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ชาติภูมิ 

พระโพธิญาณเถร นามเดิม ชา ชวงโชติ เกิดเม่ือวันศุกร ขึ้น ๗ ค่ํา เดือน ๗ ปมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บานจิกกอ 
หมูที่ ๙ ต. ธาตุ อ. วารินชําราบ จ. อบุลราชธานี บิดาช่ือ นายมา มารดาช่ือ นางพิม ชวงโชติมีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน  

 



ปฐมศึกษา 

สมัยนั้นการศึกษายังไมเจริญทั่วถึงหลวงพอจึงไดเขาศึกษา ที่ ร.ร. บานกอ ต. ธาตุ อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี เรียนจบ ชั้น ป. ๑ 
จึงไดออกจากโรงเรียน เนื่องจากหลวงพอมีความสนใจ ทางศาสนา ต้ังใจจะบวชเปนสามเณร จึงไดขออนุญาตจากบิดามารดา 
เมื่อทานเห็นดีดวยทานจึงนําไปฝากไวที่วัด  

ชีวิตในรมกาสาวพัสตร 

ในขณะน้ันหลวงพอมีอาย ุ๑๓ ป เมื่อโยมบิดาไดนําไปฝากกับทานเจาอาวาส และไดรับการฝกหัดอบรมใหรูระเบียบการ บรรพชาดีแลว 
จึงอนุญาตใหบรรพชาเปนสามเณรเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยมีพระครูวิจิตรธรรมภาษี(พวง) อดีตเจาอาวาสวัดมณีวนาราม 
เปนพระอุปชฌาย  

เมื่อบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็ไดทองทําวัตรสวดมนต เรียนหนังสือพื้นเมือง(ตัวธรรม) และไดศึกษานักธรรมชั้นตรี 
อยูปฏิบัติครูบาอาจารยเปนเวลา ๓ พรรษา 
เนื่องจากมีความจําเปนบางอยางจึงไดลาสิกขาออกไปทํางานชวยบิดามารดาตามความสามารถของตน 
ต้ังอยูในโอวาทของบิดามารดามีความเคารพบูชาในพระคุณของทาน พยายามประพฤติตนเปนลูกที่ดีของทานเสมอมา  

คร้ันอยูตอมาอีกหลายป ไมวาจะทํางานอะไรอยูที่ไหนความสนใจในการอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรม ดูเหมือนคอยเตือนใหมีความสํานึกอยูเสมอ 
คิดอยากจะบวชเปนพระ ไดปรึกษากับบิดามารดา เมื่อตกลงกันดีแลว 
บิดาจึงนําไปฝากที่วัดบานกอใน(ปจจุบนัเปนที่ธรณีสงฆเพราะรางมานาน 
แลว)และไดอุปสมบทท่ีพัทธสีมาวัดกอในต.ธาตุอ.วารินชําราบจ.อุบลราชธานี เม่ือวันที ่๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดยมี  

ทานพระครูอินทรสารคุณ เปนพระอปุชฌาย  

ทานพระครูวิรุฬสุตการ เปนพระกรรมวาจาจารย  

พระอธิการสวน เปนพระอนุสาวนาจารย  

เมื่ออุปสมบทแลว พรรษาท่ี ๑-๒ จําพรรษาอยูที่วัดกอนอก ไดศึกษาปริยัติธรรม และสอบนักธรรมชั้นตรีได  

ออกศึกษาตางถ่ิน 

เมื่อสอบนักธรรมตรีไดแลวเนื่องจากครูบาอาจารยหายาก ที่มีอยูก็ไมคอยชํานาญในการสอน จึงต้ังใจจะไปแสวงหาความรูตางถ่ิน 
เพราะยังจําภาษิตโบราณสอนไววา  

ออกจากบาน ฮูหมทางเท่ียว เรียนวิชา หอนสิมีความฮู  

ป พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงไดยายจากวัดกอนอกไปศึกษาปริยัติธรรมท่ีวัดสวนสวรรค อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี และอยูที่นี ่๑ พรรษา 
และไดพิจารณาเห็นวา เรามาอยูที่นี่เพื่อศึกษาก็ดี พอสมควรแตยังไมเปนที่พอใจนัก ไดทราบขาววา ทางสํานัก 
ตางอําเภอมีการสอนดีอยูหลายแหงซ่ึงมีมากท้ังคุณภาพและ ปริมาณ จึงชวนเพ่ือนลาทานเจาอาวาสแจงความประสงคใหทาน ทราบ  

ป พ.ศ. ๒๔๘๕ เดินทางจาก อ. พิบูลมังสาหาร มุงสูสํานักเรียนวัดหนองหลัก ต. เหลาบก อ.มวงสามสิบ จ. อุบลราชธานี 
ไดพักอาศัยอยูกับทานพระครูอรรคธรรมวิจารณ ไดถามจากเพ่ือนบรรพชิตก็ทราบวา ทานสอนดีมีครูสอนหลายรูปมีพระภิกษุ 



สามเณรมากรูปดวยกันสระยะท่ีไปอยูเปนฤดูแลง อาหารการฉัน รูสึกจะอด เพื่อนที่ไปดวยกันไมชอบจึงพูดรบเรา อยากจะพาไปอยูสาํนักอื่น 
หลวงพอพูดวา ทั้งๆท่ีเราก็ชอบอัธยาศยัของครูอาจารยที่วดัหนองหลักแตไมอยากจะขัดใจเพื่อน จึงตกลงกันวา 
ถาไปอยูแลวเกิดไมพอใจหรือไมถูกใจแลวจะกลับมาอยูทีห่นองหลักอีก จึงไดเดินทางไปอยูกับทานมหาแจง วัดเคง็ใหญ ต. เค็งใหญ อ. 
อํานาจเจริญ จ. อุบลราชธานี ไดอยูจําพรรษาศึกษานักธรรมชั้นโทและบาลีไวยากรณ 
แตตามความรูสึกเทาท่ีสังเกตเห็นวาทานมิไดทําการสอนเต็มท่ี ดูเหมือนจะถอยหลังไปดวยซ้ํา ต้ังใจไววาเม่ือสอบนักธรรมเสร็จ 
ไดเวลาสมควรก็จะลาทานมหาแจงกลับไปอยูที่วัดหนองหลักเมื่อสอบแลว และผลการสอบตอนปลายปปรากฏวาสอบนักธรรมชั้นโทได  

ป พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงยายจากวัดเค็งใหญ มาอยูกับหลวงพอ พระครูอรรคธรรมวิจารณวัดหนองหลัก ต. เหลาบก อ.มวงสามสิบ จ. อุบลราชธานี 
ต้ังใจศึกษาท้ังนักธรรมช้ันเอกและเรียนบาลีไวยากรณซ้ําอีกทั้งพอใจในการสอนการเรียนในสํานักนี้มาก  

งดสอบเพ่ือผูบังเกิดเกลา 

ทั้งๆท่ีปนี้ (๒๔๘๖) เปนปที่หลวงพอเองเกิดความภูมิใจ สนใจในการศึกษา มุงหนาบากบ่ันขยันเรียนอยางเต็มท่ี และไดต้ังความหวังไววา 
เมื่อผลการสอบตอนปลายปออกมาจะพาใหไดรับความดีใจ  

หลังจากออกพรรษา ปวารณาและกาลกฐินผานไป...ก็ไดรับขาวจากทางบานวาโยมบิดาปวยหนกั หลวงพอก็เกิดความ ลังเลใจ พะวาพะวง 
หวงการศึกษาก็หวง หวงโยมบิดาก็หวง แตความหวงผูบังเกิดเกลามีน้ําหนักมากกวาเพราะมาคิดไดวา โยมบิดาเปนผูมีพระคุณอยางเหลือลน 
เรามีชีวิตและเปนอยู มาไดก็เพราะทาน สมควรท่ีเราจะแสดงความกตัญูใหปรากฏ เสียการศึกษายังมีเวลาเรียกกลับมาได 
แตสิ้นบุญพอเราจะขอไดจากที่ไหน...ความกตัญูมีพลังมาร้ังจิตใจใหคิดกลับไปเยี่ยม 
โยมพอเพื่อพยาบาลรักษาทาน...ทั้งๆท่ีวันสอบนักธรรมก็ใกล เขามาทุกท ีแตยอมเสียสละถาหากโยมพอยังไมหายปวย และ 
นึกถึงคําสอนของพระพุทธองคที่ทรงตรัสไววา ความกตญัูกตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี  

ดวยความสํานึกดังกลาว จึงไดเดินทางกลับบาน เมื่อถึงแลวก็ไดเขาเยี่ยมดูอาการปวย ทั้งๆท่ีไดชวยกันพยาบาลรักษาจนสุดความสามารถ 
อาการของโยมพอก็มีแตทรงกับทรุด คิดๆดูก็เหมือนตอไมที่ตายแลว แมใครจะใหน้ําใหปุยถูกตองตามหลัก วิชาการเกษตรสักเพียงใด 
ก็ไมสามารถทําใหมันแตกหนอเจริญ งอกงามขึ้นมาได 

คําส่ังของพอ 

ตามปกตินั้นนับต้ังแตหลวงพอไดอุปสมบทมา เมื่อมีโอกาสเขาไปเยี่ยมโยมบิดามารดา หลังจากไดพูดคุยเร่ืองอื่นมาพอสมควรแลว 
โยมพอมักจะวกเขาหาเร่ืองความเปนอยูในเพศสมณะ ทานมักจะปรารภดวยความเปนหวงแกมขอรองวา อยาลาสิกขานะ 
อยูเปนพระไปอยางน้ีแหละดี สึกออกมามันยุงยาก ลําบาก หาความสบายไมได ทานไดยินแลวก็นิ่งมิไดตอบ แตคร้ังน้ี ซึ่งโยมพอกําลังปวย 
ทานก็ไดพูดเชนนัน้อีกพรอมกับมองหนาคลายจะรอฟงคําตอบอยู ทานจึงบอกโยมพอไปวา ไมสึกไมเสิกหรอกจะสึกไปทําไมกัน 
รูสึกวาเปนคําตอบท่ีทําใหโยมพอพอใจ หลวงพอมาอยูเฝาดูแลอาการปวยของโยมพอนับเปนเวลา ๑๓ วัน โยมพอจึงไดถึงแกกรรม  

ในระยะท่ีไดเฝาดูอาการปวยของโยมพออยูนั้น เมื่อโยมพอไดทราบวาอีก ๔-๕ วันจะถึงวันสอบนักธรรม 
ทานจึงบอกวาถึงเวลาสอบแลวจะไปสอบก็ไปเสีย จะเสียการเรียน...แตหลวงพอไดพิจารณาดูอาการปวยของทานแลวต้ังใจวาจะไมไป จะอยูให 
โยมพออุนใจกอนที่ทานจะจากไป...อีกอยางหน่ึงจะทําใหคนเขาตําหนิไดวา เปนคนเห็นแกตัว ผูบังเกิดเกลากําลังปวยหนักยังทอดทิ้งไปได 
เลยจะกลายเปนลูกอกตัญูเทาน้ัน  

หลวงพอเลาวา ในระหวางเฝาดูอาการปวยของโยมพอ จนกระทั่งทานถึงแกกรรม ทําใหไดพิจารณาถึงธาตุกรรมฐาน 
พิจารณาดูอาการที่เกิดดับของสังขารท้ังมวล และเกิดความสังเวชใจวาอันชีวติยอมส้ินลงแคนี้หรือ? จะยากดีมีจนก็พากันดิ้นรนไปหาความตาย 
อันเปนจุดหมายปลายทาง อันความแก ความเจ็บ ความตายน้ัน เปนสมบัติสากลท่ีทุกคนจะตองไดรับ 
จะยอมรับหรือไมก็ไมเห็นใครหนีพนสักราย...  



ป พ.ศ.๒๔๘๗ เมื่อจัดการกับการฌาปนกิจโยมบิดาเรียบรอยแลว หลวงพอก็เดินทางกลับสํานักวัดหนองหลัก เพื่อต้ังใจศึกษาเลาเรียนตอไป 
แตบางวันบางโอกาส ทําใหทานนึกถึงภาพของโยมพอทีน่อนปวย รางซูบผอมออนเพลยี นึกถึงคําส่ังของโยมพอ 
และนึกถึงภาพท่ีทานมรณะไปตอหนา ยิ่งทําใหเกิดความลดใจสังเวชใจ ความรูสึกเหลาน้ีมันปรากฏเปนระยะๆ  

ในระหวางพรรษาน้ี ขณะท่ีกําลังแปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเลม ไดทราบพุทธประวัติสาวกประวัติจากหนังสือเลมน้ันแลวมาพิจารณาดู 
การที่เราเรียนอยูนี้ครูก็พาแปลแตสิ่งท่ีเรารู เราเห็นมาแลว เชน เร่ืองตนไม ภูเขา ผูหญิง ผูชาย และสัตวตางๆ สัตวมีปกบาง ไมมีปกบาง สัตว 
มีเทาบาง ซึ่งลวนแตเรา ไดพบเห็นมาแลวเปนสวนมาก จิตใจก็รูสึกเกิดความเบ่ือหนาย จึงคิดวามิใชทางพนทุกข 
พระพุทธองคคงจะไมมีพุทธประสงคใหบวชมาเพื่อเรียนอยางเดียว และเราก็ไดเรียนมาบางแลว จึงอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบาง 
เพื่อจะไดทราบวามีความแตกตางกันเพียงใด แตยังมองไมเห็นครูบาอาจารยผูพอจะเปนที่พึ่งได จึงตัดสินใจจะกลับบาน  

พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหวางฤดูแลง จึงไดปรึกษากับ พระถวัลย(สา) ญาณจารี เขากราบลาหลวงพอพระครูอรรคธรรมวิจารณ 
เดินทางกลับมาพักอยูวัดกอนอกตามเดิม และในพรรษาน้ันก็ไดเปนครูชวยสอนนักธรรมใหทานอาจารยที่วัด 
จึงไดเห็นภิกษุสามเณรท่ีเรียนโดยไมคอยเคารพในการเรียน ไมเอาใจใส เรียนพอเปนพิธ ีบางรูปนอนนํ้าลายไหล 
จึงทําใหเกิดความสังเวชใจมากขึ้นต้ังใจวาออกพรรษาแลวเราจะตองแสวงหาครูบาอาจารย ดานวิปสนาใหได 
เมื่อสงนักเรียนเขาสอบและหลวงพอก็เขาสอบนักธรรมเอกดวย (ผลการสอบปรากฏวาสอบนักธรรมเอกได)  

ออกปฏิบัติธรรม 

หลังจากสอบนักธรรมเสร็จแลวสระยะน้ันไดทราบขาววาทานอาจารยมั่น วัดปหลอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เปนผูสอนทางวิปสนาธุระ 
จึงไดมุงหนาไดสูวัดของทานทันท ีและไดฝากตัวเปนศิษยอยูปฏิบัติทดลองดูได ๑๐ วันมีความรูสึกวายังไมใชทางตรงแท 
ยังไมเปนที่พอใจในวิธีนั้น จึงกราบลาทานกลับมาพักอยูวัดนอกอีก  

พ.ศ.๒๔๘๙ (พรรษาที่๘) ในระหวางตนป ไดชวน พระถวัลยออกเดินธุดงคมุงไปสูจังหวัดสระบุรีเปนเพื่อนรวมเดินทาง 
ไดพักอยูตามปาตามเขาไปเร่ือยๆ จนกระทั่งไปถึงเขตหมูบานยางคู 
ต.ยางคูจ.สระบุรีไดพักอยูที่นั่นนานพอสมควรพิจารณาเห็นวาสถานท่ียังไมเหมาะสมเทาใดนัก ทั้งครูบาอาจารยก็ยังไมด ี
จึงเดินทางเขาสูเขตจังหวัดลพบุรีมุงสูเขาวงกฏ อันเปนสํานักของหลวงพอเภา แตก็นาเสียดายท่ีหลวงพอเภาทานมรณภาพเสียแลว 
เหลือแตอาจารยวรรณ ซึ่งเปนลูกศิษยของหลวงพอเภาอยูดูแล สั่งสอนแทนทานเทาน้ัน 
แตก็ยังดีที่ไดอาศัยศึกษาระเบียบขอปฏิบัติที่หลวงพอเภาทานวางไว 
และไดอานคติพจนที่หลวงพอเขียนไวตามปากถํ้าและตามท่ีอยูอาศัยเพื่อเตือนใจ ทั้งไดมีโอกาส ศึกษาพระวินัยจนเปนที่เขาใจยิ่งขึ้น 
เปนเหตุใหมีการสังวรระวัง ไมกลาฝาฝนแมแตสิกขาบทเล็กๆนอยๆ การศึกษาวินัยนั้นศึกษาจากหนังสือบาง 
และไดรับคําแนะนําจากพระอาจารยผูชํานาญทั้งปริยัติและปฏิบัติบาง ซึ่งทานมาจากประเทศกัมพูชา ทานวาเขามาสอบทานพระไตรปฎกไทย 
ทานเลาใหฟงวา ที่แปลไวในหนังสือนวโกวาทนั้น บางตอนยังผิดพลาด ทานอาจารยรูปนั้นเกงทางวินัยมาก 
จําหนังสือบุพสิกขาไดแมนยําเหมือนกับเราจําปฏิสังขาโยฯ ทานบอกวาเม่ือเสร็จภารกิจในประเทศไทยแลวทานจะเดินทางไปประเทศพมา 
เพื่อศึกษาตอไป ทานเปนพระธุดงคชอบอยูตามปา นาสรรเสริญน้ําใจทานอยูอยางหน่ึงคือ  

วันหนึ่งหลวงพอ ไดศึกษาวินัยกับทานอาจารยรูปนั้นหลายขอมีอยูขอหนึ่งซ่ึงทานบอกคลาดเคล่ือนไป ตามปกติหลวงพอ 
เมื่อไดศึกษาวินัยและทํากิจวัตรแลว คร้ันถึงกลางคืนทานจะขึ้นไปพักเดินจงกรม นั่งสมาธิอยูบนหลังเขา วันนั้นประมาณ ๔ ทุมกวาๆ 
ขณะท่ีกําลังเดินจงกรมอยูไดยินเสียงก่ิงไมใบไมแหงดังกรอบแกรบ ใกลเขามาทุกทีทานเขาใจวาคงจะเปนงูหรือสตัว อยางอื่นออกหากิน 
แตพอเสียงน้ันดังใกลๆเขามา ทานจึงมองเห็นอาจารยเขมรรูปนั้น หลวงพอจึงถามวา ทานอาจารยมีธุระอะไรจึงไดมาดึกๆดื่นๆ ทานจึงตอบวา 
ผมบอกวินัยทานผิดขอหน่ึง หลวงพอ จึงเรียนวา ไมควรลําบากถึงเพียงน้ีเลย ไฟสองทางก็ไมมี เอาไวพรุงน้ีจึงบอกผมใหมก็ได ทานตอบวา 
ไมไดๆ เมื่อผมบอกผิด ถาผมตายในคืนน้ีทานจําไปสอนคนอื่นผิดๆอีกก็จะเปนบาปเปนกรรมเปลาๆ เม่ือทานบอกเรียบรอยแลวก็กลับลงไป 
ดูเถิดนํ้าใจของทานอาจารยรูปนั้นชางประเสริฐและมองเห็นประโยชนจริงๆ แมจะมีความผิดพลาดเล็กนอยในการบอกสอนก็มิไดประมาท 
ไมรอใหขามวันขามคืน รีบแกไขทันทีทันใด จึงเปนตัวอยางท่ีดีแกเราท้ังหลาย และนาสรรเสริญน้ําใจของทานโดยแท  



พูดถึงการปฏิบัติที่เขาวงกฏในขณะน้ันรูสึกวายังไมแยบคาย เทาใดนัก 
หลวงพอจึงคิดจะหาอาจารยผูเชี่ยวชาญยิ่งกวาน้ีเพื่อปฏิบติัและคนควาตอไป 
ทานจึงนึกถึงต้ังแตคร้ังยังเปนสามเณรอยูที่วัดกอนอกเคยไดเห็นพระกรรมฐานมีลูกปดแขวนคอสําหรับ 
ใชภาวนากันลืมทานอยากจะไดมาภาวนาทดลองดูบางนึกหาอะไรไมไดจึงมองไปเห็นลูกตะแบก(ลูกเปอยภเูขา) กลมๆ อยู 
บนตนคร้ันจะไปเด็ดเอามาเองก็กลัวจะเปนอาบัติวันหนึ่งมีพวกลิงพากันมาหักก่ิงไมและรูดลูกตะแบกเหลาน้ันมาคิดวา เขารอยเปนพวงคลองคอ 
แตเราไมมีอะไรจะรอยจึงถือเอาวาเวลา ภาวนาจบบทหนึ่งจึงคอยๆ ปลอยลกูตะแบกลงกระปองทีละลูกจนครบรอยแปดลูก 
ทําอยูอยางน้ันสามคืนจึงเกิดความรูสกึวา ทําอยางน้ีไมใชทางเพราะไมตางอะไรกับเจกนับลูกหมากขาย ในตลาด จึงไดหยุดนับลูกตะแบกเสีย  

เหตุการณแปลกๆ ในพรรษาท่ี ๘ นี้ ขณะจําพรรษาอยูที่วดัเขาวงกฏ วันหนึ่งขณะท่ีขึ้นไปอยูบนหลังเขา หลังจากเดินจงกรมและน่ังสมาธิแลว 
ก็จะพักผอนตามปกติ กอนจําวัตรจะตองสวดมนตไหวพระ แตวันนั้นเชื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง จึงไมไดสวดอะไร ขณะท่ีกําลังเคลิ้มจะหลับ 
ปรากฏวาเหมือน มีอะไรมารัดลําคอแนนเขาๆแทบหายใจไมออก ไดแตนึกภาวนาพุทโธๆเร่ือยไป 
เปนอยูนานพอสมควรอาการรัดคอน้ันจึงคอยๆ คลายออก พอลืมตาไดแตตัวยังกระดิกไมได จึงภาวนาตอไป จนพอกระดิกตัวไดแตยังลุกไมได 
เอามือลูบตามลําตัวนึกวามิใชตัวของเรา ภาวนาจนลุกน่ังไดแลว พอนั่งไดจึงเกิดความรูสึกวา เรื่องการถือมงคลตื่นขาวแบบสีลัพพตปรามา 
ไมใช ทางท่ีถูกท่ีควรการปฏิบัตธิรรมตองเริ่มตนจากมีศีล บริสุทธิ์เปนเหตุใหพิจารณาลงสูวา...สัตว ท้ังหลายมีกรรม เปนของๆ 
ตนแนชัดลงไปโดยมิตองสงสัยนับต้ังแตนั้นมา หลวงพอชามีความระวังสํารวมดวยด ีมิใหมีความบกพรองเกิดขึ้น 
แมกระท่ังส่ิงของท่ีไดมาโดยไมบริสุทธิ์ตามวินัย และปจจัย(เงินทอง) ทานก็ละหมด 
และปฏิญาณวาจะไมยอมรับต้ังแตวันน้ันมาจนกระท่ังถึงทุกวันนี้  

ในระหวางพรรษาน้ันไดรับขาววา ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต เปนผูมีคณุธรรมสูง ทั้งชํานาญดานวิปสนาธุระมีประชาชนเคารพเลื่อมใมาก 
ทานมีสํานักอยูที่วดัปาหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.กลนครโดยมีโยมอินทรมรรคทายก เขาวงกฏเลาใหฟงและแนะนําใหไปหา 
เพราะโยมอินทรเคยปฏิบัติรับใชทานอาจารยมั่นมาแลว  

พ.ศ.๒๔๙๐ เปนพรรษาท่ี ๙ จําพรรษาอยูที่วัดเขาวงกฏ เมื่อออกพรรษาแลวจึงมาพิจารณาดูวา เราเอาลูกเขามาตกระกําลําบาก ขามภ ูขามเขามา 
พอแมเขาจะวาเราได (หมายถึง พระมหาถวัลย ญาณจารี ต้ังแตคร้ังยังเปนพระสามัญ) และเห็นเขาสนใจทองหนังสือ 
ควรจะสงเขาเขาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ จึงไดตกลงแยกทางกัน ใหพระถวัลยเขาไปเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพฯ 
สวนหลวงพอชาจะเดินทางไปหาทานพระอาจารยมั่น และมีพระมาดวยกัน ๔ รูป เปนพระชาวภาคกลาง ๒ รูป 
พากันเดินทางยอนกลับมาท่ีจังหวัดอุบลฯ พักอยูที่วัดกอนอกชั่วคราว จึงพากันเดินธุดงคกรําแดดไปเร่ือยๆ จุดหมายปลายทางคอื 
สํานักทานพระอาจารยมั่น ออกเดินทางไปไดพอถึงคืนที ่๑๐ จึงถึงพระธาตุพนม นมัสการพระธาตุพนมและพักอยูที่นั่นหนึ่งคืน 
แลวออกเดินทางไปอําเภอนาแกไปแวะนมัสการทานอาจารยสอนที่ ภูคอ เพื่อศึกษาขอปฏิบัติ 
แตเมื่อสังเกตพิจารณาดูแลวยังไมเปนที่พอใจนักไดพักอยูที่ภูคอสองคืนจึงเดินทางตอไปแยกกันเดินทาง เปน ๒ พวกตรงน้ัน 
หลวงพอชามีความต้ังใจวา กอนจะไปถึง ทานพระอาจารยมั่นควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาขอปฏิบัติจาก 
พระอาจารยตางๆไปกอนเพื่อจะไดเปรียบเทียบเทียบเคยีงกันดู  

ดังน้ันเมื่อไดทราบวามีพระอาจารยดานวิปสนาอยูทางทิศใดจึงไปนมัสการอยูเสมอ 
การกลับจากภูคอนี้คณะท่ีไปดวยกันไดรับความลําบากเหน็ดเหนื่อยมาก จึงมีสามเณร ๑ รูป กับอุบาสก ๒ คน 
เห็นวาตนเองคงจะไปไมไหวจึงลากลับบานกอน ยังมีเหลือแตหลวงพอกับพระอีก ๒ รูป 
เดินทางตอไปโดยไมยอมเลิกลมความต้ังใจเดิมแมจะลําบากสักปานใดก็ตองอดทนหลายวันตอมา จึงเดินทางถึงสํานักของทานพระอาจารยมั่น 
ภูริทตฺโต สํานัก หนองผือนาในอ.พรรณานิคมจ.กลนคร วันแรกพอ ยางเขาสูสํานักสมองดูลานวัดสะอาดสะอาน 
เห็นกิริยามารยาทของเพ่ือนบรรพชิต ก็เปนที่นาเล่ือมใสและเกิดความพอใจมากกวา ที่ใดๆท่ีเคยผานมา 
พอถึงตอนเย็นจึงไดเขาไปกราบนมัสการพรอมศิษยของทานและฟงธรรมรวมกัน ทานพระอาจารยได ซักถามเร่ืองราวตางๆ เชน เก่ียวกับอาย ุ
พรรษา และสํานักที่เคยปฏิบัติมาแลว หลวงพอชาไดกราบเรียนวามาจากสํานักอาจารยเภา วัดเขาวงกฏ จ. ลพบุรี 
พรอมกับเอาจดหมายที่โยมอินทรฝากมาถวาย ทานพระอาจารยมั่นไดพูดวา ดี...ทานอาจารยเภาก็เปนพระแทองคหนึ่งในประเทศไทย 
ตอจากนั้น ทานก็เทศนใหฟงโดยปรารภ ถึงเร่ืองนิกายวา ไมตองสงสัยในนกิายท้ังสอง ซึ่งเปนเร่ืองท่ีหลวงพอสงสัยมากอนนั้นแลว 



ตอไปทานก็เทศน เรื่องสีลนิเทส สมาธินิเทส ปญญานิเทส ใหฟงจนเปนที่พอใจและหายสงสัย และทานไดอธิบายเร่ือง พละ ๕อิทธิบาท ๔ 
ใหฟง ซึ่งขณะน้ัน ศิษยทุกคนฟงดวยความสนใจมีอาการอันสงบเสง่ียม ทั้งๆท่ีหลวงพอและเพ่ือนเดินทางมาดวยความเหน็ดเหนื่อยตลอดวัน 
พอไดมาฟงเทศนทานพระอาจารยมั่นแลว รูสึกวาความเม่ือยลาไดหายไป จิตใจลงสูสมาธิธรรมดวยความสงบมีความรูสึกวาตัวลอยอยูบนอานะ 
นั่งฟงอยูจนกระท่ังเท่ียงจึงเลิกประชุม  

ในคืนที่ ๒ ไดเขานมัสการฟงเทศนอีก ทานพระอาจารยมั่นไดแสดงปกิณกะธรรมตางๆ 
จนจิตเราหายความสงสัยมีความรูสึกซึง่เปนการยากที่จะบอกคนอื่นใหเขาใจได  

ในวันที่ ๓ เนื่องจากความจําเปนบางอยาง จึงไดกราบลาทานพระอาจารยมั่นเดินทางลงมาทางอําเภอนาแก และไดแยกทาง 
กับพระบุญมี(พระมหาบุญมี) คงเหลือแตพระเล่ือมพอไดเปนเพื่อนเดินทาง ไมวาหลวงพอจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู ณ ที่ใดๆก็ตาม 
ปรากฏวาทานพระอาจารยมั่นคอยติดตามตักเตือนอยูตลอดเวลา พอเดินทางมาถึงวัดโปรงครองซ่ึงเปนสํานักของพระอาจารยคําดี 
เห็นพระทานไปอยูปาชาเกิดความสนใจมาก เพราะมาคิดวาเม่ือเปนนักปฏิบติัจะตองแสวงหาความสงบ เชน ปาชา ซึ่งเราไมเคยอยูมากอนเลย 
ถาไมอยูคงไมรูวามีความ เหมาะสมเพยีงใดเม่ือคนอืน่เขาอยูไดเราก็ตองอยูไดจึงตัดสินใจ จะไปอยูปาชา 
และชวนเอาพอขาวแกวไปเปนเพื่อนดวย  

ปรากฏการณแปลกครั้งท่ี ๒ ชีวิตคร้ังแรกท่ีเขาอยูปาชาดูเหมือนเปนเหตุบังเอิญในวันนั้นมีเด็กตายในหมูบานเขา 
จึงเอาฝงไวโยมเลยเอาไมไผที่หามเด็กมาน้ันสับเปนฟากยกราน เล็กๆ พอนั่งไดใกลๆกับหลุมฝงศพ หลวงพอชาเลาวา 
ทั้งๆท่ีตัวเองก็รูสึกกลัวเหมือนกัน แตไลใหพอขาวแกวไปปกกลดหางกันประมาณ ๑ เสน เพราะถาอยูใกลกันมันจะถือเอาเปนที่พึ่ง คืนแรก 
ขณะท่ีเดินจงกรมเกิดความกลัว เกิดความคิดวา หยุดเถอะพอแลว เขาไปในกลดเถอะ ทั้งๆที่ยังไมดึกเทาใด แตก็เกิดความคิด ขึ้นใหมวา 
ไมหยุด เดินตอไป เรามาแสวงหาของจริง ไมได มาเลน ...ความคิดชวนหยดุเขากลดเพราะกลัว กับความคิด หักหามวาไมหยุด เดินตอไป 
ยังไมดึกมันเกิดแยงกันอยูเร่ือยๆ ตองฝนความรูสึก อดทน 
อดกลั้นขมใจไวอยางน้ัน...และในคืนแรกนี้ขณะเดินจงกรมอยูจิตเร่ิมสงบพอเดินไปถึงหลุมฝงศพปรากฏวา 
เรามองลงไปในหลุมเห็นองคกําเนิดของเด็กผูชายชัดเจน ทั้งๆท่ีเราไมทราบวาเขาเอาเด็กผูชายหรือผูหญิงมาฝงไว 
พอถึงตอนเชาจึงไดถามโยมวาเอาเด็กผูชายหรือผูหญิงไปฝง เขาตอบวาเด็กผูชาย คืนแรกผานไป ยังไมมีเหตุการณอะไรมากนัก 
ความกลัวก็มีไมมาก  

วันที่ ๒ ก็มีคนตายอีก คราวน้ีเปนผูใหญ เขาพามาเผาหางจากท่ีปกกลดประมาณ ๑๐ วาส คืนนี้แหละเปนคืนสําคญั 
หลังจากเดินจงกรมไดเวลาพอสมควร จึงเขาน่ังสมาธิภายในกลด ไดยินเสียงดังกุกกักทางกองฟอน 
เรานึกวาหมามาแยงกินซากศพสักครูหนึ่งเสียงดังแรงขึ้นและ 
ใกลเขามาทานคิดวาหรือจะเปนควายของชาวบานเชือกผูกขาดมาหากินใบไมในปา 
จิตใจเร่ิมกลัวเพราะเสียงน้ันใกลเขามาทุกที...หลวงพอไดต้ังใจแนวแนวาไมวา จะมีอะไรเกิดขึ้น แมตัวจะตายก็ไมยอมลืมตาขึ้นมาดู 
และจะไมยอมออกจากกลด ถาจะมีอะไรมาทําลายก็ขอใหตายภายในกลดน้ี พอเสียงน้ันใกลเขามาๆก็ปรากฏเปนเสียงคนเดิน 
เดินเขามาขางๆกลดแลวเดินออมไปทางพอขาวแกว กะประมาณพอไปถึงไดยินเสียงดังอึกอักๆ 
แลวเสียงคนเดินนัน้ก็เดินตรงแนวมาที่หลวงพอชาอีก ใกลเขามาๆมาหยุดอยูขางหนาประมาณ ๑ เมตร  

ตอนนี้แหละความกลัวทั้งหลายท่ีมีอยูในโลกดูเหมือน จะมารวมกันอยูที่นัน่หมด ลืมนึกถึงบทสวดมนตที่จะปองกัน ลืมหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
กลัวมากถึงขนาดนั่งอยูขางๆบาตรก็นึกเอาบาตรเปนเพื่อน แตความกลัวไมลดลงเลย ปรากฏวาเขายัง ยืนอยูขางหนาเรา 
ดีหนอยท่ีเขาไมเปดกลดเขามา ในชีวิตต้ังแตเกิดมาไมเคยมีความกลัวมากและนานเทาคร้ังน้ี เม่ือความกลัว 
มันมีมากแลวมันก็มีที่สุดของความกลัว เลยเกิดปญหาถามตัวเอง วา กลัวอะไร? คําตอบก็มีขึ้นวา กลัวตาย ความตายมัน อยูท่ีไหน? 

อยูท่ีตัวเราเอง เมื่อรูวาอยูที่ตัวเรา จะหนีพนมัน ไปไดไหม? ไมพน เพราะไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด คนเดียวหรือหลายคน ในท่ีมืดหรือท่ีแจง 
ก็ตายไดทั้งน้ัน หนีไมพนเลย จะกลัวหรือไมกลัวก็ไมมีทางพน เมื่อรูอยางน้ีความกลัวไมรูวาหายไปไหน เลยหยุดกลัว 
ดูเหมือนคลายกับเราออกจากท่ีมืดท่ีสุดมาพบแสงสวางน้ันแหละ เม่ือความกลัวหายไปผูที่เขามายนือยูหนากลดก็หายไปดวย 
เมื่อความกลัวกับสิง่ท่ีกลัวหายไปไดสกัครูหนึ่งเกิดลมและฝนตกลงมาอยางหนัก ผาจีวรเปยกหมด 



แมจะน่ังอยูภายในกลดก็เหมือนนั่งอยูกลางแจง เลยเกิดความสงสารตัวเองวา ตัวเราน้ีเหมือนลูกไมมีพอแมไมมีที่อยูอาศัยเวลาฝนตก 
หนักเพื่อนมนุษยเขานอนอยูในบานอยางสบาย แตเราซิมาน่ังตากฝนอยูอยางน้ี ผาผอนเปยกหมด คนอื่นๆเขาคงไมรูหรอกวา 
เรากําลังตกอยูในภาพเชนน้ี ความวาเหวเกิดขึ้นนานพอสมควร เม่ือนึกไดก็หามไวดวยปญญา พิจารณาอาการอยางน้ันก็สงบลง 
พอดีไดเวลารุงอรุณ จึงลุกจากที่นั่งสมาธิ ในระยะท่ีเกิดความกลัวนั้นรูสึกปวดปสสาวะ แตพอกลัวถึงขีดสุดอาการปวดปสสาวะก็หายไป 
และเม่ือลุกจากท่ีจึงรูสึกปวดปสสาวะ และเวลาไปปสสาวะมีเลือดออกมาเปนแทงๆกอนแลวจึงมีน้ํา 
ปสสาวะออกมาทําใหรูสึกตกใจนิดหน่ึงคิดวาขางในคงแตกหรือขาด จึงมีเลอืดออกอยางน้ีแตก็นึกไดวาจะทําอยางไรไดในเม่ือเรามิไดทํา 
มันเปนของมันเองถาถึงคราวตายก็ใหมันตายไปเสียนึกสอนตัวเอง ไดอยางน้ีก็สบายใจ ความกลัวตายหายไปต้ังแตนั้นมา 
พอไดเวลาบิณฑบาตพอขาวแกวก็มาถามวาหลวงพอ...หลวงพอ...เม่ือคืนนีม้ีอะไรเห็นอะไรไปหาบาง 
?มันเดินมาจากทางอาจารยอยูนั่นแหละมันแสดงอาการท่ีนากลัวใสผม ผมตองชักมีดออกมาขูมันมันจึงเดินกลับไป หลวงพอชาจึงตอบวา 
จะมีอะไรเลา...หยุดพูดดีกวา พอขาวแกวก็เลยหยุดถาม หลวงพอคิดวาถาขนืพูดไป ถาพอขาวแกว เกิดกลัวขึ้นมาเด๋ียวก็อยูไมไดเทาน้ัน  

เมื่ออยูปาชาใกลวดัทานอาจารยคําดีได ๗ วัน ก็มีอาการเปนไข เลยพักรักษาตัวอยูกับอาจารยคาํดีประมาณ ๑๐ วัน จึง ยายลงมาทางบานตอง 
พักอยูที่ปาละเมาะบานตองไดเวลานาน พอสมควร จึงไดเดินทางกลับไปหาทานอาจารยกินรีพักอยู ที่นั่นหลายวัน 
จึงไดกราบลาทานอาจารยกินรี ที่วัดปาหนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม แลวจึงเดินทางตอไป...  

