านไม่มีสุขท่านกรู้็อยูว่า่อนันี มนัเป็นสุข แต่ท่านไม่ไปสาํคญั
มนัหมายวา่มนัเป็นตวัเป็นตนวา่เป็นของเขาวา่เป็นของเราทงันนั อยา่งนีท่านกป็ล่อยมนัไปทุกอยา่งกเ็หมือนกนั

ความเป็นจริงสุขเวทนา ทุกขเวทนากบัจิตของเรานนัมนัเป็นคนละอยา่งกนั อยา่งเดียวนีเรานงัอยูนี่มนักส็บายนะ
แต่ถา้มีไมส้กัท่อนหนึงทีเราอยากได้ เราไปแบกมนั มนักห็นกันะท่อนไมนี้มนักคื็อเวทนานีแหละ ตวัความอยาก
ไดท่้อนไมคื้อตวัจิตของเรา ทีเขา้ไปแบกท่อนไมม้นักห็นกัใช่ไหม? มนัหนกัถา้คนมี ปัญญาแมห้นกัเขากไ็ม่ทุกข์



รู้จกัปล่อยมนั เมือมนัหนกัเตม็ทีเขากป็ล่อยมนั ถา้ท่อนไมน้นัมนัมีประโยชน์จะเอาไปใชป้ระโยชน์กใ็หรู้้ทนัมนั
หากรู้อยา่งนนัมนักค่็อยยงัชวั ไมม้นัจะไดไ้ม่ทบัตายอยา่งนี จิตนีกเ็หมือนกนัฉนันนั

ทุกข์สุขมีโทษเสมอกนั
อาการ ของจิตคือสุขเวทนา ทุกขเวทนาสารพดัอยา่งนนัมนัเป็นอารมณ์มนัเป็นส่วนโลก ถา้จิตรู้แลว้งานทีเป็นสุข
ท่านกท็าํได้ งานทีเป็นทุกขท่์านกท็าํได้ เพราะอะไร? กเ็พราะท่านรู้จกัสุข รู้จกัทุกขต์ามทีเป็นจริง ถา้คนทีไม่
รู้จกัสุขไม่รู้จกัทุกขน์นักจ็ะเห็นวา่สุขกบัทุกขน์นั มนัคน ละ ระดบัมนัคนละราคากนั

ถา้ผูรู้้ทงัหลายแลว้ ท่านจะเห็นวา่ สุขเวทนากบัทุกขเวทนา มนัมีราคาเท่าๆกนั ถา้ไปยดึในสุขนนักคื็อบ่อเกิดของ
ทุกข์ ทุกขม์นักจ็ะเกิดขึนมาเพราะอะไร? นีเพราะวา่สุขมนักไ็ม่เทียงมนั แปรไปมา เมือสุขนีมนัหายไป ทุกขม์นั
กเ็กิดขึนมาดงันีเป็นตน้

พระพทุธองคท่์าน ทรงรู้วา่สุขทุกขนี์มนัเป็นโทษสุขทุกขจึ์งมี ราคาเท่ากนั ดงันนัเมือสุขทุกขเ์กิดขึน ท่านจึง
ปล่อยวางได้ สิงทงัหลายเหล่านีมนัมีราคาเสมอเท่ากนัทงันนั เพราะฉะนนัจิตใจของท่านจึงเป็นสมัมาปฏิปทา
เห็นสิงทงัสองนีมีทุกขโ์ทษเสมอกนั มีคุณประโยชน์เสมอกนัทงันนั และสิงทงัสองนีกเ็ป็นของทีไม่แน่นอน ตก
อยูใ่นลกัษณะของ ธรรมะวา่ไม่เทียงและเป็นทุกข์ เกิดแลว้ดบัไปทงัหมดเป็นอยา่งนี เมือท่านเห็นเช่นนีสมัมาทิฐิก็
เกิดขึนมา เป็นสมัมามรรค จะยนืจะเดินจะนงั จะนอนกต็าม หรือความรู้สึกนึกคิดทางจิตนนัจะเกิดขึนมากต็าม
ท่านกรู้็วา่อนันีเป็นสุข อนันีเป็นทุกขเ์สมอเลยทีเดียวท่านไม่ไดย้ดึ

พระบรมศาสดาของเรานนั เมือตรัสรู้มาใหม่ๆท่านเทศนาเรือง กามสุขลัลิกานุโยโค อตัตกิลมถานุโยโค ภิกษุทงั
หลาย กามสุขลัลิกานุโยโคนนัทางมนัหยอ่น อตัตกิลมถานุโยโคนนัทางมนัตึง อนันีทีมนัเล่นงาน ท่านมาตลอด
ทาง จนถึงวนัทีท่านตรัสรู้ธรรมะ เพราะทีแรกท่านไม่ไดป้ล่อยมนั พอท่านทรงจบัตรงนีไดก้ท็รงปล่อยวาง แลว้
จึงไดแ้สดงปฐมเทศนาใหส้าวกฟังเลยวา่ กามสุขลัลิกานุโยโคนนั สมณะอยา่พึงเดินไปอนันนัไม่ใช่ทาง ของ
สมณะ คือใครไปติดใครไปติดไปสาํคญัมนัหมายอยูใ่นกามนีมนักว็ุน่วาย ความสงบไม่มีในทีนนั สมณะเกิดขึน
ไม่ได้ ท่านวา่ทางนีอยา่เดิน

ส่วนอตัตกิลมถานุโยโคนนั ทางนีมนักเ็หียมโหดรุนแรงทางนีกอ็ยา่เดินไป สมณะไม่อยูที่นี ความสงบไม่มีอยูที่นี
สมณะไม่เคยเกิดในทางนี ความสงบไม่อยูอ่ยา่งนี คือทงัสุขและทุกขนี์ สมณะอยา่เดินไป สุขกอ็ยา่ลืมตวั ทุกขก์็
อยา่เดินไปใหรู้้ทนัมนั มนัจะเกิดทุกขก์ใ็หรู้้วา่จะเกิดทุกข์ เมือรู้จกัทุกขก์รู้็ทางทีจะใหเ้กิดทุกข์ และรู้จกัความดบั
ทุกขห์รือขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ ขอ้ปฏิบติั นีคือการภาวนานีเอง

สุขทุกข์เป็นเพยีงสักว่าเท่านัน
พดูง่ายๆกเ็รียกวา่เราตอ้งเป็นผูมี้สติคือ มีความรู้ความระลึกอยูเ่สมอ อยูที่นีเดียวนีเราคิดอะไรอยู่ เราทาํอะไรอยูเ่รา
มีอะไรอยูเ่ดียวนี เราดูอยา่งนี มีสติอยูเ่สมอวา่ เราอยูอ่ยา่งไรเรารู้ตวัอยูว่า่ขณะนีเรามีอะไรอยู่ กาํลงัคิดอะไรกาํลงั
สุข หรือกาํลงัทุกข์ ผดิหรือถูกอยูเ่ดียวนี ทีเราปรารภสิงทงัหลายอยูอ่ยา่งนี ปัญญามนักเ็กิดขึนมาแลว้นนั ระลึกได้
อยู่ รู้ได้ อยูม่นักว็งิไปหาปัญญา ปัญญากเ็กิดขึนมา เรากว็ิพากษ์ วิจารณ์พิจารณา เราจะยนื จะเดิน จะนงั จะนอน
อยูก่ต็ามที มีความรู้อยูอ่ยา่งนนัตลอดเวลา มนักรู้็จกัผดิ รู้จกัถกู รู้จกัพอดีรู้จกัไม่พอดี เมืออารมณ์ทีพอใจเกิด ขึน



มาอยูนี่เรากรู้็จกั เราไม่ไปสาํคญัมนัหมายมนั มนัสกัแต่วา่สุข เมือทุกขเ์กิดขึนมามนัเป็นอตัตกิลมถานุโยโค เรากรู้็
วา่ เออ...อนันีไม่ใช่ทางของสมณะ เรียกวา่ สกัวา่ทุกข์ สกัวา่สุข เป็นของ "สกัวา่"เท่านนัอยา่งนีกเ็รียกวา่ เรา
สามารถแยกจิตกบัเวทนาออกจากกนัไดแ้ลว้ ถา้จิตเราฉลาด เรากไ็ม่ไปยดึแต่วาง เป็นผูรู้้เฉยๆรู้เท่าแลว้ปล่อยไป
ตามสภาวะอนันนั ลกัษณะของจิตกบัเวทนาทงัหลายกเ็ป็นอยา่งนี

แมว้า่เราเจบ็ป่วยขึนมา เรากย็งัรู้สึกวา่เวทนามนักเ็ป็นเวทนา จิตมนักเ็ป็นจิต เป็นคนละอยา่งกนัอยู่ รู้จกัเจบ็ไหม?
รู้จกั รู้จกัสบายไหม? รู้จกั แต่เราไม่ไปอยูใ่นความสบายและความไม่สบายนนั อยูแ่ต่ในความสงบ สงบอยา่งไร
สงบจากความสบายนนั สงบจากความทุกขน์นั อนันีชีใหเ้ห็นอยา่งนีเพราะมนัไม่มีตวัตน จะอยูอ่ยา่งไรกไ็ม่ได้
มนักต็อ้งอยูอ่ยา่งนีแหละ คือหมายความวา่ท่านไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ท่านรู้วา่มนัทุกขอ์ยูเ่หมือนกนั แต่ท่านไม่ไป
แบกมนัไวเ้วทนานนัมนัไม่เกิด

อยา่งนี ถา้หากวา่ปุถุชนเรากจ็ะวา่มนัเป็นเรืองแปลกแต่จะเป็นปุถุชนกช่็างเถอะ ใหเ้รามุ่งไปตรงนนัเลยทีเดียว มนั
มีอยูอ่ยา่งนนั จิตมนักเ็ป็นส่วนจิตอยูอ่ยา่งนนั เราพบสุขทุกขก์ใ็หเ้ห็นวา่มนัเป็นส่วนสุขทุกขอ์ยูอ่ยา่งนนั ไม่มี
อะไรกบัมนั มนัแยกกนัอยู่ ไม่ใช่วา่มนัปนกนัอยู่ ถา้มนัปนกนั เรากไ็ม่รู้ทวัถึงมนัเท่านนัแหละ ความเป็นจริง
ลกัษณะอนันีมนัแยกกนัอยูนี่คือเรืองของกายกบัจิต แมว้า่มนัจะรวมกนัอยูอ่ยา่งนีกต็ามอยา่งวา่บา้นเรากบัเราทีอยู่
ในบา้น มนักเ็นืองกนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ ถา้บา้น ของเรามีอนัเป็นไป จิตเรากเ็ป็นทุกข์ เพราะถือเป็นเจา้ของ ความ
จริงกม็นัคนละคนนี อนัหนึงมนัเจา้ของบา้นอนัหนึงมนับา้น มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนัเองของมนั มนัไม่ใช่อนัเดียวกนั
ดงันนัจิตกดี็ เวทนากดี็ ถึงเราจะพดูแยกมนัออกอยา่งนีกต็าม แต่ความจริงมนักแ็ยกของมนัอยูแ่ลว้ คือเพียงเรามารู้
ตามเป็นจริงของมนัเท่านนั มนัรู้จกัแยกของมนัเอง มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ ทีไปเห็นวา่มนัไม่แยกก็
เพราะวา่เราไปยดึมนัถือมนัมนั ดว้ยเราไม่รู้ตามเป็นจริง มนักคุ็มกนัอยูอ่ยา่งนนัแหละ

กเ็หมือนชอ้นทีเราซดแกงนนัแหละ แกงมนักเ็ป็นอยา่งหนึง ถา้คนเรารู้จกัวา่อนันีเป็นแกง อนันีเป็นชอ้นมนัก็
สบายนะเอาซดนาํแกงแลว้กเ็อามนัวางไว้ มนักส็บาย ถา้เราไปแบกชอ้นอยูม่นักล็าํ บากสิ ไม่เห็นชอ้นเป็นชอ้น
ไม่เห็นแกงเป็นแกงไม่เห็นเวทนาเป็นเวทนา ไม่เห็นจิตเป็นจิตมนักย็ุง่เท่านนัแหละ

การปฏิบัตทิงัหมดเป็นเรืองของจิต
ถา้เราคิดกนัไดเ้ช่นนี จะยนืมนักแ็ยกกนัอยู่ จะเดิน จะนงั จะนอน มนักแ็ยกกนัอยู่ มนักมี็สุขทุกขส์ลบัซบัซอ้น
กนัอยูทุ่กเวลานนัเอง ดงันนัพระพทุธเจา้ท่านจึงทรงใหเ้ราภาวนาการปฏิบติัภาวนานีเป็นของสาํคญั รู้เฉยๆไม่พอ
หรอก รู้เกิดจากการปฏิบติัทีจิตสงบ กบัรู้ทีเราเรียนมานนั มนัไกลกนัอยูม่ากทีเดียว มนัไกลกนัมาก รู้ในการ
ศึกษาเล่าเรียนนนัมนัไม่ใช่จิตของเรารู้ รู้แลว้มนัตะครุบไว้ เกบ็ไวท้าํไม? เกบ็ไวเ้พือใหม้นัเสีย เสียแลว้กร้็องให้
ถา้เรารู้แลว้กมี็การปล่อยวาง รู้ วา่มนัเป็นอยา่งนนั เรากไ็ม่ลืมตวั เมือถึงคราวทุกขเ์จบ็ไขม้าเรากไ็ม่หลง บางคน
คิดวา่ เออ..ปีนีฉนัเป็นไขต้ลอดปีนะ ไม่ไดภ้าวนาเลย นีคือคาํพดูของคนทีโง่ทีสุดเลย คนเป็นไข้ คนจะตายนี
มนัควรจะรีบภาวนายงิขึน อนันียงิไปพดูวา่เราไม่มีเวลาภาวนาเสียแลว้ ความเจบ็มนักเ็กิดขึนมา ความทุกขม์นัก็
เกิด ขึนมา ความไม่ไวใ้จในสงัขารเหล่านนัมนักมี็มาแลว้ กย็งัเขา้ใจวา่เรายงัไม่ไดภ้าวนา พระพทุธองคท่์านไม่
ตรัสอยา่งนนั ท่านตรัสวา่นนัแหละมนักาํลงัถูกที ทีเราปฏิบติัละ จวนจะเจบ็จะไขจ้ะตาย ยงิเร่งยงิรู้ยงิเห็นสจั
จธรรม มนัเกิดเดียวนนัแหละ ถา้เราไปคิดเช่นนนั มนักล็าํบากนะ



บางคนกคิ็ดวา่ไม่มีโอกาส มีแต่การงานทงันนั ไม่มีโอกาสทีจะภาวนา เคยมีอาจารยห์ลายคนมาทีนี อาตมาถามวา่
ทาํอะไร เขาตอบวา่สอนเดก็ มีงานมากสารพดัอยา่ง วุน่ไม่มีเวลาจะภาวนา อาตมาถามวา่เมือสอนเดก็นกัเรียนน่ะ
คุณมีเวลาหายใจไหม? มีครับ อา้ว...ทาํไมมีเวลาหายใจล่ะ? ทีวา่สอนเดก็อยูง่านมนัยุง่ นีคุณห่างไป ไกลไป

ความเป็นจริงเรือง ปฏิบติั มนัเป็นเรืองของจิต เรืองความรู้สึกไม่ใช่เรืองทีจะตอ้งไปวงิไปเตน้อะไรมากมาย เป็น
เรืองความรู้สึกเท่านนั ลมหายใจนนัเราทาํงานอยูเ่รากห็ายใจเรือยไปเราพยายามแต่เพียงใหมี้สติใหรู้้เท่านนั
พยายามเรือยๆเขา้ไป ใหเ้ห็นชดัเขา้ไป การภาวนากเ็หมือนกนัฉนันนัถา้เรามีความรู้สึกอยูอ่ยา่งนี จะทาํงานอะไร
อยูก่ต็ามเถอะมนัจะยงิทาํใหก้ารทาํงานเหล่านนัทาํอยา่งรู้ผดิชอบอยูเ่สมอ นีใหคุ้ณเขา้ใจเสียใหม่ อาตมาบอกเขา
อยา่งนี เวลาทีจะภาวนานนัมนัเยอะ คุณเขา้ใจไม่ถึงเฉยๆหรอก นอนอยูก่ห็ายใจไดใ้ช่ไหม? อยูที่ไหนกห็ายใจได้
ทาํไมมนัจึงมีเวลาล่ะ ถา้คุณคิดอยา่งนี ชีวิตของคุณกมี็ราคาเท่ากบัลมหายใจ แลว้มนัจะอยูที่ไหนกมี็เวลา ความ
รู้สึกนึกคิดมนัเรืองของนามธรรม ไม่ใช่เป็นเรืองของรูปธรรม

ดงันนัเพียงแต่ใหมี้สติอยา่งเดียวเท่านนั กจ็ะรู้จกัความผดิชอบอยูต่ลอดกาล ทงัการยนื เดิน นงั นอนเหล่านนัเวลา
มนัเยอะไป เราไม่ฉลาดในเรืองเวลาของเราเอง อนันีใหคุ้ณเอาไปพิจารณาดูมนัเป็นอยา่งนี

เมอืแยกจิตและเวทนาออกได้กม็ีความฉลาดในจติ
เรือง เวทนานีเราจะหนีมนั ไปไหนไม่ได้ เราตอ้งรู้มนัเวทนากส็กัแต่วา่เวทนา สุขกส็กัแต่วา่สุข ทุกขก์ส็กัแต่วา่
ทุกขม์นัเป็นของสกัวา่เท่านนัแหละ แลว้เราจะไปยดึมนัถือมนัมนัทาํไม ถา้จิต เราฉลาดแลว้ เพียงคิดเท่านีมนัก็
แยกเวทนาออกไปจากจิตได้ เวทนานีสกัวา่เวทนา มนักเ็ห็นสกัวา่เท่านนั ทุกขม์นักส็กัวา่ทุกข์ สุขมนักส็กัวา่สุข
มนักแ็ยกกนัเท่านนัแหละแลว้มนัมีอยูไ่หม? มีแต่มนัมีอยูน่อกใจมนัมีดว้ยความไม่ยดึ มนัถือมนั ไม่ไดไ้ปทาํ
ความสาํคญัมนัหมายกบัมนัมีแลว้มนักค็ลา้ยๆกบัวา่มนัไม่มีเท่านนัเองแหละ

นีเรียกวา่การแยกเวทนาออกจากจิต เพราะรู้วา่จิตมนัเป็นอยา่งไร เวทนามนัเป็นอยา่งไร จิตกคื็อตวัทีเขา้ไปรู้ใน
สุขเป็นตวัทีละเอียดเขา้ไป แลว้ตามเขา้ไปใหรู้้วา่สุขนนัมนัแน่หรือเปล่า ทุกขน์นัมนัแน่หรือเปล่า เมือเราตามเขา้
ไปเช่นนีปัญญามนักเ็กิดขึนทีจิต มนักแ็ยกสุขทุกข์ ออก สุขมนักก็ลายเป็นวา่สกัวา่ ทุกขม์นักก็ลายเป็นวา่สกัวา่
ไม่เห็นมีอะไร อะไรมนักเ็ป็นของสกัวา่เท่านนั เรามีความรู้อยูอ่ยา่งนีตลอดตน้จนปลายเท่านนั จิตของเรามนัก็
ปล่อยวาง แต่ไม่ใช่ปล่อยวางดว้ยความไม่รู้นะ มนัวาง และกรู้็อยู่ ไม่ใช่วางดว้ยความโง่ ไม่ใช่วางเพราะไม่อยาก
ใหเ้ป็นอยา่งนนั คือวางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงวา่มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั นีเรียกวา่เห็นธรรมชาติหรือ
เห็นของธรรมดา

เมือเรารู้เช่นนีแลว้เรากเ็ป็นผูช้าํนาญในจิต รู้จกัตามรักษาจิต ฉลาดในจิตของตน ฉลาดในการรักษาจิตของตน
เพราะฉะนนัเมือฉลาดในจิต กต็อ้งฉลาดในอารมณ์ เมือฉลาดในอารมณ์ กย็อ่มฉลาดในโลก อยา่งนีเป็นตน้ นี
เป็นโลกวทูิพระพทุธเจา้ทรงเป็นผูรู้้แจง้โลก อยูท่่ามกลางสิงทีมนัยุง่ยาก ท่านกรู้็ในสิงทีมนัยุง่นนัแหละ โลกนี
เป็นของวุน่วาย ทาํไมพระพทุธเจา้ท่านจึงทรงรู้แจง้โลกได?้ นีใหเ้ราเขา้ใจวา่ธรรมะทีพระพทุธเจา้ทรงบญัญติัไว้
ไม่มีอะไรทีจะเหนือความสามารถของพวกเราทงัหลายนนัเอง

เพราะฉะนนัถา้เรารู้จิตเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนาเท่านีมนักแ็ยกกนัออกเป็นคนละอยา่งคนละตอน จิตมนักพ็น้ได้
สบาย อารมณ์มนักเ็ป็นอยา่งนนัของมนัเอง เกิดแลว้กด็บัไปเท่านนั มนัเกิดแลว้กด็บัไป ดบัแลว้กเ็กิดแลว้กด็บั



มนักเ็ป็นอยูเ่ท่านนั เรารู้แลว้เรากป็ล่อยใหม้นัไปตามเรืองของมนัอยูอ่ยา่งนนั อยา่งนีเรียกวา่เป็นผูรู้้เห็นตามทีเป็น
จริง อนันีปัญหามนักจ็ะจบลงทีตรงนี เพราะฉะนนัแมเ้รา จะยนืจะเดิน จะนงั จะนอน กข็อใหมี้การประพฤติ
ปฏิบติั มีสติสมัปชญัญะอยูต่ลอดกาล

ความสงบเป็นบ่อเกดิของปัญญา
เรืองทีถึงคราวนงัสมาธิเรากท็าํไป ใหเ้ขา้ใจวา่การทาํสมาธิกเ็พือใหเ้กิดความสงบ ความสงบนนัมนัจะเพาะกาํลงั
ใหเ้กิด เท่านนัแหละ ไม่ใช่วา่นงัสมาธิ เพือจะตามไปเล่นอะไรมากมายหรอก ดงันนัการทาํสมาธิกต็อ้งใหม้นัสมาํ
เสมอ การทาํวปัิสสนา กคื็อการทาํสมาธินนัเองแหละบางแห่งเขากว็า่ บดันีเราทาํสมาธิ ต่อไปเราจึงจะทาํ
วปัิสสนา บดันีเราทาํสมถะเป็นตน้ อยา่ใหม้นัห่างกนัอยา่งนนัสิ สมถะนีแหละ คือบ่อเกิดของปัญญา ปัญญานีก็
คือผลของสมถะ จะไปถือวา่บดันีเราทาํสมถะ ต่อไปเราจะทาํวปัิสสนาอยา่งนนั มนัแยกกนัไม่ได้ หรอก มนัจะ
แยกกนัไดก้แ็ต่คาํพดู เหมือนกบัมีดเล่มหนึงนะคมมนักอ็ยูข่า้งหนึง สนัมนักอ็ยูอี่กขา้งหนึงนนัแหละ มนัแยกกนั
ไม่ไดห้รอก ถา้เราจบัดา้มมนัขึนมาอนัเดียวเท่านนัมนักติ็ดมาทงัคมทงัสนันนัแหละ

ความสงบนนัมนักใ็หเ้กิดปัญญาในตรงนนั ใหเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นท่อนฟืนดุน้เดียวกนันนัแหละ มนัมีมาจากไหน
ล่ะ?มนัไม่มีพอ่แม่เกิดมานะธรรมะจะเกิดขึนทีไหน? ศีลกคื็อพอ่แม่ของธรรมะนีคือสงบหมายความวา่ ความผดิ
ทางกายทางใจมนัไม่มี เมือไม่มีมนักเ็ป็นศีล และมนักไ็ม่เดือดร้อนเพราะมนัไม่มีความผดิ ทีนีเมือไม่เดือดร้อน
ความสงบระงบัมนักเ็กิดขึนมา นี คือจิตเกิดความสงบขึนมาแลว้ ในตวัของมนัเอง

ศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดนิสู่พระนิพพาน
อนันีท่านจึงวา่ ศีลกดี็ สมาธิกดี็ ปัญญา กดี็ มนัเป็นทางของพระอริยเจา้ จะ
ดาํเนินเขา้ไปสู่พระนิพพาน มนัเป็นอนัเดียวกนั

ถา้พดูใหส้นัเขา้มา ศีลกดี็ สมาธิกดี็ ปัญญากดี็ มนัเป็นอนัเดียวกนั ศีลกคื็อ
สมาธิ สมาธิกคื็อศีล สมาธิกคื็อปัญญา ปัญญากคื็อสมาธิ กเ็หมือนมะม่วงใบ
เดียวกนันนัแหละเมือมนัเป็นดอกขึนมามนักด็อกมะม่วง เมือเป็นลูกเลก็ๆก็
เรียกวา่ผลมะม่วง เมือมนัโตขึนมามนักเ็รียกวา่ มะม่วงลูกโต มนัโตขึนไปอีก
กเ็ป็นมะม่วงห่าม เมือมนัสุกกคื็อมะม่วงสุก มนักม็ะม่วงลกูเดียวกนันนัแหละ
มนัเปลียนๆๆๆไป มนัจะโตมนักโ็ตจากเลก็ เมือมนัเลก็มนักเ็ลก็ไปหาโต จะ
วา่มะม่วงคนละใบกไ็ด้ จะวา่ใบเดียวกนักถ็กู

ศีลกดี็ ปัญญากดี็ มนักเ็กียวเนืองกนัอยูอ่ยา่งนนั ผลทีสุดแลว้กต็อ้งเป็นมรรค
เดินทางเขา้ไปสู่กระแสของพระ-นิพพานมะม่วง ตงัแต่เป็นดอกมาเป็นตน้
มนักด็าํเนินไปถึงทีมนัสุกกพ็อแลว้ นีใหเ้ราเห็นเช่นนี ถา้เราเห็นเช่นนีเรากไ็ม่วา่มนั เขาจะเรียกใหเ้ป็นอะไรกช่็าง
มนั เมือมนัเกิดขึนมาแลว้ มนัจะแก่ จะเป็นอะไรไปกต็าม พิจารณาไปเถอะ

บางคนกไ็ม่อยากจะแก่ แก่แลว้กน็อ้ยใจ งนักอ็ยา่กิน มะม่วงสุกสิ จะอยากใหม้ะม่วงสุกทาํไมล่ะ เมือสุกไม่ทนั
เรากเ็อามนัไปบ่มไม่ใช่หรือ? ถึงเราจะแก่กไ็ม่ตอ้งบ่นนอ้ยใจ บางคนกร้็องใหก้ลวัวา่มนัจะแก่ตาย ยงังนัมะม่วง



สุกกไ็ม่ตอ้งกินสิกินดอกมะม่วงดีกวา่ นีแหละถา้เราคิดอยา่งนีมนักเ็ห็นธรรมะกระจ่างออกมา เรากส็บายมีแต่จะ
ตงัหนา้ตงัตาประพฤติปฏิบติัไปเท่านนั



ขนึตรงต่อพระพทุธเจ้าองค์เดยีว
ต่อไปนีญาติโยมทุกๆคน ใหต้งัใจฟังธรรมฟังธรรม ดว้ยความสงบ ใหเ้อาใจ
ฟังอยา่เอาหูฟัง นงัใหม้นัสบายๆไม่ตอ้งพนมมือกไ็ด้ เอามือวางทีหนา้ตกั
ของเรา ความรู้สึกของเราอยา่ใหม้นัขึนขา้งบนอยา่ใหม้นัลงขา้งล่าง ใหม้นั
พอดีๆ

วนันีมีญาติโยมทงัหลายทงัใกลท้งัไกล ลว้นเป็นชาวพทุธทีมีศรัทธาแสวงหา
ธรรมะ แสวงหาทางพน้ทุกข์ วดัหนองป่าพงนีเป็นแหล่งแห่งหนึง ซึงขยาย
ธรรมะใหป้ระชาชนทงัหลายผูที้ไม่เขา้ใจใหเ้ขา้ใจ ผูที้เขา้ใจนอ้ยกใ็หเ้ขา้ใจ
มากขึน จนกวา่ทีวา่ "บรรลุธรรม" 

บรรลุธรรมอยา่งไร บางคนทีเรียกวา่ยงัไม่บรรลุธรรม กคื็อยงัไม่รู้จกัธรรม
นนัแหละ เช่นบางคนกกิ็นเหลา้เมายา เห็นวา่มนัดีเป็นของเลิศของประเสริฐ
เมือมาฟังธรรมะ กบ็รรลุเขา้ถึงธรรม หยดุกินเหลา้ หยดุฆ่าสตัวห์ยดุขโมย หยดุโกหกพกลมต่างๆ เลิกไป แต่
ศพัทที์วา่การบรรลุธรรมนี เรากคิ็ดวา่มนัสูงเกินไป วา่มนัเป็นภาษาธรรมะทีเราจะไม่ถึงไม่บรรลุ ทีจริงแลว้คาํวา่
"บรรลุธรรม" นนักคื็อเขา้ไปถึงธรรมะนนัเองอยา่งเราทุกคนทีมาวดัหนองป่าพงนี เดินทางมาถึงวดัหนองป่าพง
กเ็รียกวา่ บรรลุถึงวดัหนองป่าพง คนบรรลุธรรมะนนักอ็ยา่งเดียวกนั

เราทุกคนโดยมากไดย้นิคาํวา่ "บรรลุธรรม" กเ็ขา้ใจวา่ศพัทนี์มนัสูงมาก เพราะวา่ชาตินีเราคงไม่ไดบ้รรลุ ความ
เป็นจริงนนั เช่นวา่อนันีมนับาป แต่เราเห็นยงัไม่ชดักล็ะบาปไม่ได้ เมือเราพิจารณาไปปฏิบติัไปจนเห็นชดัวา่มนั
เป็นโทษ เป็นการกระทาํไม่ดี เห็นชดัแน่นอนจนไม่กลา้จะทาํอีกต่อไป ไม่กลา้จะเกบ็มนัเป็นพืชพนัธ์ุอีกต่อไป
แลว้จะเป็นทีจะตอ้งวางตอ้งทิงมนัไป ต่างกวา่แต่ก่อน คือท่านวา่บาปๆเรากรู้็วา่บาป แต่วา่เรายงัทาํบาปอยูย่งั ทาํ
ผดิอยู่ ทาํชวัอยู่ ผูบ้รรลุธรรมนนัคลา้ยกนักบัวา่ เรามองเห็นงูเห่าทีมนัเลือยไป เราก็รู้วา่งูนนัมนัเป็นอสรพิษ ถา้
มนักดัใครมนัจะถึงตายหรือเจียนตาย อนันีเรียกวา่เรารู้ในงูเห่าตามความเป็นจริง แลว้กไ็ม่กลา้ไปจบังูนนั ใครจะ
บอกอยา่งไรกไ็ม่กลา้จบั คือเราบรรลุถึงพิษของมนั ความชวัทงัหลายกเ็หมือนกนัถา้เราเห็นโทษของมนักไ็ม่อยาก
ทาํ ขอใหเ้ราปฏิบติัไปพิจารณาไป มนักจ็ะเลิกจะถอนของมนัเอง เมือมนับรรลุถึงธรรมะเมือไรมนักจ็ะรู้จกั
ธรรมะ เมือรู้จกัธรรมะมนักจ็ะเป็นธรรมะขึนมา

ฉะนนั ทีพวกเราพทุธศาสนิกชนทงัหลายมาในวนันี ไดม้าปรารภเป็นบุญวิสาขบูชาเพญ็เดือนหก อนัคลา้ยวนัที
องคส์มเดจ็พระ-สมัมาสมัพทุธเจา้ท่านประสูติ หรือเป็นวนัทีท่านตรัสรู้ธรรม หรือเป็นวนัทีท่านปรินิพพาน ทงั
สามกาล เป็นวนัสาํคญัวนัหนึง เป็นกรณีพิเศษทีชาวพทุธทงัหลายทวัทุกสารทิศ เห็นวดัไหน ครูบาอาจารยที์ไหน
ไดส้อนธรรมทีพอสมควรเรากไ็ป เลือมใสตรงไหนเรากไ็ปตรงนนัทีเราทงัหลายรู้จกับาปบุญ คุณโทษ ไดบ้วช
กลุบุตรกลุธิดา ไดป้ระพฤติปฏิบติัจนถึงบดันี กเ็พราะบุญ คุณของท่าน เป็นบุญคุณอนัเลิศประเสริฐทีสุด ทีควร
ระลึกถึงในเวลาสาํคญั เรียกวา่เป็น พทุธานุสติระลึกถึงพระคุณของท่าน ทีท่านไดอุ้ตส่าห์พยายามบุกบนัทาํพระ-
ศาสนาจนมาถึงบดันี ฉะนนั พระคุณอนันีเราจะละทิงไม่ได้ จาํเป็นทีจะตอ้งมากราบมาไหว้ มาสร้างคุณงามความ
ดีในวนันีก่อน



พระผูมี้พระภาคของเรานนักเ็ป็นคนอยา่งเรานีเอง ไม่ใช่มารไม่ใช่พรหม ไม่ใช่อืน เป็นมนุษย์ แต่เป็นมนุษยที์
อศัจรรย์ เป็นมนุษยที์แปลก มนุษยผ์ดิปกติ ไม่เหมือนมนุษยธ์รรมดาเรา มนุษยถ์า้ผดิปกติแลว้มีสองอยา่ง คือผดิ
ปกติไปในทางสูง กเ็รียกวา่เป็นพระ-อริยเจา้ เป็นพระอรหนัตเ์จา้ เป็นพระพทุธเจา้ขึนไปเลย ถา้ผดิปกติลงขา้ง
ล่างกเ็ป็นบา้เท่านนัแหละ เห็นไหม เป็นบา้เป็นโรคประสาท ผดิปกติเหมือนกนั ผดิปกติมาทางขา้งล่างขา้งตาํ
ส่วนปุถุชนธรรมดาสามญัชนธรรมดา กเ็ป็นมนุษยที์อยูร่ะหวา่งกลาง ยงัไม่เป็นโรคประสาทและยงัไม่เป็นพระ
อริยเจา้ แต่แลว้กจ็ะเป็นไดท้งัสองอยา่ง เป็นไดท้งัพระอริยเจา้ เป็นไดท้งับา้ แต่ส่วนมากกอ็ยากดึงไปขา้งล่าง
มากกวา่

ทุกวนันีมนัจึงมีความสบัสนในบางคนทีไม่รู้จกั คือเห็นคนบา้มากไ็ปเทียวกราบขอเลข นึกวา่เป็นพระอรหนัต์
เพราะอะไร เพราะมนัแปลกจากคนธรรมดา เรากคิ็ดเอาเองวา่นีเป็นพระอรหนัต์ คนนีกไ็ปกราบ คนนนักไ็ป
กราบ ความเป็นจริงกราบผบีา้เราไม่รู้จกั เพราะมนัเป็นคนทีผดิปกติเหมือนกนั ทงัสองอยา่ง แต่เราไม่รู้เรือง สูง
เกินไปเรากไ็ม่รู้จกั ตาํลงไปกวา่นนัเรากไ็ม่รู้จกั เพราะเราเป็นคนครึงๆกลางๆฉะนนัคนครึงๆกลางๆจึงเป็นมนุษย์
ทีควรฝึก เพราะวา่จะฝึกใหดี้กไ็ดใ้หช้วักไ็ด้ เป็นมนุษยที์ควรฝึกเป็นสรรพสตัวที์ควรตรัสรู้ธรรม จึงไม่ควรนิง
นอนใจ มนัจะเป็นดีกไ็ด้ เป็นชวักไ็ด้ เป็นบา้กไ็ดเ้ป็นพระ-อริยเจา้กไ็ด้ ส่วนคนอืนนนัเราจะรู้จกัไดย้าก คุณงาม
ความดีของคนอืนเราจะรู้ไดย้าก เพราะธรรมทงัหลายเหล่านี มนัเป็น ปัจจตัตงัมนัเชือไม่ไดด้ว้ยการบอก ตอ้งให้
ไปปฏิบติัใหไ้ปรู้เองเห็นเอง

พระพทุธเจา้ของเรานนัถึงแมว้า่ท่านจะปรินิพพานไปแลว้ แต่ท่านกไ็ม่ไดเ้อาอะไรไปดว้ย ธรรมะสักนิดหนึงท่าน
กไ็ม่ไดเ้อาไป ท่านวางไวใ้นโลกนีทงัหมด แต่พวกประชาชนเราทงัหลายนนั บางคนกน็อ้ยใจ "แหม ถา้เราได้
เกิดพร้อมพระพทุธเจา้ เรากค็งจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ คงจะไดป้ฏิบติั" พดูคาํนีขึนมาแลว้กน็อ้ยใจ นึกวา่เราไกล
จากพระพทุธเจา้ นึกวา่พระพทุธเจา้เกบ็ของหนีหมดแลว้ เราเลยไม่มีโอกาสทีจะไดป้ระพฤติปฏิบติัเป็นสุปฏิปัน
โนในชีวิตนี อยา่งนีกคิ็ดไปคนเราคิดไปตามประสาของคน

ความเป็นจริงนนั ธรรมะทุกอยา่งพระพทุธเจา้ท่านไม่ไดเ้อาหนีไปไหน ยงัสมบูรณ์อยูอ่ยา่งเก่า และทีวา่ท่าน
ปรินิพพานไปแลว้นนัความเป็นจริงนนัท่านยงัไม่ปรินิพพาน ท่านยงัอยู่ พระพุทธเจา้ยงัอยูถ่า้ใครไม่รู้จกักเ็สียใจ
ตกใจวา่เกิดไม่ทนัพระพทุธเจา้ ความเป็นจริงนนัพระพทุธเจา้จะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้กเ็พราะธรรม ท่านบรรลุ
ธรรมะจึงใหน้ามท่านวา่ พระพทุธเจา้ ส่วนธรรมทีท่านบรรลุเปลียนเป็นพระ-พทุธเจา้นนัยงัอยูคื่อ สจัจธรรมยงั
อยู่ พระพทุธเจา้หลายๆองคจ์ะเกิดขึนมากต็าม ไม่เกิดกต็าม จะมีพระพทุธเจา้กต็าม ไม่มีพระพทุธเจา้กต็าม
ธรรมะนียงัอยู่ ธรรมเครืองตรัสรู้ยงัอยู่ ไม่ไดสู้ญหายไปไหนใครทาํเมือไรกย็งัไดย้งัเป็นอยู่ เพราะเป็นสจัจธรรม

ดงันนัพระพทุธองคจึ์งตรัสสอนใหเ้ป็นผูท้าํใหม้าก เจริญใหม้ากดว้ยศรัทธาของเรา เมือปัญญาเกิดกจ็ะเห็นธรรมะ
ผูใ้ดเห็นธรรมะกจ็ะไดเ้ห็นพระพทุธเจา้ เพราะความเป็นจริงแลว้มนัเป็นอนัเดียวกนัพระพทุธเจา้องคที์วา่นีไม่มีรูป
แต่คือหลกัการวชิาการ หลกัการวชิาการทีจะใหเ้ป็นพระพทุธเจา้นี ไม่ไดเ้สียหายไปทีไหน ส่วนพระ-พทุธเจา้
โดยสรุปกคื็อ เป็นคนธรรมดาทีไปเรียนวชิาอนันนั ไปรู้วิชาอนันนั จนกวา่ทีท่านรู้จกัทุกข์ ท่านรู้จกัเหตุเกิดแห่ง
ทุกข์ ท่านรู้จกัความดบัทุกข์ ท่านรู้ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ ท่านรู้สีอยา่งนีเท่านนั ไม่ตอ้งรู้อะไรมาก รู้ตาม
ความเป็นจริงแลว้ ทุกขก์ห็าทีเกาะไม่ได้ ตวัทุกขนี์มนัไม่มีเพราะเหตุมนัไม่มีแลว้ รู้จกัเหตุมนัแลว้ ดบัเหตุมนัแลว้
ผลกคื็อตวัทุกขม์นัดบัไป วิชาความรู้อนันียงัอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา โลกนีมนัจะเป็นอยา่งไรกช่็างมนั สจัจธรรม
นียงัมีอยู่ เปรียบใหฟั้งวา่ คนทีเป็นครูนนัคือใคร กคื็อคนทีไปเรียนวิชาครูจนสอบไดต้ามหลกัการของเขา แลว้ก็
ใหไ้ปสอนนกัเรียน ไดชื้อวา่เป็น "ครู" ถา้วา่ครูนีตายไปแต่วิชาของครูไม่ไดต้าย ยงัอยู่ ใครยงัเรียนต่อไปกย็งั



เป็นครูไดอี้ก วชิามนัไม่หาย วชิามนัไม่ตาย ครูคนทีตายนนัไม่ไดเ้อามนัไปดว้ย มนัยงัอยู่ ธรรมทีตรัสรู้ขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็หมือนกนัอยา่งนนั

ฉะนนั ถา้เราเขา้ใจกนัอยา่งนีแลว้ พวกเรากพ็อจะมองเห็นธรรมะ จะมีศรัทธาในการปฏิบติั แต่ถา้เขา้ใจวา่ท่าน
ปรินิพพานแลว้กห็มด ไม่เห็นพระพทุธเจา้ เมือไม่เห็นพระพทุธเจา้ มนักไ็ม่เห็นบาปไม่เห็นบุญ คนเรานนักท็าํได้
ทงับุญทงับาปนนัแหละ เขาวา่บุญกบุ็ญไปอยา่งนนั เขาวา่บาปกบ็าปไปอยา่งนนั มนัเห็นไม่ชดั ไม่เห็นตวับาป
ไม่เห็นตวับุญตามความเป็นจริง เพราะฉะนนั การประพฤติปฏิบติัของพวกเราทงัหลายมนัจึงเป็นหมนัอยูใ่นเวลา
นี แค่จะใหถึ้งพระรัตนตรัย คือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพึงกย็งัไม่ค่อยจะไดก้นั ยงัไม่เชือท่าน ยงัไม่
เชือพอ่ ยงัไปดูหมอดู ไปดูฤกษต์อ้งใหห้มอบอกวา่ทาํอยา่งนนัๆ สะเดาะเคราะห์อยา่งนนัๆ_เท่านีกเ็สียแลว้ นี
เรียกวา่ ไม่ถึงพระรัตนตรัยแลว้ ฉะนนัมนัถึงยากถึงลาํบาก ไม่รู้จะเอาอะไรต่อมิอะไรวุน่วายไปหาหมอผบีา้ง
หมอเทวดาบา้ง หมอสารพดัอยา่งเพือจะมาแกไ้ข เมือคิดแลว้มนัจึงยงัห่างไกลมาก แต่วา่เขา้วดัทุกคนทาํบุญทุก
คน แต่กเ็ป็นขโมยเกือบทุกคน โกหกเกือบทุกคน อะไรๆกทุ็กคน มนัทุกคนไป ทุกๆอยา่ง

อาตมาสลดใจเรืองหนึง พระฝรังรูปหนึง คือพระสุเมโธ มาอยูด่ว้ยกศึ็กษาธรรมะตรงไปตรงมา เรากส็อนวา่ อนั
นีมนัเป็นบาปใหล้ะเสีย อนันีมนัเป็นบุญ มาอยูด่ว้ยหลายปีเหมือนกนั เมืออยูม่าพอสมควร แลว้ กใ็หท่้านไปอยู่
วดัป่านานาชาติ เมือไปอยูแ่ลว้ ท่านสุเมโธกต็งัใจ ถึงวนัพระ ชาวบา้นกม็าสมาทานอุโบสถศีลกนั ท่านกดี็ใจวา่
คนไทยนีรับศีลรับพรหลาย มีศีลมีธรรมมาก แต่อยู่ๆ ไปไม่กีวนั ท่านกไ็ปเห็นคนทีรับศีลไปกินเหลา้ เมือเดิน
บิณฑบาตไปกไ็ปเห็นทอดแหอยา่งนีท่านกห็มดทางเลย วนัหนึงกก็ลบัมากราบวา่

"หลวงพอ่ ทาํไมเป็นอยา่งนนัเล่า เมือคืนกม็าสมาทานศีลกนัแลว้วา่จะไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ลกัทรัพย์ ไม่
กินเหลา้ ทาํไมไปทาํกนัอีกอยา่งนี" นีคือความจริงของเขา ถา้ทาํอยา่งนีมนัจะเป็นการเป็นงานไหม
มนัจะไดผ้ลไหม กาํลงัใจของท่านอ่อนไปมากเพราะคิดวา่ ถา้ใครสมาทานศีลในพทุธศาสนาแลว้ก็
เลิกละกนั ไม่ฆ่าสตัว์ ไม่กินเหลา้ แต่นีมนัอยูอ่ยา่งเก่า รับศีลกรั็บไปเถอะ เหลา้กกิ็นไปเถอะ ทงั
สองอยา่งฝรังดูไม่ออก ไม่รู้ขา้ง หนา้ขา้งหลงั มนัเป็นอยา่งไร ท่านกเ็ลยลาํบาก ไม่สบายใจ อาตมา
กว็า่ "สุเมโธ อยา่ไปคิดมนัมากซิ ใหเ้ขา้ใจวา่สอนพวกเดก็ๆ มนัเป็นอยา่งนนั อยา่ไปถือเลย เมือมี
ความรู้ความเห็นขึนมา เขาจะละไปเองล่ะ" ดงันนั ท่านกอ็ยูไ่ด้ อนันีเป็นเรืองธรรมดาของคนเรา
มนัไม่เขา้ถึงทีสุด อยากจะบรรลุธรรม อยากจะประพฤติธรรม แต่วา่ไม่รู้จกักาํหนดจิตใจของเจา้
ของ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึนมาในจิตไม่รู้จกักาํจดั บางคนกส่็งเสริมมนัเสียดว้ย ไม่รู้จกับาํบดั
มนั มนัเป็นอยา่งนี อยา่งฝรังคนหนึงกพ็ดูวา่ ประเทศไทยมีพทุธศาสนา ทาํไมถึงมีขโมยมาก
อาตมากว็า่ "สหรัฐมีกฎหมายหา้มขโมยไหม" "หา้ม" "มีขโมยไม?" "มีครับ" "อา้ว ทาํไมล่ะ
ทาํไมมีขโมยล่ะ ทาํไมกฎหมายไม่ฆ่ามนัซะ"

อยา่งเดียวกนัอยา่งนนั จะไปโทษพทุธศาสนาวา่ศาสนาเป็นขโมยไม่ใช่หรอก คนมนัเป็นขโมย เหมือนกฎหมาย
สหรัฐหา้มไม่ใหข้โมยแต่คนยงัเป็นขโมยกนั เป็นเพราะคน ไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายดงันนัอาตมาจึงสอนอยู่
แถวๆนีล่ะ ไม่ตอ้งไปไกล ไม่ตอ้งไปสอนไปในพระไตรปิฎกหรอก สอนแค่วา่คนทีไม่รู้จกับาป นีทาํไมมนัจึงจะ
รู้สึกสอนถึงหวัใจมนัเลย หวัใจพระพทุธศาสนา กคื็อ ไม่กระทาํบาปทงัปวง นนัล่ะอนัหนึง แลว้กท็าํจิตใหเ้ป็น
บุญเป็นกศุลอยา่งหนึง แลว้กส็อนทาํใจใหผ้อ่งใสอีกอนัหนึง แต่วา่เมือเราทาํนะ มนัไม่เอาอยา่งนนั สูตรทงัหลาย
มีหมด ตบัมนักมี็ หวัใจมนักมี็ เรียนกนั แต่วา่เรียนแลว้เอาไปเป่าผซีะ สพักะระณีเอาไปกนัผซีะ มนัแปลกไป
อยา่งนนั เอาตบั ใหม้นัดีกวา่เขาล่ะ มนักย็งัไม่กิน เอาหวัใจมนัใหก้ไ็ม่กินอีก จะเอาอะไรไปใหม้นักไ็ม่เอา แลว้ก็



มาพดูวา่ไม่ไดเ้รียนไม่รู้จกั จะไปเรียนอะไรมากมาย ท่านยอ่ใหแ้ลว้แต่เรากไ็ม่รู้จกั เอาไปทาํอยา่งอืนหมดชอบทาํ
แต่ทีเรียกวา่ไม่รู้เรือง

ดงันนั เราจึงตอ้งประพฤติปฏิบติัไปจนกวา่มนัจะเขา้ใจ เหมือนนาํทีเราหยดลงไปอยา่งนี หยดุห่างๆ ปับ...ปับ...
ปับ...เราเร่งกามนัขึนหยดของนาํมนักถี็เขา้ ปับ...ปับ...ปับ...ปับ...เร่งขึนไปมนักติ็ดกนัจนไหลเป็นสาย หยด
แห่งนาํมนัหายไปไหน มนัเป็นสายของนาํ ถา้มนัติดกนัแลว้เขาไม่เรียกวา่หยดนาํ เขาเรียกวา่ สายนาํ สายนาํมนั
เกิดจากอะไร มนัเกิดมาจากหยดแห่งนาํ นีมนัตอ้งเอาอยา่งนี มนัจะตอ้งค่อยๆไปอยา่งนนั ประพฤติปฏิบติัขดั
เกลาไป การประพฤติปฏิบติั ทาํไมมนัจะไม่ขดัใจเจา้ของละ อาตมามนัขดัจนไดบ้วชมาถึงขนาดนี ขดั โอโ้ธ่! มา
ฉนัขา้วมือเดียว เดก็รุ่นๆจะทาํอยา่งไร ฉนัมือเดียวไปนงัภาวนามนักหิ็ว นงัอยูต่อนกลางวนัใจมนักเ็ดินไปตลาด
โน่น ไปหาก๋วยเตียวกิน กินโน่น ไปโน่น สารพดัอยา่ง มนัจะไปแต่เรากไ็ม่อยากใหม้นัไป ขดัใจกไ็ม่รู้จะทาํ
อยา่งไร กิเลสมนัหลาย จาํเป็นจะตอ้งอดทน บางทีปฏิบติัไปทอ้งไม่สบาย ไปใหห้มอตรวจกว็า่ "ท่านไม่ได้
หรอก มนัเป็นโรคกระเพาะ ท่านตอ้งฉนัขา้วสองสามเวลา" บางทีกบ็งัคบัใหฉ้นัขา้วเยน็อีกเสียดว้ย "อา้วโยม
ใหฉ้นัขา้วเยน็ มนักกิ็นขา้วเยน็เท่านนัแหละ ไม่ใช่ฉนัหรอก" สารพดัอยา่ง จึงตอ้งอดทนต่อสูขึ้นต่อพระพทุธเจา้
องคเ์ดียว

ท่านใหฉ้นัเอกา ท่านบอกวา่ดีไม่ดีโรคมนัหายอีกดว้ย หมอกว็า่ขาดอาหารนะ ไปคนละทางเลย เราเป็นคนปฏิบติั
ไม่รู้จะทาํอยา่งไรอยา่งหมอรักษานีเขากดี็ แต่หมอเป็นมะเร็งมนักมี็นะ หมอเป็นมะเร็งตายเลย เพราะฉะนนั เรา
จะทาํอยา่งไรแลว้กจ็ะตอ้งทาํดว้ยปัญญาขึนตรงต่อพระพทุธเจา้องคเ์ดียว ท่านวา่ใหล้ะบาปกล็ะไปเสีย บาํเพญ็บุญ
กบ็าํเพญ็ไปเสียเท่านีก่อน จิตมนักผ็อ่งใสสะอาด เหมือนกบัคนๆหนึง ครังแรกไปตะครุบกบ จบัมาหกัขามนัทุก
ตวัเลย หกั ขามนัไม่พอหกัขานอ้ยๆมนัอีก ต่อมาแกกต็ะครุบมนัเฉยๆขาไม่หกั เรียกวา่มนัเบาลงละ อีกต่อมาไม่
อยากจะทาํ บางทีตะครุบแลว้กว็าง กคิ็ดวา่ไม่เอา พอไม่เอากนึ็กถึงหนา้ลกูหนา้เมียทีบา้นกจ็บัอีก จนวา่มนัเห็น
ชดัในใจของเจา้ของแลว้มนักเ็ลิก ตะครุบกไ็ม่ตะครุบ จบักไ็ม่จบั มนัเลิก แต่มนักย็ากอยู่ จึงจะตอ้งอาศยัความอด
ทน อาศยัการประพฤติปฏิบติัของเขา

ถึงแมว้า่เราจะมาเป็นนกับวช บางคนกดู็เผนิๆกเ็ห็นวา่นกับวชมนัสบาย ไม่ใช่เล่นเหมือนกนันะ ตีสามลนัระฆงั
ก๊งๆๆแลว้ หกโมงอุม้บาตรไปโน่นสองกิโล สามกิโลโน่น เดียวอนันนัเดียวอนันีสารพดัอยา่ง ถา้ใครไม่มีศรัทธา
จริงๆอยูย่ากลาํบาก ฉะนนัพระพทุธเจา้ท่านจึงใหฝึ้ก แต่คนเรามนักไ็ม่อยากจะฝึก ไปพบตาแก่คนหนึงอายตุงัหก
สิบ เจบ็สิบแลว้ ยงักินเหลา้ กินเมาไม่รู้เรือง กบ็อกวา่

"โยมขอเถอะ อาตมาขอเถอะ อยา่ทาํเถอะแก่แลว้" "โอ้ เป็นพระคุณอยา่งยงิแลว้ ใหผ้มขออีกสกั
ปีเถอะ"

ออ้นวอนขอกินเหลา้อีกสกัปีจึงจะเลิก มนัเสียดายเหลือเกินคือมนัไม่ไดพิ้จารณานนัเอง ฉะนนัความชวัมนัถึงไม่
หลุดจากเราไป ใจของเรามนักไ็ม่ผอ่งใส ไม่ละบาป ไม่ละความชวัแลว้ จิตกไ็ม่ผอ่งใสหรอก เกิดเป็นบุญขึนยาก
ถา้หากไม่ทาํความผดิแลว้เป็นศีลนะโยมกาย วาจา เป็นศีล พอเป็นศีลปุ๊บ ศีล สมาธิติดต่อกนัเลย สมาธิคือความ
ตงัใจมนั คือเมือมนัเห็นชดัในการละ มนัเห็นชดัในการวาง มนัเห็นชดัในการทีไม่ทาํอยา่งนนั มนัมนัอยูอ่ยา่งนนั
ใครจะพดูไปตรงไหนมนักม็นั นีเรียกวา่ สมาธิมนัมนั ถา้มีศีล สมาธิแลว้ ปัญญามนักเ็กิดเท่านนัแหละ มนัไม่อยู่
หรอก เกิดปัญญารู้รอบสิงทงัหลายท่านจึงวา่หลกัพทุธศาสนาของเรา_คือศีล สมาธิ ปัญญา ฉะนนัจึงใหเ้ราทาํให้
เราภาวนา มนัจะมีกาํลงัเป็นเหตุใหศี้ลดีขึน สมาธิดีขึนปัญญาดีขึน มนัเป็นไวพจน์รอบกนัอยูเ่สมอเลยทีเดียว



การประพฤติปฏิบติันีเป็นสิงทีควรจะทาํ ถึงทาํไม่ไดห้มดกพ็ยายามทาํ ทาํไมถึงตอ้งทาํ เพราะสิงทงัหลายทีจะเป็น
ของมนัจริงๆมนัไม่มีอะไร ตายแลว้กทิ็งไวใ้นโลกนี คนมีมากกทิ็งไวม้าก คนมีนอ้ยกทิ็งไวน้อ้ย อนันี มนักน่็า
เจบ็ใจเหมือนกนันะ ลองคิดดูซิ ฉะนนั เราควร พยายามทาํ ถึงแมภ้พนีมนัไม่ถึงทีสุด กใ็หม้นัเป็นประโยชน์ใน
ภพหนา้ เหมือนผลไมเ้รากินดูมนักห็วาน เมลด็มนัน่าจะเอาไปปลูกนะ แต่เอาไปตม้ซะ เอาไปควัซะ เลยหมด
พนัธ์ุมนัเลย พดูถึงตรงนีกนึ็กถึงหลวงตากบัเณรนอ้ย คือเขาเอาขนุนมาถวายหลวงตา พอฉนัเขา้ไป โอ้ มนัหวาน
เหลือเกิน พอหวานปุ๊บ กอ็ยากจะ ไดพ้นัธ์ุมนั กถ็ามเณรนอ้ยวา่

"นอ้ยฉนัขนุนไหม" "ฉนัครับ" "อร่อยไหม?" "อร่อยครับ" "เมลด็มนัทาํอยา่งไร" " เอาไป
ตม้"

หลวงตาพดูไม่ไดเ้ลย มนัไปคนละเรืองกนั หลวงตาวา่จะเอาไปทาํพนัธ์ุ เณรนอ้ยวา่เอาไปตม้ มนักห็มดไม่เหลือ
รสมนัดีมนัอร่อยเรากรู้็จกั เมลด็มนัน่าเอาไปทาํพืชทาํพนัธ์ุ แต่นีเอาไปตม้เลย มนักเ็สร็จเท่านนัแหละ ไม่มีเหลือ
นีมนัสนัขนาดนี คิดๆดูกข็นัเหมือนกนันะมนุษยเ์รานี อยา่งคาํวา่ "โลก" นี แต่ก่อนอาตมากเ็ถียงพระพทุธเจา้
เหมือนกนันะ ท่านวา่ "มนัไม่ใช่ตน มนัไม่ใช่ของๆตน" เรากฟั็งไม่ไดคื้อความอยากมนัหลาย มนักท็บัไปเลย
ความเป็นจริงพวกทีเขามีธรรมะ แลว้เขาเอาธรรมะมาใช้ มนักย็งิรวยอยูอ่ยา่งเก่านนัแหละยงิสบาย ยงิมีปัญญา ยงิ
แปรเปลียนไม่ได้ ไม่ใช่มนัเสียหายไปตรงไหน ไดป้ระโยชนเ์สียดว้ย คนทีไม่มีธรรมะนนัซิมนัทุกข์ หาจนไม่
รู้จกัหยดุไม่รู้จกัถอย ทาํแต่งานไม่ตอ้งกินผลงาน_ทาํแต่งานเท่านนัแหละ ฉะนนั พวกเราทุกคนทีเรียกวา่ มนัพอ
สมควรแลว้กเ็บาลง พยายามทาํใหม้นัเบา พยายามทาํสิงใดทีมนัไม่เป็นบาปนนัล่ะ

อาตมาเคยไปพบพรานคนหนึงอยูที่ต่อเขต เป็นนายพรานตงัแต่อายสิุบหกปีจนแก่ อาตมาไปเห็น โอ้ บา้นเป็น
กระต๊อบเลก็กบัมีกระบอกปืน แกไม่เอาอะไรโยม เอาแต่ไปยงิชา้งเอางามนั อาตมากม็าคิดวา่ "โอ เรานี ถา้
หากวา่จะโปรดคนๆนีไดแ้ลว้ เห็นวา่จะไดบุ้ญหลายละมงั" กเ็ลยแวะเขา้ไปทีเขาอยู่ อาตมากเ็ลยไปพดู

"โยม ทุกวนันีทาํอะไร ทาํมาหากินอะไร" แกกว็า่ "ยงิชา้งเอางามนัไปขาย" "โอ้ แลว้กนั ฟัน
ของโยมนะเสียดายไหม มีคนมาถอนจะวา่อยา่งไรไหม อาตมาวา่เปลียนอาชีพอืนไม่ไดห้รือโยม งา
ชา้งนนักวา่มนัจะไดเ้มตรหนึง หรือหา้สิบ เจด็สิบนี ชา้งมนั รักษาของมนัอยูไ่ม่รู้กีสิบปีนะ" เรา
อธิบายใหฟั้ง เขากน็งัฟังแลว้กต็อบวา่ "โอย้ กม็นัอยากไดนี้นา้" เรากอ็ธิบายไปอีก มนักว็า่แต่
ความเดียว "มนัอยากไดนี้นา้" เรากอ็ธิบายไปอีก มนักไ็ปไม่ได้ "มนัอยากไดนี้นา้"

มนักว็า่มนัอยากไดอ้ยูอ่ยา่งนนั มนัแน่นมนัหนา มนัไม่มีทางไปไดป้ลูกพืชปลูกผกัมนักไ็ดกิ้นแลว้ นีไปหายงิชา้ง
หลายปีกไ็ม่ค่อยจะไดง้ามนั มนัเป็นกรรม พระพทุธองคท่์านสอนใหเ้ราทาํมาหากินไปในทางทีชอบ สมัมา
อาชีวะ อยา่ไปทาํบาปเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื้นมนักมี็ทางพอหาได้ แต่วา่มนัไม่หาไม่ทาํ มนัจะเอา แต่สิงที
มนัเป็นบาปนนัล่ะ มนัไม่เห็น จะพดูอยา่งไรมนักไ็ม่เห็น คือ มนัไม่ไดภ้าวนากนันนัเอง

อยา่งพวกเราทีพากนัมาเขา้วดัอยา่งนีมนักบ็างไปพอสมควรแลว้พอรู้เรืองแลว้ ถึงละบาปยงัไม่หมดกพ็อครึงๆ
กลางๆ จะพยายามละพยายามถอน ถึงวนันียงัไม่ได้ พรุ่งนีกพ็ยายามอยูเ่รือยๆ ทาํใหม้นัเป็นนิสยั ใหม้นัเป็น
ปัจจยั ถา้เรานบัถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ แต่เราไม่ทาํความดีอยา่งนี มนักไ็ม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่
มีความหมาย ดงันนั ท่านจึงใหล้ะ พดูง่ายๆวา่ ละบาปบาํเพญ็บุญ แต่เดียวนีมนัละบุญบาํเพญ็บาปกนัเสียแลว้ แต่
ก่อนมนัเอามา้ ออกหนา้รถเดียวนีมนัเอารถออกหนา้มา้ ท่านสอนวา่ละบาปบาํเพญ็บุญ มนักท็าํมาๆ มนัไม่ทนัใจ
มนักล็ะบุญบาํเพญ็บาป เลยมนักลบัไปซะ มนัเป็นอยา่งนี. 