 

 

 



อัฏฐบรขิารหมดอาย ุ

ในพรรษาท่ี ๙ นี้ ไดมาจําพรรษาอยูกับทานอาจารยกินรีมาขอพึ่งบารมีปฏิบติัธรรมกับทาน 
และไดรับความสงเคราะหจากทานอาจารยเปนอยางดี ทานอาจารยเห็นไตรจีวรเกาขาด จะใช ตอไปไมได 
ทานจึงไดกรุณาตัดผาฝายพื้นเมืองใหจนครบไตรจีวร หลวงพอชาคิดวา ผาน้ีจะมีเนื้อหยาบหรือละเอียดไมสําคัญ 
สําคัญอยูที่ใชไดทนทานก็เปนพอ ในพรรษาน้ีหลวงพอไดมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติอยางมากไมมีความยอทอแตประการใด  

คืนวันหน่ึง หลังจากหลวงพอทําความเพียรแลวคิดจะ พักผอนบนกุฏิเล็กๆ พอเอนกายลง ศีรษะถึงหมอนดวยการกําหนด ติ 
พอเคลิ้มไปเกิดนิมติขึ้นวา ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ไดมาอยูใกลๆ นําลูกแกวลูกหนึ่งมายื่นใหแลวพูดวา 
ชา...เราจะใหลูกแกวลูกน้ีแกทานมันมีรัศมีสวางไสวมาก หลวงพอยื่นมือขวาไปรับลูกแกวลูกนั้น รวบกับมือทานพระอาจารยมั่นแลวลุกขึ้นนั่ง 
พอรูสึกตัวก็เห็นตัวเองยังกํามือและอยูในทาน่ังตามปกติมีอาการคิดคนธรรมะเพื่อความรูเก่ียวกับ 
การปฏิบัติมีติปลื้มใจตลอดพรรษา  

รบกับกิเลส 

ในพรรษาท่ีอยูกับพระอาจารยกินรีนั้น ขณะท่ีมคีวามเพยีรปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด ในวาระหนึ่งไดเกิดการตอสูกับราคะธรรมอยางแรง 
ไมวาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิหรืออยูในอิริยาบถใด ก็ตาม ปรากฏวามีโยนีของผูหญิงชนิดตางๆ ลอยปรากฏเต็มไปหมด 
เกิดราคะข้ึนจนทําความเพยีรเกือบไมได ตองทนตอสูกับความ 
รูสึกและนิมิตเหลาน้ันอยางลําบากยากเย็นจริงๆมีความรุนแรงพอๆกับความกลัวที่เกิดขึ้นในคราวท่ี 
ไปอยูปาชาน่ันแหละ เดิน จงกรมไมไดเพราะองคกําเนิดถูกผาเขาก็จะเกิดการไหวตัว 
ตองใหทําท่ีเดินจงกรมในปาทึบและเดินไดเฉพาะในท่ีมดืๆ เวลาเดินตองถลกบงขึ้นพันเอวไวจึงจะเดินจงกรมตอไปได 
การตอสูกับกิเลสเปนไปอยางทรหดอดทน ไดทําความเพียรตอสูกันอยูนานเปนเวลา ๑๐ วัน 
ความรูสึกและนิมิตเหลาน้ันจึงจะสงบลงและหายไป  

เมื่อถึงหนาแลง (ป ๒๔๙๐) หลวงพอจึงกราบลาทานอาจารยกินรี เพื่อแสวงหาวิเวกตอไป กอนจากทานอาจารยกินรีไดใหโอวาทวา ทานชา... 
อะไรๆก็พอสมควรแลว แตใหทานระวังการเทศนนะ ตอจากนั้นก็ไดเดินทางไปเร่ือยๆ แสวงหาท่ีวิเวกบําเพ็ญสมณธรรมตอไป 
จนเดินธุดงคไปถึงบานโคกยาว จังหวัดนครพนม ไปพักอยูในวัดรางแหงหน่ึงหางจากหมูบานประมาณ ๑๐ เสน ในระยะน้ีจิตสงบและเบาใจ 
อาการมุงจะเทศนก็เร่ิมปรากฏขึ้นมา  

เหตุการณแปลกครัง้ท่ี ๓ เมื่อไดปฏิบติัธรรมอยูที่วัดรางแหงน้ัน วันหนึ่งเขามีงานในหมูบานมีมหรสพ เปดเคร่ืองขยายเสียงดังอื้ออึงมาก 
ขณะน้ันหลวงพอกําลังเดินจงกรมอยู เปนเวลาประมาณ ๔ ทุมเดินไดนานพอสมควรจึงน่ังสมาธิบนกุฏิ ชั่วคราว 
ขณะท่ีนั่งอยูนั้นจิตใจเขาสูความสงบ จนมีความรูสึกวา เสียงเปนเสียง จิตเปนจิตไมปะปนกัน ไมมีความกังวลอะไรทั้งส้ิน 
อาการเหลาน้ีปรากฏเปนเวลานาน ถาจะอยูตลอดคืนก็ไดจนจิตเกิดความรูสึกวา เอาละพักผอนเสียท ีจึงมีการพักผอนตามภาพของสังขาร 
พอเอนกายลงศีรษะยังไมถึงหมอน ดวยติเต็มเปยม จิตมีการนอมเขาสูมรณติเปนคร้ังแรก จนกระทั่งจิตดําเนินเขาไปผานจุดอันหนึ่ง 
ไดปรากฏวารางกายระเบิดเปนผุยผง อาการจิตน้ันทะลุเขาสูจุดแหงความสงบใสสะอาดอีกตอไป เม่ือเวลานาน พอสมควรแลว 
จึงมีอาการถอนออกมาเปนปกติธรรมดาอีกพักหนึ่ง แลวก็มีอาการดําเนินเขาไปถึงจุดอยางเกา 
รางกายมีกําลังระเบิดรุนแรงละเอียดยิ่งกวาคร้ังแรกประมาณ ๓ เทา แลวก็ทะลุเขาสูจุดนานพอสมควร 
จึงมีอาการถอนออกมาถึงปกติจิตธรรมดา แลวก็มีอาการนอมเขาไปผานจุดอยางเกามีการระเบิดอยางรุนแรงยิ่งกวาคร้ังท่ีสองต้ัง ๓ เทา 
จนคลายๆกับโลกนี้แหลกละเอียดไมมอีะไรเหลือ แลวจึงทะลุเขาสูจุดมุงสงบใสสะอาด ทั้งละเอียดยิ่งขึ้นถึง ๓ เทา 
แลวมีการถอนออกมาอีกเชนเคย จึงมีความวิตกเกิดขึ้นวาน่ีคืออะไร? มีคําตอบเกิดขึ้นวา สิ่งนี้ไมตองสงสัย สิ่งนี้คอืของเปนเอง 
ตอจากนั้นมาก็มีความเบาใจ...ยากแกการที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจได ลักษณะท่ีกลาวมาน้ีเราไมตอง ปรุงแตงเปนพลังจิตท่ีเปนเองของมัน 
หลังจากน้ันการปฏิบัติมีความรูสึกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียว เม่ือพกั  



อยูที่วัดรางบานโคกยาวไดครบ ๑๙ วัน จึงเดินธุดงคไปตามบานเล็กบานนอยเร่ือยไป การแสดงธรรมและการแกปญหาของตนเองและผูอื่น 
รูสึกวามีความคลองแคลวมาก ไมมีความสะทกสะทานอะไรเลย  

ชนะใจตนยอมพนภัย 

ในระยะเดินธุดงคระยะน้ี นอกจากมีพระเล่ือมเปนเพื่อนแลวก็ยังมีเด็กเปนลูกศิษยอีก ๒ คน เดินตามไปดวยแตเปน 
เด็กพิการ...คนหนึ่งหูหนวก อีกคนหน่ึงขาเปเขายังอุตสาหรวมเดินทาง ดวยและทําใหไดขอคิดอันเปนธรรมะสอนใจอยูหลายอยาง 
คนหนึ่งน้ันขาด ีตาดี แตหูพิการ อีกคนหูดี ตาดี แตขาพิการ เวลา 
เดินทางคนขาเปเดนิไปบางคร้ังขาขางท่ีเปก็ไปเก่ียวขางท่ีดีทําใหหกลมหกลุกบอยๆ คนท่ีหูหนวกนั้นเลา 
เวลาเราจะพูดดวยตองใชมือใชไมประกอบแตพอมันหันหลังใหก็อยาเรียกใหเม่ือยปากเลย เพราะเขาไมไดยิน 
เมื่อมีความพอใจ...ความพิการนั้นไมเปนอุปสรรค ขัดขวางในการเดินทาง...ความพิการ แมตัวเขาเองก็ไมตองการ 
พอแมของเขาก็คงจะไมปรารถนาอยากใหลูกพิการอยางน้ัน แตก็หนีกฎของกรรมไมพน จริงดังท่ีพระพุทธองคตรัสวาสัตว 
ทั้งหลายมีกรรมเปนของๆ ตนมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนแดนเกิดฯลฯ เม่ือพิจารณาความพกิารของเด็กที่เปนเพื่อนรวมเดินทาง 
ยังกลับเอามาสอนตนเองวา เด็กท้ังสองพิการกายเดินทางได จะเขารกเขาปาก็รู แตเราพิการใจ (ใจมีกิเลส) 

จะพาเขารกเขาปาหรือเปลา...คนพิการกายอยางเด็กนี้มไิดเปนพิษเปนภัยแกใคร แตถาคนพิการใจมากๆ 
ยอมสรางความวุนวายยุงยากแกมนุษยและสัตว ใหไดรับความเดือดรอนมากทีเดียว  

คร้ันวันหนึ่งเดินทางไปถึงปาใกลหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งอยูในเขตจังหวัดนครพนม เปนเวลาค่ําแลว และไดตกลงจะพักในปาแหงน้ัน 
และไดมองไปเห็นทางเกาซ่ึงคนไมคอยใชเดินเปนทางผานดงใหญเปนลําดับไปถึงภูเขา พลันก็นึกถึงคําสอนของคนโบราณวา 
เขาปาอยานอนขวางทางเกา จึงเกิดความสงสัยอยากจะพสิูจนดูวาทําไมเขาจึงหาม...จึงตกลงกับทานเล่ือมใหหลีกจากทางเขาไปกาง 
กลดในปาสวนหลวงพอทานก็กางกลดตรงทางเกาน่ันแหละ ใหเด็กสองคนอยูที่ก่ึงกลางระหวางกลดสองหลัง 
คร้ันเวลาจําวัตรหลังจากน่ังสมาธิพอสมควรแลว ตางคนตางก็พัก แตทาน(หลวงพอชา) คิดวา 
ถาเด็กมองมาไมเห็นใครเขาอาจจะกลวัจึงเลิกผามุงขึ้นพาดไวที่หลังกลดแลวก็นอนตะแคงขวางทางอยู ใตกลดน่ันเอง 
หันหลังไปทางปาหันหนามาทางบาน แตพอกําลังเตรียมตัวกําหนดลมหายใจเพื่อจะหลับ ทันทีนั้นหูก็แววไดยินเสียงใบไมแหงดังกรอบแกรบๆ 
ซึ่งเปนอาการกาวเดินอยางชาๆ เปนจังหวะใกลเขามา...ใกลเขามาจนไดยินเสียงหายใจ และวาระจิตก็บอกตัวเองวา เสือมาแลว จะเปนสัตว 
อื่นไปไมได เพราะอาการ กาวเดินและเสียงหายใจมันบงอยูชัดๆ เม่ือรูวาเสือเดินมา...เราก็คิดหวงชีวิตอยูระยะหนึ่ง 
และพลันจิตก็สอนตนเองวา อยาหวงชีวิตเลย แมเสือจะไมทําลาย เจาก็ตองตายอยูแลว 
การตายเพ่ือรักษาสัจธรรมยอมมีความหมายเราพรอมแลว...ที่จะเปนอาหารของมัน ถาหากเราเคยเปนคูกรรมคูเวรกันมาก็จงไดใชหนี้กันเสีย 
แตถาหากเราไมเคยเปนคูเวรกับมัน มันคงจะไมทําอะไรเราได พรอมกับจิตนอมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง 
เมื่อเรายอมและพรอมแลวที่จะตาย จิตใจก็รูสึกสบาย ไมมีกังวล และปรากฏวาเสียงเดินของมันเงียบไป ไดยินแตเสียงหายใจ... 
กะประมาณอยูหางจากทาน ๖ เมตร ทานนอนรอฟงอยูสักครู เขาใจวามันคงจะยืนพิจารณาอยูวา ใครเลา...มานอนขวางทางขาฯ 
แตแลวมันคิดอยางไรไมทราบมันจึงหันหลังเดินกลับไป เสียงกรอบแกรบของใบไมแหงดังหางออกไปๆ จนกระทั่งเงียบหายไปในปา...  

หลวงพอเลาวาเมื่อเราทอดอาลัยในชีวติวางมันเสีย ไมเสียดาย ไมกลัวตาย ก็ทําใหเราเกิดความสบายและเบาใจจริงๆ คืนนั้นก็ผานไปจนได 
เวลาต่ืนขึ้นบําเพ็ญธรรม หลังจากบิณฑบาตมาฉันแลวก็ออกเดินทางตอไป...เพราะทานไดรูแลววาทําไมคนโบราณจึงสอนไววา 
เขาปาอยานอนขวางทางเกา  

หลวงพอและคณะไดออกเดินทางไปถึงแมน้ําสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมจนกระทั่งถึงแมน้ําโขงขามไป นมัสการพระพุทธบาทพลสันต์ิ 
ฝงลาว แลวจึงขามกลับมา ยอนกลับมาทางอําเภอศรีสงคราม  

พักอยูบานหนองกาในเวลานั้นบริขาร ไมสมบูรณเนื่องจากหางหมูญาติและขาดผูมีศรัทธา บาตรท่ีใชอยูนั้นรูสึกวาเล็กและมีรูร่ัวหลายแหง 
เกือบใชไมได พระวัดหนองกาจึงถวายบาตรขนาดกลางมีชองทะลุนิดหนอย แตไมมีฝาบาตร จะหาฝาท่ีไหนก็ไมได 
ขณะเดินจงกรมอยูก็คิดไดวา จะเอาหวายถักเปนฝาบาตร จึงใหโยมเขาไปหาหวายมาให เกิดกังวลในการหา บริขาร 



คืนวันหน่ึงขณะท่ีจดุไตกําลังเอาหวายถักเปนฝาบาตรอยู จนขี้ไตหยดลงถูกแขนพองขึ้น รูสึกเจ็บแสบ จึงเกิดความรูสึก ขึ้นวา 
เรามามัวกังวลในบริขารมากเกินไป จึงไดปลอยวางไว เร่ิมทํากรรมฐานตอไปไดเวลานานพอสมควรจึงหยุดเพื่อจะพักผอน 
แตพอเคลิ้มไปจึงเกิดสุบินนิมิตวา สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา เสด็จมาเตือนวา พฺเพอิเมปริกฺขาราปฺจกฺขนธฺาน ํปริวาราเยว 
บริขารท้ังปวงเปนเพียงเครื่องประดับขันธ ๕ เทาน้ัน พอจบพุทธภาษิตน้ีเทาน้ันก็รูสึกตัวพรอมท้ังลุกขึ้นนั่ง ทันที 
เปนเหตุใหพิจารณาไดความวา การไมรูจักประมาณในการ บริโภคบริขารมีความกังวลในการจดัหายอมเปนการยุงยาก 
ขาดการปฏิบัตธิรรมยอมไมไดรับผลอนัตนพึงปรารถนา  

พ.ศ. ๒๔๙๑ (พรรษาท่ี๑๐) ในระยะตนปนี้เองหลวงพอ จึงยายจากบานหนองกา เดินทางไปไดระยะไกลพอสมควร จึงไดขอคดิวา 
การคลกุคลอียูรวมกับผูมีปฏิปทาไมเสมอกัน ทําใหเกิดความลําบาก จึงไดตกลงแยกทางกันกับพระเล่ือม ตางคนตางไปตามชอบใจ 
ทานเล่ือมนําเด็กสองคนน้ันไปสงบานเขา สวนหลวงพอก็ออกเดินทางไปคนเดียว จนกระทั่งเดินมาถึงวัดรางในปาใกลบานขานอย 
ซึ่งอยูในเขตอําเภอศรีสงคราม นั่นเอง เห็นวาเปนที่วิเวกเหมาะแกการบําเพ็ญธรรมจึงไดพักอยูที่วัดรางน้ัน 
บําเพ็ญเพียรไดเต็มท่ีมีการสํารวมอยางดีเพื่อใหเกิดความรู มิไดมองหนาผูใสบาตร และผูถวายอาหารเลย 
เพียงแตรับทราบวาเปนชายหรือหญิงเทาน้ัน เดินจงกรมอยูจนเทาเกิดบวมเดินตอไปไมได จึงพักจากการเดิน ไดแตนั่งสมาธิอยางเดียว 
ใชตบะธรรมระงับ อาพาธเปนเวลา ๓ วัน เทาจึงหายเจ็บ การเทศนก็ดี การรับแขกก็ดี ทานก็งดไวเพราะตองการความสงบ 
สระยะท่ีปฏิบัติอยูนั้น ทั้งๆ ที่ไดแยกทางกับเพื่อนมาเพราะไมอยากคลุกคลีแตก็เกิดความอยากจะไดเพื่อนที่ดีๆ อกีสักคน จึงเกิดคําถามขึ้นวา 
คนดีนะ อยูท่ีไหน? ก็มีคําตอบเกิดขึน้วา คนดีอยูท่ีเรานีแ่หละ ถาเราไมดีแลวเราจะอยูท่ีไหนกบัใครมันก็ไมดีท้ังนั้น 
จึงไดถือเปนคติสอนตนเองมาจนกระทั่งทุกวันน้ี... เมื่ออยูที่นั่นไดครบ ๑๕ วันแลวจึงออกเดินทางตอไปผานบานขาใหญมาถึงกลางปา 
พักผอนอยูเกิดกระหายนํ้ามาก บอนํ้าก็ไมมี จึงเดินตอไป พอจวนจะถึงแองนํ้าท่ีแหงแลง เกิดฝนตกลงมาอยางแรง 
น้ําฝนปนดินไหลลงรวมในแอง ดวยความกระหายจึงลวงเอาหมอกรองนํ้าเดินลงไป เอาหมอกรองจุมลงไปในน้ํา 
แตเพราะนํ้าขุนมากจึงไมไหลเขาในหมอกรองเลยไมไดฉนัน้ําจึงอดทนตอความกระหายเดินทาง ตอไป...  

ผูหมดความโกรธ 

เมื่อหลวงพอเดินทางมาจนกระท่ังถึงวัดปาซ่ึงต้ังอยูในเขต ปาชา (เปนที่พักสงฆ) อยูในเขตจังหวัดนครพนม 
เปนเวลาจวนจะเขาพรรษาอยูแลวหลวงพอจึงขอพักกับหัวหนาสงฆ มีนามวา หลวงตาปุม ไดสนทนาธรรมกันนานพอสมควร ไดยินหลวงตา 
รูปนั้นพูดวา ทานหมดความโกรธแลว จึงเปนเหตุใหหลวงพอนึกแปลกใจ เพราะคําพูดเชนนี้ทานไมเคยไดยินใครพูดมากอน 
จึงคิดวาพระองคนีจ้ะดีแตพูด หรือวาดีเหมือนพูด เราจะตองพิสูจนใหรู จึงตัดสินใจขออยูเพือ่การศึกษาธรรมะ แตเนื่องจากหลวงพอไปรูปเดียว 
ทั้งอัฏฐบริขารก็เกาเต็มที เขาไมรูตนสายปลายเหตุเพราะไมมีใครรับรอง ถึงแมจะขอจําพรรษาอยูดวย ทานเหลาน้ันก็ไมยอมเลยตกลงกันวา 
จะใหไปอยูที่ปาชาคนจีนซึ่งอยูนอกเขตวัดไมไกลนัก หลวงพอก็ยินดีจะไปอยูที่นั่นแตพอถึงวันเขา 
พรรษาหลวงตาปุมและคณะจึงอนุญาตใหจําพรรษาในวัดได  

ตอนหลังๆ ไดทราบวาหลวงตาปุมเกิดความลังเลใจ ตัดสินใจไมไดวาจะใหจําพรรษาอยูนอกวัดหรือในวัด จึงไปปรึกษาทานอาจารยบุญมา 
ไดทราบวาอาจารยบุญมาไดแนะวา พระท่ีมีอายุพรรษามาก มารูปเดียวอยางน้ีจะใหจําพรรษานอกวัดดูจะ ไมเหมาะ 
บางทีทานอาจจะมีดีของทานอยู ควรใหจําพรรษาในวัดน่ันแหละ  

ดังน้ันหลวงตาปุมและคณะจึงอนุญาตใหอยูจําพรรษา ในวัดได แตตองทําตามขอกติกาดังน้ี  

๑.ไมใหรับประเคนของจากโยม เปนแตเพียงคอยรับจากพระรูปอื่นที่สงให  

๒.ไมใหรวมสังฆกรรม (อุโบสถ) เปนแตเพียงใหบอกบริสุทธิ์  

๓.เวลาเขาท่ีฉันใหนั่งทายแถวของพระตอกับสามเณร  



หลวงพอยินดีทําตามทุกอยาง แมทานจะมีพรรษาได ๑๐ พรรษาก็ตาม ทานกลับภูมิใจและเตือนตนเองวา จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไมแปลก 
เหมือนเพชรนลิจินดา จะวางไวท่ีไหนก็มีราคาเทาเดิม และจะไดเปนการลดทิฏฐิมานะใหนอยลงดวย เม่ือปลงตกเสียอยางน้ี 
จึงอยูไดดวยความสงบสุข หลวงพอเลาวาเม่ือเราเปนคนพูดนอย คอยฟง คนอื่นเขาพูดแลวนํามาพิจารณาดู ไมแสดงอาการท่ีไมเหมาะ ไมควร 
คอยสังเกตจริยาวัตรของทานเหลาน้ันยอมทําใหได บทเรียนหลายๆอยาง ภิกษุสามเณรเหลาน้ันก็คอยสังเกตความบกพรองของหลวงพออยู 
เขายังไมไวใจ เพราะเพิ่งมาอยูรวมกันเปนพรรษาแรก  

เมื่อการอยูจําพรรษาไดผานไปประมาณคร่ึงเดือน ทั้งๆ ที่ทานทราบวา ภิกษุสามเณรยังระแวงสงสัยในตัวทานอยู แตหลวงพอก็วางเฉยเสีย 
มุงหนาตอการปฏิบัติธรรม ทานนึกเสียวาเขาชวยระวังรักษาความบกพรองใหเราน้ันดีแลว 
เปรียบเหมือนมีคนมาชวยรักษาความสกปรกมิใหแปดเปอนจึงเปนการดีเสียอีก...  

ตามปกติหลังจากฉันเชาเสร็จแลว ทานนําบริขารกลับกุฏิ เมื่อเก็บไวเรียบรอยแลว 
หลวงพอมักจะหลบไปพักเพื่อพิจารณาคนหาธรรมในเขตปาชา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัด ตรงกลางปาชาเขาปลูกศาลาเล็กไวหลังหนึ่ง 
เมื่อมองจากศาลายอมมองเห็นหลุมฝงศพและฝงเถาถานกระดูกของเพื่อนมนษุยเปนหยอมๆ ทําใหนึกถึงขอธรรมะท่ีเคยพิจารณาวา อธุวัง เม 

ชีวิตัง ชีวิตของเราไมยั่งยืน, ธุวัง เมสมรณงั ความตายของเรายั่งยืน,สอน ิยะตัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเราไมเทีย่ง, นิยะตัง เมสมะระณัง 
ความตายของเราเท่ียง, สักวันหนึ่งเราก็จะตองทับถมดินเหมือนคนเหลาน้ัน เราเกิดมาเพื่อถมดนิใหสูงขึ้นหรือ? หรือเกิดมาทําไม...  

อยูตอมาวันหน่ึง ขณะท่ีหลวงพอกําลังพิจารณาธรรมชาติของตนไมใบไม เถาวัลยตางๆ อยูที่ศาลาเล็กกําลังสบายอารมณ 
มีกาตัวหนึ่งบินมาจับก่ิงไมใกลๆศาลา สงเสียงรอง กา...กา... ทานไมสนใจเพราะนึกวาคงรองไปตามประสาสัตว แตที่ไหนได 
พอมันรูวาเราไมสนใจมันจึงล่ืนลงมาจับที่พื้นตรงหนาเรา หางกันเพียงประมาณ ๒ เมตร ปากมันคาบหญาแหงคาบแลววางๆ 
พลางรองวากวาวๆ...เหมือนมันจะยื่นหญาแหงใหพอเราสนใจมองดู และรับทราบในใจวา อื้อ...เจามาบอกอะไรเลา...กาก็บินหนีไป 
อยูตอมาประมาณ ๓ วนัมีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ ๑๓-๑๔ ป ปวยเปนไขและตายไป เขาจึงนํามาเผาในปาชาไมไกลจากศาลา 
และหลังจากเขาสวดมนตทําบุญแลวได ๓-๔ วัน ขณะท่ีหลวงพอกําลังน่ังพิจารณาธรรมอยูก็มีกาบินมาจับก่ิงไมขางศาลาอีก 
เมื่อเราไมสนใจมันก็บินลงมาจับดินและแสดงอาการเหมือนคร้ังแรก พอหลวงพอมองดูมันและรับทราบ 
กาตัวนั้นก็บินหนีไป...อยูตอมาอีกประมาณ ๓ วัน พี่ชายของเด็กที่ตายไปแลวนั้น ซึ่งมีอายุประมาณ ๑๕-๑๖ 
ปเกิดปวยเปนไขกะทันหันและก็ตายอีกพวกญาตินํามา เผาในปาชาน้ันอีก หลังจากทําบุญตักบาตรแลวประมาณ ๓-๔ วัน 
ขณะท่ีหลวงพอนั่งพักอยูในศาลากลางปาชา ก็มีกาบินมาเกาะ ก่ิงไม สงเสียงรองเหมือนเกา เม่ือไมสนใจมันก็บินลงมาจับพื้น 
คาบหญาแหงเหมือนจะยื่นให คาบวางๆพอรับทราบวา อะไร กันเลาจะมาบอกอะไรอีก...กาตัวนั้นก็บินหนีไป หลวงพอจึงคิดวา ๒ 
คร้ังกอนมันทําอยางน้ีมีคนตาย ๒ คน แตคราวน้ีมันมาทําอีก ทําไมจะมีคนตายอีกหรือ อยูตอมาอีก ๓-๔ วัน 
พี่สาวของเด็กพวกนั้นซึ่งมีอายุประมาณ ๑๘-๑๙ ป ปวยเปนไขและก็ไดตาย ลงอีกและไดนํามาเผาท่ีปาชาน้ันอีก 
ความทุกขเปนอันมากดูเหมือน จะมารวมแผดเผาพอแมและญาติของเด็กพวกนั้นใหเกรียมไหมรองไหจนแทบจะไมมีน้ําตาออกช่ัวระยะ 
เพียงคร่ึงเดือนเขาตอง สูญเสียลูกไปต้ัง ๓ คน หลวงพอไดมาเห็นภาพของคนเหลาน้ันผูไดรับความทุกขโศก 
ยิ่งทําใหเกิดธรรมะเตือนตนมิใหประมาท ในการทําความเพียร ความทุกขความโศกยอมเกิดจากของท่ีเรารักเราหวงแหน 
ซึ่งเปนความจริงท่ีพระพุทธองคตรัสไวนานแลวและเปนความจริงเสมอไป 
อาศัยศาลากลางปาชาและหลุมฝงศพเปนที่มาแหงธรรมะสอนใจมิใหประมาทเปนอยางดี...  

ในพรรษาท่ีอยูวัดปาแหงน้ี จิตใจรูสึกมีความหนักแนนและเขมแข็งพอสมควร การทําความเพียรก็เปนไปอยางสมํ่าเสมอ 
และการเคารพตอกฎกติกาที่ต้ังไวก็มิไดบกพรองมีความสาํรวม สระวังอยูมิไดประมาท พระพุทธองคตรัสวา ศีลจะรูไดเพราะ อยูรวมกันนานๆ 
ดังน้ันของส่ิงใดท่ีเห็นวาไมถูกตองตามพระวินัย หรือรับประเคนแตไมไดองคแหงการประเคน หลวงพอก็ไมฉัน 
จะพิจารณาฉันเฉพาะสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองตามพระวินัยเทาน้ัน  

ในพรรษาน้ันหลวงพอทําความเพียรหนักยิ่งขึ้น แมฝน จะตกก็ยังเดินจงกรมอยู เพื่อคนหาทางพนทุกขมีเวลาจําวดันอย ที่สุด 
วันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตวา ไดออกไปในท่ีแหงหนึ่ง ไปพบคนแกและปวย รองครวญครางมีคนพยุงตัวใหลุกขึ้นนั่ง 
หลวงพอพิจารณาดูแลวก็เดินผานไป จึงไปพบคนเจ็บหนกัจวนจะตาย มีรางกายซูบผอม 



จะหายใจแตละคร้ังทําใหมองเห็นกระดูกซี่โครงไลกันเปนแถวๆ ทําใหเกิดความสังเวชจึงเดินเลยไป จึงไปพบ 
คนตายนอนหงายอาปากยิ่งทําใหเกิดความลดใจมาก เมื่อ รูสึกตัวก็ยังจําภาพในฝนนั้นไดดีอยู จึงคิดหาทางพนทุกข 
รูสึกเบ่ือหนายตอชีวิตคิดอยากจะปลีกตัวขึ้นไปอยูบนยอดเขาประมาณ ๗ วัน ๑๕ วัน จึงจะลงมาบิณฑบาต แตมีปญหาเร่ืองนํ้าด่ืมจะตอง 
ดื่มทุกวัน จึงนึกถึงกบในฤดูแลงมันอยูในรูอาศัยน้ําเยี่ยวมนัเองมันก็มีชีวิตอยูได เม่ือคิดไดดังน้ันจึงตกลงจะฉันน้ําปสสาวะของ ตัวเอง 
จึงทําการทดลองดูกอน วันน้ันหลังจากฉันอาหารแลว จึง ดื่มนํ้าบริสุทธิ์จนอิ่ม อยูไดประมาณ ๓ ชั่วโมง 
รูสึกปวดปสสาวะเวลาปสสาวะออกมาจึงเอาแกวมารอง ไวเสร็จแลวจึงเทหนาฝาออก นิดหนึ่ง จึงยกขึ้นดื่มรูสึกวามีรส เค็ม ทีนี้อยูไดประมาณ 
๒ ชั่วโมง ก็ปวดปสสาวะอีก เวลาปสสาวะออกก็เอาแกวมารองเสร็จแลวก็ดื่มเขาไปอีก คราวน้ีอยูไดประมาณ ๑ ชั่วโมง ก็ปวดปสสาวะอีก 
เวลาถายปสสาวะก็เอาแกวมารองไวเสร็จแลวก็ดื่มเขาไปอกี ไดประมาณ ๒๐ นาทีก็ปวดปสสาวะ และก็ทําอยางเกา ดื่มเขาไปอีก คราวน้ีอยูได 
๑๕ นาทีก็ปวดอีกถายออกมาแลวดื่มเขาไปอีกและอยูไดประมาณ ๕ นาที ปวดปสสาวะ 
และถายออกมาหาอะไรรองแลวดื่มเขาไปคราวน้ีกะวาพอตกถึงกระเพาะก็ไหลออกเปนปสสาวะ เลยมีสขีาวๆ จึงไดเกิดความรูสึกวา 
น้ําปสสาวะเปนเศษของน้ําแลว จะอาศัยดื่มอีกไมได จึงทอดอาลัยในการท่ีจะหานํ้าด่ืมเชนวิธนีั้น  

นอกจากนั้นยังหัดปลงผมดวยตนเอง เลยเปนนิสยัมาจนทุกวันนี้ และเปนแบบอยางใหศิษยทั้งหลายไดทําตาม 
เมื่อคิดวาไมอาจไปอยูบนยอดเขาไดก็คิดหาวิธีใหม โดยทําการอดอาหารคือ ฉันวันเวนวันลับกันไป ทําอยูประมาณ ๑๕ วัน 
และในระหวางน้ีทําใหรางกายรอนผิดปกติเหมือนถูกไฟเผามีอาการทุรนทุรายแทบจะทนไมไหว จิตใจก็ไมสงบ จึงนึกไดวา มิใชทาง...ทำให 
นึกถึง อปณณกปฏปิทา คือ ขอปฏิบัติไมผิด ไดแก โภชะเนมัตตัญุตา รูจักประมาณในการฉันอาหารพอสมควร ไมมาก ไมนอย สํารวม 
อินทรียต่ืนขึ้นทําความเพียรไมเกียจคราน และเมื่อนึกได จึงหยุดวิธีทรมานนั้นเสีย 
กลับฉันอาหารเปนปกติวันละคร้ังด่ังเดิมบําเพ็ญสมณธรรมไดจิตใจก็  

สงบดีเวลาเขาสมาธิ สามารถถอดรูปรางโดยมองเห็นรูปรางของตนอีกรางหน่ึงน่ังอยูขางหนาดวยความชัดเจน 
มิไดงวงนอนปราศจากนิวรณทุกอยาง รูสึกวาการปฏิบัติก็สะดวกดีจิตใจสงบเย็น...เม่ือออกพรรษาแลว 
หลวงตาปุมชวนขามไปต้ังสํานักกรรมฐานอยูทางฝงประเทศลาว หลวงพอไมเห็นดีดวย จึงไมยอมไป พอจวนจะสิน้ปหลวงตาจึง 
พาลูกวัดยายหนีไปจากวัดน้ันไดประมาณ ๗ วัน หลวงพอก็ไดยายจากที่นั่นไปเชนกัน  

พ.ศ.๒๔๙๒ (พรรษาท  ี่๑๑) เมื่อออกจากวัดปาอําเภอศรีสงครามแลว หลวงพอก็เดินทาง ขึ้นสูภูลังกาซ่ึงอยูในเขต 
อ.บานแพงจ.นครพนมไดไปพักสนทนาธรรมกับอาจารยวัน เปนเวลา ๓ วัน จึงไดเดินธุดงคไปเร่ือยๆ 
นานพอสมควรจึงไดลงจากภูลังกามากราบทานอาจารยกินรี วัดปาหนองฮี อีกทีหนึ่ง ทานอาจารยกินรีไดเตือนติวา 
ทานชา...เอาละการเท่ียวธุดงคก็พอสมควรแลว ควรจะหาท่ีอยูเปนหลักแหลงท่ีราบๆ หลวงพอจึงเรียนทานวา กระผมจะกลับบาน 
ทานอาจารยกินรีจึงพูดวา จะกลับบาน คิดถึงใคร ถาคิดถึงผูใด ผูนั้นจะใหโทษแกเรานะ 
หลวงพอชาจึงไดกราบลาทานอาจารยกินรีเดินทางตอมาเปนเวลาหลายวัน จนกระทั่งไดมาถึงบานปาตาว ต.คําเตย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
(แตสมัยนั้นขึ้นกับ จ.อุบลฯ) ไดพักอยูที่ปาไมไกลจากบานเทาใดนัก ไดมีโอกาส 
เทศนสั่งสอนประชาชนแนะแนวทางแหงการปฏิบัติธรรมแกคนในถ่ินนั้นจนเกิดความเล่ือมใสพอสมควร และไดพกัอยูเปนเวลา ๒ เดือน 
จึงไดลาญาติโยมเดินทางลงมาทางใตกอนจะจากมาโยมไดมอบเด็กคนหน่ึงเปนศิษย เม่ือเดินทางมาอําเภอวารินฯ 
แลวหลวงพอจึงใหเด็กชายทองดีผูเปนศิษย บรรพชาเปนสามเณรท่ีวัดวารินทราราม เม่ือหลวงพอเดินทางมาถึงบานเกิดแลว 
จึงไดไปพักอยูที่ปาชาบานกอ เปนเวลา ๗ วัน มีโอกาส ไดเทศนใหญาติโยมฟงพอรูแนวทางบางเปนบางคนแลว หลวงพอจึงไดออกเดินทางไป 
อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษและได พักอยูในปาใกลบานสวนกลวยและในพรรษาท่ี ๑๑ นี้ก็ไดจําพรรษา อยูที่บานสวนกลวย 
(ปจจุบันสถานที่นัน้เขาสรางเปนวัดแลว) และในพรรษาน้ีไดเกิดเหตุการณอันเปนบุรพนิมิตดังตอไปน้ี...  