การปล่อยวาง
การทีเราอยูร่่วมกนันีจะตอ้งมีระเบียบ ระเบียบเป็นสิงทีจาํเป็นสาํหรับ
คนหมู่มาก ไม่ใช่จาํเป็นเฉพาะบุคคลเท่านนั อยูค่นเดียวกต็อ้งมีระเบียบ
อยา่งพระวินยั พระวนิยัสมยัก่อนนีมีนิดเดียว พระสงฆที์มาบวชในพระ
พทุธศาสนามีมากขึน ต่างคนต่างจะทาํอะไร กมี็หลายเรือง บางคนอยาก
จะทาํอยา่งนนั บางคนอยากจะทาํอยา่งนี กมี็กนัมาเรือยๆ เป็นเหตุให้
พระพทุธเจา้ของเราตงัขอ้กติกา คือพระวนิยัขึนมา เพือเป็นขอ้ปฏิบติั
อยูไ่ปนานๆกมี็คนบางคนกท็าํเรืองมาอีกหลายอยา่ง ดงันนัพระวินยัจึง
ไม่มีทางจบสิน หลายลา้นสิกขาบท แต่กย็งัไม่จบ พระวินยัไม่มีทางจบ
ลงได้ แต่ถา้พดูถึงเรืองธรรม เรืองธรรมะนีมีทางจบ กคื็อ "การปล่อย
วาง" เรืองพระวนิยักคื็อเอาเหตุผลกนั ถา้เอาเหตุผลกนัแลว้ไม่จบหรอก

สมยัหนึงอาตมาไปบริหารพระ ๓-๔ องค์ ไปอยูใ่นป่า ไฟไม่ค่อยจะมี เพราะอยูบ่า้นป่า องคห์นึงกไ็ดห้นงัสือ
ธรรมะมาอ่าน อ่านอยูที่หนา้พระประธานทีทาํวตัรกนั อ่านอยูก่ทิ็งตรงนนัแลว้กห็นีไป ไฟไมมีมนักมื็ด พระองค์
มาทีหลงักม็าเหยยีบหนงัสือ จบัหนงัสือขึนมากโ็วยวายขึนวา่ "พระองคไ์หนนไม่มีสติ ทาํไมไม่รู้จกัทีเกบ็
หนงัสือ" สอบสวนถามกไ็ปถึงพระองคน์นั พระองคน์นักรั็บปากวา่ "ผมเอาหนงัสือเล่มนีไวที้นี" "ทาํไมท่าน
ไม่รู้จกัทีเกบ็หนงัสือผมเดินมาผมเหยยีบหนงัสือนี" "โอ...อนันนัเป็นเพราะท่านไม่สาํรวมต่างหากเล่า" เห็น
ไหมมนัมีเหตุผลอยา่งนนั จึงเถียงกนั องคน์นับอกวา่ "เพราะท่านไม่เอาไปไวใ้นทีเกบ็ ท่านไม่รู้จกัเกบ็หนงัสือ
ท่านจึงไวอ้ยา่งนี" องคนี์บอกวา่ "เป็นเพราะท่านไม่สาํรวม ถา้ท่านสาํรวมแลว้ คงไม่เดินเหยยีบหนงัสือเล่มนี" 
มีเหตุผลวา่อยา่งนนั มนักเ็กิดเรืองทะเลาะกนั ทะเลาะกนัไม่จบ ดว้ยเรืองเหตุผล

เรืองธรรมะทีแทจ้ริงนนั ตอ้งทิงเหตุทิงผล คือธรรมะมนัสูงกวา่นนั ธรรมะทีพระพทุธองคท่์านตรัสรู้ ระงบักิเลส
ทงัหลายไดน้นัมนัอยูน่อกเหตุเหนือผล ไม่อยูใ่นเหตุ อยูเ่หนือผล ทุกขม์นัจึงไม่มีสุขมนัจึงไม่มี ธรรมนนัท่าน
เรียกวา่ระงบั ระงบัเหตุ ระงบัผล ถา้พวกใชเ้หตุผลอยูอ่ยา่งนี เถียงกนัตลอดจนตายเหมือนพระสององคน์นั

ธรรมทีพระพทุธองคท่์านตรัสรู้ ตอ้งอยูน่อกเหตุเหนือผล นอกสุขเหนือทุกข์ นอกเกิดเหนือตาย ธรรมนีมนัเป็น
ธรรมทีระงบัคนเรากม็าสงสยัอยูนี่แหละ ผูช้ายยงิสงสยัมาก ความสงสยันีตวัสาํคญั มีเหตุผลอยา่งนนัอยา่งนี มนั
จะตายอยูแ่ลว้ (หวัเราะ) มนัไม่ใช่ธรรมของพระพทุธองค์ ธรรมนนัเป็นขอ้ปฏิบติั เป็นทางเดินเดินไปเท่านนั ถา้
มวัคิดวา่เมือไปถึง นีฉนันีสุขเหลือเกิน ไม่ไดฉ้นันีทุกขเ์หลือเกิน ไม่ได้ แต่ถา้ฉนัไม่มีสุขไม่มีทุกข์ นีคือมนัระงบั
แลว้ สงสยัไม่มี

ตรงโนน้มนัจะมีอยูที่ตรงไหน มนักอ็ยูต่รงทีปฏิบติัไปเรือยๆสุขเกิดขึนมา ทุกขเ์กิดขึนมา เรารู้มนัทงัสองอยา่งนี
สุขนีกส็กัวา่สุขทุกขนี์กส็กัวา่ทุกขเ์ท่านนั ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่ตวัตนเราเขา ธรรมนีเกิดขึนแลว้ดบัไป เกิดขึนมาดบั
ไปเท่านนั จะเอาอะไรกบัมนั สงสยัทาํไมมนัเกิดอยา่งนนั เมือเกิดอีกทาํไมมนัไปอยา่งนนัละ สงสยัอยา่งนีมนั
เป็นทุกข์ ปฏิบติัไปจนตายกไ็ม่รู้เรือง มนัทาํใหเ้กิดเหตุไม่ระงบัเหตุของมนั



ความเป็นจริง ธรรมทีพวกเราปฏิบติัอยูทุ่กวนันี ธรรมนีนาํเราไปสู่ความสงบ สงบจากอะไร จากสิงทีชอบใจ จาก
สิงทีไม่ชอบใจถา้เราชอบสิงทีเราชอบใจ ไม่ชอบสิงทีเราไม่ชอบใจ มนัไม่หมด ธรรมนีไม่ใช่ธรรมระงบั ธรรมนี
เป็นธรรมก่อทุกขขึ์นมา ใหเ้ขา้ใจอยา่งนนั

ฉะนนัเราจึงสงสยัตลอดเวลา..แหม.วนันีฉนัไดม้าแลว้ พรุ่งนีทาํไมหายไปแลว้ มนัหายไปไหน ฉนันงัเมือวานนี
มนัสงบดีเหลือเกิน วนันีทาํไมมนัวุน่วาย มนัไม่สงบเพราะอะไร อยา่งนีกเ็พราะเราไม่รู้เหตุของมนั ครันปล่อย
วางวา่ มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนีเห็นไหม มนัเป็นอยูข่องมนัอยา่งนี วนันีมนัสงบแลว้ เออ ไม่แน่นอนหนอ เรา
ตอ้งเห็นโทษมนัอยา่งนี สงบแลว้มนักไ็ม่แน่นอน ฉนัไม่ยดึมนัไว้ สงบกส็งบเถอะ ความไม่สงบกไ็ม่แน่นอน
เหมือนกนั ฉนัไม่วา่ ฉนัเป็นผูดู้เท่านนั ทีสงบฉนักรู้็วา่เรืองมนัสงบทีไม่สงบฉนักรู้็วา่ไม่สงบ แต่วา่ฉนัไม่ยดึมนั
ถือมนัในเรืองทีวา่มนัสงบหรือไม่สงบ เห็นไหมเรืองมนัเป็นอยูข่องมนัอยา่งนนั อยา่งนีมนักร็ะงบั มนักไ็ม่วุน่วาย
มนัจะสงบ ฉนักรู้็วา่มนัเรืองของมนั ฉนัจะดูอยูแ่ค่นีแหละ ดูเรืองทีมนัสงบ มนักไ็ม่แน่นอน ดูเรืองทีมนัวุน่วาย
มนักไ็ม่แน่นอน มนัแน่นอนอยูแ่ต่วา่ มนัจะเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เราอยา่ไปเป็นกบัมนัเลย

ถา้อยา่งนี มนักส็บายและสงบ เพราะเรารู้เรืองมนั ไม่ใช่วา่เราอยากจะใหเ้รืองนนัเป็นอยา่งนนั อยากใหเ้รืองนี
เป็นอยา่งนี มนัสงบเพราะเรารู้เรืองวา่เป็นอยา่งนนั แลว้กมี็การปล่อยวาง เราคิดดูซิวา่ ถา้คนทุกคนตอ้งพดูใหถู้ก
ใจฉนั คนทุกคนตอ้งทาํใหถู้กใจฉนัฉนัจึงจะสงบ ฉนัจึงจะสบาย คนทงัโลกจะใหเ้ขามาพดูถูกใจเรามีไหม จะมา
ทาํถูกใจเราทุกคนมีไหม ไม่มี เมือไม่มี เรากเ็ป็นทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา ถา้เราไม่มีการปล่อยวาง เราเกิดมาในชีวติ
หนึง เราจะหาความสงบวา่ คุณตอ้งพดูใหถ้กูใจฉนั คุณตอ้งทาํใหถู้กใจฉนัฉนัจึงจะสบาย ในชีวติหนึงจะไดส้บาย
ไหมคนเรา คุณตอ้งพดูใหถู้กใจฉนั คุณกต็อ้งทาํใหถ้กูใจฉนั ฉนัจึงจะสงบ ถา้ไม่อยา่งนนัฉนักไ็ม่สงบ คนคนนี
เกิดมาไม่รู้กีชาติกไ็ม่มีความสงบ เพราะคนหลายคนใครจะมาพดูใหถ้กูใจเราทุกคน ใครจะมาทาํใหดี้ทุกคน มนั
ไม่มีหรอกอยา่งนี นีมนัเป็นธรรมะ เราจะตอ้งศึกษาอยา่งนี

ฉะนนัเราจะตอ้งอดทน อดทนต่ออารมณ์ทีมนัเกิดขึนมาอยา่ไปหมายมนั อยา่ไปยดึมนั จบัมาดูแลว้รู้เรือง เราก็
ปล่อยมนัไปเสีย เขาจะพดูอยา่งไรกรั็บฟังมนัไปเถอะ มนัจะทาํอยา่งไรกร็ะวงัไว้ มนัเป็นอยา่งนนัของมนั เราตอ้ง
ถอยกลบัมาอยูต่รงนี เรากมี็ความสบาย

อารมณ์กเ็หมือนกนัฉนันนั ทีมนัมากระทบเราอยูทุ่กวนันี บางทีกร้็าย บางทีกดี็ บางทีกช็อบใจ บางทีกไ็ม่ชอบใจ
คนทุกๆคนนงัอยูใ่นนีกเ็หมือนกนั จะทาํใหถู้กใจเราทุกคนมีไหม มนัไม่ได้ นอกจากเราปฏิบติัธรรมะใหรู้้วา่ คน
คนนีมนัเป็นอยา่งนีนานาจิตตงัไม่เหมือนกนั

เราจาํเป็นตอ้งอบรมใจของเราทุกๆคน เมือมนัโกรธขึนกดู็ความโกรธ ความโกรธนีมนัมาจากไหน เราใหม้นั
โกรธหรือเปล่า ดูวา่มนัดีไหม ทาํไมเราถึงชอบมนั ทาํไมเราถึงไม่ทิงมนั เมือโกรธขึนมาแลว้ไม่ดี ไม่ดีเราเกบ็มนั
ไวท้าํไม กเ็ป็นบา้เท่านนั ทิงมนัเสียถา้เห็นวา่มนัไม่ดี มนักจ็ะไปในทาํนองนี

เมืออยูด่ว้ยกนักบัคนมากๆ มนักย็งิใหก้ารศึกษาเรามากทีสุด ใหม้นัวุน่วายเสียก่อน ใหรู้้เรืองของความวุน่วายเสีย
ก่อนมนัจึงจะถึงความสงบ อยา่หนีไปทีไหน พระอานนทก์บัพระพทุธเจา้ของเราในสมยัก่อน ไปบิณฑบาตบา้น
มิจฉาทิฏฐิ พอไปถึงหนา้บา้นพระพทุธองคก์ส็ะพายบาตรยนืเฉย ท่านกส็บายเพราะท่านเขา้ใจวา่เรายนือยูเ่ฉยๆ
มนัไม่บาปหรอก เขาจะใหก้ไ็ม่เป็นไร เขาจะไม่ใหก้ไ็ม่เป็นไร ท่านยนือยูเ่ฉยๆ พระอานนทเ์ดินยาํเทา้ไปมา อาย
เขาคิดวา่พระพทุธองคนี์อยูท่าํไม ถา้เขาไล่กน่็าจะหนีไป เขาไม่ใหก้ย็งัทนอยู่ ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย พระ



พทุธองคก์เ็ฉย จนกวา่สุดวิสยัแลว้กไ็ป บางทีเขากใ็ห้ ใหใ้นฐานทีไม่เคารพ พระพทุธเจา้กเ็อาเขาใหพ้ระพทุธเจา้
กเ็อา ท่านไม่หนีไปไหน ไม่เหมือนพระอานนท์

พอกลบัมาถึงอาราม พระอานนทก์ก็ราบพระพทุธองคถ์ามวา่ "ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้ ตรงไหนทีเขาไม่ใส่
บาตรใหเ้รา เราจะไปยนือยูท่าํไม มนัเป็นทุกข์ อายเขา เขาไม่ใหก้รี็บไปทีอืนเสียดีกวา่" พระพทุธองคต์รัส
"อานนท์ ตรงนีถา้เรายงัไม่ชนะมนั ไปทีอืนกไ็ม่ชนะ ถา้เราชนะอยูที่นี ไปทีอืนเรากช็นะ" พระอานนทว์า่"ชนะ
ไม่ชนะไม่รู้เรืองแหละ อายเขา" "อายทาํไมอานนท์ อยา่งนีมนัผดิหรือเปล่า เป็นบาปไหม เรายนือยูเ่ขาไม่ใหก้็
ไม่เป็นไร" พระอานนทบ์อกวา่ "อาย" "อาย ทาํไมเรายนือยูเ่ฉยๆ มนัเป็นบาปทีไหน อานนทเ์ราจะตอ้งทาํอยู่
อยา่งนี ถา้เราชนะมนัตรงนี ไปทีไหนมนักช็นะ แต่ถา้เขาไม่ใหเ้รากไ็ปทีโน่น ถา้ไปทีโนน้แลว้ เขาไม่ใหเ้ราจะ
ไปไหน อานนท"์ "ไปอีก ไปบา้นโนน้อีก" "ถา้หากบา้นโนน้เขากไ็ม่ให้ เราจะไปตรงไหน" "ไปตรงโนน้
อีก" "เลยไปไม่มีหยดุเลย อานนท์ ถา้เราไม่ชนะตรงนี ไปขา้งหนา้มนักไ็ม่ชนะ ถา้เราชนะอยูที่นีแห่งเดียว ไปที
อืนมนักช็นะทงันนั อานนทเ์ขา้ใจผดิแลว้ ไม่ตอ้งอายซิ" 

พระองคต์รัสวา่อะไรเป็นบาป อนันนัท่านใหอ้าย อะไรทีไม่เป็นบาปจะอายทาํไม ใครอายกโ็ง่เท่านนั ภาวนายงั
ไม่เป็นเลย ถา้อายอยา่งนนั เราจะไปอยูต่รงไหนถึงจะมีปัญญา ถา้ไปอยูค่นเดียวไม่มีใครพดูดีพดูชวัให้ มนัก็
สบาย แต่เราจะไม่รู้เรือง สบายอยา่งนีมนัไม่มีปัญญา ถา้ถูกอารมณ์แลว้ปัญญามนัไม่มี กเ็ป็นทุกขอ์ยา่งนนั

ฉะนนัเราอยูใ่นโลก กต็อ้งมีความสมัพนัธ์กบัมนุษยเ์รือยไปเป็นธรรมดา ไม่อยากเป็นมนักเ็ป็น ไม่อยากจะอยูม่นั
กอ็ยู่ เป็นไปอยูอ่ยา่งนนั ใหเ้รามาพิจารณาอยา่งนนั เราตอ้งกลบัมายอ้นพิจารณาอารมณ์ทีท่านตรัสวา่ นินทา
สรรเสริญมนัเป็นคู่กนัมา เรืองนินทาเรืองสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลก ถา้ไม่ดีเขากนิ็นทา ถา้ดีเขากส็รรเสริญ
พระพทุธองคท่์านไม่เห็นแก่นินทา ไม่เห็นแก่สรรเสริญจงเรียนสรรเสริญใหม้นัรู้จกั จงมาเรียนนินทาใหม้นัรู้จกั
ใหรู้้จกัสรรเสริญกบันินทา สรรเสริญ นินทามนักมี็ผลมีเหตุเท่ากนั นินทาเรากไ็ม่ชอบ นีเป็นเรืองธรรมดาของ
โลก ถา้สรรเสริญเราชอบ

สิงทีเราชอบมนัพาใหเ้ราทุกขมี์ไหม เช่นวา่ เรามีเพชรสกักอ้นหนึง เราชอบมาก ชอบกวา่กอ้นหินธรรมดา เอา
วางไว้ ถา้มีขโมยมาหยบิเอากอ้นเพชรไป เราจะเป็นอยา่งไร นนัของดีมนัหาย ทาํใหเ้ราเป็นทุกขไ์ดเ้หมือนกนั

ดงันนัเราตอ้งอดทนต่อสู้ ใหเ้รามีสติคุม้ครองจิตของเรา สติคือความระลึกได้ สมัปชญัญะคือความรู้ตวั อนันีช่วย
ประคบัประคองดวงใจของเราใหอ้ยูก่บัธรรมะ สติระลึกไดว้า่ บดันีเราจะจบัไมเ้ทา้เมือเราจบัไมเ้ทา้อยูเ่รากรู้็วา่เรา
จบัไมเ้ทา้ นีเป็นสมัปชญัญะถา้เรารู้อยูใ่นขณะนี ขณะเมือเราจะทาํ หรือเมือเราทาํอยูก่รู้็ตามความเป็นจริงของมนั
อยูอ่ยา่งนนั อนันีแหละทีจะช่วยประคบัประคองใจของเราใหรู้้ธรรมะทีแทจ้ริง

ทีนีถา้หากวา่ เราเผลอไปนาทีหนึง กเ็ป็นบา้นาทีหนึง เราไม่มีสติสองนาที เรากเ็ป็นบา้สองนาที ถา้ไม่มีสติครึง
วนัเรากเ็ป็นบา้อยูค่รึงวนั เป็นอยา่งนี

สตินีคือความระลึกได้ เมือเราจะพดูอะไรทาํอะไร ตอ้งรู้ตวัเราทาํอยู่ เรากรู้็ตวัอยู่ ระลึกไดอ้ยูอ่ยา่งนี คลา้ยๆกบั
เราขายของอยูใ่นบา้นเรา เรากดู็ของของเราอยู่ คนจะเขา้มาซือของหรือจะมาขโมยของของเรา ถา้เราสะกดรอย
มนัอยูเ่สมอ เรากรู้็เรืองวา่ คนคนนีมนัมาทาํไม เราจบัอาวธุของเราไวอ้ยูอ่ยา่งนี คือเรามองเห็น พอขโมยมนัเห็น
เรา มนักไ็ม่กลา้จะทาํเรา



อารมณ์กเ็หมือนกนั ถา้มีสติรู้อยู่ มนัจะทาํอะไรเราไม่ไดอ้ารมณ์มนัจะทาํใหเ้ราดีใจอยูอ่ยา่งนีตลอดไปไม่ได้ มนั
ไม่แน่นอนหรอก เดียวมนักห็ายไป จะไปยดึมนัถือมนัทาํไม อนันีฉนัไม่ชอบอนันีกไ็ม่แน่นอนหรอก ถา้อยา่งนี
อารมณ์นนัมนักเ็ป็นโมฆะเท่านนัเราสอนตวัของเราอยู่ เรามีสติอยา่งนี เรากรั็กษาอยา่งนีเรือยๆไปทาํเรือยๆไป
ตอนกลางวนั ตอนกลางคืน ตอนไหนๆกต็าม

เมือเรายงัมีสติอยู่ เมือนนัแหละเราไดภ้าวนาอยู่ การภาวนาไม่ใช่วา่ เราจะนงัสมาธิอยา่งเดียว ยนืเดินนงัอยูเ่ราก็
รู้จกั นอนอยูเ่รากรู้็จกั เรารู้จกัตวัของเราอยูเ่สมอ จิตเรามีความประมาทเราก็รู้จกั ไม่มีความประมาทเรากรู้็จกัของ
เราอยู่ ความรู้อนันีแหละทีเรียกวา่ "พทุโธ" เรารู้เห็นนานๆ พิจารณาดีๆ มนักรู้็จกัเหตุผลของมนั มนักรู้็เรือง

ยกตวัอยา่งเช่น ชาวตะวนัตกมาอยูใ่นประเทศไทย อยูไ่ปเฉยๆอยา่งนนั ความทีอยูติ่ดต่อใกลชิ้ดกนัไป ถึงแมพ้ดู
ภาษาไม่รู้เรืองกต็าม แต่มนัรู้เรืองเขา้ใจได้ เห็นไหม มองดูหนา้กนัรู้เรืองกนัถึงพดูภาษาไม่รู้เรือง แต่กอ็ยูก่นัไป
ได้ มนัรู้กนัดว้ยวิธีนีไม่ตอ้งพดูกนั ทาํงานกต่็างคนต่างทาํ ทาํอยูใ่กล้ๆ กนันนัแหละไม่รู้จกัพดูกนัมนักย็งัรู้เรืองกนั
อยูด่ว้ยกนัได้ รู้ไดโ้ดยอากปักิริยาทีวา่รักกนัหรือชอบกนั อะไรมนักรู้็ของมนัอยูอ่ยา่งนี เป็นอยา่งนนั เหมือนกนั
กบัแมวกบัสุนขั มนัไม่รู้ภาษา แต่วา่มนักรู้็จกัรักเจา้ของเหมือนกนั แมวหรือสุนขัมนัอยูบ่า้นเรา ถา้เรามาถึงบา้น
สุนขัมนักว็งิไปทาํความขอบคุณดว้ยเห็นไหม ถา้เรามาจากตลาดหรือมาจากทีอืนมาถึงบา้น แมวอยูที่บา้นเรา มนั
กม็าทาํความขอบคุณ มนัจะร้องวา่ เหมียวๆ มนัมาเสียดมาสีเรา แต่ภาษามนัไม่รู้ แต่จิตมนัรู้อยา่งนนั

อนันีเรากอ็ยูไ่ปไดอ้ยา่งนนั เราตอ้งใหเ้ขา้ใจกนัอยา่งนนั เราปฏิบติัธรรมะบ่อยๆ จิตมนักคุ็น้เคยกบัธรรมะ เช่นวา่
ความโกรธเกิดขึนมา มนัเป็นทุกข์ พระท่านวา่มนัเป็นทุกขม์าแลว้ ชอบทุกขไ์หม ไม่ชอบ แลว้เอาไวท้าํไมถา้ไม่
ชอบ จะยดึเอาไวท้าํไม ทิงมนัไปซิ ถา้ทุกขม์นัเกิดล่ะ คุณชอบทุกขห์รือเปล่า ไม่ชอบ เมือไม่ชอบทุกขแ์ลว้ยดึไว้
ทาํไม กทิ็งมนัเสียซิ ท่านกส็อนทุกวนัๆ กรู้็เขา้ไปๆ ทุกขม์นัเกิดขึนมาครังหนึง เรากรู้็จกัคาํสอนครังหนึง ทุกข์
มนัเกิดมาครังหนึง เรากรู้็จกัคาํสอนครังหนึง ทุกขเ์รากไ็ม่ชอบ ไม่ชอบทุกขแ์ต่เราไปยดึไวท้าํไม สอนอยูเ่รือยๆ
บางทีกเ็ห็นชดั เห็นชดักค่็อยๆวาง วางไปกเ็ป็นเรืองธรรมดาอยา่งเก่า ทีหนึงกดี็สองทีกดี็ สามทีกดี็ มนักเ็กิด
ประโยชนแ์ลว้ เกิดรู้เรืองขึนแลว้

เมือมนัเกิดความรู้เฉพาะตวัของเรา เราจะนงัอยูก่ดี็ เดินอยก็ดีนอนอยูก่ดี็ พดูภาษาไม่เป็น แต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะ
เราปิดปากตรงนีไว้ ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนีไว้ ใจมนัพดูนงัอยูเ่งียบๆ ยงิพดูดี พดูกบัอารมณ์ รู้อารมณ์เสมอ นี
เรียกวา่ "ปากใน" นงัอยูเ่ฉยๆ เรากรู้็จกั พดูอยูข่า้งใน รู้อยูข่า้งใน ไม่ใช่คนโง่ คนรู้อยูข่า้งในรู้จกัอารมณ์ สงั
สอนตวัเองกเ็พราะอนันี.... 

ชีวติของเรานี มนัแก่ทุกวนั เกิดมามีการยกเวน้ไม่แก่บา้งไหมวนัคืนของเรานี ตอนเชา้ ตอนเทียง ตอนเยน็ ตอน
คาํ มนัยกเวน้อายเุราไหม วนันีมนักใ็หแ้ก่ พรุ่งนีมนักใ็หแ้ก่ นอนหลบัอยูม่นักใ็หแ้ก่ ตืนอยูก่ใ็หโ้ตขึนตามเรือง
ของมนั เรียกวา่ปฏิปทาของมนัสมาํเสมอเหลือเกิน เราจะนอนอยู่ มนักท็าํงานของมนัอยู่ เราจะเดิน มนักท็าํงาน
คือความโตของเรานีแหละ กลางวนัมนักโ็ต กลางคืนมนักโ็ต จะนงัจะนอนมนัมีความโตของมนัอยู่ เพราะชีวติ
ประจาํวนัมนัเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ร่างกายของเรามนัไดอ้าหาร มนักเ็ปลียนไปเรือยๆ นีเรียกวา่ ปฏิปทาของมนั
มนัจึงทาํใหเ้ราโต จนไม่รู้สึกดูเหมือนกบัไม่ไดท้าํอะไรเลย มนักโ็ตของมนัเอง แต่สิงทีเราทาํคือเรากินอาหาร กิน
ขา้ว ดืมนาํ นนัเป็นเรืองของเรา เรืองร่างกาย มนัจะโตจะอว้น มนักเ็ป็นของมนั เรากท็าํงานของเราสงัขารมนัก็
ทาํงานของสงัขาร มนัไม่พลิกแพลงอะไร นีปฏิปทามนัติดต่อกนัอยูเ่สมอ



การทาํความเพียรของเรากเ็หมือนกนั ตอ้งพยายามอยูอ่ยา่งนนั เราจะตอ้งมีสติติดต่อกนัอยูอ่ยา่งนนัเสมอ มีความรู้
ติดต่อกนัอยูเ่สมอเป็นวงกลม จะไปถอนหญา้กไ็ด้ จะนงัอยูก่ไ็ด้ จะทานอาหารกไ็ด้ จะกวาดบา้นอยูก่ไ็ดต้อ้งไม่
ลืม มีความรู้ติดต่ออยูเ่สมอตวันีมนัรู้ธรรมะ มนัจะพดูอยูเ่รือยๆ ใจขา้งในมนัจะพดูอยูเ่รือยๆ เป็นอยูอ่ยา่งนนัมี
ความรู้อยู่ มีความตืนอยู่ มีความเบิกบานอยูส่มาํเสมออยา่งนนั นนัเรียกวา่เป็นประโยชนม์าก ไม่ตอ้งสงสยัอะไร
เลยอะไรมนัเกิดขึนมา เรากเ็ห็นวา่อนันีมนัไม่แน่นอน มนัไม่เทียงอนันนักดี็ แต่วา่มนัไม่แน่นอน มนัไม่เทียง เท่า
นีละ เรากรู้็ของเราไปเรือยๆ เท่านนัแหละการปฏิบติัของเรา

มีคนถามวา่ การทาํภาวนานี ตอ้งอธิษฐานหรือไม่วา่จะทาํเวลานานเท่าไร ๕ หรือ ๑๐ นาที อาตมาเลยบอกวา่ ไม่
แน่นอนบางทีอธิษฐานวา่ฉนัจะนงัสามชวัโมง นงัไปไดสิ้บนาทีกเ็ดือดร้อนแลว้ ไม่ถึงชวัโมงกห็นีไปแลว้ เมือหนี
ไปแลว้กม็านงัคิดวา่ แหม เรานีพดูโกหกตวัเราเอง เอาแต่โทษตวัเองอยู่ ไม่สบายใจ บางทีกเ็อาธูปสกัดอกหนึงมา
จุด อธิษฐานจิตใจวา่ ไฟจุดธูปดอกนีไม่หมดฉนัจะไม่ลุกหนี ฉนัจะพยายามอยูอ่ยา่งนี พอท่านพดูอยา่งนี พญา
มารก็มาแลว้ นงัเขา้ไปสกันิด นนัทุกขห์ลายเหลือเกิน เดียวมดกดัเดียวยงุกดั มนัวุน่ไปหมด จะลุกหนีไปก็
อธิษฐานแลว้ นีมนัตกนรก นึกวา่นานเตม็ทีแลว้ ลืมตามองดูธูปยงัไม่ถึงครึงเลย หลบัตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก
สามทีสีทีธูปกย็งัไม่หมด เลยกม็าคิด เรานีมนัไม่ดีเหลือเกิน โกหกตวัของตวัอยู่ เลยวุน่ยงิกวา่เก่าอีก เรานีเป็นคน
ไม่ดี เป็นคนอปัรียจ์ญัไร เป็นคนโกหกพระพทุธเจา้ โกหกตวัเราเอง เกิดบาปขึนมาอีก อาตมาเห็นวา่ตอ้งพยายาม
ทาํไปเรือยๆพอสมควรทีจะเลิกกเ็ลิก เหมือนกนักบัเราทานขา้ว เราอธิษฐานมนัเมือไร ทานไปทานไป มนัจวนจะ
อิมจะพอ เรากเ็ลิกมนัเมือนนั กินมากไปมนักอ็าเจียรออกเท่านนัแหละ ใหม้นัพอดีอยา่งนนั

เราเหมือนพอ่คา้เกวียน ตอ้งรู้จกักาํลงัโคของเรา ตอ้งรู้จกักาํลงัเกวยีนของเรา โคของเรามีกาํลงัเท่าไร เกวียนของ
เรารับนาํหนกัไดเ้ท่าไร ตอ้งรู้จกั ตอ้งเอาตามกาํลงัโค ตอ้งเอากาํลงัเกวยีนของเรา อยา่เอาตามความอยากของเราสิ
เรามีเกวยีนลาํเดียว อยากจะบรรทุกหนกัใหข้นาดรถสิบลอ้ มนักพ็งัเท่านนั กต็ายน่ะซิ มนัตอ้งค่อยๆไป ค่อยๆทาํ
อยา่งนีใหรู้้จกัของเรา ปฏิปทาเราทาํไปเรือยๆกส็บาย มนัวุน่วายกต็งัใหม่ มนัวุน่วายไปกต็งัใหม่ ถา้มนัวุน่วายนกั
กลุ็กเดินจงกรมเสียซิ เดินมนัจนเหนือย พอเหนือยกม็านงั นงักาํหนด มนัเหนือยมนัจะสงบระงบั ถา้เดินกพ็อแรง
นงัก็ สมควรแลว้ อยากจะพกัผอ่นกพ็กัผอ่นเสีย แต่วา่ จิตใจอยา่ลืมมีสติอยูท่งัเดิน ทงันงั ทงันอน อยูใ่หส้มาํ
เสมออยา่งนนั ใหเ้ราเขา้ใจอยา่งนนั

การประพฤติปฏิบติัธรรมตอ้งไม่ยอ่หยอ่น จะตอ้งทาํความพยายามอยา่งนนั ความอยากจะเร็วของเรา อนันีไม่ใช่
ธรรมะ มนัเป็นความอยากของเรา ใจอยากจะเร็วทีสุด แต่มนัทาํไม่ได้ ธรรมชาติมนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั เรากก็าํหนด
จิตปฏิบติัตามธรรมชาติของมนัอยา่งนนั อยากจะใหม้นัเร็วทีสุดนนัไม่ใช่ธรรม มนัคือความอยากของเรา เราจะทาํ
ตามความอยากของเรานนัไม่จบ

ใหรู้้จกัดูประวติัของพระอานนท์ พระอานนทน์นัมีศรัทธามากทีสุด พรุ่งนีเขากาํหนดใหพ้ระอรหนัตท์าํปฐม
สงัคายนาแลว้ และคณะสงฆก์ก็าํหนดพระอานนทอ์งคห์นึงวา่จะเอาไปร่วมทาํสงัคายนาแต่จะเอาเฉพาะพระ
อรหนัตท์งันนั พระอานนทเ์หลือเพียงคนเดียวเท่านนัยงัไม่เป็นพระอรหนัต์ ไม่รู้จะทาํอยา่งไร พระอานนทก์็
อาศยัความอยาก นึกวา่ เราจะตอ้งทาํอะไรหนอ จึงจะสาํเร็จเป็นพระอรหนัต์ พรุ่งนีเขาจะนบัเขา้อนัดบัแลว้ จะ
ประชุมสงฆท์าํสงัคายนาตอนกลางคืนกต็งัใจนงั ไม่ไดน้อนทงัคืน นงัทาํอยูอ่ยา่งนนั อยากจะเป็นพระอรหนัต์
กลวัจะไม่ทนัเพือนเขา ทาํไปทุกอยา่ง คิดไปทางนีกมี็แต่ปัญญาหยาบ คิดไปทางโนน้กมี็แต่ปัญญาหยาบ คิดไป
ทางไหนกมี็แต่ปัญญาหยาบทงันนั วุน่วายไปหมด คิดไปกจ็วนจะสวา่ง เรานีแย่ เราจะทาํอยา่งไรหนอเพือน
สหธรรมิกทงัหลายจะทาํสงัคายนาแลว้ เรายงัเป็นปุถุชนจะทาํอยา่งไรหนอ ธรรมทีพระพทุธองคท่์านแสดงไว้ เรา
พิจารณาทุกอยา่งไม่ขดัขอ้ง แต่เรายงัตดักิเลสยงัไม่ได้ ยงัไม่เป็นพระอริยเจา้ ทาํอยา่งไรหนอ เลยคิดวา่เรากท็าํ



ความเพียรมาตงัแต่ยาํคาํจนถึงบดันี หรือมนัจะเหนือยไปมากกระมงั คิดวา่ควรจะพกัผอ่นสกัพกัหนึง เลยเอา
หมอนมาจะทาํการพกัผอ่น เมือจะพกัผอ่น กป็ล่อยวางทอดธุระหมดเท่านนั ศีรษะยงัไม่ทนัถึงหมอนเลย พอเทา้
พน้พืนเท่านนั ตอนนนัขณะจิตเดียวพอดีจิตมนัรวมไว้ ทีตงัใจวา่จะพกัผอ่น มนัปล่อยวางทอดธุระตอนนนัเอง
พระอานนทไ์ดต้รัสรู้ธรรมตอนทีวา่ อยากจะใหม้นัเป็นอยา่งนนั อยากจะใหม้นัเป็นอยา่งนี ไม่มีเวลาทีจะพกัผอ่น
ไม่ปล่อยวาง กเ็ลยไม่มีโอกาสทีจะตรัสรู้ธรรม

ใหเ้ขา้ใจวา่การทีตรัสรู้ธรรมนนั มนัพร้อมกบัการปล่อยวางดว้ยสติปัญญา ไม่ใช่วา่เราจะเร่งมนัใหม้นัเป็นอยา่ง
นนั แต่ดว้ยเห็นวา่มนัไม่ใช่อยา่งนนั พอพกัผอ่น พอวางเขา้ปุ๊บ ตรงนนัไม่มีอะไรเขา้มายุง่ ไม่มีความอยากเขา้มา
ยุง่ เลยสงบตรงนนัเลย พอจิตตอนนนัรวมดี กเ็ป็นโอกาสพบตรงนนั พระอานนทเ์กือบจะไม่รู้ตวั รู้ตวัวา่มนัเป็น
อยา่งนนัเท่านนั ทีพระอานนทอ์ยากจะตรัสรู้ใหม้นัเป็นอยา่งนีไม่ได้ นีคือความอยาก แต่พอรู้จกัวาง ตรงนนั
แหละคือการตรัสรู้ธรรมะ

คนไม่รู้จกัมนักท็าํยาก เช่นวา่ ตรงนนัไม่ใช่ทีอยูข่องคนความวติกของปุถุชนจะไปวติกตรงนนักไ็ม่ได้ เช่นวา่ นี
พืน นนัหลงัคา ตรงนี (ระหวา่งหลงัคากบัพืน) ไม่มีอะไร เห็นไหมตรงนีไม่มีภพ ภพคือหลงัคากบัพืน ระยะ
กลางนีเรียกวา่ไม่มีภพ ถา้คนจะอยูก่ต็อ้งอยูข่า้งล่าง หรือขา้งบน ตรงนีไม่มีคนทีจะอยู่ ไม่มีใครทีจะอยู่ เพราะวา่
มนัไม่มีภพ ตรงนีคนไม่สนใจ การปล่อยวางอยา่งนีคนไม่สนใจ วา่การปล่อยวางมนัจะเกิดอะไรไหม เมือขึนไป
ถึงโนน้เป็นภพเคยอยู่ ลงมาทางนีกเ็ป็นภพเคยอยู่ ขึนไปขา้งบนนีหน่อยกสุ็ขสบาย หล่นลงมาตูมกเ็จบ็ แลว้เป็น
ทุกข์ มีแต่ทุกขก์บัสุข แต่ทีมนัจะวางใหเ้ป็นปกติไม่มี เพราะวา่ทีไม่มีภพนนัคนไม่สนใจ แมจิ้ตจะวิตกกใ็หว้ติก
ไปในปกติ ไม่มีภพ

ทีพระพทุธองคต์รัสวา่ ทีไม่มีภพไม่มีชาติ คือไม่มีอุปาทานนนัเอง อุปาทานเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด ถา้อุปาทานนนั
เราปล่อยไม่ไดเ้ราอยากจะสงบมนักไ็ม่สงบ คนเราอยูก่บัภพ ถา้ไม่มีภพคิดไม่ไดเ้พราะนิสยัของคนมนัเป็นอยา่ง
นนั กิเลสของคนเป็นอยา่งนนั พระนิพพานทีพระพทุธองคท่์านวา่ พน้จากภพชาติ ฟังไม่ได้ ไม่เขา้ใจมนัเขา้ใจแต่
วา่ตอ้งมีภพชาติ ถา้ไม่มีภพ ถา้ไม่มีทีอยู่ ฉนัจะอยูอ่ยา่งไร ยงิคนธรรมดาๆอยา่งเราแลว้ ฉนัจะอยูอ่ยา่งนีไม่ดีกวา่
หรืออยากจะเกิดอีกแต่กไ็ม่อยากตาย มนัขดักนัเสียอยา่งนี ฉนัอยากเกิดแต่ฉนัไม่อยากตาย มนัพดูเอาคนเดียวตาม
ภาษาคน แต่การเกิดแลว้ไม่ตายนนัมีไหมในโลกนี เมือคนอยากเกิดกคื็อคนนนัอยากตายนนัเอง แต่เขาพดูวา่ฉนั
อยากเกิด แต่ฉนัไม่อยากตาย มนัคิดสิงทีเป็นไปไม่ได้ เขากไ็ปคิดใหม้นัทุกข์

ทาํไมเราจึงคิดอยา่งนนั เพราะเขาไม่รู้จกัทุกข์ เขาจึงคิดอยา่งนนั พระพทุธองคท่์านวา่ ตายนีมาจากความเกิด ถา้
ไม่อยากตายอยา่เกิดสิ แต่นีอยากเกิดอีก แต่วา่ไม่อยากตาย พดูกบักิเลสตณัหานีมนักย็าก มนักล็าํบาก มนัถึงมีการ
ปล่อยวางไดย้าก มีการปล่อยวางไม่ไดอ้ยา่งนี กิเลสตณัหามนัเป็นอยา่งนนั

ฉะนนัทีพระพุทธองคท่์านตรัสวา่ ไม่มียางตน้เสาอนันีอะไรไปเกาะ ไม่มีทีเกาะ กจึ็งไม่มีภพไม่มีชาติ ถา้พดูถึงวา่
เราไม่มีภพมีชาติ เราฟังไม่ได้ จนกระทงัท่านยาํเขา้ไปถึงตวัตนนีวา่ ไม่มีตวัมีตนตวัตนนนัเป็นเรืองสมมุติทงันนั
มนัจริงอยู่ มนักจ็ริงโดยสมมุติ ถา้พดูถึงวมุิติ ตวัตนกไ็ม่มี เป็นธรรมธาตุอนัหนึงเกิดขึนมาเพราะเหตุเพราะปัจจยั
เกิดขึนมาเท่านนั เรากไ็ปสมมุติวา่มนัเป็นตวัเป็นตนเกิดขึนมา เมือเป็นสมมุติเป็นตวัเป็นตน กย็ดึตวัยดึตนนนัอีก
เลยเป็นคนมีตน ถา้มี "ตน" กมี็ "ของตน" ถา้ไม่มี "ตน" "ของตน" กไ็ม่มีถา้มี "ตน" มนักมี็สุขมีทุกข์ ถา้มี
"ตน" มนักมี็ "ของตน" พร้อมกนัขึนมาเลย เราไม่รู้เรืองอยา่งนนั ฉะนนัคนเราจึงไปคิดวา่ อยากเกิดแต่ไม่อยาก
ตาย



พดูถึงเรืองกระแสพระนิพพานแลว้ ถา้ไม่รู้ปัจจตัตงัแลว้ กไ็ม่มีใครทีจะปรารถนาอะไร ถึงพระนิพพานนีกไ็ม่ใช่
เป็นเรืองปรารถนาอีกดว้ย พระนิพพานปรารถนาไม่ไดเ้หมือนกนั อยา่งนีมนัเป็นลกัษณะทีเขา้ใจยาก ถึงเราจะเขา้
ใจในเรืองพระนิพพาน แต่จะพดูใหค้นอืนฟัง กไ็ม่เขา้ใจเหมือนกนั มนัไม่เขา้ใจ เพราะธรรมอนันี ถา้แบ่งใหก้นั
ไดม้นักส็บายละซิ แต่ธรรมนีมนัเป็นปัจจตัตงัมนัรู้เฉพาะตวัของเราเอง บอกคนอืนได้ แต่มีปัญหาอยูว่า่คนอืนจะรู้
ไหม

ฉะนนัพระพทุธองคจึ์งตรัสวา่ "อกัขาตาโร ตถาคตา" แปลวา่ พระตถาคตเป็นแต่ผูบ้อก นนักเ็หมือนกบัเราทุก
วนันีแหละเป็นผูบ้อกไม่ใช่ผูท้าํให้ บอกแลว้ใหเ้อาไปทาํ จึงจะเกิดความมหศั-จรรยขึ์น เกิดความเป็นจริงขึน
เฉพาะตนเป็น "ปัจจตัตงั เวทิตพัโพวญิ ูหิ" วิญ ูชนรู้เฉพาะตวัเอง ทงันนั อยา่งพดูวนันีจะมาเชืออาตมานนัก็
ยงัไม่ใช่ของดี มนัยงัไม่ใช่ของแท้ คนทีเชือคนอืนอยูพ่ระพทุธองคท่์านวา่ยงัโง่อยู่ พระพทุธองคท่์านใหรั้บรู้ไว้
แลว้ไปพิจารณาใหม้นัเกิดขึนมา โดยเฉพาะตวัเราเอง ธรรมนีมนัจึงเป็นปัจจตัตงัอยา่งนนั

ทีนีในเรืองการฟังธรรม กใ็หท้าํความเขา้ใจวา่ตอ้งไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชือกพ็ิจารณาดู ไม่เชือกไ็ม่วา่ เชือกไ็ม่วา่
วางไวก่้อน เราจะรู้โดยใหเ้กิดปัญญา อะไรทุกอยา่งถา้ไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเอง กย็งัไม่ปล่อยวาง คือ
วา่ มีสองขา้ง นีขา้งหนึง นีกข็า้งหนึง คนเรานนัจะแอบเดินมาขา้งนี หรือแอบเดินไปขา้งนนั ทีเดินไปกลางๆไม่
ค่อยเดินหรอก มนัเป็นทางเปลียว เดียวรักกไ็ปทางรัก พอชงักไ็ปทางชงั จะปล่อยการรักการชงันีไป มนัเป็นทาง
เปลียว มนัไม่ยอมไป

เมือพระพทุธองคต์รัสรู้ธรรมะ ทรงเทศนเ์ป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี ทางหนึงมนัเป็นทางสุขของกาม ทางหนึงมนั
เป็นทางทุกขท์รมานตน สองอยา่งนีไม่ใช่ทางทีสงบ ท่านพดูวา่ไม่ใช่ทางของสมณะ สมณะนีคือความสงบ สงบ
จากสุขทุกข์ ไม่ใช่มีความสุขแลว้มนัสงบ ไม่ใช่มีความทุกขแ์ลว้มนัสงบ ตอ้งปราศจากสุขหรือทุกขม์นัจึงเป็น
เรืองความสงบ ถา้เราทาํอยา่งนนัแลว้มีความสุขใจเหลือเกิน อนันีกไ็ม่ใช่ธรรมะทีดีนะ แต่ตอ้งเราวางสุขหรือทุกข์
ไวส้องขา้ง ความรู้สึกตอ้งไปกลางๆ เดินผา่นมนัไปกลาง เรากม็องดู สุขกเ็ห็น ทุกขก์เ็ห็น แต่เราไม่ปรารถนา
อะไร เดินมนัเรือยไป เราไม่ตอ้งการสุข เราไม่ตอ้งการทุกข์ เราตอ้งการความสงบ จิตใจของเราไม่ตอ้งแวะไปหา
ความสุข ไม่ตอ้งแวะไปหาความทุกข์ กเ็ดินมนัไปเรือยเป็นสมัมาปฏิปทา เป็นมรรคมีองคแ์ปด มีสมัมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบเกิดขึนแลว้ สมัมาสงักปัปะ คือความดาํริวติกวจิารมนักช็อบทงันนั อนันีเป็นสมัมามรรค เป็น
มรรคปฏิปทา ถา้จะทาํอยา่งนีใหเ้กิดอยา่งนนั

ทีนีเราไดฟั้งเรากไ็ปคิดดู ธรรมะทงัหมดนีท่านตอ้งการใหป้ล่อยวาง ปล่อยวางจะเกิดขึนมานนัตอ้งรู้ความเป็นจริง
มนัถึงจะปล่อยวางได้ ถา้ความรู้ไม่เกิดกต็อ้งมีการอดทน มีการพยายาม มีการปฏิบติัธรรมอยู่ มนัตอ้งใชทุ้นอยู่
เสมอทีเดียว เรียกวา่ตอ้งปฏิบติัธรรม

แต่เมือมนัรู้เห็นหมดแลว้ ธรรมะกไ็ม่ไดแ้บกเอาไปดว้ยอยา่งเลือยคนันีเขาจะเอาไปตดัไม้ เมือเขาตดัไมห้มดแลว้
อะไรกห็มดแลว้ เลือยกเ็อาวางไวเ้ลย ไม่ตอ้งไปใชอี้ก เลือยคือธรรมะธรรมะตอ้งเอาไปปฏิบติัเพือใหบ้รรลุมรรค
ผล ถา้หากวา่มนัเสร็จแลว้ธรรมทีมีอยูก่ว็างไว้ เหมือนเลือยทีเขาตดัไม้ ท่อนนีกต็ดั ท่อนนีกต็ดั ตดัเสร็จแลว้กว็าง
ไวที้นี อยา่งนนัเลือยกต็อ้งเป็นเลือย ไมก้ต็อ้งเป็นไม้ นีเรียกวา่ถึงหยดุ แลว้ถึงจุดของมนัทีสาํคญัแลว้ สินการตดั
ไม้ ไม่ตอ้งตดัไม้ ตดัพอแลว้ เอาเลือยวางไว้

การประพฤติปฏิบติัตอ้งอาศยัธรรมะ ถา้หากวา่พอแลว้ไม่ตอ้งเพิมมนั ไม่ตอ้งถอนมนั ไม่ตอ้งทาํอะไร มนัปล่อย
วางอยูอ่ยา่งนนั เป็นไปตามธรรมชาติอนันนั ถา้ไปยดึมนัหมายมนั สงสยัอนันีเป็นอยา่งนนั มนัอยูไ่กลเหลือเกิน



อยูไ่กลมากทีเดียว ยงัเป็นเดก็ๆอยู่ ยงัเป็นเดก็อมมืออยูน่นัแหละ ทาํอะไรไม่ถูกอยูน่นั ไม่เอาแลว้อยา่งนนั มนั
เป็นทุกข์ ตอ้งดู ตอ้งดูออกจากจิตใจของเราดูมนัปล่อยมนั ดูวา่มนัอะไรเกิดขึน กรู้็วา่อนันีไม่แน่ อนันีเกิดไม่จริง
อนันีมนัปลอม ความจริงมนักอ็ยูอ่ยา่งนนั ทีเราอยากใหอ้นันนัเป็นอนันี อนันีเป็นอนันนั นนัไม่ใช่ทาง มนัเป็น
อยูอ่ยา่งนนั กว็างมนัเสียความสงบเกิดขึนได้ เราขา้มไปขา้มมา มนัไม่รู้เรือง กเ็ป็นทุกขต์ลอดเวลา หายสงสยัเสีย
อยา่ไปสงสยัมนั เลิกมนัเถอะ อยา่ไปเป็นทุกขห์ลาย พอแลว้ ปล่อยวางมนัเสีย (หวัเราะ) 

"การฝึกจิตมีอยูห่ลายวธีิดว้ยกนั แต่วธีิทีเห็นวา่มีประโยชนแ์ละเหมาะสมทีสุด ใชไ้ดก้บับุคคลทวัไปวธีินนัเรียก
วา่ "อานาปาน-สติภาวนา" คือมีสติจบัอยูที่ลมหายใจเขา้และหายใจออก
ทีสาํนกันีใหก้าํหนดลมทีปลายจมูกโดยภาวนาวา่พทุโธ ในเวลาเดิน
จงกรมและนงัสมาธิกภ็าวนาแบบนี จะใชบ้ทอืนหรือจะกาํหนดเพียงการ
เขา้ออกของลมกไ็ด้ แลว้แต่สะดวกขอ้สาํคญัอยูที่วา่พยายามกาํหนดลม
เขา้ออกใหท้นัเท่านนั การเจริญภาวนาบทนีจะตอ้งทาํติดต่อกนัไปเรือยๆ
จึงจะไดผ้ล ไม่ใช่วา่ทาํครังหนึงแลว้ หยดุไปตงัอาทิตยส์องอาทิตย์ หรือ
ตงัเดือนจึงทาํอีก อยา่งนีไม่ไดผ้ล พระพทุธองคต์รัสสอนวา่ ภาวิตา พหุ
ลีกตา อบรมกระทาํใหม้าก คือทาํบ่อยๆติดต่อกนัไป" 

"อาการบงัคบัตวัเองใหก้าํหนดลมหายใจขอ้นีเป็นศีล การกาํหนดลม
หายใจไดแ้ละติดต่อกนัไปจนจิตสงบขอ้นีเรียกวา่ สมาธิการพิจารณา
กาํหนดรู้ลมหายใจวา่ไม่เทียง ทนไดย้าก มิใช่ตวัตนแลว้รู้การปล่อยวาง ขอ้นีเรียกวา่ปัญญา การทาํอานาปานสติ
ภาวนาจึงกล่าวไดว้า่เป็นการบาํเพญ็ทงัศีล สมาธิ ปัญญา ไปพร้อมกนัและเมือทาํศีล สมาธิ ปัญญาใหค้รบ กชื็อวา่
ไดเ้ดินทางตามมรรค มีองคแ์ปด ทีพระพทุธองคต์รัสวา่เป็นทางสายเอก ประเสริฐกวา่ทางทงัหมด เพราะจะเป็น
การเดินทางเขา้ถึงพระนิพพาน เมือเราทาํตามทีกล่าวมานี ชือวา่เป็นการเขา้ถึงพทุธธรรมอยา่งถูกตอ้งทีสุด" 



กบเฒ่านังเฝ้ากอบัว
พวกเราเป็นผูมี้บุญวาสนามาก เพราะพระพทุธเจา้ตรัสวา่ การทีพระพทุธเจา้
จะมาตรัสรู้ในโลกนี เป็นสิงทีเกิดขึนไดย้าก

เราจะไดพ้บท่านกย็าก เมือพบท่านแลว้จะไดฟั้งธรรมท่านกย็าก ไดฟั้งธรรม
แลว้จะไดบ้วชปฏิบติัอยูใ่กลท่้านกย็าก หรือแมแ้ต่บวชแลว้จะมีศรัทธากย็าก
กล็าํบากท่านวา่อยา่งนนั ผูบ้วชแลว้เขา้ไม่ถึงพระพทุธเจา้กมี็นะอยา่นึกวา่ถา้
บวชแลว้จะไดเ้ขา้ใกลพ้ระพทุธเจา้ ถา้ไม่ไดป้ฏิบติัตามพระธรรมวินยัของ
ท่าน กไ็ม่ไดชื้อวา่เขา้ใกลพ้ระพทุธเจา้ ใหพ้ากนัเขา้ใจ ดงันนั ผูรู้้จะเกิดขึน
ภายในจิตใจของมนุษย์ ใหรู้้แจง้แทงตลอดนีจึงหาไดย้าก บุคคลทีมีเจตนา มี
ศรัทธามาสอนพวกเรา ใหเ้กิดความรู้ความเห็นในความดีความชวั ในบุญใน
บาป นีกย็าก และจะไดฟั้งธรรมของท่านนนักย็าก

อยา่งเราฟังธรรมกนัโดยทวัไปทุกวนันี กฟั็งแต่นิทานพืนบา้น เรืองการะเกดบา้ง สินชยับา้ง แตงอ่อนแตงแก่บา้ง
ฟังกนัเล่นๆ อนันนัไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจา้ เป็นนิยายฟังกนัสนุกเฉยๆ ถา้ฟังธรรมพระพทุธเจา้มนัไดบุ้ญ
นะ ไดใ้นปัจจุบนันีนีแหละ ธรรมทีจะสอนสตัวท์งัหลายนนัไม่ใช่ง่าย ถา้คาํสอนใดไม่เป็นไปเพือหายพยศ ลด
มานะ ละความชวัแลว้ กไ็ม่ใช่ธรรมของพระพทุธเจา้ เป็นธรรมของพวกเดียรถีย์ ของพวกชาวนิครนถ์ มนัไม่ได้
เห็นความจริง ไม่ไดร้ะบายความทุกขอ์อกจากใจ ไม่หายสงสยั ยงัไม่ถูกธรรมะ

ผูไ้ม่ไดป้ฏิบติัธรรมะ ฟังธรรมะแลว้จะปฏิบติัธรรมนนัยาก มนัยากจะไดเ้ห็น ยากจะไดฟั้ง ธรรมะของพระ
พทุธเจา้นนั ควรรู้ไดไ้ตร่ตรอง และเห็นตามความเป็นจริงได้ ท่านไม่ไดส้อนตาํสอนสูงอะไรท่านสอนพอดี สอน
ธรรมตามบุคคล เหมือนอยา่งเดก็ตวัเลก็ๆ มีกาํลงันอ้ย ท่านกไ็ม่ใหแ้บกหนกั ใหแ้บกพอดี มนักแ็บกไปได้
ผูใ้หญ่มีกาํลงัมาก ท่านกใ็หแ้บกสมกบักาํลงัของผูใ้หญ่ นีกไ็ดป้ระโยชนเ์รืองมนัเป็นอยา่งนี

อนันีฉนัใด พวกเราจะมีวดัวาอารามปฏิบติัอยา่งนีกห็ายากไม่มีทุกกาลนะโยม มีเป็นบางครังบางคราว นานๆเรา
จึงจะไดพ้บครังหนึง บางคนบุญไม่มี วาสนาไม่ถึง กไ็ม่เห็นอยา่งนีกมี็

อาตมาเห็นโยมคนหนึงอยูบ่า้นอาตมา (บา้นก่อ) บา้นอยูริ่มวดัแกไปไหนมาไหนกเ็ดินผา่นวดัทุกวนั แต่ไม่รู้จกั
อะไร แกเคยฟังเทศน์กฟั็งแต่แหล่มทัรี แหล่ใส่หูจนหูจะหนวก กไ็ม่รู้จกัธรรมะ ต่อมายา้ยบา้นไปอยูอ่าํเภอวานร
นิวาส โชคดีทีไดไ้ปฟังธรรม เห็นบุญ เห็นบาป เห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา กลบัมาคราวนีเลยบวชเป็นพระ แก
บอกวา่ "มนัชวัจริงๆครับท่านอาจารย"์ นีแหละอยูใ่กลว้ดัน่าจะไดบุ้ญ ไดก้ศุล แต่ไม่รู้เรือง สมกบัทีท่านวา่

กบเฒ่านงัเฝ้ากอบวั อยูบ่นหวักลินบวับ่ตอ้ง

แมงภู่ง่องบินผา่ยแอ่วมา เอาเกษาดอกบวัไปจ๊อย



กบอยูก่อบวั แต่ไม่รู้จกับวั ดอกบวัจะบานจะตูม จะร่วงจะโรยกไ็ม่รู้เรือง วนัดีคืนดีอาจโดนดา้มเสียมเขาหรอก นี
ฉนัใด ตาแก่ คนนนักเ็หมือนกนั อาตมาเคยเทศน์ใหฟั้งวา่ กบเฒ่านงัเฝ้ากอบวั นีบรรพบุรุษเราท่านวา่ไวถู้ก อยู่
ใกลว้ดัใกลว้าน่าจะรู้จกัธรรมะ แต่ไม่รู้เรืองเลย หนีจากบา้นไปอยูที่อาํเภอวานรฯ จึงไดไ้ปฟังเทศน์พระกรรมฐาน
ทีโน่น นีท่านวา่ ธมัโม จะ ทุลละโภ โลเก การทีไดฟั้งธรรมพระพทุธเจา้เป็นการยาก การทาํบุญจะถูกบุญนีกย็าก
นีกล็าํบากบุญกศุลจะเกิดขึนกบัจิตใจกย็ากลาํบาก เพราะอะไร เพราะกระจกเรามนัไม่สวา่ง ยงัไม่มีปัญญา พวก
เราจงเขา้ใจ

พระพทุธเจา้ของเราทรงเคยเป็นทุกสิงทุกอยา่ง ตงัแต่เป็นสตัวส์าวาสิง ขนาดนกกระจาบ โตถึงชา้ง หรือใน
ระหวา่งทีเป็นมนุษย์ ท่านกเ็ป็นหมดทุกอยา่ง เป็นคนรําคนรวย เป็นคนยากคนจน ท่านกผ็า่นมาได้ เรากเ็หมือน
กนั จะอยูป่่า อยูเ่ขา ไม่รู้จกัศีลรู้จกัธรรม กไ็ม่ตอ้งนอ้ยอกนอ้ยใจ เพราะบุญของเรามีอยูเ่ท่านนั แต่เราสามารถทาํ
ดีไดถ้า้จะทาํ มือเรากมี็ ร่างกายเรากมี็ ตาหูเรากมี็ ไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดฟั้ง มีผูแ้นะนาํพรําสอนอยู่ นีเรียกวา่สะสม
ทุนของเรา คือเราจะลงมือทาํมาคา้ขายวนัไหนกไ็ด้ เพราะสมบติัเรามีแลว้ มีสมบติัแลว้ มีเครืองรับแลว้ เมือได้
ของไม่ดี เราทาํใหม้นัดีได้ มนัผดิทาํใหถู้กกไ็ดม้นัแกไ้ด้

พระพทุธเจา้หรือสาวกทงัหลายกดี็ ท่านไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัตม์าก่อน ท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนา ขีเหลา้เมายา
เป็นคนลกัเลก็ขโมยนอ้ยมาเหมือนกนั คือยงัไม่รู้จกับาป บุญ คุณ โทษ คนไม่รู้จกักท็าํอะไรไดทุ้กอยา่ง แต่เมือรู้
แลว้ท่านกเ็ลิก ท่านกล็ะ ถอนออกมาได้ ฟังธรรมแลว้เขา้ใจ รู้นนัรู้นี ตรัสรู้ธรรมะได้

เรืองตรัสรู้ธรรมะ เราไดย้นิวา่ พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมะ กนึ็กวา่เป็นเรืองของท่านทุกอยา่ง ไม่ใช่นะ เป็นเรือง
ของเราทุกคนกไ็ด้ อนัไหนรู้แลว้ ละ นนัแหละเป็นเครืองหมายของเรา เหมือนเราเคียวกินอะไรบางอยา่ง รู้สึกคนั
รู้แลว้กค็ายทิง ความรู้ชนิดนีแหละ ปุถุชนเราควรรู้ เหมือนหวักลอย เมือรู้วา่มนัคนั กินไม่ได้ เรายงัจะกินอยูห่รือ
กมี็แต่จะทิงเท่านนั มนัรู้อยา่งนีแหละ

ทีนีรู้ซึงเขา้ไปกวา่นนัอีก รู้วา่อนันีดี อนันีไม่ดี มนัผดิ ไม่เป็นประโยชน์ เดือดร้อนทงัแก่ตนและผูอื้น พิจารณา
แลว้รู้ได้ นีเรียกวา่ความรู้อนัหนึง ถา้มนัรู้ตามความเป็นจริงแลว้ ไม่มีอะไรสามารถคลีคลายจิตใจของเราได้ อยา่ง
เราจะทาํดี ใครวา่ไม่ดีอยา่งไรเรากไ็ม่ทิง เราทาํถูกอยู่ ใครวา่ผดิ เรากไ็ม่ทิง เราไม่บา้ เขาวา่บา้ เรากไ็ม่ทิงไป เป็น
บา้อยา่งเขาวา่ แต่คนเราชอบทิงเจา้ของ เราไม่บา้ เขาวา่บา้กโ็กรธ เลยเป็นบา้อยา่งเขาวา่ เราทาํดีเขาวา่ไม่ดี ไป
โกรธเขา เลยไปเอาของไม่ดีกบัเขา มนัทิงเจา้ของอยา่งนีแหละ ไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจา้ของ

ภาษาธรรมะทีพระพทุธเจา้ท่านสอนนนั กส็อนใหแ้ก่พวกเราทงัหลายนีแหละ พวกเราทีเป็นปุถุชนใหเ้ป็นอริยชน
เหมือนเราจะสร้างบา้นเรือน เรากต็อ้งหาสิงทียงัไม่สาํเร็จ จะเป็นเสา เป็นขือ เป็นแป ฯลฯ มนัไม่ไดส้าํเร็จมาเลย
ทีเดียวหรอก เราตอ้งไปแปลงสภาพมนัขึนมา เสาเรือนกดี็ เดิมเกิดจากไมที้มนัยาวมนัคดอยู่ ซึงรวมอยูก่บัตน้ไม้
นนัแหละ เราตอ้งไปเลือย ไปแปรรูปออกมา คนฉลาดกส็ามารถนาํเอามาสร้างบา้นเรือนได้

เรากเ็หมือนกนั ยงัเป็นปุถุชนอยู่ มีลูก มีเมีย มีอะไรต่างๆ เป็นธรรมดาของโลก แต่ถา้เรารู้จกัการภาวนา รู้จกั
ธรรมะแลว้ กส็ามารถระบายสิงทีไม่ดี สิงทีผดิออกได้ ไม่วนันีกพ็รุ่งนี ไม่นอ้ยกม็ากเหมือนกบัเราแบกของหนกั
เมือเอาทิงไปทีละนอ้ยๆ ทิงบ่อยๆ มนักเ็บาได้ เมือทิงไปๆ ผลทีสุดกว็างหมด เหมือนกบัเราแบกไมฟื้นนนัแหละ
เมือถึงกระท่อมกทิ็งโครมเลย มนักเ็บาเห็นไหมล่ะ นีความเบาเป็นอยา่งนี



ความชวัทงัหลายทีเราทาํมามนัหนกัใจของเรา เราค่อยฝึกหดัปฏิบติัไปๆ ใจมนักค่็อยสวา่งไสว ของยากกเ็ลยกลาย
เป็นของง่ายของมืดมนักส็วา่ง ของสกปรกมนักส็ะอาด รู้จกัหลกัประพฤติปฏิบติัอยา่งนนั รู้เรืองอยา่งนนัคือ
ธรรมะ ถา้ไม่รู้เรือง ท่านบอกวา่ อนิจจงัทุกขงั อนตัตา อยา่งนีเรากไ็ม่รู้อะไร

คนเราถา้ไม่ไดอ้บรมธรรมะ กเ็หมือนกบันกัมวยทีไม่ไดซ้อ้มหรือเหมือนหมอลาํทีไม่ไดเ้รียน ถึงเวลากขึ็นเวทีเลย
จะเป็นอยา่งไรจะน่าฟังไหม จะน่าฟังไดอ้ยา่งไร เพราะไม่ไดท่้องกลอนลาํเลย มวยไม่ไดซ้อ้มกเ็ช่นกนั พอขึนเวที
คู่ชกเขากจ็ะเลือกชกเอาตามใจชอบนนัแหละ

ฉนัใด เราอยูก่บัลูกหลาน กบัสิงของ สกลร่างกาย ลว้นแต่เป็นของไม่จีรังยงัยนื เป็นอนิจจงั คือไม่เทียง วนันีเสีย
ไป พรุ่งนีไดม้าวนันีดีใจ พรุ่งนีเสียใจ มนัเป็นอยา่งนี เปลียนไปเปลียนมา เพราะอนิจจงั มนัไม่เทียง ไม่แน่นอน
ทงัภายนอก ภายในสกลร่างกาย ไม่แน่นอนทงันนั วนันีดี พรุ่งนีอาจเจบ็โน่นปวดนีกไ็ด้ มนัเป็นอยูอ่ยา่งนนั ถา้
คนไม่เขา้ใจกน็อ้ยอกนอ้ยใจในสิงเหล่านี วา่ทาํไมจึงเป็นอยา่งนี อชัฌตัตา ธมัมา ธรรมภายใน ของภายใน คือ
สกลร่างกายของเรานี บางทีเจบ็โน่นปวดนี เจบ็ขา ปวดทอ้ง มนัไม่แน่นอน พะ-หิทธา ธมัมา ธรรมภายนอก คือ
ของผูอื้น หรือสิงของต่างๆ เช่นตน้ไม้ ภเูขา เป็นตน้

พวกเรามีทงัโยมผูห้ญิง โยมผูช้ายกเ็หมือนกนั ถา้พดูไม่ถูกใจกโ็กรธ ถา้พดูถกูใจกห็วัเราะ เอามะขามเปรียวมาให้
ทาน กห็ลบัตาหยไีปทุกคนเหมือนกนันนัแหละ ถา้หวานกห็วานเหมือนกนั มนัเหมือนกนัโดยสณัฐาน ลกัษณะ
จิตใจนีกเ็หมือนกนั สิงทงัหลายเหล่านีแหละทีเราอาศยัอยูเ่คยรู้เรือง แต่คนเราไม่เป็นอยา่งนนั อนันีของเรา อนั
นนัของเขา อนันีของฉนั อนันนัของคุณ เกิดเรืองเกิดราวจนยงิกนัฆ่ากนัความจริงมนัไม่มีอะไรสกัอยา่ง เมือยงัอยู่
กท็าํมาหากินไป ผลทีสุดแลว้กไ็ม่ไดเ้อาอะไรไปหรอก ตอนมากไ็ม่ไดเ้อาอะไรมา เวลาไปกไ็ม่ไดเ้อาอะไรไป ทาํ
มาไวต้รงนีกทิ็งตรงนี ถา้คนรู้จกัธรรมะแลว้กผ็อ่นผนัได้ อภยักนัได้ บางสิงบางอยา่งผูไ้ม่รู้อะไรกเ็อาแลว้ ไม่ยอม
กนั

อาตมาเคยเห็นหมาตวัหนึง เอาขา้วใหม้นักิน มนักินแลว้กินไม่หมด มนักน็อนเฝ้าอยูต่รงนนั อิมจนกินไม่ไดแ้ลว้
กย็งันอนเฝ้าอยูต่รงนนัแหละ นอนซึม ประเดียวกช็าํเลืองตาดูอาหารทีเหลือ ถา้หมาตวัอืนจะมากิน ไม่วา่ตวัเลก็
ตวัใหญ่กข็ู่... โอ.้..ไก่จะมากินก็ โฮ่งๆๆทอ้งจะแตกอยูแ่ลว้ จะใหเ้ขากินกไ็ม่ได้ หวงไว้

มาดูคนกเ็หมือนกนั ถา้ไม่รู้จกัธมัมะธมัโม กไ็ม่รู้จกัผูน้อ้ยผูใ้หญ่ ถูกกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ เขา้ครอบงาํจิต
ใจ แมจ้ะมีสมบติัมากมายกห็วงไว้ ไม่รู้จกัเฉลียเจือจาน แมแ้ต่จะใหท้านแก่เดก็ยากจน หรือคนชราทีไม่มีจะกินก็
ยาก อาตมามาคิดดูวา่มนัเหมือนสตัวจ์ริงหนอ คนพวกนีไม่มีคุณสมบติัของมนุษยเ์ลย พระพทุธองคต์รัสวา่มนุษย์
ดิรัจฉาโน มนุษยเ์หมือนสตัวดิ์รัจฉาน เป็นอยา่งนนัเพราะขาดความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ฉะนนั พระพทุธเจา้จึงวา่ใหพ้ากนัมีศีล ความมีศีลดีอยา่งไรบางคนวา่มีศีลแลว้จะไปสวรรค์ ไปนิพพาน เรือง
สวรรค์ เรืองนิพพานกคื็อเรืองความสุขหรือความดีทงัหลาย ถา้มีศีลธรรมแลว้อยูก่นัสบายไม่ก่อกวน ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะ ใส่บา้นใส่เมือง ใส่พีป้านา้อา ใส่เจา้ใส่นาย บ่าวไพร่ราษฎร ไม่มี ถา้เรามีศีลธรรม
กอ็ยูเ่ยน็เป็นสุข สมกบัทีพระท่านวา่

สีเลนะ สุคะติง ยนัติสีเลนะ โภคะสมัปะทา

สีเลนะ นิพพติุง ยนัติตสัมา สีลงั วโิสธะเย



เวลาใหศี้ลสุดทา้ยท่านสรุปอยา่งนี พวกเราวา่ มว้นศีล (สรุปหรือบอกอานิสงส์) ทาํไมจึงวา่มว้นศีล กเ็หมือนเรา
สานตระกร้านนัแหละ สานแลว้เรากม็ว้น (ขมวด) ปากมนั แลว้ทาํหูใส่ ทาํสายใส่

สีเลนะ สุคะติง ยนัติ จะมีความสุขเพราะศีล มีความสุขเพราะทาํถูก นายจา้งกบัลูกจา้งมีความซือสตัยต่์อกนั หรือ
บ่าวไพร่ราษฎรพีนอ้งกซื็อสตัยต่์อกนั มนักส็บายเท่านนั สีเลนะ โภคะสมัปะทาสมบติัทงัหลายกมี็ขึนมา ถึงมี
นอ้ยกส็บาย มีหลายกไ็ม่ลาํบาก ไม่แก่งแยง่กนั นีคือความสบาย

ถา้พดูถึงศีล เอากระเป๋าวางไวริ้มทางกไ็ม่หาย ของอยูบ่า้นกไ็ม่หาย สบาย ถา้คนไม่มีศีลล่ะ อยูใ่นกระเป๋ากางเกง
มนัยงัแยง่เอาเลย คนแก่ขึนรถไฟเอาสตางคใ์ส่กระเป่า เสร็จพวกนนั คนแก่ตกรถเลย นีถา้ไม่มีศีลมนัเดือดร้อน
อยา่งนี มนัเป็นทุกขะติง ยนัติ ไม่ใช่สุคะติง ยนัติ ทุกขเ์พราะเบียดเบียนกนั กเูอาของมึง มึงเอาของกทู่านวา่สีเล
นะ สุคะติง ยนัติ สีเลนะ โภคะสมัปะทา เพราะฉะนนัผูมี้นอ้ยกส็บายตามนอ้ย ผูมี้มากกส็บายตามมาก เหมือน
สตัวห์รือแมลงบางจาํพวก มี ๒ ขาเท่ามนุษยนี์กส็บาย มีสีขากส็บาย มีหลายขาเหมือนกิงกือ มนักส็บาย โดย
เฉพาะในกลุ่มผูมี้ศีล ใครมีมากกส็บายใครมีนอ้ยกส็บาย จะไปหาทีไหนกนัล่ะ ไม่ใช่ชาติหนา้ ไม่ใช่ชาติไหนชาติ
ปัจจุบนันีแหละ ถา้พากนัสร้างบุญสร้างกศุล คือสร้างจิตใจของตน คนทุกวนันีสร้างบุญ ไม่รู้จกัวา่บุญอยูต่รง
ไหน ไม่รู้เรือง พากนัไปทาํบุญ กไ็ปรืนเริงสนุกสนาน กินเหลา้เมายา กเ็สร็จกนัแค่นนัสนุกเท่านนั

บุญกศุลคือความดี ไม่ก่อกวน ไม่สร้างความเดือดร้อนวุน่วายดงันนัจึงวา่เราไม่เคยไดฟั้งธรรมพระพทุธเจา้เลย
เวลาของหาย ลูกตาย เมียตาย จึงพากนัร้องไหต้าเปียกตาแฉะ ทาํไมถึงเป็นอยา่งนนัเพราะไม่ไดฝึ้กไว้ ไม่ไดซ้อ้ม
ไว้ ไม่รู้วา่ของมนัเกิดไดต้ายได้ มนัหายเป็น มนัเป็นเรืองธรรมดาจริงๆนะ ดูซิ บา้นไหนเมืองไหนมนักเ็ป็นอยา่ง
นี

พระพทุธเจา้ท่านใหม้าภาวนา ภาวนาคืออะไร คือมาทาํจิตใจใหส้งบเสียก่อน ปกติใจมนัมีอะไรหุม้ห่ออยู่ เป็นใจ
ทียงัเชือไม่ได้ ถา้มาทาํใหส้งบแลว้ มนัจะเกิดความรู้สึกขึนมา ใจมนัสบาย สงบ มนัจะแสดงอะไรออกมา เห็นรูป
เห็นเวทนา เห็นสญัญา เห็นสงัขาร เห็นวญิญาณ มนัจะค่อยพิจารณาไป เกิดความรู้วา่ อนันีมนัพาดีพาไม่ดีพาผดิ
พาถกู ท่านใหพ้ิจารณาอนันีก่อน เรียกวา่ สมถภาวนา เมือใจเราสบาย มนัสวา่ง มนัขาว มนัสงบ ความนึกคิดที
จิตใจกส็บายขึนมนัต่างจากความนึกคิดของคนทีไม่สบายใจ มีความโลภ ความโกรธความหลงอยูใ่นใจ คือคนนึก
คิดไม่ดี ใจไม่สบาย คิดไปทวั คิดจนไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน คิดไปสารพดั คิดแต่เรืองไม่สบายนนัแหละ ถา้ใจ
สบายล่ะ คิดไปไหนกมี็แต่เรืองสบาย เรืองสงบ เรืองระงบั มีแต่เรืองเป็นประโยชน์ทงันนั ถา้จิตใจมนัเป็นแลว้ ก็
เป็นอยา่งนนั ดงันนัท่านจึงใหพ้ิจารณาเรียกวา่ ภาวนา

อยา่งพวกเราทงัหลายทีพากนัทาํวนันี บางคนอาจไม่เคยทาํเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากบัคนนนัคนนี ไดค้าถาแลว้
กไ็ปภาวนาใหพ้อ่ใหแ้ม่ ใหค้นโนน้คนนี สตัวโ์นน้สตัวนี์ ใหต้นเองไม่มี ตนไม่มีความดีแต่จะใหค้วามดีแก่คน
อืน จะเอาความดีทีไหนไปใหเ้ขา อยา่งเราจะภาวนาใหพ้อ่แม่หรือใครกต็าม ทงัทีมีชีวิตอยู่ หรือล่วงลบัไปแลว้
เบืองแรกเราตอ้งภาวนาใหต้วัเองก่อน เพือชาํระความชวัออกจากจิตใจใหค้วามดีปรากฏขึนในตวัเรา ต่อจากนนั
จึงแผค่วามดีทีตนมีตนไดใ้หแ้ก่คนอืน อยา่งนีจึงจะสาํเร็จประโยชน์ได้ ไม่ใช่วา่ใหท้งัๆทีตนเองไม่มี นีคือความ
เขา้ใจผดิ ภาวนาแลว้กไ็ม่เกิดประโยชน์อะไร

การภาวนา คือทาํใหเ้กิดขึน มีขึน ทีไม่รู้ทาํใหม้นัรู้ ทีไม่ดีทาํใหม้นัดี ใจเป็นบาปเป็นกรรม ทาํใหเ้ป็นบุญเป็น
กศุล การสร้างบุญไม่ใช่ทาํโดยการใหท้านอยา่งเดียว การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรม เหล่านี
เป็นบุญทงัหมด เป็นเหตุทีจะใหบุ้ญเกิด บางคนจะทาํบุญแต่ละที กค็อยแต่จะใหมี้เงินมากๆเสียก่อน เลยไม่ไดท้าํ



สกัที เห็นคนอืนทาํกอ็อนซอน* กบัท่าน คิดวา่เพินบุญหลายหนอคนไม่รู้จกับุญ บุญไม่ใช่อยา่งนนั การละความ
ชวั ละความผดิมนักเ็ป็นบุญแลว้ การรักษาศีล การเจริญภาวนา การฟังพระธรรมเทศนาทาํใหเ้กิดความเฉลียว
ฉลาดขึนมา เหล่านีกท็าํใหเ้กิดบุญขึนได้ แลว้คนเราสมยันีเขา้ใจวา่ การทาํบุญ กคื็อการใหท้านเท่านนั เพราะ
ส่วนมากไดย้นิพระท่านเทศน์เรือง ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมตัถ-บารมี แต่ไม่ไดอ้ธิบายใหเ้กิดความเขา้
ใจ

คนส่วนมากจึงมกัเขา้ใจกนัวา่ การทาํบุญคือ การนาํเอาสิงของไปถวายพระมากๆ คนยากจนกเ็ลยทาํไม่ได้ เพราะ
ไม่เขา้ใจภาษาบาลีดงัทีกล่าว

ความจริงเรืองการใหท้าน ท่านแบ่งไว้ ๓ ระดบั คือ การเสียสละสิงของภายนอก จดัเป็นทานบารมี การสละ
อวยัวะ จดัเป็นทานอุปบารมี การสละชีวิต จดัเป็นทานปรมตัถบารมี หรืออีกอยา่งหนึงวา่ ยอมเสียทรัพยเ์พือ
รักษาอวยัวะ ยอมเสียอวยัวะเพือรักษาชีวติยอมเสียชีวติเพือรักษาธรรม

เหล่านีถา้เราเขา้ใจกไ็ม่มีปัญหา ไม่วา่คนรวยคนจนกส็ามารถทาํบุญใหท้านได้ โดยเฉพาะทานทีไม่ตอ้งสินเปลือง
ทรัพยสิ์นเงินทองคือ อภยัทาน ซึงทุกคนสามารถทาํได้ และทานชนิดนีพระพทุธเจา้ทรงสรรเสริญดว้ย ดงันนัการ
สร้างคุณงามความดีมีอยูห่ลายอยา่ง ใหพ้ากนัเขา้ใจ บางคนคิดวา่การทาํบุญใหท้านไดผ้ลอานิสงส์มาก กทุ่็มเทใส่
จนหมดเนือหมดตวั ไม่รู้เรือง

ส่วนคนรู้เรือง มีขนาดไหนกใ็ชไ้ปขนาดนนั มนัอยูที่การกระทาํถา้ทาํถูกมนัเป็นบุญเป็นกศุลทุกอยา่งนนัแหละ
ตวัอยา่งเช่น การช่วยเขาขดุบ่อนาํริมถนน เราผา่นไปกไ็ดเ้ห็น เขาทาํอะไรกช่็วยทาํ ถามวา่ไดบุ้ญไหม ตอบวา่ได้
ไดอ้ยา่งไร การช่วยเขาขดุบ่อนาํต่อไปภายหนา้เรากไ็ม่ตอ้งซือนาํ ใครผา่นมากไ็ม่ตอ้งซือกิน เพราะเป็นนาํ
สาธารณะใหค้วามสุขแก่มนุษยท์วัๆไป อยา่งนีเป็นตน้

อยา่งเราอยูศ่าลา กช่็วยเขาปัดกวาด เขาถอนหญา้ เรากช่็วยเขาทาํอะไรก็ช่วย ไปอาศยับา้นเขาอยูก่เ็หมือนกนั จะ
เป็น ๒ วนั๓ วนั กต็อ้งช่วยเขาทาํในสิงทีเราทาํได้ นีเรียกวา่บุญ บุญมนัอยูที่ใจของเรา บา้นไหนมีบุญเรารู้ได้
คนในบา้นรู้จกัเคารพพอ่แม่ เคารพผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ทาํอะไรกมี็ความสุข มีความหมาย คนไม่รู้จกับุญกว็ุน่วายอยูน่นั จะ
ทาํบุญแต่ละครังตอ้งฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ ฆ่าววั ไม่รู้จกัเสียเลยจริงๆ บุญไม่ลาํบากอยา่งนนันะ ง่ายๆทาํไปแลว้สบาย
คิดขึนมาตอนไหนกส็บายใจ จะอยูบ่า้นไหนเมืองไหนกส็บาย ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ถา้เขา้ถึงธรรมะแลว้เป็น
อยา่งนนั

โยมผูช้ายกรู้็เรืองโยมผูห้ญิง โยมผูห้ญิงกรู้็เรืองโยมผูช้าย คนหนึงโมโห อีกคนหนึงกเ็ฉยเสีย ปล่อยเสีย มนัก็
สบาย ถา้ไม่รู้จกัศีลรู้จกัธรรม กท็ะเลาะกนัทงัเชา้ทงัเยน็ กหูนึง มึงสอง ไม่รู้จกัหยดุ ผลทีสุดกพ็งั มนักเ็ดือดร้อน
ถา้รู้จกัศีล รู้จกัธรรม ไม่ตอ้งเถียงกนัหรอก พดูกนัคาํสองคาํกรู้็เรือง หยดุ มีความเคารพกนัอยา่งนนั ผูไ้ม่มีศีลมี
ธรรมกด็นักนัอยูน่นัแหละ กสูอง มึงสาม กสีู มึงหา้ เอาตลอดคืนเลย อยา่งนีเรียกวา่ หาความไม่ดีมาใส่ตวัเอง
คือยงัไม่เขา้ใจธรรมะ ถา้รู้จกัธรรมะแลว้ โยมผูห้ญิงผูช้ายอยูด่ว้ยกนัสบาย ซือสตัยต่์อกนั จะพดูอะไรกพ็ดูแต่คาํ
จริงคาํสตัย์ ไม่นอกใจกนั อนัไหนผดิไปแลว้กใ็หม้นัแลว้กนัไป อยา่เกบ็เอามาพดู มนักจ็บ อนันีไม่อยา่งนนัของ
เก่าตงัแต่สมยัไหนกข็ดุคน้มาวา่กนั จนเกิดทะเลาะกนัวุน่วาย



อยูใ่นวดัวาอาราม พระเจา้พระสงฆมี์ความสามคัคีกนั องคห์นึงพดูแลว้กจ็บ ไม่มีปัญหา อยูใ่นบา้นในเรือนก็
เหมือนกนั พอ่แม่พดูแลว้กแ็ลว้กนั นีเรียกวา่อาํนาจของศีลของธรรม ถา้มีศีล มีธรรม มนัง่ายอยา่งนี สีเลนะ สุคะ
ติง ยนัติ... เราจะมีปัญญาพน้จากทุกขไ์ดก้เ็พราะศีลนีแหละ ใหเ้ราพิจารณาอยา่งนี

เมือก่อน มีโยมคนหนึงเป็นชาวส่วย มาหาอาตมา ถามวา่ "ครูบาจารย์ ใหข้า้นอ้ยรักษาศีล จะใหกิ้นอะไร" 
อาตมาตอบวา่ "กกิ็นศีลนนัแหละ" กินอยา่งไร แกสงสยั เลยบอกวา่ รักษาไปเถอะ เดียวกไ็ดกิ้นหรอก แกคิดไม่
ออก แยจ่ริงๆ วนัหนึงแกมารักษาอุโบสถ แกบอกวา่ไม่รู้คิดอยา่งไรหนอ จึงไม่ใหกิ้นขา้วเยน็ ลองกินดูกไ็ม่เห็น
เป็นอะไร เห็นแต่มนัอร่อยเท่านนั แกวา่ แลว้ทาํไมจึงไม่ใหกิ้น แกคิดไปเลยลองกินดูวา่มนัจะผดิเหมือนผเีขา้จา้ว
ศนูยห์รือเปล่า กินดูแลว้กไ็ม่เห็นเป็นอะไร ดีเสียอีก แกวา่ ชวัขนาดนนักมี็นะคนเรา แกมารักษาศีล อาตมาเลย
บอกวา่ เอา้ ใหรั้กษากนัจริงๆ ลองดู ทุกวนันีรู้จกัแลว้ อาตมากลบัไปเยยีมทีภูดินแดง (สาขาที ๓) แกมากราบ
ทุกปี มาสารภาพกบัอาตมาวา่ "โอย๊ ครูบาจารย์ แต่ก่อนผมไม่รู้เรืองจริงๆ ครูบาจารยว์า่ใหกิ้นศีล ผมไม่รู้เรือง" 
เดียวนีคิดไดแ้ลว้ กกิ็นศีลอยา่งครูบาจารยว์า่ ทุกวนันีเลยสบาย

คนเราใหรั้กษาศีล รักษาธรรม กก็ลวัแต่ทุกขย์ากลาํบาก มนัไม่ใช่อยา่งนนันะ ศีลธรรมใหค้วามเบาความสบายแก่
เรา ไม่มีโทษไม่มีภยั คิดไปขา้งหนา้ คิดไปขา้งหลงักส็บาย ถา้มีศีลธรรม คิดไปขา้งหลงั ความผดิเรากรู้็จกั เมือ
รู้จกัเรากล็ะพวกนนั ต่อไปกบ็าํเพญ็คุณงามความดี มองไปขา้งหนา้กส็บาย มองไปขา้งหลงักส็บาย ดงันนัความ
ทุกขท์งัหลายมนัอยูที่ความเห็นผดิ ถา้เห็นผดิมีทุกขท์นัที ถา้เห็นถูกแลว้กส็บาย พระศาสดาท่านจึงใหส้ร้างความ
เห็น การฟังเทศน์ฟังธรรม กเ็พือสร้างความเห็นของเรา คือเรายงัเห็นไม่ถูกตอ้ง

ความจริงสิงทงัหลายทงัปวงนนัมนัพอดี มนัสมาํเสมออยูทุ่กสิงทุกอยา่ง เหมือนตน้ไมใ้นป่านนัแหละ ตน้ยาวกมี็
ตน้สนักมี็ ตรงกมี็คดกมี็ ตน้ทีมีโพรงกมี็ มีทุกอยา่ง มนัพอดีของมนั คนตอ้งการตน้คดกไ็ปเอา ตอ้งการตน้ตรงก็
ไปเอา อยากไดต้น้สนัตน้ยาวกไ็ปเอามนัเลยพอดีของมนั ในโลกนีกเ็หมือนกนั มีทุกสิงทุกอยา่ง แต่เราไม่รู้จกัเอา
มาใช้ ถา้เอามีดมาใชก้เ็อาสนัมนัมาใช้ มีดเล่มเดียวกนันนัแหละ ใชไ้ม่เป็นกไ็ม่เกิดประโยชน์

ธรรมทงัหลายกเ็หมือนกนั ถา้เราพิจารณาไม่ถูกเรืองกไ็ม่ไดบุ้ญไม่ไดป้ระโยชน์ เหมือนคนฟังธรรมไม่เขา้ใจ ไม่
ไดธ้รรมะ ปัญญากไ็ม่เกิด เมือปัญญาไม่เกิด ความเห็นถูกมนักไ็ม่มี ถา้ความเห็นไม่ถูกตอ้ง การปฏิบติักไ็ม่เป็น
ผล ผลสุดทา้ยฟังเทศน์ฟังธรรมกเ็ลยเบือเพราะฟังแลว้ไม่ไดอ้ะไรอยา่งนีกมี็ อนันีเพราะความไม่เขา้ใจในธรรมะ
ถา้เขา้ใจในธรรมะแลว้ไม่มีปัญหา สบาย

นนัแหละท่านจึงบอกวา่ ธมัโม จะ ทุลละโภ โลเก การทีจะไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้นีกย็าก คนพดูคนเทศน์มี
เยอะ ทีไหนๆกมี็ไม่รู้วา่พดูขนาดไหน คนปฏิบติักเ็ยอะ ไม่รู้ปฏิบติัขนาดไหน ไม่รู้ถูกหรือผดิ มนัยาก

ปัพพะชิโต จะ ทุลละโภ ฟังธรรมแลว้จะไดบ้วช ในพระศาสนานีกย็าก เหมือนกบัญาติโยมจะบวชลูกบวชหลาน
แต่ละที มนัหาโอกาสยาก ครันบวชแลว้จะมีศรัทธาประพฤติปฏิบติัตามธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นนักย็าก
ดงันนัทุกวนันีมนัจึงนอ้ยลงไปๆ

พระพทุธเจา้ท่านทรงสอนใหเ้ป็นคนมีปัญญา ถา้ไม่มีปัญญาไม่รู้เรืองจริงๆเหมือนกบัสมยัก่อน มีประเพณีการทาํ
ตน้ดอกผงึ การทาํบุญตน้ดอกผงึเป็นความเชือวา่ ถา้บิดามารดา หรือญาติสายโลหิตสินชีวติไปแลว้ เกรงวา่จะไม่
มีทีอยู่ แลว้จะไดรั้บความลาํบาก หากลูกหลานสร้างปราสาทดอกผงึอุทิศไปใหแ้ลว้ กจ็ะไดมี้วมิานหรือปราสาท



อยูอ่ยา่งสบาย ไม่นอ้ยหนา้ใครในเทวโลก กท็าํกนัไปตามประเพณีบางทีทาํหมดขีผงึเท่ากาํปันนี แต่เอาควายมา
ฆ่า เหลา้หมดไม่รู้กีลงัทาํกนัอยา่งนีจะไดบุ้ญเมือไร

ถา้สมมติวา่เราตาย ลกูหลานทาํตน้ดอกผงึไปให้ เราจะตอ้งการไหม นึกอยา่งนีกน่็าจะเขา้ใจนะพวกเรา ตน้ดอก
ผงึมนัจะพาไปสวรรคไ์ปนิพพานไดเ้มือไร มนัเรืองเกจิอาจารยเ์ขียนกนัขึนมาวา่ทาํอยา่งนีไดบุ้ญหลาย ใครทาํ
แลว้จะไดไ้ปเกิดเป็นนนัเป็นนี เราลองมาพิจารณาดูซิวา่ มนัมีเหตุมีผลแค่ไหน นีแหละคือการทาํตามประเพณี
ใครๆกท็าํกนัมาอยา่งนนั แลว้กม็กัอา้งวา่ทาํกนัมาตงัแต่สมยัปู่ยา่ตายาย อาตมาวา่จะทาํมาตงัแต่สมยัไหนกต็ามที
เถอะ ถา้มนัไม่ถูกกต็อ้งทิงมนัทงัหมดนนัแหละ

พระพทุธเจา้ท่านใหมี้ปัญญา คือใหรู้้ตามความเป็นจริง ความจริงไม่ใช่อยูที่การกระทาํสืบๆกนัมา ความจริงอยูที่
ความจริง เหมือนจิตใจมนัโลภ มนัโกรธ มนัหลง มนัไม่มีตวัรู้ มนักท็าํไปตามจิตทีมนัหลงนนัแหละ กเ็ลยกลาย
เป็นประเพณีถือกนัมาอยา่งนนั อนันนัมนัประเพณีของคน ไม่ใช่อริยประเพณี ไม่ใช่ประเพณีของพระพทุธเจา้ทาํ
ไปกไ็ม่เกิดประโยชน์ นีแหละท่านวา่ฟังธรรม แต่ไม่ไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้ ฟังธรรมจากเกจิอาจารย์ เลยทาํ
กนัไปอยา่งนนั

อยา่งถึงเดือนหา้เดือนหกกเ็หมือนกนั กท็าํพิธีสะเดาะเคราะห์โดยทาํกระทงหนา้ววั ขดุเลบ็มือเลบ็เทา้ใส่ไป ส่วน
มากจะทาํกนัตามทีทีมีความเชือวา่ จะมีผหีรือวิญญาณสิงสถิตอยู่ เช่น ตามทางแยกหรือตน้ไมใ้หญ่ ถา้เป็นสมยันี
กต็รงทีมีอุบติัเหตุเกิดขึนบ่อยๆ วธีิทาํคือนาํเอาตน้กลว้ยมาทาํเป็นกระทง สามเหลียมบา้ง สีเหลียมบา้ง ตามความ
นิยม แลว้ปักธงเลก็ๆไวโ้ดยรอบ ภายในมีเครืองสงัเวย เช่น ขา้วดาํ ขา้วแดง ต่อจากนนักเ็ชิญหมอผี หรือคนทรง
มาทาํพิธีสวดเซ่นผหีรือวิญญาณ มนัไม่ถูกหรอก เหล่านีมีแต่เรืองนอกรีตนอกรอยคนอืนทาํกท็าํกนัเลยไม่รู้เรือง

นีแหละเพราะไม่ไดฟั้งธรรมะของพระพทุธเจา้ ไปฟังแต่อยา่งอืนลว้นแต่ทาํแลว้ไม่เกิดประโยชน์ทงัแก่ตนเองและ
ผูอื้น ไม่มีความหมายอะไร สิงทงัหลายเหล่านีมนัเนืองจากการฟัง ท่านจึงใหฟั้ง เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะ
โย พระพทุธเจา้ท่านสอนวา่สิงต่างๆ มีเหตุมีปัจจยั ถา้เหตุดี ผลกดี็ ถา้เหตุไม่ดี ผลกไ็ม่ดี เหตุถูก ผลกถู็กเหตุไม่
ถูก ผลกไ็ม่ถูก ใหดู้เหตุของมนั ผูมี้ปัญญากต็รัสรู้ธรรมะ เราตอ้งพิจารณาวา่สมเหตุสมผลหรือไม่ เหมือนทีกล่าว
มานนัแหละ การทาํตน้ดอกผงึนนัจะกนันรกอเวจีไดไ้หม อาตมาวา่ ถา้ไม่หยดุทาํความชวัแลว้ มนัหยดุความผดิ
ไม่ได้ ใหเ้ราพิจารณาอยา่งนี ถา้เรามีหลกัพิจารณาอยา่งนีจะสบาย บุญกจ็ะค่อยเกิดขึน จะค่อยรู้ค่อยเห็นเรือยๆไป

ทุกวนันี บริษทับริวารของพวกเราทงัหลาย คือ ภิกษุ ภิกษุณีสามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา พระ เณร
อุบาสก อุบาสิกาบริษทั ๔ ยงัมีอยู่ แต่กน็อ้ยไป หมดไป เราสงัเกตไดง่้ายๆวา่ ทุกวนันีนกับวชนกัพรตทีเป็นเนือ
นาบุญของพวกเรา ทีเป็น สุปฏิปันโนปฏิบติัดี อุชุปฏิปันโน ปฏิบติัตรง ญายปฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบติัเพือพน้ทุกข์
หาดูซิ มีไหม

ทุกวนันีเราอ่านธรรมะกนัทงันนัแหละ แต่เป็นธรรมทีแต่งขึนภายหลงั เราฟังไม่เขา้ใจ หรือเขา้ใจไปอยา่งอืน
อยา่งบางตาํรากล่าววา่พระยาธรรมจะมาตรัส และจะนาํตะแกรงทองคาํมาร่อน เรากเ็ขา้ใจวา่เป็นตะแกรงทองคาํ
จริงๆ ซึงเป็นความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้ง แมแ้ต่เรืองพระยาธรรมกเ็ช่นกนั พากนัเขา้ใจวา่จะตอ้งคอยจนกวา่พระศรี-
อารยเมตไตรยมาตรัส อนันีมนัไกลไป ไม่ใช่พระยาธรรมองคน์นั ในทีนีท่านหมายถึง จะมีครูบาอาจารยที์
ประพฤติดีปฏิบติัชอบมาประกาศธรรมะ มาช่วยบอกวา่ อนันนัผดิอนันนัถูก เรียกวา่ร่อน คนไหนปัญญานอ้ย นึก
ไม่ถึง ไม่เชือกห็ลุดไปๆ พระยาธรรมกคื็อเรืองธรรมะนนัเอง คือธรรมะอนัแทจ้ริงจะค่อยพน้ขึนมา



สิงทงัหลายทงัปวงเมือเจริญขึนมนักเ็สือม เหมือนมะม่วง ขนุนเมือสุกเตม็ทีมนักห็ล่น พอเมลด็ถูกดินกเ็ป็นตน้
งอกขึนมาใหม่อีกฉนัใด ธรรมะถา้เสือมเตม็ทีแลว้ กจ็ะเกิดปฏิกิริยาขึนมา สาวกของพระพทุธเจา้ยงัมีอยู่ พระ
ศาสนาของพระองคย์งัไม่จบสิน เป็นเหตุใหก่้อธรรมทีแทจ้ริงขึนมาประกาศได้ เรียกวา่นาํตะแกรงทองคาํมาร่อน
คือนาํธรรมะมาอธิบาย แนะนาํพรําสอนประชาชนพทุธบริษทัใหเ้กิดความเขา้ใจ ผูที้มืดหนา ปัญญาหยาบกไ็ม่
คา้ง เพราะไม่เชือ ไม่มีศรัทธา ไม่ไดพ้ิจารณา ถา้ผูมี้บุญวาสนาพิจารณาดู มนัจริง นีคือผูที้คา้งตะแกรงทองคาํ ไม่
ใช่ตะแกรงทีทาํจากไมไ้ผต่ามธรรมชาติบา้นเราไม่ใช่อยา่งนนั คาํสอนของพระพทุธเจา้จะมาชกัจูงพวกเราทงั
หลายหมายความวา่ธรรมะจะเจริญขึนๆ ทีจมกจ็มไป ทีฟกูฟ็ขึูน

เดียวนีเราจะหาทีพึงไม่ไดแ้ลว้ อยา่งนกับวช นกัพรต ลูกหลานของเรามาบวชกนัทุกวนันี ส่วนมากก็บวชเจด็วนั
สิบหา้วนัเท่านนัแหละ แลว้กสึ็กไปๆ เลยไม่มีใครอยูว่ดั วดัเลยไม่เป็นวดั เพราะไม่มีใครอบรมสงัสอนกนั ไม่มีที
เกาะทียดึทีมนัหมาย เพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนา ขาดการอบรมบ่มนิสยั มนัขาดอยา่งนี เลยมีแต่เรือง
เดือดร้อนกระวนกระวาย การบวชส่วนมากกบ็วชกนัตามประเพณีชวัคราว ทุกวนันีวดักเ็ลยเป็นเหมือนคุก
เหมือนตะราง เขา้ไปกร้็อนทนัที อยูไ่ม่ได้ ทีทีมนัเยน็เลยกลบัเป็นทีร้อนทุกวนันี ทีถูกกเ็ลยกลายเป็นผดิ เพราะ
คนไม่ไดอ้บรมธรรมะ ดงันนั พวกเราทงัหลายจึงขอใหเ้อาไปพินิจพิจารณาใหม้นัดีๆ

ทุกวนันีนบัวนัจะยาก เพราะโลกกบัธรรมะมนัแข่งกนั ฝ่ายโลกเขามีอะไรบา้ง ของกินมีหลายสิงหลายอยา่ง ของ
ทีจะฟังกเ็ยอะ สิงทีจะดูกเ็ยอะแยะ ไม่เหมือนสมยัก่อน ทีนีหนัมาดูทางธรรมะมีอะไรบา้งมีแต่เรืองปัญญาบารมี
ปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมตัถบารมี ฟังกนัไม่รู้เรือง มนัจึงไม่เขา้ถึงสนัหลงัของมนุษยทุ์กวนันี เลยไม่รู้เรืองรู้
ราว

ความจริงเรืองปัญญาบารมีกร็วมอยูใ่นบารมี ๑๐ มี ทาน ศีลเนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน
เมตตา อุเบกขาบารมีเหล่านีท่านแจกออกเป็น ๓ หมวด คือ บารมี อุปบารมีปรมตัถบารมี รวมเป็นบารมี ๓๐ ทศั
ทีพระโพธิสตัวก่์อนทีจะตรัสรู้ตอ้งบาํเพญ็ใหไ้ดค้รบบริบูรณ์ทุกๆพระองค์ ปัญญาบารมีกแ็ยกเป็น๓ ระดบั
เหมือนกบัทานบารมี คือปัญญาระดบัปกติธรรมดา ระดบักลาง และระดบัสูงสุด ตวัอยา่งเช่น ปัญญาระดบัศีล
ขจดักิเลสส่วนหยาบ ปัญญาระดบัสมาธิ ขจดักิเลสส่วนกลาง ปัญญาระดบัสูง ขจดักิเลสส่วนละเอียด แต่โดยมาก
ฟังกนัไม่รู้เรือง จึงมกัจะมีปัญหา

เวลาทาํบุญกเ็หมือนกนั นิมนตพ์ระไปสวดมนต์ สวดมงคลสวดยงักะอึงร้อง ผูฟั้งไม่รู้เรือง เพราะไม่ไดอ้ธิบายให้
คนฟังเขา้ใจเลยเร่งใหพ้ระสวดจะไดจ้บเร็วๆ แลว้รีบกลบัวดั เขากจ็ะไดฟั้งหมอลาํกนัสนุกสนาน เฮฮากนัทงัคืน
มนัจะเหลืออะไรพวกเรา เพราะโลกมนัทบัถมหมดแลว้ ลูกหลานของเราทุกวนันียนิดีในรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นคนมกัใหญ่ใฝ่สูง สอนกนัไม่ฟัง เพราะขาดธรรมะ ฉะนนัผูที้จะไดม้าอบรมบ่มนิสยั
ทุกวนันีจึงหายาก

อาตมาถึงวา่ญาติโยมเป็นผูมี้บุญมาก ทีมีวดัปฏิบติัอยูใ่กลเ้หมือนกบัเรามีทนายความไวป้ระจาํบา้น หรือมีแพทย์ มี
หมอประจาํเรือน เมือตวัเรากดี็ ลกูเมีย พีนอ้งเราไม่สบาย กจ็ะไดไ้ปหาแพทยห์าหมออุ่นใจ อนันีฉนัใด ความ
ทุกข์ ความไม่สบาย ความเดือดร้อนต่างๆเราจะไดห้าโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลเวลา อยา่งนอ้ย๗ วนั
ครังหนึงกย็งัดี ไดม้าอบรมบ่มนิสยั มาไดย้นิไดฟั้ง จะไดท้าํลายความคิดผดิ ความเห็นผดิของเรา ตลอดลกูหลาน
ของเรากจ็ะไดส้ร้างนิสยัปัจจยัไปในทางคุณงามความดี แมค้วามผดิจะมีอยู่ กจ็ะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวนั
ขา้งหนา้ได้



อยา่งบา้นหาดเรานี อาตมาเคยมาสมยัก่อน ไดฝึ้กหดัเอาไวปั้จจุบนันีเดก็ๆดีขึนเยอะ พอเห็นพระประนมมือกนั
เป็นแถว แมแ้ต่เดก็ยงัไม่นุ่งผา้กย็งัรู้จกัประนมมือ นีตอ้งหดัเอา ฝึกเอา มนัไดย้นิไดฟั้ง ไดรั้บคาํแนะนาํพรําสอน
มนัจึงเกิด มนัจึงเป็นขึน ค่อยฝึกค่อยหดั จากคนหนึงเป็นสองคน นานเขา้เลยเรียบร้อยสวยงามขึนมาทงันีเพราะ
อาศยัการฝึกหดั อยา่งนีท่านเรียกวา่ อานิสงส์ของการอยูใ่กลว้ดั

ใจเรากเ็หมือนกนั เราฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึนมา เวลากระทบสิงโนน้สิงนีกมี็ความรู้ มีปัญญา
พิจารณา การประพฤติปฏิบติักคื็อสิงเหล่านี สิงไม่ดีทีเราทาํมานาน กค่็อยละค่อยถอนมนัไป เรียกวา่การประพฤติ
ปฏิบติั การปฏิบติัไม่ใช่ปฏิบติัเฉพาะนกับวชเท่านนั ในครังพทุธกาลอยูบ่า้นอยูเ่รือน กเ็ป็นผูถึ้งพระ-รัตนตรัย ถึง
ไตรสรณคมน์ เป็นโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มีเยอะแยะ

บางคนคิดวา่จะไปทาํบุญใหท้านกไ็ม่มีเวลา มนัยุง่ยาก คนไม่รู้จกับุญ บุญเป็นเรืองสร้างคุณงามความดีใหเ้จา้ของ
การสร้างความดีไม่เห็นยากอะไร อยา่งเดินไปเห็นของเขา นึกอยากจะได้ แต่ไม่เอาเพราะกลวัความผดิ กลวับาป
กลวัคุก กลวัตะราง นีกเ็ป็นการสร้างความดีแลว้ เป็นการสร้างความดีใหแ้ก่ตนเอง ถา้ไม่ไดย้นิไม่ไดฟั้ง กไ็ปลกั
ไปฉอ้โกงเขา กเ็ท่ากบัสร้างความชวัใหแ้ก่ตวัเอง มนับาปอยูต่รงนนั บุญอยูต่รงนนั และการปฏิบติักอ็ยูต่รงนนั
เห็นความผดิกไ็ม่ทาํ ไปทีไหนใจกเ็ป็นบุญทีนนั มีความฉลาดอยูใ่นจิตของตนเองอนันีแหละท่านเรียกวา่ ธรรม
ยอ่มรักษาผูป้ฏิบติัไม่ใหต้กไปในทีชวั

ไม่ใช่ธรรมทีเราไปเรียนเอาวชิาอาคม ไดม้าแลว้กบ่็นกเ็สกใส่กอ้นหินกอ้นกรวด แลว้กห็วา่นไปใหม้ารักษาเรา
ไม่ใช่อยา่งนนั ทีวา่พระธรรมยอ่มรักษาผูป้ฏิบติัไม่ใหต้กไปในทีชวั พระธรรมคือใจทีรู้วา่อนันีผดิอนันีถูก อยา่งนี
เป็นไปเพือเบียดเบียนตน เบียดเบียนคนอืนรู้อยา่งนีความผดิความชวักไ็ม่กลา้ทาํ ทาํไม เพราะใจมนัรู้ รู้จกัผดิรู้จกั
ถูก นนัคือธรรมะ ถา้เราไม่ทาํผดิทาํชวั ธรรมะกคุ็ม้ครองเรา ใจเรานนัแหละเป็นผูรู้้จกัธรรมะ นีเรียกวา่พระธรรม
ยอ่มตามรักษา เราปฏิบติัธรรม พระธรรมกต็ามรักษาเรา ใครไม่รู้จกัธรรมะ ธรรมะกไ็ม่รักษา นีเรียกวา่ของรักษา
ของรักษาอยูที่ไหน อยูใ่นธรรมนนัแหละ

แต่คนเรามกัเชือของรักษาในทาํนองไสยศาสตร์ โดยเฉพาะเมือเจอพระธุดงค์ มกัจะมีโยมไปขอของรักษา คือ
คาถาอาคมกนัภตูผปีีศาจ เพือใหต้นแคลว้คลาดจากภยนัตราย ในทาํนองเดียวกนักมี็การเอาอกเอาใจผบีา้นผเีรือน
โดยการทาํหิงบูชา ซึงแฝงดว้ยปริศนาวา่ขนัธ์หา้ ขนัธ์แปด (น่าจะมีความหมายวา่ ศีลหา้ ศีลแปด) เพราะคน
รักษาศีล ศีลกจ็ะรักษาเขาเอง แต่กเ็พียนไปเป็นเรืองผสีางเทวดา จึงตอ้งบูชาดว้ยวตัถุ โดยการเอาดอกไมสี้ดาํสี
แดงไปกอง เอาขา้วแหง้ไปบูชาอยูทุ่กวนั มีแต่หนูเท่านนัแหละจะไปยนัลงมาให่หวัเวลากลางคืนนะ อนันนัมนัจะ
รู้อยา่งไรวา่เราดีเราชวั ของอยา่งนนัมนัจะรักษาคนไดอ้ยา่งไร รีบรือทิงทาํใหม้นัสะอาด แลว้เอาพระพทุธรูป
สวยๆไปใส่ไวแ้ทนจะดีกวา่

ของรักษาเรากคื็อใจของเรา รู้จกัวา่อนันีมนัผดิตามทีครูบา-อาจารยท่์านแนะนาํ ถึงท่านไม่บอก มนักผ็ดิอยู่
พยายามละ อยา่ทาํอยา่พดู นีเรียกวา่พระธรรม ใจเราทีรู้จกัผดิรู้จกัถูกนีแหละ ธรรมะความดีของเรานีแหละตาม
รักษา คือใจเรามนัสูงเอง มนัละเองประพฤติปฏิบติัเอง อนัไหนชวั อนัไหนผดิกไ็ม่ทาํ นีแหละเรียกวา่พระธรรม
ตามรักษา ไม่ใช่พระธรรมอยูบ่นขนักระหยอ่งนะ อนันีมนัขนัขา้วแหง้ จะตามรักษาใครได้ มีแต่หนูเท่านนัแหละ
จะไปกิน เรืองมนัเป็นอยา่งนี

อามิสบูชากบัปฏิบติับูชา อามิสบูชา คือบูชาดว้ยสิงของ จะบูชาอะไรกไ็ดที้เห็นวา่เป็นคุณ อยา่งถา้เราเป็นไขไ้ม่
สบาย มีคนเอาหยกูยามาให้ กส็บาย เราจน มีคนเอาเสือผา้อาภรณ์มาใหก้ส็บาย หรือเวลาหิว มีคนเอาขา้วมาให้



กิน กเ็ป็นบุญ นีคืออามิสบูชา ใหค้นไม่มี ใหค้นยากจน ถวายของแก่สมณะชีพราหมณ์ ตลอดถึงสามเณรตามมี
ตามได้ เป็นอามิสบูชา

การปฏิบติับูชา คือ การละความชวัออกจากจิตใจ อาการประพฤติปฏิบติัเรียกวา่ปฏิบติับูชา ใหพ้ากนัเขา้ใจอยา่ง
นนั ทีนีของรักษากคื็อใจของเรา ไม่มีใครมารักษาเราได้ นอกจากเรารักษาเราเองพระอินทร์ พระพรหม พญายม
พญานาคทงัหลายไม่มี ถา้เราไม่ดีแลว้ไม่มีใครมารักษาเราหรอก พระพทุธเจา้สอนอยา่งนนัจริงๆนะไม่ใช่วา่เราทาํ
ผดิขนาดไหน กย็งัเรียกหาคุณครูบาอาจารย์ คุณมารดาบิดาใหม้าช่วย ไปขโมยควายเขากย็งัประนมมือให้ พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มาช่วย "สาธุ ขอใหเ้อาไปไดต้ลอดรอดฝังเถอะ" ผบีา้ใครจะตามรักษาคนชวัขนาด
นนั ท่านบอกวา่อยา่ทาํกไ็ม่ฟัง นีคือความเขา้ใจผดิของคน มนัเป็นอยา่งนี มนัหลงถึงขนาดนี จะวา่อยา่งไรพระ
พทุธเจา้สอนวา่ใหดู้เจา้ของ เรานีแหละเป็นผูรั้กษาเจา้ของ

อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ โก หิ นาโถ ปะโร สิยา เราเป็นทีพึงของเราเอง คนอืนเป็นทีพึงของเราไม่ได้ เราตอ้ง
ทาํเอง สร้างเองกินเอง ทาํผดิแลว้ทาํถูกเอง ทาํชวัแลว้ละเอาเอง เป็นเรืองของเจา้ของท่านจึงบอกวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํ
ชวัไดช้วั มนัถูกทีสุดแลว้ เรามวัแต่ไปหาของดีกบัคนอืน พระพทุธเจา้สอนแลว้สอนอีก สอนใหท้าํเอง ปฏิบติัเอง
พระพทุธเจา้ท่านแนะนาํชกัจูงอยา่งนี