๑.คืนวันหน่ึงเม่ือหลวงพอเดินจงกรม นั่งสมาธิเปนเวลา พอสมควรแลวจึงพกัผอนจําวัด ไดเกิดสุบินนิมิตไปวา... มีคนเอาไขมาถวายหน่ึงฟอง 
พอหลวงพอรับแลวจึงโยนไปขางหนา ไขฟองนั้นแตกเกิดเปนลูกไกสองตัววิ่งเขามาหาจึงยื่นมอืทั้งสอง ออกไปรับขางละตัว 
พอถูกมือก็กลายเปนเด็กชายสองคน พรอมกับไดยินเสียงบอกวา คนอยูทางขวามือชื่อ บุญธรรม คนที่อยูทางซายมือชื่อ บุญธง 
ปรากฏวาหลวงพอไดเลี้ยงเด็กสองคนน้ันไวกําลังเติบโตนารักวิ่งเลนไดแลว ตอมาเด็กชายบุญธงปวยเปนโรคบิด 
อยางแรงพยายามรักษาจนสุดความสามารถ แตก็ไมหายจนกระท่ัง เด็กนั้นไดตายอยูในมือ และไดยินเสยีงบอกวาบุญธงตายแลว 



เหลือแตบุญธรรมคนเดียว จึงรูสึกตัวต่ืนขึ้น จึงเกิดคําถามวา นี่คืออะไร? มีคาํตอบปรากฏขึ้นวา นี่คือสภาวธรรมท่ีเปนเอง 
จึงไดหายความสงสัย  

๒.ในคืนตอมาก็มอีาการอยางเดียวกัน พอเคลิ้มจะหลับไปก็เกิดสุบินวา หลวงพอชาไดต้ังครรภ รูสึกวาไปมาลําบากเหมือน 
คนมีครรภจริงๆแตก็มีความรูสึกในสุบินน้ันวาตัวเองก็ยังเปนพระอยู เม่ือครรภแกเต็มท่ีครรภจะคลอดจึงมีคนมานมินตไปบิณฑบาต 
พอไปถึงท่ีที่เขานมินตมองไปรอบๆ บริเวณเห็นลําธาร กระทอมไมไผขัดแตะกลางทุงนาและเห็นพระอยูบนเรือน ๓ รูป 
ไมทราบวามาจากไหน...โยมเขาพากันถวายอาหารบิณฑบาตพระ ๓ รูปนั้น 
ฉันอยูขางบนแตหลวงพอชาปรากฏวาทองแกจวนจะคลอดเขาจึงใหฉันอยูขางลางพอพวกพระฉันจังหัน 
ทานหลวงพอชาก็คลอดเด็กพอดีและเปนเด็กชาย มีขนนุมน่ิมบนฝามือและฝาเทา มีอาการ ยิ้มแยมแจมใส ทองปรากฏวาแฟบลง 
นึกวาตัวเองคลอดจริงๆ จึง เอามือคลําดูแตก็ไมมีสิ่งเปรอะเปอนใดๆ ทําใหนึกถึงพระพุทธองค ที่ทรงประสูติจากครรภพระมารดา 
คงจะไมเปรอะเปอนมลทินใดๆ เชนกัน และเวลาฉันจังหันพวกโยมพิจารณากันวา ทานคลอดบุตรใหมจะเอาอะไรใหฉัน เขาจึงเอาปลาหมอปง 
๓ ตัวใหฉัน รูสึกวาเหนื่อยออนไมอยากฉัน แตก็อดใจฉันไปเพื่อฉลองศรัทธา เขา เพราะมันไมมีรส ชาติอะไร 
กอนจะฉันจึงสงเด็กใหโยมอุมไว พอฉันเสร็จเขาจึงสงเด็กคืนมาให พอถึงมือรับไวเด็กพลัดตกหลนจากมือแลวจึงรูสึกตัวต่ืนขึ้น เกิดคําถามวา 
นี่คืออะไร? มีคําตอบวา นี่คือภาวะท่ีเปนเองท้ังน้ัน เลยหมดความสงสัย  

๓.คืนที่สามตอมาก็อยูในอาการดังกลาวน่ันแหละพอพักผอนเคล้ิมหลับไปก็เกิดสุบิน วาไดรับนิมนตใหขึ้นไปยอดเขากับ สามเณรรูปหนึ่ง 
ทางขึ้นเขาน้ันเปนทางเวียนขึ้นไปเหมือนกนหอย วันน้ันเปนวันเพ็ญ และภูเขาก็สูงมากพอขึ้นไปถึงแลวรูสึกวาเปนที่รมร่ืนดีมีมานปูพื้นและก้ัน 
เพดานสวยงามมากจน 
หาที่เปรียบไมได แตเวลาจะฉันเขาก็นมินตลงมาท่ีถ้ําขางภูเขามีโยมแม  
(แมพิมโยมมารดา) และนามีพรอมญาติโยมเปนบริวารจํานวนมากไปถวาย อาหาร อาหารที่ถวายน้ันโยมแมไดแตงและผลไมอื่นๆ 
สวนนามีไดไกยาง เปดยางมาถวาย หลวงพอจึงทักขึ้นวา โยมมีอยูเห็นจะมีความสุขนะ ไดไกยางเปดยางมาถวายพระ โยมมีก็ยิ้มแยมแจมใสดี 
เมื่อฉันอาหารเสร็จแลวไดเทศนใหเขาฟงนานพอสมควร เมื่อเทศนจบจึงรูสึกตัวต่ืนขึ้น  

พ.ศ.๒๔๙๓ (พรรษาที่๑๒) ในระหวางตนปไดรับจดหมายจากพระมหาบุญมี ซึ่งเคยเปนเพื่อนปฏิบัติมาดวยกัน 
แจงขาวเร่ืองการปฏิบัติธรรมของหลวงพอวัดปากนํ้าภาษีเจริญธนบุรี จึงไดเดนิทางลงไป และไดพักอยูกับพระมหาบุญมีที่วัดปากนํ้า ๗ 
วันไดมีโอกาส นมัสการหลวงพอเจาอาวาสไดสังเกตและพิจารณา ดูแลวเห็นวาเปนไปเพือ่รักษาโรคภัยบางอยาง ยังไมถูกนิสัย 
จึงไดเดินทางออกไปพักอยูที่วัดใหญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดปฏิบัติธรรมอยูรวมกับพระอาจารยฉลวย และหลวงตาแปลก 
และท่ีบริเวณใกลๆวัดมีสถานท่ีลําธารและกระทอมไมไผและส่ิงอื่นๆ เหมือนดังภาพที่ปรากฏในคราวฝนเห็นอยูทีบ่านสวนกลวยจริงๆ 
ไดจําพรรษาอยูที่วัดน้ัน ๒ พรรษา การปฏิบัติธรรมรวมกันนั้นเปนไปโดยความสะดวกและสามัคคีเปนอยางดี  

รักษาโรคดวยธรรมโอสถคร้ังท่ี ๒ ในป พ.ศ.๒๔๙๔ นั่นเอง หลวงพอปวยเปนโรคเก่ียวกับทองมีอาการบวมขึน้ทางดานซาย 
รูสึกเจ็บปวดที่ทองมาก และผมกับโรคหืดท่ีเคยเปนอยูแลวก็ซ้ําเติมอีก หลวงพอชาพิจารณาวา อันตัวเราน้ีก็อยูหางไกล ญาติพี่นอง 
ขาวของเงินทองก็ไมมี เมื่อปวยขึ้นมาคร้ันจะไปรักษาท่ีโรงพยาบาลก็ขาดเงินทอง จะเปนการทําความยุงยากแกคนอื่น 
อยากระน้ันเลยเราจะรักษาดวยธรรมโอสถโดยยึดเอาพระธรรมเปนที่พึ่ง ถามันจะหายก็หาย 
ถาหากมันทนไมไดก็ใหมันตายไปเสีย...จึงทอดธุระในสังขารของตนโดยการอดอาหารไมยอมฉันจะด่ืม 
เพียงแตน้ํานิดๆหนอยๆ เทาน้ัน...ทั้งไมยอมหลับนอน จึงไดแตเดินจงกรมและน่ังสมาธิลับกันไป เวลารุงเชาเพื่อนๆเขาไปบิณฑบาต 
หลวงพอก็เดินจงกรม พอเพื่อนกลับมาก็ขึ้นกุฏิ นั่งสมาธิตอไปมีอาการออนเพลียทางรางกาย แตกําลังใจดีมาก ไมยอทอตอสิ่งท้ังปวง 
หลวงพอเคยพูดเตือนวา การอดอาหารน้ันสระวังใหดี...บางทีจะทําใหเราหลง เพราะจิตคิดไปมองดูเพื่อนๆ 
เขาฉันอาหารนั้นเปนการยุงยากมีภาระมากจริงๆ เลยคิดวาเปน การลําบากแกตัวเองอาจจะไมยอมฉันอาหารเลย เปนทางให ตายไดงายๆเสียดวย 
เมื่อหลวงพออดอาหารมาไดครบ ๘ วัน ทานอาจารยฉลวยจึงขอรองใหกลับฉันดังเดิม โรคในกายปรากฏวา หายไป 
ทั้งโรคทองและโรคหืดไมเปนอีก หลวงพอจงึกลับฉัน อาหารตามเดิมและไดใหคําแนะนําไววาเม่ืออดอาหารหลายวัน เวลากลับฉัน 
สิ่งท่ีควรระวังก็คือ อยาเพิ่งฉันมากในวนัแรก ถา ฉันมากอาจตายได 
ควรฉันวันละนอยและเพิ่มขึ้นไปทุกวนัจนเปนปกติในระยะท่ีจําพรรษาอยูทีว่ัดใหญนั้นหลวงพอมิได 



แสดงธรรมตอใครอื่นมีแตอบรมตัวเองโดยการปฏิบัติและพิจารณาเตือนตนอยูตลอดเวลา เม่ือออกพรรษาแลวไดเดินทางไปพักอยูเกาะสีชัง 
เพื่อหาความสงบเปนเวลาหน่ึงเดือน และถือคติเตือนตนเองวา ชาวเกาะเขาไดอาศัยพื้นดินที่มีน้าํทะเลลอมรอบ ที่ที่เขาอาศัย 
อยูไดตองพนน้ําจึงจะเปนที่พึ่งได เกาะสีชังเปนที่พึ่งทางนอก ของสวนรางกาย เรามาอาศัยอยูที่เกาะน้ีคือท่ีพึ่งทางในซึ่งเปนท่ีอันน้ํา 
คือกิเลสตัณหาทวมไมถึง แมเราจะอยูบนเกาะสีชังแตก็ยังคนหาเกาะภายในอกีตอไป ผูท่ีทานไดพบ และอาศัยเกาะอยูไดนั้นทานยอมอยูเปนสุข 
ตางจากคนท่ีลอยคออยูในทะเล คือความทุกขซึ่งมีหวังจมนํ้าตาย ทะเลภายนอกมีฉลามและสัตว รายอื่นๆ แตทะเลภายในยิ่งรายกวาน้ันหลายเทา 
เมื่อไดธรรมะจากทะเล และเกาะสีชังพอสมควร ซึ่งเปนเวลาหน่ึงเดือนแลวจึงออกจากเกาะสีชงัเดินทางกลับวัดใหญ จ.อยุธยา 
และพักอยูที่วัดใหญเปนเวลานานพอสมควรจึงไดเดินทางกลับ มาบาน และไดมาพักที่ปาชาบานกอตามเคยมีโอกาส 
เทศนโปรดโยมแมและพ่ีชาย(ผูใหญลา) และญาติพี่นองหลายคน จนเปนเหตุใหงดทําปาณาติบาต และเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น 
พักอยูที่ปาชาบานกอเปนเวลา ๑๕ วัน จึงเดินทางตอไป  

พ.ศ.๒๔๙๕ (เปนพรรษาท่ี๑๔) ในระหวางตนปนี้ หลวงพอจึงไดเดินธุดงคขึ้นไปจนถึงบานปาตาว อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ซึ่งเปนสถานที่เคยอยูมากอน คราวน้ีไมไปอยูที่เกา ไปอยูจําพรรษาในปาหางจากหมูบาน ๒ กิโลเมตร ซึ่งปจจุบนั เปนที่พักสงฆบําเพ็ญธรรม 
หลวงพอไดมีโอกาส เทศนสั่งสอนประชาชนจนเต็มความสามารถ ทําใหเขาเขาใจในหลักคําสอน ในศาสนาดียิ่งขึ้น 
และเกิดความเล่ือมใสการรับแขกและการพบปะสนทนาธรรมมีมากและบอยคร้ังยิ่งขึ้น  

สถานท่ีพักแหงน้ันเรียกวา วัดถํ้าหินแตก เปนลานหินดาด ทางดานทิศเหนือของที่พักนั้นเปนแองนํ้ามีปลาชุมทางทิศตะวันออก 
ของแองนํ้าเปนคันหินสูงนิดหนอย 
ตอจากคันหินไปทางดานทิศตะวันตกเปนที่ลาดลงไปเวลานํ้าลนแองก็ไหลไปตามท่ีลาดลงสูเบื้องลางโดยมาก 
มีพวกปลาดุกพยายามตะเกียกตะกายขึน้มาตามนํ้า บางตัวก็ขามคันหินไปถึงแองนํ้า บางตัวก็ขามไปไมรอดจึงนอนอยูบนคันหิน 
หลวงพอเคยสังเกตเห็นตอนเชาๆทานจะเดินไปด ูเมื่อเห็นปลานอนอยูบนคนัดินจึงจับมันปลอยลงไปในแองนํ้า 
แลวจึงกลับมาเอาบาตรไปบิณฑบาต  

 
ยอมอดเพ่ือใหชีวิตสัตว 

เชาวันหน่ึงกอนจะออกบิณฑบาต หลวงพอจึงเดินไปดูปลาเพื่อชวยชวีิตมันทุกเชา แตวันนั้นไมทราบใครเอาเบ็ดมาตกไวตามริมแองนํ้า 
เห็นเบ็ดทุกคันมีปลาติดอยู หลวงพอจงึรําพึงวา เพราะมันกินเหยื่อเขาไป เหยือ่นั้นมีเบ็ดดวยปลาจึงติดเบ็ดสมองดูปลาติดเบ็ดสงสารก็สงสาร 
แตชวยมันไมได เพราะเบ็ดมีเจาของ ทานจึงมองเห็นดวยความลดใจ เพราะความหิวแทๆเจาจึงหลงกินเหยื่อที่เขาลอไว ด้ินเทาไรๆก็ไมหลุด 
เปนกรรมของเจาเองเพราะความไมพิจารณาเปนเหตุใหเตือนตนวา 
ฉันอาหารไมพิจารณาจะเปนเหมือนปลากินเหยื่อยอมติดเบ็ด...ไดเวลาจึงกลบัออกไปเท่ียวภิกขาจาร 
คร้ันกลับจากบิณฑบาตเห็นอาหารพิเศษสมองดูเห็นตมปลาดุกตัวโตๆทั้งน้ัน หลวงพอนึกรูทันทีวาตองเปนปลาติดเบ็ดท่ีเราเห็นนั้นแนๆ 
บางทีอาจจะเปนพวกที่เราเคยชวยชีวติเอามันลงนํ้าก็ได 
ความจริงก็อยูใกลๆแองนํ้าน้ีเทาน้ัน...และโดยปกติแลวอาหารจะฉันก็ไมคอยจะมีอยูแลว 
แตหลวงพอเกิดความรังเกียจขึ้นมาถึงเขาจะเอามาประเคนก็รับวางไวตรงหนาไมยอมฉัน ถึงแมจะอดอาหารมานานก็ตาม 
เพราะทานคิดวาถาเราฉันของเขาในวันน้ี วันตอๆไปปลาในแองนํ้าน้ันก็จะถูกฆาหมด เพราะเขาจะทําเปนอาหารนํามาถวายเรา 
ปลาตัวใดท่ีอุตสาหตะเกียกตะกายขึ้นมาพบแองนํ้าแลวก็ยังจะตองพากันมาตายกลายเปนอาหารของเราไปหมด ดังน้ันหลวงพอจึงไมยอมฉัน 
จึงสงใหพระทองดีซึ่งน่ังอยูขางๆ พระทองดีเห็นหลวงพอไมฉัน ก็ไมยอมฉันเหมือนกันมีอะไรที่ไปบิณฑบาตไดมาก็แบงกันฉันตามมีตามได 
สวนโยมที่เขาตมปลามาถวายน่ังสังเกตอยูต้ังนานเม่ือเห็นพระไมฉันจึงเรียนถามวา ทานอาจารยไมฉันตมปลาหรือครับ 
...หลวงพอจึงตอบวาสงสารมัน เทาน้ีเอง ทําเอาโยมผูนํามาถวายถึงกับนิ่งอึง้...แลวจึงพูดวา ถาเปนผมหิวอยางน้ีคงอดไมไดแนๆ 
ต้ังแตนั้นมาปลาในแองนํ้าน้ันจึงไมถูกรบกวนพวกโยมก็พากัน เขาใจวาปลาของวัด...  



ทานท้ังหลายลองนึกดูเถิดวา หลวงพอมีจิตประกอบดวยเมตตามากแคไหน ถาเปนเราแลวจะทนความหิวไดหรือเปลายังไมแน... 
สวนหลวงพอทานทนหิวเพื่อเห็นแกชีวิตเพื่อนรวมวัดถานึกรังเกียจหรือรู วาเขาฆามาเฉพาะ (อุททิสะมังสะ) แบบน้ีทานจะไมยอมฉันเลย... 
ถาเปนเราๆทานๆปลาท้ังหลายในแองนํ้า นั้นอาจจะสูญพนัธุในระยะอันนั้นก็อาจเปนได  

ดังน้ันเมื่อหลวงพอมาอยูวัดหนองปาพงน้ี ทานจึงหาม ไมใหนําสัตว มีชีวิตมาทําปาณาติบาตในวัดเปนเด็ดขาด 
ถึงแมวัดเปนสํานักสาขาของทานก็ถือปฏิบัติแบบเดียวกัน  

พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งนับเปนปที่ ๒ ที่หลวงพอไดอยูปาใกลบานปาตาวมีพระภิกษุสามเณรอยู ๙ รูป เฉพาะศิษยที่เปนคน 
ทางอําเภอวารินชําราบมีพระเท่ียง (อาจารยเที่ยงวัดเกานอย) กับ พระหนู (หนู ขวัญนู) ไดอยูปฏิบัติธรรมรวมพระเณรอื่นๆ  

เมื่อมีพระเณรอยูดวยกันหลายรูปหลวงพอจึงคิดวาควร จะปลีกตัวไปอยูแตลําพังคนเดียว เพื่อใหไดรับความสงบยิ่งขึ้น 
จึงตกลงใหพระเณรอยูจําพรรษาท่ีวัดถํ้าหินแตก สวนหลวงพอเองขึ้นไปจําพรรษาอยูภูกอย ซึ่งบริเวณนั้นหลังจากหลวงพอไดจาก 
ภูกอยไปหลายป จึงมีผูคนพบรอยพระพุทธบาทและเปนที่ สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนอยูเดี๋ยวนี ้ภูกอยน้ีอยูหางจาก ถ้ําหินแตกประมาณ ๓ 
กิโลเมตร ทําใหไดรับความสุขมาก พอถึงวันอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข หลวงพอก็ลงมารวมทําสังฆกรรม ที่วัดถํ้าหินแตก 
และไดใหโอวาทเตือนติพระภิกษุสามเณรมิไดขาด บางโอกาส ไดเทศนใหโยมฟงพอสมควรแลว กลับไปที่พักภูกอยตามเดิม  

รักษาโรคดวยธรรมโอสถคร้ังท่ี ๓ ในระหวางพรรษาน้ีหลวงพอปวยเปนโรคเก่ียวกับฟนเหงือกบวมท้ังขางบนและขางลาง รูสึกบวมมาก 
โรคปวดฟนนี้มีรส ชาติเปนอยางไรนัน้ใครเคยเปนแลวไมอยากเปนอีก แตก็หนีไมพนจึงตองจํายอม...ขนาดพวกเราปวดซี่เดียวสองซ่ี 
ก็ยังทรมานไมนอยเลย หลวงพอทานหายา มารักษาตามมีตามได โดยใชตบะธรรมและขันติธรรมเปนที่ต้ัง พรอมท้ังพิจารณาวา พยาธิง 
ธัมโมมหิ พยาธิง อะนะ ตีโต เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา หนีความเจ็บไขไปไมพน รูเทาทันสภาวธรรมน้ันๆมีความอดทนอดกล้ัน 
แยกโรคทางกายกับโรค ทางใจออกเปนคนละสวน เมื่อกายปวยก็ปวยไปไมยอมใหใจ ปวยดวย 
แตถายอมใหใจปวยดวยก็เลยกลายเปนปวยดวยโรค สองชั้น ความทุกขเปนสองช้ันเชนเดียวกัน โรคปวดฟนมันทรมานหลวงพอมาก 
กวาจะสงบลงไดตองใชเวลาถึง ๗ วนั  

หลวงพอไดเลาใหฟงวา พูดถึงการสังวรระวังเร่ืองศีลแลว เมื่อคราวออกปฏบิัติไปคนเดียวอยูรูปเดียว ยิ่งมีความหวาดกลัว ตออาบัติมาก 
ออกปฏิบัติคร้ังแรกมีเข็มเลมเดียวทั้งคดๆเสียดวย ตองคอยระวังรักษากลัวมันจะหัก เพราะถาหักแลวไมรูจะไปขอใคร ญาติพี่นองก็ไมมี 
ดายสําหรับเย็บก็เอาเสนไหมสําหรับจูงผี ขวั้นเปนเสนแลวหอรวมกันไวกับเข็ม เม่ือผาเกาขาดไปบางก็ไมยอมขอ 
เวลาเดินธุดงคผานวัดตางๆตามชนบท ไมมีผาสําหรับปะ จึงไปชักบังสุกุลเอาผาเช็ดเทาตามศาลาวัด ปะบงจีวรที่ขาดเสร็จแลว ก็เดินธุดงคตอไป 
และไดเตือนตนเองวา ถาไมมีใครเขาถวายดวยศรัทธา เธอก็อยาไดขอเขา เปนพระธุดงคนี่ใหมันเปลือยกายดูซ ิ
เธอเกิดมาคร้ังแรกก็มิไดนุงอะไรมิใชหรือเปนเหตุใหพอใจในบริขาร ที่มีและเปนการหามความทะเยอทะยานอยากในบริขารใหมไดดีมาก 
พูดถึงอาหารบิณฑบาตนับวามีหลายๆ คร้ัง เวลาออกบิณฑบาตไดแตขาวเปลาๆ ทานก็สอนตนเองวาดีแลว...ไดขาวฉันเปลาๆ 
ก็ยังดีกวามิไดฉัน ดูแตสุนัขน่ันซิมันกินขาวเปลาๆมันยังอวนและแข็งแรงดีแกลองเกิดเปนหมาสักชาติดูซิทําใหฉันขาวเปลาๆ 
ดวยความพอใจและมีกําลังปฏิบัติธรรมตอไป...  

พูดถึงเร่ืองอาพาธแลว หลวงพอเลาวา ไดเคยผานความลาํบากมามากคร้ังหน่ึงเม่ืออยูในเขต สกลนคร นครพนม ปวยเปน ไขมาหลายวัน 
อยูคนเดียวกลางภูเขาอาการหนักพอดู ลุกไมขึ้นตลอดวันดวยความออนเพลยีจึงมอยหลับไป 
พอรูสึกตัวก็เปนเวลาเย็นมากตะวันจวนจะตกดินกําลังนอนลืมตาอยู ไดยินอเีกงมันรองจึงต้ังปญหาถามตัวเองวา พวกอีเกงและสัตว 
ปามันปวยเปนไหม? คําตอบเกิดขึ้นวา มันปวยเปนเหมือนกัน เพราะพวกมันเปนสังขาร 
ที่ตองปรุงแตงเชนเดียวกับเรานี่แหละมันมียากินหรือเปลา? มันก็คงหากินยอดไมใบไมตามมีตามไดมีหมอฉีดยาใหมันไหม? 
เปลา...ไมมีเลย...แตก็ยังมีอีเกง และสัตว เหลืออยูสืบพนัธุกันเปนจํานวนมากมิใชหรือ? คําตอบเกิดขึ้นวา 
ใชแลว...ถูกแลว...พอไดขอคิดเทาน้ีทําใหมีกําลังใจดีขึ้นมาก จึงพยายามลกุนั่งจนได 
และไดพยายามทําความเพยีรตอไปจนกระทั่งไขไดทุเลาลงเร่ือยๆ หลวงพอพูดใหฟงวา เปนไขหนักอยูคนเดียวกลางภูเขาไมตายหรอก 
ถาไมถึงท่ีตาย แมจะไมมีหมอรักษาก็ตามแตวามันหายนานหนอยเทาน้ันเอง  



พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหวางปลายเดือน ๓ โยมมารดา (แมพิม) ของหลวงพอพรอมท้ังพี่ชาย(ผูใหญลา) และญาติโยมอีก ๕ 
คนไดเดินทางขึ้นไปพบหลวงพอ เพื่อนมัสการนิมนตใหกลับลงมาโปรดญาติโยมในถ่ินกําเนิด หลวงพอพิจารณาเห็นเปนโอกาส 
อันเหมาะแลวจึงรับนิมนต และตกลงใหโยมมารดาและคณะท่ีไปนั้น ขึ้นรถโดยสารลงมากอน สวนหลวงพอพรอมดวยพระเชื้อ พระหนู 
พระเล่ือน สามเณรออด พรอมดวยพอกี พอไต บานปาตาว เดินธุดงคลงมาเร่ือยๆ หยุดพักเปนระยะๆ ตามทางเปนเวลา ๕ คืน  

กําเนิดวัด 

วันนั้นเวลาตะวันบาย คณะของหลวงพอไดเดินทางมาถึงชายดงปาพงแหงน้ีซึ่งเปนวันจันทร ขึน้ ๔ ค่ํา เดือน ๔ ปมะเส็ง ตรงกับวันที่ 
๘มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเปนนิมิตเคร่ืองหมาย คร้ังสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงปาท่ีนากลัวใหเปนปาท่ีนาชม ร่ืนรมยไปดวยรสแหงสัทธรรม  

เชาวันที ่๙มีนาคม ๒๔๙๗ จึงไดพากันเขาสํารวจ สถานท่ีพักในดงปาน้ี 
โยมไดถากจอมปลวกถางตนไมเล็กๆออกจัดท่ีพักใหใกลตนมะมวงใหญหลายตนซึ่งอยูขางโบสถดานทิศใตปจจุบันนี้ 
ตอมามีญาติโยมชาวบานกอและบานกลางผูเลื่อมใส จึงชวยกันปลูกกุฏิเล็กๆใหอาศัยกันตอไป  

บังเกิดนิมิต 

เมื่อหลวงพอและคณะไดเขามาอยูในดงปาพงได ๑๐ วัน วันนั้นเปนวันเพ็ญ เดือน ๔ เวลาน้ันประมาณทุมกวาๆ 
ญาติโยมมาฟงธรรมไมมากเทาใดนัก เกิดบุรพนิมิตมีแสงสวางพุงปราด ไปขางหนาเปนทางยาว 
แลวหดตัวมาดับวูบลงที่มุมวัดดานทิศตะวันออกเฉยีงใตนั่นเอง ทําใหญาติโยมที่เห็นดวยตาเกิดอัศจรรยขนพองยองเกลา ตางก็พูดไมออก  

เมื่อไดมาอยูทีป่าพงแลว หลวงพอทานถือหลักคําสอน ของพระพุทธองคที่ตรัสวา ทําตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอน 

แลวจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไมเปนบัณฑิตสกปรกดังน้ันไมวากิจวัตรใดๆเชนกวาดวัดจัดท่ีฉันลางบาตร ตักน้ํา หามนํ้า ทําวัตร สวดมนต 
เดินจงกรม นั่งสมาธิ วันพระ ถือเนสชัชิกไมนอนตลอดคืน หลวงพอชาลงมือทําเปนตัวอยาง ของศิษย โดยถือหลักที่วา 
สอนคนดวยการทําใหดู ทําเหมือนพูด พูดเหมือนทํา ดังน้ันจึงมีศิษยและญาติโยมเกิดความเคารพยําเกรง 
และเล่ือมใสในปฏิปทาที่หลวงพอดําเนินอยู เมื่อเทศนก็ชี้แจงถึงหลักความจริงท่ีจะนําไปทําตามใหเกิดประโยชนได 
หลวงพอและศิษยรุนแรกที่เขามาอยูตองตอสูกับไขปา ขณะน้ันยังชุกชุมมากเพราะเปนปาทึบ ยามพระเณรปวยจะหายารักษาก็ยาก ตองตม 
บอระเพ็ดใหฉันก็พอทุเลาลงบาง เนื่องจากโยมผูอุปฏฐากยัง ไมคอยเขาใจในการอุปถัมภ ทั้งหลวงพอก็ไมยอมออกปากขอจากใครๆ 
แมจะพูดเลียบเคียงก็ไมทํา ปลอยใหผูมาพบเห็นดวยตา พิจารณาแลวเกิดความเล่ือมใสเอาเอง พูดถึงอาหารการฉันก็รูสึกจะฝดเคือง  

เมื่อหลวงพอไดมาอยูที่ปาพงแลว เดือนแรกผานไป และในเดือนตอมาคุณแมพิม ชวงโชติ โยมมารดาของหลวงพอ พรอมดวยโยมผูหญิงอีก ๓ 
คน ไดมาบวชเปนชี อยูประพฤติปฏบิัติธรรม พวกญาติโยมจึงปลูกกระทอมใหอยูอาศัย...โยม แมพิมจึงเปนชีคนแรกของวัดหนองปาพง 
และมีแมชีอยูติดตอกันมาจนถึงปจจุบันน้ีเปนจํานวนมาก  

ป พ.ศ.๒๕๐๐ ซึ่งชาวพุทธถือวาเปนปที่สําคัญมีการทําบุญทั้งสวนวัตถุทาน และธรรมทานมีการบวชตนเองและบวชลูกหลานเปนภิกษุสามเณร 
และบวชเปนชีและตาปะขาวเปนจํานวนมากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเปนพิเศษ 
ทางวัดหนองปาพงหลวงพอก็อนุญาตใหมีการบวชเชนกันมีบวชเปน สามเณร ๒ รูป บวชเปนตาปะขาว ๗๐ บวชเปนช ี๑๗๘ คน รวมเปน 
๒๕๐ คน  

ป พ.ศ.๒๕๐๑ มีประชาชนสนใจการฟงเทศนฟงธรรม และการปฏิบัติธรรมมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมญีาติโยมชาวบานเกานอย ต.ธาตุ 
ซึ่งเคยมาฟงธรรม ปฏิบัติธรรมที่หนองปาพงมานิมนตหลวงพอใหไปพักอยูที่ปาละเมาะใกลกับปาชา 
และหลวงพอไดไปพักอยูสอบรมธรรมะแกผูสนใจในถ่ินนั้นไดจําพรรษาอยูที่ปาแหงน้ัน และนับวาเปนสาขาแรกของวัดหนองปาพง 
และในปตอมาก็ไดจัดสงลูกศิษยไปอยูประจําจนถึงทุกวันนี้  



และในปตอๆมา ก็มีญาติโยมผูเลื่อมใสสนใจในการปฏิบัติมานิมนตหลวงพอไปรับอาหารบิณฑบาตและอบรมธรรมะเพ่ิมจํานวนมากขึ้นๆ เชน 
นิมนตไปทางบานกลางใหญ อ.เขื่องในบาง นิมนตไปเยีย่มทางชาวไรภูดินแดง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษบาง 
นิมนตไปทางบานหนองเด่ินหนองไฮบาง ซึ่งตอมาก็ไดมีลูกศิษยของหลวงพอไปอยูและเปน สาขาท่ี ๒-๓-๔ ของหนองปาพง  

ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ มีญาติโยมอําเภออาํนาจเจริญมานิมนตหลวงพอขึ้นไปฉนัภัตตาหาร 
และอบรมธรรมะท่ีวัดตนบกเต้ีย(ปากทางเขาถํ้าแสงเพชร) โดยมีอาจารยโสม พักอยูที่นั่นและเขานิมนตหลวงพอเขาไปดูถ้ําแสงเพชร 
(ถาภูขาม) ขอนิมนตใหทานพิจารณาจัดเปนที่ปฏิบัติธรรม แตหลวงพอก็ยังมิไดตกลงใจ ยังเฉยๆอยู  

คร้ันเมื่อออกพรรษา รับกฐินแลว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ หลวงพอรับนิมนตของโยมชาวจังหวัดอุดรฯ เดินทางไปจังหวัดอุดรฯ 
พักที่วัดปาหนองตุสระยะท่ีพักอยูที่นัน่หลวงพอ ไดพาไปกราบนมัสการทานพระอาจารยมหาบัว วัดปาบานตาด 
และทานพระอาจารยขาววัดถํ้ากลองเพล และไดเดินทางไปเยี่ยมทานเจาคณุเจาคณะจังหวัดหนองคาย ทานเจาคุณพาไปเยีย่ม วัดโศรกปาหลวง 
นครเวียงจันทน และไปเยีย่มวัดเนินพระเนาว ซึ่งลวนแตเปนสํานักปฏิบัติธรรมท้ังน้ัน แลวพักอยูวัดศรีสะเกษ 
กับทานเจาคณะจังหวัดแลวเดินทางกลับมาถึงอุดร และแวะเยี่ยมภูเพ็ก แลวเดินทางมาถึงบานตองแวะกราบนมัสการทานอาจารยกินรี 
ที่วัดกันตศิลาวาส และกราบลาทานอาจารยกินรี ลงมาถึงอําเภออํานาจเจริญ หลวงพอพาแวะไปเยี่ยม อาจารยโสมท่ีวัดตนบกเต้ีย 
วันนั้นเปนวันที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ พักอยูหนึ่งคืน  

ฉะน้ันจึงพอถือไดวา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เปน วันบุกเบิกเร่ิมตนแหงการสรางวัดถ้ําแสงเพชร 
และไดไปพักอยูตรงถํ้าท่ีมีรูปพระพุทธองคและปญจวัคคยี (เขาเรียกกันวา ถ้ําพระใหญ และเร่ิมปรับปรุงตรงน้ันพอเปนที่พักไดสะดวก)  

หลวงพอปรารภวามาอยูถ้ําแสงเพชรนี้สบายใจดีมาก สมองไปทางไหนจิตใจเบิกบานคลายกับ เปนสถานที่เคยอยูมากอน นั่งสมาธิสงบดี 
ถาไมคิดอยากพักผอนจะน่ังสมาธิอยูตลอดคืนก็ได วัดน้ีมีพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร เปนสาขาท่ี ๕ ของวัดหนองปาพง  

พ.ศ.๒๕๑๒ ในระยะเดือนเมษายนของปนี้ ญาติโยมบานสวนกลวยไดมานิมนตหลวงพอไปอบรมธรรมะและรับไทยทาน 
เขาไดจัดท่ีพักไวในปาโดยปลูกกุฏิไว ๒ หลัง เมื่อไดไปถึงแลว ญาติโยมจึงกราบเรียนขอใหหลวงพออุปการะเปนสาขาของทาน (เปนสาขาท่ี 

๖) ไดจัดสงลูกศิษยไปอยูประจํา  

เมื่อวันที ่๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพอไดรับนิมนตจากคุณแมบุญโฮม ศิริขันธ และญาติโยมทางอําเภอมวงฯ 
ใหไปรวมงานทําบุญรอยวันถึงหลวงตาอุย (บิดาของแมบุญโฮม) อาศัยที่ญาติโยมเคยมาฟงเทศนและมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยูกับหลวงพอบอยๆ 
และเปนเวลาหลายปมาแลว จึงพิจารณาสถานท่ีอันเหมาะสมพอจะจัดเปนทีพ่ักได จึงตกลงจัดท่ีพักให ณ ปาบานราง 
ดงหมากพริกอยูหางจากอําเภอมวงสามสิบ ๒ กม. และหลวงพอชา กับผูติดตามไดไปพักในดงแหงน้ัน และตอมาก็ไดกลายเปนวัดปา 
วิเวกธรรมชาน สาขาท่ี ๗ หลวงพอไดสงลูกศิษยไปอยูเปน ประจํา  

สาขาวนโพธิญาณ ในระยะเดียวกับทีช่าวอําเภอมวงสามิบมีความประสงคอยากใหหลวงพออนุญาตใหต้ังสาขาขึ้นในเขตอําเภอนัน่เอง 
ญาติโยมทางอําเภอพิบูลมังสาหาร เขื่อนโดมนอยซึ่งมีพอใบ พอลา พอลือ 
ไดมาปรารภนิมนตหลวงพอไปชมปาหนาเขื่อนเห็นวาเปนสถานที่เหมาะดีแกการปฏิบัติธรรม เปนระหวางท่ีนายปรีชา คชพลายุกต 
นายอําเภอพิบูลมังสาหารในสมัยนั้นไดไปเยี่ยมหลวงพอที่วัดปาพงบอยคร้ัง บางคร้ังก็ไดสนทนา 
กับหลวงพอทําใหเกิดความซาบซ้ึงและเล่ือมใส เมื่อไดทราบวาหลวงพอไปเยี่ยมปาทางดานหนาเขื่อน ก็ยินดีสนับสนุนในการ 
จัดปรับปรุงปาใหเปนที่บําเพ็ญธรรม นายอําเภอและคุณนายไดละทรัพยสรางกุฏิถาวรไว ๑ หลัง และเปนกําลังในการสราง 
ศาลาการเปรียญที่วัดเขื่อนแมแตนายวิเชียรสีมันตรผูวาราชการ จังหวัดในสมัยนั้นก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ในระหวางเดือนกรกฎาคม 
๒๕๑๓ เมื่อหลวงพอไปเยีย่มปาหนาเขื่อนอีก ญาติโยม ขอรองหลวงพอวา พระพุทธบาทที่หอพระบาท วัดถํ้าพระ 
อยูในระดับใตพื้นนํ้าถานํ้าทวมจะเสียหายจมอยูในน้ําเสียดายปูชนียวัตถุสําคญั ขอใหพาอัญเชิญรอยพระพุทธบาทขึ้นไปเก็บไว ณ ทีน่้ําทวม 
ไมถึง หลวงพอจึงพาญาติโยมอัญเชิญออกจากหอพระบาทเดิม ไปเก็บไวบนหัวหิน (โขดหิน) ที่สูงกวาระดับน้ํา และตอมาชาวบาน 
และวัดหนองเม็ก โดยการนําของเจาคณะผูปกครองมาเอาไปรักษาไวที่วัดหนองเม็ก ต.ฝางคํา อ.พิบูลฯ จนกระทั่งเด๋ียวนี ้เม่ือออก 



พรรษาแลวในวันแรม ๖ ค่ํา เดือน ๑๑ หลวงพอจึงสงทานอาจารยสี กับสามเณร ๓-๔ รูป ไปอยูและตอมาอีกประมาณ ๓ เดือนกวา 
หลวงพอจึงสงอาจารยเรืองฤทธิ์ไปอยูดวย และเมื่อออกพรรษา ป ๒๕๑๔ ทานอาจารยสีกลับวัดปาพง 
คงเหลืออาจารยเรืองฤทธ์ิปกครองพระเณรอยูเปนประจํามาจนถึงปจจุบันนี้ สาขาที่ ๘ นี้คร้ังแรกเรารูกันในนามสํานักวนอุทยาน 
คร้ันเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน หลวงพอไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะนามวา 
พระโพธิญาณเถร เลยเปล่ียนชื่อสาขาน้ีใหมวา สํานักสงฆวนโพธิญาณรูสึกวาเปน สาขาที่หลวงพอใหการสงเคราะหเปนพิเศษ 

และสาขาน้ีมีเนื้อทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไรเศษ จึงเปนอันไดทราบกันวาในป พ.ศ.๒๕๑๓ นี้หลวงพอไดอนุญาตใหจัดต้ัง สาขาท่ี ๗ คือ 
วัดปาวิเวกธรรมชาน และสาขาท่ี ๘ คือ วัดปาวนโพธิญาณขึ้นในปเดยีวกัน...  