อยา่งทุกวนันี พอญาติพีนอ้งตาย ท่านวา่ใหช้กัจูง เรากเ็อาพระไปจูง เอาฝ้ายต่อไหม เอาไหมต่อฝ้าย ดึงกนัมะนุง
มะนงั เขา้ป่าชา้โนน้ ไม่ใช่จูงอยา่งนนั อาตมาวา่รีบหามไปเร็วๆนนัแหละดี มนัจะไดไ้ม่หนกั บางทีกย็ุง่อยูก่บัจวั
นอ้ย (เณรนอ้ย) พะรุงพะรังอยูก่บัจีวรเดก็ตวัเลก็ๆกาํลงัเลียงควายอยูก่เ็รียกมาบวช บวชจูงพอ่จูงแม่ จูงกจ็ะไม่
ไหวแลว้ เดียวหิวขา้ว หิวนาํ ร้องไห้ นนัไปจูงกนัอยา่งนนันีแหละคือความเห็นผดิ

เรืองการชกัจูง กเ็หมือนกบัอาตมากาํลงัจูงอยูเ่ดียวนีแหละ คือการแนะนาํพรําสอน บอกทางไปสวรรค์ บอกทาง
ไปนรกให้ แนะนาํใหเ้ลิกสิงนนั ใหป้ระพฤติสิงนี อยา่งนีเรียกวา่ชกัจูงแนะนาํพรําสอน จูงตอ้งจูงในขณะทียงัมี
ชีวติอยูนี่แหละ ใหไ้ปคิดพิจารณา เอาไปภาวนาดูวา่มนัถูกไหม ถา้สงสยักม็าฟังอีก จะบอกใหชี้ให้ แนะนาํพรํา
สอนใหนี้เรียกวา่ชกัจูงคน ไม่ใช่เอาไหมต่อฝ้าย เอาฝ้ายต่อไหม จูงกนัวุน่วายไม่ไดค้วามอะไร มนัน่าหวัเราะ
จูงอยา่งนนัมนัจูงไม่ได้

บางทีกเ็อาขา้วตอกมาหวา่น ในขณะจูงศพไปป่าชา้ โดยมีความเชือวา่ พวกผหีรือเปรตทีคอยรับส่วนบุญมีอยู่ เพือ
จะไม่ใหพ้วกนนัรบกวนผูต้าย จึงมีการหวา่นขา้วตอกไปดว้ย

ความจริงบรรพบุรุษท่านสอนวา่ คนเราเหมือนขา้วตอก เวลาหวา่นไปมนักก็ระจดักระจายไปเหมือนสงัขารร่าง
กายนี มีลูกมีเมีย มีลูกเตา้เหล่าหลาน มีเนือ มีหนงั มีแขน ขา หู ตา เป็นตน้ ผลสุดทา้ยกก็ระจดักระจายกนัไป
อยา่งนี แตกกระสานซ่านเซ็นไปตามสภาวะเกิดในโลกนี มนักมี็แค่นี เหมือนขา้วตอกดอกไมนี้แหละ ทีเรียราด
ไปตามดินตามหญา้ สงัขารร่างกายนีมนักแ็ค่นี ท่านใหพ้ิจารณาอยา่งนี แต่เรากม็าหวา่นใหผ้กิีน ไปคนละเรืองอีก
แลว้ เรืองเหล่านีพิจารณาใหม้ากๆหน่อย พิจารณาใหดี้ ถา้เราเขา้ใจตวัเราแลว้สบาย นีล่ะการประพฤติปฏิบติัมนั
ถึงต่างกนั ถา้เรานาํไปพิจารณาแลว้จะเห็น เห็นไดจ้ริงๆ เห็นในใจของเรานีแหละ แลว้มนัจะค่อยสวา่งขึนค่อย
ขาวขึน ค่อยรู้ขึนมา

เหมือนกบัเราเรียนหนงัสือ แต่ก่อนกวา่จะรู้อะไร ครูจบัไปเขียน ก ข ไม่รู้เขียนอะไร ไม่รู้เรือง แต่กเ็ขียนไปตาม
ครู พอเขียนพยญัชนะได้ กเ็ขียนสระอะ สระอา สระอิ สระอี แต่กย็งัไม่รู้เรืองหรอก ขีเกียจกขี็เกียจ พอเขียนเป็น



แลว้ กเ็อาพยญัชนะกบัสระมาผสมกนั เอาสระอาใส่ตวั ก อ่านวา่ กา ใส่ตวั ข อ่านวา่ ขา วา่ไปตามครู เรียนไป
ศึกษาไป ต่อมากเ็ลยรู้เรือง เลยกลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้

อนันีเราลองพิจารณาดู การทีจะรู้จกับุญรู้จกับาป ตอนแรกกอ็าศยัคนอืนนีแหละ ต่อไปมนัจะรู้เอง ท่านจึงวา่
ความดีความชวัอยูที่ตวัเจา้ของ แมแ้ต่พระพทุธเจา้กเ็อาใหใ้ครไม่ได้ ใหไ้ดก้คื็อบอกใหท้าํอยา่งนนัๆ แลว้เราก็
ประพฤติปฏิบติัไปตามศรัทธา จะเป็นประโยชน์แก่เรามาก อยา่พากนัหลงงมงาย ใหถึ้งพระพทุธ พระธรรม พระ
สงฆผ์ูถึ้งพระรัตนตรัย ไม่ตอ้งถือภูตผปีีศาจ

อยา่งอาตมาไปภาวนาอยูที่ไหนกส็บาย ดว้ยความซือสตัย์ ดว้ยความเชือพระพทุธเจา้ของเรานนัเอง เชืออยา่งไร
เชือวา่ไม่มีตรงไหนทีพระองคส์อนใหค้นชวั สอนใหค้นทาํผดิ ไม่มี ในสูตรในตาํราไหนกไ็ม่มี อาตมาอ่านแลว้
ถึงวา่พระพทุธเจา้นีเป็นผูเ้ลิศประเสริฐจริงๆอาตมาเชือท่าน ท่านวา่ใหส้อนตนเองใหพ้ึงตนเอง กพ็ึงตนเองจริงๆ
ทาํตามท่าน ไปทาํอยูที่ไหนกส็บาย อยูใ่นถาํในป่าในเขา จะอยูที่ไหนกไ็ม่มีอะไร สบาย เพราะความซือสตัย์
สุจริตนีแหละ เลยเชือมนัวา่พระพทุธเจา้สอนใหพ้ึงตนเองนีถูกแลว้ เรากเ็หมือนกนั แมจ้ะเป็นฆราวาสอยูบ่า้น
ครองเรือน กอ็ยา่พากนัสงสยัอะไร เพราะความดีความชวัอยูที่ตวัเรา

อตัตะนา โจทะยตัตานงั จงเตือนตน ดว้ยตนเอง ค่อยทาํไป ดูแต่หินกอ้นใหญ่ๆ ทุบไปเรือยๆ มนักแ็ตก พวกเรา
ยงัไม่รู้ ค่อยสอน ค่อยปฏิบติักจ็ะรู้ขึนมาได้

ชีวติของเรามนัไม่นานนะ กาลเวลาไม่อยูที่เดิม วนันีมนักกิ็นไปแลว้ หมด
ไปแลว้ กินไปตลอดวนัตลอดคืน กินไปเรือยๆ มนัไม่หมดไปเฉพาะเดือน
เฉพาะปีเท่านนั สงัขารเรากร่็วงโรยไปดว้ย เช่น ผมเดียวนีผมยงัไม่หงอก
ต่อไปมนัจะหงอก มนัจะแก่ หูแก่ ตาแก่เนือหนงัมงัสาไปดว้ย แก่ไปหมด
ทุกสิงทุกอยา่ง นีแหละท่านถึงวา่ความเกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัแก่ไป ตายไป
ฉะนนั ขอใหพ้ากนัเชือมนัในตนเอง ยดึเอาคุณพระศรีรัตนตรัย ผูเ้ขา้ถึงพระ
รัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทาํร้ายได้ นีแหละการใหท้าํความเพียรวนันี ไปถึง
บา้นกใ็หท้าํ บางทียุง่กบัลูกหลานมากๆ นอนตืนแลว้กม็านงัภาวนา พทุโธ
ๆๆ อนันีถา้จิตสงบแลว้กเ็รียกวา่ใกลพ้ระนิพพาน นีแหละเรืองภาวนา ไม่ใช่
ภาวนาอยูแ่ต่ในวดั อยูบ่า้นเรากท็าํได้ วา่งๆเรากท็าํ แมจ้ะทาํมาคา้ขาย ทาํนา
ทาํไร่กท็าํได้ หรือแมแ้ต่ขดุดินถอนหญา้ เวลาเมือยเขา้ไปพกัใตร่้มไมก้ท็าํได้
นงัภาวนาพทุโธๆๆ เดียวกจ็ะไดดี้จนได้ หมนัระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ แลว้
ตงัจิตพิจารณา พทุโธๆๆ สบาย นีเรืองทีพระพทุธเจา้สอน ใหพ้ากนัจดจาํเอาไว้ สอนไปมากกม็าก เดียวบุญจะ
หมด ใหดู้ทีเรานะ อยา่ไปดูทีอืน มนัจะดีจะชวัใหดู้ทีตวัเรา นีแหละคาํแนะนาํพรําสอน วนันีใหเ้อาไปคิด
พิจารณาดู ค่อยทาํไป ดูวนัละนิด เดียวมนักส็ะอาดหรอก

วนันีเชือวา่พวกเราทงัหลายไดบ้าํเพญ็ทาน รักษาศีล ไดเ้จริญภาวนา ไดฟั้งธรรมเทศนาหลายอยา่ง เท่านีกเ็ป็นบุญ
แลว้ล่ะ ไดส้ร้างบุญแลว้ ไดค้วามเขา้อกเขา้ใจแลว้ ต่อไปเราจะไปทาํภารกิจการงานทีบา้นไหน เมืองไหน ภาวะที
อาตมาไดพ้ดูไดก้ล่าวไปนีมนัจะถูกอยูห่รอก มนัจะค่อยๆรู้จกัไป

เอา้ วนันีสมควรแก่เวลา



แนวการปฏบิัตธิรรม
๑. ผมได้พากเพยีรอย่างหนักในการปฏิบัติ
กรรมฐาน

แต่ยงัไม่มท่ีาว่าจะได้ผลคบืหน้าเลย
เรืองนีสาํคญัมาก อยา่พยายามทีจะเอาอะไรๆ ในการปฏิบติัความ
อยากอยา่งแรงกลา้ทีจะหลุดพน้หรือรู้แจง้นนั จะเป็นความอยาก
ทีขวางกนัท่านจากการหลุดพน้ ท่านจะเพียรพยายามอยา่งหนกัตามใจท่านกไ็ด้ จะเร่งความเพียรทงักลางคืนกลาง
วนักไ็ด้ แต่ถา้การฝึกปฏิบติันนัยงัประกอบดว้ยความอยากทีจะบรรลุเห็นแจง้แลว้ ท่าน จะไม่มีทางทีจะพบความ
สงบไดเ้ลย แรงอยากจะเป็นเหตุใหเ้กิดความสงสยัและความกระวนกระวายใจ ไม่วา่ท่านจะฝึกปฏิบติัมานาน
เท่าใดหรือหนกัเพียงใด ปัญญา (ทีแท)้ จะไม่เกิดขึนจากความอยากนนั ดงันนัจงเพียงแต่ละความอยากเสีย จง
เฝ้าดูจิตและกายอยา่งมีสติ แต่อยา่มุ่งหวงัทีจะบรรลุถึงอะไร อยา่ยดึมนัถือมนัแมใ้นเรืองการฝึกปฏิบติัหรือในการ
รู้แจง้

๒. เรืองการหลบันอนล่ะครับ ผมควรจะนอนมากน้อย เพยีงใด
อยา่ถามผมเลย ผมตอบใหท่้านไม่ได้ บางคนหลบันอนคืนละประมาณ ๔ ชวัโมงกพ็อ อยา่งไรกต็ามสิงทีสาํคญัก็
คือ ท่านเฝ้าดูและรู้จกัตวัของท่านเอง ถา้ท่านนอนนอ้ยจนเกินไป ท่านกจ็ะไม่สบายกาย ทาํใหคุ้มสติไวไ้ดย้าก ถา้
นอนมากเกินไป จิตใจกจ็ะตือเฉือยชาหรือซดัส่าย จงหาสภาวะทีพอเหมาะกบัตวัท่านเอง ตงัใจเฝ้าดูกายและจิต
จนท่านรู้ระยะเวลาหลบันอนทีพอเหมาะสาํหรับท่าน ถา้ท่านรู้สึกตวัตืนแลว้ และยงัซุกตวัของีบต่อไปอีก นีเป็น
กิเลสเครืองเศร้าหมอง จงมีสติรู้ตวัทนัทีทีลืมตาตืนขึน

๓. เรืองการขบฉันล่ะครับ ผมควรจะฉันอาหาร มากน้อยเพยีงใด
การขบฉนักเ็หมือนกบัการหลบันอน ท่านตอ้งรู้จกัตวัของท่านเอง อาหารตอ้งบริโภคใหเ้พียงพอตามความตอ้ง
การของร่างกาย จงมองอาหารเหมือนยารักษาโรค ท่านฉนัมากไปจนง่วงนอนหลงัฉนัอาหารหรือเปล่า และท่าน
อว้นขึนทุกวนัหรือเปล่า จงหยดุแลว้สาํรวจกายและจิตของท่านเอง ไม่จาํเป็นตอ้งอดอาหาร จงทดลองฉนัอาหาร
ตามปริมาณมากนอ้ยต่างๆ หาปริมาณทีพอเหมาะกบัร่างกายของท่านใส่อาหารทีจะฉนัทงัหมดลงในบาตรตาม
แบบธุดงควตัร แลว้ท่านจะกะปริมาณอาหารทีจะฉนัไดง่้าย เฝ้าดูตวัท่านเองอยา่งถีถว้น ขณะทีฉนัจงรู้จกัตวัเอง
สาระสาํคญัของการฝึกปฏิบติัของเราเป็นอยา่งนี ไม่มีอะไรพิเศษ ทีตอ้งทาํไปมากกวา่นี จงเฝ้าดูเท่านนั สาํรวจตวั
ท่านเอง เฝ้าดูจิต แลว้ท่านจึงจะรู้วา่ อะไรคือสภาวะทีพอเหมาะสาํหรับการฝึกปฏิบติัของท่าน



๔. จิตของชาวเอเซียและชาวตะวนัตกแตกต่างกนัหรือไม่ครับ
โดยพืนฐานแลว้ไม่แตกต่างกนั ดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาทีใชอ้าจดูต่างกนั แต่จิตของ
มนุษยน์นัเป็นธรรมชาติซึงเหมือนกนัหมด ไม่วา่ชาติใด ภาษาใด ความโลภและความเกลียดกมี็เหมือนกนั ทงัใน
จิตของชาวตะวนัออกหรือชาวตะวนัตก ความทุกขแ์ละความดบัแห่งทุกขก์เ็หมือนกนัในทุกๆคน

๕. เราควรอ่านตาํรับตาํรามากๆ หรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ ครับ
ในการฝึกปฏิบัตนีิ
พระธรรมของพระพทุธเจา้นนั ไม่อาจคน้พบไดด้ว้ยตาํราต่างๆถา้ท่านตอ้งการจะรู้เห็นจริงดว้ยตวัของท่านเองวา่
พระพทุธเจา้ตรัสสอนอะไร ท่านไม่จาํเป็นตอ้งวุน่วายกบัตาํรับตาํราเลย จงเฝ้าดูจิตของท่านเอง พิจารณาใหรู้้เห็น
วา่ ความรู้สึกต่างๆ (เว ทนา) เกิดขึนและดบัไปอยา่งไร ความนึกคิดเกิดขึนและดบัไปอยา่งไร อยา่ไดผ้กูพนัอยู่
กบัสิงใดเลย จงมีสติอยูเ่สมอ เมือมีอะไรๆเกิดขึนใหไ้ดรู้้ไดเ้ห็น นีคือทางทีจะบรรลุถึงสจัจธรรมของพระ
พทุธองค์ จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติ ทุกสิงทุกอยา่งทีท่านทาํขณะอยูที่นีเป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบติั
เป็นธรรมะทงัหมด เมือท่านทาํวตัรสวดมนตอ์ยู่ พยายามใหมี้สติ ถา้ท่านกาํลงัเทกระโถนหรือลา้งสว้มอยู่ อยา่คิด
วา่ท่านกาํลงัทาํบุญทาํคุณใหก้บัผูห้นึงผูใ้ด มีธรรมะอยูใ่นการเทกระโถนนนั อยา่รู้สึกวา่ท่านกาํลงัฝึกปฏิบติัอยู่
เฉพาะเวลานงัขดัสมาธิเท่านนั พวกท่านบางคนบ่นวา่ไม่มีเวลาพอทีจะทาํสมาธิภาวนา แลว้เวลาหายใจเล่ามีเพียง
พอไหม? การทาํสมาธิภาวนาของท่าน คือการมีสติระลึกรู้ และการรักษาจิตใหเ้ป็นปกติตามธรรมชาติในการ
กระทาํทุกอิริยาบถ

๖. ทําไมพวกเราจงึไม่มกีารสอบอารมณ์กบัอาจารย์ทุกวนัเล่าครับ
ถา้ท่านมีคาํถาม เชิญมาถามไดทุ้กเวลา แต่ทีนีเราไม่จาํเป็นจะตอ้งมีการสอบอารมณ์กนัทุกวนั ถา้ผมตอบปัญหา
เลก็ๆนอ้ยๆทุกปัญหาของท่าน ท่านกจ็ะไม่มีทางรู้เท่าทนัถึงการเกิดดบัของความสงสยัในใจของท่าน เป็นสิงจาํ
เป็นอยา่งยงิทีท่านตอ้งเรียนรู้ทีจะสาํรวจตวัท่านเอง สอบถามตวัท่านเอง จงตงัใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครังแลว้
จงนาํเอาคาํสอนนีไปเปรียบเทียบกบัการฝึกปฏิบติัของท่านเองวา่เหมือนกนัหรือไม่ ต่างกนัหรือไม่ ทาํไมท่านจึ
งมีความสงสยัอยู่ ใครคือผูที้สงสยันนั โดยการสาํรวจตวัเองเท่านนั จะทาํใหท่้านเขา้ใจ ได้

๗. บางครังผมกงัวลใจอยู่กบัพระวนัิยของพระสงฆ์ ถ้าผม ฆ่าแมลง โดย
บังเอญิแล้ว จะผดิไหมครับ
ศีลหรือพระวนิยัและศีลธรรม เป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิต่อการฝึกปฏิบติัของเรา แต่ท่านตอ้งไม่ยดึมนัถือมนัใน
กฎเกณฑต่์างๆอยา่งงมงาย ในการฆ่าสตัว์ หรือการละเมิดขอ้หา้มอืนๆนนั มนัสาํคญัทีเจตนา ท่านยอ่มรู้อยูแ่ก่ใจ
ของท่านเอง อยา่ไดก้งัวลกบัเรืองพระวินยัใหม้ากจนเกินไป ถา้นาํมาปฏิบติัอยา่งถกูตอ้ง กจ็ะช่วยส่งเสริมการฝึก
ปฏิบติั แต่พระภิกษุบางรูปกงัวลกบักฎเกณฑเ์ลก็ๆนอ้ยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุข พระวินยัไม่ใช่ภาระทีตอ้ง
แบก



ในการปฏิบติัของเราทีนีมีรากฐานคือพระวนิยั พระวนิยัรวมทงัธุดงควตัรและการปฏิบติัภาวนา การมีสติและการ
สาํรวมระวงัในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนในศีล ๒๒๗ ขอ้นนั ใหคุ้ณประโยชน์อนัใหญ่หลวง ทาํใหมี้ความเป็น
อยูอ่ยา่งเรียบง่าย ไม่ตอ้งพะวงวา่จะตอ้งทาํตนอยา่งไร ดงันนัท่านกห็มดเรืองตอ้งครุ่นคิด และมีสติดาํรงอยูแ่ทน
พระวนิยัทาํใหพ้วกเราอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมกลืน และชุมชนกด็าํเนินไปอยา่งราบรืน ลกัษณะภายนอกทุกๆคนดู
เหมือนกนั และปฏิบติัอยา่งเดียวกนั พระวินยัและศีลธรรม เป็นบนัไดอนัแขง็แกร่ง นาํไปสู่สมาธิยงิและปัญญายงิ
โดยการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามพระวนิยัของพระสงฆแ์ละธุดงควตัร ทาํใหเ้รามีความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆและตอ้ง
จาํกดัจาํนวนบริขารของเราดว้ย ดงันนัทีนีเราจึงมีการปฏิบติัทีครบถว้นตามแบบของพระพทุธเจา้ คือ การงดเวน้
จาก ความชวัและทาํความดี มีความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆตามความจาํเป็นขนัพืนฐาน ชาํระจิตใหบ้ริสุทธิ โดยการเฝ้า
ดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถ เมือนงัอยู่ ยนือยู่ เดินอยู่ หรือนอนอยู่ จงรู้ตวัของท่านเอง

๘. ผมควรจะทาํอย่างไรครับเมอืผมสงสัย บางวนัผมวุ่นวายใจด้วยความ
สงสัยในเรืองการปฏิบัติ หรือในความคบืหน้าของผม หรือ ในอาจารย์
ความสงสยันนัเป็นเรืองปกติธรรมดา ทุกคนเริมตน้ดว้ยความสงสยั ท่านอาจไดเ้รียนรู้อยา่งมากมายจากความ
สงสยันนั ทีสาํคญักคื็อ ท่านอยา่ถือเอาความสงสยันนัเป็นตวัเป็นตน นนัคืออยา่ตกเป็นเหยอืของความสงสยั ซึง
จะทาํใหจิ้ตใจของท่านหมุนวนเป็นวฏัฏะอนัไม่มีทีสินสุด แทนทีจะเป็นเช่นนนั จงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดบัของ
ความสงสยั ของความฉงนสนเท่ห์ ดูวา่ใครคือผูที้สงสยั ดูวา่ความสงสยันนัเกิดขึนและดบัไปอยา่งไร แลว้ท่านจะ
ไม่ตกเป็นเหยอืของความสงสยัอีกต่อไป ท่านจะหลุดพน้ออกจากความสงสยั และจิตของท่านกจ็ะสงบ ท่านจะ
เห็นวา่สิงทงัหลายเกิดขึนและดบัไปอยา่งไร จงปล่อยวางสิงต่างๆทีท่านยงัยดึมนัอยู่ ปล่อยวางความสงสยัของ
ท่าน และเพียงแต่เฝ้าดู นีคือทีสินสุดของความสงสยั

๙. ท่านอาจารย์มคีวามเห็นเกยีวแก่วธีิปฏิบัติ (วธีิภาวนา) วธีิอนืๆอย่างไร
ครับ ทุกวนันีดูเหมอืนว่าจะมอีาจารย์มากมาย และมีแนวทางการทาํสมาธิ
วปัิสสนาหลายแบบ จนทาํให้สับสน
มนักเ็หมือนกบัการจะเขา้ไปในเมือง บางคนอาจจะเขา้เมืองทางทิศเหนือ ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ฯลฯทางถนน
หลายสาย โดยมากแลว้แนวทางภาวนากแ็ตกต่างกนัเพียงรูปแบบเท่านนั ไม่วา่ท่านจะเดินทางสายหนึงสายใด
เดินชา้หรือเดินเร็ว ถา้ท่านมีสติอยูเ่สมอ มนักเ็หมือนกนัทงันนั ขอ้สาํคญัทีสุดกคื็อแนวทางภาวนาทีดีและถูกตอ้ง
จะตอ้งนาํไปสู่การไม่ยดึมนัถือมนั ลงทา้ยแลว้ กต็อ้งปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบดว้ย ผูป้ฏิบติัตอ้งไม่ยดึ
มนัแมใ้นตวัอาจารยแ์นวทางใดทีนาํไปสู่การปล่อยวาง สู่การไม่ยดึมนัถือมนั กเ็ป็นทางปฏิบติัทีถูกตอ้ง

ท่านอาจจะอยากเดินทางไปเพือศึกษาอาจารยท่์านอืนอีก และลองปฏิบติัตามแนวทางอืนบา้งกไ็ด้ พวกท่านบาง
คนกท็าํเช่นนนั นีเป็นความตอ้งการตามธรรมชาติ ท่านจะรู้วา่แมไ้ดถ้ามคาํถามนบัพนัคาํถามกแ็ลว้ และมีความรู้
เรืองแนวทางปฏิบติัอืนๆกแ็ลว้ กไ็ม่อาจจะนาํท่านเขา้ถึงสจัจธรรมได้ ในทีสุดท่านก็ จะรู้สึกเบือหน่าย ท่านจะรู้
วา่เพียงแต่หยดุ และสาํรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านนั ท่านกจ็ะรู้วา่พระพทุธเจา้ตรัสสอนอะไร ไม่มี
ประโยชนที์จะแสวงหาออกไปนอกตวัเอง ผลทีสุดท่านตอ้งหนักลบัมาเผชิญหนา้กบัสภาวะทีแทจ้ริงของตวัท่าน
เอง ตรงนีแหละทีท่านจะเขา้ใจธรรมะได้



๑๐. มีหลายครังหลายหนทดูีเหมอืนว่าพระหลายรูปทนีีไม่ฝึกปฏิบัติ ดูท่าน
ไม่ใส่ใจทาํ หรือขาดสติ เรืองนีกวนใจผม
มนัไม่ถูกตอ้งทีจะคอยจบัตาดูผูอื้น นีไม่ช่วยการฝึกปฏิบติัของท่านเลย ถา้ท่านรําคาญใจกจ็งเฝ้าดูความรําคาญใน
ใจของท่าน ถา้ศีลของผูอื้นบกพร่อง หรือเขาเหล่านนัไม่ใช่พระทีดี กไ็ม่ใช่เรืองของท่านทีจะไปตดัสิน ท่านจะไม่
เกิดปัญญาจากการจบัตาดูผูอื้น พระวินยัเป็นเครืองช่วยในการทาํสมาธิภาวนาของท่าน ไม่ใช่อาวธุสาํหรับใช้
ติเตียนหรือจบัผดิผูอื้น ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบติัใหท่้านได้ หรือท่านกไ็ม่สามารถปฏิบติัใหผู้อื้นได้ จงมีสติใส่
ใจในการฝึกปฏิบติัของตวัท่านเอง และนีคือแนวทางของการปฏิบติั

๑๑. ผมระมดัระวงัอย่างยงิทจีะสํารวมอนิทรีย์ผมทอดสายตา ลงตาํเสมอ
และกาํหนดสตอิยู่กบัการกระทาํ ทุกอย่าง แม้ในเรืองเลก็ๆน้อยๆ เช่นขณะที
กาํลงัฉันอาหารอยู่ ผมใช้เวลานาน และพยายามรู้สัมผสัทุกอย่าง เป็นต้นว่า
เคยีวรู้รส กลนื ฯลฯ ผมกาํหนดรู้ ด้วยความตงัใจทุกขนัตอน และระมดั
ระวงั ผมปฏิบัติถูกต้อง หรือไม่ครับ
การสาํรวมอินทรียน์นั เป็นการปฏิบติัถูกตอ้งแลว้ เราจะตอ้งมีสติในการฝึกเช่นนนัตลอดทงัวนั แต่อยา่ควบคุมให้
มากเกินไป เดิน ฉนั และปฏิบติัตนใหเ้ป็นธรรมชาติ ใหมี้สติระลึกรู้ตามธรรมชาติ ถึงสิงทีกาํลงัเป็นไปในตวัท่าน
อยา่บีบบงัคบัการทาํสมาธิภาวนาของท่านและอยา่บีบบงัคบัตนเองไปจนดูน่าขนั ซึงกเ็ป็นตณัหาอีกอยา่งหนึง จง
อดทน ความอดทนและความทนไดเ้ป็นสิงจาํเป็น ถา้ท่านปฏิบติัตนเป็นปกติตามธรรมชาติ และมีสติระลึกรู้อยู่
เสมอ ปัญญาทีแทจ้ะเกิดขึนเองตามธรรมชาติดว้ย

๑๒. จาํเป็นไหมครับทจีะต้องนังภาวนาให้นานๆ
ไม่จาํเป็นตอ้งนงัภาวนานานนบัเป็นหลายๆชวัโมง บางคนคิดวา่ยงินงัภาวนานานเท่าใด กจ็ะยงิเกิดปัญญามากเท่า
นนั ผมเคยเห็นไก่กกอยูใ่นรังของมนัทงัวนั นบัเป็นวนัๆ ปัญญาทีแทเ้กิดจากการทีเรามีสติในทุกๆอิริยาบถ การ
ฝึกปฏิบติัของท่านตอ้งเริมขึนทนัทีทีท่านตืนนอนตอนเชา้ และตอ้งปฏิบติัใหต่้อเนืองไปจนกระทงันอนหลบัไป
อยา่ไปห่วงวา่ท่านตอ้งนงัภาวนาใหน้านๆ สิงสาํคญักคื็อท่านเพียงแต่เฝ้าดู ไม่วา่ท่านจะเดินอยู่ หรือนงัอยู่ หรือ
กาํลงัเขา้หอ้งนาํอยู่

แต่ละคนต่างกมี็ทางชีวิตของตนเอง บางคนตอ้งตาย เมือมีอายุ ๕๐ ปี บางคนเมืออายุ ๖๕ ปี และบางคนเมืออายุ
๙๐ ปีฉนัใดกฉ็นันนั ปฏิปทาของท่านทงัหลายกไ็ม่เหมือนกนั อยา่คิดมากหรือกงัวลใจในเรืองนีเลย จงพยายามมี
สติ และปล่อยทุกสิงใหเ้ป็นไปตามปกติของมนั แลว้จิตของท่านกจ็ะสงบมากขึนๆในสิงแวดลอ้มทงัปวง มนัจะ
สงบนิงเหมือนหนองนาํใสในป่า ทีซึงบรรดาสตัวป่์าทีสวยงามและหายากจะมาดืมนาํในสระนนั ท่านจะเขา้ใจถึง
สภาวธรรมของสิงทงัปวง (สงัขาร) ในโลกอยา่งแจ่มชดั ท่านจะไดเ้ห็นความมหศัจรรยแ์ละแปลกประหลาดทงั



หลายเกิดขึนและดบัไป แต่ท่านกจ็ะยงัคงสงบอยูเ่ช่นเดิม ปัญหาทงัหลายจะบงัเกิดขึน แต่ท่านจะรู้ทนัมนัไดท้นัที
นีแหละคือศานติสุขของพระพทุธเจา้

๑๓. ผมยงัคงมคีวามนึกคดิต่างๆ มากมาย จิตของผมฟุ้งซ่านมาก ทงัๆที
ผมพยายามจะมสีตอิยู่
อยา่วติกในเรืองนีเลย พยายามรักษาจิตของท่านใหอ้ยูก่บัปัจจุบนั เมือเกิดรู้สึกอะไรขึนมาภายในจิตกต็าม จงเฝ้าดู
มนัและปล่อยวาง อยา่แมแ้ต่หวงัทีจะไม่ใหมี้ความนึกคิดเกิดขึนเลย แลว้จิตกจ็ะเขา้ถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติ
ของมนั ไม่มีการแบ่งแยกระหวา่งความดีและความชวั ร้อนและหนาว เร็วหรือชา้ ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีตวัตน
เลย อะไรๆกเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั เมือท่านเดินบิณฑบาต ไม่จาํเป็นตอ้งทาํอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่เดินและ
เห็นตามทีเป็นอยู่ อยา่ยดึมนัอยูก่บัการแยกตวัไปอยูแ่ต่ลาํพงั หรือกบัการเกบ็ตวัไม่วา่ท่านจะอยูที่ใด จงรู้จกัตวัเอง
ดว้ยการปฏิบติัตนเป็นปกติตามธรรมชาติ และเฝ้าดู เมือเกิดสงสยัจงเฝ้าดูมนัเกิดขึนและดบัไป มนักง่็ายๆ อยา่ยดึ
มนัถือมนักบัสิงใดทงัสิน

เหมือนกบัวา่ท่านกาํลงัเดินไปตามถนน บางขณะท่านจะพบสิงกีดขวางทางอยู่ เมือท่านเกิด กิเลสเครืองเศร้า
หมอง จงรู้ทนัมนัและเอาชนะมนัโดยปล่อยใหม้นัผา่นไปเสีย อยา่ไปคาํนึงถึงสิงกีดขวางทีท่านไดผ้า่นมาแลว้
อยา่วติกกงัวลกบัสิงทียงัไม่ไดพ้บ จงอยูก่บัปัจจุบนั อยา่สนใจกบัระยะทางของถนนหรือกบัจุดหมายปลายทางทุก
สิงทุกอยา่งยอ่มเปลียนแปลงไป ไม่วา่ท่านผา่นอะไรไป อยา่ไปยดึมนัไว้ ในทีสุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตาม
ธรรมชาติของจิต และเมือนนัการปฏิบติักจ็ะเป็นไปเองโดยอตัโนมติั ทุกสิงทุกอยา่งจะเกิดขึนและดบัไปในตวั
ของมนัเอง

๑๔. ท่านอาจารย์เคยพจิารณา "สูตรของเว่ยหลาง" ของพระสังฆ
ปริณายก(นิกายเซ็น) องค์ทหีกบ้างไหมครับ (ท่านเว่ยหลาง หรือท่านฮุย
เหนิง) 
ท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมาก คาํสอนของท่านลึกซึงยงินกั ซึงไม่ใช่ของง่ายทีผูเ้ริมตน้ปฏิบติัจะเขา้ใจได้
แต่ถา้ท่านปฏิบติัตามศีลและดว้ยความอดทน และถา้ท่านฝึกทีจะไม่ยดึมนัถือมนั ท่านกจ็ะเขา้ใจไดใ้นทีสุด ครัง
หนึง ลูกศิษยผ์มคนหนึงอาศยัอยูใ่นกฏิุหลงัคามุงแฝก ฤดูฝนนนัฝนตกชุก และวนัหนึงพายกุพ็ดัเอาหลงัคาโหวไ่ป
ครึงหนึง เขาไม่ขวนขวายทีจะมุงมนัใหม่ จึงปล่อยใหฝ้นรัวอยูอ่ยา่งนนั หลายวนัผา่นไป และผมไดถ้ามถึงกฏิุ
ของเขา เขาตอบวา่กาํลงัฝึกการไม่ยดึมนัถือมนั นีเป็นการไม่ยดึมนัถือมนัโดยไม่ใชห้วัสมอง มนักเ็กือบจะเหมือน
กบัความวางเฉยของควาย ถา้ท่านมีความเป็นอยูดี่ และเป็นอยูง่่ายๆ ถา้ท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตวั ท่านจึงจะเขา้
ใจซึงถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้

๑๕. ท่านอาจารย์เคยสอนว่า สมถะหรือสมาธิ และวปัิสสนาหรือปัญญา นี
เป็นสิงเดยีวกนั ขอท่านอาจารย์อธิบายเพมิเตมิได้ไหมครับ



นีกเ็ป็นเรืองง่ายๆนีเอง สมาธิ (สมถะ) และปัญญา (วปัิสสนา) นีตอ้งควบคู่กนัไป เบืองแรกจิตจะตงัมนัเป็น
สมาธิอยูไ่ดโ้ดยอาศยัอารมณ์ภาวนา จิตจะสงบตงัมนัอยูไ่ดเ้ฉพาะขณะทีท่านนงัหลบัตาเท่านนั นีคือสมถะ และ
อาศยัสมาธิเป็นพืนฐานช่วยใหเ้กิดปัญญา หรือวปัิสสนาไดใ้นทีสุด แลว้จิตกจ็ะสงบ ไม่วา่ท่านจะนงัหลบัตาอยู่
หรือเดินอยูใ่นเมืองทีวุน่วาย เปรียบเหมือนกบัวา่ครังหนึงท่านเคยเป็นเดก็ บดันีท่านเป็นผูใ้หญ่ แลว้เดก็กบัผูใ้หญ่
นีเป็นบุคคลคนเดียวกนัหรือเปล่า ท่านอาจจะพดูไดว้า่เป็นคนคนเดียวกนั หรือถา้มองอีกแง่หนึงท่านกอ็าจจะพดู
ไดว้า่เป็นคนละคนกนั ในทาํนองเดียวกนั สมถะกบัวปัิสสนากอ็าจจะพดูไดว้า่เป็นคนละเรืองกนั หรือเปรียบ
เหมือนอาหารกบัอุจจาระ อาจจะเรียกไดว้า่เป็นสิงเดียวกนั และถา้มองอีกแง่หนึง กอ็าจจะเรียกไดว้า่เป็นคนละสิง
กนั

อยา่เพิงเชือสิงทีผมพดูมานี จงฝึกปฏิบติัต่อไปและเห็นจริงดว้ยตวัของท่านเอง ไม่ตอ้งทาํอะไรพิเศษไปกวา่นี ถา้
ท่านพิจารณาวา่สมาธิและปัญญาเกิดขึนไดอ้ยา่งไรแลว้ ท่านจะรู้ความจริงไดด้ว้ยตวัของท่านเอง

ทุกวนันีผูค้นไปยดึมนัอยูก่บัชือเรียก ผูที้เรียกการปฏิบติัของพวกเขาวา่ "วิปัสสนา" สมถะกถู็กเหยยีดหยาม หรือ
ผูที้เรียกการปฏิบติัของพวกเขาวา่ "สมถะ" กจ็ะพดูวา่ จาํเป็นตอ้งฝึกสมถะก่อนวิปัสสนา เหล่านีเป็นเรืองไร้
สาระ อยา่ไปวุน่วายคิดถึงมนัเลย เพียงแต่ฝึกปฏิบติัไป แลว้ท่านจะรู้ไดด้ว้ยตวัท่านเอง

๑๖. ในการปฏบิัตขิองเรา จําเป็นทจีะต้องเข้าถงึฌานหรือไม่ ครับ
ไม่ ฌานไม่ใช่เรืองจาํเป็น ท่านตอ้งฝึกจิตใหมี้ความสงบ และมีอารมณ์เป็นหนึง (เอกคัคตา) แลว้อาศยัอนันี
สาํรวจตนเอง ไม่ตอ้งทาํอะไรพิเศษไปกวา่นี ถา้ท่านไดฌ้านในขณะฝึกปฏิบติันีกใ็ชไ้ดเ้หมือนกนั แต่อยา่ไป หลง
ติดอยูใ่นฌาน หลายคนชะงกัติดอยูใ่นฌานมนัทาํใหเ้พลิดเพลินไดม้ากเมือไปเล่นกบัมนั ท่านตอ้งรู้ขอบเขตที
สมควร ถา้ท่านฉลาด ท่านกจ็ะเห็นประโยชนแ์ละขอบเขตของฌานเช่นเดียวกบัทีท่านรู้ขนัความสามารถของเดก็
และขนัความสามารถของผูใ้หญ่

๑๗. ทาํไมเราต้องปฏบิัตติามธุดงควตัร เช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตร
เท่านันเล่าครับ
ธุดงควตัรทงัหลาย ลว้นเป็นเครืองช่วยเราใหท้าํลายกิเลสเครืองเศร้าหมอง การปฏิบติัตามขอ้ทีวา่ใหฉ้นัแต่อาหาร
ในบาตร ทาํใหเ้รามีสติมากขึน ระลึกวา่อาหารนนัเป็นเสมือนยารักษาโรค ถา้เราไม่มีกิเลสเครืองเศร้าหมองแลว้
มนักไ็ม่สาํคญัวา่เราจะฉนัอยา่งไร แต่เราอาศยัธุดงควตัรทาํใหก้ารปฏิบติัของเราเป็นไปอยา่งง่ายๆ พระพทุธองค์
ไม่ไดท้รงบญัญติัธุดงควตัรไวว้า่เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับพระภิกษุทุกองค์ แต่พระพทุธองคท์รงบญัญติัธุดงควตัร
สาํหรับพระภิกษุผูป้ระสงคจ์ะปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ธุดงควตัรเป็นส่วนทีเพิมขึนมาในศีลเพราะฉะนนัช่วยเพิม
ความมนัคงและความเขม้แขง็ของจิตใจเรา ขอ้วตัรทงัหลายเหล่านีมีไวใ้หท่้านปฏิบติั อยา่คอยจบัตาดูวา่ผูอื้น
ปฏิบติัอยา่งไร จงเฝ้าดูจิตของตวัท่านเอง และดูวา่อะไรจะเป็นประโยชนส์าํหรับท่าน กฎขอ้ทีวา่เราตอ้งไปอยูก่ฏิุ
จะกฏิุใดกต็ามทีกาํหนดไวใ้หเ้รา เป็นกฎทีเป็นประโยชน์เช่นเดียวกนั มนัช่วยกนัไม่ใหพ้ระติดทีอยูถ่า้ผูใ้ดจากไป
แลว้และกลบัมาใหม่ กจ็ะตอ้งไปอยูก่ฏิุใหม่ การปฏิบติัของพวกเราเป็นเช่นนี คือไม่ยดึมนัถือมนัในสิงใด



๑๘. ถ้าหากว่า การใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิงจําเป็น แ ล้ว
ทาํไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัตด้ิวยเช่นเดยีวกนั ครับ ท่านคดิว่า ไม่สําคญั
หรือครับ ทอีาจารย์จะต้องทาํเป็นตวัอย่างแก่ศิษย์
ถูกแลว้ อาจารยค์วรทาํเป็นตวัอยา่งแก่ลกูศิษยข์องตน ผมไม่ถือวา่ท่านติผม ท่านซกัถามไดทุ้กอยา่งทีอยากทราบ
แต่วา่มนักส็าํคญัทีท่านตอ้งไม่ยดึอยูก่บัอาจารย์ ถา้ดูจากภายนอก ผมปฏิบติัดีพร้อมหมดกค็งจะแยม่าก พวกท่าน
ทุกคนกจ็ะพากนัยดึติดในตวัผมยงิขึน แมพ้ระพทุธเจา้เอง บางครังกต็รัสใหบ้รรดาสาวกปฏิบติัอยา่งหนึง และ
พระองคเ์องกลบัปฏิบติัอีกอยา่งหนึง ความไม่แน่ใจในอาจารยข์องท่านกช่็วยท่านได้ ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของ
ตวัเอง ท่านไม่คิดบา้งหรือวา่ อาจจะเป็นไปไดว้า่ทีผมแบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไวเ้พือเลียงดูชาวบา้นทีมาช่วย
ทาํงานวดั

ปัญญา คือสิงทีท่านตอ้งเฝ้าดูและทาํใหเ้จริญขึน รับเอาแต่สิงทีดีจากอาจารย์ จงรู้เท่าทนัการฝึกปฏิบติัของท่านเอง
ถา้ผมพกัผอ่นในขณะทีพวกท่านทุกองคต์อ้งนงัทาํความเพียรแลว้ ท่านจะโกรธหรือไม่ถา้ผมเรียกสีนาํเงินวา่แดง
หรือเรียกผูช้ายวา่ผูห้ญิงกอ็ยา่เรียกตามผมอยา่งหลบัหูหลบัตา

อาจารยอ์งคห์นึงของผมฉนัอาหารเร็วมาก และฉนัเสียงดงั แต่ท่านสอนใหพ้วกเราฉนัชา้ๆ และฉนัอยา่งมีสติ ผม
เคยเฝ้าดูท่านและรู้สึกขดัเคืองใจมาก ผมเป็นทุกข์ แต่ท่านไม่ทุกขเ์ลย ผมเพง่เลง็แต่ลกัษณะภายนอก ต่อมาผมจึง
ไดรู้้ บางคน ขบัรถเร็วมาก แต่ระมดัระวงั บางคนขบัชา้ๆ แต่มีอุบติัเหตุบ่อยๆ อยา่ยดึมนัถือมนัในกฎระเบียบ
และรูปแบบภายนอก ถา้ท่านใชเ้วลาอยา่งมากเพียงสิบเปอร์เซ็นตม์องดูผูอื้น แต่เฝ้าดูตวัเองเกา้สิบเปอร์เซ็นต์
อยา่งนีเป็นการปฏิบติัทีถูกตอ้งแลว้

แรกๆผมคอยเฝ้าสงัเกตอาจารยข์องผม คือ อาจารยท์องรัตและเกิดสงสยัในตวัท่านมาก บางคนถึงกบัคิดวา่ท่าน
บา้ ท่านมกั จะทาํอะไรแปลกๆ หรือเกรียวกราดเอากบับรรดาลูกศิษยข์องท่าน อาการภายนอกของท่านโกรธ แต่
ภายในใจท่านไม่มีอะไร ไม่มีตวัตน ท่านน่าเลือมใสมาก ท่านเป็นอยูอ่ยา่งรู้แจง้และมีสติ จนถึงวาระที
ท่านมรณภาพ

การมองออกไปนอกตวั เป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวธีินี และท่านจะไม่พบ
ความสงบเลย ถา้ท่านมวัเสียเวลาแสวงหาคนทีดีพร้อม หรือครูทีดีพร้อม พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราดูทีธรรมะ
ทีสจัจธรรม ไม่ใช่คอยจบัตาดูผูอื้น

๑๙. เราจะเอาชนะกามราคะทเีกดิขนึระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไร ครับ
บางครังผมรู้สึกเป็นทาสของความต้องการ ทางเพศ
กามราคะจะบรรเทาลงไดด้ว้ยการเพง่พิจารณาถึงความน่าเกลียด โสโครก (อสุภะ) การยดึติดอยูก่บัรูปร่างกาย
เป็นสุดโต่งขา้งหนึง ซึงเราตอ้งมองในทางตรงขา้ม จงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพ และเห็นการเปลียนแปลง
เน่าเปือย หรือพิจารณาอวยัวะต่างๆของร่างกาย เช่น ปอด มา้ม ไขมนั อุจจาระ และอืนๆ จาํอนันีไวแ้ละพิจารณา
ใหเ้ห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกาย เมือมีกามราคะเกิดขึน กจ็ะช่วยใหท่้านเอาชนะกามราคะได้



๒๐. เมือผมโกรธ ผมควรจะทาํอย่างไรครับ
ท่านตอ้งแผเ่มตตา ถา้ท่านมีโทสะในขณะภาวนา ใหแ้กด้ว้ยเมตตาจิต ถา้มีใครทาํไม่ดีหรือโกรธ อยา่โกรธตอบ
ถา้ท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยงิกวา่เขา จงเป็นคนฉลาด สงสารเห็นใจเขา เพราะวา่เขากาํลงัไดทุ้กข์ จงมีเมตตาเตม็
เปียมเหมือนหนึงวา่เขาเป็นนอ้งชายทีรักยงิของท่าน เพง่อารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา แผเ่มตตาไปยงัสรรพ
สตัวท์งัหลายในโลก เมตตาเท่านนัทีจะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้

บางครังท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอืนปฏิบติัไม่สมควร ท่านอาจจะรําคาญใจ ทาํใหเ้ป็นทุกขโ์ดยใช่เหตุ นีไม่ใช่
ธรรมะของเรา ท่านอาจจะคิดอยา่งนีวา่ "เขาไม่เคร่งเท่าฉนั เขาไม่ใช่พระกรรมฐานทีเอาจริงเอาจงัเช่นฉนั เขาไม่
ใช่พระทีดี" นีเป็นกิเลสเครืองเศร้าหมองอยา่งยงิของตวัท่านเอง อยา่เปรียบเทียบ อยา่แบ่งเขา แบ่งเรา จงละทิฏฐิ
ของท่านเสีย และเฝ้าดูตวัท่านเอง นีแหละคือธรรมะของเรา ท่านไม่ สามารถบงัคบัใหทุ้กคนประพฤติปฏิบติัตาม
ทีท่านตอ้งการ หรือเป็นเช่นท่านได้ ความตอ้งการเช่นนีมีแต่จะทาํใหท่้านเป็นทุกข์ ผูป้ฏิบติัภาวนามกัจะพากนั
หลงผดิในขอ้นี การจบัตาดูผูอื้นไม่ทาํใหเ้กิดปัญญาได้ เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตน แลว้ท่านก็
จะเขา้ใจ

๒๑. ผมง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากครับ ทาํให้ภาวนาลาํบาก
มีวธีิเอาชนะความง่วงไดห้ลายวิธี ถา้ท่านนงัอยูใ่นทีมืด ยา้ยไปอยูที่สวา่ง ลืมตาขึน ลุกไปลา้งหนา้ตบหนา้ตนเอง
หรือไปอาบนาํถา้ท่านยงัง่วงอยูอี่ก ใหเ้ปลียนอิริยาบถ เดินจงกรมใหม้ากหรือเดินถอยหลงั ความกลวัวา่จะไปชน
อะไรเขา้จะทาํใหท่้านหายง่วง ถา้ยงัง่วงอยูอี่ก กจ็งยนืนิงๆทาํใจใหส้ดชืน และสมมติวา่ขณะนนัสวา่ง เป็นกลาง
วนั หรือนงัริมหนา้ผาสูง หรือบ่อลึก ท่านจะไม่กลา้หลบั ถา้ทาํอยา่งไรๆกไ็ม่หายง่วง กจ็งนอนเสีย เอนกายลง
อยา่งสาํรวมระวงั และรู้ตวัอยูจ่นกระทงัท่านหลบัไป เมือท่านรู้สึกตวัตืนขึน จงลุกขึนทนัที อยา่มองดูนาฬิกาหรือ
หลบัต่ออีก เริมตน้มีสติระลึกรู้ทนัทีทีท่านตืน

ถา้ท่านง่วงนอนอยูทุ่กวนั ลองฉนัอาหารใหน้อ้ยลง สาํรวจตวัเอง ถา้อีกหา้คาํท่านจะอิม จงหยดุ แลว้ดืมนาํจนอิม
พอดี แลว้กลบัไปนงัดูใหม่อีก เฝ้าดูความง่วงและความหิว ท่านตอ้งกะฉนัอาหารใหพ้อดี เมือท่านฝึกปฏิบติัต่อ
ไปอีก ท่านจะรู้สึกกระปรีประเปร่าขึนและฉนันอ้ยลง ท่านตอ้งปรับตวัของท่านเอง

๒๒. ทาํไมเราจงึต้องกราบกนับ่อยๆครับ ทนีี
การกราบนีเป็นสิงสาํคญัมาก เป็นรูปแบบซึงเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติั การกราบนีตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง กม้ลงจน
หนา้ผากจรดพืนวางศอกใหชิ้ดกบัเข่า ฝ่ามือทงัสองราบอยูที่พืน ห่างกนัประมาณสามนิว กราบลงชา้ๆ มีสติรู้
อาการของกาย การกราบช่วยแกค้วามถือตวัของเราไดเ้ป็นอยา่งดี เราควรกราบบ่อยๆ เมือท่านกราบสามหนท่าน
ควรตงัจิตระลึกถึงพระคุณของพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ์ นนัคือคุณลกัษณะแห่งจิตอนัสะอาด สวา่ง
และสงบ ดงันนัเราจึงอาศยัรูปแบบนีฝึกฝนตน กาย และจิตจะประสานกลมกลืนกนั อยา่ไดห้ลงผดิไปจบัตาดูวา่ผู ้
อืนกราบอยา่งไร ถา้สามเณรนอ้ยดูไม่ใส่ใจ และพระผูเ้ฒ่าดูขาดสติ กไ็ม่ใช่เรืองทีท่านจะตดัสินใจ บางคนอาจจะ
สอนยาก บางคนเรียนไดเ้ร็ว บางคนเรียนไดช้า้ การพิจารณาตดัสินผูอื้นมีแต่จะเพิมความหยงิทะนงตน จงเฝ้าดู
ตวัเอง กราบบ่อยๆ ขจดัความหยงิทะนงตนออกไป



ผูที้เขา้ถึงธรรมะไดอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ท่านจะอยูเ่หนือรูปแบบ ทุกๆอยา่งทีท่านทาํกมี็แต่การอ่อนนอ้มถ่อมตน เดิน
กถ่็อม ฉนักถ่็อมขบัถ่ายกถ่็อม ทงันีกเ็พราะวา่ท่านพน้จากความเห็นแก่ตวัเสียแลว้

๒๓. อปุสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คอือะไรครับ
ทิฏฐิ ความเห็น และความนึกคิดเกียวกบัสิงทงัปวง เกียวกบัตวัเขาเอง เกียวกบัการปฏิบติัภาวนา เกียวกบัคาํสอน
ของพระพทุธเจา้หลายๆท่านทีมาทีนี มีตาํแหน่งการงานสูงในสงัคม บางคนเป็นพอ่คา้ทีมงัคงั หรือไดป้ริญญา
ต่างๆ ครูและขา้ราชการ สมองของเขาเตม็ไปดว้ยความคิดเห็นต่อสิงต่างๆ เขาฉลาดเกินกวา่ทีจะฟังผูอื้น เปรียบ
เหมือนนาํในถว้ย ถา้ถว้ยมีนาํสกปรกอยูเ่ตม็ ถว้ยนาํกใ็ชป้ระโยชน์อะไรไม่ได้ เมือไดเ้ทนาํเก่านนัทิงไปแลว้เท่า
นนั ถว้ยนนักจ็ะใชป้ระโยชน์ได้ ท่านตอ้งทาํจิตใหว้า่งจากทิฏฐิ แลว้ท่านจึงจะไดเ้รียนรู้การปฏิบติัของเรานนัอยู่
เหนือความฉลาดหรือความโง่ ถา้ท่านคิดวา่ฉนัเก่ง ฉนัรวย ฉนัเป็นคนใหญ่คนโต ฉนัเขา้ใจพระพทุธศาสนาแจ่ม
แจง้ทงัหมดเช่นนีแลว้ ท่านจะไม่เห็นความจริงในเรืองของอนตัตาหรือความไม่ใช่ตวัตน ท่านจะมีแต่ตวัตน ตวั
ฉนั ของฉนั แต่พระพทุธศาสนาคือการละตวัตน เป็นความวา่ง เป็นความไม่มีทุกข์ เป็นนิพพาน

๒๔. กเิลสเครืองเศร้าหมอง เช่นความโลภ หรือความโกรธเป็นเพยีงมายา
หรือว่าเป็นของจริงครับ
เป็นทงัสองอยา่ง กิเลสทีเราเรียกวา่ราคะหรือความโลภ ความโกรธและความหลง นนัเป็นแต่เพียงชือ เป็นสิงที
ปรากฏขึนมา เช่นเดียวกบัทีเราเรียกชามใหญ่ ชามเลก็ สวย หรืออะไรกต็าม นีไม่ใช่สภาพทีเป็นจริง แต่เป็น
ความคิดปรุงแต่งทีเราคิดปรุงขึนจากตณัหาถา้เราตอ้งการชามใหญ่ เรากว็า่อนันีเลก็ไป ตณัหาท ◌าํใหเ้ราแบ่งแยก
ความจริงกคื็อมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนนั ลองมามองแง่นีบา้ง ท่านเป็นผูช้ายหรือเปล่า ท่านตอบวา่เป็น นีเป็น
เพียงรูปปรากฏของสิงต่างๆ แทจ้ริงแลว้ ท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขนัธ์ ถา้จิตเป็นอิสระแลว้ จิตจะไม่
แบ่งแยก ไม่มีใหญ่ ไม่มีเลก็ ไม่มีเขา ไม่มีเรา ไม่มีอะไรจะเป็นอนตัตา หรือความไม่ใช่ตวัตน แทจ้ริงแลว้ในบนั
ปลายกไ็ม่มีทงัอตัตาและอนตัตา (เป็นแต่เพียงชือเรียก) 

๒๕. ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพมิเตมิเกยีวกบักรรมด้วยครับ
กรรม คือ การกระทาํ กรรม คือการยดึมนัถือมนั กาย วาจาและใจ ลว้นสร้างกรรมเมือมีการยดึมนัถือมนั เราทาํ
กนัจนเกิดความเคยชินเป็นนิสยั ซึงจะทาํใหเ้ราเป็นทุกขไ์ดใ้นกาลขา้งหนา้ นีเป็นผลของการยดึมนัถือมนั และ
ของกิเลส เครืองเศร้าหมองของเราทีเกิดขึนแลว้ในอดีต ความยดึมนัทงัหลายจะทาํใหเ้ราสร้างกรรม สมมติวา่ท่าน
เคยเป็นขโมย ก่อนทีจะบวชเป็นพระ ท่านขโมยเขา ทาํใหเ้ขาไม่เป็นสุข ทาํใหพ้อ่แม่หมดสุข ตอนนีท่านเป็นพระ
แต่เวลาทีท่านนึกถึงเรืองทีท่านทาํใหผู้อื้นหมดสุขแลว้ ท่านกไ็ม่สบายใจ และเป็นทุกข์ แมจ้นทุกวนันี

จงจาํไวว้า่ ทงักายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จะเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดผลในอนาคตได้ ถา้ท่านเคยสร้างกรรมดี
ไวใ้นอดีต และวนันีกย็งัจาํได้ ท่านกเ็ป็นสุข ความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีต สิงทงัปวงมีเหตุเป็นปัจจยั ทงั
ในระยะยาว และถา้ใคร่ครวญ ดูแลว้ทงัในทุกๆขณะดว้ย แต่ท่านอยา่ไปนึกถึงอดีต หรือปัจจุบนั หรืออนาคต
เพียงแต่เฝ้าดูกายและจิต ท่านจะตอ้งพิจารณาจนเห็นจริงในเรืองกรรม ดว้ยตวัของท่านเอง จงเฝ้าดูจิตปฏิบติัแลว้



ท่านจะรู้อยา่งแจ่มแจง้ อยา่ลืมวา่กรรมของใครกเ็ป็นของคนนนั อยา่ยดึมนั และอยา่จบัตาดูผูอื้น ถา้ผมดืมยาพิษ
ผมกไ็ดทุ้กข์ ไม่ใช่เรืองทีท่านจะมาเป็นทุกขด์ว้ย จงรับเอาแต่สิง ดีทีอาจารยส์อน แลว้ท่านจะเขา้ถึงความสงบ จิต
ของท่านจะเป็นเช่นเดียวกนักบัจิตของอาจารย์ ถา้ท่านพิจารณาดูท่านกจ็ะรู้ได้ แมว้า่ขณะนีท่านจะยงัไม่เขา้ใจ เมือ
ท่านปฏิบติัต่อไปมนักจ็ะแจ่มแจง้ขึน ท่านจะรู้ไดด้ว้ยตนเอง ไดชื้อวา่ปฏิบติัธรรม

เมือเรายงัเลก็ พอ่แม่วางกฎระเบียบกบัเรา และหวัเสียกบัเราแทจ้ริงแลว้ท่านตอ้งการจะช่วยเรา กวา่เราจะรู้กต่็อมา
อีกนาน พอ่แม่และครูบาอาจารย์ ดุวา่เรา และเรากไ็ม่พอใจ ต่อมาเราจึงเขา้ใจวา่ทาํไมเราจึงถูกดุ ปฏิบติัไปนานๆ
แลว้ท่านกจ็ะเห็นเอง ส่วนผูที้คิดวา่ตนฉลาดลาํกจ็ะจากไปในเวลาอนัสนั เขาไม่มีวนัจะไดเ้รียนรู้ ท่านตอ้งขจดั
ความคิดวา่ตวัฉลาดสามารถออกไปเสีย ถา้ท่านคิดวา่ท่านดีกวา่ผูอื้น ท่านกจ็ะมีแต่ทุกข์ เป็นเรืองน่าสงสาร อยา่
ขุ่นเคืองใจ แต่จงเฝ้าดูตนเอง

๒๖. บางครังดูเหมอืนว่าตงัแต่ผมบวชเป็นพระมานีผมประสบความ ยาก
ลาํบากและความทุกข์มากขนึ
ผมรู้วา่พวกท่านบางคนมีภมิูหลงัทีสะดวกสบายทางวตัถุมาก่อนและมีเสรีภาพ เมือเปรียบกนัแลว้ ขณะนีท่านตอ้ง
เป็นผูอ้ยูอ่ยา่งสาํรวมตนเองและมกันอ้ยยงินกั ซาํในการฝึกปฏิบติันี ผมยงัใหท่้านนงันานและคอยหลายชวัโมง
อาหารและดินฟ้าอากาศกต่็างกนัไปกบับา้นเมืองของท่าน แต่ทุกคนกต็อ้งผา่นความทุกขย์ากกนับา้ง นีคือความ
ทุกขที์จะนาํไปสู่ความดบัทุกข์ อยา่งนีแหละทีจะทาํใหท่้านไดเ้รียนรู้ เมือท่านนึกโกรธ หรือนึกสงสารตวัเอง นนั
แหละเป็นโอกาสเหมาะทีจะเขา้ใจเรืองของจิต พระพทุธเจา้ตรัสวา่กิเลสทงัหลายเป็นครูของเรา

ศิษยทุ์กคนกเ็หมือนลกูของผม ผมมีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคน ถา้ผมทาํใหท่้านทุกขย์ากกเ็พือ
ประโยชนข์องท่านเอง ผมรู้วา่พวกท่านบางคนมีการศึกษาดี และมีความรู้สูง ผูที้มีการศึกษานอ้ย และมีความรู้
ทางโลกนอ้ย จะฝึกปฏิบติัไดง่้าย มนักเ็หมือนกบัวา่ ฝรังเช่นท่านนีมีบา้นหลงัใหญ่ทีจะตอ้งเช็ดถู เมือเช็ดถูแลว้
ท่านกจ็ะมีทีอยูก่วา้งขวาง มีครัว มีหอ้งสมุด มีหอ้งนงัเล่น ท่านตอ้งอดทน ความอดทนและความทนไดส้าํคญั
มากในการฝึกปฏิบติัของเรา เมือผมยงัเป็นพระหนุ่มๆอยู่ ผมไม่ไดรั้บความยากลาํบากมากเท่าท่าน ผมพดูภาษา
พืนเมือง และฉนัอาหารพืนเมืองของผมเอง แมก้ระนนับางวนัผมกท็อดอาลยั ผมอยากสึก และถึงกบัอยากฆ่าตวั
ตายความทุกขเ์ช่นนีเกิดจากความเห็นผดิ (มิจฉาทิฏฐิ) เมือท่านเขา้ถึงสจัจธรรมแลว้ ท่านจะละทิงทศันะและ
ทิฏฐิเสียได้ ทุกอยา่งจะเขา้สู่ความสงบ

๒๗. ผมเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลกึ ผมควรทาํอย่างไร ต่อไปครับ
นีกดี็แลว้ ทาํจิตใหส้งบและเป็นสมาธิ และใชส้มาธินีพิจารณาจิตและกาย ถา้จิตเกิดไม่สงบกจ็งเฝ้าดูดว้ย แลว้
ท่านจะรู้ถึงความสงบทีแทจ้ริง เพราะอะไร เพราะท่านจะไดเ้ห็นความไม่เทียง แมค้วามสงบเองกดู็ใหเ้ห็นไม่เทียง
ถา้ท่านยดึติดอยูก่บัภาวะจิตทีสงบ แลว้ท่านจะเป็นทุกขเ์มือจิตไม่สงบ ฉะนนัจงปล่อยวางหมดทุกสิงแมแ้ต่ความ
สงบ



๒๘. ผมได้ยนิท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ทพีากเพยีรมาก ใช่
ไหมครับ
ถูกแลว้ ผมเป็นห่วง ผมเป็นห่วงวา่เขาเอาจริงเอาจงัจนเกินไปเขาพยายามเกินไป แต่ขาดปัญญา เขาเคียวเขญ็ตน
เองไปสู่ความทุกขย์ากโดยไม่จาํเป็น บางคนมุ่งมนัทีจะรู้แจง้ เขาขบฟันแน่นและใจดินรนอยูต่ลอดเวลา อยา่งนี
เป็นความพยายามมากเกินไป คนทวัไปกเ็ช่นเดียวกนั พวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิงทงัปวง (สงัขาร) 
สงัขารทงัปวง จิตและร่างกายลว้นเป็นของไม่เทียง จงเฝ้าดูและอยา่ยดึมนัถือมนั

บางคนคิดวา่เขารู้ เขาวพิากษว์จิารณ์ จบัตามองและลงความเห็นเอาเอง อยา่งนีกต็ามใจเขา ทิฏฐิของใครกป็ล่อย
ใหเ้ป็นของคนนนั การแบ่งเขาแบ่งเรานีอนัตราย เปรียบเหมือนทางโคง้อนัตรายของถนน ถา้เราคิดวา่คนอืนดอ้ย
กวา่ หรือดีกวา่ หรือเสมอกนักบัเรา เรากต็กทางโคง้ ถา้เราแบ่งเขา แบ่งเรา เรากจ็ะเป็นทุกข์

๒๙. ผมได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้ว ใจผมเปิดกว้างและสงบระงบั
เกอืบจะในทุกสภาพการณ์ เวลานีผมอยากจะย้อนหลงั และฝึกทาํสมาธิชัน
สูง หรือฝึกฌานครับ
จะทาํอยา่งนนักไ็ด้ เป็นการฝึกจิตทีมีประโยชน์ ถา้ท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยดึติดอยูใ่นสมาธิจิต ซึงกเ็หมือนกนักบั
อยากนงัภาวนานานๆ อยากจะลองฝึกอยา่งนนัดูกไ็ด้ แต่จริงๆ แลว้การฝึกนีไม่ไดขึ้นอยูก่บัท่วงท่าอิริยาบถต่างๆ
แต่นีเป็นการมองตรงเขา้ไปในจิตนีคือปัญญา เมือท่านพิจารณาและเขา้ใจชดัในเรืองของจิตแลว้ ท่านกจ็ะเกิด
ปัญญา รู้ถึงขอบเขตของสมาธิ หรือขอบเขตของตาํรับตาํราเมือท่านไดฝึ้กปฏิบติั และเขา้ใจจริงเรืองการไม่ยดึมนั
ถือมนัแลว้ ท่านจะกลบัไปอ่านตาํรับตาํรากไ็ด้ เปรียบไดเ้หมือนขนมหวาน จะช่วยท่านในการสอนผูอื้น หรือ
ท่านจะหวนกลบัไปฝึกฌานกไ็ด้ ถา้ท่านมีปัญญารู้แลว้ทีจะไม่ยดึถือในสิงใด

๓๐. ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนใจความสําคญัของ การสนทนา นี
ด้วยครับ
ท่านตอ้งสาํรวจ ตวัเอง รู้วา่ท่านเป็นใคร รู้ทนักายและจิตใจของท่าน
โดยการเฝ้าดูในขณะนงัภาวนา หลบันอน และขบฉนั จงรู้ความพอดีพอ
เหมาะสาํหรับตวัท่าน ใชปั้ญญาในการฝึกปฏิบติันี ตอ้งละความอยากที
จะบรรลุผลใดๆ จงมีสติรู้วา่อะไรเป็นอยู่ การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็
คือการมองตรงเขา้ไปในจิต ท่านจะมองเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และ
ความดบัไปแห่งทุกข์ แต่ท่านตอ้งมีความอดทน อดทนอยา่งยงิ และตอ้ง
ทนได้ ท่านจะค่อยๆไดเ้รียนรู้ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหส้าวกอยูก่บั
อาจารยอ์ยา่งนอ้ยหา้ปี ท่านจะตอ้งเห็นคุณค่าของการใหท้านของความ
อดทนและของการเสียสละ



อยา่ปฏิบติัเคร่งเครียดจนเกินไป อยา่ยดึติดอยูก่บัรูปแบบภายนอก การจบัตาดูผูอื้น เป็นการปฏิบติัทีไม่ถกูตอ้ง จง
เป็นปกติตามธรรมชาติ และเฝ้าดูสิงนีอยู่ พระวินยัของพระสงฆ์ และกฎระเบียบของวดัสาํคญัมาก ทาํใหเ้กิด
บรรยากาศทีเรียบง่าย และประสานกลมกลืน จงใชใ้หเ้ป็น แต่จาํไวว้า่ ความสาํคญัของพระวินยัของพระสงฆ์ คือ
การเฝ้าดูเจตนาและสาํรวจจิต ท่านตอ้งใชปั้ญญาอยา่แบ่งเขาแบ่งเรา ท่านจะขดัเคืองใจหรือไม่ ถา้ตน้ไมเ้ลก็ๆใน
ป่าไมสู้งใหญ่และตรง อยา่งตน้อืนๆ นีเป็นเรืองโง่เขลา อยา่ไปตดัสินคนอืนคนเรามีหลายแบบต่างๆกนั อยา่คอย
แต่มนัหมายทีจะเปลียนแปลงใครๆไปหมดทุกคน

ดงันนัจงอดทนและฝึกใหมี้คุณธรรม มีความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆและเป็นปกติตามธรรมชาติ เฝ้าดูจิต นีแหละคือ
การปฏิบติัของเรา ซึงจะนาํไปสู่ความไม่เห็นแก่ตวั และความสงบสนัติ



หลวงพ่อชา ตอบปัญหาผู้มาซักถาม
ตอบ
........เรืองอธิฐานนีนะ วจีปณิธาน..........ความปรารถนาทางวาจา
มโนปณิธาน...........ความปรารถนาทางใจ การปณิธาน.........
ความปรารถนาทางกาย ความปณิธานปรารถนานีกคื็อ ตวัยดึ 3 อยา่ง
รวมเขา้กนั มนัพร้อมดว้ยการกระทาํ พร้อมดว้ยการประพฤติปฏิบติั
พร้อมกนัไปถึงทีมนั แต่วา่ความปรารถนา........อยา่งโยมมานีน่ะ จะ
มาวนัหนองป่าพงวนันี จะมากราบพระอยูใ่นทีนี นีคือความปรารถนา วาจาพดูมา จิตกม็า กายกม็า นีเรียกวา่ทาํ
ปรารถนาแลว้ กไ็ดม้าถึงในทีนีนีมาดว้ยการอุปาทานยดึมนัถือมนั แต่วา่การอุปาทานยดึมนัถือมนัอนันีไม่แน่นอน
นะ ต่อไปคุณจะปรารถนามาทางวดัหนองป่าพงนี มนัจะแหกไปทางโคราชกไ็ดน้ะ เพราะมนัมีเหตุขดัขวางอยูคื่อ
เรืองนีมนัยงัไม่จบเขา้ใจไหม ?.......ไม่จบเรืองมนั ฉะนนัคาํปรารถนาอนันี กอ็ยา่ไปยดึมนัถือมนัมนันะ ให้
ปลงลงอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาดีกวา่ อยา่งโยมพรุ่งนีจะไปกรุงเทพ ฯ นะ.......ชวนเพือนไปไปเดด็ขาดแน่นอน
เลขรับรอง.........อยา่ไปรับรองมนัเลย ตอนกลางคืนมามนัปวดทอ้ง ตอนเชา้ไปไม่ไดก้มี็ มนักต็อ้งปลียน มนั
เป็นอนิจจงั แมต้งัแต่วา่พดูแลว้นี.....อยา่ไปรับรองมนั อนาคตยงัมาไม่ถึง.....อยา่ไปรับรองมนัเลย ของรับรอบ
ไม่ได้

ถาม
แต่ท่านบอกวา่...ท่านหมายความยงังี ท่านบอกวา่บุคคลทีสาํเร็จขนัอนาคามีขึนไป.....ขนัอนาคามีแลว้ ท่านอาจ
จะไม่ปรารถนาพทูธภูมิอีกแลว้กไ็ด้ ถา้จะไปเสวยสุข..... 

ตอบ
คนทีปรารถนานีน่ะ มนัยงัอยูใ่นภพ เมือจบแลว้.....ไอค้วามปรารถนานีหายไป.....ไม่มี มนัสกัแต่วา่ มนัไม่มี
อะไรหรอก ไอค้วามปรารถนาอยากจะเป็นนนัอยากจะเป็นนี มนัปรารถนาอยูใ่นภพทงันนัแหละ มนัตอ้งมหด
การปรารถนาแลว้

ถาม
เพราะฉะนนัถึงบอกวา่ บุคคลใดบุคคลหนึง จะกระทาํอะไรก็แลว้แต่ ถึงทีสุดแห่งการกระทาํหรือจะอุทิศส่วน
กศุล หรือจะแผบ่ารมีอะไรถึงแลว้แต่ จะไม่มีภพใดดีกวา่มนุษยชาติ



ตอบ
มนัดบัหมด ไปถึงทีจบของมนัแลว้

ถาม
ถึงบอกวา่วญิญาณต่าง ๆ สมมตินะครับวา่ท่านเหล่านนั จะแผเ่มตตากย็งัตอ้งอาศยัร่างมนุษยเ์พียงแต่สมมตินะ
ฮะ....หรือตอ้งผา่นมนุษย์ ตกลงสิงทีดีทีสุดในการกระทาํ กคื็อภพมนุษยดี์ทีสุด

ตอบ
ทีสุด.....ทีสุดในภพ

ถาม
ครับ

ตอบ
(หวัเราะ).....ทีสุดอยูใ่นภพนี ทีจะทาํไม่ใหมี้ภพไดคื้อมนุษย์ ไม่ใช่ดีทีสุดคือภพของมนุษย์ ดีทีสุดคือภพมนุษย์
ทีจะทาํใหห้มดภพไดใ้นภพอนันี ท่านจึงเรียกวา่ดบั ถา้หากเรียกวา่...มนัดบัแลว้ ทีนีกไ็ม่มีปัญหา ดบั.....กจ็ะ
เป็นยงัไง ไอค้วามเห็นอยา่งนีมนัไม่มี มนัดบัสินอะไรทงัหลายเหล่านีมนัไม่มีปัญหาอะไรแลว้ เพราะฉะนนั.....
จึงบอกวา่.....ปัญหาทีจะเกิดไม่มี เราจะตามวา่มนัดบัไปทีไหนนะ ไอเ้พราะเราเคยมีภพอยู่ มีอุปาทานอยู่ ถา้วา่
ตดัอุปาทานแลว้ ท่านเทศน์ใหฟั้งน่ะ ท่านใหต้ดัอุปาทาน.....กบัคนฟังทียงัมีอุปทานอยู่ กส็งสยัเรือยไป.....ไม่
ไปจะไปอยูที่ไหนนอ้ ท่านจึงวา่ไอแ้สงไปในเทียนทีเราจุดขึนมาน่ะ มนักลุ็กมีแสง โหลงอยูน่ะ เมือลมมนัพดัมา
ปุ๊บ.....ไปแลว้.....เปลวแห่งไฟนี.....มนัจะไปในทิศไหน ? เราตอบมนัไม่ไดท้งันนั.....มนัดบั.....จุดนนั
พระอริยเจา้ชนับนท่านนิพพานท่านไปทีไหน ?.....มนัดบั ทาํไมถึงจะรู้ได.้....ไดค้วามคิดวา่.....ทาํไมถึงจะรู้
ไดอ้นันี มนักไ็ม่มีในทีนนั มนัมีแค่คนอยูใ่นภพนี ถา้ท่านนิพานแลว้ ท่านจะไปทีไหน ? ไอค้วามคิดในทีนนั
มนักไ็ม่มีในบุคคลเช่นนนั มนัจะมีกบับุคคลทียงัปรารถนาอยูใ่นภพอนันี ถา้ถึงจุดนนั ความปรารถนาอนันีไม่มี
ท่านจะไปทีไหน ? ..... มนัดบั.....มนัหมด หมดปัญหาทีจะพดู

ถาม
และอีกอนัหนึงทีผมไดเ้รียน คาํสอนของทางศาสนาคริสต์ มาตงัหลายปีทีเดียว ปัญหาเขาวา่พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา
นีน่ะ เวลาสินโลก.....โลกแตกดบัไปแลว้ คือไฟลา้งผลาญโลกอะไรกแ็ลว้แต่เถอะ เมือแตกดบัสูญโลกไปแลว้



วญิญาณของบุคคลนะครับ ทีถือศาสนาคริสตข์องเขา จะรวมตวัเป็นพวกเดียวกนันะครับ พวกนอกรีดหรือคน
ศาสนาอืน จะแยกไปอีกพวกหนึง อนันีสาํคญัมากนะครับ.....ท่านฟัง.....เขาวา่แยกไปอีกพวกหนึงไม่เกียวกนั
คนทาํความดีในศาสนาคริสตขึ์นสวรรค์ คนทาํความชวักต็กนรกต่อไป.....อยา่งนี แต่เขาขา้มไปวา่ คน
นอกรีตอยูอี่กพวกหนึง ฉะนนัสรุปผลกห็มายความวา่ ในภพต่าง ๆ นะฮะ กย็งัมีการแบ่งทาํนองศาสนา เหมือน
กบัโถมนุษยถ์กูไหมครับ ? 

ตอบ
มนักมี็แบ่งซิ.....มนัภพนี.....มนัแยกกนัไม่ได้

ถาม
เปล่าครับ.....ผมไม่ไดห้มายถึงภพของวา่.....สวรรคช์นันนัชนันี ผมไม่ไดพ้ดูถึงอยา่งนนั ผมพดูถึงวา่แบ่งเป็น
ศาสนา แต่วา่.....ผูที้ทาํความดีในศาสนานนัทีเขานบัถืออยู่ กอ็าจจะเป็นทางตรงไปถึงสวรรคช์นัของเขา อยา่ง
นนั เขาจะมีกีชนักเ็รืองของเขา แต่ผูค้นทีนบัถือศาสนาเขา จะตอ้งไปของเขาจริงไหม ? 

ตอบ
มนักจ็ริงน่ะแหละภพ.....มนัเป็นภพ ถา้มีภพมนักมี็ชาติ ของเขาแท้ ๆ ละมนัมีภพ

ถาม
แต่เขาสมมติเขาต่างศาสนา.....สมมติอีกนะครับ สมมติวา่ไปเจอกนัที ๆ สมมตินะฮะ สวรรคช์นัที ๕ อีก คน
ตามศาสนาพทุธเรา ทาํความดีขึนสวรรคช์นัที ๕ จะอยูภ่พเดียวกนั.....ถูก แต่จะแบ่งชนักนัเหมือนโลกมนุษย์ วา่
เป็นชาตินนัชาตินีไหม ?.....มีปัญหาอยูจุ่ดนี

ตอบ
อะไรกช่็างมนัเถอะอนันี มนัขึนสู่ความจริงทุกศาสนาน่ะ.....เขา้ใจไหม ความจริงนีน่ะ มนัเป็นศาสนาทุกศาสนา
ถึงแมศ้าสนาถือไปทางไหนกช่็าง ความจริงมนัตงัมนัอยูอ่ยา่งนนั

ถาม
ครับ.....คือดีไดดี้.....ชวัไดช้วั แน่นอนอยูแ่ลว้



ตอบ
มนัไม่วงิไปตามลทัธิ มนัไม่วงิไปตามอะไรของมนัทงันนัแหละ ใครจะรู้มนั ไม่รู้มนั มนักต็งัของ มนัอยูอ่ยา่งนนั
แต่เราจะไปควา้เอาชนัใด มนักไ็ปตามเรืองของมนั ถา้ความจริงแลว้มนัตอ้งจุดเดียวกนันี ถา้ยงัมีความปรารถนา
จะไปโนน้ไปนี กคื็อคนทีอยากไปโน่นไปนี จิตตระหวดัไปมนักเ็ป็นภพอุปาทานเกิดขึนมาได้

ถาม
แลว้ท่านคิดวา่ เป็นการถูกตอ้งไหม อยา่งคมัภีร์โกร่าหรือโคกร่าอะไร ? 

ตอบ
อนันนัอาตมาไม่ไดอ่้าน

ถาม
คืออยา่งนีดีกวา่ มนัเป็นไปไดไ้หมวา่ นีสมมตินะครับ ไอที้บอกวา่ท่านทา้วมหาพรหม.....วา่ยงังีฮะ ท่าน
หลบั.....แลว้ตืนไป กย็งัไงกแ็ลว้แต่ ผมไม่สนใจนะครับ สนใจคือหมายความวา่ ก่อนทียงัไม่มีสสารในโลกนี
หรือจกัรวาลเลย หรือเอาในช่วงจกัรวาลทีกวา้งใหญ่ไพศาลนีนะั ถา้มีการรวมตวัของพลงัหรือจะเป็นรังสี จะเป็น
อะไรกแ็ลว้แต่รวมตวัขึนมา เป็นจุดแรกทีคิดกนัวา่ เป็นพระพรหมกองค์ ใหญ่หรือยงัไงกแ็ลว้แต่ แลว้งกเ็กิดมี
องคอื์น ๆ ซึงเป็นการรวมตวัต่อมา แต่การรวมตวัอนัหลงั เห็นองคนี์ใหญ่กวา่หรือองคที์ขึนก่อนนี ท่านกไ็ม่รู้
ท่านมาจกไหน กอุ็ปโลกน์ตวัเองวา่ท่านน่ะเป็นผูส้ร้างคนอืน เพราะตวัเองกไ็ม่รู้วา่ตวัเองมาจากไหน กบ็อกวา่
องคนี์มาทีหลงั กต็อ้งเลก็กวา่ท่าน องคที์มาทีหลงักบ็อกวา่.....เออ.....ฉนันีมาทีหลงั สงสยัไอนี้จะเป็นผูส้ร้าง
ฉนัหรือเป็นนายของฉนั เพราะองคนี์น่ะใหญ่กวา่ อนันีจะเป็นเรืองเป็นไปไดไ้หม ? 

ถาม
เพราะฉะนนั ก่อนทีจะเกิดมนุษยภ์พนี กต็อ้งมีอนัอืนมาก่อน..... 

ตอบ
มนักต็อ้งมีปัจจยั.....ไม่มีปัจจยัจะเกิดมาอะไร

ถาม



ไม่ใช่ฮะ.....นีพดูถึงยงัไม่มีโลก นีพดูพลิกกลบัมาทางดา้นของวทิยาศาสตร์ดว้ย เพราะทางวทิยาศาสตร์บอก
วา่.....โลกนีเหวยีงมาจากสุริยะใช่ไหมฮะ ?.....สุริยะนีกเ็ป็นในเครืองหนึงของจกัรวาล และในจกัรวาลกมี็
อะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะ ตามทีเขาสนันิษฐานกนั แต่ถา้ดูคมัภีร์โคร่าหรือโคหร่านีน่ะ เขาบอกวา่.....เป็นคมัภีร์
ของพราหมณ์ดึกดาํบรรพ.์....วา่พระพรหมนีเกิดมาจากอะไรกแ็ลว้แต่เขาไม่ไดบ้อก เพียงแต่บอกวา่เกิดมีพระ
พรหมมาอนัเดียว แลว้พระพรหมกส็ร้างอะไร ๆ ต่อมา แต่ถา้ผมมามองในดา้นวทิยาศาสตร์นี.....จะเป็นวา่.....
อาจจะเป็นสสารหรือเป็นความรู้ ผมเรียกวา่เป็นความรู้ดีกวา่ ความรู้เหล่านีเป็นความฉลาดมาก รวมตวัขึนมาจน
กระทงัวา่ คนทีมารวมกนัทีหลงั ทีละจุดๆ ขึนมานีน่ะ.....สิงเหล่านี.....จนเขาตงัเป็นคมัภีร์ของพราหมณ์วา่ สิง
เหล่านีเป็นเทวดานะ เป็นโน่นเป็นนีนะ เห็นโลกเกิดใหม่ เมือมากินงว้นดินกเ็กิดมาเป็นคนอยา่งนีเป็นตน้ ซึงตรง
กบัวา่ อาํนาจจิตเหล่านนัหรือความรู้เหล่านนั เกิดมาอยูใ่นหว้งการเหวยีงของแรงของโลกเรา หรืออาจจะ
ปรารถนาลงมาไดจ้ริง ๆ เมือลงมาในโลกมนุษยนี์ เกิดมาถูกตอ้งเนือดิน หรือสสารของโลกนีกเ็กิดการรวม
ตวั.....ขอเรียกวา่สสาร.....เป็นรูปร่างมนุษย.์....อาจจะเป็นมนุษยย์งัไงไม่รู้จกั แต่พฒันาจนกระทงัถึงปัจจุบนันี
เป็นไปไดไ้หม ? 

ตอบ
ถา้โยมเห็นโลกมนัอยูท่างโนน้.....มนักล็าํบากวะ่.....อาตมาไม่เห็นโลกไปอยูที่นนัเลย.....ไม่เห็นโลกไปอยูที่
นนั

ถาม
ถา้อยา่งนนั ก่อนทีจะมีโลกมนุษยขึ์นมา อยา่งทีวา่.....จะเกิดร่างมนุษยขึ์นมานีน่ะ จิตต่าง ๆ กเ็กิดขึนก่อนไม่ใช่
หรือ ถึงจะเป็นรูปร่างมนุษย์ เพราะพระพทุธเจา้ท่านกบ็อกวา่ ในหว้งจกัรวาลเรียกยงัไงผมคิดไม่ถกู.....วา่.....
จกัรวาลทีเวียนวา่ยตายเกิดอนันีนะฮะ กอ็าจจะมีสตัวเ์ลก็ ๆ หรือจะเป็นสตัวโ์ลกหรือสตัวอ์ะไรกแ็ลว้แต่ ทีเปลียน
สภาพจากเป็นมนุษยม์งั เป็นสตัวเ์ดรัจฉนัมงั เป็นโน่น.....เป็นนี เปลียนภพอยูเ่รือย ๆ เพราะพิจารณาทางตาม
วทิยาศาสตร์ของเขาบอกวา่ ไอเ้วยีนวา่ยตายเกิด.....ไม่จริงหรอก.....เขาวา่มีสตัวแ์ค่นี แต่เขายอมรับเดียวนีวา่
ในหว้งจกัรวาลหรือในหว้งมหาสมุทร มีสตัวอี์กกีลา้น.....กีเท่าไหร่.....กีโกฏิ.....กีแสน.....เขาไม่รู้เขายอมรับ
แลว้ ฉะนนัการเวยีนวา่ยตายเกิด กอ็าจจะเป็นไปได้ อนันีปัญหาทีสาํคญั ถา้ยกกลบัมาอนันีนะฮะ ถา้ตามลทัธิธิ
เบต ทีเขาบอกวา่เขาสามารถทงัสมาธิจิต ถึงจุดทีสามารถแบ่งจิตตวัเองอนัหนึง.....อนัทีสอบเกียวกบัการสร้าง
มโนภาพ และใชพ้ลงัของมโนภาพนี ออกมาใชท้าํร้ายคนหรือช่วยอะไรกแ็ลว้แต่ สิงเหล่านีกค็งสภาพอยู่ ไม่สูญ
หายไปไหน ซึงสมารถกล่าววา่พระองคน์นัหรือผูส้ร้างนนั.....คนนนัตายไปแลว้.....พระลามะองคน์นัตายไป
แลว้ ไอจิ้ตทีสร้างใหม่อนันนักย็งัอยู่ สามารถรบกวนชาวบา้น หรือทาํอะไรขึนมาได้ เพราะฉะนนักส็ามารถอยา่ง
ตรงทีวา่คือจิตของเทวดานนั.....ปฏิสนธิโดยการแยกตวับา้ง โดยการ.....แบบมนุษยบ์า้ง โดยการถูกตอ้งร่างกาย
บา้ง กเ็ป็นความจริงสิวา่ จิตต่าง ๆ เหล่านนัสามารถสร้างขึนมาเองใหม่ โดยไม่เกียวกบัการเวียนวา่ยตายเกิด ถูก
ไหม ? 

ตอบ



อนันีน่ะพดูอยา่งนีดีกวา่.....ปัจจยั.....ถา้มีปัจจยั กมี็โลภอยูเ่มือนนั เมือโลกเกิดมา มนัจะแยกอะไรกต็ามเรือง
มนัตอ้งมีปัจจยัต่อ ๆ เรือย ๆ ไป เรืองปัจจยันี.....มนัตอ้งมีปัจจยัทีเกิดขึนมาเป็นโลก นีเแหละ.....เรืองปัจจยั
เป็นเหตุ จะมีอะไรกช่็างมนั มนัจะสีเขียว.....สีแดง.....สีดาํ.....สีขาว.....ปัจจยัเป็นเหตุเกิดขึนมา เมือมีปัจจยั
แลว้ มนักมี็โลกเกิดขึนมาไดใ้นทีนนั เมือหมดเหตุหมดปัจจยั คือพระนิพานแลว้.....คลาํหาอะไรไม่ได้ หยดุพดู
กนัแลว้ เรืองปัจจยันีมนัเป็นไดทุ้กชนิด.....ทุกอยา่ง แต่มนัเป็นของไม่แน่นอน.....ไม่เทียง อนันีเป็นความเห็น
ไอชื้อพลงัจิตชืออะไรต่าง ๆ ทงัหลายนีน่ะ เป็นคาํกล่าวของมนุษย์ แลว้แต่ใครจะพดูไป.....แต่งไป.....อะไร
ไป.....เรืองชือนี.....เรืองภาษานีกย็งัไม่พอเลยนะ

ถาม
ครับ.....แยกลึกลงไปเรือย ๆ

ตอบ
นีเกิดมาจากเหตุ จากปัจจยัทงันนั พดูง่าย ๆ เช่น โยมจะถามอาตมาแต่ละขอ้นี มนัตอ้งมีปัจจยัจึงถามขึนมาได้ ถา้
ไม่มีปัจจยัถามขึนไม่ได้ นีมนัเกิดจากอะไร ? ปัจจยัอยา่งนีน่ะเราจะรวมซ๊ะรวมสิงทงัหลาย ๆ ใหเ้ป็นกอ้นเดียว
กนั.....เรียกวา่ปัจจยั มนัจะเป็นอะไร ๆ กช่้างมนั คือหลกัเปรียบเทียบทุกสิงทุกอยา่งนีมนัวน....อะไระกช่็างมนั
เถอะ ส่วนทีพดูมานีน่ะมนัมีปัจจยัเป็นแตนเกิด ทาํไมเราจะใหห้มดปัจจยัไดล่้ะ จะไดห้ายหลงกนัซ๊ะ.....จะไดไ้ม่
ใหพ้ดูกนั.....จะไดไ้ม่เถียงกนั อนันีมนัไม่จบนี.....พอเราเห็นกเ็รียกชือวา่อนันนั

ถาม
ครับ

ตอบ
มนัเป็นเรืองของภาษาในโลกนีจบไม่ได้ แต่วา่อยา่งไรกต็ามมนั มนัตอ้งเกิดกบัปัจจยั พระพทุธเจา้ท่านสอนวา่
เมือปัจจยัมี.....ทุกสิงทุกอยา่งมนัเกิดจากเหตุหรือปัจจยั อยา่งเช่นวา่สิงสองสิงนีน่ะ มนัรวมกนัอยูแ่ต่ไม่มีเสียงนะ
ทาํไมถึงไม่มีเสียง เพราะสิงทงัหลายเหล่านีไม่กระทบกนั ต่อมาอีกถา้มีเสียงกระทบ ทาํไมมนัจึงดงั เพราะมนั
กระทบกนั มนัจึงดงัขึนมาเดียวนี ปัจจยัอนันีแหละจะติดตามไป เมืออยูใ่นภพอนันี ถา้มีปัจจยั.....มนัมีหมด
ทุกอยา่ง มนัมีอยูแ่ลว้จบไม่ได้ จะตอ้งมีปัจจยั ใหเ้ราถือวา่ มนัมีเหตุมีปัจจยั นีเรืองอนัหนึง จะพรรณนาไป ไม่มี
จบ มนัมีเหตุมีปัจจยั คือพดูกบัสิงทีมนัเป็นวงกลมอยา่งนี.....เถียงกนัไปเถอะ..... 

ถาม
ถา้เราสามารถทาํวงกลมอนันีใหเ้ลก็ลง ถา้วงกลมเลก็มนักถึ็งจุด ๆ เดียว ไม่มีอะไรเหลือ



ตอบ
ใช่.....ไม่มี ๆ ๆ .....มนักข็ยายตวัออกไปจากวงกลมอนันี.....มนักจ็บ ถา้เรามาวนอยูนี่ มนักมี็ปัจจยัทีจะไปคือ
อนัต่อเนืองกนั ปัจจยัทีต่อเนืองกนัเหตุจบไม่ได้

ถาม
เพราะฉะนนั.....ผมมีครังหนึง เมือผมตกอบัขนาดหนกั แลว้ผมกไ็ดค้วามคิดขึนมา.....คนชีถึงรูปเรือลาํ
หนึง .....เรือใบกาํลงัฝ่าพายคุลืนนะฮะ เขาดูแลว้กเ็ปรียบเสมือนมนุษยเ์ราน่ะ กาํลงัฝ่าพายคุลืนอยู่ กก็าํลงัรอเรือ
นอ้ยเลก็ ๆ ขา้ง ๆ น่ะจะมาช่วยเขา ผมกบ็อกวา่มนัไม่ใช่หรอกไดเ้รือนอ้ยน่ะ.....มนัสละเรือใหญ่ต่างหาก และ
ในลมพายคุลืนเหล่านนัน่ะ ถา้หากเรือลาํนอ้ย ๆ จะมาหาเรือลาํใหญ่กแ็ปลวา่จะเพิมนาํหนกัและภาระใหเ้รือใหญ่
จมเร็วขึนอีก เพราะฉะนนัตวัผมไม่ไดอ้ยูใ่นธาตุอนันนัผมอยูน่อกธาตุ ฉะนนัผมไม่ตอ้งเดือดร้อนกบัสิงเหล่านนั
คลา้ยจะเปรียบตวัเองเหมือนคลืน.....เหมือนเรือ ๆ ทีกาํลงัฝ่าพายคุลืน อนันีเป็นของเขา แต่ผมอยูพ่น้สิงเหล่า
นี.....ในกรอบนี.....ผมอยูน่อกกรอบ เพราะฉะนนัผมกคิ็ดวา่ ผมกไ็ดท้าํติดต่อมาเรือย ๆ แลว้ปฏิญาณตนวา่ อยู่
นอกกรอบสิงต่าง ๆ เหล่านี อนันีผมคิดวา่คงไม่ผดินะครับท่าน

ตอบ
ไม่ผดิ.....ออกจากเรืองทรงนีมนัมีเรือง.....ทีไหนมีเรืองตรงนนัมีปัจจยั.....ถา้ปัจจยัตรงนนัยุง่

ถาม
แลว้จุดสาํคญัของมนุษย์ ถา้หากยงัมีเวรกรรมอยู่ กไ็ม่สามารถละทิงความเป็นอยู่ ทีเป็นสงัคมของมนุษยไ์ด้ ถูก
ไหมครับ ? 

ตอบ
แมแ้ต่จะห่มผา้เหลืองกเ็ถอะ ถา้หากไม่ละทิงกย็งัอยูใ่นเรืองของสงัคมมนุษยอ์ยู่ จนกวา่เราจะทิงออกไป แต่การ
ทิงวิธีทีง่ายทีสุด กย็งัตอ้งอาศยัผา้เหลือง เพราะจะทาํใหต้ดัขาดไดโ้ดยชวัคราว ในฐานะการแบ่งชนัของมนุษย์
แต่ถา้เราละทิง อาจจะห่มผา้เหลืองหรือไม่กแ็ลว้แต่เราไปหาทีสงบ ๆ ของเรา หรือจะวางอุเบกขา อนันนัก็
สามารถทีจะละทิงต่อไปไดง่้ายเขา้ แต่กต็อ้งถึงกบัเวลาแบ่งอนันนัใช่ไหมครับ ? 

ตอบ



ใช่.....ไดพ้ดูใหม้นัจบเรืองง่าย ๆ เขา้ไปอีกกวา่นนันะ มนัจะละไปไดเ้พราะอะไร ? .....เพราะมีความเห็น
ชอบ.....(หวัเราะ) 

ถาม
เจริญพรครับ

ตอบ
เอาไปดูนะ.....ทีพดูกนัน่ะ เอาไวพ้ดูกนั เรืองพดูกนันี.....ใหเ้ขา้ใจเรืองพดู พดูไปสู่จุดความจริงของมนั เรืองที
พกูนัมานี มนักม็าจบลงทีวา่ ไอที้มนัต่อค่ายกคื็อปัจจยัเป็นเหตุ.....เป็นปัจจยัไอสิ้งทีมนัจะจบกคื็อจบปัจจยั...... 
เท่านีแหละ เรืองไม่มาก ถา้มาพดูถึงเรืองจนปัจจยัแลว้กไ็ม่มีอะไรกเ็ขา้ใจกนัได.้....นีมนัเป็นอยา่งนี เรืองของมนั
เป็นยงังี แต่วา่มนัมาก.....ดี.....ไม่ไดถื้อวา่รบกวนอะไรขอบคุณมากเหลือเกิน.....เอาใหห้มดนะ.....วนัหลงัมา
ไม่หมด เอามาเทกะบะใหม้นัหมดกไ็ด้

ถาม
(หวัเราะชอบใจ) ผมเรียนทางจิตวทิยามาพอสมควร แลว้กย็งัสงสยัอยู่ และกม็าประยกุตก์บัทางดา้นทางธรรม
ของเรา กบัของทีฝรังเขาอธิบาย

ตอบ
ไอที้ฝรังมนัมา มนัจบจิตวทิยามากเ็ยอะ แต่วา่มนัจบมาดว้ยการจาํ แต่เมือมนัถกูอารมณ์ แหมมนัทุกข์ เหลือเกินนี
ฝรังทีจบจิตวทิยา.....(หวัเราะ) 

ถาม
ทุกขม์ากครับ

ตอบ
นนัแหละ

ถาม



เพราะมนัศึกษา.....แต่ไม่จบสิน

ตอบ
ใช่.....ถา้มนัจะจบ มนัตอ้งพทุธศาสตร์ชี จิตศาสตร์นีโอย๊.....ฝรังมนัวงิ.....มนัจบจิตศาสตร์มาทงันนัมนัเป็น
บา้กนัอยูต่รงนี มนัเป็นทุกขท์งันนัน่ะ ไวว้นัหนึงนะทีพดูกบัลูกศิษย์ ทีมนัจบจิตศาสตร์มานีเป็นทุกข.์.... อยูด่ว้ย
กนัหลาย ๆ คน นีไม่มีเวลาทีจะพดูมาก เดินบิณฑบาตนี.....ดึงแขนออกไปหนา้ไอคุ้ณจบจิตวิทยา.....จิตศาสตร์
ผมวา่ท่านนีโง่.....ท่านเป็นทุกขไ์หมทุกวนันี จิตท่านเป็นทุกขไ์หม ?.....โอย.....ทุกขม์ากครับ.....จบ
อะไร.....จิตศาสตร์นี จบอะไรกนั.....มนัไม่จบ.....มยัยงิทุกขนี์ กเ็ธอไปเรียนความจาํมาเท่านนัแหละ ไม่ใช่
ความจริง ไม่เห็นความจริงมนั

ตอบ
ฉะนนัผมจึงบอกวา่ บางครังในโลกมนุษยเ์รานี.....ความจริงแพเ้หตุผล แต่บางครังไอเ้หตุผลกแ็พค้วามจริง
เพราะฉะนนัทางทีดี เอาทงัเหตุและความจริง ใหม้นัอยูด่ว้ยกนั และมนักจ็ะชนะทุกอยา่ง แลว้กเ็ป็นสิงทีถกูตอ้ง

ตอบ
เอายงังีซ๊ะดีกวา่ ถา้คุณอยูที่นี ถา้มีเสียงมารบกวน คุณกรู้็วา่เสียงมารบกวนคุณ คุณกรํ็าคาญนะ ทีนีคุณจะไปอยูที่
ไหน ทีเสียงจะไม่รบกวนคุณ ความรู้ทีเสียงมารบกวนคุฯนนั กใ้หม้นัรู้จกัมีเสียมากระอบหูอยูเ่สมอ คุณจะมีวามรู้
ตรงนี ถา้คุณจะหนีจากเสียงไปไม่ไดศึ้กษาเสียงจะไม่มีความรู้ เมือถกูอารมณ์มากระทบจิตเมือไร ถูกเสียงมากระ
ทบหูเมือไร คุณจะทุกขอ์ยูทุ่กเวลาคุ๖จะตอ้งหาความรู้เมืองเสียงมากระทบหูของคุณนี ใหคุ้ณรู้จกัทีเสียงกระทบหู
อยูเ่ดียวนี ไม่ตอ้งหนีไปจากเสียง ใหเ้อาชนะมนั ใหรู้้มนัซิเมือเวลาเสียงมากระทบ อนันีควรเรียนตรงนี ไม่ควร
หลบหนีไป แต่ถา้หลบหนีไป กห็ลบหนีโดยทางทีถูก หลบหนีไปเพือจะสร้างพลงัขึนมาสู้มนั ไม่หลบหนีไปเพือ
ความโง่.....คือจะหนีมนัไปไม่ใหเ้สียงมารบกวนเรา

ถาม
ครับ...ถูก

ตอบ
ทีเราหนีไปหาระยะอนัหนึง เรียกวา่ทีสงบนี จะมาพิจารณาใหม้นัเกิดกาํลงั จะไดรู้้เรืองวา่เสียงมารบกวนเรานีให้
ได้ แลว้กก็ลบัมา



ถาม
เราหนีเพือทีจะหาเหตุ ทีจะมาต่อสูก้บัมนัต่อไป

ตอบ
นนัแหละ.....ไม่ใช่วา่เราหนีนะ หนีแต่มีปัญญา ไม่ใช่หนีดว้ยความโง่ เราจะมาเอาปัญญากบัเสียงกระทบหูเราให้
ได้ นีแหละ.....อะไรทุกอยา่ง เอาความรู้ในทีนี ทีนีขอ้ปฏิบติัอยูที่ไหน ? เราไปทีไหนทีมนัสงบดี คนเราก็
ชอบ.....วา่ทีนนัไม่จุน้จา้น ทีนนัไม่มีเสียง ทีนนัรูปมนันอ้ย อนันีกจ็ริง.....จริงของใคร จริงเพราะคนยงัไม่ถึงที
สุดมนั จริงเรืองของเดก็ ไม่ใช่จริงจองท่านผูรู้้ ถา้จริงของท่านผูรู้้ ตอ้งกลบัมารู้มนักบัเสียง ใหรู้้เรืองของมนั กบั
รูป.....เสีย.....กลิน.....รส ใหรู้้เรืองตามเป็นจริงมนั ถา้รู้เรืองตามเป็นจริงมนัแลว้ โยมจะไดห้ลบเสียงอยูทุ่ก
ขณะเลยไม่ตอ้งหนีมนั เอาตรงนีแหละ มนัมีเหตุตรงนี.....มนัเกิดตรงนี มนัจะดบัตรงนี ทีไหนสงสยัทีนนัอยา่
หนีไปเลย พดูตรงทีมนัสงสยันนัแหละ คือความทีไม่สงสยันนั มนัทะลุทีสงสยัไปแลว้ มนักเ็จอกนัเท่านนั
แหละ..... ตรงนีไม่ใช่วา่เราหนีมนัไป เราอยูใ่นป่าวา่สงบดี.....ไม่ใช่ความสงบอยูใ่นป่า แต่สงบเพราะความเห็น
ถูกของเรา ถา้เรามีความเห็นผดิอยู่ ใหข้ดุอุโมงคล์งไปเถอะมนัเป็นเรืองของอยา่งนี อนันีถา้เราพิจารณาจะเห็น
ชดัเจนเหลือเกิน ทีนีต่างคนต่างถือในทีนนัต่างคนต่างถือมนั แต่เรามาพดูว้ยความเห็นกนัทีนี.....ความจริงมนั
วางอยูอ่ยา่งนี มนัเฉยอยูอ่ยา่งนีนะ เราไม่เห็นความจริงมนั พดูกนัไปกไ็ม่ลงกนั

ถาม
จริงครับ

ตอบ
ถา้มาถูกความจริงอนัเดียวกนั กล็งกนัหมดเลย ไม่ตอ้งเถียง ศาสนาทุกศาสนานีมนัจะรวมกนัอยา่งนนั เช่นวา่ คน
ญวณ คนจีน คนฝรัง ใหต้น้นาํร้อน ๆ มาเถอะ ใหเ้อามือมาจุ่มลงไป มนัจะมีความรู้สึกเหมือน ๆ กนั.....มนัคือ
ความจริง แต่วา่คาํทีพดูวา่ร้อนตามภาษาน่ะ มนัจะต่างกนั แต่อาการของร้อนแน่ะมนัจะเหมือนกนัเลยทุกคน คือ
ความจริงอนันีน่ะเป็นภาษาทีถกูตอ้ง ความจริงอนันีไม่หนีไปทีตรงไหน

ถาม
แต่ผมคิดวา่ ในดา้นทางสงัคมมนุษย์ ผมกคิ็ดวา่หนีเฉพาะในดา้นทีวา่.....ตงัหลกัในทีถฏู เช่น หนีอะไรอยา่ง
หนึง เบือหน่ายชีวติในการงาน ผมวา่ตงัหลกัสู้กบัมนั หนีไปจุดหนึง ไม่ทาํงานซ๊ะรอจนเรามีวธีิเอาชนะมนั
แลว้กลบัมาทาํใหม่ สาํหรับในดา้นปฏิบติัทางจิต กคิ็ดวา่กเ็ป็นทางหนึงทีจะพยายามต่อไปเรือย ๆ แต่ตอ้งแบ่ง
เวลาใหถู้กตอ้งเหมือนกนั เพราะถา้มวัแต่พดูไม่ไดาํมนักไ็ม่มีอะไรเกิดขึน



ตอบ
ถา้พดูความจริงแลว้น่ะ เรืองมนัทุกขน่์ะแหละเรืองเกิดประโยชน์ ใหเ้ราเห็นง่าย ๆ เรืองสุขน่ะมนัคนหลบัซ๊ะ ไม่
ค่อยคิดอะไร.....มนันอน

ถาม
เพราะฉะนนัผมทีเคยทุกขม์านี ผมกบ็อกวา่เมือผมคน้แลว้ ผมอยูน่อกรูปนี .....ผมอยูน่อกรูปแน่นอนเพราะ
ฉะนนัใครจะเป็นยงัไง ผมกอ็ยูน่อกรุป เมือผมเอาชนะมนัแลว้ และทีผมหนีไปโน่นหนีไปนีเพือจะทาํใจใหส้บาย
เพือจะใหรู้้วา่ผมจะเอาชนะมนัไดย้งัไง

ตอบ
อนันีแหละเรืองคิดถกู เรืองความเห็นถูกตอ้ง ๆ เอาอยา่งนนั แต่เบืองแรกมนักต็อ้งหนีนะหนี บางคนบอกวา่ให้
มนัเบือ.....แหม.....ผมเบือ คาํทีวา่เบือมีสองอยา่ง เบืออยา่งหนึงเกลียดมนั.....อยากหนีจากมนั.....ไม่อยาก
เห็นมนั นีแหละยงิกิเลสใหญ่โตแลว้นี ถา้เบืออยา่งหนึง.....ไม่รักมนั.....ไม่เกลียดมนั นี.....ตรงนีเบือ.....เบือ
ตรงนี เบือไม่ทุกขไ์ม่สุข.....สร่าง.....จิตมนัสร่าง มนัทอดอาลยั มนัเป็นยงังี เช่นวา่เราทาํอนันีขึนมา.....หมอ้
ใบนีเราซือมนัมา มนัสวย.....จะไม่ใหม้นัแตก อีกสองวนัมาลูกมาทาํแตก.....เมือมาแตก มนัดีผดิความหมายเรา
ใช่ไหม ?.....เอาทุกขก์ทุ็กขฃ์ะ ซือใบใหม่มารักษาดี ๆ นะ อีกสามวนัทาํแตกอีกแลว้.....แน่ะ.....แตกอยูเ่รือย
ๆ อยา่งนี กเ็ลยรําคาญ.......อือ.....เอา๊ช่างมนัเถอะ มนัแตกเรืองของมนัแตก มนักเ็ป็นยงังีแหละ ใบทีซือมานี
มนักแ็ตก ทียงัไม่ซือมามนักจ็ะแตกอยา่งนีเหมือนกนั..... 

ถาม
มีสองอยา่งคือซือใหม้นัแตกไปเรือย ๆ ถือเป็นเรืองธรรมดา หรือไม่กไ็ม่ซือเสียเลยมีสองอยา่ง

ตอบ
ใหม้นัสบาย.....สบายอยูที่ตรงนนั.....(หวัเราะ) กเ็ราไม่อยากใหม้นัแตก แต่มนัแตกนี.....มนักสู็้รบกนัเท่านนั
แหละ ถา้เราเห็นวา่ เออ.....หมอ้ใบนีมนัแตกแลว้ เราซือมาจากตลาดถือมาแลว้มาตม้อยูก่ไ็ด้ แต่วา่หมอ้นีมนั
แตกแลว้ เรากใ็ชห้มอ้แตกของเราไปเรือย ๆ เรารู้วา่มนัจะตอ้งแตกไม่วนันีกว็นัหนา้ ภาชนะดินขา้งหนา้มนัตอ้ง
แตก เมือมนัแตกปับเรากส็บายใจ.....ทาํไม ? .....เพราะมนัแตกก่อนแตกแลว้ อนันีมนัแตกทีหลงั ไม่มีอะไร
เกิดขึนมา นีเราตอ้งทาํไวอ้ยา่งนีเรียกวา่มนัเท่าทนัเหตุการณ์



ถาม
เขา้ใจครับ

ตอบ
ถา้เราใชห้มอ้ดี.....นาํตามนัจะไหลออกนะ ดี..มีความรู้ดีขอบคุณหลาย ๆ .....เอา๊สมุดเยยีมเซ็นตไ์ว้ เอาชือไว้
ในสมุดเยยีมนนัเซ็นตไ์ว.้....ฯลฯ











































ชีวประวตัพิระโพธิญาณเถร (ชา สุภทัโท)
MP3 ชีวประวตัพิระอาจารย์ชา
คลิกเครืองเล่นMP3 เพือเล่นMP3ชีวประวติัหลวงพอ่ชา

ชาตภูิมิ
พระโพธิญาณเถร นามเดิม ชา ช่วงโชติ เกิดเมือวนัศุกร์ ขึน ๗
คาํ เดือน ๗ ปีมะเมีย ตรงกบัวนัที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑
ณ บา้นจิกก่อ หมู่ที ๙ ต. ธาตุ อ. วารินชาํราบ จ. 
อุบลราชธานี บิดาชือ นายมา มารดาชือ นางพิม ช่วงโชติมีพีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั ๑๐ คน

ปฐมศึกษา
สมยันนัการศึกษายงัไม่เจริญทวัถึงหลวงพอ่จึงไดเ้ขา้ศึกษา ที ร.ร. บา้นก่อ ต. ธาตุ อ. วารินชาํราบ จ. 
อุบลราชธานี เรียนจบ ชนั ป. ๑ จึงไดอ้อกจากโรงเรียน เนืองจากหลวงพอ่มีความสนใจ ทางศาสนา ตงัใจจะ
บวชเป็นสามเณร จึงไดข้ออนุญาตจากบิดามารดา เมือท่านเห็นดีดว้ยท่านจึงนาํไปฝากไวที้วดั

ชีวติในร่มกาสาวพสัตร์
ในขณะนนัหลวงพอ่มีอายุ ๑๓ ปี เมือโยมบิดาไดน้าํไปฝากกบัท่านเจา้อาวาส และไดรั้บการฝึกหดัอบรมใหรู้้
ระเบียบการ บรรพชาดีแลว้ จึงอนุญาตใหบ้รรพชาเป็นสามเณรเมือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยมีพระครู
วจิิตรธรรมภาษี(พวง) อดีตเจา้อาวาสวดัมณีวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

เมือบรรพชาเป็นสามเณรแลว้ กไ็ดท่้องทาํวตัรสวดมนต์ เรียนหนงัสือพืนเมือง(ตวัธรรม) และไดศึ้กษานกัธรรม
ชนัตรี อยูป่ฏิบติัครูบาอาจารยเ์ป็นเวลา ๓ พรรษา เนืองจากมีความจาํเป็นบางอยา่งจึงไดล้าสิกขาออกไปทาํงาน
ช่วยบิดามารดาตามความสามารถของตน ตงัอยูใ่นโอวาทของบิดามารดามีความเคารพบูชาในพระคุณของท่าน
พยายามประพฤติตนเป็นลูกทีดีของท่านเสมอมา

ครันอยูต่่อมาอีกหลายปี ไม่วา่จะทาํงานอะไรอยูที่ไหนความสนใจในการอุปสมบทเพือศึกษาธรรม ดูเหมือนคอย
เตือนใหมี้ความสาํนึกอยูเ่สมอ คิดอยากจะบวชเป็นพระ ไดป้รึกษากบับิดามารดา เมือตกลงกนัดีแลว้ บิดาจึงนาํ



ไปฝากทีวดับา้นก่อใน(ปัจจุบนัเป็นทีธรณีสงฆเ์พราะร้างมานาน แลว้)และไดอุ้ปสมบททีพทัธสีมาวดัก่อในต.
ธาตุอ.วารินชาํราบจ.อุบลราชธานี เมือวนัที ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดยมี

ท่านพระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

ท่านพระครูวรุิฬสุตการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการสวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมืออุปสมบทแลว้ พรรษาที ๑-๒ จาํพรรษาอยูที่วดัก่อนอก ไดศึ้กษาปริยติัธรรม และสอบนกัธรรมชนัตรีได้

ออกศึกษาต่างถนิ
เมือสอบนกัธรรมตรีไดแ้ลว้เนืองจากครูบาอาจารยห์ายาก ทีมีอยูก่ไ็ม่ค่อยชาํนาญในการสอน จึงตงัใจจะไปแสวง
หาความรู้ต่างถิน เพราะยงัจาํภาษิตโบราณสอนไวว้า่

ออกจากบ้าน ฮู้ห่มทางเทียว เรียนวิชา ห่อนสิมีความฮู้

ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงไดย้า้ยจากวดัก่อนอกไปศึกษาปริยติัธรรมทีวดัสวนสวรรค์ อ. พิบูลมงัสาหาร จ. 
อุบลราชธานี และอยูที่นี ๑ พรรษา และไดพิ้จารณาเห็นวา่ เรามาอยูที่นีเพือศึกษากดี็ พอสมควรแต่ยงัไม่เป็นที
พอใจนกั ไดท้ราบข่าววา่ ทางสาํนกั ต่างอาํเภอมีการสอนดีอยูห่ลายแห่งซึงมีมากทงัคุณภาพและ ปริมาณ จึงชวน
เพือนลาท่านเจา้อาวาสแจง้ความประสงคใ์หท่้าน ทราบ

ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เดินทางจาก อ. พิบูลมงัสาหาร มุ่งสู่สาํนกัเรียนวดัหนองหลกั ต. เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ. 
อุบลราชธานี ไดพ้กัอาศยัอยูก่บัท่านพระครูอรรคธรรมวจิารณ์ ไดถ้ามจากเพือนบรรพชิตกท็ราบวา่ ท่านสอนดีมี
ครูสอนหลายรูปมีพระภิกษุ สามเณรมากรูปดว้ยกนัสระยะทีไปอยูเ่ป็นฤดูแลง้ อาหารการฉนั รู้สึกจะอด เพือนที
ไปดว้ยกนัไม่ชอบจึงพดูรบเร้า อยากจะพาไปอยูส่าํนกัอืน หลวงพอ่พดูวา่ ทงัๆทีเรากช็อบอธัยาศยัของครูอาจารย์
ทีวดัหนองหลกัแต่ไม่อยากจะขดัใจเพือน จึงตกลงกนัวา่ ถา้ไปอยูแ่ลว้เกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจแลว้จะกลบัมาอยู่
ทีหนองหลกัอีก จึงไดเ้ดินทางไปอยูก่บัท่านมหาแจง้ วดัเคง็ใหญ่ ต. เคง็ใหญ่ อ. อาํนาจเจริญ จ. อุบลราชธานี
ไดอ้ยูจ่าํพรรษาศึกษานกัธรรมชนัโทและบาลีไวยากรณ์ แต่ตามความรู้สึกเท่าทีสงัเกตเห็นวา่ท่านมิไดท้าํการสอน
เตม็ที ดูเหมือนจะถอยหลงัไปดว้ยซาํ ตงัใจไวว้า่เมือสอบนกัธรรมเสร็จ ไดเ้วลาสมควรกจ็ะลาท่านมหาแจง้กลบั
ไปอยูที่วดัหนองหลกัเมือสอบแลว้ และผลการสอบตอนปลายปีปรากฏวา่สอบนกัธรรมชนัโทได้

ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงยา้ยจากวดัเคง็ใหญ่ มาอยูก่บัหลวงพอ่ พระครูอรรคธรรมวจิารณ์วดัหนองหลกั ต. เหล่าบก
อ.ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี ตงัใจศึกษาทงันกัธรรมชนัเอกและเรียนบาลีไวยากรณ์ซาํอีกทงัพอใจในการสอน
การเรียนในสาํนกันีมาก

งดสอบเพอืผู้บังเกดิเกล้า



ทงัๆทีปีนี (๒๔๘๖) เป็นปีทีหลวงพอ่เองเกิดความภมิูใจ สนใจในการศึกษา มุ่งหนา้บากบนัขยนัเรียนอยา่งเตม็ที
และไดต้งัความหวงัไวว้า่ เมือผลการสอบตอนปลายปีออกมาจะพาใหไ้ดรั้บความดีใจ

หลงัจากออกพรรษา ปวารณาและกาลกฐินผา่นไป...กไ็ดรั้บข่าวจากทางบา้นวา่โยมบิดาป่วยหนกั หลวงพอ่กเ็กิด
ความ ลงัเลใจ พะวา้พะวง ห่วงการศึกษากห่็วง ห่วงโยมบิดากห่็วง แต่ความห่วงผูบ้งัเกิดเกลา้มีนาํหนกัมากกวา่
เพราะมาคิดไดว้า่ โยมบิดาเป็นผูมี้พระคุณอยา่งเหลือลน้ เรามีชีวติและเป็นอยู่ มาไดก้เ็พราะท่าน สมควรทีเราจะ
แสดงความกตญั ูใหป้รากฏ เสียการศึกษายงัมีเวลาเรียกกลบัมาได้ แต่สินบุญพอ่เราจะขอไดจ้ากทีไหน...ความ
กตญั ูมีพลงัมารังจิตใจใหคิ้ดกลบัไปเยยีม โยมพอ่เพือพยาบาลรักษาท่าน...ทงัๆทีวนัสอบนกัธรรมกใ็กล้ เขา้มา
ทุกที แต่ยอมเสียสละถา้หากโยมพอ่ยงัไม่หายป่วย และ นึกถึงคาํสอนของพระพทุธองคที์ทรงตรัสไวว้า่ ความ
กตัญ ูกตเวที เป็นเครืองหมายของคนดี

ดว้ยความสาํนึกดงักล่าว จึงไดเ้ดินทางกลบับา้น เมือถึงแลว้กไ็ดเ้ขา้เยยีมดูอาการป่วย ทงัๆทีไดช่้วยกนัพยาบาล
รักษาจนสุดความสามารถ อาการของโยมพอ่กมี็แต่ทรงกบัทรุด คิดๆดูกเ็หมือนตอไมที้ตายแลว้ แมใ้ครจะใหน้าํ
ใหปุ๋้ยถูกตอ้งตามหลกั วชิาการเกษตรสกัเพียงใด กไ็ม่สามารถทาํใหม้นัแตกหน่อเจริญ งอกงามขึนมาได้

คาํสังของพ่อ
ตามปกตินนันบัตงัแต่หลวงพอ่ไดอุ้ปสมบทมา เมือมีโอกาสเขา้ไปเยยีมโยมบิดามารดา หลงัจากไดพ้ดูคุยเรืองอืน
มาพอสมควรแลว้ โยมพอ่มกัจะวกเขา้หาเรืองความเป็นอยูใ่นเพศสมณะ ท่านมกัจะปรารภดว้ยความเป็นห่วงแกม
ขอร้องวา่ อย่าลาสิกขานะ อยู่เป็นพระไปอย่างนีแหละดี สึกออกมามนัยุ่งยาก ลาํบาก หาความสบายไม่ได้ ท่าน
ไดย้นิแลว้กนิ็งมิไดต้อบ แต่ครังนี ซึงโยมพอ่กาํลงัป่วย ท่านกไ็ดพ้ดูเช่นนนัอีกพร้อมกบัมองหนา้คลา้ยจะรอฟังคาํ
ตอบอยู่ ท่านจึงบอกโยมพอ่ไปวา่ ไม่สึกไม่เสิกหรอกจะสึกไปทาํไมกัน รู้สึกวา่เป็นคาํตอบทีทาํใหโ้ยมพอ่พอใจ
หลวงพอ่มาอยูเ่ฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมพอ่นบัเป็นเวลา ๑๓ วนั โยมพอ่จึงไดถึ้งแก่กรรม

ในระยะทีไดเ้ฝ้าดูอาการป่วยของโยมพอ่อยูน่นั เมือโยมพอ่ไดท้ราบวา่อีก ๔-๕ วนัจะถึงวนัสอบนกัธรรม ท่าน
จึงบอกวา่ถึงเวลาสอบแลว้จะไปสอบกไ็ปเสีย จะเสียการเรียน...แต่หลวงพอ่ไดพ้ิจารณาดูอาการป่วยของท่านแลว้
ตงัใจวา่จะไม่ไป จะอยูใ่ห้ โยมพอ่อุ่นใจก่อนทีท่านจะจากไป...อีกอยา่งหนึงจะทาํใหค้นเขาตาํหนิไดว้า่ เป็นคน
เห็นแก่ตวั ผูบ้งัเกิดเกลา้กาํลงัป่วยหนกัยงัทอดทิงไปได้ เลยจะกลายเป็นลกูอกตญั ูเท่านนั

หลวงพอ่เล่าวา่ ในระหวา่งเฝ้าดูอาการป่วยของโยมพอ่ จนกระทงัท่านถึงแก่กรรม ทาํใหไ้ดพ้ิจารณาถึงธาตุ
กรรมฐาน พิจารณาดูอาการทีเกิดดบัของสงัขารทงัมวล และเกิดความสงัเวชใจวา่อนัชีวติยอ่มสินลงแค่นีหรือ? 
จะยากดีมีจนกพ็ากนัดินรนไปหาความตาย อนัเป็นจุดหมายปลายทาง อนัความแก่ ความเจบ็ ความตายนนั เป็น
สมบติัสากลทีทุกคนจะตอ้งไดรั้บ จะยอมรับหรือไม่กไ็ม่เห็นใครหนีพน้สกัราย... 