เมื่อหลวงพอไดมาอยูเปนที่พึ่งทางใจของศิษย และญาติโยมผูใครตอการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เร่ิมแตป ๒๔๙๗ เปนตนมาจนกระท่ังถึงป พ.ศ. 
๒๕๑๓มีศิษยและญาติโยมบางคนกราบเรียน เร่ืองการขออนุญาตต้ัง (สราง) วัดเม่ือกอนนั้นหลวงพอมักพูดวา 
ไมตองขอสรางวัดเราก็สรางก็ต้ังมานานแลว แตเพื่อใหถูกตองตามกฎระเบียบ หลวงพอจึงอนุญาตใหมีการขอสรางวัดขึ้น 
และเม่ือไดรับอนุญาตใหสรางวัดเรียบรอยแลว จึงไดรับตราต้ังดังน้ี  

๑)เปนเจาอาวาสวดัหนองปาพง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖  

๒)ไดรับพระราชทานเปน พระราชาคณะมีนามวา พระโพธิญาณเถร เม่ือวนัที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖  

๓)เมื่อปลายเดือนมกราคม ป๒๕๑๗ ไดรับหนังสือใหเขาไปอบรมเปนพระอุปชฌาย และไดรับตราต้ังพระอุปชฌาจารย เมื่อวันที ่๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๑๗  

หลวงพอไดใชขันติธรรมอดทนตอสูกับความลําบากมานานพอสมควร ไดผานท้ังคนผูหวังดีและหวังไมดีมามากตอมาก 
แตดวยน้ําใจท่ีมุงประโยชนตอเพื่อนมนุษย และหวังเจริญรอยตามยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเรียนและปฏิบัติดวยตนเอง 
แลวจึงนําไปสอนคนอื่นตอไป มิไดหวังเพียงเอาตัวรอดแตผูเดียว 
ฉะน้ันหลวงพอจึงไดยอมเสียละความสุขสวนตนอุตสาหแนะนําส่ังสอนศิษยและผูใครในธรรมใหไดรับความซาบซ้ึงใจ ซึ่งทาน 
ทั้งหลายผูที่ไดมากราบ และไดฟงโอวาทของหลวงพอ ยอมกอใหเกิดศรัทธาเล่ือมใสเสมอมา  

โยมมารดามรณะ 

หลังจากหลวงพอชาและคณะไดเขามาอยูที่ดงปาพงนี้เดอืนกวา คุณแมพิม ชวงโชติ ซึ่งเปนโยมมารดาของทานก็ 
ไดเขามาบวชเปนชอียูปฏิบัติธรรมตามอยางพระลูกชาย พรอมท้ังมีโยมผูหญิงบวชตามอีก ๓ คน ยังผลใหคุณแมพิมไดรับรส แหงธรรม 
ทําใหจิตใจเยือกเยน็เปนที่พึ่งแกตนทําใหตรีเหลาอื่นผูหวังความสงบไดเขาบวชชีเพิ่มจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ โยมแมชี ไดสรางความด ี
ทั้งท่ีเปนสวนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชาตามกําลังความสามารถ ไดโอกาส 
อุปถัมภบํารุงพระภิกษุสามเณรท้ังในยามปกติและคราวอาพาธเสมอมา  

หลวงพอเองก็ไดทาํการบํารุงโยมมารดาตามสมควรแกหนาท่ีอันบุตรที่ดีจะพึงกระทําแกผูบังเกิดเกลา คอยเอาใจใส ทั้งอาหารกาย 
และอาหารใจมิไดเพิกเฉย คร้ันหลายปผานๆไป หนีความผุพังไปไมพน...ดังน้ันเมื่อคราวท่ีโยมปวย หลวงพอและญาติ 
ตลอดท้ังบรรดาแมชีก็ไดเอาใจใสพยาบาลรักษาตามความสามารถ หลวงพอก็หาโอกาส เขาไปเยี่ยมและใหติทางธรรมอยูบอยๆ 
ผลสุดทายแมชีพิมก็ไดทอดทิ้งรางกายอันแกหงอมไปเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗  

กําหนดงานฌาปนกิจศพโยมแมในระยะวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕มนีาคม พ.ศ.๒๕๑๘ และในงานน้ีไดอนุญาตใหกุลบุตร 
กุลธิดาบวชเปนสามเณร ๑๐๕ รูป บวชเปนช ี๗๒ คน เพื่อถวายเปนพุทธบูชา...  

 



จาริกสูตางประเทศ ครั้งท่ี๑ 

นับเปนเวลา ๒๓ ปกวา ที่หลวงพอชาไดอาศัยวัดบานหนองปาพง เปนหลักชัยในการประกาศสัจธรรมอันนําสันติสุข มาสูมวลมนุษย 
ไดมีภิกษุสามเณร และประชาชน เดินทางมา ฝากตัวเปนลูกศิษย เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรม เพิ่มจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ 
จนกระท่ังไดขยายสํานักสาขาแยกออกไป ในตางอําเภอและตางจังหวัด ซึ่งในปจจุบันนี้มีอยูประมาณ ๘๒ สาขา 
และมีชาวตางประเทศเกิดความเล่ือมใสมาขอบวชเปนศิษยเพื่ออยูปฏิบัติธรรม เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
จนกระท่ังหลวงพอไดอนุญาตใหจัดต้ังสํานักสาขา สําหรับชาวตางประเทศขึน้เปนสวนหนึ่งตางหากมีชื่อเรียกวา วัดปานานาชาต ิเปนสาขาท่ี 

๑๙ ของวัดหนองปาพง ต้ังอยูในเขตตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

ในป พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารยสุเมโธ ไดเดินทางไปเยีย่มโยมมารดาท่ีสหรัฐอเมริกา ขากลับเดินทางมาแวะประเทศอังกฤษ 
พักที่สํานักธรรมประทีปแฮมปสะเตท กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไดมีเจาหนาท่ีของสํานักนั้นมาสนทนาธรรมจนเกิดศรัทธาเล่ือมใส 
เขาถามถึงสํานักที่เปนครูบาอาจารย นิมนตใหทานอยูจําพรรษาท่ีอังกฤษ อาจารยสุเมโธ 
จึงไดบอกวาเปนลกูศิษยของหลวงพอชาแหงวัดหนองปาพง อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี (ประเทศไทย) 
ถาตองการอยากใหอยูในประเทศอังกฤษ ก็ใหไปตกลงขอจากหลวงพอชาเสียกอน ตอจากน้ันอาจารยสุเมโธ จึงไดเดินทางกลับมาประเทศไทย  

จึงเปนเหตุใหชาวสังฆทรัสตแหงประเทศอังกฤษ ไดติดตอ ขอนิมนตหลวงพอชาและอาจารยสุเมโธ ใหเดินทางไปประกาศ สัจธรรม 
และเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติไวในภาคพื้นตะวันตก ใหเจริญรุงเรืองโชติชวงชัชวาล ตามสมควรแกกาลและฐานะท่ีจะพึงมีพึงเปนได  

ดังน้ัน เมื่อวันที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซึ่งเปนปที่ หลวงพอไดมีอาย ุ๕๙ ป พรรษา ๓๘ หลวงพอไดออกเดินทางจากวัดหนองปาพง 
สูกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขึ้นเคร่ืองบินออกจากดอนเมือง  

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขณะท่ีเคร่ืองบิน บินมุงสูเมืองการาจีประเทศปากีสถานหลวงพอไดบันทึกไววาเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในการเดินทาง 
ในวันที่ ๖ ในขณะที่บินอยู เคร่ืองบิน ไดเกิดอุบัติเหตุยางระเบิด ๑ เสน บนอากาศ พนักงานการบิน จึงไดประกาศ 
ใหผูโดยสารเตรียมตัวรัดเข็มขัดมีฟนปลอมก็ตองถอดออก แมกระท่ังแวนตาหรือรองเทาเคร่ืองบริขารทุกอยาง ตองเตรียมพรอมหมด 
ผูโดยสารทุกคนเม่ือเก็บบริขารทุกอยางหมดแลว ตางคนก็ตางเงียบคงคิดวาคงเปนวาระสุดทายของ พวกเราทุกคนเสียแลว...  

ขณะน้ันเราก็ไดคิดวา เปนคร้ังแรกท่ีเราไดเดินทางมาเมืองนอกเพื่อสรางประโยชนแกพระศาสนา จะเปนผูมีบุญอยางน้ีเทียวหรือ...? 
เมื่อระลึกไดเชนนี้แลว ต้ังสัตยอธิษฐานสมอบชีวิตใหพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
แลวก็กําหนดจิตรวมลงในสถานท่ีควรอันหนึ่ง...แลวก็ไดรับความสงบ เยือกเย็น 
ดูคลายกับไมมีอะไรเกิดขึ้น...พักในท่ีตรงน้ันจนกระทั่งเคร่ืองบินไดลดระดับลงมาถึงแผนดินดวยความปลอดภัย  

เมื่อหลวงพอกลับถงึประเทศไทยแลวมีคนเรียนถามหลวงพอวาเม่ือเคร่ืองบินเอียงวูบๆเชนนั้นเจาหนาท่ีเขาบอก 
ใหเตรียมตัวแลวหลวงพอทําอยางไร? หลวงพอตอบวา คูขาขึ้นนั่งสสมาธิ หลับตา ต้ังจิตรวมลงผอนลมเขาออก 
เพงๆไปท่ีลอเคร่ืองบินจนกระทั่งเคร่ืองบินมีการทรงตัว เมื่อเคร่ืองบินลงจอดเรียบรอยแลวจึงลืมตา หลวงพอเลาวา...ทางหอบังคับการบินไดสง 
เฮลิคอปเตอรขึ้นคุมกันความปลอดภยั ทางพื้นดินก็มีรถดับเพลิงเตรียมพรอมคอยดับ ถามีการเกิดเพลิงไหม 
แตก็นาแปลกใจท่ีเคร่ืองบินลงสูนามดวยความปลอดภัยและเรียบรอย  

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซึ่งนับวาวันแรกที่หลวงพอ ไดออกบิณฑบาต ที่บานเศรษฐีผูนี้เขาไดถวายอุปฏฐากเปนอยางดี เขาชอบฟงธรรม 
สนทนาธรรม และน่ังสมาธิดวย นับวาเม่ือมาอยู อังกฤษพึ่งจะไดออกบิณฑบาตเปนคร้ังแรก หลวงพอไดแสดงธรรม 
และอบรมกรรมฐานใหญาติโยมผูสนใจ ซึ่งมาประชุมกันอยูที่บานเศรษฐีผูนั้นและพักอยูในบริเวณบานเศรษฐีซอร ๓ วันจึงไดกลับลอนดอน  

โยมฟรีดาผูอุปฏฐากธรรมประทีป ไดเอารถมานิมนตไปชมมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
คนรูจักดีและไดไปชมสถานท่ีตางๆพอสมควร  



วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ไดมีพระญ่ีปุนมาพัก ดวยกันอยูที่วัดธรรมประทีป หลวงพอไดสนทนากันตอนหนึ่ง หลวงพอจึงถามวา 
รักษาศีลเทาไหร? เขาจึงตอบวา การกระทํา ซึ่งติใหสมบูรณอยูเทาน้ันเรียกวาการปฏิบัติของเรา และใหอยูในปจจุบันไมมีตนไมมีปลาย 
เปนอยูทั้งกลางวันและกลางคืน เขาบอก หลวงพอวาเขาเปนคนญ่ีปุน ไดกระทําการปฏิบัติลทัธิเฉ็นจาธิเบต  

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบิณฑบาตในลอนดอน คร้ังแรก 
หลวงพอไดเขยีนไวในสมุดบันทึกวา...วันน้ีเปนวันแรกที่ไดออกบิณฑบาตในกรุงลอนดอนพรอมดวยพระสุเมโธ ๑ พระเขมธัมโม ชาวอังกฤษ 
๑ และสามเณรชินทัตโต ๑ ซึ่งเปนสญัชาติฝร่ังเศส พระโพธิญาณเถรเปนหัวหนา  

ออกบิณฑบาตวันแรกไดขาวพออิ่ม ผลแอปเปล ๒ ใบ กลวยหอม ๑ ใบ  ม ๑ ใบ แตงกวาส๑ ลูก แครรอต ๒ หัว ขนม ๒ กอน  

ดีใจซึ่งไดอาหารวันน้ี เพราะเราเขาใจวาเปนอาหารพระพอ คือเปนมูลของพระพุทธเจาน่ันเอง และเปนอาหารที่เกิดจากการ บิณฑบาตได 
เมืองน้ียังไมเคยมีพระบิณฑบาตเลย เพราะเขามีความอายกันเปนสวนมาก แตตรงกันขามกับเราๆ เห็นวา คําท่ีวาอายนี ้เราเห็นวาอายตอบาป 

อายตอความผิดเทาน้ัน ซึ่งเปนความหมายของพระองคนี ้เปนความเห็นของเราเอง จะถูกหรือผิดก็ขออภัยจากนักปราชญทั้งหลายดวย 
และวันเดียวกันนั้นโยมของเขมธัมโม ทั้งผัวเมียไดถวายอาหารดวย ไดขอฟงเทศนและฝกกรรมฐานเปนพิเศษอยางเปนที่พอใจ  

หนังสือพิมพไดสะกดรอยไปขางหลัง แลวถายรูปเปน สระยะๆ ในระหวางการเท่ียวบิณฑบาต เพราะเปนของแปลกๆ 
ประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเปนแถวๆ ทั้งเด็กและผูใหญ  

 

 



เย็นวันหนึ่งมีหญิงคนหน่ึงมาท่ีวัดธรรมประทีป ถามปญหาวา คนตายแลวไปอยูที่ไหน? และวิญญาณไปอยูอยางไร? 
หลวงพอจึงพูดวา...ปญหาอยางน้ีพระพุทธเจาไมทรงใหตอบ เพราะเร่ืองอยางน้ีมิใชเหตุ (จําเปน) 
ขณะน้ันหลวงพอนัง่อยูบนธรรมานมีเทียนจุดไว ๒ เลม หลวงพอจึงถามวา โยมมองเห็นเทียนนี้ไหม? เขาตอบวา เห็น หลวงพอจึงถามวา 
เห็นไฟน่ีไหม? เขาก็ตอบวา เห็น ทันใดน้ัน หลวงพอจึงเอาปากเปาลมใหเทียนเลมหนึ่งดับแลวถามวา เปลวของไฟน้ีหายไปทิศไหน? 
เขาตอบวา ไมรู รูแตวาเปลวไฟดับไปเทาน้ัน หลวงพอจึงถามอีกวา แกปญหาอยางน้ีพอใจไหม? เขาตอบวา ยังไมพอใจ ในคําตอบน้ี 
หลวงพอจึงพูดวา ถาอยางน้ัน เราก็ไมพอใจในคําถามของโยมเหมือนกัน เทาน้ันเอง กิเลสของเขาก็พุงขึ้น เขาทําตาถลึงขึ้น 
สะบัดหนาแลวก็หมดเวลาพอดี...  

การพักอยูที่วัดธรรมประทีปลอนดอนน้ัน ที่ทําประจํา คอื ตอนเชาออกบิณฑบาต ตอนบายถึงเย็นแสดงธรรมสอบรมกรรมฐานใหญาติโยมท่ีมา 
และตอบปญหาท่ีเขาถามเปนประจํา แมไปที่เมืองอื่นๆ ก็ปฏิบัติอยางน้ีอยูเปนประจํา แลวแตเวลาและโอกาส  

ในขณะท่ีหลวงพอไปประกาศสัจธรรมอยูในประเทศอังกฤษ ไดมีฝร่ังคนหน่ึง เรียนถามทานวา ชีวิตของพระเปนอยางไร? 
ทําไมชาวบานถึงไดเลี้ยงดูโดยท่ีพระไมไดทำอะไร?  

หลวงพอจงึตอบแบบใหเขาตองขบคดิปญหาของตัวเองวา ถึงบอกใหก็ไมรูหรอกมันเหมือนกับนกที่อยากรูเร่ืองของปลา ในน้ํา 
ถึงปลาจะบอกความจริงวา อยูในน้ําน้ันเปนอยางไร นกกไ็มมีทางท่ีจะรูได ตราบใดท่ีนกยังไมไดเปนปลา  

คําพูดท่ีซึ้งใจ จับใจของหลวงพอมันเขาไปติดอยูกับใจของคนเหลาน้ันอีกนาน ดังน้ันเมื่อหลวงพอกลับสูเมืองไทยแลว ในระหวางพรรษาป 
๒๕๒๐ นั้นเอง หลวงพอจึงไดรับหนังสือจาก คณะผูจัดทําภาพยนตรเพื่อการศึกษาของสถานีวิทย ุและโทรทัศน บี.บี.ซี. กรุงลอนดอน 
ติดตอเขามาถายทําภาพยนตร ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดหนองปาพง 
ตอนทายของหนังสือติดตอฉบับนั้นมขีอความอยูประโยคหนึ่งท่ีเขาพูดเนนวา หวังวาทานอาจารย คงจะเปนปลาท่ีเห็นประโยชน (เก้ือกูล) 
แกนก  

ดังน้ันเมื่อประมาณตนเดือนตุลาคมของปนั้นเอง คณะของเขาจึงไดเดินทางเขามาเพื่อทําภาพยนตรดังกลาวซ่ึงเปนเร่ืองราวสารคดีเก่ียวกับชีวิต 
และกิจวัตร ประจําวัน และขอวัตรปฏิบัติทั้งปวงของพระปา อันมีนามวา พระกรรมฐานโดยตรง หลังจากน้ันไมนานภาพยนตรสารคดี 
เพื่อการศึกษาเร่ืองน้ันก็ไดกระจายออกไปคอนโลก  

ในคราวออกไปประกาศสัจธรรมสูภาคพื้นตะวันตกของหลวงพอคร้ังน้ี นอกจากที่ประเทศอังกฤษแลวในระหวางวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันท่ี 
๘ มิถุนายน ๒๕๒๐ นั้น หลวงพอ ยังไดแผเมตตาไปถึงชาวปารีสประเทศฝร่ังเศสอีกดวย ชวยให คนของประเทศน้ัน 
และผูพึ่งยายเขาไปอยูรวม เขาไดดื่มดํ่าในรส แหงพระสัทธรรม อันพร่ังพรูออกจากโอษฐของหลวงพอเปนเวลา ต้ัง ๙ วัน หลวงพอพูดใหฟงวา 
เปนที่เกิดความสังเวชนาสงสาร ชาวลาว เขมร ญวน อพยพเหลาน้ันบานแตกสาแหรกขาด เปนคนพลัดถ่ินเหินหางดินแดนมาตุภูมิส 
เพราะไฟกิเลสทีค่นเรากอขึ้นทําลายกัน คนท่ีเคยรํ่ารวยอยูดีสบายมากลับกลายเปนคนจนขัดนพลัดจากบานเกิดเมืองนอนมีผิวพรรณหมองคลํ้า 
น้ําตานองหนา ความพลัดพรากจากของท่ีรักท่ีพอใจมันก ็เปนทุกข คนตาดีเทาน้ัน จึงจะมองเห็นธรรม สวนคนตาบอด (ตาใน) 
ยอมมองไมเห็นธรรมเลย  

ตอนหนึ่งทานไดใหโอวาท เปนการปลอบใจ ของผูพลัดถ่ิน เหลาน้ันวา เลกิคิดเสีย อยาไปคิดถึงมัน เร่ืองท่ีผานไปแลวมัน ก็ผานไปแลว 
เหมือนวันวาน อยาไปเก็บเอามาเปนหนามท่ิมแทงตัวเองอีกเลย ใหถือวาเราเกิดใหมแลว บานของเราน้ันอยูที่ไหนเลา อยูที่นี่ตรงน้ีแหละ 
ญาติมิตรของเราก็อยูมีที่นี่แลว ที่เราจากมามันไมใชบานของเรา 
ถาเปนบานของเราจริงเราก็ตองอยูไดซิ...อยาไปคิดอะไรมากจะลําบากตัวเองเปลาๆ 
จงอุตสาหทํามาหาเล้ียงชีพโดยสุจริตดํารงชีวิตสรางความดีตอไป ใหมีความสามัคคีเอือ้เฟอ ชวยเหลือกันมีเมตตาอารีตอกัน จะอยูทีไ่หน 
ก็ไมมีใครอยูไดนานเทาไหรหรอก เดี๋ยวเราก็พากันจากมันไปหมดน่ันแหละ  



ธรรมโอสถของหลวงพอ คงจะเปนดั่งทิพยวารีชําระลางจิตท่ีเศราหมองระทมทุกขมาแรมป พอไดรางซาความเรารอนลงไดบาง 
คงจะเปนผาสําลีแผนนอยๆ คอยซับน้ําตาในยามทุกขไดบาง คงจะทําใหเขาเหลาน้ันพอมีทางมองเห็นเข็มทิศช้ีทางใหเขาเหลาน้ัน 
ไมคิดส้ันเกินไปกระมัง...  

เมื่อกลับคืนสูวัดพระธรรมประทีป กรุงลอนดอนแลว หลวงพอก็ไดประกาศธรรม และทําศาสนกิจประจําดังเชนวนักอนๆ จนกระทั่งถึงวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพอไดเขียนไวในสมุดบันทึกวา  

ตอนกลางคืนวันที ่๑๔ พลอากาศโทชู พรอมดวยคุณนาย สุภาพและคุณทองนอย ซึ่งเปนคนของไทยอินเตอร ไดไปรวมกับพวกทํากรรมฐาน 
และไดรวมในการเปด สาขาท่ี ๑ (ภาคพื้นยุโรป) นี้ดวย และในวันที่ ๑๕ ก็ไดชวยบริการใหความสะดวกทุกอยางบนเคร่ืองบินตลอดตนทาง 
ถึงปลายทางดวย ทั้งตอนไปก็ใหความสะดวก และตอนกลับก็ใหความสะดวก  

เราไดเดินทางไปเมืองนอก และเมืองในนอก และเมืองในใน และเมืองนอกนอก รวมเปน ๔ เมืองดวยกัน 
และภาษาท่ีตองใชในเมืองท้ังหลายเหลาน้ีคือ นิรุตติภาษาจึงเกิดประโยชนเทาท่ีควร ภาษาท้ังหลายเหลาน้ี 
ไมมีครูสอนเปนภาษาท่ีตองเรียนดวยตนเองเทาน้ัน เมื่อพบกับเหตุการณ ภาษาท้ังหลายเหลาน้ีจึงจะปรากฏขึ้นเฉพาะ 
ฉะน้ันพระพุทธเจาพระองคทรงแตกฉานในภาษาท้ังปวง และไดเห็นชนชาวยุโรปน้ี เปนดอกบัว ๔ เหลาจริงๆ เรามีความรูสึกอยางน้ัน  

เราเปนพระอยูแตในปามานมนาน นึกวาไปเมืองนอกจะมคีวามต่ืนเตนก็เปลา พระพุทธเจาตามควบคุมเราอยูทุกอิริยาบถ 
มิหนําซํ้ายังไมเกิดปญญาอีกดวย เหมือนบัวในน้ําไมยอมใหน้ําทวม ฉันนั้น พิจารณาตรงกันขามเร่ือยไป  

ไดเที่ยวไปดูในมหาวิทยาลัยตางๆแลวจึงคิดวา มนุษยศาสตรทั้งหลายมันยิ่งเห็นไดชัดวามีแตศาสตรที่ไมมีคมท้ังน้ัน 
ไมสามารถจะตัดทุกขไดมีแตกอใหเกิดทุกขศาสตร ทั้งหลายเหลาน้ันเราเห็นวา ถาไมมาขึ้นตอพุทธศาสตร แลวมันจะไปไมรอดท้ังน้ัน 
เมื่อเราน่ังอยูบนเคร่ืองบิน มีความรูสึกแปลกหลายอยาง และไดวิตกไปถึงคําท่ีทานวา สู 
ทั้งหลายจงมาดูโลกน้ีอันตระการดุจราชรถท่ีคนเขลายอมหมกอยู แตผูรูหาของอยูไม อันนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นและคําท่ีทานตรัสไววา 
เมื่อยังไมรูการประพฤติและประเพณีของชนในกลุมท้ังหลายเหลาน้ัน เราอยาไปถือตัวในที่นั้น อันนี้ก็ชัดเจนขึ้นถึงท่ีสุด  

ยานที่นําประชาชนท้ังหลายไปสูจุดประสงค ก็เปนยานอยางหยาบๆ เพราะเปนยานท่ีนําคนท่ีมีทุกขในท่ีนี้ 
ไปสูทุกขในท่ีนั้นอีกสวนไปเวียนมาอยูอยางน้ีไมรูจบ และรูสึกขึ้นวาเรามาเมืองนอกได เพราะอะไรเปนเหต?ุ เพราะอะไรๆ เรา 
ก็ไมไดศึกษาและมาไดโดยสะดวกทุกอยางมีผูบริการทั้งน้ัน เม่ือคิดๆดูก็แปลกและรูสึกขบขันมากๆ 
(เขยีนบนเคร่ืองบินกําลังบินบนอากาศสูงสุดสองหม่ืนฟุต)  

ความรูสึกในเหตุการณ ที่ไดไปเมืองนอกในคราวน้ี ก็นาขบขันเหมือนกัน เพราะเราเห็นวาอยูเมืองไทยมานานแลว 
คลายๆกับพญาลิงใหคนหยอกเลนมาหลายปแลว ลองไปเปนอาจารยกบในเมืองนอกดูสักเวลาหน่ึงมันจะเปนอยางไร เพราะภาษาเขาเราไมรู 
ก็ตองเปนอาจารยกบอยางแนนอน และก็เปน ไปตามความคิดอยางน้ัน กบมันไมรูภาษาของมนุษย 
แตพอมันรองขึ้นแลวคนชอบไปหามนัจังเลย  

เลยเปนคนใบ สอนคนบาไปอีกเสยีแลว ก็ดีเหมือนกัน ปริญญาของพระพุทธเจาน้ันไมตองไปเรียนไปสอนกับเขาหรอก 
ฉะน้ันพระใบเลยเปนเหตุใหไดต้ังสาขา ๒ แหง คือกรุงลอนดอน และฝร่ังเศส เพื่อใหคนบาศึกษาก็ขบขันดีเหมือนกันฯ...  

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เดินทางกลับจากกรุงลอนดอน สูประเทศไทย  

 

 



การจาริกไปตางประเทศครั้งท่ี ๒ 

ในการจาริกคร้ังท่ี ๒ นี้เนื่องจากหลวงพอไดบันทึกไว ในสมุดเหมือนคร้ังแรกทานคงพิจารณาเห็นวาคร้ังท่ีหนึ่งบันทึกไวขาง 
นอกเพื่อผูอื่นไดทราบผลงานจินตนาการบางอยางของทาน เหมือนกับเปดไฟใหมีแสงสวางหนาบาน เพื่อเปนประโยชนแก คนท่ัวไป 
ที่ใครในการเดินทาง...  

แตการไปคร้ังท่ีสองของทานน้ี หลวงพอบันทึกไวขางในมากกวา ผูรวบรวมจึงไมสามารถท่ีจะนํามาเสนออยางละเอียดแกผูอานได 
จึงมีเพียงยอๆ เปรียบเหมือนหลวงพอไดเปดไฟสวาง ในหองนอน แตแสงสะทอนซึ่งสองออกมา ก็ทําใหผูอยูขางนอก 
ไดรับแสงสวางสองทางเดินแหงชีวิตของเขาเหลาน้ัน ตามสมควรแกฐานะภาวะของตน  

ดังน้ันจึงมีชาวสังฆทรัสต แหงประเทศอังกฤษ ไดติดตอขอนิมนตหลวงพอชา สุภัทโท ใหจาริกไปเผยแพรธรรมะท่ีนั่นเปนคร้ังท่ี ๒ ในป 
๒๕๒๒ หลวงพอจึงไดออกเดินทางไปตามคํานิมนตของเขา พรอมกับพระปภากโรอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ นั้นเอง 
เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษแลวก็ได ใหการอบรมกรรมฐาน 
แสดงธรรมและสนทนาธรรมกับผูมาพบเปนจํานวนมากขึน้กวาการไปคร้ังแรกหลายเทา นอกจากนั้นทานยังไดไปดสูถานท่ีที่เขาถวาย 
เพื่อจัดต้ังเปนสํานักถาวรขึ้น ในที่แหงใหมนี้เปนธรรมชาตินาร่ืนรมยใจ เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรมอยางยิ่ง เพราะบริเวณกวางขวางดี 
รูสึกวาไมคับแคบเหมือน แฮมปสะเตท ซึ่งต้ังอยูในใจกลางเมืองลอนดอน ไมเพียงพอแกจํานวนคนผูใครตอการปฏิบัติธรรม 
สวนสถานท่ีแหงใหมนี้เปนปาธรรมชาติของเมืองหนาวมทีะเลสาบอยูใกลๆมีตึกเกาหลังใหญอยูหลังหนึ่ง ใชเปนที่พักพาอาศัย 
และประกาศสัจธรรมของพระภิกษุสามเณรซ่ึงลวนเปนชาวตะวันตก ผูไดรับการบรรพชาอุปสมบท ไปจากวัดหนองปาพง 
จึงเปนอันกลาวไดวาพระสงฆผูเปนลูกศิษย ของหลวงพอคณะน้ันไดเขามาอยูอาศัยที่แหงใหมนี้เพื่อปฏิบัติธรรม และประกาศสัจธรรมเร่ือยมา 
คณะกรรมการของธรรมประทีป เปนเพียงผูอุปถัมภตามสมควรแกฐานะเทาน้ัน ปจจุบันนี้ไดรับความสนใจจากชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ นับวาทานสุเมโธและคณะลูกศิษย ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี 
ในนามหลวงพอชาแหงวัดหนองปาพงไดถายทอดหลักปฏิบัติธรรม ใหดํารงอยูในภาคพ้ืนตะวนัตกนั้นไดอยางดียิง่  

เมื่อหลวงพอไดพักอยูที่ซัสเซ็คพอเปนที่อุนใจแกบรรดาสานุศิษยแลวจึงกลับมาพักที่แฮมปสะเตทระยะหน่ึงเพื่อเตรียมตัว 
ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา  

จาริกสูอเมรกิา 

หลวงพอชาออกเดินทางสูสหรัฐอเมริกามีทานปภากโร เปนปจฉาสมณะ ไดไปพักที่สํานักกรรมฐานของนายแจค ผูเปนศิษยฝร่ัง 
ซึ่งเคยมาบวชอยูทีว่ัดหนองปาพง หลวงพอไดพักอยู ที่สํานักนั้นเปนเวลาเกาวัน ทานไดอบรมขอปฏิบัติกรรมฐานแก 
ชนชาวอเมริกันเปนจํานวนมาก ทําใหเขาเหลาน้ันไดรับปติสุข เกิดความสนใจในหลักปฏิบัติตามแนวหลวงพอสั่งสอน 
แลวจึงออกจากแมซาชูเทเดินทางไปเมืองซีแอตเต้ิล ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของทานปภากโร ภิกขุ ออกจากซีแอตเต้ิลแลวเดินทางเขาสูชิคาโก 
แลวก็เดินทางไปสูประเทศแคนาดา จากนั้นก็ไดยอนกลับมาท่ีแมซาชูเท แลวเดินทางตอไปท่ีนครนิวยอรค 
แตละสถานท่ีที่หลวงพอไดไปเยี่ยมน้ันๆ 
ทานก็ไดแนะนําหลักปฏิบัติธรรมไดสนทนาธรรมและตอบปญหาแกผูที่สนใจจนเปนที่ซาบซ้ึงตรึงใจของเขาเหลาน้ัน  

เมื่อหลวงพอกลับจากสหรัฐคืนสูอังกฤษแลว พักที่ แฮมปสะเตททานไดอยูดแูล 
การเคล่ือนยายบริขารของพระสงฆสานุศิษยเพื่อเดินทางไปสถานท่ีแหงใหม ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
ตอจากนั้นทานก็ไดเดินทางไปเยี่ยมบานของ มิสเตอรซอร เศรษฐีชาวพมาอยูที่โอคเก็นโฮลท ไดรวมสังฆกรรมบวชนาคกับทานมหาสียาดอว 
ซึ่งเปนพระเถระพมาเปนอุปชฌาย ใหการอุปสมบทกุลบุตร  



ตอมาหลวงพอก็ไดรับนิมนตใหเดินทางไปยังสกอตแลนดพักอยูที่นั้นสองคืน มีผูสนใจในการปฏิบัติธรรม 
ซึ่งเคยมาฝกภาวนาธรรมกับทานสุเมโธก็มีอยูไมนอยและมีผูสนใจคิดอยากจะใหต้ังสํานักสาขาของหลวงพอขึ้นอกีที่นั่น 
สักหนึ่งแหงแตทานยังพิจารณาอยูวาจะมีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม  

การเดินทางไปประกาศสัจธรรมในตางประเทศของ หลวงพอชา สุภัทโท ทั้งสองคร้ังน้ีนั้น 
จึงถือไดวาหลวงพอไดนําหลักปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแพรยังตางประเทศ ในนามของคณะสงฆและปวงชนชาวไทย 
ใหเปนที่รูจักของชนชาวตะวันตก เพือ่จะไดดํารงคงอยูในภาคพ้ืนสวนนั้นตลอดชั่วกาลนาน  

หลวงพอไดเดินทางกลับคืนสูประเทศไทย เพื่อกลับมาเปนรมโพธ์ิรมไทรของสานุศิษย และพุทธศาสนิกชนเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒  

หลวงพออาพาธ 

สังขารรางกายของหลวงพอก็เกิดกอมาจากดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งมีใจครอง เหมือนเราๆทานๆนี่แหละ เม่ือสังขารผานมานานวัน 
ยิ่งใชงานมากความทรุดโทรมก็เร็วขึ้นกวาปกติ สมัยขาพเจามาอยูกับทานปแรกๆ เคยน่ังสนทนาธรรมกับหลวงพอต้ังแตสองทุม จนกระทั่งถึงตี 
๓ ตี ๔ บางโอกาส เคยเห็นทานน่ังสนทนาธรรม กับญาติโยม ผูสนใจในธรรมซ่ึงเดินทางมาจากถ่ินไกล จนกระทั่งถึงรุงเชาก็มีหลายๆคร้ัง 
ชีวิตของทานเกิดมาเพื่อผูอื่นสมองเห็นประโยชนเก้ือกูลแกหมูมนุษยผูมาสู แมจะออนเพลียเมื่อยลาสักปานใด 
ทานก็ไมแสดงออกถึงความออนแอใหเห็น เพราะอาศัยความเมตตาเปนที่ต้ัง แมลูกศิษยจะอยูในสํานักสาขาใดๆ จะไกลหรือใกลก็ตาม 
ทานยังอุตสาหเดินทางไปใหกําลังใจและแนะนําการปฏิบัติสนับสนุนอยางท่ัวถึงแตสังขารรางกายทุกอยางก็ม ีความ แก เจ็บ ตาย 
ไปเปนธรรมดา  