ปี พ.ศ.๒๔๘๗ เมือจดัการกบัการฌาปนกิจโยมบิดาเรียบร้อยแลว้ หลวงพอ่กเ็ดินทางกลบัสาํนกัวดัหนองหลกั
เพือตงัใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป แต่บางวนับางโอกาส ทาํใหท่้านนึกถึงภาพของโยมพอ่ทีนอนป่วย ร่างซูบผอมอ่อน
เพลีย นึกถึงคาํสงัของโยมพอ่ และนึกถึงภาพทีท่านมรณะไปต่อหนา้ ยงิทาํใหเ้กิดความลดใจสงัเวชใจ ความรู้สึก
เหล่านีมนัปรากฏเป็นระยะๆ



ในระหวา่งพรรษานี ขณะทีกาํลงัแปลหนงัสือธรรมบทจบไปหลายเล่ม ไดท้ราบพทุธประวติัสาวกประวติัจาก
หนงัสือเล่มนนัแลว้มาพิจารณาดู การทีเราเรียนอยูนี่ครูกพ็าแปลแต่สิงทีเรารู้ เราเห็นมาแลว้ เช่น เรืองตน้ไม้ ภูเขา
ผูห้ญิง ผูช้าย และสตัวต่์างๆ สตัวมี์ปีกบา้ง ไม่มีปีกบา้ง สตัว์ มีเทา้บา้ง ซึงลว้นแต่เรา ไดพ้บเห็นมาแลว้เป็นส่วน
มาก จิตใจกรู้็สึกเกิดความเบือหน่าย จึงคิดวา่มิใช่ทางพน้ทุกข์ พระพทุธองคค์งจะไม่มีพทุธประสงคใ์หบ้วชมา
เพือเรียนอยา่งเดียว และเรากไ็ดเ้รียนมาบา้งแลว้ จึงอยากจะศึกษาทางปฏิบติัดูบา้ง เพือจะไดท้ราบวา่มีความแตก
ต่างกนัเพียงใด แต่ยงัมองไม่เห็นครูบาอาจารยผ์ูพ้อจะเป็นทีพึงได้ จึงตดัสินใจจะกลบับา้น

พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหวา่งฤดูแลง้ จึงไดป้รึกษากบั พระถวลัย(์สา) ญาณจารี เขา้กราบลาหลวงพอ่พระครูอรรค
ธรรมวิจารณ์ เดินทางกลบัมาพกัอยูว่ดัก่อนอกตามเดิม และในพรรษานนักไ็ดเ้ป็นครูช่วยสอนนกัธรรมใหท่้าน
อาจารยที์วดั จึงไดเ้ห็นภิกษุสามเณรทีเรียนโดยไม่ค่อยเคารพในการเรียน ไม่เอาใจใส่ เรียนพอเป็นพิธี บางรูป
นอนนาํลายไหล จึงทาํใหเ้กิดความสงัเวชใจมากขึนตงัใจวา่ออกพรรษาแลว้เราจะตอ้งแสวงหาครูบาอาจารย์ ดา้น
วปัิสนาใหไ้ด้ เมือส่งนกัเรียนเขา้สอบและหลวงพอ่กเ็ขา้สอบนกัธรรมเอกดว้ย (ผลการสอบปรากฏวา่สอบ
นกัธรรมเอกได)้ 

ออกปฏิบัตธิรรม
หลงัจากสอบนกัธรรมเสร็จแลว้สระยะนนัไดท้ราบข่าววา่ท่านอาจารยม์นั วดัปิหล่อ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เป็นผูส้อนทางวปัิสนาธุระ จึงไดมุ่้งหนา้ไดสู่้วดัของท่านทนัที และไดฝ้ากตวัเป็นศิษยอ์ยูป่ฏิบติัทดลองดูได้ ๑๐
วนัมีความรู้สึกวา่ยงัไม่ใช่ทางตรงแท้ ยงัไม่เป็นทีพอใจในวธีินนั จึงกราบลาท่านกลบัมาพกัอยูว่ดันอกอีก

พ.ศ.๒๔๘๙ (พรรษาที๘) ในระหวา่งตน้ปี ไดช้วน พระถวลัยอ์อกเดินธุดงคมุ่์งไปสู่จงัหวดัสระบุรีเป็นเพือน
ร่วมเดินทาง ไดพ้กัอยูต่ามป่าตามเขาไปเรือยๆ จนกระทงัไปถึงเขตหมู่บา้นยางคู่ ต.ยางคู่จ.สระบุรีไดพ้กัอยูที่นนั
นานพอสมควรพิจารณาเห็นวา่สถานทียงัไม่เหมาะสมเท่าใดนกั ทงัครูบาอาจารยก์ย็งัไม่ดี จึงเดินทางเขา้สู่เขต
จงัหวดัลพบุรีมุ่งสู่เขาวงกฏ อนัเป็นสาํนกัของหลวงพอ่เภา แต่กน่็าเสียดายทีหลวงพอ่เภาท่านมรณภาพเสียแลว้
เหลือแต่อาจารยว์รรณ ซึงเป็นลูกศิษยข์องหลวงพอ่เภาอยูดู่แล สงัสอนแทนท่านเท่านนั แต่กย็งัดีทีไดอ้าศยัศึกษา
ระเบียบขอ้ปฏิบติัทีหลวงพอ่เภาท่านวางไว้ และไดอ่้านคติพจนที์หลวงพอ่เขียนไวต้ามปากถาํและตามทีอยูอ่าศยั
เพือเตือนใจ ทงัไดมี้โอกาส ศึกษาพระวินยัจนเป็นทีเขา้ใจยงิขึน เป็นเหตุใหมี้การสงัวรระวงั ไม่กลา้ฝ่าฝืนแมแ้ต่
สิกขาบทเลก็ๆนอ้ยๆ การศึกษาวนิยันนัศึกษาจากหนงัสือบา้ง และไดรั้บคาํแนะนาํจากพระอาจารยผ์ูช้าํนาญทงั
ปริยติัและปฏิบติับา้ง ซึงท่านมาจากประเทศกมัพชูา ท่านวา่เขา้มาสอบทานพระไตรปิฎกไทย ท่านเล่าใหฟั้งวา่ ที
แปลไวใ้นหนงัสือนวโกวาทนนั บางตอนยงัผดิพลาด ท่านอาจารยรู์ปนนัเก่งทางวนิยัมาก จาํหนงัสือบุพสิกขาได้
แม่นยาํเหมือนกบัเราจาํปฏิสงัขาโยฯ ท่านบอกวา่เมือเสร็จภารกิจในประเทศไทยแลว้ท่านจะเดินทางไปประเทศ
พม่า เพือศึกษาต่อไป ท่านเป็นพระธุดงคช์อบอยูต่ามป่า น่าสรรเสริญนาํใจท่านอยูอ่ยา่งหนึงคือ

วนัหนึงหลวงพอ่ ไดศึ้กษาวินยักบัท่านอาจารยรู์ปนนัหลายขอ้มีอยูข่อ้หนึงซึงท่านบอกคลาดเคลือนไป ตามปกติ
หลวงพอ่ เมือไดศึ้กษาวินยัและทาํกิจวตัรแลว้ ครันถึงกลางคืนท่านจะขึนไปพกัเดินจงกรม นงัสมาธิอยูบ่นหลงั
เขา วนันนัประมาณ ๔ ทุ่มกวา่ๆ ขณะทีกาํลงัเดินจงกรมอยูไ่ดย้นิเสียงกิงไมใ้บไมแ้หง้ดงักรอบแกรบ ใกลเ้ขา้มา
ทุกทีท่านเขา้ใจวา่คงจะเป็นงูหรือสตัว์ อยา่งอืนออกหากิน แต่พอเสียงนนัดงัใกล้ๆ เขา้มา ท่านจึงมองเห็นอาจารย์
เขมรรูปนนั หลวงพอ่จึงถามวา่ ท่านอาจารยมี์ธุระอะไรจึงไดม้าดึกๆดืนๆ ท่านจึงตอบวา่ ผมบอกวนิยัท่านผดิขอ้
หนึง หลวงพอ่ จึงเรียนวา่ ไม่ควรลาํบากถึงเพียงนีเลย ไฟส่องทางกไ็ม่มี เอาไวพ้รุ่งนีจึงบอกผมใหม่กไ็ด้ ท่าน



ตอบวา่ ไม่ได้ๆ เมือผมบอกผดิ ถา้ผมตายในคืนนีท่านจาํไปสอนคนอืนผดิๆอีกกจ็ะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ เมือ
ท่านบอกเรียบร้อยแลว้กก็ลบัลงไป ดูเถิดนาํใจของท่านอาจารยรู์ปนนัช่างประเสริฐและมองเห็นประโยชนจ์ริงๆ
แมจ้ะมีความผดิพลาดเลก็นอ้ยในการบอกสอนกมิ็ไดป้ระมาท ไม่รอใหข้า้มวนัขา้มคืน รีบแกไ้ขทนัทีทนัใด จึง
เป็นตวัอยา่งทีดีแก่เราทงัหลาย และน่าสรรเสริญนาํใจของท่านโดยแท้

พดูถึงการปฏิบติัทีเขาวงกฏในขณะนนัรู้สึกวา่ยงัไม่แยบคาย เท่าใดนกั หลวงพอ่จึงคิดจะหาอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญยงิ
กวา่นีเพือปฏิบติัและคน้ควา้ต่อไป ท่านจึงนึกถึงตงัแต่ครังยงัเป็นสามเณรอยูที่วดัก่อนอกเคยไดเ้ห็นพระกรรมฐาน
มีลูกปัดแขวนคอสาํหรับ ใชภ้าวนากนัลืมท่านอยากจะไดม้าภาวนาทดลองดูบา้งนึกหาอะไรไม่ไดจึ้งมองไปเห็น
ลูกตะแบก(ลูกเปือยภูเขา) กลมๆ อยู่ บนตน้ครันจะไปเดด็เอามาเองกก็ลวัจะเป็นอาบติัวนัหนึงมีพวกลิงพากนัมา
หกักิงไมแ้ละรูดลูกตะแบกเหล่านนัมาคิดวา่ เขาร้อยเป็นพวงคลอ้งคอ แต่เราไม่มีอะไรจะร้อยจึงถือเอาวา่เวลา
ภาวนาจบบทหนึงจึงค่อยๆ ปล่อยลูกตะแบกลงกระป๋องทีละลูกจนครบร้อยแปดลูก ทาํอยูอ่ยา่งนนัสามคืนจึงเกิด
ความรู้สึกวา่ ทาํอยา่งนีไม่ใช่ทางเพราะไม่ต่างอะไรกบัเจ๊กนบัลูกหมากขาย ในตลาด จึงไดห้ยดุนบัลูกตะแบกเสีย

เหตุการณ์แปลกๆ ในพรรษาที ๘ นี ขณะจาํพรรษาอยูที่วดัเขาวงกฏ วนัหนึงขณะทีขึนไปอยูบ่นหลงัเขา หลงัจาก
เดินจงกรมและนงัสมาธิแลว้ กจ็ะพกัผอ่นตามปกติ ก่อนจาํวตัรจะตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระ แต่วนันนัเชือความ
บริสุทธิของตนเอง จึงไม่ไดส้วดอะไร ขณะทีกาํลงัเคลิมจะหลบั ปรากฏวา่เหมือน มีอะไรมารัดลาํคอแน่นเขา้ๆ
แทบหายใจไม่ออก ไดแ้ต่นึกภาวนาพทุโธๆเรือยไป เป็นอยูน่านพอสมควรอาการรัดคอนนัจึงค่อยๆ คลายออก
พอลืมตาไดแ้ต่ตวัยงักระดิกไม่ได้ จึงภาวนาต่อไป จนพอกระดิกตวัไดแ้ต่ยงัลุกไม่ได้ เอามือลูบตามลาํตวันึกวา่มิ
ใช่ตวัของเรา ภาวนาจนลุกนงัไดแ้ลว้ พอนงัไดจึ้งเกิดความรู้สึกวา่ เรืองการถอืมงคลตืนข่าวแบบสีลพัพตปรามา
ไม่ใช่ ทางทถูีกทีควรการปฏิบัติธรรมต้องเริมต้นจากมีศีล บริสุทธิเป็นเหตุให้พจิารณาลงสู่ว่า...สัตว์ ทังหลายมี
กรรม เป็นของๆ ตนแน่ชัดลงไปโดยมิต้องสงสัยนบัตงัแต่นนัมา หลวงพอ่ชามีความระวงัสาํรวมดว้ยดี มิใหมี้
ความบกพร่องเกิดขึน แมก้ระทงัสิงของทีไดม้าโดยไม่บริสุทธิตามวินยั และปัจจยั(เงินทอง) ท่านกล็ะหมด และ
ปฏิญาณวา่จะไม่ยอมรับตงัแต่วนันนัมาจนกระทงัถึงทุกวนันี

ในระหวา่งพรรษานนัไดรั้บข่าววา่ ท่านพระอาจารยม์นั ภูริทตฺโต เป็นผูมี้คุณธรรมสูง ทงัชาํนาญดา้นวปัิสนาธุระ
มีประชาชนเคารพเลือมใมาก ท่านมีสาํนกัอยูที่วดัป่าหนองผอืนาใน อ.พรรณานิคม จ.กลนครโดยมีโยมอินทร์
มรรคทายก เขาวงกฏเล่าใหฟั้งและแนะนาํใหไ้ปหา เพราะโยมอินทร์เคยปฏิบติัรับใชท่้านอาจารยม์นัมาแลว้

พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นพรรษาที ๙ จาํพรรษาอยูที่วดัเขาวงกฏ เมือออกพรรษาแลว้จึงมาพิจารณาดูวา่ เราเอาลกูเขามา
ตกระกาํลาํบาก ขา้มภู ขา้มเขามา พอ่แม่เขาจะวา่เราได้ (หมายถึง พระมหาถวลัย์ ญาณจารี ตงัแต่ครังยงัเป็นพระ
สามญั) และเห็นเขาสนใจท่องหนงัสือ ควรจะส่งเขาเขา้เรียนหนงัสือในกรุงเทพฯ จึงไดต้กลงแยกทางกนั ให้
พระถวลัยเ์ขา้ไปเรียนปริยติัธรรมในกรุงเทพฯ ส่วนหลวงพอ่ชาจะเดินทางไปหาท่านพระอาจารยม์นั และมีพระ
มาดว้ยกนั ๔ รูป เป็นพระชาวภาคกลาง ๒ รูป พากนัเดินทางยอ้นกลบัมาทีจงัหวดัอุบลฯ พกัอยูที่วดัก่อนอกชวั
คราว จึงพากนัเดินธุดงคก์รําแดดไปเรือยๆ จุดหมายปลายทางคือ สาํนกัท่านพระอาจารยม์นั ออกเดินทางไปได้
พอถึงคืนที ๑๐ จึงถึงพระธาตุพนม นมสัการพระธาตุพนมและพกัอยูที่นนัหนึงคืน แลว้ออกเดินทางไปอาํเภอนา
แกไปแวะนมสัการท่านอาจารยส์อนที ภูคอ้ เพือศึกษาขอ้ปฏิบติั แต่เมือสงัเกตพิจารณาดูแลว้ยงัไม่เป็นทีพอใจนกั
ไดพ้กัอยูที่ภูคอ้สองคืนจึงเดินทางต่อไปแยกกนัเดินทาง เป็น ๒ พวกตรงนนั หลวงพอ่ชามีความตงัใจวา่ ก่อนจะ
ไปถึง ท่านพระอาจารยม์นัควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาขอ้ปฏิบติัจาก พระอาจารยต่์างๆไปก่อนเพือจะได้
เปรียบเทียบเทียบเคียงกนัดู



ดงันนัเมือไดท้ราบวา่มีพระอาจารยด์า้นวปัิสนาอยูท่างทิศใดจึงไปนมสัการอยูเ่สมอ การกลบัจากภคูอ้นีคณะทีไป
ดว้ยกนัไดรั้บความลาํบากเหน็ดเหนือยมาก จึงมีสามเณร ๑ รูป กบัอุบาสก ๒ คน เห็นวา่ตนเองคงจะไปไม่ไหว
จึงลากลบับา้นก่อน ยงัมีเหลือแต่หลวงพอ่กบัพระอีก ๒ รูป เดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเลิกลม้ความตงัใจเดิมแมจ้ะ
ลาํบากสกัปานใดกต็อ้งอดทนหลายวนัต่อมา จึงเดินทางถึงสาํนกัของท่านพระอาจารยม์นั ภูริทตฺโต สาํนกั หนอง
ผอืนาในอ.พรรณานิคมจ.กลนคร วนัแรกพอ ยา่งเขา้สู่สาํนกัสมองดูลานวดัสะอาดสะอา้น เห็นกิริยามารยาทของ
เพือนบรรพชิต กเ็ป็นทีน่าเลือมใสและเกิดความพอใจมากกวา่ ทีใดๆทีเคยผา่นมา พอถึงตอนเยน็จึงไดเ้ขา้ไป
กราบนมสัการพร้อมศิษยข์องท่านและฟังธรรมร่วมกนั ท่านพระอาจารยไ์ด้ ซกัถามเรืองราวต่างๆ เช่น เกียวกบั
อายุ พรรษา และสาํนกัทีเคยปฏิบติัมาแลว้ หลวงพอ่ชาไดก้ราบเรียนวา่มาจากสาํนกัอาจารยเ์ภา วดัเขาวงกฏ จ. 
ลพบุรี พร้อมกบัเอาจดหมายทีโยมอินทร์ฝากมาถวาย ท่านพระอาจารยม์นัไดพ้ดูวา่ ดี...ท่านอาจารยเ์ภากเ็ป็น
พระแทอ้งคห์นึงในประเทศไทย ต่อจากนนั ท่านกเ็ทศน์ใหฟั้งโดยปรารภ ถึงเรืองนิกายวา่ ไม่ตอ้งสงสยัในนิกาย
ทงัสอง ซึงเป็นเรืองทีหลวงพอ่สงสยัมาก่อนนนัแลว้ ต่อไปท่านกเ็ทศน์ เรืองสีลนิเทส สมาธินิเทส ปัญญานิเทส
ใหฟั้งจนเป็นทีพอใจและหายสงสยั และท่านไดอ้ธิบายเรือง พละ ๕อทิธิบาท ๔ ใหฟั้ง ซึงขณะนนั ศิษยทุ์กคน
ฟังดว้ยความสนใจมีอาการอนัสงบเสงียม ทงัๆทีหลวงพอ่และเพือนเดินทางมาดว้ยความเหน็ดเหนือยตลอดวนั
พอไดม้าฟังเทศนท่์านพระอาจารยม์นัแลว้ รู้สึกวา่ความเมือยลา้ไดห้ายไป จิตใจลงสู่สมาธิธรรมดว้ยความสงบมี
ความรู้สึกวา่ตวัลอยอยูบ่นอานะ นงัฟังอยูจ่นกระทงัเทียงจึงเลิกประชุม

ในคืนที ๒ ไดเ้ขา้นมสัการฟังเทศน์อีก ท่านพระอาจารยม์นัไดแ้สดงปกิณกะธรรมต่างๆ จนจิตเราหายความสงสยั
มีความรู้สึกซึงเป็นการยากทีจะบอกคนอืนใหเ้ขา้ใจได้

ในวนัที ๓ เนืองจากความจาํเป็นบางอยา่ง จึงไดก้ราบลาท่านพระอาจารยม์นัเดินทางลงมาทางอาํเภอนาแก และ
ไดแ้ยกทาง กบัพระบุญมี(พระมหาบุญมี) คงเหลือแต่พระเลือมพอไดเ้ป็นเพือนเดินทาง ไม่วา่หลวงพอ่จะเดิน
จงกรมหรือนงัสมาธิอยู่ ณ ทีใดๆกต็าม ปรากฏวา่ท่านพระอาจารยม์นัคอยติดตามตกัเตือนอยูต่ลอดเวลา พอเดิน
ทางมาถึงวดัโปร่งครองซึงเป็นสาํนกัของพระอาจารยค์าํดี เห็นพระท่านไปอยูป่่าชา้เกิดความสนใจมาก เพราะมา
คิดวา่เมือเป็นนกัปฏิบติัจะตอ้งแสวงหาความสงบ เช่น ป่าชา้ ซึงเราไม่เคยอยูม่าก่อนเลย ถา้ไม่อยูค่งไม่รู้วา่มีความ
เหมาะสมเพียงใดเมือคนอืนเขาอยูไ่ดเ้รากต็อ้งอยูไ่ดจึ้งตดัสินใจ จะไปอยูป่่าชา้ และชวนเอาพอ่ขาวแกว้ไปเป็น
เพือนดว้ย

ปรากฏการณ์แปลกครังที ๒ ชีวิตครังแรกทีเขา้อยูป่่าชา้ดูเหมือนเป็นเหตุบงัเอิญในวนันนัมีเดก็ตายในหมู่บา้นเขา
จึงเอาฝังไวโ้ยมเลยเอาไมไ้ผที่หามเดก็มานนัสบัเป็นฟากยกร้าน เลก็ๆ พอนงัไดใ้กล้ๆ กบัหลุมฝังศพ หลวงพอ่ชา
เล่าวา่ ทงัๆทีตวัเองกรู้็สึกกลวัเหมือนกนั แต่ไล่ใหพ้อ่ขาวแกว้ไปปักกลดห่างกนัประมาณ ๑ เส้น เพราะถา้อยูใ่กล้
กนัมนัจะถือเอาเป็นทีพึง คืนแรก ขณะทีเดินจงกรมเกิดความกลวั เกิดความคิดวา่ หยดุเถอะพอแลว้ เขา้ไปใน
กลดเถอะ ทงัๆทียงัไม่ดึกเท่าใด แต่กเ็กิดความคิด ขึนใหม่วา่ ไม่หยดุ เดินต่อไป เรามาแสวงหาของจริง ไม่ได้
มาเล่น ...ความคิดชวนหยดุเขา้กลดเพราะกลวั กบัความคิด หกัหา้มวา่ไม่หยดุ เดินต่อไป ยงัไม่ดึกมนัเกิดแยง้กนั
อยูเ่รือยๆ ตอ้งฝืนความรู้สึก อดทน อดกลนัข่มใจไวอ้ยา่งนนั...และในคืนแรกนีขณะเดินจงกรมอยูจิ่ตเริมสงบพอ
เดินไปถึงหลุมฝังศพปรากฏวา่ เรามองลงไปในหลุมเห็นองคก์าํเนิดของเดก็ผูช้ายชดัเจน ทงัๆทีเราไม่ทราบวา่เขา
เอาเดก็ผูช้ายหรือผูห้ญิงมาฝังไว้ พอถึงตอนเชา้จึงไดถ้ามโยมวา่เอาเดก็ผูช้ายหรือผูห้ญิงไปฝัง เขาตอบวา่เดก็ผูช้าย
คืนแรกผา่นไป ยงัไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนกั ความกลวักมี็ไม่มาก

วนัที ๒ กมี็คนตายอีก คราวนีเป็นผูใ้หญ่ เขาพามาเผาห่างจากทีปักกลดประมาณ ๑๐ วาส คืนนีแหละเป็นคืน
สาํคญั หลงัจากเดินจงกรมไดเ้วลาพอสมควร จึงเขา้นงัสมาธิภายในกลด ไดย้นิเสียงดงักกุกกัทางกองฟอน เรานึก



วา่หมามาแยง่กินซากศพสกัครู่หนึงเสียงดงัแรงขึนและ ใกลเ้ขา้มาท่านคิดวา่หรือจะเป็นควายของชาวบา้นเชือกผกู
ขาดมาหากินใบไมใ้นป่า จิตใจเริมกลวัเพราะเสียงนนัใกลเ้ขา้มาทุกที...หลวงพอ่ไดต้งัใจแน่วแน่วา่ไม่วา่ จะมี
อะไรเกิดขึน แมต้วัจะตายกไ็ม่ยอมลืมตาขึนมาดู และจะไม่ยอมออกจากกลด ถา้จะมีอะไรมาทาํลายกข็อใหต้าย
ภายในกลดนี พอเสียงนนัใกลเ้ขา้มาๆกป็รากฏเป็นเสียงคนเดิน เดินเขา้มาขา้งๆกลดแลว้เดินออ้มไปทางพอ่ขาว
แกว้ กะประมาณพอไปถึงไดย้นิเสียงดงัอึกอกัๆ แลว้เสียงคนเดินนนักเ็ดินตรงแน่วมาทีหลวงพอ่ชาอีก ใกลเ้ขา้
มาๆมาหยดุอยูข่า้งหนา้ประมาณ ๑ เมตร

ตอนนีแหละความกลวัทงัหลายทีมีอยูใ่นโลกดูเหมือน จะมารวมกนัอยูที่นนัหมด ลืมนึกถึงบทสวดมนตที์จะ
ป้องกนั ลืมหมดทุกสิงทุกอยา่ง กลวัมากถึงขนาดนงัอยูข่า้งๆบาตรกนึ็กเอาบาตรเป็นเพือน แต่ความกลวัไม่ลดลง
เลย ปรากฏวา่เขายงั ยนือยูข่า้งหนา้เรา ดีหน่อยทีเขาไม่เปิดกลดเขา้มา ในชีวิตตงัแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลวัมาก
และนานเท่าครังนี เมือความกลวั มนัมีมากแลว้มนักมี็ทีสุดของความกลวั เลยเกิดปัญหาถามตวัเอง วา่ กลวั
อะไร? คาํตอบกมี็ขึนวา่ กลวัตาย ความตายมัน อยู่ทีไหน? อยู่ทตีวัเราเอง เมือรู้วา่อยูที่ตวัเรา จะหนีพ้นมนั ไป
ได้ไหม? ไม่พ้น เพราะไม่วา่จะอยูที่ไหน เวลาใด คนเดียวหรือหลายคน ในทมีดืหรือทแีจ้ง กต็ายไดท้งันนั หนี
ไม่พ้นเลย จะกลวัหรือไม่กลวักไ็ม่มีทางพ้น เมอืรู้อย่างนีความกลวัไม่รู้ว่าหายไปไหน เลยหยดุกลวั ดูเหมือนคล้าย
กบัเราออกจากทมีดืทสุีดมาพบแสงสว่างนันแหละ เมือความกลวัหายไปผูที้เขา้มายนือยูห่นา้กลดกห็ายไปดว้ย
เมือความกลวักบัสิงทีกลวัหายไปไดส้กัครู่หนึงเกิดลมและฝนตกลงมาอยา่งหนกั ผา้จีวรเปียกหมด แมจ้ะนงัอยู่
ภายในกลดกเ็หมือนนงัอยูก่ลางแจง้ เลยเกิดความสงสารตวัเองวา่ ตวัเรานีเหมือนลกูไม่มีพอ่แม่ไม่มีทีอยูอ่าศยั
เวลาฝนตก หนกัเพือนมนุษยเ์ขานอนอยูใ่นบา้นอยา่งสบาย แต่เราซิมานงัตากฝนอยูอ่ยา่งนี ผา้ผอ่นเปียกหมด คน
อืนๆเขาคงไม่รู้หรอกวา่ เรากาํลงัตกอยูใ่นภาพเช่นนี ความวา้เหวเ่กิดขึนนานพอสมควร เมือนึกไดก้ห็า้มไวด้ว้ย
ปัญญา พิจารณาอาการอยา่งนนักส็งบลง พอดีไดเ้วลารุ่งอรุณ จึงลุกจากทีนงัสมาธิ ในระยะทีเกิดความกลวันนั
รู้สึกปวดปัสสาวะ แต่พอกลวัถึงขีดสุดอาการปวดปัสสาวะกห็ายไป และเมือลุกจากทีจึงรู้สึกปวดปัสสาวะ และ
เวลาไปปัสสาวะมีเลือดออกมาเป็นแท่งๆก่อนแลว้จึงมีนาํ ปัสสาวะออกมาทาํใหรู้้สึกตกใจนิดหนึงคิดวา่ขา้งในคง
แตกหรือขาด จึงมีเลือดออกอยา่งนีแต่กนึ็กไดว้า่จะทาํอยา่งไรไดใ้นเมือเรามิไดท้าํ มนัเป็นของมนัเองถา้ถึงคราว
ตายกใ็หม้นัตายไปเสียนึกสอนตวัเอง ไดอ้ยา่งนีกส็บายใจ ความกลวัตายหายไปตงัแต่นนัมา พอไดเ้วลาบิณฑบาต
พอ่ขาวแกว้กม็าถามวา่หลวงพอ่...หลวงพอ่...เมือคืนนีมีอะไรเห็นอะไรไปหาบา้ง ?มนัเดินมาจากทางอาจารยอ์ยู่
นนัแหละมนัแสดงอาการทีน่ากลวัใส่ผม ผมตอ้งชกัมีดออกมาขู่มนัมนัจึงเดินกลบัไป หลวงพอ่ชาจึงตอบวา่ จะมี
อะไรเล่า...หยดุพดูดีกวา่ พอ่ขาวแกว้กเ็ลยหยดุถาม หลวงพอ่คิดวา่ถา้ขืนพดูไป ถา้พอ่ขาวแกว้ เกิดกลวัขึนมา
เดียวกอ็ยูไ่ม่ไดเ้ท่านนั

เมืออยูป่่าชา้ใกลว้ดัท่านอาจารยค์าํดีได้ ๗ วนั กมี็อาการเป็นไข้ เลยพกัรักษาตวัอยูก่บัอาจารยค์าํดีประมาณ ๑๐
วนั จึง ยา้ยลงมาทางบา้นตอ้ง พกัอยูที่ป่าละเมาะบา้นตอ้งไดเ้วลานาน พอสมควร จึงไดเ้ดินทางกลบัไปหาท่าน
อาจารยกิ์นรีพกัอยู่ ทีนนัหลายวนั จึงไดก้ราบลาท่านอาจารยกิ์นรี ทีวดัป่าหนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม แลว้
จึงเดินทางต่อไป... 

อฏัฐบริขารหมดอายุ



ในพรรษาที ๙ นี ไดม้าจาํพรรษาอยูก่บัท่านอาจารยกิ์นรีมาขอพึงบารมีปฏิบติัธรรมกบัท่าน และไดรั้บความ
สงเคราะห์จากท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งดี ท่านอาจารยเ์ห็นไตรจีวรเก่าขาด จะใช้ ต่อไปไม่ได้ ท่านจึงไดก้รุณาตดัผา้
ฝ้ายพืนเมืองใหจ้นครบไตรจีวร หลวงพอ่ชาคิดวา่ ผา้นีจะมีเนือหยาบหรือละเอียดไม่สาํคญั สาํคญัอยูที่ใชไ้ดท้น
ทานกเ็ป็นพอ ในพรรษานีหลวงพอ่ไดมี้ความขยนัหมนัเพียรในการปฏิบติัอยา่งมากไม่มีความยอ่ทอ้แต่ประการใด

คืนวนัหนึง หลงัจากหลวงพอ่ทาํความเพียรแลว้คิดจะ พกัผอ่นบนกฏิุเลก็ๆ พอเอนกายลง ศีรษะถึงหมอนดว้ยการ
กาํหนด ติ พอเคลิมไปเกิดนิมิตขึนวา่ ท่านพระอาจารยม์นั ภริูทตฺโต ไดม้าอยูใ่กล้ๆ นาํลูกแกว้ลกูหนึงมายนืให้
แลว้พดูวา่ ชา...เราจะให้ลกูแก้วลกูนีแก่ท่านมนัมีรัศมีสว่างไสวมาก หลวงพอ่ยนืมือขวาไปรับลูกแกว้ลูกนนั
รวบกบัมือท่านพระอาจารยม์นัแลว้ลุกขึนนงั พอรู้สึกตวักเ็ห็นตวัเองยงักาํมือและอยูใ่นท่านงัตามปกติมีอาการคิด
คน้ธรรมะเพือความรู้เกียวกบั
การปฏิบติัมีติปลืมใจตลอดพรรษา

รบกบักเิลส
ในพรรษาทีอยูก่บัพระอาจารยกิ์นรีนนั ขณะทีมีความเพียรปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด ในวาระหนึงไดเ้กิดการต่อสู้
กบัราคะธรรมอยา่งแรง ไม่วา่จะเดินจงกรมนงัสมาธิหรืออยูใ่นอิริยาบถใด กต็าม ปรากฏวา่มีโยนีของผูห้ญิงชนิด
ต่างๆ ลอยปรากฏเตม็ไปหมด เกิดราคะขึนจนทาํความเพียรเกือบไม่ได้ ตอ้งทนต่อสู้กบัความ รู้สึกและนิมิตเหล่า
นนัอยา่งลาํบากยากเยน็จริงๆมีความรุนแรงพอๆกบัความกลวัทีเกิดขึนในคราวที
ไปอยูป่่าชา้นนัแหละ เดิน จงกรมไม่ไดเ้พราะองคก์าํเนิดถูกผา้เขา้กจ็ะเกิดการไหวตวั ตอ้งใหท้าํทีเดินจงกรมใน
ป่าทึบและเดินไดเ้ฉพาะในทีมืดๆ เวลาเดินตอ้งถลกบงขึนพนัเอวไวจึ้งจะเดินจงกรมต่อไปได้ การต่อสู้กบักิเลส
เป็นไปอยา่งทรหดอดทน ไดท้าํความเพียรต่อสู้กนัอยูน่านเป็นเวลา ๑๐ วนั ความรู้สึกและนิมิตเหล่านนัจึงจะสงบ
ลงและหายไป

เมือถึงหนา้แลง้ (ปี ๒๔๙๐) หลวงพอ่จึงกราบลาท่านอาจารยกิ์นรี เพือแสวงหาวเิวกต่อไป ก่อนจากท่านอาจารย์
กินรีไดใ้หโ้อวาทวา่ ท่านชา... อะไรๆกพ็อสมควรแล้ว แต่ให้ท่านระวังการเทศน์นะ ต่อจากนนักไ็ดเ้ดินทางไป
เรือยๆ แสวงหาทีวิเวกบาํเพญ็สมณธรรมต่อไป จนเดินธุดงคไ์ปถึงบา้นโคกยาว จงัหวดันครพนม ไปพกัอยูใ่นวดั
ร้างแห่งหนึงห่างจากหมู่บา้นประมาณ ๑๐ เสน้ ในระยะนีจิตสงบและเบาใจ อาการมุ่งจะเทศนก์เ็ริมปรากฏขึนมา

เหตุการณ์แปลกครังที ๓ เมือไดป้ฏิบติัธรรมอยูที่วดัร้างแห่งนนั วนัหนึงเขามีงานในหมู่บา้นมีมหรสพ เปิดเครือง
ขยายเสียงดงัอืออึงมาก ขณะนนัหลวงพอ่กาํลงัเดินจงกรมอยู่ เป็นเวลาประมาณ ๔ ทุ่มเดินไดน้านพอสมควรจึง
นงัสมาธิบนกฏิุ ชวัคราว ขณะทีนงัอยูน่นัจิตใจเขา้สู่ความสงบ จนมีความรู้สึกวา่ เสียงเป็นเสียง จิตเป็นจิตไม่
ปะปนกนั ไม่มีความกงัวลอะไรทงัสิน อาการเหล่านีปรากฏเป็นเวลานาน ถา้จะอยูต่ลอดคืนกไ็ดจ้นจิตเกิดความ
รู้สึกวา่ เอาละพกัผอ่นเสียที จึงมีการพกัผอ่นตามภาพของสงัขาร พอเอนกายลงศีรษะยงัไม่ถึงหมอน ดว้ยติเตม็
เปียม จิตมีการนอ้มเขา้สู่มรณติเป็นครังแรก จนกระทงัจิตดาํเนินเขา้ไปผา่นจุดอนัหนึง ไดป้รากฏวา่ร่างกายระเบิด
เป็นผยุผง อาการจิตนนัทะลุเขา้สู่จุดแห่งความสงบใสสะอาดอีกต่อไป เมือเวลานาน พอสมควรแลว้ จึงมีอาการ
ถอนออกมาเป็นปกติธรรมดาอีกพกัหนึง แลว้กมี็อาการดาํเนินเขา้ไปถึงจุดอยา่งเก่า ร่างกายมีกาํลงัระเบิดรุนแรง
ละเอียดยงิกวา่ครังแรกประมาณ ๓ เท่า แลว้กท็ะลุเขา้สู่จุดนานพอสมควร จึงมีอาการถอนออกมาถึงปกติจิต
ธรรมดา แลว้กมี็อาการนอ้มเขา้ไปผา่นจุดอยา่งเก่ามีการระเบิดอยา่งรุนแรงยงิกวา่ครังทีสองตงั ๓ เท่า จนคลา้ยๆ
กบัโลกนีแหลกละเอียดไม่มีอะไรเหลือ แลว้จึงทะลุเขา้สู่จุดมุ่งสงบใสสะอาด ทงัละเอียดยงิขึนถึง ๓ เท่า แลว้มี



การถอนออกมาอีกเช่นเคย จึงมีความวติกเกิดขึนวา่นีคืออะไร? มีคาํตอบเกิดขึนวา่ สิงนีไม่ต้องสงสัย สิงนีคอื
ของเป็นเอง ต่อจากนนัมากมี็ความเบาใจ...ยากแก่การทีจะพดูใหค้นอืนเขา้ใจได้ ลกัษณะทีกล่าวมานีเราไม่ตอ้ง
ปรุงแต่งเป็นพลงัจิตทีเป็นเองของมนั หลงัจากนนัการปฏิบติัมีความรู้สึกเปลียนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียว เมือ
พกั

อยูที่วดัร้างบา้นโคกยาวไดค้รบ ๑๙ วนั จึงเดินธุดงคไ์ปตามบา้นเลก็บา้นนอ้ยเรือยไป การแสดงธรรมและการแก้
ปัญหาของตนเองและผูอื้น รู้สึกวา่มีความคล่องแคล่วมาก ไม่มีความสะทกสะทา้นอะไรเลย

ชนะใจตนย่อมพ้นภัย
ในระยะเดินธุดงคร์ะยะนี นอกจากมีพระเลือมเป็นเพือนแลว้กย็งัมีเดก็เป็นลูกศิษยอี์ก ๒ คน เดินตามไปดว้ยแต่
เป็น เดก็พิการ...คนหนึงหูหนวก อีกคนหนึงขาเป๋เขายงัอุตส่าห์ร่วมเดินทาง ดว้ยและทาํใหไ้ดข้อ้คิดอนัเป็น
ธรรมะสอนใจอยูห่ลายอยา่ง คนหนึงนนัขาดี ตาดี แต่หูพิการ อีกคนหูดี ตาดี แต่ขาพิการ เวลา เดินทางคนขาเป๋
เดินไปบางครังขาขา้งทีเป๋กไ็ปเกียวขา้งทีดีทาํใหห้กลม้หกลุกบ่อยๆ คนทีหูหนวกนนัเล่า เวลาเราจะพดูดว้ยตอ้งใช้
มือใชไ้มป้ระกอบแต่พอมนัหนัหลงัใหก้อ็ยา่เรียกใหเ้มือยปากเลย เพราะเขาไม่ไดย้นิ เมือมีความพอใจ...ความ
พิการนนัไม่เป็นอุปสรรค ขดัขวางในการเดินทาง...ความพิการ แมต้วัเขาเองกไ็ม่ตอ้งการ พอ่แม่ของเขากค็งจะ
ไม่ปรารถนาอยากใหลู้กพิการอยา่งนนั แต่กห็นีกฎของกรรมไม่พน้ จริงดงัทีพระพทุธองคต์รัสวา่สตัว์ ทงัหลายมี
กรรมเป็นของๆ ตนมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นแดนเกิดฯลฯ เมือพิจารณาความพิการของเดก็ทีเป็นเพือนร่วม
เดินทาง ยงักลบัเอามาสอนตนเองวา่ เดก็ทงัสองพกิารกายเดินทางได้ จะเข้ารกเข้าป่ากรู้็ แต่เราพกิารใจ (ใจมี
กิเลส) จะพาเข้ารกเข้าป่าหรือเปล่า...คนพกิารกายอย่างเดก็นีมิได้เป็นพษิเป็นภัยแก่ใคร แต่ถ้าคนพกิารใจมากๆ
ย่อมสร้างความวุ่นวายยุ่งยากแก่มนุษย์และสัตว์ ให้ได้รับความเดอืดร้อนมากทีเดยีว

ครันวนัหนึงเดินทางไปถึงป่าใกลห้มู่บา้นแห่งหนึง ซึงอยูใ่นเขตจงัหวดันครพนม เป็นเวลาคาํแลว้ และไดต้กลง
จะพกัในป่าแห่งนนั และไดม้องไปเห็นทางเก่าซึงคนไม่ค่อยใชเ้ดินเป็นทางผา่นดงใหญ่เป็นลาํดบัไปถึงภูเขา พลนั
กนึ็กถึงคาํสอนของคนโบราณวา่ เขา้ป่าอยา่นอนขวางทางเก่า จึงเกิดความสงสยัอยากจะพิสูจน์ดูวา่ทาํไมเขาจึง
หา้ม...จึงตกลงกบัท่านเลือมใหห้ลีกจากทางเขา้ไปกาง กลดในป่าส่วนหลวงพอ่ท่านกก็างกลดตรงทางเก่านนั
แหละ ใหเ้ดก็สองคนอยูที่กึงกลางระหวา่งกลดสองหลงั ครันเวลาจาํวตัรหลงัจากนงัสมาธิพอสมควรแลว้ ต่างคน
ต่างกพ็กั แต่ท่าน(หลวงพอ่ชา) คิดวา่ ถา้เดก็มองมาไม่เห็นใครเขาอาจจะกลวัจึงเลิกผา้มุง้ขึนพาดไวที้หลงักลด
แลว้กน็อนตะแคงขวางทางอยู่ ใตก้ลดนนัเอง หนัหลงัไปทางป่าหนัหนา้มาทางบา้น แต่พอกาํลงัเตรียมตวักาํหนด
ลมหายใจเพือจะหลบั ทนัทีนนัหูกแ็วว่ไดย้นิเสียงใบไมแ้หง้ดงักรอบแกรบๆ ซึงเป็นอาการกา้วเดินอยา่งชา้ๆ เป็น
จงัหวะใกลเ้ขา้มา...ใกลเ้ขา้มาจนไดย้นิเสียงหายใจ และวาระจิตกบ็อกตวัเองวา่ เสือมาแลว้ จะเป็นสตัว์ อืนไปไม่
ได้ เพราะอาการ กา้วเดินและเสียงหายใจมนับ่งอยูช่ดัๆ เมือรู้วา่เสือเดินมา...เรากคิ็ดห่วงชีวิตอยูร่ะยะหนึง และ
พลนัจิตกส็อนตนเองวา่ อยา่ห่วงชีวติเลย แมเ้สือจะไม่ทาํลาย เจา้กต็อ้งตายอยูแ่ลว้ การตายเพือรักษาสจัธรรมยอ่ม
มีความหมายเราพร้อมแลว้...ทีจะเป็นอาหารของมนั ถา้หากเราเคยเป็นคู่กรรมคู่เวรกนัมากจ็งไดใ้ชห้นีกนัเสีย แต่
ถา้หากเราไม่เคยเป็นคู่เวรกบัมนั มนัคงจะไม่ทาํอะไรเราได้ พร้อมกบัจิตนอ้มระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระ
สงฆ์ เป็นทีพึง เมือเรายอมและพร้อมแลว้ทีจะตาย จิตใจกรู้็สึกสบาย ไม่มีกงัวล และปรากฏวา่เสียงเดินของมนั
เงียบไป ไดย้นิแต่เสียงหายใจ... กะประมาณอยูห่่างจากท่าน ๖ เมตร ท่านนอนรอฟังอยูส่กัครู่ เขา้ใจวา่มนัคงจะ
ยนืพิจารณาอยูว่า่ ใครเล่า...มานอนขวางทางขา้ฯ แต่แลว้มนัคิดอยา่งไรไม่ทราบมนัจึงหนัหลงัเดินกลบัไป
เสียงกรอบแกรบของใบไมแ้หง้ดงัห่างออกไปๆ จนกระทงัเงียบหายไปในป่า... 



หลวงพอ่เล่าวา่เมอืเราทอดอาลยัในชีวติวางมนัเสีย ไม่เสียดาย ไม่กลวัตาย กท็ําให้เราเกดิความสบายและเบาใจ
จริงๆ คืนนนักผ็า่นไปจนได้ เวลาตืนขึนบาํเพญ็ธรรม หลงัจากบิณฑบาตมาฉนัแลว้กอ็อกเดินทางต่อไป...เพราะ
ท่านไดรู้้แลว้วา่ทาํไมคนโบราณจึงสอนไวว้า่ เขา้ป่าอยา่นอนขวางทางเก่า

หลวงพอ่และคณะไดอ้อกเดินทางไปถึงแม่นาํสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมจนกระทงัถึงแม่นาํโขงขา้มไป
นมสัการพระพทุธบาทพลสนัติ ฝังลาว แลว้จึงขา้มกลบัมา ยอ้นกลบัมาทางอาํเภอศรีสงคราม

พกัอยูบ่า้นหนองกาในเวลานนับริขาร ไม่สมบูรณ์เนืองจากห่างหมู่ญาติและขาดผูมี้ศรัทธา บาตรทีใชอ้ยูน่นัรู้สึก
วา่เลก็และมีรูรัวหลายแห่ง เกือบใชไ้ม่ได้ พระวดัหนองกาจึงถวายบาตรขนาดกลางมีช่องทะลุนิดหน่อย แต่ไม่มี
ฝาบาตร จะหาฝาทีไหนกไ็ม่ได้ ขณะเดินจงกรมอยูก่คิ็ดไดว้า่ จะเอาหวายถกัเป็นฝาบาตร จึงใหโ้ยมเขาไปหา
หวายมาให้ เกิดกงัวลในการหา บริขาร คืนวนัหนึงขณะทีจุดไตก้าํลงัเอาหวายถกัเป็นฝาบาตรอยู่ จนขีไตห้ยดลง
ถูกแขนพองขึน รู้สึกเจบ็แสบ จึงเกิดความรู้สึก ขึนวา่ เรามามวักงัวลในบริขารมากเกินไป จึงไดป้ล่อยวางไว้ เริม
ทาํกรรมฐานต่อไปไดเ้วลานานพอสมควรจึงหยดุเพือจะพกัผอ่น แต่พอเคลิมไปจึงเกิดสุบินนิมิตวา่ สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ เสดจ็มาเตือนวา่ พฺเพอเิมปริกฺขาราป ฺจกฺขนฺธานํ ปริวาราเยว บริขารทังปวงเป็นเพยีงเครือง
ประดบัขนัธ์ ๕ เท่านัน พอจบพทุธภาษิตนีเท่านนักรู้็สึกตวัพร้อมทงัลุกขึนนงั ทนัที เป็นเหตุใหพิ้จารณาไดค้วาม
วา่ การไม่รู้จกัประมาณในการ บริโภคบริขารมคีวามกงัวลในการจัดหาย่อมเป็นการยุ่งยาก ขาดการปฏิบัติธรรม
ย่อมไม่ได้รับผลอนัตนพงึปรารถนา

พ.ศ. ๒๔๙๑ (พรรษาที๑๐) ในระยะตน้ปีนีเองหลวงพอ่ จึงยา้ยจากบา้นหนองกา เดินทางไปไดร้ะยะไกลพอ
สมควร จึงไดข้อ้คิดวา่ การคลุกคลีอยู่ร่วมกบัผู้มีปฏิปทาไม่เสมอกนั ทําให้เกดิความลาํบาก จึงไดต้กลงแยกทาง
กนักบัพระเลือม ต่างคนต่างไปตามชอบใจ ท่านเลือมนาํเดก็สองคนนนัไปส่งบา้นเขา ส่วนหลวงพอ่กอ็อกเดิน
ทางไปคนเดียว จนกระทงัเดินมาถึงวดัร้างในป่าใกลบ้า้นข่านอ้ย ซึงอยูใ่นเขตอาํเภอศรีสงคราม นนัเอง เห็นวา่
เป็นทีวเิวกเหมาะแก่การบาํเพญ็ธรรมจึงไดพ้กัอยูที่วดัร้างนนั บาํเพญ็เพียรไดเ้ตม็ทีมีการสาํรวมอยา่งดีเพือใหเ้กิด
ความรู้ มิไดม้องหนา้ผูใ้ส่บาตร และผูถ้วายอาหารเลย เพียงแต่รับทราบวา่เป็นชายหรือหญิงเท่านนั เดินจงกรมอยู่
จนเทา้เกิดบวมเดินต่อไปไม่ได้ จึงพกัจากการเดิน ไดแ้ต่นงัสมาธิอยา่งเดียว ใชต้บะธรรมระงบั อาพาธเป็นเวลา
๓ วนั เทา้จึงหายเจบ็ การเทศน์กดี็ การรับแขกกดี็ ท่านกง็ดไวเ้พราะตอ้งการความสงบ สระยะทีปฏิบติัอยูน่นั
ทงัๆ ทีไดแ้ยกทางกบัเพือนมาเพราะไม่อยากคลุกคลีแต่กเ็กิดความอยากจะไดเ้พือนทีดีๆ อีกสกัคน จึงเกิดคาํถาม
ขึนวา่ คนดน่ีะ อยู่ทีไหน? กมี็คาํตอบเกิดขึนวา่ คนดอียู่ทีเรานีแหละ ถ้าเราไม่ดแีล้วเราจะอยู่ทไีหนกบัใครมันก็
ไม่ดทัีงนัน จึงไดถื้อเป็นคติสอนตนเองมาจนกระทงัทุกวนันี... เมืออยูที่นนัไดค้รบ ๑๕ วนัแลว้จึงออกเดินทาง
ต่อไปผา่นบา้นข่าใหญ่มาถึงกลางป่า พกัผอ่นอยูเ่กิดกระหายนาํมาก บ่อนาํกไ็ม่มี จึงเดินต่อไป พอจวนจะถึงแอ่ง
นาํทีแหง้แลง้ เกิดฝนตกลงมาอยา่งแรง นาํฝนปนดินไหลลงรวมในแอ่ง ดว้ยความกระหายจึงลว้งเอาหมอ้กรองนาํ
เดินลงไป เอาหมอ้กรองจุ่มลงไปในนาํ แต่เพราะนาํขุ่นมากจึงไม่ไหลเขา้ในหมอ้กรองเลยไม่ไดฉ้นันาํจึงอดทน
ต่อความกระหายเดินทาง ต่อไป... 

ผู้หมดความโกรธ
เมือหลวงพอ่เดินทางมาจนกระทงัถึงวดัป่าซึงตงัอยูใ่นเขต ป่าชา้ (เป็นทีพกัสงฆ)์ อยูใ่นเขตจงัหวดันครพนม เป็น
เวลาจวนจะเขา้พรรษาอยูแ่ลว้หลวงพอ่จึงขอพกักบัหวัหนา้สงฆ์ มีนามวา่ หลวงตาปุ้ม ไดส้นทนาธรรมกนันาน
พอสมควร ไดย้นิหลวงตา รูปนนัพดูวา่ ท่านหมดความโกรธแล้ว จึงเป็นเหตุใหห้ลวงพอ่นึกแปลกใจ เพราะคาํ



พดูเช่นนีท่านไม่เคยไดย้นิใครพดูมาก่อน จึงคิดวา่พระองคนี์จะดีแต่พดู หรือวา่ดีเหมือนพดู เราจะตอ้งพิสูจนใ์หรู้้
จึงตดัสินใจขออยูเ่พือการศึกษาธรรมะ แต่เนืองจากหลวงพอ่ไปรูปเดียว ทงัอฏัฐบริขารกเ็ก่าเตม็ที เขาไม่รู้ตน้สาย
ปลายเหตุเพราะไม่มีใครรับรอง ถึงแมจ้ะขอจาํพรรษาอยูด่ว้ย ท่านเหล่านนักไ็ม่ยอมเลยตกลงกนัวา่ จะใหไ้ปอยูที่
ป่าชา้คนจีนซึงอยูน่อกเขตวดัไม่ไกลนกั หลวงพอ่กย็นิดีจะไปอยูที่นนัแต่พอถึงวนัเขา้ พรรษาหลวงตาปุ้มและ
คณะจึงอนุญาตใหจ้าํพรรษาในวดัได้

ตอนหลงัๆ ไดท้ราบวา่หลวงตาปุ้มเกิดความลงัเลใจ ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะใหจ้าํพรรษาอยูน่อกวดัหรือในวดั จึงไป
ปรึกษาท่านอาจารยบุ์ญมา ไดท้ราบวา่อาจารยบุ์ญมาไดแ้นะวา่ พระทีมีอายพุรรษามาก มารูปเดียวอยา่งนีจะใหจ้าํ
พรรษานอกวดัดูจะ ไม่เหมาะ บางทีท่านอาจจะมีดีของท่านอยู่ ควรใหจ้าํพรรษาในวดันนัแหละ

ดงันนัหลวงตาปุ้มและคณะจึงอนุญาตใหอ้ยูจ่าํพรรษา ในวดัได้ แต่ตอ้งทาํตามขอ้กติกาดงันี

๑.ไม่ใหรั้บประเคนของจากโยม เป็นแต่เพียงคอยรับจากพระรูปอืนทีส่งให้

๒.ไม่ใหร่้วมสงัฆกรรม (อุโบสถ) เป็นแต่เพียงใหบ้อกบริสุทธิ

๓.เวลาเขา้ทีฉนัใหน้งัทา้ยแถวของพระต่อกบัสามเณร

หลวงพอ่ยนิดีทาํตามทุกอยา่ง แมท่้านจะมีพรรษาได้ ๑๐ พรรษากต็าม ท่านกลบัภูมิใจและเตือนตนเองวา่ จะนัง
หัวแถวหรือหางแถวกไ็ม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดา จะวางไว้ทไีหนกม็รีาคาเท่าเดมิ และจะได้เป็นการลดทฏิฐิ
มานะให้น้อยลงด้วย เมือปลงตกเสียอยา่งนี จึงอยูไ่ดด้ว้ยความสงบสุข หลวงพอ่เล่าวา่เมือเราเป็นคนพดูนอ้ย คอย
ฟัง คนอืนเขาพดูแลว้นาํมาพิจารณาดู ไม่แสดงอาการทีไม่เหมาะ ไม่ควร คอยสงัเกตจริยาวตัรของท่านเหล่านนั
ยอ่มทาํใหไ้ด้ บทเรียนหลายๆอยา่ง ภิกษุสามเณรเหล่านนักค็อยสงัเกตความบกพร่องของหลวงพอ่อยู่ เขายงัไม่ไว้
ใจ เพราะเพิงมาอยูร่่วมกนัเป็นพรรษาแรก

เมือการอยูจ่าํพรรษาไดผ้า่นไปประมาณครึงเดือน ทงัๆ ทีท่านทราบวา่ ภิกษุสามเณรยงัระแวงสงสยัในตวัท่านอยู่
แต่หลวงพอ่กว็างเฉยเสีย มุ่งหนา้ต่อการปฏิบติัธรรม ท่านนึกเสียวา่เขาช่วยระวงัรักษาความบกพร่องใหเ้รานนัดี
แลว้ เปรียบเหมือนมีคนมาช่วยรักษาความสกปรกมิใหแ้ปดเปือนจึงเป็นการดีเสียอีก... 

ตามปกติหลงัจากฉนัเชา้เสร็จแลว้ ท่านนาํบริขารกลบักฏิุ เมือเกบ็ไวเ้รียบร้อยแลว้ หลวงพอ่มกัจะหลบไปพกัเพือ
พิจารณาคน้หาธรรมในเขตป่าชา้ ซึงเป็นส่วนหนึงของวดั ตรงกลางป่าชา้เขาปลูกศาลาเลก็ไวห้ลงัหนึง เมือมอง
จากศาลายอ่มมองเห็นหลุมฝังศพและฝังเถา้ถ่านกระดูกของเพือนมนุษยเ์ป็นหยอ่มๆ ทาํใหนึ้กถึงขอ้ธรรมะทีเคย
พิจารณาวา่ อธุวงั เม ชีวติงั ชีวิตของเราไม่ยงัยืน, ธุวงั เมสมรณงั ความตายของเรายงัยืน,สอน◌ิยะตัง เม ชีวติัง
ชีวิตของเราไม่เทียง, นิยะตัง เมสมะระณงั ความตายของเราเทียง, สกัวนัหนึงเรากจ็ะตอ้งทบัถมดินเหมือนคน
เหล่านนั เราเกิดมาเพือถมดินใหสู้งขึนหรือ? หรือเกิดมาทาํไม... 

อยูต่่อมาวนัหนึง ขณะทีหลวงพอ่กาํลงัพิจารณาธรรมชาติของตน้ไมใ้บไม้ เถาวลัยต่์างๆ อยูที่ศาลาเลก็กาํลงัสบาย
อารมณ์ มีกาตวัหนึงบินมาจบักิงไมใ้กล้ๆ ศาลา ส่งเสียงร้อง กา...กา... ท่านไม่สนใจเพราะนึกวา่คงร้องไปตาม
ประสาสตัว์ แต่ทีไหนได้ พอมนัรู้วา่เราไม่สนใจมนัจึงลืนลงมาจบัทีพืนตรงหนา้เรา ห่างกนัเพียงประมาณ ๒
เมตร ปากมนัคาบหญา้แหง้คาบแลว้วางๆ พลางร้องวา่กวาวๆ...เหมือนมนัจะยนืหญา้แหง้ใหพ้อเราสนใจมองดู
และรับทราบในใจวา่ อือ...เจา้มาบอกอะไรเล่า...กากบิ็นหนีไป อยูต่่อมาประมาณ ๓ วนัมีเดก็ชายคนหนึงอายุ



ประมาณ ๑๓-๑๔ ปี ป่วยเป็นไขแ้ละตายไป เขาจึงนาํมาเผาในป่าชา้ไม่ไกลจากศาลา และหลงัจากเขาสวดมนต์
ทาํบุญแลว้ได้ ๓-๔ วนั ขณะทีหลวงพอ่กาํลงันงัพิจารณาธรรมอยูก่มี็กาบินมาจบักิงไมข้า้งศาลาอีก เมือเราไม่
สนใจมนักบิ็นลงมาจบัดินและแสดงอาการเหมือนครังแรก พอหลวงพอ่มองดูมนัและรับทราบ กาตวันนักบิ็นหนี
ไป...อยูต่่อมาอีกประมาณ ๓ วนั พีชายของเดก็ทีตายไปแลว้นนั ซึงมีอายปุระมาณ ๑๕-๑๖ ปีเกิดป่วยเป็นไข้
กะทนัหนัและกต็ายอีกพวกญาตินาํมา เผาในป่าชา้นนัอีก หลงัจากทาํบุญตกับาตรแลว้ประมาณ ๓-๔ วนั ขณะที
หลวงพอ่นงัพกัอยูใ่นศาลากลางป่าชา้ กมี็กาบินมาเกาะ กิงไม้ ส่งเสียงร้องเหมือนเก่า เมือไม่สนใจมนักบิ็นลงมา
จบัพืน คาบหญา้แหง้เหมือนจะยนืให้ คาบวางๆพอรับทราบวา่ อะไร กนัเล่าจะมาบอกอะไรอีก...กาตวันนักบิ็น
หนีไป หลวงพอ่จึงคิดวา่ ๒ ครังก่อนมนัทาํอยา่งนีมีคนตาย ๒ คน แต่คราวนีมนัมาทาํอีก ทาํไมจะมีคนตายอีก
หรือ อยูต่่อมาอีก ๓-๔ วนั พีสาวของเดก็พวกนนัซึงมีอายปุระมาณ ๑๘-๑๙ ปี ป่วยเป็นไขแ้ละกไ็ดต้าย ลงอีก
และไดน้าํมาเผาทีป่าชา้นนัอีก ความทุกขเ์ป็นอนัมากดูเหมือน จะมารวมแผดเผาพอ่แม่และญาติของเดก็พวกนนั
ใหเ้กรียมไหมร้้องไหจ้นแทบจะไม่มีนาํตาออกชวัระยะ
เพียงครึงเดือนเขาตอ้ง สูญเสียลูกไปตงั ๓ คน หลวงพอ่ไดม้าเห็นภาพของคนเหล่านนัผูไ้ดรั้บความทุกขโ์ศก ยงิ
ทาํใหเ้กิดธรรมะเตือนตนมิใหป้ระมาท ในการทาํความเพียร ความทุกขค์วามโศกยอ่มเกิดจากของทีเรารักเราหวง
แหน ซึงเป็นความจริงทีพระพทุธองคต์รัสไวน้านแลว้และเป็นความจริงเสมอไป อาศยัศาลากลางป่าชา้และหลุม
ฝังศพเป็นทีมาแห่งธรรมะสอนใจมิใหป้ระมาทเป็นอยา่งดี... 

ในพรรษาทีอยูว่ดัป่าแห่งนี จิตใจรู้สึกมีความหนกัแน่นและเขม้แขง็พอสมควร การทาํความเพียรกเ็ป็นไปอยา่ง
สมาํเสมอ และการเคารพต่อกฎกติกาทีตงัไวก้มิ็ไดบ้กพร่องมีความสาํรวม สระวงัอยูมิ่ไดป้ระมาท พระพทุธองค์
ตรัสวา่ ศีลจะรู้ได้เพราะ อยู่ร่วมกนันานๆ ดงันนัของสิงใดทีเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งตามพระวินยั หรือรับประเคนแต่ไม่
ไดอ้งคแ์ห่งการประเคน หลวงพอ่กไ็ม่ฉนั จะพิจารณาฉนัเฉพาะสิงทีเห็นวา่ถูกตอ้งตามพระวนิยัเท่านนั

ในพรรษานนัหลวงพอ่ทาํความเพียรหนกัยงิขึน แมฝ้น จะตกกย็งัเดินจงกรมอยู่ เพือคน้หาทางพน้ทุกขมี์เวลาจาํ
วดันอ้ย ทีสุด วนัหนึงเกิดสุบินนิมิตวา่ ไดอ้อกไปในทีแห่งหนึง ไปพบคนแก่และป่วย ร้องครวญครางมีคนพยงุ
ตวัใหลุ้กขึนนงั หลวงพอ่พิจารณาดูแลว้กเ็ดินผา่นไป จึงไปพบคนเจบ็หนกัจวนจะตาย มีร่างกายซูบผอม จะ
หายใจแต่ละครังทาํใหม้องเห็นกระดูกซีโครงไล่กนัเป็นแถวๆ ทาํใหเ้กิดความสงัเวชจึงเดินเลยไป จึงไปพบ คน
ตายนอนหงายอา้ปากยงิทาํใหเ้กิดความลดใจมาก เมือ รู้สึกตวักย็งัจาํภาพในฝันนนัไดดี้อยู่ จึงคิดหาทางพน้ทุกข์
รู้สึกเบือหน่ายต่อชีวติคิดอยากจะปลีกตวัขึนไปอยูบ่นยอดเขาประมาณ ๗ วนั ๑๕ วนั จึงจะลงมาบิณฑบาต แต่มี
ปัญหาเรืองนาํดืมจะตอ้ง ดืมทุกวนั จึงนึกถึงกบในฤดูแลง้มนัอยูใ่นรูอาศยันาํเยยีวมนัเองมนักมี็ชีวติอยูไ่ด้ เมือคิด
ไดด้งันนัจึงตกลงจะฉนันาํปัสสาวะของ ตวัเอง จึงทาํการทดลองดูก่อน วนันนัหลงัจากฉนัอาหารแลว้ จึง ดืมนาํ
บริสุทธิจนอิม อยูไ่ดป้ระมาณ ๓ ชวัโมง รู้สึกปวดปัสสาวะเวลาปัสสาวะออกมาจึงเอาแกว้มารอง ไวเ้สร็จแลว้จึง
เทหนา้ฝาออก นิดหนึง จึงยกขึนดืมรู้สึกวา่มีรส เคม็ ทีนีอยูไ่ดป้ระมาณ ๒ ชวัโมง กป็วดปัสสาวะอีก เวลา
ปัสสาวะออกกเ็อาแกว้มารองเสร็จแลว้กดื็มเขา้ไปอีก คราวนีอยูไ่ดป้ระมาณ ๑ ชวัโมง กป็วดปัสสาวะอีก เวลา
ถ่ายปัสสาวะก็เอาแกว้มารองไวเ้สร็จแลว้กดื็มเขา้ไปอีก ไดป้ระมาณ ๒๐ นาทีกป็วดปัสสาวะ และกท็าํอยา่งเก่า
ดืมเขา้ไปอีก คราวนีอยูไ่ด้ ๑๕ นาทีกป็วดอีกถ่ายออกมาแลว้ดืมเขา้ไปอีกและอยูไ่ดป้ระมาณ ๕ นาที ปวด
ปัสสาวะ และถ่ายออกมาหาอะไรรองแลว้ดืมเขา้ไปคราวนีกะวา่พอตกถึงกระเพาะกไ็หลออกเป็นปัสสาวะ เลยมีสี
ขาวๆ จึงไดเ้กิดความรู้สึกวา่ นาํปัสสาวะเป็นเศษของนาํแลว้ จะอาศยัดืมอีกไม่ได้ จึงทอดอาลยัในการทีจะหานาํ
ดืมเช่นวิธีนนั

นอกจากนนัยงัหดัปลงผมดว้ยตนเอง เลยเป็นนิสยัมาจนทุกวนันี และเป็นแบบอยา่งใหศิ้ษยท์งัหลายไดท้าํตาม
เมือคิดวา่ไม่อาจไปอยูบ่นยอดเขาไดก้คิ็ดหาวธีิใหม่ โดยทาํการอดอาหารคือ ฉนัวนัเวน้วนัลบักนัไป ทาํอยู่



ประมาณ ๑๕ วนั และในระหวา่งนีทาํใหร่้างกายร้อนผดิปกติเหมือนถูกไฟเผามีอาการทุรนทุรายแทบจะทนไม่
ไหว จิตใจกไ็ม่สงบ จึงนึกไดว้า่ มิใช่ทาง...ทาํให้ นึกถึง อปัณณกปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติไม่ผิด ไดแ้ก่ โภชะเน
มตัตญั ุตา รู้จักประมาณในการฉันอาหารพอสมควร ไม่มาก ไม่น้อย สาํรวม อินทรียตื์นขึนทาํความเพียรไม่
เกียจคร้าน และเมือนึกได้ จึงหยดุวธีิทรมานนนัเสีย กลบัฉนัอาหารเป็นปกติวนัละครังดงัเดิมบาํเพญ็สมณธรรม
ไดจิ้ตใจก็

สงบดีเวลาเขา้สมาธิ สามารถถอดรูปร่างโดยมองเห็นรูปร่างของตนอีกร่างหนึงนงัอยูข่า้งหนา้ดว้ยความชดัเจน มิ
ไดง่้วงนอนปราศจากนิวรณ์ทุกอยา่ง รู้สึกวา่การปฏิบติักส็ะดวกดีจิตใจสงบเยน็...เมือออกพรรษาแลว้ หลวงตา
ปุ้มชวนขา้มไปตงัสาํนกักรรมฐานอยูท่างฝังประเทศลาว หลวงพอ่ไม่เห็นดีดว้ย จึงไม่ยอมไป พอจวนจะสินปี
หลวงตาจึง พาลูกวดัยา้ยหนีไปจากวดันนัไดป้ระมาณ ๗ วนั หลวงพอ่กไ็ดย้า้ยจากทีนนัไปเช่นกนั

พ.ศ.๒๔๙๒ (พรรษาท ◌◌่ี๑๑) เมือออกจากวดัป่าอาํเภอศรีสงครามแลว้ หลวงพอ่กเ็ดินทาง ขึนสู่ภูลงักาซึงอยู่
ในเขต อ.บา้นแพงจ.นครพนมไดไ้ปพกัสนทนาธรรมกบัอาจารยว์นั เป็นเวลา ๓ วนั จึงไดเ้ดินธุดงคไ์ปเรือยๆ
นานพอสมควรจึงไดล้งจากภูลงักามากราบท่านอาจารยกิ์นรี วดัป่าหนองฮี อีกทีหนึง ท่านอาจารยกิ์นรีไดเ้ตือนติ
วา่ ท่านชา...เอาล่ะการเทียวธุดงคก์พ็อสมควรแลว้ ควรจะหาทีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งทีราบๆ หลวงพอ่จึงเรียนท่านวา่
กระผมจะกลบับา้น ท่านอาจารยกิ์นรีจึงพดูวา่ จะกลบับา้น คิดถึงใคร ถา้คิดถึงผูใ้ด ผูน้นัจะใหโ้ทษแก่เรานะ
หลวงพอ่ชาจึงไดก้ราบลาท่านอาจารยกิ์นรีเดินทางต่อมาเป็นเวลาหลายวนั จนกระทงัไดม้าถึงบา้นป่าตาว ต.คาํ
เตย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (แต่สมยันนัขึนกบั จ.อุบลฯ) ไดพ้กัอยูที่ป่าไม่ไกลจากบา้นเท่าใดนกั ไดมี้โอกาส
เทศน์สงัสอนประชาชนแนะแนวทางแห่งการปฏิบติัธรรมแก่คนในถินนนัจนเกิดความเลือมใสพอสมควร และได้
พกัอยูเ่ป็นเวลา ๒ เดือน จึงไดล้าญาติโยมเดินทางลงมาทางใตก่้อนจะจากมาโยมไดม้อบเดก็คนหนึงเป็นศิษย์ เมือ
เดินทางมาอาํเภอวารินฯ แลว้หลวงพอ่จึงใหเ้ดก็ชายทองดีผูเ้ป็นศิษย์ บรรพชาเป็นสามเณรทีวดัวารินทราราม เมือ
หลวงพอ่เดินทางมาถึงบา้นเกิดแลว้ จึงไดไ้ปพกัอยูที่ป่าชา้บา้นก่อ เป็นเวลา ๗ วนั มีโอกาส ไดเ้ทศน์ใหญ้าติโยม
ฟังพอรู้แนวทางบา้งเป็นบางคนแลว้ หลวงพอ่จึงไดอ้อกเดินทางไป อ. กนัทรลกัษ์ จ. ศรีสะเกษและได้ พกัอยูใ่น
ป่าใกลบ้า้นสวนกลว้ยและในพรรษาที ๑๑ นีกไ็ดจ้าํพรรษา อยูที่บา้นสวนกลว้ย (ปัจจุบนัสถานทีนนัเขาสร้าง
เป็นวดัแลว้) และในพรรษานีไดเ้กิดเหตุการณ์อนัเป็นบุรพนิมิตดงัต่อไปนี... 

๑.คืนวนัหนึงเมือหลวงพอ่เดินจงกรม นงัสมาธิเป็นเวลา พอสมควรแลว้จึงพกัผอ่นจาํวดั ไดเ้กิดสุบินนิมิตไป
วา่... มีคนเอาไข่มาถวายหนึงฟอง พอหลวงพอ่รับแลว้จึงโยนไปขา้งหนา้ ไข่ฟองนนัแตกเกิดเป็นลูกไก่สองตวัวงิ
เขา้มาหาจึงยนืมือทงัสอง ออกไปรับขา้งละตวั พอถูกมือกก็ลายเป็นเดก็ชายสองคน พร้อมกบัไดย้นิเสียงบอกวา่
คนอยูท่างขวามือชือ บุญธรรม คนทีอยูท่างซา้ยมือชือ บุญธง ปรากฏวา่หลวงพอ่ไดเ้ลียงเดก็สองคนนนัไวก้าํลงั
เติบโตน่ารักวิงเล่นไดแ้ลว้ ต่อมาเดก็ชายบุญธงป่วยเป็นโรคบิด อยา่งแรงพยายามรักษาจนสุดความสามารถ แต่ก็
ไม่หายจนกระทงั เดก็นนัไดต้ายอยูใ่นมือ และไดย้นิเสียงบอกวา่บุญธงตายแลว้ เหลือแต่บุญธรรมคนเดียว จึง
รู้สึกตวัตืนขึน จึงเกิดคาํถามวา่ นีคืออะไร? มีคาํตอบปรากฏขึนวา่ นีคือสภาวธรรมทีเป็นเอง จึงไดห้ายความ
สงสยั

๒.ในคืนต่อมากมี็อาการอยา่งเดียวกนั พอเคลิมจะหลบัไปกเ็กิดสุบินวา่ หลวงพอ่ชาไดต้งัครรภ์ รู้สึกวา่ไปมา
ลาํบากเหมือน คนมีครรภจ์ริงๆแต่กมี็ความรู้สึกในสุบินนนัวา่ตวัเองกย็งัเป็นพระอยู่ เมือครรภแ์ก่เตม็ทีครรภจ์ะ
คลอดจึงมีคนมานิมนตไ์ปบิณฑบาต พอไปถึงทีทีเขานิมนตม์องไปรอบๆ บริเวณเห็นลาํธาร กระท่อมไมไ้ผข่ดั
แตะกลางทุ่งนาและเห็นพระอยูบ่นเรือน ๓ รูป ไม่ทราบวา่มาจากไหน...โยมเขาพากนัถวายอาหารบิณฑบาต
พระ ๓ รูปนนั ฉนัอยูข่า้งบนแต่หลวงพอ่ชาปรากฏวา่ทอ้งแก่จวนจะคลอดเขาจึงใหฉ้นัอยูข่า้งล่างพอพวกพระฉนั



จงัหนั
ท่านหลวงพอ่ชากค็ลอดเดก็พอดีและเป็นเดก็ชาย มีขนนุ่มนิมบนฝ่ามือและฝ่าเทา้ มีอาการ ยมิแยม้แจ่มใส ทอ้ง
ปรากฏวา่แฟบลง นึกวา่ตวัเองคลอดจริงๆ จึง เอามือคลาํดูแต่กไ็ม่มีสิงเปรอะเปือนใดๆ ทาํใหนึ้กถึงพระพทุธองค์
ทีทรงประสูติจากครรภพ์ระมารดา คงจะไม่เปรอะเปือนมลทินใดๆ เช่นกนั และเวลาฉนัจงัหนัพวกโยมพิจารณา
กนัวา่ ท่านคลอดบุตรใหม่จะเอาอะไรใหฉ้นั เขาจึงเอาปลาหมอปิง ๓ ตวัใหฉ้นั รู้สึกวา่เหนือยอ่อนไม่อยากฉนั
แต่กอ็ดใจฉนัไปเพือฉลองศรัทธา เขา เพราะมนัไม่มีรส ชาติอะไร ก่อนจะฉนัจึงส่งเดก็ใหโ้ยมอุม้ไว้ พอฉนัเสร็จ
เขาจึงส่งเดก็คืนมาให้ พอถึงมือรับไวเ้ดก็พลดัตกหล่นจากมือแลว้จึงรู้สึกตวัตืนขึน เกิดคาํถามวา่ นีคืออะไร? มี
คาํตอบวา่ นีคือภาวะทีเป็นเองทงันนั เลยหมดความสงสยั

๓.คืนทีสามต่อมากอ็ยูใ่นอาการดงักล่าวนนัแหละพอพกัผอ่นเคลิมหลบัไปกเ็กิดสุบิน วา่ไดรั้บนิมนตใ์หขึ้นไป
ยอดเขากบั สามเณรรูปหนึง ทางขึนเขานนัเป็นทางเวยีนขึนไปเหมือนกน้หอย วนันนัเป็นวนัเพญ็ และภูเขากสู็ง
มากพอขึนไปถึงแลว้รู้สึกวา่เป็นทีร่มรืนดีมีม่านปูพืนและกนั
เพดานสวยงามมากจน
หาทีเปรียบไม่ได้ แต่เวลาจะฉนัเขากนิ็มนตล์งมาทีถาํขา้งภูเขามีโยมแม่
(แม่พิมโยมมารดา) และนา้มีพร้อมญาติโยมเป็นบริวารจาํนวนมากไปถวาย อาหาร อาหารทีถวายนนัโยมแม่ได้
แตงและผลไมอื้นๆ ส่วนนา้มีไดไ้ก่ยา่ง เป็ดยา่งมาถวาย หลวงพอ่จึงทกัขึนวา่ โยมมีอยูเ่ห็นจะมีความสุขนะ ได้
ไก่ยา่งเป็ดยา่งมาถวายพระ โยมมีกย็มิแยม้แจ่มใสดี เมือฉนัอาหารเสร็จแลว้ไดเ้ทศน์ใหเ้ขาฟังนานพอสมควร เมือ
เทศน์จบจึงรู้สึกตวัตืนขึน

พ.ศ.๒๔๙๓ (พรรษาที๑๒) ในระหวา่งตน้ปีไดรั้บจดหมายจากพระมหาบุญมี ซึงเคยเป็นเพือนปฏิบติัมาดว้ยกนั
แจง้ข่าวเรืองการปฏิบติัธรรมของหลวงพอ่วดัปากนาํภาษีเจริญธนบุรี จึงไดเ้ดินทางลงไป และไดพ้กัอยูก่บัพระ
มหาบุญมีทีวดัปากนาํ ๗ วนัไดมี้โอกาส นมสัการหลวงพอ่เจา้อาวาสไดส้งัเกตและพิจารณา ดูแลว้เห็นวา่เป็นไป
เพือรักษาโรคภยับางอยา่ง ยงัไม่ถูกนิสยั จึงไดเ้ดินทางออกไปพกัอยูที่วดัใหญ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และได้
ปฏิบติัธรรมอยูร่่วมกบัพระอาจารยฉ์ลวย และหลวงตาแปลก และทีบริเวณใกล้ๆ วดัมีสถานทีลาํธารและกระท่อม
ไมไ้ผแ่ละสิงอืนๆ เหมือนดงัภาพทีปรากฏในคราวฝันเห็นอยูที่บา้นสวนกลว้ยจริงๆ ไดจ้าํพรรษาอยูที่วดันนั ๒
พรรษา การปฏิบติัธรรมร่วมกนันนัเป็นไปโดยความสะดวกและสามคัคีเป็นอยา่งดี

รักษาโรคดว้ยธรรมโอสถครังที ๒ ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ นนัเอง หลวงพอ่ป่วยเป็นโรคเกียวกบัทอ้งมีอาการบวมขึน
ทางดา้นซา้ย รู้สึกเจบ็ปวดทีทอ้งมาก และผมกบัโรคหืดทีเคยเป็นอยูแ่ลว้กซ็าํเติมอีก หลวงพอ่ชาพิจารณาวา่ อนั
ตวัเรานีกอ็ยูห่่างไกล ญาติพีนอ้ง ขา้วของเงินทองกไ็ม่มี เมือป่วยขึนมาครันจะไปรักษาทีโรงพยาบาลกข็าดเงิน
ทอง จะเป็นการทาํความยุง่ยากแก่คนอืน อยา่กระนนัเลยเราจะรักษาดว้ยธรรมโอสถโดยยดึเอาพระธรรมเป็นทีพึง
ถา้มนัจะหายกห็าย ถา้หากมนัทนไม่ไดก้ใ็หม้นัตายไปเสีย...จึงทอดธุระในสงัขารของตนโดยการอดอาหารไม่
ยอมฉนัจะดืม
เพียงแต่นาํนิดๆหน่อยๆ เท่านนั...ทงัไม่ยอมหลบันอน จึงไดแ้ต่เดินจงกรมและนงัสมาธิลบักนัไป เวลารุ่งเชา้
เพือนๆเขาไปบิณฑบาต หลวงพอ่กเ็ดินจงกรม พอเพือนกลบัมากขึ็นกฏิุ นงัสมาธิต่อไปมีอาการอ่อนเพลียทางร่าง
กาย แต่กาํลงัใจดีมาก ไม่ยอ่ทอ้ต่อสิงทงัปวง หลวงพอ่เคยพดูเตือนวา่ การอดอาหารนนัสระวงัใหดี้...บางทีจะทาํ
ใหเ้ราหลง เพราะจิตคิดไปมองดูเพือนๆ เขาฉนัอาหารนนัเป็นการยุง่ยากมีภาระมากจริงๆ เลยคิดวา่เป็น การ
ลาํบากแก่ตวัเองอาจจะไม่ยอมฉนัอาหารเลย เป็นทางให้ ตายไดง่้ายๆเสียดว้ย เมือหลวงพอ่อดอาหารมาไดค้รบ ๘
วนั ท่านอาจารยฉ์ลวยจึงขอร้องใหก้ลบัฉนัดงัเดิม โรคในกายปรากฏวา่ หายไป ทงัโรคทอ้งและโรคหืดไม่เป็นอีก
หลวงพอ่จึงกลบัฉนั อาหารตามเดิมและไดใ้หค้าํแนะนาํไวว้า่เมืออดอาหารหลายวนั เวลากลบัฉนั สิงทีควรระวงัก็



คือ อยา่เพิงฉนัมากในวนัแรก ถา้ ฉนัมากอาจตายได้ ควรฉนัวนัละนอ้ยและเพิมขึนไปทุกวนัจนเป็นปกติในระยะ
ทีจาํพรรษาอยูที่วดัใหญ่นนัหลวงพอ่มิได้
แสดงธรรมต่อใครอืนมีแต่อบรมตวัเองโดยการปฏิบติัและพิจารณาเตือนตนอยูต่ลอดเวลา เมือออกพรรษาแลว้ได้
เดินทางไปพกัอยูเ่กาะสีชงั เพือหาความสงบเป็นเวลาหนึงเดือน และถือคติเตือนตนเองวา่ ชาวเกาะเขาไดอ้าศยัพืน
ดินทีมีนาํทะเลลอ้มรอบ ทีทีเขาอาศยั อยูไ่ดต้อ้งพน้นาํจึงจะเป็นทีพึงได้ เกาะสีชงัเป็นทีพึงทางนอก ของส่วนร่าง
กาย เรามาอาศยัอยูที่เกาะนีคือทพีงึทางในซึงเป็นทอีนันํา คอืกเิลสตัณหาท่วมไม่ถงึ แม้เราจะอยู่บนเกาะสีชังแต่ก็
ยงัค้นหาเกาะภายในอกีต่อไป ผู้ทท่ีานได้พบ และอาศัยเกาะอยู่ได้นันท่านย่อมอยู่เป็นสุข ต่างจากคนทีลอยคออยู่
ในทะเล คือความทุกขซึ์งมีหวงัจมนาํตาย ทะเลภายนอกมีฉลามและสตัว์ ร้ายอืนๆ แต่ทะเลภายในยงิร้ายกวา่นนั
หลายเท่า เมือไดธ้รรมะจากทะเล และเกาะสีชงัพอสมควร ซึงเป็นเวลาหนึงเดือนแลว้จึงออกจากเกาะสีชงัเดิน
ทางกลบัวดัใหญ่ จ.อยธุยา และพกัอยูที่วดัใหญ่เป็นเวลานานพอสมควรจึงไดเ้ดินทางกลบั มาบา้น และไดม้าพกั
ทีป่าชา้บา้นก่อตามเคยมีโอกาส เทศนโ์ปรดโยมแม่และพีชาย(ผูใ้หญ่ลา) และญาติพีนอ้งหลายคน จนเป็นเหตุให้
งดทาํปาณาติบาต และเชือมนัในพระรัตนตรัยยงิขึน พกัอยูที่ป่าชา้บา้นก่อเป็นเวลา ๑๕ วนั จึงเดินทางต่อไป

พ.ศ.๒๔๙๕ (เป็นพรรษาที๑๔) ในระหวา่งตน้ปีนี หลวงพอ่จึงไดเ้ดินธุดงคขึ์นไปจนถึงบา้นป่าตาว อ. เลิงนก
ทา จ.ยโสธร ซึงเป็นสถานทีเคยอยูม่าก่อน คราวนีไม่ไปอยูที่เก่า ไปอยูจ่าํพรรษาในป่าห่างจากหมู่บา้น ๒
กิโลเมตร ซึงปัจจุบนั เป็นทีพกัสงฆบ์าํเพญ็ธรรม หลวงพอ่ไดมี้โอกาส เทศนส์งัสอนประชาชนจนเตม็ความ
สามารถ ทาํใหเ้ขาเขา้ใจในหลกัคาํสอน ในศาสนาดียงิขึน และเกิดความเลือมใสการรับแขกและการพบปะ
สนทนาธรรมมีมากและบ่อยครังยงิขึน

สถานทีพกัแห่งนนัเรียกวา่ วดัถาํหินแตก เป็นลานหินดาด ทางดา้นทิศเหนือของทีพกันนัเป็นแอ่งนาํมีปลาชุมทาง
ทิศตะวนัออก ของแอ่งนาํเป็นคนัหินสูงนิดหน่อย ต่อจากคนัหินไปทางดา้นทิศตะวนัตกเป็นทีลาดลงไปเวลานาํ
ลน้แอ่งกไ็หลไปตามทีลาดลงสู่เบืองล่างโดยมาก
มีพวกปลาดุกพยายามตะเกียกตะกายขึนมาตามนาํ บางตวักข็า้มคนัหินไปถึงแอ่งนาํ บางตวักข็า้มไปไม่รอดจึง
นอนอยูบ่นคนัหิน หลวงพอ่เคยสงัเกตเห็นตอนเชา้ๆท่านจะเดินไปดู เมือเห็นปลานอนอยูบ่นคนัดินจึงจบัมนั
ปล่อยลงไปในแอ่งนาํ แลว้จึงกลบัมาเอาบาตรไปบิณฑบาต

ยอมอดเพอืให้ชีวติสัตว์
เชา้วนัหนึงก่อนจะออกบิณฑบาต หลวงพอ่จึงเดินไปดูปลาเพือช่วยชีวติมนัทุกเชา้ แต่วนันนัไม่ทราบใครเอาเบด็
มาตกไวต้ามริมแอ่งนาํ เห็นเบด็ทุกคนัมีปลาติดอยู่ หลวงพอ่จึงรําพึงวา่ เพราะมนักินเหยอืเขา้ไป เหยอืนนัมีเบด็
ดว้ยปลาจึงติดเบด็สมองดูปลาติดเบด็สงสารกส็งสาร แต่ช่วยมนัไม่ได้ เพราะเบด็มีเจา้ของ ท่านจึงมองเห็นดว้ย
ความลดใจ เพราะความหิวแท้ๆ เจา้จึงหลงกินเหยอืทีเขาล่อไว้ ดินเท่าไรๆกไ็ม่หลุด เป็นกรรมของเจา้เองเพราะ
ความไม่พิจารณาเป็นเหตุใหเ้ตือนตนวา่ ฉันอาหารไม่พจิารณาจะเป็นเหมอืนปลากนิเหยอืย่อมตดิเบ็ด...ไดเ้วลา
จึงกลบัออกไปเทียวภิกขาจาร ครันกลบัจากบิณฑบาตเห็นอาหารพิเศษสมองดูเห็นตม้ปลาดุกตวัโตๆทงันนั หลวง
พอ่นึกรู้ทนัทีวา่ตอ้งเป็นปลาติดเบด็ทีเราเห็นนนัแน่ๆ บางทีอาจจะเป็นพวกทีเราเคยช่วยชีวิตเอามนัลงนาํกไ็ด้
ความจริงกอ็ยูใ่กล้ๆ แอ่งนาํนีเท่านนั...และโดยปกติแลว้อาหารจะฉนักไ็ม่ค่อยจะมีอยูแ่ลว้ แต่หลวงพอ่เกิดความ
รังเกียจขึนมาถึงเขาจะเอามาประเคนก็รับวางไวต้รงหนา้ไม่ยอมฉนั ถึงแมจ้ะอดอาหารมานานกต็าม เพราะท่าน



คิดวา่ถา้เราฉนัของเขาในวนันี วนัต่อๆไปปลาในแอ่งนาํนนักจ็ะถกูฆ่าหมด เพราะเขาจะทาํเป็นอาหารนาํมาถวาย
เรา ปลาตวัใดทีอุตส่าห์ตะเกียกตะกายขึนมาพบแอ่งนาํแลว้กย็งัจะตอ้งพากนัมาตายกลายเป็นอาหารของเราไป
หมด ดงันนัหลวงพอ่จึงไม่ยอมฉนั จึงส่งใหพ้ระทองดีซึงนงัอยูข่า้งๆ พระทองดีเห็นหลวงพอ่ไม่ฉนั กไ็ม่ยอมฉนั
เหมือนกนัมีอะไรทีไปบิณฑบาตไดม้ากแ็บ่งกนัฉนัตามมีตามได้ ส่วนโยมทีเขาตม้ปลามาถวายนงัสงัเกตอยูต่งั
นานเมือเห็นพระไม่ฉนัจึงเรียนถามวา่ ท่านอาจารยไ์ม่ฉนัตม้ปลาหรือครับ ...หลวงพอ่จึงตอบวา่สงสารมนั เท่านี
เอง ทาํเอาโยมผูน้าํมาถวายถึงกบันิงอึง...แลว้จึงพดูวา่ ถา้เป็นผมหิวอยา่งนีคงอดไม่ไดแ้น่ๆ ตงัแต่นนัมาปลาใน
แอ่งนาํนนัจึงไม่ถูกรบกวนพวกโยมกพ็ากนั เขา้ใจวา่ปลาของวดั... 

ท่านทงัหลายลองนึกดูเถิดวา่ หลวงพอ่มีจิตประกอบดว้ยเมตตามากแค่ไหน ถา้เป็นเราแลว้จะทนความหิวไดห้รือ
เปล่ายงัไม่แน่... ส่วนหลวงพอ่ท่านทนหิวเพือเห็นแก่ชีวติเพือนร่วมวดัถา้นึกรังเกียจหรือรู้วา่เขาฆ่ามาเฉพาะ (อุท
ทิสะมังสะ) แบบนีท่านจะไม่ยอมฉนัเลย... ถา้เป็นเราๆท่านๆปลาทงัหลายในแอ่งนาํ นนัอาจจะสูญพนัธ์ุในระยะ
อนันนักอ็าจเป็นได้

ดงันนัเมือหลวงพอ่มาอยูว่ดัหนองป่าพงนี ท่านจึงหา้ม ไม่ใหน้าํสตัว์ มีชีวติมาทาํปาณาติบาตในวดัเป็นเดด็ขาด
ถึงแมว้ดัเป็นสาํนกัสาขาของท่านกถื็อปฏิบติัแบบเดียวกนั

พ.ศ.๒๔๙๖ ซึงนบัเป็นปีที ๒ ทีหลวงพอ่ไดอ้ยูป่่าใกลบ้า้นป่าตาวมีพระภิกษสุามเณรอยู่ ๙ รูป เฉพาะศิษยที์เป็น
คน ทางอาํเภอวารินชาํราบมีพระเทียง (อาจารยเ์ทียงวดัเก่านอ้ย) กบั พระหนู (หนู ขวญันู) ไดอ้ยูป่ฏิบติัธรรม
ร่วมพระเณรอืนๆ

เมือมีพระเณรอยูด่ว้ยกนัหลายรูปหลวงพอ่จึงคิดวา่ควร จะปลีกตวัไปอยูแ่ต่ลาํพงัคนเดียว เพือใหไ้ดรั้บความสงบ
ยงิขึน จึงตกลงใหพ้ระเณรอยูจ่าํพรรษาทีวดัถาํหินแตก ส่วนหลวงพอ่เองขึนไปจาํพรรษาอยูภ่กูอย ซึงบริเวณนนั
หลงัจากหลวงพอ่ไดจ้าก ภูกอยไปหลายปี จึงมีผูค้น้พบรอยพระพทุธบาทและเป็นที สกัการบูชาของพทุธ
ศาสนิกชนอยูเ่ดียวนี ภูกอยนีอยูห่่างจาก ถาํหินแตกประมาณ ๓ กิโลเมตร ทาํใหไ้ดรั้บความสุขมาก พอถึงวนั
อุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ หลวงพอ่กล็งมาร่วมทาํสงัฆกรรม ทีวดัถาํหินแตก และไดใ้หโ้อวาทเตือนติพระภิกษุ
สามเณรมิไดข้าด บางโอกาส ไดเ้ทศน์ใหโ้ยมฟังพอสมควรแลว้ กลบัไปทีพกัภูกอยตามเดิม

รักษาโรคดว้ยธรรมโอสถครังที ๓ ในระหวา่งพรรษานีหลวงพอ่ป่วยเป็นโรคเกียวกบัฟันเหงือกบวมทงัขา้งบน
และขา้งล่าง รู้สึกบวมมาก โรคปวดฟันนีมีรส ชาติเป็นอยา่งไรนนัใครเคยเป็นแลว้ไม่อยากเป็นอีก แต่กห็นีไม่พน้
จึงตอ้งจาํยอม...ขนาดพวกเราปวดซีเดียวสองซี กย็งัทรมานไม่นอ้ยเลย หลวงพอ่ท่านหายา มารักษาตามมีตามได้
โดยใชต้บะธรรมและขนัติธรรมเป็นทีตงั พร้อมทงัพิจารณาวา่ พยาธิง ธัมโมมหิ พยาธิง อะนะ ตีโต เรามีความ
เจบ็ไข้เป็นธรรมดา หนีความเจบ็ไข้ไปไม่พ้น รู้เท่าทนัสภาวธรรมนนัๆมีความอดทนอดกลนั แยกโรคทางกายกบั
โรค ทางใจออกเป็นคนละส่วน เมือกายป่วยกป่็วยไปไม่ยอมใหใ้จ ป่วยดว้ย แต่ถา้ยอมใหใ้จป่วยดว้ยกเ็ลยกลาย
เป็นป่วยดว้ยโรค สองชนั ความทุกขเ์ป็นสองชนัเช่นเดียวกนั โรคปวดฟันมนัทรมานหลวงพอ่มาก กวา่จะสงบลง
ไดต้อ้งใชเ้วลาถึง ๗ วนั

หลวงพอ่ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ พดูถึงการสงัวรระวงัเรืองศีลแลว้ เมือคราวออกปฏิบติัไปคนเดียวอยูรู่ปเดียว ยงิมีความ
หวาดกลวั ต่ออาบติัมาก ออกปฏิบติัครังแรกมีเขม็เล่มเดียวทงัคดๆเสียดว้ย ตอ้งคอยระวงัรักษากลวัมนัจะหกั
เพราะถา้หกัแลว้ไม่รู้จะไปขอใคร ญาติพีนอ้งกไ็ม่มี ดา้ยสาํหรับเยบ็กเ็อาเส้นไหมสาํหรับจูงผี ขวนัเป็นเส้นแลว้
ห่อรวมกนัไวก้บัเขม็ เมือผา้เก่าขาดไปบา้งกไ็ม่ยอมขอ เวลาเดินธุดงคผ์า่นวดัต่างๆตามชนบท ไม่มีผา้สาํหรับปะ



จึงไปชกับงัสุกลุเอาผา้เช็ดเทา้ตามศาลาวดั ปะบงจีวรทีขาดเสร็จแลว้ กเ็ดินธุดงคต่์อไป และไดเ้ตือนตนเองวา่ ถา้
ไม่มีใครเขาถวายดว้ยศรัทธา เธอกอ็ยา่ไดข้อเขา เป็นพระธุดงคนี์ใหม้นัเปลือยกายดูซิ เธอเกิดมาครังแรกกมิ็ไดนุ่้ง
อะไรมิใช่หรือเป็นเหตุใหพ้อใจในบริขาร ทีมีและเป็นการหา้มความทะเยอทะยานอยากในบริขารใหม่ไดดี้มาก
พดูถึงอาหารบิณฑบาตนบัวา่มีหลายๆ ครัง เวลาออกบิณฑบาตไดแ้ต่ขา้วเปล่าๆ ท่านกส็อนตนเองวา่ดีแลว้...ได้
ขา้วฉนัเปล่าๆ กย็งัดีกวา่มิไดฉ้นั ดูแต่สุนขันนัซิมนักินขา้วเปล่าๆมนัยงัอว้นและแขง็แรงดีแกลองเกิดเป็นหมาสกั
ชาติดูซิทาํใหฉ้นัขา้วเปล่าๆ ดว้ยความพอใจและมีกาํลงัปฏิบติัธรรมต่อไป... 

พดูถึงเรืองอาพาธแลว้ หลวงพอ่เล่าวา่ ไดเ้คยผา่นความลาํบากมามากครังหนึงเมืออยูใ่นเขต สกลนคร นครพนม
ป่วยเป็น ไขม้าหลายวนั อยูค่นเดียวกลางภูเขาอาการหนกัพอดู ลุกไม่ขึนตลอดวนัดว้ยความอ่อนเพลียจึงม่อยหลบั
ไป พอรู้สึกตวักเ็ป็นเวลาเยน็มากตะวนัจวนจะตกดินกาํลงันอนลืมตาอยู่ ไดย้นิอีเกง้มนัร้องจึงตงัปัญหาถามตวัเอง
วา่ พวกอีเกง้และสตัว์ ป่ามนัป่วยเป็นไหม? คาํตอบเกิดขึนวา่ มนัป่วยเป็นเหมือนกนั เพราะพวกมนัเป็นสงัขาร
ทีตอ้งปรุงแต่งเช่นเดียวกบัเรานีแหละมนัมียากินหรือเปล่า? มนักค็งหากินยอดไมใ้บไมต้ามมีตามไดมี้หมอฉีดยา
ใหม้นัไหม? เปล่า...ไม่มีเลย...แต่กย็งัมีอีเกง้ และสตัว์ เหลืออยูสื่บพนัธ์ุกนัเป็นจาํนวนมากมิใช่หรือ? คาํตอบ
เกิดขึนวา่ ใช่แลว้...ถูกแลว้...พอไดข้อ้คิดเท่านีทาํใหมี้กาํลงัใจดีขึนมาก จึงพยายามลุกนงัจนได้ และไดพ้ยายาม
ทาํความเพียรต่อไปจนกระทงัไขไ้ดทุ้เลาลงเรือยๆ หลวงพอ่พดูใหฟั้งวา่ เป็นไขห้นกัอยูค่นเดียวกลางภูเขาไม่ตาย
หรอก ถา้ไม่ถึงทีตาย แมจ้ะไม่มีหมอรักษากต็ามแต่วา่มนัหายนานหน่อยเท่านนัเอง

พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหวา่งปลายเดือน ๓ โยมมารดา (แม่พิม) ของหลวงพอ่พร้อมทงัพีชาย(ผูใ้หญ่ล่า) และญาติ
โยมอีก ๕ คนไดเ้ดินทางขึนไปพบหลวงพอ่ เพือนมสัการนิมนตใ์หก้ลบัลงมาโปรดญาติโยมในถินกาํเนิด หลวง
พอ่พิจารณาเห็นเป็นโอกาส อนัเหมาะแลว้จึงรับนิมนต์ และตกลงใหโ้ยมมารดาและคณะทีไปนนั ขึนรถโดยสาร
ลงมาก่อน ส่วนหลวงพอ่พร้อมดว้ยพระเชือ พระหนู พระเลือน สามเณรออ๊ด พร้อมดว้ยพอ่กี พอ่ไต บา้นป่าตาว
เดินธุดงคล์งมาเรือยๆ หยดุพกัเป็นระยะๆ ตามทางเป็นเวลา ๕ คืน

กาํเนิดวดั
วนันนัเวลาตะวนับ่าย คณะของหลวงพอ่ไดเ้ดินทางมาถึงชายดงป่าพงแห่งนีซึงเป็นวนัจนัทร์ ขึน ๔ คาํ เดือน ๔
ปีมะเส็ง ตรงกบัวนัที ๘มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ซึงเป็นนิมิตเครืองหมาย ครังสาํคญัทีจะเปลียนแปลงป่าทีน่ากลวั
ใหเ้ป็นป่าทีน่าชม รืนรมยไ์ปดว้ยรสแห่งสทัธรรม

เชา้วนัที ๙มีนาคม ๒๔๙๗ จึงไดพ้ากนัเขา้สาํรวจ สถานทีพกัในดงป่านี โยมไดถ้ากจอมปลวกถางตน้ไมเ้ลก็ๆ
ออกจดัทีพกัใหใ้กลต้น้มะม่วงใหญ่หลายตน้ซึงอยูข่า้งโบสถด์า้นทิศใตปั้จจุบนันี ต่อมามีญาติโยมชาวบา้นก่อและ
บา้นกลางผูเ้ลือมใส จึงช่วยกนัปลูกกฏิุเลก็ๆใหอ้าศยักนัต่อไป

บังเกดินิมติ
เมือหลวงพอ่และคณะไดเ้ขา้มาอยูใ่นดงป่าพงได้ ๑๐ วนั วนันนัเป็นวนัเพญ็ เดือน ๔ เวลานนัประมาณทุ่มกวา่ๆ
ญาติโยมมาฟังธรรมไม่มากเท่าใดนกั เกิดบุรพนิมิตมีแสงสวา่งพุง่ปราด ไปขา้งหนา้เป็นทางยาว แลว้หดตวัมาดบั



วบูลงทีมุมวดัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตน้นัเอง ทาํใหญ้าติโยมทีเห็นดว้ยตาเกิดอศัจรรยข์นพองยองเกลา้ ต่างกพ็ดู
ไม่ออก

เมือไดม้าอยูที่ป่าพงแลว้ หลวงพอ่ท่านถือหลกัคาํสอน ของพระพทุธองคที์ตรัสวา่ ทาํตนให้ตงัอยู่ในคุณอนั
สมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอนืทหีลงั จึงจักไม่เป็นบัณฑติสกปรกดงันนัไม่วา่กิจวตัรใดๆเช่นกวาดวดัจดัทีฉนั
ลา้งบาตร ตกันาํ หามนาํ ทาํวตัร สวดมนต์ เดินจงกรม นงัสมาธิ วนัพระ ถือเนสชัชิกไม่นอนตลอดคืน หลวงพอ่
ชาลงมือทาํเป็นตวัอยา่ง ของศิษย์ โดยถือหลกัทีวา่ สอนคนดว้ยการทาํใหดู้ ทาํเหมือนพดู พดูเหมือนทาํ ดงันนัจึง
มีศิษยแ์ละญาติโยมเกิดความเคารพยาํเกรง และเลือมใสในปฏิปทาทีหลวงพอ่ดาํเนินอยู่ เมือเทศน์กชี็แจงถึงหลกั
ความจริงทีจะนาํไปทาํตามใหเ้กิดประโยชน์ได้ หลวงพอ่และศิษยรุ่์นแรกทีเขา้มาอยูต่อ้งต่อสู้กบัไขป่้า ขณะนนัยงั
ชุกชุมมากเพราะเป็นป่าทึบ ยามพระเณรป่วยจะหายารักษากย็าก ตอ้งตม้ บอระเพด็ใหฉ้นักพ็อทุเลาลงบา้ง เนือง
จากโยมผูอุ้ปัฏฐากยงั ไม่ค่อยเขา้ใจในการอุปถมัภ์ ทงัหลวงพอ่กไ็ม่ยอมออกปากขอจากใครๆ แมจ้ะพดูเลียบเคียง
กไ็ม่ทาํ ปล่อยใหผู้ม้าพบเห็นดว้ยตา พิจารณาแลว้เกิดความเลือมใสเอาเอง พดูถึงอาหารการฉนักรู้็สึกจะฝืดเคือง

เมือหลวงพอ่ไดม้าอยูที่ป่าพงแลว้ เดือนแรกผา่นไป และในเดือนต่อมาคุณแม่พิม ช่วงโชติ โยมมารดาของหลวง
พอ่ พร้อมดว้ยโยมผูห้ญิงอีก ๓ คน ไดม้าบวชเป็นชี อยูป่ระพฤติปฏิบติัธรรม พวกญาติโยมจึงปลูกกระท่อมให้
อยูอ่าศยั...โยม แม่พิมจึงเป็นชีคนแรกของวดัหนองป่าพง และมีแม่ชีอยูติ่ดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนันีเป็นจาํนวน
มาก

ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ซึงชาวพทุธถือวา่เป็นปีทีสาํคญัมีการทาํบุญทงัส่วนวตัถุทาน และธรรมทานมีการบวชตนเองและ
บวชลูกหลานเป็นภิกษุสามเณร และบวชเป็นชีและตาปะขาวเป็นจาํนวนมากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เป็นพิเศษ ทางวดัหนองป่าพงหลวงพอ่กอ็นุญาตใหมี้การบวชเช่นกนัมีบวชเป็น สามเณร ๒ รูป บวชเป็นตา
ปะขาว ๗๐ บวชเป็นชี ๑๗๘ คน รวมเป็น ๒๕๐ คน

ปี พ.ศ.๒๕๐๑ มีประชาชนสนใจการฟังเทศน์ฟังธรรม และการปฏิบติัธรรมมีจาํนวนเพิมขึนมีญาติโยมชาวบา้น
เก่านอ้ย ต.ธาตุ ซึงเคยมาฟังธรรม ปฏิบติัธรรมทีหนองป่าพงมานิมนตห์ลวงพอ่ใหไ้ปพกัอยูที่ป่าละเมาะใกลก้บั
ป่าชา้ และหลวงพอ่ไดไ้ปพกัอยูส่อบรมธรรมะแก่ผูส้นใจในถินนนัไดจ้าํพรรษาอยูที่ป่าแห่งนนั และนบัวา่เป็น
สาขาแรกของวดัหนองป่าพง และในปีต่อมากไ็ดจ้ดัส่งลูกศิษยไ์ปอยูป่ระจาํจนถึงทุกวนันี

และในปีต่อๆมา กมี็ญาติโยมผูเ้ลือมใสสนใจในการปฏิบติัมานิมนตห์ลวงพอ่ไปรับอาหารบิณฑบาตและอบรม
ธรรมะเพิมจาํนวนมากขึนๆ เช่น นิมนตไ์ปทางบา้นกลางใหญ่ อ.เขืองในบา้ง นิมนตไ์ปเยยีมทางชาวไร่ภดิูนแดง
อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีสะเกษบา้ง นิมนตไ์ปทางบา้นหนองเดินหนองไฮบา้ง ซึงต่อมากไ็ดมี้ลูกศิษยข์องหลวงพอ่ไป
อยูแ่ละเป็น สาขาที ๒-๓-๔ ของหนองป่าพง

ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ มีญาติโยมอาํเภออาํนาจเจริญมานิมนตห์ลวงพอ่ขึนไปฉนัภตัตาหาร และ
อบรมธรรมะทีวดัตน้บกเตีย(ปากทางเขา้ถาํแสงเพชร) โดยมีอาจารยโ์สม พกัอยูที่นนัและเขานิมนตห์ลวงพอ่เขา้
ไปดูถาํแสงเพชร (ถา้ภขูาม) ขอนิมนตใ์หท่้านพิจารณาจดัเป็นทีปฏิบติัธรรม แต่หลวงพอ่กย็งัมิไดต้กลงใจ ยงั
เฉยๆอยู่

ครันเมือออกพรรษา รับกฐินแลว้ เมือวนัที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ หลวงพอ่รับนิมนตข์องโยมชาวจงัหวดัอุดรฯ
เดินทางไปจงัหวดัอุดรฯ พกัทีวดัป่าหนองตุสระยะทีพกัอยูที่นนัหลวงพอ่ ไดพ้าไปกราบนมสัการท่านพระ



อาจารยม์หาบวั วดัป่าบา้นตาด และท่านพระอาจารยข์าววดัถาํกลองเพล และไดเ้ดินทางไปเยยีมท่านเจา้คุณเจา้
คณะจงัหวดัหนองคาย ท่านเจา้คุณพาไปเยยีม วดัโศรกป่าหลวง นครเวียงจนัทน์ และไปเยยีมวดัเนินพระเนาว์ ซึง
ลว้นแต่เป็นสาํนกัปฏิบติัธรรมทงันนั แลว้พกัอยูว่ดัศรีสะเกษ กบัท่านเจา้คณะจงัหวดัแลว้เดินทางกลบัมาถึงอุดร
และแวะเยยีมภูเพก็ แลว้เดินทางมาถึงบา้นตอ้งแวะกราบนมสัการท่านอาจารยกิ์นรี ทีวดักนัตศิลาวาส และกราบ
ลาท่านอาจารยกิ์นรี ลงมาถึงอาํเภออาํนาจเจริญ หลวงพอ่พาแวะไปเยยีม อาจารยโ์สมทีวดัตน้บกเตีย วนันนัเป็น
วนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ พกัอยูห่นึงคืน

ฉะนนัจึงพอถือไดว้า่ วนัที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เป็น วนับุกเบิกเริมตน้แห่งการสร้างวดัถาํแสงเพชร และได้
ไปพกัอยูต่รงถาํทีมีรูปพระพทุธองคแ์ละปัญจวคัคีย์ (เขาเรียกกนัวา่ ถาํพระใหญ่ และเริมปรับปรุงตรงนนัพอเป็น
ทีพกัไดส้ะดวก) 

หลวงพอ่ปรารภวา่มาอยูถ่าํแสงเพชรนีสบายใจดีมาก สมองไปทางไหนจิตใจเบิกบานคลา้ยกบั เป็นสถานทีเคยอยู่
มาก่อน นงัสมาธิสงบดี ถา้ไม่คิดอยากพกัผอ่นจะนงัสมาธิอยูต่ลอดคืนกไ็ด้ วดันีมีพืนที ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นสาขาที
๕ ของวดัหนองป่าพง

พ.ศ.๒๕๑๒ ในระยะเดือนเมษายนของปีนี ญาติโยมบา้นสวนกลว้ยไดม้านิมนตห์ลวงพอ่ไปอบรมธรรมะและรับ
ไทยทาน เขาไดจ้ดัทีพกัไวใ้นป่าโดยปลูกกฏิุไว้ ๒ หลงั เมือไดไ้ปถึงแลว้ ญาติโยมจึงกราบเรียนขอใหห้ลวงพอ่
อุปการะเป็นสาขาของท่าน (เป็นสาขาที ๖) ไดจ้ดัส่งลูกศิษยไ์ปอยูป่ระจาํ

เมือวนัที ๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพอ่ไดรั้บนิมนตจ์ากคุณแม่บุญโฮม ศิริขนัธ์ และญาติโยมทางอาํเภอ
ม่วงฯ ใหไ้ปร่วมงานทาํบุญร้อยวนัถึงหลวงตาอุย (บิดาของแม่บุญโฮม) อาศยัทีญาติโยมเคยมาฟังเทศน์และมา
ถือศีลปฏิบติัธรรมอยูก่บัหลวงพอ่บ่อยๆ และเป็นเวลาหลายปีมาแลว้ จึงพิจารณาสถานทีอนัเหมาะสมพอจะจดั
เป็นทีพกัได้ จึงตกลงจดัทีพกัให้ ณ ป่าบา้นร้าง ดงหมากพริกอยูห่่างจากอาํเภอม่วงสามสิบ ๒ กม. และหลวงพอ่
ชา กบัผูติ้ดตามไดไ้ปพกัในดงแห่งนนั และต่อมากไ็ดก้ลายเป็นวดัป่า วเิวกธรรมชาน์ สาขาที ๗ หลวงพอ่ไดส่้ง
ลูกศิษยไ์ปอยูเ่ป็น ประจาํ

สาขาวนโพธิญาณ ในระยะเดียวกบัทีชาวอาํเภอม่วงสามิบมีความประสงคอ์ยากใหห้ลวงพอ่อนุญาตใหต้งัสาขา
ขึนในเขตอาํเภอนนัเอง ญาติโยมทางอาํเภอพิบูลมงัสาหาร เขือนโดมนอ้ยซึงมีพอ่ใบ พอ่ลา พอ่ลือ ไดม้าปรารภ
นิมนตห์ลวงพอ่ไปชมป่าหนา้เขือนเห็นวา่เป็นสถานทีเหมาะดีแก่การปฏิบติัธรรม เป็นระหวา่งทีนายปรีชา คชพ
ลายกุต์ นายอาํเภอพิบูลมงัสาหารในสมยันนัไดไ้ปเยยีมหลวงพอ่ทีวดัป่าพงบ่อยครัง บางครังกไ็ดส้นทนา กบั
หลวงพอ่ทาํใหเ้กิดความซาบซึงและเลือมใส เมือไดท้ราบวา่หลวงพอ่ไปเยยีมป่าทางดา้นหนา้เขือน กย็นิดีสนบั
สนุนในการ จดัปรับปรุงป่าใหเ้ป็นทีบาํเพญ็ธรรม นายอาํเภอและคุณนายไดล้ะทรัพยส์ร้างกฏิุถาวรไว้ ๑ หลงั
และเป็นกาํลงัในการสร้าง ศาลาการเปรียญทีวดัเขือนแมแ้ต่นายวเิชียรสีมนัตรผูว้า่ราชการ จงัหวดัในสมยันนักใ็ห้
การสนบัสนุนอยา่งเตม็ที ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๓ เมือหลวงพอ่ไปเยยีมป่าหนา้เขือนอีก ญาติโยม ขอ
ร้องหลวงพอ่วา่ พระพทุธบาททีหอพระบาท วดัถาํพระ อยูใ่นระดบัใตพื้นนาํถา้นาํท่วมจะเสียหายจมอยูใ่นนาํ
เสียดายปูชนียวตัถุสาํคญั ขอใหพ้าอญัเชิญรอยพระพทุธบาทขึนไปเกบ็ไว้ ณ ทีนาํท่วม ไม่ถึง หลวงพอ่จึงพาญาติ
โยมอญัเชิญออกจากหอพระบาทเดิม ไปเกบ็ไวบ้นหวัหิน (โขดหิน) ทีสูงกวา่ระดบันาํ และต่อมาชาวบา้น และ
วดัหนองเมก็ โดยการนาํของเจา้คณะผูป้กครองมาเอาไปรักษาไวที้วดัหนองเมก็ ต.ฝางคาํ อ.พิบูลฯ จนกระทงั
เดียวนี เมือออก พรรษาแลว้ในวนัแรม ๖ คาํ เดือน ๑๑ หลวงพอ่จึงส่งท่านอาจารยสี์ กบัสามเณร ๓-๔ รูป ไป
อยูแ่ละต่อมาอีกประมาณ ๓ เดือนกวา่ หลวงพอ่จึงส่งอาจารยเ์รืองฤทธิไปอยูด่ว้ย และเมือออกพรรษา ปี ๒๕๑๔



ท่านอาจารยสี์กลบัวดัป่าพง คงเหลืออาจารยเ์รืองฤทธิปกครองพระเณรอยูเ่ป็นประจาํมาจนถึงปัจจุบนันี สาขาที
๘ นีครังแรกเรารู้กนัในนามสาํนกัวนอุทยาน ครันเมือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
รัชกาลปัจจุบนั หลวงพอ่ไดรั้บพระราชทานเป็นพระราชาคณะนามวา่ พระโพธิญาณเถร เลยเปลียนชือสาขานี
ใหม่วา่ สํานักสงฆ์วนโพธิญาณรู้สึกวา่เป็น สาขาทีหลวงพอ่ใหก้ารสงเคราะห์เป็นพเิศษ และสาขานีมีเนือที
ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่เศษ จึงเป็นอนัไดท้ราบกนัวา่ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ นีหลวงพอ่ไดอ้นุญาตใหจ้ดัตงั สาขาที ๗
คอื วดัป่าวเิวกธรรมชาน์ และสาขาที ๘ คอื วดัป่าวนโพธิญาณขึนในปีเดียวกนั... 