ดังน้ันในป ๒๕๒๐ ถึงแมความผิดปกติของรางกายจะปรากฏขึ้นบาง แตเพราะหลวงพอมุงประโยชนเพื่อสวนรวม 
ทานก็ยังอดทนสูไดเดินทางไปประกาศสัจธรรมในตางประเทศถึงสองคร้ัง เปนการนําธรรมโอสถจากดินแดนภาคตะวันออก 
ไปสงเคราะหชาวตะวันตก ใหไดรับประโยชนอยางดียิ่ง นี่คือพลังแหงเมตตาธรรม ซึ่งมีประจําอยูในหทัยของทาน  

หลวงพอเร่ิมอาพาธ และเร่ิมมีอาการปรากฏขึ้นทีละนอยๆ จนกระทั่งไดรับการผาตัดทางสมอง แตก็เปนที่นายินดีที่ไดมีคณะแพทยหลายทาน 
หลายโรงพยาบาลไดถวายการรักษาจนสุดความสามารถ ซึ่งบรรดาคณะศิษยทั้งหลายขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ และตามหนังสือรายงานแพทย 
ซึ่งนายแพทยจรัส สุวรรณเวลา และนายแพทยสุพัฒน โอเจริญ แหงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จ.กรุงเทพฯ ไดบันทึกไววา  

หลวงพอชาอาย ุ๖๔ ป แข็งแรงเปนปกติดี จนเร่ิมมีอาการคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๐ ขณะเดินทางไปประเทศอังกฤษ ดวยรูสึกโงนเงน 
การทรงตัวไมคอยดี ไมเทาซ่ึงใชถืออยูเปนประจํา อยูแลว รูสึกวาจําเปนตองใชมีอาการหนักบริเวณตนคอดวย  

ต้ังแตนั้นมา อาการโงนเงนทรงตัวไมคอยด ีก็เปนมาตลอด บางระยะก็เปนมาก บางระยะก็นอย 
พ.ศ.๒๕๒๓มอีาการคล่ืนไสมักเปนตอนดึกๆมีนอยคร้ังท่ีเกิดอาเจียนดวย อาการโงนเงนยังเปน เชนเดิม ไมเคยถงึกับลม  

พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเดือนกรกฎาคม เร่ิมมีอาการความจํา ไมดี อาการโงนเงนทรงตัวไมดี ก็ทรุดลง มีอาการเมื่อย 
และออนเพลียดวยมีอาการหนักตึงตนคอ แตเมื่อฉันยาหมอสมุนไพร อาการหนักตนคอนี้หายไป ตอนนี้ตรวจพบวาเปนเบาหวานดวย 
นายแพทยสุเทพ และแพทยหญิงประภา วงศแพทย ไดจัดยาถวาย สวนอาการอื่นยังคงอยู จนถึงกลางเดือนกันยายน รูสึกออนเพลียมากขึ้น 
และเบ่ืออาหาร นายแพทยอุทัย เจนพานิชย ไดตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจให พบวาปกติดี  

อาการทรุดมากขึ้น ในวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๒๔จึงเดินทางไปกรุงเทพฯ เขาโรงพยาบาลสําโรง ขณะน้ันยังเดินเองได แตตองชวยพยุงบาง 
ไดตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรซ้ํา พบวา ชองภายในสมองขนาดเล็กลงกวาคร้ังแรกจนถึงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เมื่อเดินทางกลับไปยังจังหวัดอุบลราชธานียังมีอาการทรงตัวไมคอยด ีเดินตองพยุงและเดินไกลๆไมได ผูดูแลสังเกตวาขาขางซายยกไมคอยถนัด 
สูขางขวาไมได ความจําและการพูดบางวันดีพอสมควร บางวันเลอะเลือน บางระยะรูสึกเพลียและ 



ไมอยากพูดหรือทําส่ิงใดอาการเปนมากขึ้นในระยะ๓สัปดาหหลังน้ี บางวันเพลีย และพูดไมมีเสียง เดินไดเพียงระยะไมก่ีกาว 
ตองใชรถนั่งเข็นไปในบริเวณวัดวันละสองคร้ัง อาหารฉันไดนอยลง  

เมื่อป ๒๕๒๕ อาการของหลวงพอทรุดลง ศิษยจึง อาราธนาใหหลวงพอเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โปรดเกลาโปรดกระหมอม รับหลวงพอไวในพระบรมราชานุเคราะห ไดอยูในหองชุดพิเศษ ที่ตึกจงกลณี 
อยูโรงพยาบาลนาน ๕ เดือน มีศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา ในขณะน้ันเปนผูอาํนวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนหัวหนาคณะแพทยถวายการรักษา เม่ืออยูจนอาการทรงและพนระยะอันตรายแลวแพทยใหพยากรณโรควาจะคอยๆ 
ทรุดลงคณะสงฆเห็นพองตองกันวาควรจะนิมนต หลวงพอกลับวัดหนองปา พงทางกองทัพอากาศไดจัดเคร่ืองบินเที่ยวบินพิเศษถวาย  

กอนหนาน้ัน ทางวัดไดจัดสรางกุฏิหลังใหมไวคอยทา ดวยพระราชทรัพยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่โปรดเกลา 
โปรดกระหมอมพระราชทานใหสวนหนึ่ง คณะศิษยที่เคยอุปฏฐากสม่ําเสมอโดยตลอด ไดรวมสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลดวยอีก สวนหนึ่ง 
ไดออกแบบใหคลายไอซีย ูในบริเวณปาของวัด สรางเปนตึกชั้นเดียว หลังเล็ก จัดใหมีที่ทางท่ีสะดวกกับการถวายการ อุปฏฐาก 
และมีเคร่ืองมือแพทยที่จําเปนตองใช จึงเอื้ออํานวยใหถวายการดูแลไดใกลเคียงกับเมื่ออยูในโรงพยาบาล มีแพทยจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ 
ประสงคมาถวายตรวจอาการเปนประจําทุกวัน บุรุษพยาบาลเปลี่ยนเวรกันมาเฝา 
คณะพยาบาลเอื้อเฟอใหความสะดวกเต็มท่ีและพระอาจารยเลี่ยม � ิตธมฺโม 
จัดเวรพระสงฆศิษยหลวงพอทั้งในวัดหนองปาพงและตามสาขาตางๆ ใหเขาเวรวันละ ๒ ผลัดๆละ ๔ องค และสามเณรอีก ๑ รูป มิไดขาด 
จนมีผูกลาว วามหาเศรษฐีก็มิอาจจะจางบุรุษพยาบาลไดถึงวันละ ๑๐ คน หรือผูมีบุตร ๑๒ คน 
เมื่อปวยก็ไมแนใจวาจะไดลูกมาดูแลอยางดีเทาหลวงพอ ทั้งน้ีเพราะหลวงพอเปนผูเปยมดวยเมตตา เปนที่รักและเคารพของบรรดาศิษย 
พระท่ีเขาเวรปฏิบัติหลวงพอน้ันตาง ถวายแรงกาย แรงใจ และอุทิศเวลาใหหลวงพอเปนปฏิบัติบูชา ตอผูมีพระคุณยิ่งกวาบิดาบังเกิดเกลา 
คณะชีก็ผลัดเวรกันมาประกอบอาหารเหลวตามท่ีโภชนากรแนะใหทุกวันมิไดขาดเลย 
เมื่อถึงระยะท่ีหลวงพอมีอาการสําลักบอยขึ้นขณะใหอาหารทางปาก แพทยเห็นสมควรใหเปล่ียนใหทางสายยางลงกระเพาะเพื่อปองกัน 
โรคปอดบวมแทรกจากการสําลักอาหารหรือเสมหะ พระอุปฏฐาก ก็เรียนวิธใีสสายยางจนชํานาญมีการซอมใสตนเองกอน 
ดวยความหวังท่ีจะลดความระคายเคืองตอเนื้อเยือ่ในหลอดคอ 
และหลอดอาหารของหลวงพอในการใสแตละคร้ังใหเหลือนอยที่สุดเทาท่ีจะทําได นอกจากนี้ทานยังเรียนวิธีตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ 
เพื่อดูระดับน้ําตาลเพื่อบันทึกและรายงานตอแพทยและปรับขนาดยา ตามส่ังไดถูกตองแมหลวงพอจะอาพาธนานนับปแตผิวพรรณก็ดูผองใส 
และไมเคยมีแผลกดทับอยางผูปวยเร้ือรังสวนใหญ  

มีผูกลาววาการท่ีหลวงพออยูเปนขวัญใหลูกศิษยหลายปนั้นมีผลใหพระสงฆเจริญในธรรมและสามัคค ีรวมแรง รวมใจ 
เรงปฏิบัติบูชาแดหลวงพอ ทําใหเกิดมีสาขาตางๆเพ่ิมขึ้นทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเทปเทศนาของหลวงพอ 
ถอดความออกมาเปนหนังสือแจกญาติโยมไดมากมายหลายเร่ือง ยังผลใหฆราวาส ผูสนใจในคําสอนของหลวงพอมุงปฏิบัติธรรมมากขึ้น  

มีคนเปนหมูคณะมากราบเย่ียมหลวงพอเปนประจําทุกวัน จนตองกําหนดเวลาเยี่ยมในภาคเชาและเย็น เพื่อมิใหเปนการรบกวน 
หลวงพอมากเกินไป พระอุปฏฐากจะเข็นรถออกมาใหญาติโยมไดกราบตามเวลาท่ีกําหนด 
รถเข็นนี้เปนรถท่ีสั่งประกอบพิเศษจากประเทศอังกฤษมีการวัดสัดสวนของหลวงพอสงใหเขา (ทํานองเดียวกับการวัดตัวตัดเส้ือ) 
จึงใชไดดีมีที่พยุงคอ แขนขาในสัดสวนที่เหมาะเจาะ ผูที่ไมเคยมากราบเยี่ยมอาจเขาใจผิดวาหลวงพอทานน่ังไดเอง และไมไดเปนอมัพาต  

สําหรับโอสถท่ีใชเปนประจํา สวนใหญเบิกไดจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค โอสถพิเศษท่ีไมมีในจ.อุบลฯ 
ก็สั่งมาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใหอยูในพระบรมราชานุเคราะหเสมอมา  

ต้ังแตป ๒๕๓๐ คณะพระสงฆทั้งวัดปานานาชาติ ซึ่งเปนชาวตางประเทศ มาเยี่ยมถวายสักการะหลวงพอทุกวัน 
พระเปนประจํามีอบุาสกอุบาสิกาโดยสาร รถสองแถวมาดวยเสมอ พากันมาสวดมนตบทสําคัญๆ เชน วิปสนาภูม ิและโพชฌงค เปนตน 
ถวายหลวงพอ เปนภาพที่ประทับใจแกผูมาพบเห็นเปนอยางยิ่ง ตอมาเม่ือมคีณะผูปฏิบัติธรรมจากกรุงเทพฯมา ก็มีการสวดทําวัตร 
ถวายหลวงพอดวยเปนคร้ังคราว  



ระยะตอมา หลวงพออาการหนักเปนพักๆ มักจะเปนระยะ ที่อากาศเปล่ียนแปลงราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
หลวงพอตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคตองเจาะคอเมื่อเมษายน ๒๕๓๑ เพื่อใหดูดเสมหะไดงายขึ้น  

อาการของหลวงพอทรุดลงชาๆ ตามวัยและสังขารท่ีเสื่อมลงไป 

เหมือนกับหลวงพอสาธิตใหศิษยเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นความเส่ือมไปส้ินไปของสังขารวา เรามีความแก ความเจ็บไขเปนธรรมดา 
ไมมีใครจะลวงพนความแก ความเจ็บไขไปได พระอุปฏฐากเลาวาแมหลวงพอจะไมไดแสดงธรรมเทศนา แตก็ไดเรียนธรรมจากหลวงพอเสมอ  

เนื่องจากหลวงพอไปเขาไอซีย ูของโรงพยาบาล สรรพสิทธิ์ประสงคอยูบอยๆ 
จึงมีผูปรารภใหคณะศิษยรวมสมทบทุนสรางตึกไอซียู.ใหแกโรงพยาบาล 
ขณะน้ีก็ยังดําเนินการสรางอยูยังไมแลวเสร็จเขาใจวายังขาดงบท่ีจะซ้ืออุปกรณอีก  

มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพอหอบมากจึงตองเขา โรงพยาบาลอีก แพทยวินิจฉัยวาหัวใจวาย ตอมามีอาการไตวายแทรกดวย 
แพทยใหการรักษาเต็มท่ีอาการไมดีขึ้น คืนวันที ่๑๕ มกราคม หลังจากท่ีทราบวาอาการของหลวงพอทรุดลงเร่ือยๆ 
คณะสงฆเห็นสมควรนิมนตหลวงพอกลับวัด เชาวันที ่๑๖ มกราคม เวลา ๕.๒๐ น. หลวงพอก็ละสังขารไปอยางสงบ จากไปอยาง 
ครูผูยิ่งใหญในวันครู  

ระยะน้ันเปนระยะที่การกอสรางในวัดสวนใหญสําเร็จแลว และพระสงฆตางชาติกําลังอบรมกรรมฐานกันที่วัดปาวนโพธิญาณ 
มีพระอาจารยสุเมโธศิษยฝร่ังองคแรกของหลวงพอ เปนผูอบรมธรรมอยู สวนพระสงฆไทยก็เตรียมจะประชุมกันในเวลาอันใกลกันนั้น 
ศิษยจึงตางเตรียมพรอมท่ีจะมาชุมนุมกันที่วัดหนองปาพง อยูแลว เม่ือทราบขาวหลวงพอจึงมากันอยางพรอมเพรียงกันมากราบ 
สักการะรางของหลวงพอที่ทอดลงสอนศิษยเปนคร้ังสุดทาย และตางพากันปฏิบัติบูชาหลวงพออยางเขมแข็ง  



ธรรมปฏิสันถาร 

 
นําธรรมะมาฝาก 

อาตมาดีใจที่โยมไดมาเยี่ยมพระลูกชาย และพักอยูที่วัดหนองปาพง อีกไมก่ีวันก็จะกลับไปแลว เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจ 
แตก็ไมมีอะไรจะฝาก วัตถุสิ่งของอะไรท่ีประเทศฝร่ังเศสนั้นก็มีมากมายอยูแลว แตธรรมะท่ีจะบํารุงจิตใจของเราใหสงบระงับ 
ดูเหมือนจะไมคอยมีเทาไร  

อาตมาไปสังเกตการณแลว เห็นมีแตเร่ืองท่ีจะทําใหเราวุนวายยุงยากลําบากตลอดกาลตลอดเวลา เจริญไปดวยวัตถุหลายอยางเปนกามารมณ 
มีรูป มีเสียง มีกลิ่น มีรส มีโผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนที่ยั่วยวนของบุคคลท่ีไมรูจักธรรม ใหมีความวุนวายมาก 
ฉะน้ันจึงจะขอฝากธรรมะเพื่อไปปฏิบติัที่ประเทศฝร่ังเศส เม่ือจากวัดหนองปาพงและวัดปานานาชาติไปแลว 
สภาวะท่ีตัดปญหาและความยุงยากของชีวิต  

ธรรมะน้ีเปนสภาวะอันหนึ่ง ซึ่งจะตัดปญหาความยุงยากลําบากในใจของมนุษยทั้งหลายใหนอยลง จนกระทั่งหมดไป สภาวะอันนีเ้รียกวาธรรม 
เราควรจะศึกษา เอาไปศึกษาในชีวิตประจําวันและประจําชีวิต เม่ือมีอารมณอันใดมากระทบกระท่ังเกิดขึ้น จะไดแกปญหามันได 
เพราะปญหาน้ีมีทุกคน ไมเฉพาะวาเมืองไทยหรือเมืองนอก มันมีทุกแหง ถาคนไมรูจักแกปญหาแลว ก็มีความทกุขความเดือดรอนเปนธรรมดา 
เมื่อปญหาเกิดขึ้นมาแลว หนทางท่ีจะแกไขมันก็คือปญญา สรางปญญา อบรมปญญา คือ ทําปญญาใหเกิดขึ้นในจิตใจของเรา  

สําหรับขอประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไมมีอะไรมากอื่นไกล อยูในตัวของเรานี่เอง มีกายกับใจ คนเมืองนอกก็เหมือนกัน คนเมืองไทยก็เหมือนกัน 
มีกายกับใจเทาน้ันที่วุนวาย เปนผูวุนวาย ฉะน้ัน ผูสงบระงับตองมีกายกับใจสงบ  



ความเปนจริงน้ัน ใจของเรามันเปนปกติอยู เปรียบเหมือนน้ําฝน เปนน้ําสะอาด มีความใสสะอาดบริสุทธิ์เปนปกติ 
ถาหากเราเอาสีเขียวใสเขาไป เอาสีเหลืองใสเขาไป น้ําก็จะกลายเปนสเีขียว สีเหลืองไป จิตเราน้ีก็เหมือนกัน เม่ือไปถูกอารมณที่ชอบใจ ใจก็ดี 
ใจก็สบายเม่ือถูกอารมณไมชอบใจแลว ใจนั้นก็ขุนมัว ไมสบาย เหมือนกันกับน้ําท่ีถูกสีเขียว ก็เขียวไป ถูกสีเหลือง ก็เหลืองไป 
เปลี่ยนสีไปเร่ือย  

ความเปนจริงน้ัน น้ําท่ีมันเขียว มันเหลือง ปกติของมันก็เปนน้ําใสสะอาดบริสุทธ์ิ คือ น้ําฝน ปกติของจิตเราน้ีก็เหมือนกัน เปนจิตท่ีใสสะอาด 
เปนจิตท่ีมีปกติไมวุนวาย ที่จะวุนวายน้ันเพราะมันเปนไปกับอารมณ มันหลงอารมณ พูดใหเห็นชัด 
อยางขณะน้ีเราน่ังอยูในปามีความสงบเหมือนกันกับใบไม ใบไมนั้นถาไมมีลมพัดมันก็นิ่ง สงบระงับอยู ถามีลมมาพัด 
ใบมันก็กวัดแกวงไปตามลม  

จิตใจน้ีก็เหมือนกัน ถาอารมณมาถูกมันก็กวัดแกวงไปตามอารมณ ยิ่งมันไมรูเร่ืองธรรมะแลว ก็ยิ่งปลอยไปตามอารมณของเจาของไป 
อารมณสุขก็ปลอยตามไป อารมณทุกขก็ปลอยตามไปวุนวายไปเร่ือยๆ จนชาวมนุษยทั้งหลายเกิดเปนโรคประสาทเพราะไมรูเร่ือง 
ปลอยไปตามอารมณ ไมรูจักตามรักษาจิตของเจาของ จิตของเรานี้เม่ือไมมีใครตามรักษา มันก็เหมือนคนๆหน่ึงท่ีปราศจากพอแมที่จะดูแล 
เปนคนอนาถา คนอนาถาน้ันเปนคนที่ขาดที่พึ่ง คนท่ีขาดท่ีพึ่งก็เปนทุกข จิตน้ีก็เหมือนกัน ถาหากขาดการอบรมบมนิสัย 
ทําความเห็นใหถูกตองแลว จิตน้ีก็ลําบากมาก  

กรรมฐานเปนการทําจิตใหสงบ 

ในทางพุทธศาสนา การทําจิตใหสงบระงับนี้ ทานเรียกวา การทํากรรมฐาน ฐาน คือเปนที่ต้ัง กรรม 
คือการงานท่ีเราจะตองทําขึ้นใหมีกายเราเปนสวนหนึ่ง จิตเราเปนอีกสวนหนึ่ง มีสองอยางเทาน้ันแหละ กายน้ีเปนสภาวธรรม 
เปนรูปธรรมที่เรามองเห็นไดดวยตาของเรา จิตเปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เปนนามธรรมซึ่งไมมีรูป มองดวยตาไมได แตเปนของมีอยู 
ตามภาษาสามัญก็เรียกวา กายกับใจ กายเรามองเห็นไดดวยตาเนื้อ จิตมองเห็นไดดวยตาใน คือตาใจ มีอยูสองอยางเทาน้ัน มันวุนวายกัน  

ฉะน้ัน การฝกจิตท่ีจะฝากโยมวันน้ี ก็คือเร่ืองกรรมฐาน ใหไปฝกจิต เอาจิตพิจารณากาย จิตน้ีคืออะไร? จิตมันก็ไมคืออะไร มันถูกสมมติวา คือ 
ความรูสึก ผูที่รูสึกอารมณ ผูที่รับรูอารมณทั้งหลายในท่ีนี้เรียกวาจิต ใครเปนผูรับรู ผูรับรูนั้นถูกเขาเรียกวา "จิต" รับรูอารมณที่สุขบาง 
อารมณที่ทุกขบาง อารมณดีใจบาง อารมณเสียใจบาง ใครมีภาวะท่ีจะรับรูอารมณเหลาน้ี ทานเรียกวาจิต  

อยางเชน อาตมาพูดใหฟงขณะน้ี จิตเรายังมี จิตรับรูวา พูดอะไรอยางไร มันเขาไปทางหู รูวาพูดอะไร เปนอยางไร ก็รูจัก 
ผูรับรูนี้เรียกวาจิตจิตเปนผูรับรูอารมณ  

จิตไมมีตัวจิตไมมีตน จิตไมมีรูป จิตเปนผูรับรูอารมณเทาน้ันไมใชอื่น ถาหากวาเราส่ังสอนจิตอันนี้ใหมีความเห็นที่ถูกตองดีแลว 
จิตน้ีก็จะไมมีปญหา จิตก็จะสบาย จิตก็เปนจิต อารมณก็เปนอารมณอารมณไมเปนจิต จิตไมเปนอารมณ เราพิจารณาจิตกับอารมณนี้ใหเห็นชัด 
จิตเปนผูรับรูอารมณที่จรเขามา จิตกับอารมณสองอยางน้ีมากระทบกันเขา ก็เกิดความรูสึกทางจิต ดีบาง ชั่วบาง รอนบาง เย็นบาง สารพัดอยาง 
ทีนี้เมื่อเราไมมีปญญาแกไข ปญหาท้ังหลายเหลาน้ีก็ทําจิตของเราใหยุง  

ลมหายใจเปนมงกุฏกรรมฐาน 

การทําจิตข องเราใหมีรากฐาน คือ กรรมฐาน เอาลมหายใจเขาออกเปนรากฐาน เรียกวา อานาปานสติ 
ทีนี้จะยกเอาลมเปนกรรมฐานเปนอารมณ การทํากรรมฐา นมีหลายอยางมากมาย มันก็ยากลําบากเอาลมน้ีเปนกรรมฐานดีกวา 
เพราะวาลมหายใจนี้เปนมงกุฏกรรมฐานมาแตคร้ังดึกดําบรรพมาแลว พอเรามีโอกาสดีๆ เราเขาไปนั่งสมาธิเอามือขวาทับมือซาย 
เอาขาขวาทับขาซาย ต้ังกายใหตรง แลวก็นึกในจิตของเราวา บัดน้ี เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอยางใหหมดไป ไมเอาอะไรมาเปนเคร่ืองกังวล 
ปลอย... ปลอยใหหมด แมจะมีธุระอะไรอยูมากมายก็ปลอย ปลอยทิ้งในเวลาน้ัน สอนจิตของเราวา จะกําหนดตามลมอันนี้ 
ใหมีความรูสึกอยูแตอารมณอันเดียว แลวก็หายใจเขาหายใจออก  



 การกําหนดลมหายใจน้ัน อยาใหมันยาว อยาใหมันสั้น อยาใหมันคอย อยาใหมันแรง ใหมันพอดีๆ  
 สติ คือความระลึกได สัมปชัญญะ คือความรูตัวอันเกิดจากจิตน้ัน ใหรูวาลมออก ใหรูวาลมเขา สบาย ไมตองนึกอะไร 

ไมตองคิดไปโนน ไมตองคิดไปนี ่ในเวลา 

ปจจุบันนี้ เรามีหนาท่ีที่จะกําหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออกอยางเดียว ไมมีหนาท่ีที่จะไปคดิอยางอื่นใหมีสติความระลึกไดตามเขาไป 
และสัมปชัญญะความรูตัววา บัดน้ี เราหายใจอยู เมื่อลมเขาไป ตนลมอยูปลายจมูก กลางลมอยูหทัยปลายลมอยูสะดือ เม่ือหายใจออก 
ตนลมอยูสะดือ กลางลมอยูหทัยปลายลมอยูจมูก ใหรูสึกอยางน้ี  

 หายใจเขา :- ๑. จมูก ๒. หทัย๓. สะดือ  
 หายใจออก :- ๑. สะดือ ๒. หทัย ๓. จมู 

กําหนดอยูสามอยางน้ี หายความกังวลหมด ไมตองคิดเร่ืองอื่นกําหนดเขาไปใหรูตนลม กลางลม ปลายลม สมํ่าเสมอ 
แลวตอนั้นไปจิตของเราจะมีความรูสกึ ตนลม กลางลม ปลายลม ตลอดเวลา  

เมื่อทําไปเชนนี ้จิตอันควรแกการงานก็จะเกิดขึ้น กายก็ควรแกการงาน การขบเม่ือยทั้งหลายจะคอยๆหายไปเร่ือยๆ กายก็จะเบาขึ้น 
จิตก็จะรวมเขา ลมหายใจก็จะละเอียดเขา นอยลงๆ เราทําแบบน้ีเร่ือยๆ จนกวาจิตมันจะสงบระงับลงเปนหนึ่ง  

การทําจิตใหสงบเปน "หน่ึง" 

เปน "หนึ่ง" คือ จิตมันจะฝกใฝอยูกับลม ไมแยกไปที่อื่นไมวุนวาย ตนลมก็รูจัก กลางลมก็รูจัก ปลายลมก็รูจัก เม่ือจิตสงบระงับแลว 
เราจะรูอยูแตตนลม ปลายลมก็ได ไมตองตามลงไป เอาแตปลายจมูกวามันออก มันเขา จิตเปนหนึ่งอยูกับลมหายใจเขาออกอันเดียวตลอดไป  

การทําจิตเชนนี้ เรียกวาทําจิตใหสงบ ทําจิตใหเกิดปญญา อันนี้เปนเบ้ืองตน เปนรากฐานของกรรมฐาน ใหพยายามทําทุกวันทุกวัน 
จะอยูที่ไหนก็ได จะอยูบานก็ได จะอยูในรถก็ได อยูในเรือก็ได นั่งอยูก็ได นอนอยูก็ได ใหเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยูตลอดกาลตลอดเวลา 
อันนี้เรียกวาการภาวนา  

อิริยาบถของการภาวนา 

การภาวนาน้ี ทําไดในอิริยาบถ ทั้งน่ีไมใชวาจะน่ังอยางเดียว จะยืนก็ได จะนอนก็ได จะเดินก็ได ขอแตใหเรามีสติ กําหนดอยูเสมอวา 
บัดน้ีจิตใจของเราอยูในลักษณะอยางไร มีอารมณอันใดอยูจิตเปนสุขไหม จิตเปนทุกขไหม จิตวุนวายไหม จิตสงบไหม ใหเรารูเห็นอยางน้ี 
หมายความวา ใหรูจักความรับผิดชอบของจิตอยูตลอดเวลา นี้เรียกวาการทําจิตของเราใหสงบ  

เมื่อจิตสงบก็เกิดปญญา 

เมื่อจิตสงบแลว ปญญามันจะเกิด ปญญามันจะรู ปญญามันจะเห็น เอาจิตท่ีสงบพิจารณารางกายของเรา ต้ังแตศีรษะลงไปหาปลายเทา 
ต้ังแตปลายเทาขึ้นมาหาศีรษะ พิจารณากลับไปกลับมาอยูเร่ือย ใหเห็นเกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ เปนกรรมฐาน 
ใหเห็นวารูปรางกายท้ังหลายน้ี มีดิน มีน้ํา มีลม มีไฟ กลุมท้ังส่ีกลุมน้ี ทานเรียกวากรรมฐาน เรียกวาธาตุ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม 
มาประชุมกันเขา เรียกวามนุษย เรียกวาสัตว  

 

 



พิจารณากายของเราอันประกอบดวยธาตุ 

พระบรมศาสดาของเราทานทรงสอนวา อันน้ีสักแตวาธาตุเทาน้ัน อวัยวะรางกายของเรา สิ่งท่ีขนแข็ง เปนธาตุดิน 
สิ่งท่ีมันเหลวไหลเวียนไปในรางกาย ทานเรียกวา ธาตุน้ํา ลมพัดขึ้นเบ้ืองบนลงเบ้ืองตํ่า ทานเรียกวาธาตุลม ความรอนอบอุนในรางกาย 
ทานเรียกวาธาตุไฟ คนคนหนึ่ง เมื่อแยกออกแลว มีสี่อยาง นี้เทาน้ัน คือ มีดิน น้ํา ลม ไฟ สัตวไมมี มนุษยไมม ีไทยไมมีฝร่ังไมมี 
เขมรไมมีญวนไมม ีลาวไมมี ไมมีใคร มีดิน มีน้ํา มีไฟ มีลม เทาน้ันที่เปนอยูแลวสมมติวาเปนบุคคลเปนสัตวขึ้นมา  

ชีวิต รางกาย เปนอนิจจัง 

ความเปนจริงไมมอีะไร ดินก็ดี น้ําก็ดี ลมก็ดี ไฟก็ดี ที่ประกอบกันเรียกวามนุษยนี้ เปนไปดวยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเปนของไมแนนอน 
เปนของไมยั่งยืน เปนของหมุนเวียนเปล่ียนไปแปรไป อยูอยางน้ี ไมยั่งยืนอยูกับที่ แมแตวารางกายของเราก็ไมแนไมนอน 
เคล่ือนไหวไปมาอยูเสมอ เปล่ียนไป ผมก็เปล่ียนไป ขนก็เปลี่ยนไป หนังก็เปลี่ยนไป สารพัดอยางมันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปหมด  

จิตใจของเราน้ีก็เหมือนกัน มันก็ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเราไมใชเขา ที่คิดไปสารพัดอยาง มันไมแนนอน บาทีคิดฆาตัวตายเลยก็ได 
บางทีคิดสุขก็ได บางทีคิดทุกขก็ได ถาเราไมมีปญญา เราก็ไปเช่ือจิตอันนี ้มันก็โกหกเราเร่ือยไป เปนทุกขบาง เปนสุขบาง สลับซับซ อนกันไป  

จิตและกายเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

จิตน้ีมันก็เปนของไมแนนอน กายน้ีก็เปนของไมแนนอน รวมแลวเปนอนิจจัง รวมแลวเปนทุกขัง รวมแลวเปนอนัตตา สิ่งท้ังหลายเหลาน้ี 
พระบรมครูของเราทานวา ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชตัวไมใชตน ไมใชเรา ไมใชเขา เรียกวา ธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เทาน้ันเอง  

เอาจิตของเราพิจารณาลงไปใหมันเห็นชัด เม่ือมันเห็นชัดแลวอุปาทานที่ถือวา เราสวยบาง เรางามบาง เราดีบาง เราช่ัวบาง เรามีบาง 
เราอะไรๆหลายอยาง มันก็ถอนไป ถอนไปเห็นสภาวะอนัเดียวกัน เห็นมนุษยสัตวทั้งหลายเปนอันเดียวกัน เห็นไทยเปนอันเดียวกันกับฝร่ัง 
เห็นฝร่ังเปนอันเดียวกันกับไทย เมื่อจติเราเห็นเชนน้ี มันก็ถอนอุปาทานความยึดม่ันออกจากจิตใจของเรา  

เมื่อจิตเห็นธรรม โลภ โกรธ หลง ก็ลดนอยลง 

เมื่อพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลว มันก็นาสังเวชถอนอุปาทานออกแลว ไมไดไปยดึวาเปนตัว วาเปนตน วาเปนเรา วาเปนเขา 
จิตใจเห็นเชนนี้ มันก็เกิดนิพพิทา ความเบ่ือหนาย คลายความกําหนัด คือเห็นวามันเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
แลวจิตใจของเราก็หยุด จิตใจเราก็เปนธรรมะ ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี มันก็ลดนอยถอยลงไปทุกทีๆ ผลที่สุดเหลือแตธรรม 
คือจิตน้ีเปนอยูเทาน้ัน นี้เรียกวาการทํากรรมฐาน  

หนทางท่ีถูกตองท่ีควรพิจารณา 

ฉะน้ัน จึงขอฝากโยมเอาไปพิจารณา เอาไปศึกษาประจําวันประจําชีวิต เอาไวเปนมรดกติดตัวสืบไป โยมเอาไปพิจารณาแลว ใจก็จะสบาย 
ใจก็จะไมวุนวาย ใจก็จะสงบระงับ กายวุนวายก็ชางมัน ใจไมวุนวาย เขาวุนวายในโลก เราไมวุนวาย ถึงความวุนวายในเมืองนอกมากมาย 
เราก็ไมวุนวาย เพราะจิตเราเห็นแลว เปนธรรมะแลวอันน้ีเปนหนทางท่ีดี ที่ถูกตอง ฉะน้ัน จงจําคําสอนนี้ไวตอๆไป  



ธรรมะกับธรรมชาติ 

Audio :  http://www.dhammatarn.com/fungdham/sound/cha/046b.wma 

 

บางคร้ัง ตนผลไม อยางตนมะมวงเปนดอกออกมาแลว บางทีถูกลมพัด มันก็หลนลง แตยังเปนดอกอยางน้ันก็ม ี
บางชอเปนลูกเล็กๆลมก็มาพัดไป หลนทิ้งไปก็มี บางชอยังไมไดเปนลูก เปนดอกเทาน้ัน ก็หักไปก็มี  

คนเราก็เหมือนกัน บางคนตายต้ังแตอยูในทอง บางคนคลอดจากทองอยูไดสองวัน ตายไปก็ม ีหรืออายุเพียงเดือนสองเดือน สามเดือน 
ยงัไมทันโต ตายไปก็มีบางคนพอเปนหนุมเปนสาวตายไปก็มี บางคนก็แกเฒาแลว จึงตายก็มี  

เมื่อนึกถึงคนแลว ก็นึกถึงผลไม ก็เห็นความไมแนนอน แมนักบวชเราก็เหมือนกัน บางทียังไมทันไดบวชเลย ยังเปนเพียงผาขาวอยู 
ก็พาผาขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเทาน้ัน ยังไมไดบวชขาวดวยซ้ํา ก็หนีไปกอนแลวก็มี บางคนก็อยูไดสามส่ีเดือนก็หนีไป 
บางคนอยูถึงบวชเปนเณรเปนพระ ไดพรรษาสองพรรษาก็สึกไปก็มี หรือสี่หาพรรษาแลวก็สึกไปก็มี เหมือนกับผลไมเอาแนนอนไมได 
ดอกไมผลไมถูกลมพัดตกลงไปเลยไมไดสุก จิตใจคนเราก็เหมือนกัน พอถูกอารมณมาพัดไป ดึงไป ก็ตกไปเหมือนกับผลไม  



พระพุทธเจาทานก็ทรงเห็นเหมือนกัน เห็นสภาพธรรมชาติของผลไม ใบไม แลวก็นึกถึงสภาวะของพระเณรซึ่งเปนบริษัท 
บริวารของทานก็เหมือนกัน มันเปนของมันอยูอยางน้ัน ยอมจะเปล่ียนเปนอยางอื่นไมได ฉะนั้นผูปฏิบัติถามีปญญา 
พิจารณาดูอยูก็ไมจาํเปนที่จะตองมีครูอาจารยแนะนําพรํ่าสอนมากมาย  

พระพุทธเจาของเรา ที่จะทรงผนวชในพระชาติที่เปนพระชนกกุมารน้ัน 
ทานก็ไมไดศึกษาอะไรมากมายทานไปทรงเห็นตนมะมวงในสวนอุทยานเทาน้ัน คือวันหนึ่ง พระชนกกุมารไดเสด็จไปชมสวนอุทยานกับ 
พวกอํามาตยทั้งหลาย ไดทรงเห็นตนมะมวงตนหนึ่ง กําลังออกผลงามๆมากมาย ก็ต้ังพระทัยไววา ตอนกลับจะแวะเสวยมะมวงน้ัน  

แตเมื่อพระชนกกุมารเสด็จผานไปแลว พวกอํามาตยก็พากันเก็บผลมะมวงตามใจชอบ ฟาดดวยกระบองบาง แสบาง เพื่อใหก่ิงหัก ใบขาด 
จะไดเก็บผลมะมวงมากิน  

พอตอนเย็น พระชนกกุมารเสด็จกลับ ก็จะทรงเก็บมะมวง เพื่อจะลองเสวยวาจะมีรสอรอยเพียงใด แตก็ไมมีมะมวงเหลือเลยสักผล 
มีแตตนมะมวงท่ีก่ิงกานหักหอยเกะกะ ใบก็ขาดวิ่น เมื่อไตถาม ก็ทรงทราบวาพวกอํามาตยเหลาน้ันไดใชกระบอง 
ใชแสฟาดตนมะมวงน้ันอยางไมปรานี เพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะน้ันใบของมันจึงขาดกระจัดกระจาย ก่ิงของมันก็หัก หอยระเกะระกะ  

เมื่อพระองคทรงมองมะมวงสักตนหนึ่งท่ีอยูใกลๆกัน ก็ทรงเห็นมะมวงตนนั้นยังมีก่ิงกานแข็งแรง ใบดกสมบูรณ มองดูนารมเย็น จึงทรงดําริวา 
เหตุใดจึงเปนเชนนัน้? ก็ทรงไดคําตอบวา เพราะมะมวงตนนั้นมันไมมีผล คนก็ไมตองการมัน ไมขวางปามัน ใบของมันก็ ไมหลนรวง 
ก่ิงของมันก็ไมหัก  

พอพระองคทรงเขาพระทัยในเหตุเทาน้ัน ก็พิจารณามาตลอดทางท่ีเสด็จกลบั ทรงรําพึงวา ที่ทรงมีความทุกขยากลําบาก 
ก็เพราะเปนพระมหากษัตริย ตองทรงหวงใยราษฎร ตองคอยปองกันแผนดินจากขาศึกศัตรู ที่คอยจะมาโจมตีตรงน้ันตรงน้ีอยูวุนวาย 
แมจะนอนก็ไมเปนสุข บรรทมแลวก็ยังทรงฝนถึงอีก แลวก็ทรงนึกถึงตนมะมวงท่ีไมมีผลตนนั้น ที่มีใบสดดูรมเย็น แลวทรงดําริวา 
จะทําอยางมะมวงตนน้ันจะไมดีกวาหรือ?  