เมือหลวงพอ่ไดม้าอยูเ่ป็นทีพึงทางใจของศิษย์ และญาติโยมผูใ้คร่ต่อการปฏิบติัธรรมทงัหลาย เริมแต่ปี ๒๔๙๗
เป็นตน้มาจนกระทงัถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๓มีศิษยแ์ละญาติโยมบางคนกราบเรียน เรืองการขออนุญาตตงั (สร้าง) วดั
เมือก่อนนนัหลวงพอ่มกัพดูวา่ ไม่ตอ้งขอสร้างวดัเรากส็ร้างกต็งัมานานแลว้ แต่เพือใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ
หลวงพอ่จึงอนุญาตใหมี้การขอสร้างวดัขึน และเมือไดรั้บอนุญาตใหส้ร้างวดัเรียบร้อยแลว้ จึงไดรั้บตราตงัดงันี

๑)เป็นเจา้อาวาสวดัหนองป่าพง เมือวนัที ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖

๒)ไดรั้บพระราชทานเป็น พระราชาคณะมีนามวา่ พระโพธิญาณเถร เมือวนัที ๕ ธนัวาคม ๒๕๑๖

๓)เมือปลายเดือนมกราคม ปี๒๕๑๗ ไดรั้บหนงัสือใหเ้ขา้ไปอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ และไดรั้บตราตงัพระอุปัช
ฌาจารย์ เมือวนัที ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๗

หลวงพอ่ไดใ้ชข้นัติธรรมอดทนต่อสู้กบัความลาํบากมานานพอสมควร ไดผ้า่นทงัคนผูห้วงัดีและหวงัไม่ดีมามาก
ต่อมาก แต่ดว้ยนาํใจทีมุ่งประโยชน์ต่อเพือนมนุษย์ และหวงัเจริญรอยตามยคุลบาทของพระสัมมาสมัพทุธเจา้
โดยเรียนและปฏิบติัดว้ยตนเอง แลว้จึงนาํไปสอนคนอืนต่อไป มิไดห้วงัเพียงเอาตวัรอดแต่ผูเ้ดียว ฉะนนัหลวงพอ่
จึงไดย้อมเสียละความสุขส่วนตนอุตส่าห์แนะนาํสงัสอนศิษยแ์ละผูใ้คร่ในธรรมใหไ้ดรั้บความซาบซึงใจ ซึงท่าน
ทงัหลายผูที้ไดม้ากราบ และไดฟั้งโอวาทของหลวงพอ่ ยอ่มก่อใหเ้กิดศรัทธาเลือมใสเสมอมา

โยมมารดามรณะ
หลงัจากหลวงพอ่ชาและคณะไดเ้ขา้มาอยูที่ดงป่าพงนีเดือนกวา่ คุณแม่พิม ช่วงโชติ ซึงเป็นโยมมารดาของท่านก็
ไดเ้ขา้มาบวชเป็นชีอยูป่ฏิบติัธรรมตามอยา่งพระลูกชาย พร้อมทงัมีโยมผูห้ญิงบวชตามอีก ๓ คน ยงัผลใหคุ้ณแม่
พิมไดรั้บรส แห่งธรรม ทาํใหจิ้ตใจเยอืกเยน็เป็นทีพึงแก่ตนทาํใหต้รีเหล่าอืนผูห้วงัความสงบไดเ้ขา้บวชชีเพิม
จาํนวนมากขึนเรือยๆ โยมแม่ชี ไดส้ร้างความดี ทงัทีเป็นส่วนอามิสบูชา และปฏิบติับูชาตามกาํลงัความสามารถ
ไดโ้อกาส อุปถมัภบ์าํรุงพระภิกษุสามเณรทงัในยามปกติและคราวอาพาธเสมอมา

หลวงพอ่เองกไ็ดท้าํการบาํรุงโยมมารดาตามสมควรแก่หนา้ทีอนับุตรทีดีจะพึงกระทาํแก่ผูบ้งัเกิดเกลา้ คอยเอาใจ
ใส่ ทงัอาหารกาย และอาหารใจมิไดเ้พิกเฉย ครันหลายปีผา่นๆไป หนีความผพุงัไปไม่พน้...ดงันนัเมือคราวที
โยมป่วย หลวงพอ่และญาติ ตลอดทงับรรดาแม่ชีกไ็ดเ้อาใจใส่พยาบาลรักษาตามความสามารถ หลวงพอ่กห็า
โอกาส เขา้ไปเยยีมและใหติ้ทางธรรมอยูบ่่อยๆ ผลสุดทา้ยแม่ชีพิมกไ็ดท้อดทิงร่างกายอนัแก่หง่อมไปเมือวนัที
๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗



กาํหนดงานฌาปนกิจศพโยมแม่ในระยะวนัมาฆบูชา ซึงตรงกบัวนัที ๒๕มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ และในงานนีได้
อนุญาตใหก้ลุบุตร กลุธิดาบวชเป็นสามเณร ๑๐๕ รูป บวชเป็นชี ๗๒ คน เพือถวายเป็นพทุธบูชา... 

จาริกสู่ต่างประเทศ ครังท๑ี
นบัเป็นเวลา ๒๓ ปีกวา่ ทีหลวงพอ่ชาไดอ้าศยัวดับา้นหนองป่าพง เป็นหลกัชยัในการประกาศสจัธรรมอนันาํ
สนัติสุข มาสู่มวลมนุษย์ ไดมี้ภิกษุสามเณร และประชาชน เดินทางมา ฝากตวัเป็นลูกศิษย์ เพืออบรมการปฏิบติั
ธรรม เพิมจาํนวนมากขึนเรือยๆ จนกระทงัไดข้ยายสาํนกัสาขาแยกออกไป ในต่างอาํเภอและต่างจงัหวดั ซึงใน
ปัจจุบนันีมีอยูป่ระมาณ ๘๒ สาขา และมีชาวต่างประเทศเกิดความเลือมใสมาขอบวชเป็นศิษยเ์พืออยูป่ฏิบติัธรรม
เพิมจาํนวนมากขึน จนกระทงัหลวงพอ่ไดอ้นุญาตใหจ้ดัตงัสาํนกัสาขา สาํหรับชาวต่างประเทศขึนเป็นส่วนหนึง
ต่างหากมีชือเรียกวา่ วดัป่านานาชาติ เป็นสาขาที ๑๙ ของวดัหนองป่าพง ตงัอยูใ่นเขตตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวาริน
ชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารยสุ์เมโธ ไดเ้ดินทางไปเยยีมโยมมารดาทีสหรัฐอเมริกา ขากลบัเดินทางมาแวะประเทศ
องักฤษ พกัทีสาํนกัธรรมประทีปแฮมป์สะเตท กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ไดมี้เจา้หนา้ทีของสาํนกันนัมา
สนทนาธรรมจนเกิดศรัทธาเลือมใส เขาถามถึงสาํนกัทีเป็นครูบาอาจารย์ นิมนตใ์หท่้านอยูจ่าํพรรษาทีองักฤษ
อาจารยสุ์เมโธ จึงไดบ้อกวา่เป็นลูกศิษยข์องหลวงพอ่ชาแห่งวดัหนองป่าพง อ. วารินชาํราบ จ. อุบลราชธานี
(ประเทศไทย) ถา้ตอ้งการอยากใหอ้ยูใ่นประเทศองักฤษ กใ็หไ้ปตกลงขอจากหลวงพอ่ชาเสียก่อน ต่อจากนนั
อาจารยสุ์เมโธ จึงไดเ้ดินทางกลบัมาประเทศไทย

จึงเป็นเหตุใหช้าวสงัฆทรัสตแ์ห่งประเทศองักฤษ ไดติ้ดต่อ ขอนิมนตห์ลวงพอ่ชาและอาจารยสุ์เมโธ ใหเ้ดินทาง
ไปประกาศ สจัธรรม และเพือประดิษฐานหลกัปฏิบติัไวใ้นภาคพืนตะวนัตก ใหเ้จริญรุ่งเรืองโชติช่วงชชัวาล ตาม
สมควรแก่กาลและฐานะทีจะพึงมีพึงเป็นได้

ดงันนั เมือวนัที ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซึงเป็นปีที หลวงพอ่ไดมี้อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๘ หลวงพอ่ไดอ้อกเดิน
ทางจากวดัหนองป่าพง สู่กรุงเทพฯ เมือวนัที ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขึนเครืองบินออกจากดอนเมือง

วนัที ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขณะทีเครืองบิน บินมุ่งสู่เมืองการาจีประเทศปากีสถานหลวงพอ่ไดบ้นัทึกไวว้า่
เหตุการณ์ ทีเกิดขึนในการเดินทาง ในวนัที ๖ ในขณะทีบินอยู่ เครืองบิน ไดเ้กิดอุบติัเหตุยางระเบิด ๑ เสน้ บน
อากาศ พนกังานการบิน จึงไดป้ระกาศ ใหผู้โ้ดยสารเตรียมตวัรัดเขม็ขดัมีฟันปลอมกต็อ้งถอดออก แมก้ระทงั
แวน่ตาหรือรองเทา้เครืองบริขารทุกอยา่ง ตอ้งเตรียมพร้อมหมด ผูโ้ดยสารทุกคนเมือเกบ็บริขารทุกอยา่งหมดแลว้
ต่างคนกต่็างเงียบคงคิดวา่คงเป็นวาระสุดทา้ยของ พวกเราทุกคนเสียแลว้... 

ขณะนนัเรากไ็ดคิ้ดวา่ เป็นครังแรกทีเราไดเ้ดินทางมาเมืองนอกเพือสร้างประโยชน์แก่พระศาสนา จะเป็นผูมี้บุญ
อยา่งนีเทียวหรือ...? เมือระลึกไดเ้ช่นนีแลว้ ตงัสตัยอ์ธิษฐานสมอบชีวติใหพ้ระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์
แลว้กก็าํหนดจิตรวมลงในสถานทีควรอนัหนึง...แลว้กไ็ดรั้บความสงบ เยอืกเยน็ ดูคลา้ยกบัไม่มีอะไรเกิดขึน...
พกัในทีตรงนนัจนกระทงัเครืองบินไดล้ดระดบัลงมาถึงแผน่ดินดว้ยความปลอดภยั

เมือหลวงพอ่กลบัถึงประเทศไทยแลว้มีคนเรียนถามหลวงพอ่วา่เมือเครืองบินเอียงวบูๆเช่นนนัเจา้หนา้ทีเขาบอก
ใหเ้ตรียมตวัแลว้หลวงพอ่ทาํอยา่งไร? หลวงพอ่ตอบวา่ คูข้าขึนนงัสสมาธิ หลบัตา ตงัจิตรวมลงผอ่นลมเขา้ออก



เพง่ๆไปทีลอ้เครืองบินจนกระทงัเครืองบินมีการทรงตวั เมือเครืองบินลงจอดเรียบร้อยแลว้จึงลืมตา หลวงพอ่เล่า
วา่...ทางหอบงัคบัการบินไดส่้ง เฮลิคอปเตอร์ขึนคุม้กนัความปลอดภยั ทางพืนดินกมี็รถดบัเพลิงเตรียมพร้อม
คอยดบั ถา้มีการเกิดเพลิงไหม้ แต่กน่็าแปลกใจทีเครืองบินลงสู่นามดว้ยความปลอดภยัและเรียบร้อย

วนัที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซึงนบัวา่วนัแรกทีหลวงพอ่ ไดอ้อกบิณฑบาต ทีบา้นเศรษฐีผูนี้เขาไดถ้วาย
อุปัฏฐากเป็นอยา่งดี เขาชอบฟังธรรม สนทนาธรรม และนงัสมาธิดว้ย นบัวา่เมือมาอยู่ องักฤษพึงจะไดอ้อก
บิณฑบาตเป็นครังแรก หลวงพอ่ไดแ้สดงธรรม และอบรมกรรมฐานใหญ้าติโยมผูส้นใจ ซึงมาประชุมกนัอยูที่
บา้นเศรษฐีผูน้นัและพกัอยูใ่นบริเวณบา้นเศรษฐีซอร์ ๓ วนัจึงไดก้ลบัลอนดอน

โยมฟรีดาผูอุ้ปัฏฐากธรรมประทีป ไดเ้อารถมานิมนตไ์ปชมมหาวทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด ซึงเป็นมหาวทิยาลยัทีมีชือ
เสียง คนรู้จกัดีและไดไ้ปชมสถานทีต่างๆพอสมควร

วนัที ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ไดมี้พระญีปุ่นมาพกั ดว้ยกนัอยูที่วดัธรรมประทีป หลวงพอ่ไดส้นทนากนัตอน
หนึง หลวงพอ่จึงถามวา่ รักษาศีลเท่าไหร่? เขาจึงตอบวา่ การกระทาํ ซึงติใหส้มบูรณ์อยูเ่ท่านนัเรียกวา่การปฏิบติั
ของเรา และใหอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย เป็นอยูท่งักลางวนัและกลางคืน เขาบอก หลวงพอ่วา่เขาเป็นคน
ญีปุ่น ไดก้ระทาํการปฏิบติัลทัธิเฉ็นจาธิเบต

วนัที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบิณฑบาตในลอนดอน ครังแรก หลวงพอ่ไดเ้ขียนไวใ้นสมุดบนัทึกวา่...วนันี
เป็นวนัแรกทีไดอ้อกบิณฑบาตในกรุงลอนดอนพร้อมดว้ยพระสุเมโธ ๑ พระเขมธมัโม ชาวองักฤษ ๑ และ
สามเณรชินทตัโต ๑ ซึงเป็นสญัชาติฝรังเศส พระโพธิญาณเถรเป็นหวัหนา้

ออกบิณฑบาตวนัแรกไดข้า้วพออิม ผลแอปเปิล ๒ ใบ กลว้ยหอม ๑ ใบ ◌้ม ๑ ใบ แตงกวาส๑ ลูก แคร์รอต ๒
หวั ขนม ๒ กอ้น

ดีใจซึงไดอ้าหารวนันี เพราะเราเขา้ใจวา่เป็นอาหารพระพอ่ คือเป็นมูลของพระพทุธเจา้นนัเอง และเป็นอาหารที
เกิดจากการ บิณฑบาตได้ เมืองนียงัไม่เคยมีพระบิณฑบาตเลย เพราะเขามีความอายกนัเป็นส่วนมาก แต่ตรงกนั
ขา้มกบัเราๆ เห็นวา่ คาํทว่ีาอายนี เราเห็นว่าอายต่อบาป อายต่อความผดิเท่านัน ซึงเป็นความหมายของพระองคนี์
เป็นความเห็นของเราเอง จะถูกหรือผดิกข็ออภยัจากนกัปราชญท์งัหลายดว้ย และวนัเดียวกนันนัโยมของเขม
ธมัโม ทงัผวัเมียไดถ้วายอาหารดว้ย ไดข้อฟังเทศน์และฝึกกรรมฐานเป็นพิเศษอยา่งเป็นทีพอใจ

หนงัสือพิมพไ์ดส้ะกดรอยไปขา้งหลงั แลว้ถ่ายรูปเป็น สระยะๆ ในระหวา่งการเทียวบิณฑบาต เพราะเป็นของ
แปลกๆ ประชาชนชาวเมืองลอนดอนยนืดูกนัเป็นแถวๆ ทงัเดก็และผูใ้หญ่

เยน็วนัหนึงมีหญิงคนหนึงมาทีวดัธรรมประทีป ถามปัญหาวา่ คนตายแล้วไปอยู่ทีไหน? และวิญญาณไปอยู่อย่าง
ไร? หลวงพอ่จึงพดูวา่...ปัญหาอย่างนีพระพทุธเจ้าไม่ทรงให้ตอบ เพราะเรืองอย่างนีมิใช่เหตุ (จาํเป็น) ขณะนนั
หลวงพอ่นงัอยูบ่นธรรมานมี์เทียนจุดไว้ ๒ เล่ม หลวงพอ่จึงถามวา่ โยมมองเห็นเทียนนีไหม? เขาตอบวา่ เห็น
หลวงพอ่จึงถามวา่ เห็นไฟนีไหม? เขากต็อบวา่ เห็น ทนัใดนนั หลวงพอ่จึงเอาปากเป่าลมใหเ้ทียนเล่มหนึงดบั
แลว้ถามวา่ เปลวของไฟนีหายไปทิศไหน? เขาตอบวา่ ไม่รู้ รู้แต่วา่เปลวไฟดบัไปเท่านนั หลวงพอ่จึงถามอีกวา่
แกปั้ญหาอยา่งนีพอใจไหม? เขาตอบวา่ ยงัไม่พอใจ ในคาํตอบนี หลวงพอ่จึงพดูวา่ ถา้อยา่งนนั เรากไ็ม่พอใจใน
คาํถามของโยมเหมือนกนั เท่านนัเอง กิเลสของเขากพ็ุง่ขึน เขาทาํตาถลึงขึน สะบดัหนา้แลว้กห็มดเวลาพอดี... 



การพกัอยูที่วดัธรรมประทีปลอนดอนนนั ทีทาํประจาํ คือ ตอนเชา้ออกบิณฑบาต ตอนบ่ายถึงเยน็แสดงธรรม
สอบรมกรรมฐานใหญ้าติโยมทีมา และตอบปัญหาทีเขาถามเป็นประจาํ แมไ้ปทีเมืองอืนๆ กป็ฏิบติัอยา่งนีอยูเ่ป็น
ประจาํ แลว้แต่เวลาและโอกาส

ในขณะทีหลวงพอ่ไปประกาศสจัธรรมอยูใ่นประเทศองักฤษ ไดมี้ฝรังคนหนึง เรียนถามท่านวา่ ชีวิตของพระเป็น
อย่างไร? ทาํไมชาวบ้านถึงได้เลียงดูโดยทีพระไม่ได้ทาํอะไร?

หลวงพอ่จึงตอบแบบใหเ้ขาตอ้งขบคิดปัญหาของตวัเองวา่ ถึงบอกใหก้ไ็ม่รู้หรอกมนัเหมือนกบันกทีอยากรู้เรือง
ของปลา ในนาํ ถงึปลาจะบอกความจริงว่า อยู่ในนํานันเป็นอย่างไร นกกไ็ม่มีทางทีจะรู้ได้ ตราบใดทีนกยงัไม่ได้
เป็นปลา

คาํพดูทีซึงใจ จบัใจของหลวงพอ่มนัเขา้ไปติดอยูก่บัใจของคนเหล่านนัอีกนาน ดงันนัเมือหลวงพอ่กลบัสู่เมือง
ไทยแลว้ ในระหวา่งพรรษาปี ๒๕๒๐ นนัเอง หลวงพอ่จึงไดรั้บหนงัสือจาก คณะผูจ้ดัทาํภาพยนตร์เพือการ
ศึกษาของสถานีวทิยุ และโทรทศัน์ บี.บี.ซี. กรุงลอนดอน ติดต่อเขา้มาถ่ายทาํภาพยนตร์ ในเรืองทีเกียวกบัพระ
พทุธศาสนา โดยเฉพาะวดัหนองป่าพง ตอนทา้ยของหนงัสือติดต่อฉบบันนัมีขอ้ความอยูป่ระโยคหนึงทีเขาพดู
เนน้วา่ หวงัวา่ท่านอาจารย์ คงจะเป็นปลาทีเห็นประโยชน์ (เกือกลู) แก่นก

ดงันนัเมือประมาณตน้เดือนตุลาคมของปีนนัเอง คณะของเขาจึงไดเ้ดินทางเขา้มาเพือทาํภาพยนตร์ดงักล่าวซึงเป็น
เรืองราวสารคดีเกียวกบัชีวติ และกิจวตัร ประจาํวนั และขอ้วตัรปฏิบติัทงัปวงของพระป่า อนัมีนามวา่ พระ
กรรมฐานโดยตรง หลงัจากนนัไม่นานภาพยนตร์สารคดี เพือการศึกษาเรืองนนักไ็ดก้ระจายออกไปค่อนโลก

ในคราวออกไปประกาศสจัธรรมสู่ภาคพืนตะวนัตกของหลวงพอ่ครังนี นอกจากทีประเทศองักฤษแลว้ในระหวา่ง
วนัที ๓๐ พฤษภาคม ถึงวนัที ๘ มิถุนายน ๒๕๒๐ นนั หลวงพอ่ ยงัไดแ้ผเ่มตตาไปถึงชาวปารีสประเทศฝรังเศส
อีกดว้ย ช่วยให้ คนของประเทศนนั และผูพ้ึงยา้ยเขา้ไปอยูร่่วม เขาไดดื้มดาํในรส แห่งพระสทัธรรม อนัพรังพรู
ออกจากโอษฐข์องหลวงพอ่เป็นเวลา ตงั ๙ วนั หลวงพอ่พดูใหฟั้งวา่ เป็นทีเกิดความสงัเวชน่าสงสาร ชาวลาว
เขมร ญวน อพยพเหล่านนับา้นแตกสาแหรกขาด เป็นคนพลดัถินเหินห่างดินแดนมาตุภูมิส เพราะไฟกิเลสทีคน
เราก่อขึนทาํลายกนั คนทีเคยรํารวยอยูดี่สบายมากลบักลายเป็นคนจนขดันพลดัจากบา้นเกิดเมืองนอนมีผวิพรรณ
หมองคลาํ นาํตานองหนา้ ความพลดัพรากจากของทีรักทีพอใจมันก็ เป็นทุกข์ คนตาดีเท่านนั จึงจะมองเห็น
ธรรม ส่วนคนตาบอด (ตาใน) ยอ่มมองไม่เห็นธรรมเลย

ตอนหนึงท่านไดใ้หโ้อวาท เป็นการปลอบใจ ของผูพ้ลดัถิน เหล่านนัวา่ เลิกคิดเสีย อยา่ไปคิดถึงมนั เรืองทีผา่น
ไปแลว้มนั กผ็า่นไปแลว้ เหมือนวนัวาน อยา่ไปเกบ็เอามาเป็นหนามทิมแทงตวัเองอีกเลย ใหถื้อวา่เราเกิดใหม่
แลว้ บา้นของเรานนัอยูที่ไหนเล่า อยูที่นีตรงนีแหละ ญาติมิตรของเรากอ็ยูมี่ทีนีแลว้ ทีเราจากมามนัไม่ใช่บา้น
ของเรา ถา้เป็นบา้นของเราจริงเรากต็อ้งอยูไ่ดซิ้...อยา่ไปคิดอะไรมากจะลาํบากตวัเองเปล่าๆ จงอุตส่าห์ทาํมาหา
เลียงชีพโดยสุจริตดาํรงชีวติสร้างความดีต่อไป ใหมี้ความสามคัคีเอือเฟือ ช่วยเหลือกนัมีเมตตาอารีต่อกนั จะอยูที่
ไหน กไ็ม่มีใครอยูไ่ดน้านเท่าไหร่หรอก เดียวเรากพ็ากนัจากมนัไปหมดนนัแหละ

ธรรมโอสถของหลวงพอ่ คงจะเป็นดงัทิพยว์ารีชาํระลา้งจิตทีเศร้าหมองระทมทุกขม์าแรมปี พอไดร่้างซาความเร่า
ร้อนลงไดบ้า้ง คงจะเป็นผา้สาํลีแผน่นอ้ยๆ คอยซบันาํตาในยามทุกขไ์ดบ้า้ง คงจะทาํใหเ้ขาเหล่านนัพอมีทางมอง
เห็นเขม็ทิศชีทางใหเ้ขาเหล่านนั ไม่คิดสนัเกินไปกระมงั... 



เมือกลบัคืนสู่วดัพระธรรมประทีป กรุงลอนดอนแลว้ หลวงพอ่กไ็ดป้ระกาศธรรม และทาํศาสนกิจประจาํดงัเช่น
วนัก่อนๆ จนกระทงัถึงวนัที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพอ่ไดเ้ขียนไวใ้นสมุดบนัทึกวา่

ตอนกลางคืนวนัที ๑๔ พลอากาศโทชู พร้อมดว้ยคุณนาย สุภาพและคุณทองนอ้ย ซึงเป็นคนของไทยอินเตอร์ ได้
ไปรวมกบัพวกทาํกรรมฐาน และไดร่้วมในการเปิด สาขาที ๑ (ภาคพนืยุโรป) นีดว้ย และในวนัที ๑๕ กไ็ดช่้วย
บริการใหค้วามสะดวกทุกอยา่งบนเครืองบินตลอดตน้ทาง ถึงปลายทางดว้ย ทงัตอนไปกใ็หค้วามสะดวก และ
ตอนกลบักใ็หค้วามสะดวก

เราได้เดนิทางไปเมอืงนอก และเมืองในนอก และเมืองในใน และเมืองนอกนอก รวมเป็น ๔ เมืองด้วยกนั และ
ภาษาทีตอ้งใชใ้นเมืองทงัหลายเหล่านีคือ นิรุตติภาษาจึงเกิดประโยชนเ์ท่าทีควร ภาษาทงัหลายเหล่านี ไม่มีครู
สอนเป็นภาษาทีตอ้งเรียนดว้ยตนเองเท่านนั เมือพบกบัเหตุการณ์ ภาษาทงัหลายเหล่านีจึงจะปรากฏขึนเฉพาะ
ฉะนนัพระพทุธเจา้พระองคท์รงแตกฉานในภาษาทงัปวง และไดเ้ห็นชนชาวยโุรปนี เป็นดอกบวั ๔ เหล่าจริงๆ
เรามีความรู้สึกอยา่งนนั

เราเป็นพระอยูแ่ต่ในป่ามานมนาน นึกวา่ไปเมืองนอกจะมีความตืนเตน้กเ็ปล่า พระพทุธเจา้ตามควบคุมเราอยูทุ่ก
อิริยาบถ มิหนาํซาํยงัไม่เกิดปัญญาอีกดว้ย เหมือนบวัในนาํไม่ยอมใหน้าํท่วม ฉนันนั พิจารณาตรงกนัขา้มเรือยไป

ไดเ้ทียวไปดูในมหาวิทยาลยัต่างๆแลว้จึงคิดวา่ มนุษยศาสตร์ทงัหลายมนัยงิเห็นไดช้ดัวา่มีแต่ศาสตร์ทีไม่มีคมทงั
นนั ไม่สามารถจะตดัทุกขไ์ดมี้แต่ก่อใหเ้กิดทุกขศ์าสตร์ ทงัหลายเหล่านนัเราเห็นวา่ ถา้ไม่มาขึนต่อพทุธศาสตร์
แลว้มนัจะไปไม่รอดทงันนั เมือเรานงัอยูบ่นเครืองบิน มีความรู้สึกแปลกหลายอยา่ง และไดว้ติกไปถึงคาํทีท่านวา่
สู ทงัหลายจงมาดูโลกนีอนัตระการดุจราชรถทีคนเขลายอ่มหมกอยู่ แต่ผูรู้้หาขอ้งอยูไ่ม่ อนันีกช็ดัเจนยงิขึนและ
คาํทีท่านตรัสไวว้า่ เมือยงัไม่รู้การประพฤติและประเพณีของชนในกลุ่มทงัหลายเหล่านนั เราอยา่ไปถือตวัในที
นนั อนันีกช็ดัเจนขึนถึงทีสุด

ยานทีนาํประชาชนทงัหลายไปสู่จุดประสงค์ กเ็ป็นยานอยา่งหยาบๆ เพราะเป็นยานทีนําคนทีมีทุกข์ในทนีี ไปสู่
ทุกข์ในทนัีนอกีสวนไปเวยีนมาอยู่อย่างนีไม่รู้จบ และรู้สึกขึนวา่เรามาเมืองนอกได้ เพราะอะไรเป็นเหตุ? เพราะ
อะไรๆ เรา กไ็ม่ไดศึ้กษาและมาไดโ้ดยสะดวกทุกอยา่งมีผูบ้ริการทงันนั เมือคิดๆดูกแ็ปลกและรู้สึกขบขนัมากๆ
(เขียนบนเครืองบินกาํลงับินบนอากาศสูงสุดสองหมืนฟุต) 

ความรู้สึกในเหตุการณ์ ทีไดไ้ปเมืองนอกในคราวนี กน่็าขบขนัเหมือนกนั เพราะเราเห็นวา่อยูเ่มืองไทยมานาน
แลว้ คลา้ยๆกบัพญาลิงใหค้นหยอกเล่นมาหลายปีแลว้ ลองไปเป็นอาจารยก์บในเมืองนอกดูสกัเวลาหนึงมนัจะ
เป็นอยา่งไร เพราะภาษาเขาเราไม่รู้ กต็อ้งเป็นอาจารยก์บอยา่งแน่นอน และกเ็ป็น ไปตามความคิดอยา่งนนั กบ
มนัไม่รู้ภาษาของมนุษย์ แต่พอมนัร้องขึนแลว้คนชอบไปหามนัจงัเลย

เลยเป็นคนใบ้ สอนคนบา้ไปอีกเสียแลว้ กดี็เหมือนกนั ปริญญาของพระพทุธเจา้นนัไม่ตอ้งไปเรียนไปสอนกบัเขา
หรอก ฉะนนัพระใบเ้ลยเป็นเหตุใหไ้ดต้งัสาขา ๒ แห่ง คือกรุงลอนดอน และฝรังเศส เพือใหค้นบา้ศึกษากข็บขนั
ดีเหมือนกนัฯ... 

วนัที ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เดินทางกลบัจากกรุงลอนดอน สู่ประเทศไทย



การจาริกไปต่างประเทศครังที ๒
ในการจาริกครังที ๒ นีเนืองจากหลวงพอ่ไดบ้นัทึกไว้ ในสมุดเหมือนครังแรกท่านคงพิจารณาเห็นวา่ครังทีหนึง
บนัทึกไวข้า้ง นอกเพือผูอื้นไดท้ราบผลงานจินตนาการบางอยา่งของท่าน เหมือนกบัเปิดไฟใหมี้แสงสวา่งหนา้
บา้น เพือเป็นประโยชนแ์ก่ คนทวัไป ทีใคร่ในการเดินทาง... 

แต่การไปครังทีสองของท่านนี หลวงพอ่บนัทึกไวข้า้งในมากกวา่ ผูร้วบรวมจึงไม่สามารถทีจะนาํมาเสนออยา่ง
ละเอียดแก่ผูอ่้านได้ จึงมีเพียงยอ่ๆ เปรียบเหมือนหลวงพอ่ไดเ้ปิดไฟสวา่ง ในหอ้งนอน แต่แสงสะทอ้นซึง
ส่องออกมา กท็าํใหผู้อ้ยูข่า้งนอก ไดรั้บแสงสวา่งส่องทางเดินแห่งชีวติของเขาเหล่านนั ตามสมควรแก่ฐานะภาวะ
ของตน

ดงันนัจึงมีชาวสงัฆทรัสต์ แห่งประเทศองักฤษ ไดติ้ดต่อขอนิมนตห์ลวงพอ่ชา สุภทัโท ใหจ้าริกไปเผยแพร่
ธรรมะทีนนัเป็นครังที ๒ ในปี ๒๕๒๒ หลวงพอ่จึงไดอ้อกเดินทางไปตามคาํนิมนตข์องเขา พร้อมกบัพระปภา
กโรอีกครังหนึง เมือวนัที ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ นนัเอง เมือเดินทางถึงประเทศองักฤษแลว้กไ็ด้ ใหก้ารอบรม
กรรมฐาน แสดงธรรมและสนทนาธรรมกบัผูม้าพบเป็นจาํนวนมากขึนกวา่การไปครังแรกหลายเท่า นอกจากนนั
ท่านยงัไดไ้ปดูสถานทีทีเขาถวาย เพือจดัตงัเป็นสาํนกัถาวรขึน ในทีแห่งใหม่นีเป็นธรรมชาติน่ารืนรมยใ์จ เหมาะ
สมแก่การปฏิบติัธรรมอยา่งยงิ เพราะบริเวณกวา้งขวางดี รู้สึกวา่ไม่คบัแคบเหมือน แฮมป์สะเตท ซึงตงัอยูใ่นใจ
กลางเมืองลอนดอน ไม่เพียงพอแก่จาํนวนคนผูใ้คร่ต่อการปฏิบติัธรรม ส่วนสถานทีแห่งใหม่นีเป็นป่าธรรมชาติ
ของเมืองหนาวมีทะเลสาบอยูใ่กล้ๆ มีตึกเก่าหลงัใหญ่อยูห่ลงัหนึง ใชเ้ป็นทีพกัพาอาศยั และประกาศสจัธรรมของ
พระภิกษุสามเณรซึงลว้นเป็นชาวตะวนัตก ผูไ้ดรั้บการบรรพชาอุปสมบท ไปจากวดัหนองป่าพง จึงเป็นอนักล่าว
ไดว้า่พระสงฆผ์ูเ้ป็นลูกศิษย์ ของหลวงพอ่คณะนนัไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัทีแห่งใหม่นีเพือปฏิบติัธรรม และประกาศ
สจัธรรมเรือยมา คณะกรรมการของธรรมประทีป เป็นเพียงผูอุ้ปถมัภต์ามสมควรแก่ฐานะเท่านนั ปัจจุบนันีไดรั้บ
ความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใหก้ารสนบัสนุนเพิมมากขึนเรือยๆ นบัวา่ท่านสุเมโธและคณะลกู
ศิษย์ ซึงเดินทางไปปฏิบติัหนา้ที ในนามหลวงพอ่ชาแห่งวดัหนองป่าพงไดถ่้ายทอดหลกัปฏิบติัธรรม ใหด้าํรงอยู่
ในภาคพืนตะวนัตกนนัไดอ้ยา่งดียงิ

เมือหลวงพอ่ไดพ้กัอยูที่ซสัเซ็คพอเป็นทีอุ่นใจแก่บรรดาสานุศิษยแ์ลว้จึงกลบัมาพกัทีแฮมป์สะเตทระยะหนึงเพือ
เตรียมตวั ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

จาริกสู่อเมริกา
หลวงพอ่ชาออกเดินทางสู่สหรัฐอเมริกามีท่านปภากโร เป็นปัจฉาสมณะ ไดไ้ปพกัทีสาํนกักรรมฐานของนายแจ๊ค
ผูเ้ป็นศิษยฝ์รัง ซึงเคยมาบวชอยูที่วดัหนองป่าพง หลวงพอ่ไดพ้กัอยู่ ทีสาํนกันนัเป็นเวลาเกา้วนั ท่านไดอ้บรมขอ้
ปฏิบติักรรมฐานแก่ ชนชาวอเมริกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้ขาเหล่านนัไดรั้บปีติสุข เกิดความสนใจในหลกัปฏิบติั
ตามแนวหลวงพอ่สงัสอน แลว้จึงออกจากแมซาชูเทเดินทางไปเมืองซีแอต๊เติล ซึงเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของท่าน
ปภากโร ภิกขุ ออกจากซีแอต๊เติลแลว้เดินทางเขา้สู่ชิคาโก แลว้กเ็ดินทางไปสู่ประเทศแคนาดา จากนนักไ็ดย้อ้น
กลบัมาทีแมซาชูเท แลว้เดินทางต่อไปทีนครนิวยอร์ค แต่ละสถานทีทีหลวงพอ่ไดไ้ปเยยีมนนัๆ ท่านกไ็ดแ้นะนาํ
หลกัปฏิบติัธรรมไดส้นทนาธรรมและตอบปัญหาแก่ผูที้สนใจจนเป็นทีซาบซึงตรึงใจของเขาเหล่านนั



เมือหลวงพอ่กลบัจากสหรัฐคืนสู่องักฤษแลว้ พกัที แฮมป์สะเตทท่านไดอ้ยูดู่แล การเคลือนยา้ยบริขารของพระ
สงฆส์านุศิษยเ์พือเดินทางไปสถานทีแห่งใหม่ ซึงเป็นทีตงัสาํนกัดงัทีกล่าวมาแลว้นนั ต่อจากนนัท่านกไ็ดเ้ดินทาง
ไปเยยีมบา้นของ มิสเตอร์ซอร์ เศรษฐีชาวพม่าอยูที่โอค๊เกน็โฮลท์ ไดร่้วมสงัฆกรรมบวชนาคกบัท่านมหาสียาดอว์
ซึงเป็นพระเถระพม่าเป็นอุปัชฌาย์ ใหก้ารอุปสมบทกลุบุตร

ต่อมาหลวงพอ่กไ็ดรั้บนิมนตใ์หเ้ดินทางไปยงัสก๊อตแลนดพ์กัอยูที่นนัสองคืน มีผูส้นใจในการปฏิบติัธรรม ซึงเคย
มาฝึกภาวนาธรรมกบัท่านสุเมโธกมี็อยูไ่ม่นอ้ยและมีผูส้นใจคิดอยากจะใหต้งัสาํนกัสาขาของหลวงพอ่ขึนอีกทีนนั
สกัหนึงแห่งแต่ท่านยงัพิจารณาอยูว่า่จะมีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม่

การเดินทางไปประกาศสจัธรรมในต่างประเทศของ หลวงพอ่ชา สุภทัโท ทงัสองครังนีนนั จึงถือไดว้า่หลวงพอ่
ไดน้าํหลกัปฏิบติัธรรมทางพระพทุธศาสนา ไปเผยแพร่ยงัต่างประเทศ ในนามของคณะสงฆแ์ละปวงชนชาวไทย
ใหเ้ป็นทีรู้จกัของชนชาวตะวนัตก เพือจะไดด้าํรงคงอยูใ่นภาคพืนส่วนนนัตลอดชวักาลนาน

หลวงพอ่ไดเ้ดินทางกลบัคืนสู่ประเทศไทย เพือกลบัมาเป็นร่มโพธิร่มไทรของสานุศิษย์ และพทุธศาสนิกชนเมือ
วนัที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒

หลวงพ่ออาพาธ
สงัขารร่างกายของหลวงพอ่กเ็กิดก่อมาจากดิน นาํ ลม ไฟ ซึงมีใจครอง เหมือนเราๆท่านๆนีแหละ เมือสงัขาร
ผา่นมานานวนั ยงิใชง้านมากความทรุดโทรมกเ็ร็วขึนกวา่ปกติ สมยัขา้พเจา้มาอยูก่บัท่านปีแรกๆ เคยนงัสนทนา
ธรรมกบัหลวงพอ่ตงัแต่สองทุ่ม จนกระทงัถึงตี ๓ ตี ๔ บางโอกาส เคยเห็นท่านนงัสนทนาธรรม กบัญาติโยม ผู ้
สนใจในธรรมซึงเดินทางมาจากถินไกล จนกระทงัถึงรุ่งเชา้กมี็หลายๆครัง ชีวติของท่านเกิดมาเพือผูอื้นสมองเห็น
ประโยชนเ์กือกลูแก่หมู่มนุษยผ์ูม้าสู่ แมจ้ะอ่อนเพลียเมือยลา้สกัปานใด ท่านกไ็ม่แสดงออกถึงความอ่อนแอให้
เห็น เพราะอาศยัความเมตตาเป็นทีตงั แมลู้กศิษยจ์ะอยูใ่นสาํนกัสาขาใดๆ จะไกลหรือใกลก้ต็าม ท่านยงัอุตส่าห์
เดินทางไปใหก้าํลงัใจและแนะนาํการปฏิบติัสนบัสนุนอยา่งทวัถึงแต่สงัขารร่างกายทุกอยา่งกมี็ ความ แก่ เจบ็
ตาย ไปเป็นธรรมดา

ดงันนัในปี ๒๕๒๐ ถึงแมค้วามผดิปกติของร่างกายจะปรากฏขึนบา้ง แต่เพราะหลวงพอ่มุ่งประโยชน์เพือส่วน
รวม ท่านกย็งัอดทนสู้ไดเ้ดินทางไปประกาศสจัธรรมในต่างประเทศถึงสองครัง เป็นการนาํธรรมโอสถจากดิน
แดนภาคตะวนัออก ไปสงเคราะห์ชาวตะวนัตก ใหไ้ดรั้บประโยชนอ์ยา่งดียงิ นีคือพลงัแห่งเมตตาธรรม ซึงมี
ประจาํอยูใ่นหทยัของท่าน

หลวงพอ่เริมอาพาธ และเริมมีอาการปรากฏขึนทีละนอ้ยๆ จนกระทงัไดรั้บการผา่ตดัทางสมอง แต่กเ็ป็นทีน่ายนิดี
ทีไดมี้คณะแพทยห์ลายท่าน หลายโรงพยาบาลไดถ้วายการรักษาจนสุดความสามารถ ซึงบรรดาคณะศิษยท์งัหลาย
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีนี และตามหนงัสือรายงานแพทย์ ซึงนายแพทยจ์รัส สุวรรณเวลา และนายแพทยสุ์พฒัน์
โอเจริญ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ ไดบ้นัทึกไวว้า่

หลวงพอ่ชาอายุ ๖๔ ปี แขง็แรงเป็นปกติดี จนเริมมีอาการครังแรกเมือ พ.ศ.๒๕๒๐ ขณะเดินทางไปประเทศ
องักฤษ ดว้ยรู้สึกโงนเงน การทรงตวัไม่ค่อยดี ไมเ้ทา้ซึงใชถื้ออยูเ่ป็นประจาํ อยูแ่ลว้ รู้สึกวา่จาํเป็นตอ้งใชมี้อาการ
หนกับริเวณตน้คอดว้ย



ตงัแต่นนัมา อาการโงนเงนทรงตวัไม่ค่อยดี กเ็ป็นมาตลอด บางระยะกเ็ป็นมาก บางระยะกน็อ้ย พ.ศ.๒๕๒๓มี
อาการคลืนไสม้กัเป็นตอนดึกๆมีนอ้ยครังทีเกิดอาเจียนดว้ย อาการโงนเงนยงัเป็น เช่นเดิม ไม่เคยถึงกบัลม้

พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเดือนกรกฎาคม เริมมีอาการความจาํ ไม่ดี อาการโงนเงนทรงตวัไม่ดี กท็รุดลง มีอาการเมือย
และอ่อนเพลียดว้ยมีอาการหนกัตึงตน้คอ แต่เมือฉนัยาหมอ้สมุนไพร อาการหนกัตน้คอนีหายไป ตอนนีตรวจพบ
วา่เป็นเบาหวานดว้ย นายแพทยสุ์เทพ และแพทยห์ญิงประภา วงศแ์พทย์ ไดจ้ดัยาถวาย ส่วนอาการอืนยงัคงอยู่
จนถึงกลางเดือนกนัยายน รู้สึกอ่อนเพลียมากขึน และเบืออาหาร นายแพทยอุ์ทยั เจนพานิชย์ ไดต้รวจคลืนไฟฟ้า
หวัใจให้ พบวา่ปกติดี

อาการทรุดมากขึน ในวนัที๑๔ตุลาคม๒๕๒๔จึงเดินทางไปกรุงเทพฯ เขา้โรงพยาบาลสาํโรง ขณะนนัยงัเดินเอง
ได้ แต่ตอ้งช่วยพยงุบา้ง ไดต้รวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ซาํ พบวา่ ช่องภายในสมองขนาดเลก็ลงกวา่ครังแรกจนถึง
กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เมือเดินทางกลบัไปยงัจงัหวดัอุบลราชธานียงัมีอาการทรงตวัไม่ค่อยดี เดิน
ตอ้งพยงุและเดินไกลๆไม่ได้ ผูดู้แลสงัเกตวา่ขาขา้งซา้ยยกไม่ค่อยถนดั สูข้า้งขวาไม่ได้ ความจาํและการพดูบาง
วนัดีพอสมควร บางวนัเลอะเลือน บางระยะรู้สึกเพลียและ ไม่อยากพดูหรือทาํสิงใดอาการเป็นมากขึนในระยะ๓
สปัดาห์หลงันี บางวนัเพลีย และพดูไม่มีเสียง เดินไดเ้พียงระยะไม่กีกา้ว ตอ้งใชร้ถนงัเขน็ไปในบริเวณวดัวนัละ
สองครัง อาหารฉนัไดน้อ้ยลง

เมือปี ๒๕๒๕ อาการของหลวงพอ่ทรุดลง ศิษยจึ์ง อาราธนาใหห้ลวงพอ่เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม รับหลวงพอ่ไวใ้นพระบรม
ราชานุเคราะห์ ไดอ้ยูใ่นหอ้งชุดพิเศษ ทีตึกจงกลณี อยูโ่รงพยาบาลนาน ๕ เดือน มีศาสตราจารย์ นายแพทยจ์รัส
สุวรรณเวลา ในขณะนนัเป็นผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นหวัหนา้คณะแพทยถ์วายการรักษา เมืออยู่
จนอาการทรงและพน้ระยะอนัตรายแลว้แพทยใ์หพ้ยากรณ์โรควา่จะค่อยๆ ทรุดลงคณะสงฆเ์ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่
ควรจะนิมนต์ หลวงพอ่กลบัวดัหนองป่า พงทางกองทพัอากาศไดจ้ดัเครืองบินเทียวบินพิเศษถวาย

ก่อนหนา้นนั ทางวดัไดจ้ดัสร้างกฏิุหลงัใหม่ไวค้อยท่า ดว้ยพระราชทรัพยข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ที
โปรดเกลา้ โปรดกระหม่อมพระราชทานใหส่้วนหนึง คณะศิษยที์เคยอุปัฏฐากสมาํเสมอโดยตลอด ไดร่้วมสมทบ
โดยเสดจ็พระราชกศุลดว้ยอีก ส่วนหนึง ไดอ้อกแบบใหค้ลา้ยไอซียู ในบริเวณป่าของวดั สร้างเป็นตึกชนัเดียว
หลงัเลก็ จดัใหมี้ทีทางทีสะดวกกบัการถวายการ อุปัฏฐาก และมีเครืองมือแพทยที์จาํเป็นตอ้งใช้ จึงเอืออาํนวยให้
ถวายการดูแลไดใ้กลเ้คียงกบัเมืออยูใ่นโรงพยาบาล มีแพทยจ์ากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงคม์าถวายตรวจ
อาการเป็นประจาํทุกวนั บุรุษพยาบาลเปลียนเวรกนัมาเฝ้า คณะพยาบาลเอือเฟือใหค้วามสะดวกเตม็ทีและพระ
อาจารยเ์ลียม ิตธมฺโม จดัเวรพระสงฆศิ์ษยห์ลวงพอ่ทงัในวดัหนองป่าพงและตามสาขาต่างๆ ใหเ้ขา้เวรวนัละ
๒ ผลดัๆละ ๔ องค์ และสามเณรอีก ๑ รูป มิไดข้าด จนมีผูก้ล่าว วา่มหาเศรษฐีกมิ็อาจจะจา้งบุรุษพยาบาลไดถึ้ง
วนัละ ๑๐ คน หรือผูมี้บุตร ๑๒ คน เมือป่วยกไ็ม่แน่ใจวา่จะไดลู้กมาดูแลอยา่งดีเท่าหลวงพอ่ ทงันีเพราะหลวง
พอ่เป็นผูเ้ปียมดว้ยเมตตา เป็นทีรักและเคารพของบรรดาศิษย์ พระทีเขา้เวรปฏิบติัหลวงพอ่นนัต่าง ถวายแรงกาย
แรงใจ และอุทิศเวลาใหห้ลวงพอ่เป็นปฏิบติับูชา ต่อผูมี้พระคุณยงิกวา่บิดาบงัเกิดเกลา้ คณะชีกผ็ลดัเวรกนัมา
ประกอบอาหารเหลวตามทีโภชนากรแนะใหทุ้กวนัมิไดข้าดเลย เมือถึงระยะทีหลวงพอ่มีอาการสาํลกับ่อยขึน
ขณะใหอ้าหารทางปาก แพทยเ์ห็นสมควรใหเ้ปลียนใหท้างสายยางลงกระเพาะเพือป้องกนั โรคปอดบวมแทรก
จากการสาํลกัอาหารหรือเสมหะ พระอุปัฏฐาก กเ็รียนวธีิใส่สายยางจนชาํนาญมีการซอ้มใส่ตนเองก่อน ดว้ยความ
หวงัทีจะลดความระคายเคืองต่อเนือเยอืในหลอดคอ และหลอดอาหารของหลวงพอ่ในการใส่แต่ละครังใหเ้หลือ
นอ้ยทีสุดเท่าทีจะทาํได้ นอกจากนีท่านยงัเรียนวธีิตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เพือดูระดบันาํตาลเพือบนัทึกและ



รายงานต่อแพทยแ์ละปรับขนาดยา ตามสงัไดถู้กตอ้งแมห้ลวงพอ่จะอาพาธนานนบัปีแต่ผวิพรรณกดู็ผอ่งใส และ
ไม่เคยมีแผลกดทบัอยา่งผูป่้วยเรือรังส่วนใหญ่

มีผูก้ล่าววา่การทีหลวงพอ่อยูเ่ป็นขวญัใหลู้กศิษยห์ลายปีนนัมีผลใหพ้ระสงฆเ์จริญในธรรมและสามคัคี ร่วมแรง
ร่วมใจ เร่งปฏิบติับูชาแด่หลวงพอ่ ทาํใหเ้กิดมีสาขาต่างๆเพิมขึนทงัในและนอกประเทศ นอกจากนียงัมีการรวบ
รวมเทปเทศนาของหลวงพอ่ ถอดความออกมาเป็นหนงัสือแจกญาติโยมไดม้ากมายหลายเรือง ยงัผลใหฆ้ราวาส
ผูส้นใจในคาํสอนของหลวงพอ่มุ่งปฏิบติัธรรมมากขึน

มีคนเป็นหมู่คณะมากราบเยยีมหลวงพอ่เป็นประจาํทุกวนั จนตอ้งกาํหนดเวลาเยยีมในภาคเชา้และเยน็ เพือมิให้
เป็นการรบกวน หลวงพอ่มากเกินไป พระอุปัฏฐากจะเขน็รถออกมาใหญ้าติโยมไดก้ราบตามเวลาทีกาํหนด รถ
เขน็นีเป็นรถทีสงัประกอบพิเศษจากประเทศองักฤษมีการวดัสดัส่วนของหลวงพอ่ส่งใหเ้ขา (ทาํนองเดียวกบัการ
วดัตวัตดัเสือ) จึงใชไ้ดดี้มีทีพยงุคอ แขนขาในสดัส่วนทีเหมาะเจาะ ผูที้ไม่เคยมากราบเยยีมอาจเขา้ใจผดิวา่หลวง
พอ่ท่านนงัไดเ้อง และไม่ไดเ้ป็นอมัพาต

สาํหรับโอสถทีใชเ้ป็นประจาํ ส่วนใหญ่เบิกไดจ้าก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โอสถพิเศษทีไม่มีในจ.
อุบลฯ กส็งัมาทีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานใหอ้ยูใ่นพระบรม
ราชานุเคราะห์เสมอมา

ตงัแต่ปี ๒๕๓๐ คณะพระสงฆท์งัวดัป่านานาชาติ ซึงเป็นชาวต่างประเทศ มาเยยีมถวายสกัการะหลวงพอ่ทุกวนั
พระเป็นประจาํมีอุบาสกอุบาสิกาโดยสาร รถสองแถวมาดว้ยเสมอ พากนัมาสวดมนตบ์ทสาํคญัๆ เช่น วิปัสนาภูมิ
และโพชฌงค์ เป็นตน้ ถวายหลวงพอ่ เป็นภาพทีประทบัใจแก่ผูม้าพบเห็นเป็นอยา่งยงิ ต่อมาเมือมีคณะผูป้ฏิบติั
ธรรมจากกรุงเทพฯมา กมี็การสวดทาํวตัร ถวายหลวงพอ่ดว้ยเป็นครังคราว

ระยะต่อมา หลวงพอ่อาการหนกัเป็นพกัๆ มกัจะเป็นระยะ ทีอากาศเปลียนแปลงราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
หลวงพอ่ตอ้งเขา้รับการรักษาทีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคต์อ้งเจาะคอเมือเมษายน ๒๕๓๑ เพือใหดู้ดเสมหะ
ไดง่้ายขึน

อาการของหลวงพอ่ทรุดลงชา้ๆ ตามวยัและสงัขารทีเสือมลงไป เหมือนกบัหลวงพอ่สาธิตใหศิ้ษยเ์ห็นภยัใน
วฏัสงสารเห็นความเสือมไปสินไปของสงัขารวา่ เรามีความแก่ ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่มีใครจะล่วงพ้นความ
แก่ ความเจบ็ไข้ไปได้ พระอุปัฏฐากเล่าวา่แมห้ลวงพอ่จะไม่ไดแ้สดงธรรมเทศนา แต่กไ็ดเ้รียนธรรมจากหลวงพอ่
เสมอ

เนืองจากหลวงพอ่ไปเขา้ไอซียู ของโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงคอ์ยูบ่่อยๆ จึงมีผูป้รารภใหค้ณะศิษยร่์วม
สมทบทุนสร้างตึกไอซีย.ูใหแ้ก่โรงพยาบาล ขณะนีกย็งัดาํเนินการสร้างอยูย่งัไม่แลว้เสร็จเขา้ใจวา่ยงัขาดงบทีจะ
ซืออุปกรณ์อีก

มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพอ่หอบมากจึงตอ้งเขา้ โรงพยาบาลอีก แพทยว์นิิจฉยัวา่หวัใจวาย ต่อมามีอาการไตวาย
แทรกดว้ย แพทยใ์หก้ารรักษาเตม็ทีอาการไม่ดีขึน คืนวนัที ๑๕ มกราคม หลงัจากทีทราบวา่อาการของหลวงพอ่
ทรุดลงเรือยๆ คณะสงฆเ์ห็นสมควรนิมนตห์ลวงพอ่กลบัวดั เชา้วนัที ๑๖ มกราคม เวลา ๕.๒๐ น. หลวงพอ่ก็
ละสงัขารไปอยา่งสงบ จากไปอยา่ง ครูผูย้งิใหญ่ในวนัครู



ระยะนนัเป็นระยะทีการก่อสร้างในวดัส่วนใหญ่สาํเร็จแลว้ และพระสงฆต่์างชาติกาํลงัอบรมกรรมฐานกนัทีวดัป่า
วนโพธิญาณ มีพระอาจารยสุ์เมโธศิษยฝ์รังองคแ์รกของหลวงพอ่ เป็นผูอ้บรมธรรมอยู่ ส่วนพระสงฆไ์ทยกเ็ตรียม
จะประชุมกนัในเวลาอนัใกลก้นันนั ศิษยจึ์งต่างเตรียมพร้อมทีจะมาชุมนุมกนัทีวดัหนองป่าพง อยูแ่ลว้ เมือทราบ
ข่าวหลวงพอ่จึงมากนัอยา่งพร้อมเพรียงกนัมากราบ สกัการะร่างของหลวงพอ่ทีทอดลงสอนศิษยเ์ป็นครังสุดทา้ย
และต่างพากนัปฏิบติับูชาหลวงพอ่อยา่งเขม้แขง็
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