พอถึงพระราชวัง ก็ทรงพิจารณาอยูแตในเร่ืองน้ีในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออกทรงผนวช โดยอาศัยตนมะมวงน้ันแหละ เปนบทเรียนสอนพระทัย 
ทรงเปรียบเทียบพระองคเองกับมะมวงตนน้ัน แลวเห็นวาถาไมพัวพันอยูในเพศฆราวาส ก็จะไดเปนผูไปคนเดียว ไมตองกังวัลทุกขรอน 
เปนผูมีอิสระ จึงออกผนวช  

หลังจากทรงผนวชแลว ถามีผูใดทูลถามวา ใครเปนอาจารยของทาน? พระองคก็จะทรงตอบวา "ตนมะมวง" ใครเปนอุปชฌายของทาน? 
พระองคก็ทรงตอบวา "ตนมะมวง" พระองคไมตองการคําพรํ่าสอนอะไรมากมาย เพียงแตทรงเห็นตนมะมวงน้ันเทาน้ัน 
ก็ทรงนอมเขาไปในพระทัย เปนโอปนยิกธรรม สละราชสมบัติทรงเปนผูที่มักนอย สันโดษ อยูในความสงบผองใส  

นี้คือในสมัยที่พระองค (พระพุทธเจา) ทรงเปนพระโพธิสัตว ก็ไดทรงบําเพ็ญธรรมเชนนี้มาโดยตลอดอันที่จริง 
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกน้ีมันเตรียมพรอมท่ีจะสอนเราอยูเสมอ ถาเราทําปญญาใหเกิดนิดเดียวเทาน้ัน ก็จะรูแจงแทงตลอดในโลก  

ตนไมเครือเขาเถาวลัยเหลาน้ัน มนัแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยูอยางน้ันอยูแลว ถามีปญญาเทาน้ันก็ไมตองไปถามใคร 
ไมตองไปศึกษาท่ีไหน ดูเอาที่มันเปนอยูตามธรรมชาติเทาน้ัน ก็ตรัสรูธรรมไดแลว เหมือนอยางพระชนกกุมาร  

ถาเรามีปญญา ถาเราสังวร สํารวม ดูอยู รูอยูเห็นอยูตามธรรมชาติอันนั้น มันก็ปลงอนิจจัง ทุกขังอนัตตาไดเทาน้ัน เชนวา 
ตนไมทุกตนที่เราเห็นอยูบนพื้นปฐพนีี้ มันก็เปนไปในแนวเดียวกัน เปนไปในแนวอนิจจังทุกขัง อนัตตา ไมเปนของแนนอนถาวรสักอยาง 
มันเหมือนกันหมด มีเกิดขึ้นแลวในเบือ้งตน แปรไปในทามกลาง ผลที่สุดก็ดับไปอยางน้ี  

เมื่อเราเห็นตนไมเปนอยางน้ันแลว ก็นอมเขามาถึงตัวสัตว ตัวบุคคล 
ตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเปนเบื้องตนในทามกลางก็แปรไป เปลี่ยนไป ผลที่สุดก็สลายไป นี่คือธรรมะ  



ตนไมทุกตนก็เปนตนไมตนเดียวกัน เพราะวามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแลว มันก็ต้ังอยู ต้ังอยูแลวก็แปรไป แลวมันก็เปลี่ยนไป 
หายไป เสื่อมไปดบัสิ้นไปเปนธรรมดา  

มนุษยเราท้ังหลายก็เหมือนกัน ถาเปนผูมีสติอยูรูอยู ศึกษาดวยปญญา ดวยสติสัมปชัญญะ ก็จะเห็นธรรมอันแทจริง คือเห็นมนุษยเราน้ี 
เกิดขึ้นมาเปนเบื้องตน เกิดขึ้นมาแลวก็ต้ังอยู เมื่อต้ังอยูแลวก็แปรไปแลวก็เปลี่ยนไป สลายไป ถึงท่ีสุดแลวก็จบ ทุกคนเปนอยูอยางน้ี ฉะน้ัน 
คนทุกคนในสากลโลกน้ี ก็เปนอันเดยีวกัน ถาเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแลว ก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลก มันก็เปนของมันอยูอยางน้ัน  

ทุกสิ่งสารพัดน้ีเปนธรรมะ สิ่งท่ีเรามองไมเห็นดวยตา คือใจของเราน้ี เม่ือความคิดเกิดขึ้นมา ความคิดน้ันก็ต้ังอยู เมื่อต้ังอยูแลวก็แปรไป 
เมื่อแปรไปแลว ก็ดับสูญไปเทาน้ัน นี้เรียกวา "นามธรรม" สักแตวาความรูสึกเกิดขึ้นมา แลวมันก็ดับไป นี่คือความจริงท่ีมันเปนอยูอยางน้ัน 
ลวนเปนอริยสัจจธรรมทั้งน้ัน ถาเราไมมองดูตรงน้ี เราก็ไมเห็น  

ฉะน้ัน ถาเรามีปญญา เราก็จะไดฟงธรรมของพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาอยูที่ตรงไหน?  

พระพุทธเจาอยูทีพ่ระธรรม  

พระธรรมอยูที่ตรงไหน?  

พระธรรมอยูที่พระพุทธเจา อยูตรงน้ีแหละ  

พระสงฆอยูที่ตรงไหน?  

พระสงฆอยูที่พระธรรม  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็อยูในใจของเราแตเราตองมองใหชัดเจน บางคนเก็บเอาความไปโดยผิวเผิน แลวอุทานวา "โอ! พระพุทธ 
พระธรรมพระสงฆ อยูในใจของฉัน" แตปฏิปทานั้นไมเหมาะไมสมควร มันก็ไมเขากันกับการท่ีจะอุทานเชนนั้น 
เพราะใจของผูที่อุทานเชนน้ัน จะตองเปนใจท่ีรูธรรมะ  

ถาเราตรงไปท่ีจุดเดียวกันอยางน้ี ก็จะเห็นวาความจริงในโลกน้ีมีอยู นามธรรม คือ ความรูสึกนึกคิดเปนของไมแนนอน 
มีความโกรธเกิดขึ้นมาแลว ความโกรธต้ังอยูแลว ความโกรธก็แปรไป เม่ือความโกรธแปรไปแลว ความโกรธก็สลายไป  

เมื่อความสขุเกิดขึ้นมาแลว ความสุขน้ันก็ต้ังอยูเมื่อความสุขต้ังอยูแลว ความสุขก็แปรไป เม่ือความสุขแปรไปแลว ความสุขมันก็สลายไปหมด 
ก็ไมมีอะไร มันเปนของมันอยูอยางน้ีทุกกาลเวลา ทั้งของภายในคือ นามรูปนี้ก็เปนอยูอยางน้ี ทั้งของภายนอก คอืตนไม ภูเขา 
เถาวัลยเหลาน้ีมันก็เปนของมันอยูอยางน้ี นี่เรียกวาสัจจธรรม  

ถาใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะ ถาใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติ ถาผูใดเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมะผูนั้นก็เปนผูรูจักธรรมะน่ันเอง 
ไมใชอยูไกล  

ฉะน้ัน ถาเรามีสติ ความระลึกได มีสัมปชัญญะความรูตัวอยูทุกอิริยาบถ การยืน เดิน นั่ง นอน ผูรูทั้งหลายก็พรอมท่ีจะเกิดขึ้นมา ใหรู 
ใหเห็นธรรมะตามเปนจริงทุกกาลเวลา  

พระพุทธเจาของเราน้ันทานยังไมตาย แตคนมักเขาใจวาทานตายไปแลว นิพพานไปแลว ความเปนจริงแลว 
พระพุทธเจาท่ีแทจริงน้ันทานไมนิพพาน ทานไมตายทานยังอยู ทานยังชวยมนุษย ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอยูทุกเวลา 



พระพุทธเจาน้ันก็คอืธรรมะน่ันเอง ใครทําดีตองไดดีอยูวนัหนึ่ง ใครทําช่ัวมันก็ไดชั่ว นี่เรียกวาพระธรรมพระธรรมน้ันแหละเรียกวา 
พระพุทธเจา และก็ธรรมะน่ีแหละท่ีทําใหพระพุทธเจาของเรา เปนพระพุทธเจา  

ฉะน้ัน พระองคจึงตรัสวา "ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา" แสดงวาพระพุทธเจาก็คือพระธรรม และพระธรรมก็คือพระพุทธเจา 
ธรรมะท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั้นเปนธรรมะท่ีมีอยูประจําโลก ไมสญูหาย เหมือนกับน้ําท่ีมีอยูในพื้นแผนดิน 
ผูขุดบอลงไปใหถึงนํ้าก็จะเห็นนํ้าไมใชวาผูนั้นไปแตงไปทําใหน้ํามีขึ้น บุรุษน้ันลงกําลังขุดบอเทาน้ัน ใหลึกลงไปใหถึงนํ้า น้ําก็มีอยูแลว  

อันนี้ ฉันใดก็ฉันนัน้ พระพุทธเจาของเราก็เหมือนกัน ทานไมไดไปแตงธรรมะ ทานไมไดบัญญัติธรรมะ บัญญัติก็บัญญัติสิ่งท่ีมันมีอยูแลว 
ธรรมะคือความจริงท่ีมีอยูแลว ทานพิจารณาเห็นธรรมะ ทานเขาไปรูธรรม คือรูความจริงอันนั้น 
ฉะน้ันจึงเรียกวาพระพุทธเจาของเราทานตรัสรูธรรม และการตรัสรูธรรมนี่เองจึงทําใหทานไดรับพระนามวา พระพุทธเจา  

เมื่อพระองคทรงอบุัติขึ้นในโลก พระองคก็ทรงเปนเพียง "เจาชายสิทธัตถะ" ตอเมื่อตรัสรูธรรมแลว จึงไดทรงเปน "พระพุทธเจา" 
บุคคลท้ังหลายก็เหมือนกันผูใดสามารถตรัสรูธรรมได ผูนั้นก็เปนพุทธะ  

ดังน้ัน พระพุทธเจาจึงยังมีอยู ยังเมตตากรุณาสัตวทั้งหลาย ยังชวยมนุษยสัตวทั้งหลายอยู ถามนุษยผูใดมีความประพฤติปฏิบัติดี จงรักภักดี 
พระพุทธเจา ตอพระธรรม ผูนั้นก็จะมีคุณงามความดอียูตลอดทุกวันฉะน้ัน ถาเรามีปญญา ก็จะเห็นไดวา เราไมไดอยูหางพระพุทธเจาเลย 
เด๋ียวนี้เราก็ยังน่ังอยูตอหนาพระพุทธเจาเราเขาใจธรรมะเม่ือใด เราก็เห็นพระพุทธเจาเม่ือนั้น 
ผูใดท่ีต้ังใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยูอยางสมํ่าเสมอแลว ไมวาจะน่ัง ยืน เดิน อยู ณ ที่ใด ผูนั้นยอมไดฟงธรรมของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา  

ในการปฏิบัติธรรมน้ัน พระพุทธเจาทรงสอนใหอยูในที่สงบ สํารวมอินทรีย ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต นี้เปนหลักไว 
เพราะส่ิงท้ังหลายเกิดขึ้นที่ตรงน้ี ไมเกิดท่ีอื่นความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี ่ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ 
พระพุทธเจาจึงใหสังวรสํารวมใหรูจักเหตุที่มันเกิดขึ้น  

ความจริง พระพุทธเจาทานทรงบอกทรงสอนไวหมดทุกอยางแลว เร่ืองศีลก็ดี สมาธิก็ดี 
ปญญาก็ดีตลอดจนขอประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพรํ่าสอนไวหมดทุกอยาง เราไมตองไปคิด 
ไปบัญญัติอะไรอีกแลวเพียงใหทําตามในส่ิงท่ีทานทรงสอนไวเทาน้ัน นับวาพวกเราเปนผูมีบุญ มีโชคอยางยิ่ง 
ที่ไดมาพบหนทางท่ีทานทรงแนะทรงบอกไวแลว คลายกับวาพระพุทธเจาทานทรงสรางสวนผลไมที่อุดมสมบูรณพรอมไวใหเรา 
แลวก็เชิญใหพวกเราทั้งหลายไปกินผลไมในสวนน้ัน โดยท่ีเราไมตองออกแรงทําอะไรในสวนน้ันเลย เชนเดียวกับคําสอนในทางธรรม 
ที่พระองคทรงสอนหมดแลว ยังขาดแตบุคคลท่ีจะมีศรัทธาเขาไปประพฤติปฏิบัติเทาน้ัน  

ฉะน้ัน พวกเราท้ังหลายจึงเปนผูที่มีโชคมีบุญมากเพราะเม่ือมองไปที่สัตวทัง้หลายแลว จะเห็นวาสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน เชน วัว ควาย หมู หมา 
เปนตน เปนสัตวทีอ่าภัพมาก เพราะไมมีโอกาสท่ีจะเรียนธรรม ไมมีโอกาสท่ีจะปฏิบัติธรรม ไมมีโอกาสท่ีจะรูธรรม 
ฉะน้ันก็หมดโอกาสท่ีจะพนทุกข จึงเรียกวาเปนสัตวที่อาภัพ เปนสัตวที่ตองเสวยกรรมอยู  

ดวยเหตุนี้ มนุษยทัง้หลายจึงไมควรทําตัวใหเปนมนุษยที่อาภัพ คือไมมขีอประพฤติ ไมมีขอปฏิบัติ อยาใหเปนคนอาภัพ คือ 
คนหมดหวังจากมรรค ผลนิพพาน หมดหวังจากคุณงามความดี อยาไปคิดวาเราหมดหวังเสียแลว ถาคิดอยางน้ัน 
จะเปนคนอาภัพเหมือนสัตวเดรัจฉานท้ังหลาย คือไมอยูในขายของพระพุทธเจา  

ฉะน้ัน เมื่อมนุษยเปนผูมีบุญวาสนาบารมีเชนน้ีแลว จึงควรท่ีจะปรับปรุงความรู ความเขาใจ ความเห็นของตนใหอยูในธรรม จะไดรูธรรม 
เห็นธรรม ในชาติกําเนิดท่ีเปนมนุษยนี ้ใหสมกับที่เกิดมาเปนสัตวที่ควรตรัสรูธรรมได  

ถาหากเราคิดไมถูก ไมไดประพฤติปฏิบัติ มันก็จะกลับไปเปนสัตวเดรัจฉาน เปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนยักษ เปนผี 
เปนสารพัดอยาง มันจะเปนไปไดอยางไร? ก็ขอใหมองดูในจิตของเราเอง เม่ือความโกรธเกิดขึ้น มันเปนอยางไร? นั่นแหละ!  



เมื่อความหลงเกิดขึน้แลว มันเปนอยางไร?นั่นแหละ!  

เมื่อความโลภเกิดขึน้แลว มันเปนอยางไร?นั่นแหละ!  

สภาวะท้ังหลายเหลาน้ีแหละ มันเปนภพ แลวก็เปนชาติ เปนความเกิดท่ีเปนไปตามสภาวะแหงจิตของตน  

 



สองหนาของสัจจธรรม 

 

 

 

ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยูสองทาง คือคลอยตามไปกับโลก หรือพยายามปฏิบัติใหอยูเหนือโลก 
พระพุทธเจาน้ันทานทรงปฏิบัติจนพระองคเองทรงพนโลก ดวยการตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ ในทํานองเดียวกัน ปญญาก็มีสอง คือปญญาโลกีย 
กับปญญาโลกุตตระ หากเราไมภาวนาฝกปฏิบัติอบรมตนเอง ถึงจะมีปญญาปานใด ก็เปนเพียงปญญาโลกีย เปนโลกียวิสัย 
จะหลุดพนโลกไปไมได เพราะโลกียวิสัยนั้น มันเวียนไปตามโลก เม่ือเวียนคลอยไปตามโลก จิตก็เปนโลกคิดอยูแตจะหามาใสตัว อยูไมเปนสุข 
หาไมรูจักพอ วิชาโลกียเลยกลายเปนอวิชชา หาใชวิชชาความรูแจงไม มันจึงเรียนไมจบสักที เพราะมัวไปตามลาภ ตามยศ ตามสรรเสริญ 
ตามสุข พาใจใหติดของเปนกิเลสกองใหญ  



เมื่อไดมาก็หึงก็หวง เห็นแกตัว สูดวยกําปนไมได ก็คิดสรางเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต เคร่ืองกลเคร่ืองไก 
สรางศาสตราวุธสรางลูกระเบิดขวางใสกัน นี่คือโลกีย มันไมหยุดสักที เรียนไปก็เพื่อจะเอาโลก จะครองโลก ไดอะไรก็หวงอยูนั่นแลว 
นี่คือโลกียวิสัย เรียนไปแลวก็จบไมได  

มาฝกทางโลกุตตระ โลกุตตระน้ีอยูไดยาก ผูใดหวังมรรค หวังผล หวังนิพพาน จึงจะทนอยูได จงทําตนใหเปนคนมักนอย สันโดษ กินนอย 
นอนนอย พูดนอย ทําใหมันหมดโลกีย  

ถาเช้ือโลกียไมหมด มันก็ยาก มันยุง ไมหยุดสักที แมมาบวชแลวก็ยังคอยดึงใหออกไป มันมาคอยใหความรูความเห็น 
มันมาคอยปรุงคอยแตงความรูอยูนั่นแลว ทําใหใจติดของอยูในกามคุณท้ังหา คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
อารมณของใจเปนกาม คือความใคร ในความสุขความทุกข ความด ีความชัว่ สารพัดอยาง มีแตกามท้ังน้ัน  

คนไมรูจักก็วา จะทําส่ิงในโลกน้ีใหมันเสร็จ ใหมันแลวเหมือนคนท่ีมาเปนรัฐมนตรีใหม ก็คิดวาตนตองทําได 
บริหารไดแลวก็เอาอะไรๆท่ีคนเกาทําไวออกไปเสีย เอาวิธบีริหารของตนเขามาใชแทน ก็เลยตองไดหามกันออก 
หามกันเขาอยูอยางน้ันไมไดเร่ืองสักท ีที่วาจะทําใหเสร็จ มันก็ไมเสร็จ เพราะจะทําใหถูกใจคนทุกคนนั้น มันทําไมไดหรอก  

คนหนึ่งชอบนอย คนหนึ่งชอบมาก คนหนึ่งชอบส้ัน คนหนึ่งชอบยาว คนหนึ่งชอบเค็ม คนหนึ่งชอบเผ็ด จะใหเหมือนกันนั้นไมมีในโลก  

คนอยูครองโลก ครองบาน ครองเมือง ทําทุกอยางก็อยากใหมันสําเร็จ แตไมมีทางสําเร็จหรอก เร่ืองของโลกมันจบไมเปน 
ถาทําตามโลกแลวจบได พระพุทธเจาทานก็คงทรงทําแลว เพราะทานครองโลกอยูกอน แตนี่มันทําไมได  

ในเร่ืองของกาม คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ นั้น รูปอะไรก็ไมจับใจเทารูปผูหญิง ผูหญิงรูปรางบาดตา ก็ชวนมองอยูแลว 
ยิ่งเดินซอกแซกๆก็ยิ่งมองเพลิน  

เสียงอะไรมาจับใจเทาเสียงผูหญิงเปนไมมี มันบาดถึงหัวใจ กลิ่นก็เหมือนกัน กลิ่นอะไรก็ไมเหมือนกลิ่นผูหญิง 
ติดกลิ่นอื่นก็ไมเทากับติดกล่ินผูหญิง มันเปนอยางน้ัน  

รสอะไรก็ไมเหมือน รสขาว รสแกง รสสารพัดก็ไมเทียบเทารสผูหญิง หลงติดเขาไปแลวถอนไดยาก เพราะมันเปนกามโผฏฐัพพะก็เชนกัน 
จับตองอะไรก็ไมทาํใหมึนเมาปนปวน จนหัวชนกัน เหมือนกับจับตองผูหญิง  

ฉะน้ัน เมื่อลูกทาวพญาท่ีไปเรียนวิชากับอาจารยตักศิลาจนจบแลวจะลาอาจารยกลับบาน อาจารยจึงสอนวา เวทยมนตกลมายาอะไรๆก็สอนให 
บอกใหจนหมดแลว เมื่อกลับไปครองบานครองเมืองแลว มีอะไรมาก็ไมตองกลัว จะสูไดหมดท้ังน้ัน จะมีสัตวประเภทใดมาก็ไมตองกลัว 
ไมวาจะเปนสัตวมฟีนอยูในปาก หรือมีเขาอยูบนหัว มีงวง มีงา ก็คุมกันไดทั้งส้ิน แตไมรับรองอยูแตเฉพาะสัตวจําพวกหนึ่ง 
ที่เขาไมไดอยูบนหัวแตหากไปอยูที่หนาอก สัตวชนิดน้ีไมมีมนตชนิดใดจะคุมกันไดมีแตจะตองคุมกันตัวเอง รูจักไหม สัตวที่มีเขาอยูหนาอก 
นั่นแหละทานจึงใหรักษาตัวเอาเอง  

ธรรมารมณที่เกิดขึ้นกับใจแลว ทําใหอยากไดเงิน อยากไดทอง อยากไดสิ่ง อยากไดของ ธรรมารมณอยางน้ันไมพอใหลมตาย 
แตถาเปนธรรมารมณที่ชุมดวยนํ้ากามเกิดขึ้นแลว มันทําใหลืมพอลืมแม แมพอแมเลี้ยงมา 
ก็หนีจากไปไดโดยไมตองคํานึงถึงพอเกิดขึ้นแลวร้ังไมอยู สอนก็ไมฟง  

รูปหนึ่ง เสียงหนึ่ง กล่ินหนึ่ง รสหนึ่ง โผฏฐัพพะหนึ่งธรรมารมณหนึ่ง เปนบวง เปนบวงของพญามาร พญามารแปลวา ผูใหรายตอเรา 
บวงแปลวาเคร่ืองผูกพัน บวงของพญามารเปรียบไดกับแรวของนายพราน นายพรานที่เปนเจาของแรว นั่นแหละคือพญามาร 
เชือกเปนบวงเคร่ืองผูกของนายพราน  



สัตวทั้งหลายเม่ือไปติดบวงเขาแลวลําบาก มันผูกไว ดึงไวรอจนเจาของแรวมา เหมือนกับนกไปติดแรวเขา 
แรวมันรัดถูกคอด้ินไปไหนก็ไมหลุด ดิ้นปดไปปดมาอยางน้ันแหละ มันผูกไวคอยนายพรานเจาของแรว 
คร้ันเจาของมาเห็นก็จบเร่ืองน้ันแหละพญามาร นกกลัวมาก สัตวทั้งหลายกลัวมาก เพราะหนีไปไหนไมพน  

บวงก็เชนกัน รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมา-รมณเปนบวงผูกเอาไว เม่ือเราติดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
ก็เหมือนกับปลากินเบ็ด รอใหเจาของเบ็ดมา ดิ้นไปไหนก็ไมหลุด อันที่จริงแลวมันยิ่งกวาปลากินเบ็ดตองเปรียบไดกับกบกินเบ็ด 
เพราะกบกินเบ็ดน้ัน มันกินลงไปถึงไสถึงพุง แตปลากินเบ็ด ก็กินอยูแคปาก  

คนติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ก็เหมือนกัน แบบคนติดเหลา ถาตับยังไมแข็ง ไมเลิก ติดตอนแรกๆก็ยังไมรูจักเร่ือง 
ก็หลงเพลิดเพลินไปเร่ือยๆ จนเกิดโรครายขึ้นน่ันแหละ เปนทุกข  

เหมือนบุรุษผูหนึ่งหิวน้ําจัด เพราะเดินทางมาไกล มาขอกินน้ํา เจาของนํ้าก็บอกวา น้ําน่ีจะกินก็ได สีมันก็ดี กลิ่นมันก็ดีรสมันก็ดี 
แตวากินเขาไปแลวมันเมานะ บอกใหรูเสียกอน เมาจนตาย หรือเจ็บเจียนตายนั่นแหละ แตบุรุษผูหิวน้ําก็ไมฟง 
เพราะหิวมากเหมือนคนไขหลังผาตัดท่ีถูกหมอบังคับใหอดนํ้า ก็รองขอนํ้ากิน  

คนหิวในกามก็เหมือนกัน หิวในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ลวนของเปนพษิ พระพุทธเจาไดบอกไววา รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณนั้น มันเปนพิษเปนบวง ก็ไมฟงกันเหมือนกับบุรุษหิวน้ําผูนั้น ที่ไมยอมฟงคําเตือนเพราะความหิวกระหายมันมีมาก 
ถึงจะตองทุกขยากลําบากเพียงใด ก็ขอใหไดกินนํ้าเถอะ เมื่อไดกินไดดื่มแลว มันจะเมาจนตาย หรือเจียนตายก็ชางมัน จับจอกน้ําไดก็ดื่มเอาๆ 
เหมือนกับคนหิวในกามก็กินรูป กินเสียง กินกล่ิน กินรส กินโผฏฐัพพะ กินธรรมารมณ รูสึกอรอยมาก ก็กินเอาๆหยุดไมได กินจนตาย 
ตายคากาม  

อยางน้ีทานเรียกวาติดโลกียวิสัย ปญญาโลกียก็แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
ถึงปญญาจะดีสักปานใดก็ยังเปนปญญาโลกียอยูนั่นเอง สุขปานใดก็แคสุขโลกียมันไมสุขเหมือนโลกุตตระ คือมันไมพนโลก  

การฝกทางโลกุตตระ คือทําใหมันหมดอุปาทาน ปฏิบัติใหหมดอุปาทาน ใหพิจารณารางกายน่ีแหละ พิจารณาซํ้าแลวซ้ําอีก ใหมันเบื่อ 
ใหมันหนาย จนเกิดนิพพิทา ซึ่งเกิดไดยากมันจึงเปนของยาก ถาเรายังไมเห็น ก็ยิ่งดูมันยาก  

เราท้ังหลายพากันมาบวช เรียน เขียน อาน มาปฏิบัติภาวนา ก็พยายามต้ังใจของตัวเอง แตก็ทําไดยาก 
กําหนดขอประพฤติปฏิบัติไวอยางน้ีอยางน้ันแลว ก็ทําไดเพียงวันหนึ่งสองวนั หรือแคสองชั่วโมง สามช่ัวโมง ก็ลืมเสียแลว 
พอระลึกขึ้นไดก็จบัมันต้ังไวอีก ก็ไดเพียงช่ัวคราว พอรูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ผานมา ก็พังไปเสียอีกแลวพอนึกไดก็จับต้ังอีก 
ปฏิบัติอีก นี่เรามักเปนเสียอยางน้ี เพราะสรางทํานบไวไมดี ปฏิบัติไมทันเปน ไมทันเห็น มันก็เปนอยูอยางน้ัน มันจึงเปนโลกุตตระไมได 
ถาเปนโลกุตตระได มันพนไปจากสิ่งท้ังหลายน่ีแลว มันก็สงบเทาน้ันเอง  

ที่ไมสงบทุกวันนี้ ก็เพราะของเกามันมากวนอยูไมหยุด มันตามมาพัวพัน เพราะมันติดตัวเคยชินเสียแลว จะแสวงหาทางออกทางไหน 
มันก็คอยมาผูกไวดงึไว ไมใหลืมท่ีเกาของมันเราจึงเอาของเกามาใช มาชม มาอยู มากินกันอยูอยางน้ัน  

ผูหญิงก็มีผูชายเปนอุปสรรค ผูชายก็มีผูหญิงเปนอุปสรรคมันพอปานกัน ถาผูชายอยูกับผูชายดวยกัน มันก็ไมมีอะไร 
หรือผูหญิงอยูกับผูหญิงดวยกัน มันก็อยางน้ันแหละ แตพอผูชายไปเห็นผูหญิงเขา หัวใจมันเตนต๊ิกต๊ักๆ ผูหญิงเห็นผูชายเขาก็เหมือนกัน 
หัวใจเตนต๊ิกต๊ักๆ เพราะมันดึงดูดซ่ึงกันและกัน  

นี่ก็เพราะไมเห็นโทษของมัน หากไมเห็นโทษแลว ก็ละไมได ตองเห็นโทษในกาม และเห็นประโยชนในการละกามแลวจึงจะทําได 
หากปฏิบัติยังไมพน แตพยายามอดทนปฏิบัติตอไปก็เรียกวาทําไดในเพียงระดับของศีลธรรม แตถาปฏิบัติไดเห็นชัดแลวจะไมตองอดทนเลย 
ที่มันยาก มันลําบาก ก็เพราะยังไมเห็น  



ในทางโลกนั้น สิ่งใดส่ิงหนึ่งท่ีเราทําไว ถาจวนเสร็จเรียบรอยเราก็สบาย ถายงัไมเสร็จก็เปนหวงผูกพัน นี่คือโลกียมันผูกพันตามไปอยูเร่ือย 
วาจะทําใหหมดน้ัน มันหมดไมเปนหรอก เหมือนกันกับพอคา พบใครก็วาถาหมดหน้ีหมดสินแลวจะบวช เม่ือไรมันจะหมดเปน 
เพราะพอหมดหน้ีเกา ก็กูมาใหมอีก พอคาก็ไมมีวันหมดหนี้หมดสิน เม่ือกูไมหยุด แลวจะหมดไดอยางไร นี่แหละปญญาโลกีย  

การปฏิบัติของเราน่ีก็ใหเฝาดูจิตใจไว ขอวัตรขอใดมันหยอน พอเห็น พอรูสึก ก็ใหต้ังขึ้นใหม ถามันหยอนอีก ผูมีสติก็ตองจับมันต้ังขึ้นอีก 
สวนผูไมมีสติก็จะปลอยไปเลย ผูมีสติก็ดึงขึ้นมา ทําอยูอยางน้ันแหละ เรียกวาทําไมรูจักแลว เพราะวามันเปนโลกีย 
มันจึงดึงไปดึงมาอยูนั่นแหละ  

การมาบวชน้ันเปนของยาก จะตองต้ังอกต้ังใจ เปนผูมีศรัทธา ปฏิบัติไปจนมันรู มันเห็นตามความเปนจริง มันจึงจะเบ่ือ เบื่อนั้นไมใชชัง 
ตองเบ่ือทั้งรักทั้งชัง เบื่อทั้งสุขทั้งทุกขคือเห็นทุกอยางไมเปนแกนสารนั่นเอง  

ธรรมะของพระพุทธเจาน้ันซับซอน ไมเห็นไดโดยงาย ถาไมมีปญญาแลว เห็นไมได เหมือนเราไดไมมาทอนหนึ่ง เปนไมทอนใหญ 
แตความเปนจริง ไมทอนนอยก็แทรกอยูในไมทอนใหญนั้นแหละ หรือไดไมทอนนอยมา ไมทอนใหญมันก็แทรกอยูในนั้นดวย  

โดยมากคนเราเห็นไมทอนใหญ ก็เห็นแตวามันใหญเพราะคิดวานอยจะไมม ีไดไมทอนนอยก็เห็นแตมันนอย เพราะคิดวาใหญไมมี 
มันไมมองไปขางหนา ไมมองไปขางหลังเม่ือสุขก็นึกวาจะมีแตสุข เม่ือทุกขก็นึกวาจะมีแตทุกข ไมเห็นวาทุกขอยูที่ไหน สุขก็อยูทีน่ั่น 
สุขอยูที่ไหน ทุกขก็อยูที่นั่น ไมเห็นวาใหญอยูที่ไหน นอยก็อยูที่นั่น นอยอยูที่ไหน ใหญก็อยูที่นั่น ใหคิดเห็นอยางน้ัน  

คนเราไมรูจักคิดยอนหนายอนหลัง เห็นแตหนาเดียวไปเลยจึงไมจบสักที ทุกอยางมันตองเห็นสองหนา มีความสุขเกิดขึ้นมาก็อยาลืมทุกข 
ทุกขเกิดขึ้นมา ก็อยาลืมสุข มันเก่ียวเนื่องซ่ึงกันและกัน เชนวา อาหารนั้นเปนคุณแกมนุษยแกสัตวทั้งหลาย เปนประโยชนแกรางกาย 
อยางน้ีเปนตน แตความเปนจริงอาหารเปนโทษก็มีเหมือนกัน มิใชมันจะใหคุณแตอยางเดียว มันใหโทษดวยก็มี เม่ือใดเราเห็นคุณ 
ก็ตองเห็นโทษของมันดวย เห็นโทษก็ตองเห็นคุณดวย เมือ่ใดมีความชังก็ใหนึกถึงความรัก คิดไดอยางน้ีจะทําใหจติใจของเรา ไมซวนเซไปมา  

ไดอานหนังสือของเซ็นที่พวกเซ็นเขาแตง พวกเซ็นเปนพวกมุงปฏิบัติ เขาไมใครสอนกันเปนคําพูดนัก 
เปนตนวาพระเซ็นรูปหนึ่งน่ังหาวนอนขณะภาวนา อาจารยก็ถือไมมาฟาดเขาท่ีกลางหลัง ลูกศิษยที่ถูกตีก็พูดวา "ขอบคุณครับ" 
เซ็นเขาสอนกันอยางน้ัน สอนใหเรียนรูดวยการกระทํา  

วันหนึ่งพระเซ็นนั่งประชุมกัน ธงท่ีปกอยูขางนอกก็โบกปลิวอยูไปมา พระเซ็นสององคก็เกิดปญหาขึ้นวา ทําไมธงจึงโบกปลิวไปมา 
องคหนึ่งวาเพราะมลีม อีกองคก็วาเพราะมีธงตางหาก ตางก็โตเถียงโดยยึดความคิดเห็นของตน อาจารยก็เลยตัดสินวามีความเห็นผิดดวยกันทั้งคู 
เพราะความจริงแลวธงก็ไมมี ลมก็ไมมี  

นี่ตองปฏิบัติใหไดอยางน้ี อยาใหมีลม อยาใหมีธง ถามีธงก็ตองมีลม ถามีลมก็ตองมีธง มันก็เลยจบกันไมไดสักที นาเอาเร่ืองน้ีมาพิจารณา 
วางใหมันวางจากลม วางจากธง ความเกิดไมมี ความแกไมมี ความเจ็บตายไมมี มันวาง ที่เราเขาใจวาธงเขาใจวาลมน้ัน 
มันเปนแตความรูสึกที่สมมติขึ้นมาเทาน้ัน ความจริงมันไมมี นาจะเอาไปฝกใจของเรา  

ในความวางน้ัน มัจจุราชตามไมทัน ความเกิด ความแกความเจ็บ ความตาย ตามไมทัน มันหมดเร่ือง  

ถาไปเห็นวา มีธงอยู ก็ตองมีลมมาพัด ถามีลมอยู ก็ตองไปพัดธง มันไมจบสักที เพราะความเห็นผิด แตถาเปนสัมมาทิฐิความเห็นชอบแลว 
ลมก็ไมมี ธงก็ไมมี ก็เลยหมดหมดเรา หมดเขา หมดความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย หมดทุกอยาง  

ถาเปนโลกียวิสัย ก็สอนกันไมจบ ไมแลวสักที เราฟงก็วามันยาก เพราะมันเปนปญญาโลกีย หากเราพิจารณาได เราก็มีปญญามาก 
พระพุทธเจาของเราก็เหมือนกัน เมื่อตอนท่ีทานครองโลกอยู ทานก็มีปญญาโลกีย ตอเมื่อทานมีปญญามากเขาทานจึงดับโลกียได เปนโลกุตตระ 
เปนผูเลิศในโลก ไมมีใครเหมือนทาน  



ถาเราทําความคิดไวในใจใหไดดังน้ี เห็นรูปก็วารูปไมมีไดยินเสียงก็วาเสียงไมมี ไดกลิ่นก็วากลิ่นไมมี ลิ้มรสก็วารสไมมีมันก็หมด 
ที่เปนรูปนั้นก็เพียงความรูสึก ไดยินเสยีงก็สักแตวา ความรูสึกที่มีกลิ่นก็สักแตวามีกลิ่น 
เปนเพียงความรูสึกรสก็เปนแตเพียงความรูสึกแลวก็หายไป ตามความเปนจริงก็ไมมี  

รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ นี้เปนโลกียถาเปนโลกุตตระแลว รูปไมมี เสียงไมมี กลิ่นไมมี รสไมมี โผฏฐัพพะไมม ี
ธรรมารมณไมมี เปนแตความรูสึกเกิดขึ้นเทาน้ันแลวก็หายไปไมมีอะไร เม่ือไมมีอะไร ตัวเราก็ไมมี ตัวเขาก็ไมม ี 

เมื่อตัวเราไมม ีของเราก็ไมมี ตัวเขาไมมี ของเขาไมมีความดับทุกขนั้นเปนไปในทํานองน้ี คือไมมีใครจะไปรับเอาทุกข แลวใครจะเปนทุกข 
ไมมีใครไปรับเอาสุข แลวใครจะเปนสขุ  

นี่พอทุกขเขา ก็เรียกวาเราทุกข เพราะเราไปเปนเจาของมันก็ทุกข สุขเกิดขึ้นมา เราก็ไปเปนเจาของสุข มันก็สุข ก็เลยยึดม่ัน ถือมั่น 
อันนั้นแหละ เปนตัว เปนตน เปนเรา เปนเขาขึ้นมาเด๋ียวน้ัน มันก็เลยเปนเร่ืองเปนราวไปอีก ไมจบ  

การที่พวกเราท้ังหลายออกจากบานมาสูปา ก็คือมาสงบอารมณ หนีออกมาเพื่อสู ไมใชหนีมาเพื่อหนี ไมใชเพราะแพเราจึงมา 
คนท่ีอยูในปาแลวก็ไปติดปา คนอยูในเมือง แลวก็ไปติดเมืองน้ัน เรียกวา คนหลงปา คนหลงเมือง  

พระพุทธเจาทานวา ออกมาอยูปาเพือ่กายวิเวก จิตวิเวกอุปธิวิเวกตางหาก ไมใชใหมาติดปา มาเพื่อฝก 
เพื่อเพาะปญญามาเพาะใหเชื้อปญญามันมีขึ้น อยูในที่วุนวาย เชื้อปญญามันเกิดขึ้นยาก จึงมาเพาะอยูในปา เทาน้ันเอง 
เพาะเพื่อจะกลับไปตอสูในเมือง  

เราหนีรูป หนีเสียง หนีกล่ิน หนีรส หนีโผฏฐัพพะ หนีธรรมารมณ มาอยางน้ี ไมใชหนีเพื่อจะแพสิ่งท้ังหลายเหลาน้ีหนีมาเพื่อฝก 
หรือมาเพาะใหปญญาเกิด แลวจะกลับไปรบกับมัน จะกลับไปตอสูกับมันดวยปญญา  

ไมใชเขาไปอยูในปาแลว ไมมีรูป เสียง กล่ิน รส แลวก็สบาย ไมใชอยางน้ัน แตตองการจะมาฝก เพาะเช้ือปญญาใหเกิดขึ้นในปา ในที่สงบ 
เมื่อสงบแลว ปญญาจะเกิด  

เมื่อใครครวญพิจารณาแลว ก็จะเห็นวา รูป เสียง กล่ินรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณนั้น เปนปฏิปกษตอเรา ก็เพราะเราโงเรายังไมมีปญญา 
แตความเปนจริงแลว สิ่งเหลาน้ีคือ ครูสอนเราอยางดี  

เมื่ออยูในปาแลว อยาไปยึดปา อยามีอปุาทานในปา เรามาน้ีเพื่อมาทําใหปญญาเกิด ถายังไมมีปญญา ก็จะเห็นวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ นั้นเปนปฏิปกษกับเราเปนขาศึกของเรา  

ถาปญญาเกิดขึ้นแลว รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ นั้น ไมใชขาศึก แตเปนสภาวะท่ีใหความรูความเห็นแกเราอยางแจงชัด 
เมื่อสามารถกลับความเห็นอยางน้ี แสดงวาปญญาไดเกิดขึ้นแลว  

ยกตัวอยางงายๆอยางไกปา เราก็รูกันทุกคนวา ไกปาน้ันเปนอยางไร สัตวในโลกนี้ที่จะกลัวมนุษยยิ่งไปกวาไกปาน้ันไมมีแลว 
เมื่อมาอยูในปาน้ีคร้ังแรก ก็เคยสอนไกปา เคยเฝาดูมัน แลวก็ไดความรูจากไกปาหลายอยาง  

คร้ังแรกมันมาเพียงตัวเดียว เดินผานมา เราก็เดินจงกรมอยูในปา มันจะเขามาใกล ก็ไมมองมัน มันจะทําอะไรก็ไมมองมัน 
ไมทํากิริยาอันใดกระทบกระท่ังมันเลย ตอไปก็ลองหยุดมองดูมัน พอสายตาเราไปถูกมันเขา มันวิ่งหนีเลย 
แตพอเราไมมองมันก็คุยเขีย่อาหารกินตามเร่ืองของมัน แตพอมองเม่ือไร ก็วิ่งหนีเม่ือนั้น  



นานเขาสักหนอย มันคงเห็นความสงบของเรา จิตใจของมันก็เลยวาง แตพอหวานขาวใหเทาน้ัน ไกมันก็หนีเลย 
ก็ชางมันก็หวานท้ิงไวอยางน้ันแหละ เดี๋ยวมันก็กลับมาท่ีตรงน้ันอีก แตยังไมกลากินขาวท่ีหวานไวให มันไมรูจัก นึกวาเราจะไปฆาไปแกงมัน 
เราก็ไมวาอะไร กินก็ชาง ไมกินก็ชาง ไมสนใจกับมัน  

ไมชา มันก็ไปคุยเขีย่หากินตรงน้ัน มันคงเร่ิมมีความรูสึกของมันแลว วันตอมามันก็มาตรงน้ันอีก มันก็ไดกินขาวอีก พอขาวหมด 
ก็หวานไวใหอีก มันก็วิ่งหนีอีก แตเมื่อทําซํ้าอยูอยางน้ีเร่ือยๆ ตอนหลังมันก็เพียงแตเดินหนีไปไมไกล แลวก็กลับมากินขาวท่ีหวานใหนั้น 
นี่ก็ไดเร่ืองแลว  

ตอนแรก ไกมันเห็นขาวสารเปนขาศึก เพราะมันไมรูจักเพราะมันดูไมชัด มันจึงวิ่งหนีเร่ือยไป ตอมามันเชื่องเขา จึงกลับมาดูตามความเปนจริง 
ก็เห็นวา นี่ขาวสารน่ี ไมใชขาศึกไมมอีันตราย มันก็มากินจนตลอดทุกวันนี้ นี่เรียกวา เราก็ไดความรูจากมัน  

เราออกมาอยูในปา ก็นึกวา รูป เสียง กล่ิน รส โผฏ-ฐัพพะ ธรรมารมณ ในบานเปนขาศึกตอเรา จริงอยู เม่ือเรายังไมรู มันก็เปนขาศึกจริงๆ 
แตถาเรารูตามความเปนจริงของมันแลว ก็เหมือนไกรูจักขาวสารวาเปนขาวสาร ไมใชขาศึก ขาศึกก็หายไป  

เรากับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ก็เหมือนกันฉันนั้น มันไมใชขาศึกของเราหรอก แตเพราะเราคิดผิด เห็นผิด พิจารณาผิด 
จึงวามันเปนขาศึก ถาพิจารณาถูกแลว ก็ไมใชขาศึก แตกลับเปนสิ่งท่ีใหความรู ใหวิชา ใหความฉลาดแกเราตางหาก  

แตถาไมรู ก็คิดวาเปนขาศึก เหมือนกันกับไกที่เห็นขาวสารเปนขาศึกมันนั่นแหละ ถาเห็นขาวสารเปนขาวสารแลวขาศึกมันก็หายไป 
พอเปนอยางน้ีก็เรียกวา ไกมันเกิดวิปสสนาแลว เพราะมันรูตามเปนจริง มันจึงเช่ือง ไมกลัว ไมต่ืนเตน  

เราน้ีก็เหมือนกันฉันน้ัน รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ เปนเคร่ืองใหเราตรัสรูธรรมะ เปนที่ใหขอคิดแกผูปฏิบัติทั้งหลาย 
ถาเราเห็นชัดตามเปนจริงแลว ก็จะเปนอยางน้ัน ถาไมเห็นชัดก็จะเปนขาศึกตอเราตลอดไป แลวเราก็จะหนีไปอยูปาเร่ือยๆ  

อยานึกวาเรามาอยูปาแลว ก็สบายแลว อยาคิดอยางน้ันอยาเอาอยางน้ัน อยาเอาความสงบแคนัน้ วาเราไมคอยไดเห็นรูป ไมไดยินเสยีง 
ไมไดกลิ่น ไมไดรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณแลวเราก็อยูสบายแลว อยาคิดเพียงแคนั้น ใหคิดวา เรามาเพื่อเพาะเชือ้ปญญาใหเกิดขึ้น 
เมื่อมีปญญารูตามเปนจริงแลว ก็ไมลุมๆดอนๆ ไมตํ่าๆสูงๆ  

พอถูกอารมณดีก็เปนอยางหน่ึง ถูกอารมณรายก็เปนอยางหน่ึง ถูกอารมณที่ชอบใจก็เปนอยางหน่ึง ถูกอารมณที่ไมชอบใจก็เปนอยางหน่ึง 
ถาเปนอยางน้ีก็แสดงวามันยังเปนขาศึกอยู ถาหมดขาศึกแลวมันจะเสมอกัน ไมลุมๆดอนๆ ไมตํ่าๆสูงๆ รูเร่ืองของโลกวามันอยางน้ันเอง 
เปนโลกธรรม โลกธรรมเลยเปล่ียนเปนมรรค โลกธรรมมีแปดอยาง มรรคก็มีแปดอยาง โลกธรรมอยูที่ไหน มรรคก็อยูที่นั่น ถารูแจงเม่ือใด 
โลกธรรมเลยกลายเปนมรรคแปด ถายงัไมรู มันก็ยังเปนโลกธรรม  

เมื่อสัมมาทิฐเิกิดขึน้ก็เปนดังน้ี มันพนทุกขอยูที่ตรงน้ีไมใชพนทุกขโดยว่ิงไปที่ตรงไหน ฉะน้ันอยาพรวดพราด การภาวนาตองคอยๆทํา 
การทําความสงบตองคอยๆทํา มันจะสงบไปบางก็เอา มันจะไมสงบไปบางก็เอาเร่ืองจิตมันเปนอยางน้ัน เราก็อยูของเราไปเร่ือยๆ  

บางคร้ังปญญามันก็ไมเกิด ก็เคยเปนเหมือนกัน เมื่อไมมปีญญา จะไปคิดใหปญญามันเกิด มันก็ไมเกิด มันเฉยๆอยูอยางน้ัน ก็เลยมาคิดใหม 
เราจะพิจารณาส่ิงท่ีไมมี มันก็ไมได เมื่อไมมีเร่ืองอะไรก็ไมตองไปแกมัน ไมมีปญหาก็ไมตองไปแกมัน ไมตองไปคนมัน 
อยูไปเฉยๆธรรมดาๆอยางน้ันแหละแตตองอยูดวยความมีสติสัมปชัญญะ อยูดวยปญญา ไมใชอยูเพลินไปตามอารมณ 
อยูดวยความระมัดระวังปฏิบัติของเราไปเร่ือยๆ ถามีเร่ืองอะไรมา ก็พิจารณา ถาไมมีก็แลวไป  

ไดไปเห็นแมงมุมเปนตัวอยาง แมงมุมทํารังของมันเหมือนขาย มันสานขายไปขึงไวตามชองตางๆ 
เราไปนั่งพิจารณาดูมันทําขายขึงไวเหมอืนจอหนัง เสร็จแลวมันก็เก็บตัวมันเองเงียบอยูตรงกลางขาย ไมวิ่งไปไหน พอมีแมลงวันหรือแมลงอื่นๆ 
บินผานขายของมัน พอถูกขายเทาน้ัน ขายก็สะเทือน พอขายสะเทือนปุบ มันก็วิ่งออกจากรังทันที ไปจับตัวแมลงไวเปนอาหาร 



เสร็จแลวมันก็เก็บไวที่กลางตาขายตามเดิม ไมวาจะมีผ้ึงหรือแมลงอื่นใดมาถูกขายของมัน พอขายสะเทือน มันก็วิ่งออกมาจับแมลงน้ัน 
แลวก็กลับไปเกาะน่ิงอยูที่ตรงกลางขาย ไมใหใครเห็นทุกทีไป  

พอไดเห็นแมงมุมทําอยางน้ัน เราก็มีปญญาแลวอายตนะท้ังหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ใจอยูตรงกลาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
แผพังพานออกไป อารมณนั้นเหมือนแมลงตางๆพอรูปมาก็มาถึงตา เสียงมาก็มาถึงหู กลิ่นมาก็มาถึงจมูก รสมาก็มาถึงล้ิน 
โผฏฐัพพะมาก็มาถึงกาย ใจเปนผูรูจัก มันก็สะเทือนถึงใจ เทาน้ีก็เกิดปญญาแลว  

เราจะอยูดวยการเก็บตัวไว เหมือนแมงมุม ที่เก็บตัวไวในขายของมัน ไมตองไปไหน พอแมลงตางๆมันผานขาย ก็ทําใหสะเทือนถึงตัว รูสึกได 
ก็ออกไปจับแมลงไวแลวก็กลับไปอยูที่เดิม  

ไมแตกตางอะไรกับใจของเราเลย อยูตรงน้ี ใหอยูดวยสติสัมปชัญญะ อยูดวยความระมัดระวัง อยูดวยปญญา อยูดวยความคิดถูกตอง 
เราอยูตรงน้ี เมื่อไมมีอะไร เราก็อยูเฉยๆแตไมใชอยูดวยความไมประมาท  

ถึงเราจะไมเดินจงกรม ไมนั่งสมาธิ ไมอะไรก็ชางเถิดแตเราอยูดวยสติสัมปชัญญะ อยูดวยความระมัดระวัง 
อยูดวยปญญาไมใชอยูดวยความประมาท นี่เปนสิ่งสําคัญ ไมใชเราจะน่ังตลอดวันตลอดคืน เอาแตพอกําลังของเรา 
ตามสมควรแกรางกายของเรา  

แตเร่ืองจิตน้ี เปนของสําคัญมาก ใหรูอายตนะวามันสงสายเขามาเปนอยางไร ใหรูจักสิ่งท้ังหลายเหลาน้ี เหมือนแมงมุมท่ีพอขายสะเทือน 
มันก็วิ่งไปจับเอาตัวแมลงไดทันที  

ฉะน้ัน เมื่ออารมณมากระทบอายตนะ มันก็มาถึงจิตทันที เมื่อไปจับผานทุกข ก็ใหเห็นมันโดยความเปนอนิจจังทุกขัง อนัตตา 
แลวจะเอามันไปไวที่ไหนละ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา เหลาน้ีก็เอาไปไวเปนอาหารของจิตของเรา ถาทําไดอยางน้ี มันก็หมดเทาน้ันแหละ  

จิตท่ีมีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนอาหาร เปนจิตท่ีกําหนดรู เม่ือรูวาอันนั้นเปนอนิจจัง มันก็ไมเที่ยง ทุกขังเปนทุกข อนัตตา ก็ไมใชเราแลว 
ดูมันใหชัด มันไมเที่ยง มันเปนทุกข มันไมเปนแกนสาร จะเอามันไปทําไม มันไมใชตัว ไมใชตน ไมใชของเรา จะไปเอาอะไรกับมนั 
มันก็หมดตรงน้ี  

ดูแมงมุมแลว ก็นอมเขามาหาจิตของเรา มันก็เหมือนกันเทาน้ัน ถาจิตเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็วาง ไมเปนเจาของสุข 
ไมเปนเจาของทุกขอีกแลว ถาเห็นชัดไดอยางน้ีมันก็ไดความเทาน้ันแหละ จะทําอะไรๆอยูก็สบาย ไมตองการอะไรอีกแลว 
มีแตการภาวนาจะเจริญยิ่งขึ้นเทาน้ัน  

ถาทําอยางน้ีอยูดวยความระมัดระวัง ก็เปนการท่ีเราจะพนจากวัฏสงสารได ที่เรายังไมพนจากวัฏสงสาร ก็เพราะยังปรารถนาอะไรๆอยูทั้งน้ัน 
การไมทําผิด ไมทําบาปน้ัน มันอยูในระดับศีลธรรม เวลาสวดมนตก็วา ขออยาใหพลัดพรากจากของท่ีรักที่ชอบใจ 
อยางน้ีมันเปนธรรมของเด็กนอย เปนธรรมของคนท่ียังปลอยอะไรไมได นี่คือความปรารถนาของคน ปรารถนาใหอายุยืน 
ปรารถนาไมอยากตาย ปรารถนาไมอยากเปนโรค ปรารถนาไมอยากอยางน้ันอยางน้ี นี่แหละความปรารถนาของคน  

"ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง" ความปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งน้ันนั่นก็เปนทุกข นี่แหละมันสับหัวเขาไปอีก มันเปนเร่ืองปรารถนาท้ังน้ัน 
ไมวาใครก็ปรารถนาอยางน้ันทุกคน ไมเห็นมีใครอยากหมด อยากจนจริงๆสักคน  

การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งละเอียด ผูมีกิริยานุมนวลสํารวมปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง สมํ่าเสมออยูเร่ือย นั่นแหละจึงจะรูจัก 
มันจะเกิดอะไรก็ชางมันเถิด ขอแตใหมั่นคงแนวแนเอาไวอยาซวนเซ หวั่นไหว  



การฝกใจ 

 

 

 
บทนํา 

ชีวิตคนในสมัยของทานอาจารยมั่น และทานอาจารยเสารนั้น สบายกวาในสมัยนี้มาก ไมมีความวุนวายมากเหมือนอยางทุกวันน 
 ี้สมัยโนนพระไมตองมายุงเก่ียวกับพิธรีีตองตางๆ เหมือนอยางเด๋ียวนี้ทานอาศัยอยูตามปา ไมไดอยูเปนที่หรอก ธุดงคไปโนน ธุดงคไปนี่เร่ือยไป 
ทานใชเวลาของทานปฏิบัติภาวนาอยางเต็มท่ี  

สมัยโนนพระทานไมไดมีขาวของฟุมเฟอยมากมายอยางท่ีมีกันทุกวันนี้หรอก เพราะมันยังไมมอีะไรมากอยางเด๋ียวนี้ กระบอกน้ําก็ทําเอา 
กระโถนก็ทําเอา ทําเอาจากไมไผนั่นแหละ  

ความสันโดษของพระปา 

ชาวบานก็นานๆจึงจะมาหาสักที ความจริงพระทานก็ไมไดตองการอะไร ทานสันโดษกับสิ่งท่ีทานมี ทานอยูไป 
ปฏิบัติภาวนาไปหายใจเปนกรรมฐานอยูนั่นแหละ  

พระทานก็ไดรับความลําบากมากอยูเหมือนกัน ในการที่อยูตามปาตามเขาอยางน้ัน ถาองคใดเปนไขปา ไขมาลาเรีย 
ไปถามหาขอยาอาจารยก็จะบอกวา "ไมตองฉันยาหรอก เรงปฏิบัติภาวนาเขาเถอะ"  



ความจริงสมัยนั้นก็ไมมีหยูกยามากอยางสมัยนี้ มีแตสมุนไพรรากไมที่ขึ้นอยูตามปา พระตองอยูอยางอดอยางทนเหลือหลาย 
ในสมัยนั้นเจ็บไขเล็กๆนอยๆ ทานก็ปลอยมันไป เดี๋ยวนี้สิเจ็บปวยอะไรนิดหนอยก็วิ่งไปโรงพยาบาลแลว  

บางทีก็ตองเดินบิณฑบาตต้ังหากิโล พอฟาสางก็ตองรีบออกจากวัดแลว กวาจะกลับก็โนนสิบโมงสิบเอ็ดโมงโนน 
แลวก็ไมใชบิณฑบาตไดอะไรมากมาย บางทีก็ไดขาวเหนียวสักกอน เกลือสกัหนอย พริกสักนิด เทาน้ันเอง 
ไดอะไรมาฉันกับขาวหรือไมก็ชางทานไมคิด เพราะมันเปนอยางน้ันเอง ไมมีองคใดกลาบนหิวหรือเพลียทานไมบน เฝาแตระมัดระวังตน  

ทานปฏิบัติอยูในปาอยางอดทน อันตรายก็มีรอบดาน สัตวดุรายก็มีอยูหลายในปาน้ัน ความยากลําบากกาย 
ลําบากใจในการอยูธุดงคก็มีอยูหลายแทๆ แตทานก็มีความอดความทนเปนเลิศ เพราะส่ิงแวดลอมสมัยนั้นบังคับใหเปนอยางน้ัน  

การภาวนาของทานนักปฏิบัติสมัยนี ้

มาสมัยนั้นสิ่งแวดลอมบังคับเราไปในทางตรงขามกับสมัยโนนไปไหนเราก็เดินไป ตอมาก็นั่งเกวียนแลวก็นั่งรถยนต 
แตความทะยานอยากมันก็เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เดี๋ยวน้ีถาไมใชรถปรับอากาศ ก็จะไมยอมนั่งดูจะไปเอาไมไดเทียวแหละ ถารถน้ันไมปรับอากาศ 
คุณธรรมในเร่ืองความอดทนมันคอยออนลงๆ การปฏิบัติภาวนาก็ยอหยอนลงไปมากเด๋ียวนีเ้ราจึงเห็นนักปฏิบัติภาวนาชอบทําตามความเห็น 
ความตองการของตัวเอง  

เมื่อผูเฒาผูแกพูดถึงเร่ืองเกาๆแตคร้ังกอน คนเด๋ียวน้ีฟงเหมือนวาเปนนิทานนิยาย ฟงไปเฉยๆแตไมเขาใจเลยแหละ เพราะมันเขาไมถึง 
พระภิกษุที่บวชในสมัยกอนนั้นจะตองอยูกับพระอุปชฌายอยางนอยหาป นี่เปนระเบียบที่ถือกันมา และตองพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุย 
อยาปลอยตัวเที่ยวพูดคุยมากเกินไป อยาอานหนังสือ แตใหอานใจของตัวเอง  

พิจารณาอานใจและดูใจตัวเอง 

ดูวัดหนองปาพงเปนตัวอยาง ทุกวันน้ีมีพวกที่จบจากมหาวิทยาลัยมาบวชกันมาก ตองคอยหามไมใหเอาเวลาไปอานหนังสือธรรมะ 
เพราะคนพวกนี้ชอบอานหนังสือ แลวก็ไดอานหนังสือมามากแลว แตโอกาสท่ีจะอานใจของตัวเองนะหายากมาก 
ฉะน้ันระหวางท่ีมาบวชสามเดือนนี ้ก็ตองขอใหปดหนังสือ ปดตํารับตําราตางๆใหหมดในระหวางท่ีบวชนี้นะ 
เปนโอกาสวิเศษแลวที่จะไดอานใจของตัวเอง  

การตามดูใจของตัวเองน่ี นาสนใจมาก ใจที่ยังไมไดฝก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยเคยชินที่ยังไมไดฝก ไมไดอบรม 
มันเตนคึกคักไปตามเร่ืองตามราว ตามความคะนอง เพราะมันยังไมเคยถูกฝก ดังน้ันจงฝกใจของตัวเอง 
การปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเร่ืองใจ ฝกจิตฝกใจของตัว ฝกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละเร่ืองน้ีสําคัญมาก 
การฝกใจเปนหลักสําคัญ พุทธศาสนาเปนศาสนาของใจ มันมีเทาน้ี ผูที่ฝกปฏิบัติทางจิต คือผูปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา  

การฝกใจ 

ใจของเราน่ีมันอยูในกรง ยิ่งกวาน้ันมนัยังมีเสือที่กําลังอาละวาดอยูในกรงน้ันดวย ใจที่มันเอาแตใจของเราน้ี 
ถาหากมันไมไดอะไรตามท่ีมันตองการแลว มันก็อาละวาด เราจะตองอบรมใจดวยการปฏิบัติภาวนา ดวยสมาธ ินี้แหละท่ีเราเรียกวา 
"การฝกใจ"  

พ้ืนฐานของการปฏิบัติธรรม 



ในเบ้ืองตนของการฝกปฏิบัติธรรม จะตองมีศีลเปนพื้นฐานหรือรากฐาน ศีลนี้เปนสิ่งอบรมกาย วาจา 
ซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุนวายขึ้นในใจเหมือนกัน เมื่อเราพยายามจะบังคับใจไมใหทําตามความอยาก  

กินนอย นอนนอย พูดนอย นิสัยความเคยชินอยางโลกๆ ลดมันลง อยายอมตามความอยาก อยายอมตามความติดของตน หยุดเปนทาสมันเสีย 
พยายามตอสูเอาชนะอวิชชาใหไดดวยการบังคับตัวเองเสมอ นี้เรียกวาศีล  

เมื่อพยายามบังคับจติของตัวเองน้ัน จิตมันก็จะด้ินรนตอสูมันจะรูสึกถูกจํากัด ถูกขมขี ่เม่ือมันไมไดทําตามท่ีมันอยาก 
มันก็จะกระวนกระวายด้ินรน ทีนี้เห็นทุกขชัดละ  

เห็นทุกขทําใหเกิดปญญา 

"ทุกข" เปนขอแรกของอริยสัจจ คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข อยากหนีทุกข ไมอยากใหมีทุกขเลย ความจริง 
ทุกขนี่แหละจะทําใหเราฉลาดขึ้นละ ทําใหเกิดปญญา ทําใหเรารูจักพิจารณาทุกข สุขน่ันสิมันจะปดหูปดตาเรา มันจะทําใหไมรูจักอด 
ไมรูจักทน ความสุขสบายท้ังหลายจะทําใหเราประมาท  

กิเลสสองตัวนี้ทุกขเห็นไดงาย ดังน้ันเราจึงตองเอาทุกขนีแ่หละมาพิจารณา แลวพยายามทําความดับทุกขใหได 
แตกอนจะปฏิบัติภาวนาก็ตองรูจักเสียกอนวาทุกขคืออะไร  

ตอนแรกเราจะตองฝกใจของเราอยางน้ี เราอาจยังไมเขาใจวามันเปนอยางไร ทําไป ทําไปกอน 
ฉะน้ันเมื่อครูอาจารยบอกใหทําอยางใดก็ทําตามไปกอน แลวก็จะคอยมีความอดทนอดกล้ันขึ้นเองไมวาจะเปนอยางไรใหอดทนอดกล้ันไวกอน 
เพราะมันเปนอยางน้ันเองอยางเชนเมือ่เร่ิมฝกน่ังสมาธิ เราก็ตองการความสงบทีเดียวแตก็จะไมไดความสงบ เพราะมันยังไมเคยทําสมาธิมากอน 
ใจก็บอกวา"จะนั่งอยางน้ีแหละจนกวาจะไดความสงบ"  

อยาทอดท้ิงจิต 

แตพอความสงบไมเกิดก็เปนทุกข ก็เลยลุกขึ้น วิ่งหนีเลย การปฏิบัติอยางน้ีไมเปน "การพัฒนาจิต" แตมันเปนการ 
"ทอดท้ิงจิต"ไมควรจะปลอยใจไปตามอารมณ ควรที่จะฝกฝนอบรมตนเองตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ขี้เกียจก็ชาง ขยันก็ชาง 
ใหปฏิบัติมันไปเร่ือยๆ ลองคิดดูซ ิทําอยางน้ีจะไมดีกวาหรือ การปลอยใจตามอารมณนั้นจะไมมีวันถึงธรรมของพระพุทธเจา  

เมื่อเราปฏิบัติธรรม ไมวาอารมณใดจะเกิดขึ้นก็ชางมัน แตใหปฏิบัติไปเร่ือยๆ ปฏิบัติใหสมํ่าเสมอ 
การตามใจตัวเองไมใชแนวทางของพระพุทธเจา ถาเราปฏิบัติธรรมตามความคิดความเห็นของเรา เราจะไมมีวันรูแจงวาอันใดผิด อันใดถูก 
จะไมมีวันรูจักใจของตัวเองและไมมีวนัรูจักตัวเอง ดังน้ันถาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตนเองแลวยอมเปนการเสียเวลามากที่สุด 
แตการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจาแลวยอมเปนหนทางตรงท่ีสุด  

การพัฒนาจิต 

ขอใหจําไววา ถึงจะขี้เกียจก็ใหพยายามปฏิบัติไป ขยันก็ใหปฏิบัติไป ทุกเวลาและทุกหนทุกแหง นี่จึงจะเรียกวา "การพัฒนาจิต" 

ถาหากปฏิบัติตามความคิดความเห็นของตนเองแลว ก็จะเกิดความคิดความสงสัยไปมากมาย มันจะพาใหคิดไปวา "เราไมมีบุญ 

เราไมมีวาสนาปฏิบัติธรรมก็นานนักหนาแลว ยังไมรู ยังไมเห็นธรรมเลยสกัที" การปฏิบัติธรรมอยางน้ีไมเรียกวาเปน "การพัฒนาจิต" 

แตเปน "การพัฒนาความหายนะของจิต"  



ถาเม่ือใดท่ีปฏิบัติธรรมไปแลว มีความรูสึกอยางน้ีวายังไมรูอะไร ยังไมเห็นอะไร ยังไมมีอะไรใหมๆเกิดขึ้นบางเลย นี่ก็เพราะท่ีปฏิบติัมามันผิด 
ไมไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา  

สิ้นสงสัยดวยการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

พระพุทธเจาทรงสอนวา "อานนท ปฏิบัติใหมาก ทําใหมากแลวจะสิ้นสงสัย" ความสงสัยจะไมมีวันสิ้นไปได ดวยการคิด ดวยทฤษฎี 
ดวยการคาดคะเน หรือดวยการถกเถียงกัน หรือจะอยูเฉยๆไมปฏิบัติภาวนาเลย ความสงสัยก็หายไปไมไดอีกเหมอืนกัน 
กิเลสจะหายส้ินไปไดก็ดวยการพัฒนาทางจิต ซึ่งจะเกิดไดก็ดวยการปฏิบัติที่ถูกตองเทาน้ัน  

การปฏิบัติทางจิตท่ีพระพุทธเจาทรงสอนน้ัน ตรงกันขามกับหนทางของโลกอยางส้ินเชิง คําส่ังสอนของพระองคมาจากพระทัยอันบริสุทธิ์ 
ที่ไมของเก่ียวกับกิเลสอาสวะท้ังหลาย นี่คือแนวทางของพระพุทธเจาและสาวกของพระองค  

เมื่อเราปฏิบัติธรรม เราตองทําใจของเราใหเปนธรรม ไมใชเอาธรรมะมาตามใจเรา ถาปฏิบัติอยางน้ี ทุกขก็จะเกิดขึ้น 
แตไมมีใครสักคนหรอกที่จะพนจากทุกขไปได พอเร่ิมปฏิบัติ ทุกขก็อยูตรงน้ันแลว หนาท่ีของผูปฏิบัตินั้นจะตองมีสติ สํารวม และสันโดษ 
สิ่งเหลาน้ีจะทําใหเราหยุด คือเลิกนิสัยความเคยชินที่เคยทํามาแตเกากอนทําไมถึงตองทําอยางน้ี ถาไมทําอยางน้ี 
ไมฝกฝนอบรมใจตนเองแลวมันก็จะคกึคะนอง วุนวายไปตามธรรมชาติของมัน  

ธรรมชาติของจิตฝกไดเสมอ 

ธรรมชาติของใจน้ีมันฝกกันได เอามาใชประโยชนได เปรียบไดกับตนไมในปา ถาเราปลอยทิ้งไวตามธรรมชาติของมัน 
เราก็จะเอามันมาสรางบานไมได จะเอามาทําแผนกระดานก็ไมได หรือทําอะไรอยางอื่นที่จะใชสรางบานก็ไมได 
แตถาชางไมผานมาตองการไมไปสรางบาน เขาก็จะมองหาตนไมในปาน้ีและตัดตนไมในปาน้ีเอาไปใชประโยชน 
ไมชาเขาก็สรางบานเสร็จเรียบรอย  

การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คลายกันอยางน้ี ก็ตองเอาใจที่ยังไมไดฝกเหมือนไมในปาน่ีแหละ มาฝกมัน จนมันละเอียดประณตีขึ้น รูขึ้น 
และวองไวขึ้น ทุกอยางมันเปนไปตามภาวะธรรมชาติของมัน เม่ือเรารูจักธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติ เราก็เปลี่ยนมันได ทิ้งมันก็ได 
ปลอยมันไปก็ได แลวเราก็จะไมทุกขอกีตอไป  

จิตยึดมั่นมันก็สับสนวุนวาย 

ธรรมชาติของใจเรามันก็อยางน้ัน เมื่อใดท่ีเกาะเก่ียวผูกพนัยึดม่ันถือมั่นก็จะเกิดความวุนวายสับสน 
เด๋ียวมันก็จะวิง่วุนไปโนนไปนี่พอมันวุนวายสับสนมากๆเขา เราก็คิดวาคงจะฝกอบรมมันไมไดแลวแลวก็เปนทุกข 
นี่ก็เพราะไมเขาใจวามันตองเปนของมันอยางน้ันเองความคิด ความรูสึก มันจะวิ่งไปวิ่งมาอยูอยางน้ี แมเราจะพยายามฝกปฏิบัติ 
พยายามใหมันสงบ มันก็เปนของมันอยูอยางน้ัน มันจะเปนอยางอื่นไปไมได 
เมื่อเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยูบอยๆก็จะคอยๆเขาใจวาธรรมชาติของใจมันเปนของมันอยูอยางน้ัน มันจะเปนอยางอื่นไปไมได  

ปลอยวางไดจิตใจก็สงบ 

ถาเราเห็นอันนี้ชัด เราก็จะท้ิงความคิดความรูสึกอยางน้ันได ทีนี้ก็ไมตองคิดน่ันคิดน่ีอีก คอยแตบอกตัวเองไวอยางเดียววา 
"มันเปนของมันอยางน้ันเอง" พอเขาใจไดชัด เห็นแจงอยางน้ีแลว ทีนี้ก็จะปลอยอะไรๆไดทัง้หมด ก็ไมใชวาความคิดความรูสึกมันจะหายไป 
มันก็ยังอยูนั่นแหละ แตมันหมดอํานาจเสียแลว  



เปรียบก็เหมือนกับเด็กที่ชอบซน เลนสนุก ทําใหรําคาญ จนเราตองดุเอา ตีเอา แตเราก็ตองเขาใจวาธรรมชาติของเด็กก็เปนอยางน้ันเอง 
พอรูอยางน้ี เราก็ปลอยใหเด็กเลนไปตามเร่ืองของเขาความเดือดรอนรําคาญของเราก็หมดไป มันหมดไปไดอยางไร 
ก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็ก ความรูสึกของเราเปล่ียน และเรายอมรับธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย เราปลอยวาง 
จิตของเราก็มีความสงบเยือกเย็น นี่เรามีความเขาใจอันถูกตองแลว เปนสัมมาทิฏฐิ  

ถายังไมมีความเขาใจท่ีถูกตอง ยังเปนมิจฉาทิฏฐิอยู แมจะไปอยูในถ้ําลึกมืดสักเทาใด ใจมันก็ยังยุงเหยิงอยู ใจจะสงบไดก็ดวยความเห็นที่ถูกตอง 
เปนสัมมาทิฏฐิเทาน้ัน ทีนี้ก็หมดปญหาจะตองแกเพราะไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น นี่มันเปนอยางน้ี เราไมชอบมัน เราปลอยวางมัน 
เมื่อใดท่ีมีความรูสกึเกาะเก่ียวยึดม่ันถือมั่นเกิดขึ้น เราปลอยวางทันท ีเพราะรูแลววาความรูสึกอยางน้ันมันไมไดเกิดขึ้นมาเพื่อจะกวนเรา 
แมบางทีเราอาจจะคิดอยางน้ัน แตความเปนจริงความรูสึกนั้นเปนของมันอยางน้ันเอง  

ถาเราปลอยวางมันเสีย รูปก็เปนสักแตวารูป เสียงก็สักแตวาเสียง กลิ่นก็สักแตวากลิ่น รสก็สักแตวารส โผฏฐัพพะก็สักแตวาโผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณก็สักแตวาธรรมารมณ เปรียบเหมือนน้ํามันกับน้ําทา ถาเราเอาทัง้สองอยางน้ีเทใสขวดเดียวกัน มันก็ไมปนกัน 
เพราะธรรมชาติมันตางกัน เหมือนกับที่คนฉลาดก็ตางกับคนโง พระพุทธเจาก็ทรงอยูกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
แตพระองคทรงเปนพระอรหันต พระองคจึงทรงเห็นสิ่งเหลาน้ีเปนเพียงส่ิง "สักวา" เทาน้ัน  

ใจก็สักวาใจ ความคิดก็สักวาความคิด 

พระองคทรงปลอยวางมันไปเร่ือยๆ ต้ังแตทรงเขาพระทัยแลววา ใจก็สักวาใจ ความคิดก็สักวาความคิด พระองคไมทรงเอามันมาปนกัน 
ใจก็สักวาใจ ความคิดความรูสึกก็สักวาความคิด ความรูสึกปลอยใหมันปนเพียงส่ิง "สักวา" รูปก็สักวารูป 
เสียงก็สักวาเสียงความคิดก็สักวาความคิด จะตองไปยึดม่ันถือมั่นทําไม ถาคิดไดรูสึกไดอยางน้ีเราก็จะแยกกันได ความคิดความรูสึก (อารมณ) 
อยูทางหนึ่งใจก็อยูอีกทางหนึ่ง เหมือนกับน้ํามันกับน้ําทา อยูในขวดเดียวกันแตมันแยกกันอยู  

พระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกของพระองค ก็อยูรวมกับปุถุชนคนธรรมดาที่ไมไดรูธรรม ทานไมไดเพียงอยูรวมเทาน้ัน 
แตทานยังสอนคนเหลาน้ัน ทั้งคนฉลาด คนโง ใหรูจักวิธีที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและรูแจงในธรรม 
ทานสอนไดเพราะทานไดปฏิบัติมาเองทานรูวามันเปนเร่ืองของใจเทาน้ัน เหมือนอยางท่ีไดพดูมาน่ีแหละ  

ดังน้ันการปฏิบัติภาวนาน้ีอยาไปสงสยัมันเลย เราหนีจากบานมาบวช ไมใชเพื่อหนีมาอยูกับความหลงหรืออยูกับความขลาดความกลัว 
แตหนีมาเพื่อฝกอบรมตัวเอง เพื่อเปนนายตัวเอง ชนะตัวเองถาเราเขาใจไดอยางน้ี เราก็จะปฏิบติัธรรมได ธรรมะจะแจมชัดขึ้นในใจของเรา  

ธรรมะมีอยูทุกหนทุกแหง 

ผูที่เขาใจธรรมะก็เขาใจตัวเอง ใครเขาใจตัวเองก็เขาใจธรรมะทุกวันนี้ก็เหลือแตเปลือกของธรรมะเทาน้ัน 
ความเปนจริงแลวธรรมะมีอยูทุกหนทุกแหง ไมจําเปนที่จะตองหนีไปไหน ถาจะหนีก็ใหหนีดวยความฉลาด ดวยปญญา 
หนีดวยความชํานิชาํนาญ อยาหนีดวยความโง ถาเราตองการความสงบก็ใหสงบดวยความฉลาด ดวยปญญาเทาน้ันก็พอ  

เมื่อใดท่ีเราเห็นธรรมะ นั่นก็เปนสัมมาปฏิปทาแลว กิเลสก็สักแตวากิเลส ใจก็สักแตวาใจ เม่ือใดท่ีเราท้ิงได 
ปลอยวางไดแยกไดเมื่อน้ันมันก็เปนเพียงส่ิงสักวา เปนเพียงอยางน้ีอยางน้ันสําหรับเราเทาน้ันเอง เม่ือเราเห็นถูกแลว ก็จะมีแตความปลอดโปรง 
ความเปนอิสระตลอดเวลา  

พระพุทธองคตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลายทานอยายึดม่ันในธรรม" ธรรมะคืออะไร คือทุกสิ่งทุกอยาง 
ไมมีอะไรท่ีไมใชธรรมะความรักความเกลียดก็เปนธรรมะ ความสุขความทุกขก็เปนธรรมะความชอบความไมชอบก็เปนธรรมะ 
ไมวาจะเปนสิ่งเล็กนอยแคไหนก็เปนธรรมะ  



ปฏิบัติเพ่ือละ อยาปฏิบัติเพ่ือสะสม 

เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเขาใจอันน้ี เราก็ปลอยวางได ดังน้ันก็ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจาท่ีวา ไมใหยึดม่ันถือมั่นในส่ิงใด 
ทุกอยางท่ีเกิดขึ้นในใจเรา ในจิตเรา ในรางกายของเรา มีแตความแปรเปลี่ยนไปท้ังน้ัน 
พระพุทธองคจึงทรงสอนไมใหยึดม่ันถือมั่นพระองคทรงสอนพระสาวกของพระองคใหปฏิบัติเพื่อละ เพื่อถอนไมใหปฏิบัติเพื่อสะสม  

ถาเราทําตามคําสอนของพระองค เราก็ถูกเทาน้ันแหละ เราอยูในทางท่ีถูกแลว แตบางทีก็ยังมีความวุนวายเหมือนกัน 
ไมใชคําสอนของพระองคทําใหวุนวาย กิเลสของเราน้ันแหละท่ีมันทําใหวุนวาย มันมาบังคับความเขาใจอันถูกตองเสีย ก็เลยทําใหเราวุนวาย  

ความจริงการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาน้ัน ไมมีอะไรลําบาก ไมมอีะไรยุงยาก 
การปฏิบัติตามทางของพระองคไมมีทกุขเพราะทางของพระองคคือ "ปลอยวาง" ใหหมดทุกสิ่งทุกอยาง  

จุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนาน้ัน ทานทรงสอนให"ปลอยวาง" อยาแบกถืออะไรใหมันหนัก ทิ้งมันเสีย ความดีก็ทิ้งความถูกตองก็ทิ้ง 
คําวาท้ิงหรือปลอยวางไมใชไมตองปฏิบัติ แตหมายความวาใหปฏิบัติ "การละ" "การปลอยวาง" นั่นแหละ  

จงอยูกับปจจุบัน อยาจมอยูกับอดีต 

พระองคทรงสอนใหพิจารณาธรรมท้ังหลาย ที่กายท่ีใจของเราธรรมะไมไดอยูไกลที่ไหน อยูที่ตรงน้ี 
อยูที่กายท่ีใจของเราน่ีแหละดังน้ันนักปฏิบัติตองปฏิบัติอยางเขมแข็ง เอาจริงเอาจังใหใจมันผองใสขึ้น สวางขึ้น ใหมันเปนใจอิสระ 
ทําความดีอะไรแลวก็ปลอยมันไป อยาไปยึดไว หรืองดเวนการทําช่ัวไดแลว ก็ปลอยมันไป พระพุทธเจาทรงสอนใหอยูกับปจจุบันนี้ 
ที่นี้และเด๋ียวนี ้ไมใชอยูกับอดีตหรืออนาคต  

คําสอนที่เขาใจผิดกันมาก แลวก็ถกเถียงกันมากท่ีสุด ตามความคิดเห็นของตนก็คือเร่ือง "การปลอยวาง" หรือ "การทํางานดวยจติวาง" 

นี่แหละ การพูดอยางน้ีเรียกวาพูด "ภาษาธรรม" เมื่อเอามาคิดเปนภาษาโลกมันก็เลยยุง แลวก็ตีความหมายวาอยางน้ัน 
ทําอะไรก็ไดตามใจชอบละซิ  

ความจริงมันหมายความอยางน้ี อุปมาเหมือนวาเราแบกกอนหินหนักอยูกอนหนึ่ง แบกไปก็รูสึกหนัก 
แตก็ไมรูจะทําอยางไรกับมันก็ไดแตแบกอยูอยางน้ันแหละ พอมีใครบอกวา ใหโยนมันทิ้งเสียซิ ก็มาคิดอีกแหละวา 
"เอ...ถาเราโยนมนัท้ิงไปแลว เราก็ไมมีอะไรเหลือนะซ"ิ ก็เลยแบกอยูนั่นแหละ ไมยอมทิ้ง  

ประโยชนของการปลอยวาง 

ถาจะมีใครบอกวา โยนทิ้งไปเถอะ แลวจะดีอยางน้ัน เปนประโยชนอยางน้ี เราก็ยังไมยอมโยนท้ิงอยูนั่นแหละ 
เพราะกลัวแตวาจะไมมีอะไรเหลือ ก็เลยแบกกอนหินหนักไว จนเหนื่อยออนเพลียเต็มที จนแบกไมไหวแลวก็เลยปลอยมันตกลง 
ตอนที่ปลอยมันตกลงน้ีแหละก็จะเกิดความรูเร่ืองการปลอยวางขึ้นมาเลย เราจะรูสึกเบาสบาย 
แลวก็รูไดดวยตัวเองวาการแบกกอนหินน้ันมันหนักเพียงใดแตตอนที่เราแบกอยูนั้นเราไมรูหรอกวาการปลอยวางมีประโยชนเพียงใด  

ดังน้ันถามีใครมาบอกใหปลอยวาง คนที่ยังมืดอยูก็ไมรูไมเขาใจหรอก ก็จะหลับหูหลับตาแบกกอนหินกอนนั้นอยางไมยอมปลอย 
จนกระท่ังมันหนักจนเหลือที่จะทนนัน่แหละ ถึงจะยอมปลอย แลวก็จะรูสึกไดดวยตัวเอง 
วามันเบามันสบายแคไหนท่ีปลอยมันไปไดตอมาเราอาจจะไปแบกอะไรอีกก็ได แตตอนนี้เราพอรูแลววา ผลของการแบกนั้นเปนอยางไร 
เราก็จะปลอยมันไดโดยงายขึ้น ความเขาใจในความไรประโยชนของการแบกหาม และความเบาสบายของการปลอยวางนี่แหละ 
คอืตัวอยางท่ีแสดงถึงการรูจักตัวเอง  



ความยึดม่ันถือมั่นในตัวของเราก็เหมือนกอนหินหนักกอนนั้นพอคิดวาจะปลอย "ตัวเรา" ก็เกิดความกลัววาปลอยไปแลวก็จะไมมีอะไรเหลือ 
เหมือนกับที่ไมยอมปลอยกอนหินกอนนั้น แตในที่สุดเม่ือปลอยมันไปได เราก็จะรูสึกเองถึงความเบาสบายในการที่ไมไดยึดม่ันถือมั่น  

การฝกใจตองไมยึดมั่นถือมั่น 

ในการฝกใจน้ี เราตองไมยึดม่ันทั้งสรรเสริญ ทั้งนินทา ความตองการแตสรรเสริญ และไมตองการนินทานั้น 
เปนวิถีทางของโลกแตแนวทางของพระพุทธเจาใหรับสรรเสริญตามเหตุตามปจจัยของมัน 
และก็ใหรับนินทาตามเหตุตามปจจัยของมันเหมือนกัน เหมือนอยางกับการเล้ียงเด็ก บางทีถาเราไมดุเด็กตลอดเวลา 
มันก็ดีเหมือนกันผูใหญบางคนดุมากเกินไป ผูใหญที่ฉลาดยอมรูจักวาเม่ือใดควรดุเม่ือใดควรชม  

ใจของเราก็เหมือนกัน ใชปญญาเรียนรูจักใจ ใชความฉลาดรักษาใจไว แลวเราก็จะเปนคนฉลาดท่ีรูจักฝกใจ 
เมื่อฝกบอยๆมันก็จะสามารถกําจัดทุกขได ความทุกขเกิดขึ้นที่ใจนี่เอง มันทําใหใจสับสนมืดมัว มันเกิดขึ้นที่นี่มันก็ตายท่ีนี่  

ถายึดมั่นเขาเราก็ถูกกัด 

เร่ืองของใจมันเปนอยางน้ี บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดช่ัว ใจมันหลอกลวง เปนมายา จงอยาไวใจมนั แตจงมองเขาไปท่ีใจ 
มองใหเห็นความเปนอยูอยางน้ันของมัน ยอมรับมันทั้งน้ัน ทั้งใจดีใจชั่วเพราะมันเปนของมันอยางน้ัน ถาเราไมไปยึดถือมัน 
มันก็เปนของมันอยูแคนั้น แตถาเราไปยึดมันเขา เราก็จะถูกมันกัดเอา แลวเราก็เปนทุกข ถาใจเปนสัมมาทิฏฐิแลวก็จะมีแตความสงบ 
จะเปนสมาธิ จะมีความฉลาด ไมวาจะนั่งหรือจะนอน ก็จะมีแตความสงบ ไมวาจะไปไหน ทําอะไรก็จะมีแตความสงบ  

วันนี้ทาน (ภิกษุชาวตะวันตก) ไดพาลูกศิษยมาฟงธรรม ทานอาจจะเขาใจบาง ไมเขาใจบาง ผมไดพูดเร่ืองการปฏิบัติเพื่อใหทานเขาใจไดงาย 
ทานจะคิดวาถูกหรือไมก็ตาม ก็ขอใหทานลองนําไปพิจารณาดู ผมในฐานะอาจารยองคหนึ่ง 
ก็อยูในฐานะคลายๆกันผมเองก็อยากฟงธรรมเหมือนกัน เพราะไมวาผมจะไปท่ีไหน ก็ตองไปแสดงธรรมใหผูอื่นฟง 
แตตัวเองไมไดมีโอกาสฟงเลย คราวน้ีก็ดูทานพอใจในการฟงธรรมอยู เวลาผานไปเร็ว 
เมื่อทานน่ังฟงอยางเงียบๆเพราะทานกําลังกระหายธรรมะ ทานจึงตองการฟง  

เมื่อกอนนี ้การแสดงธรรมก็เปนความเพลิดเพลินอยางหน่ึงแตตอมาความเพลิดเพลินก็คอยหายไป รูสึกเหนื่อยและเบ่ือ ก็กลับอยากเปนผูฟงบาง 
เพราะเม่ือฟงธรรมจากครูอาจารยนั้น มันเขาใจงายและมีกําลังใจ แตเม่ือเราแกขึ้น 
มีความหิวกระหายในธรรมะรสชาติของมันก็ยิ่งเอร็ดอรอยมากขึ้น  

การเปนครูอาจารยของผูอื่นน้ัน จะตองเปนตัวอยางแกพระภิกษุอื่นๆ เปนตัวอยางแกลูกศิษย 
เปนตัวอยางแกทุกคนฉะน้ันอยาลืมตนเองแลวก็อยาคิดถึงตนเอง ถาความคดิอยางน้ันเกิดขึ้น รีบกําจัดมันเเสีย 
ถาทําไดอยางน้ีก็จะเปนผูที่รูจักตัวเอง  

ใหรูสึกตัวท่ัวพรอมอยูตลอดเวลา 

วิธีปฏิบัติธรรมมีมากมายเปนลานๆวิธ ีพูดเร่ืองการภาวนาไมมีที่จบ สิ่งท่ีจะทําใหเกิดความสงสัยมีมากมายหลายอยาง 
แตใหกวาดมันออกไปเร่ือยๆ แลวจะไมเหลือความสงสัย เมื่อเรามีความเขาใจถูกตองเชนนี้ ไมวาจะน่ังหรือจะเดิน ก็มีแตความสงบ 
ความสบายไมวาจะปฏิบัติภาวนาที่ไหน ใหมีความรูสึกตัวทั่วพรอม อยาถือวาจะปฏิบัติภาวนาแตเฉพาะขณะน่ังหรือเดินเทาน้ัน 
ทุกสิ่งทุกอยางทุกหนทุกแหงเปนการปฏิบัติไดทั้งน้ัน  



ใหรูสึกตัวทั่วพรอมอยูตลอดเวลา ใหมีสติอยู ใหเห็นการเกิดดับของกายและใจ แตอยาใหมันมาทําใจใหวุนวาย ใหปลอยวางมันไป 
ความรักเกิดขึ้นก็ปลอยมันไป มันมาจากไหนก็ใหมันกลับไปที่นั่น ความโลภเกิดขึ้นก็ปลอยมันไป ตามมันไป 
ตามดูวามันอยูที่ไหนแลวตามไปสงมันใหถึงท่ี อยาเก็บมนัไวสักอยาง  

 

ฝกใจไดใจจักปราศจากกิเลส 

ถาทานปฏิบัติไดอยางน้ี ทานก็จะเหมือนกับบานวาง หรือพูดอีกอยางหน่ึงก็คอื นี่คือใจวาง เปนใจท่ีวางและอิสระจากกิเลส ความชั่วทัง้หลาย 
เราเรียกวาใจวาง แตไมใชวางเหมือนวาไมมีอะไร มันวางจากกิเลส แตเต็มไปดวยความฉลาด ดวยปญญา ฉะน้ันไมวาจะทําอะไร 
ก็ทําดวยปญญา คิดดวยปญญา จะมีแตปญญาเทาน้ัน  

นี่เปนคําสอนที่ผมขอมอบใหในวันน้ี ถาการฟงธรรมทําใหใจทานสงบ ก็ดีแลว ไมจําเปนตองจดจําอะไร บางทานอาจจะไมเชื่อ 
ถาเราทําใจใหสงบ ฟงแลวก็ไมใหผานไป แตนํามาพิจารณาอยูเร่ือยๆอยางน้ี เราก็เหมือนเคร่ืองบันทึกเสียง เม่ือเรา "เปด" มัน มันก็อยูตรงน้ัน 
อยากลัววาจะไมมีอะไร เมื่อใดท่ีทานเปดเคร่ืองบันทึกเสยีงของทาน ทุกอยางก็อยูในนั้น  

ขอมอบธรรมะน้ีตอพระภิกษุทุกรูปและตอทุกคน บางทานอาจจะรูภาษาไทยเพียงเล็กนอย แตก็ไมเปนไร ใหทานเรียนภาษาธรรมเถิด 
เทาน้ีก็ดีเพียงพอแลว  



อยูกับงูเหา 

 

 

 
ขอใหคําขวัญแกโยมท้ังหลาย และลูกศิษยใหมที่เดินทางจากลอนดอน มาพักอยูที่วัดหนองปาพง 
ขอใหทําความเขาใจในธรรมะท่ีไดศึกษาแลวที่วัดหนองปาพงนี้โดยยอก็คือ ใหปฏิบัติใหพนทุกขในวัฏฏสงสาร 

ขอใหโยมจําไวในใจวา อารมณทั้งหลายน้ัน จะเปนอารมณที่พอใจก็ตาม หรืออารมณที่ไมพอใจก็ตามอารมณทั้งสองอยางน้ี มันเหมือนงูเหา 
งูเหามันมีพิษมากถามันฉกคนแลวก็ทําใหถึงแกความตายได อารมณนี้ก็เหมือนกับงูเหาท่ีมีพิษรายน้ัน 
อารมณที่พอใจก็มีพิษมากอารมณที่ไมพอใจก็มีพิษมาก มันทําใหจิตใจของเราไมเปนเสรี ทําใหจิตใจไขวเขว จากหลักธรรมของพระพุทธเจา  



วันนี้จึงขอใหโอวาทยอๆแกโยม ขอใหเปนผูมีสติอยูทั้งกลางวันกลางคืน จะยืน จะเดิน จะน่ัง จะนอนก็ใหนอนดวยสติ นั่งดวยสติ เดินดวยสติ 
ยืนดวยสติ จะพูดก็พูดดวยสติ จะทําอะไรๆก็ใหมีสติอยูดวยทั้งน้ัน  

เมื่อมีสติแลว สัมปชัญญะความรูตัวมันก็จะเกิดขึ้นมา สติกับสัมปชัญญะเปนของคูกัน เม่ือทั้งสองอยางน้ีเกิดขึ้นพรอมกันแลว 
ก็จะนําปญญาใหเกิดตามทีนี้เมื่อมีทั้งสติ สัมปชัญญะปญญาแลว ก็จะเปนผูที่ต่ืนอยู ทั้งกลางวนัและกลางคืน  

ธรรมะท่ีพระพุทธเจาทานทรงสอนน้ัน ไมใชธรรมะท่ีเพื่อฟงเฉยๆหรือรูเฉยๆ แตเปนธรรมะท่ีตองปฏิบัติ ตองทําใหเกิดขึ้น 
ตองทําใหมีขึ้นในใจของเราใหได จะไปที่ไหนก็ใหมีธรรมะ จะพูดก็ใหมีธรรมะ จะเดินก็ใหมีธรรมะ จะนอนก็ใหมีธรรมะ 
จะทําอะไรๆก็ใหมีธรรมะท้ังน้ัน  

คําวา "มีธรรมะ" นี้ก็คือ จะทําอะไรก็ตาม จะพูดอะไรก็ตาม ใหทําดวยปญญา ใหพูดดวยปญญา ใหนึกคิดดวยปญญา ผูใดมีสติ สัมปชัญญะ 
ควบกับปญญาอยูตลอดเวลาแลว ผูนั้นยอมอยูใกลพระพุทธเจาทุกเมื่อ  

ดังน้ัน แมเมื่อโยมจากวัดหนองปาพงนี้ไปแลว ก็จงเปนผูปฏิบัติ ใหธรรมะท้ังหลายมารวมอยูที่ใจ มองลงไปท่ีใจ ใหเห็นสติ ใหเห็นสัมปชัญญะ 
ใหมีปญญา เมื่อมีทั้งสามอยางน้ีแลว มันจะมีการปลอยวาง รูจักเกิดแลวมันก็ดับ ดับแลวมันก็เกิด เกิดแลวมันก็ดับ  

ที่เรียกวา "เกิดๆ ดับๆ" นี้คืออะไร คอือารมณซึ่งมันเกิดขึ้นแลวมันก็ดับไป ดับแลวมันก็เกิดขึ้นมา ในทางธรรมะเรียกวาการเกิดดับ 
มันก็มีเทาน้ี ทุกขมนัเกิดขึ้นแลว ทุกขมันก็ดับไป ทุกขดับไปแลว ทุกขก็เกิดขึ้นมา นอกเหนือจากน้ีไป ก็ไมมีอะไรมีแตทุกขเกิด 
แลวทุกขก็ดับไป มีเทาน้ี  

เมื่อเห็นเชนนี้แลว จิตของเราก็จะเห็นแตการเกิด-ดับอยูเสมอ เม่ือเห็นการเกิด-ดับอยูเสมอ ทกุวันทุกเวลา ตลอดท้ังกลางวัน ตลอดท้ังกลางคืน 
ตลอดท้ังการยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะเห็นไดวามันไมมีอะไรจริงๆมีแตเกิด-ดับอยูเทาน้ีเอง แลวทุกอยางมันก็จบอยูตรงน้ี  

เมื่อเห็นอารมณเกิด-ดับอยางน้ีอยูเสมอไปแลวจิตใจก็จะเกิดความเบ่ือหนาย เพราะเม่ือคิดไปแลว ก็ไมมีอะไรมากมาย มันมีแตการเกิดแลวก็ดับ 
ดับแลวก็เกิด เกิดแลวก็ดับ มันมีอยูเทาน้ี ฉะน้ันเมือ่คิดแลวก็ไมรูจะไปเอาอะไรกับมัน พอคิดไดเชนนี้ 
จิตก็จะปลอยวางปลอยวางอยูกับธรรมชาติ มันเกิดเราก็รู มันดับเราก็รูมันสุขเราก็รู มันทุกขเราก็รู รูแลวไมใชวาเราจะไปเปนเจาของสุขนะ 
หรือเมื่อทุกขขึ้นมา เราก็ไมเปนเจาของทุกขเหมือนกัน เมื่อไมเปนเจาของสุข ไมเปนเจาของทุกขมันก็มีแตการเกิด-ดับอยูเทาน้ัน 
ก็ปลอยไปตามธรรมชาติของมันอยางน้ันแหละ เพราะมันไมมีอะไร  

อารมณทั้งหลายท่ีวามาน้ี เหมือนกันกับงูเหาท่ีมีพิษราย ถาไมมีอะไรมาขวาง มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน แมพิษของมันจะมีอยู 
มันก็ไมแสดงออก ไมไดทําอันตรายเรา เพราะเราไมไดเขาไปใกลมัน งูเหาก็เปนไปตามเร่ืองของงูเหา มันก็อยูอยางน้ัน  

ดังน้ี ถาหากเปนคนที่ฉลาดแลว ก็จะปลอยหมดสิ่งท่ีดีก็ปลอยมันไป สิ่งท่ีชั่วก็ปลอยมันไป สิ่งท่ีชอบใจก็ปลอยมันไป 
สิ่งท่ีไมชอบก็ปลอยมันไป เหมือนอยางเราปลอยงูเหาตัวที่มีพิษรายน้ัน ปลอยใหมันเล้ือยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งพิษท่ีมีอยูในตัวมันนั่นเอง  

ฉะน้ัน คนท่ีฉลาดแลว เมื่อปลอยอารมณก็ปลอยอยางน้ัน ดีก็ปลอยมันไป แตปลอยอยางรูเทาทันชั่วก็ปลอยมันไป 
ปลอยไปตามเร่ืองของมันอยางน้ันแหละอยาไปจับ อยาไปตองมัน เพราะเราไมตองการอะไร ชั่วก็ไมตองการ ดีก็ไมตองการ หนักก็ไมตองการ 
เบาก็ไมตองการ สุขก็ไมตองการ ทุกขก็ไมตองการ มันก็หมดเทาน้ันเอง ทีนี้ความสงบก็ต้ังอยูเทาน้ันแหละ  

เมื่อความสงบต้ังอยูแลว เราก็ดูความสงบน้ันแหละ เพราะมันไมมีอะไรแลว เม่ือความสงบเกิดขึ้นความวุนวายก็ดบั 
พระผูมีพระภาคเจาทานตรัสวานิพพานคือความดับ ดับที่ตรงไหน? ก็เหมือนไฟเราน่ันแหละ มันลุกตรงไหน มันรอนตรงไหน? 
มันก็ดับที่ตรงน้ัน มันรอนที่ไหนก็ใหมันเย็นตรงน้ัน ก็เหมือนกับนิพพานก็อยูกับวัฏฏสงสาร วัฏฏสงสารก็อยูกับนิพพาน 
เหมือนกันกับความรอนกับความเย็น มันก็อยูที่เดียวกันน่ันเอง ความรอนก็อยูที่มันเย็น ความเยน็ก็อยูที่มันรอน เม่ือมันรอนขึ้น มันก็หมดเย็น 
เมื่อมันหมดเย็น มนัก็รอน  



วัฏฏสงสารกับนิพพานนี้ก็เหมือนกัน ทานใหดับวัฏฏสงสารคือความวุน การดับความวุนวายก็คือการดับความรอน ไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดา 
มันรอน เมื่อมันดับแลว มันก็เย็น แตความรอนภายในคือ ราคะ โทสะโมหะ ก็เปนไฟเหมือนกัน ลองคิดดูเม่ือราคะ ความกําหนัดเกิดขึน้ 
มันรอนไหม? โทสะเกิดขึ้นมันก็รอน โมหะเกิดขึ้นมันก็รอน มันรอน ความรอนนี่แหละท่ีทานเรียกวาไฟ เม่ือไฟมันเกิดขึ้น มันก็รอน 
เมื่อมันดับ มันก็เย็นความดับนี่แหละคือนิพพาน  

นิพพานคือสภาวะท่ีเขาไปดับซึ่งความรอน ทานเรียกวาสงบ คือดับซึ่งวัฏฏสงสาร วัฏฏสงสารคือความเวียนวายตายเกิดอยูอยางน้ัน 
เมื่อถึงนิพพานแลว ก็คือการเขาไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง อันนั้น เรียกวาการดับราคะ ดับโทสะ ดับโมหะ 
ก็ดับท่ีใจของเราน่ันแหละ คือใจถึงความสงบ  

ในความสงบน้ัน สุขก็ไมมี ทุกขก็ไมม ีแตมนุษยเราน่ันแหละจะอดสุขไมได เพราะเห็นวาความสุขเปนยอดของชีวติแลว 
แมพระนิพพานก็ยังมาวาเปนความสขุอยูเพราะความคุนเคย ตามเปนจริงแลว เลิกสิ่งท้ัง ๒ อยางน้ีก็เปนความสงบ เม่ือโยมกลับบาน 
แลวขอใหเปดเทปธรรมะน้ีฟงอีก จะไดมีสติ เมื่อโยมมาอยูวัดหนองปาพงใหมๆ โยมรองไห เม่ืออาตมาเห็นน้ําตาของโยม อาตมาก็ดีใจ 
ทําไมจึงดีใจ? ที่ดีใจก็เพราะวา นี่แหละ โยมจะไดศึกษาธรรมะท่ีแทจริงละ ถานํ้าตาไมออกก็ไมไดเห็นธรรมะ เพราะนํ้าน้ีเปนน้ําไมดี 
ตองใหมันออกใหหมด มันถึงจะสบาย ถานํ้าน้ีไมหมด ก็จะไมสบาย มันก็จะเปนอยูอยางน้ี อยูเมืองไทยก็จะรองไหอยูอยางน้ี 
กลับไปกรุงลอนดอนก็จะรองไหอีก มีชีวิตอยูก็จะรองไหอยูอยางน้ีแหละ เพราะนํ้าน้ีมันเปนน้าํกิเลส เม่ือทุกขก็บบีน้ําน้ีใหไหลออกมา 
เมื่อสุขมากก็บีบน้ําน้ีออกมาอีกเหมือนกัน ถาหมดนํ้าน้ีเมื่อใด ก็จะสบาย ถาโยมทําได โยมก็จะมีแตความสงบ ความสบาย  

ขอใหโยมรับธรรมะน้ีไปปฏิบัติ ไปปฏิบัติใหพนทุกข ใหมันตายกอนตาย มันถึงสบาย มันถึงสงบ  

ขอใหโยมมีความสขุ ความเจริญ ใหเปนผูประพฤติปฏิบัติธรรมะใหพนจากวัฏฏสงสาร   



 



อานใจธรรมชาติ 

Audio :  http://www.dhammatarn.com/fungdham/sound/cha/004.wma 

 
การภาวนาหมายความวาใหคิดดูใหชัดๆ พยายามอยารีบรอนเกินไป อยาชาเกินไป คอยทําคอยไป 
แตใหมีวิธีการและจุดหมายในการปฏิบัติภาวนานั้น  

ทุกคนที่ออกมาปฏิบัตินั้น ก็ออกมาดวย "ความอยาก"กันทั้งน้ัน มันมีความอยาก แตความอยากนี้ บางทีมันก็ปนกับความหลง 
ถาอยากแลวไมหลง มันก็อยากดวยปญญา ความอยากอยางน้ีทานเรียกวา เปนบารมีของตน แตไมใชทุกคนนะทีม่ีปญญา  

บางคนไมอยากจะใหมันอยาก เพราะเขาใจวา การมาปฏิบัติก็เพื่อระงับความอยาก ความจริงนะ ถาหากวาไมมีความอยาก ก็ไมมีขอปฏิบัติ 
ไมรูวาจะทําอะไร ลองพิจารณาดูก็ได  

ทุกคน แมองคพระพุทธเจาของเราก็ตาม ที่ทานออกมาปฏิบัติ ก็เพื่อจะใหบรรเทากิเลสทั้งหลายน้ัน  



แตวามันตองอยากทํา อยากปฏิบัติ อยากใหมันสงบ และก็ไมอยากใหมันวุนวาย ทั้งสองอยางน้ี มันเปนอุปสรรคท้ังน้ัน ถาเราไมมีปญญา 
ไมมีความฉลาดในการกระทําอยางน้ัน เพราะวามันปนกันอยู อยากทั้งสองอยางน้ีมันมีราคาเทาๆกัน  

อยากจะพนทุกขมนัเปนกิเลส สําหรับคนไมมีปญญาอยากดวยความโง ไมอยากมันก็เปนกิเลส 
เพราะไมอยากอันนัน้มันประกอบดวยความโงเหมือนกัน คือทั้งอยาก ไมอยาก ปญญาก็ไมมี ทั้งสองอยางน้ี มันเปนกามสุขัลลิกานุโยโค 
กับอัตตกิลมถานุโยโค ซึ่งพระพุทธองคของเรา ขณะท่ีพระองคกําลังทรงปฏิบัติอยูนั้น ทานก็หลงใหลในอยางน้ี ไมรูวาจะทําอยางไร 
ทานหาอุบายหลายประการ กวาจะพบของสองส่ิงน้ี  

ทุกวันนี้เราท้ังหลายก็เหมือนกัน ทุกสิ่งท้ังสองอยางน้ีมันกวนอยู เราจึงเขาสูทางไมไดก็เพราะอันนี้ ความเปนจริงน้ีทุกคนที่มาปฏิบัติ 
ก็เปนปุถุชนมาท้ังน้ัน ปุถุชนก็เต็มไปดวยความอยาก ความอยากที่ไมมีปญญา อยากดวยความหลงไมอยากมันก็มีโทษเหมือนกัน "ไมอยาก" 
มันก็เปนตัณหา "อยาก" มันก็เปนตัณหาอีกเหมือนกัน  

ทีนี้ นักปฏิบัติยังไมรูเร่ืองวา จะเอายงัไงกัน เดินไปขางหนาก็ไมถูก เดินกลับไปขางหลังก็ไมถูก จะหยุดก็หยุดไมไดเพราะมันยังอยากอยู 
มันยังหลงอยู มีแตความอยาก แตปญญาไมมี มันอยากดวยความหลง มันก็เปนตัณหา ถึงแมไมอยาก มันก็เปนความหลง 
มันก็เปนตัณหาเหมือนกันเพราะอะไร? เพราะมันขาดปญญา  

ความเปนจริงน้ัน ธรรมะมันอยูตรงน้ันแหละ ตรงความอยากกับความไมอยากน่ันแหละ แตเราไมมีปญญา ก็พยายามไมใหอยากบาง 
เด๋ียวก็อยากบาง อยากใหเปนอยางน้ัน ไมอยากใหเปนอยางน้ี ความจริงท้ังสองอยางน้ี หรือทั้งคูนี้มันตัวเดียวกันทั้งน้ัน ไมใชคนละตัว 
แตเราไมรูเร่ืองของมัน  

พระพุทธเจาของเรา และสาวกทั้งหลายของพระองคนั้นทานก็อยากเหมือนกัน แต "อยาก" ของทานน้ัน เปนเพยีงอาการของจิตเฉยๆ หรือ 
"ไมอยาก" ของทาน ก็เปนเพียงอาการของจิตเฉยๆอีกเหมือนกัน มันวูบเดียวเทาน้ัน ก็หายไปแลว  

ดังน้ันความอยากหรือไมอยากนี้ มันมีอยูตลอดเวลาแตสําหรับผูมีปญญานั้น "อยาก" ก็ไมมีอุปาทาน "ไมอยาก" ก็ไมมีอุปาทาน เปน 
"สักแตวา" อยากหรือไมอยากเทาน้ัน ถาพูดตามความจริงแลว มันก็เปนแตอาการของจิต อาการของจิตมันเปนของมันอยางน้ันเอง 
ถาเรามาตะครุบมันอยูใกลๆน่ีมันก็เห็นชัด  

ดังน้ันจึงวาการพิจารณาน้ัน ไมใชรูไปที่อื่น มันรูตรงน้ีแหละ เหมือนชาวประมงที่ออกไปทอดแหนั่นแหละ ทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ 
เจาของผูทอดแหจะคิดอยางไร? ก็กลัว กลัวปลาจะออกจากแหไปเสีย เม่ือเปนเชนนั้น ใจมันก็ดิ้นรนขึ้นระวังมาก บังคับมาก 
ตะครุบไปตะครุบมาอยูนั่นแหละ ประเด๋ียวปลามันก็ออกจากแหไปเสีย เพราะไปตะครุบมันแรงเกินไป อยางน้ันโบราณทานพูดถึงเร่ืองอันนี้ 
ทานวาคอยๆทํามัน แตอยาไปหางจากมัน นี่คือปฏิปทาของเราคอยๆคลํามันไปเร่ือยๆ อยางน้ันแหละ  

อยาปลอยมัน หรือไมอยากรูมัน ตองรู ตองรูเร่ืองของมนั พยายามทํามันไปเร่ือยๆ ใหเปนปฏิปทา ขี้เกียจเราก็ทําไมขี้เกียจเราก็ทํา 
เรียกวาการทําการปฏิบัติ ตองทําไปเร่ือยๆอยางน้ี  

ถาหากวาเราขยัน ขยันเพราะความเช่ือ มันมีศรัทธาแตปญญาไมมี ถาเปนอยางน้ี ขยันไปๆ แลวมันก็ไมเกิดผลอะไรขึ้นมากมาย 
ขยันไปนานๆเขา แตมันไมถูกทาง มันก็ไมสงบระงับ ทีนี้ก็จะเกิดความคิดวา เราน้ีบุญนอยหรือวาสนานอยหรือคิดไปวา 
มนุษยในโลกนี้คงทําไมไดหรอก แลวก็เลยหยุดเลิกทําเลิกปฏิบัติ  

ถาเกิดความคิดอยางน้ีเมื่อใด ขอใหระวังใหมาก ใหมีขันติ ความอดทน ใหทําไปเร่ือยๆ เหมือนกับเราจับปลาตัวใหญ 
ก็ใหคอยๆคลํามันไปเร่ือยๆ ปลามันก็จะไมดิ้นแรงคอยๆทําไปเร่ือยๆไมหยดุ ไมชาปลาก็จะหมดกําลัง มันก็จับงาย จับใหถนัดมือเลย 
ถาเรารีบจนเกินไป ปลามันก็จะหนีดิ้นออกจากแหเทาน้ัน  



ดังน้ันการปฏิบัตินี้ ถาเราพิจารณาตามพ้ืนเหตุของเราเชนวา เราไมมีความรูในปริยัติ ไมมีความรูในอะไรอื่น ที่จะใหการปฏิบัติมันเกิดผลขึ้น 
ก็ดูความรูที่เปนพื้นเพเดิมของเราน่ันแหละอันน้ันก็คือ "ธรรมชาติของจิต" นี่เอง มันมีของมันอยูแลว เราจะไปเรียนรูมัน มันก็มีอยู 
หรือเราจะไมไปเรียนรูมัน มันก็มีอยู  

อยางท่ีทานพูดวา พระพุทธเจาจะบังเกิดขึ้นก็ตาม หรือไมบังเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมะก็คงมีอยูอยางน้ัน มันเปนของมันอยูอยางน้ัน 
ไมพลิกแพลงไปไหน มันเปนสัจจธรรม เราไมเขาใจสัจจธรรม ก็ไมรูวาสัจจธรรมเปนอยางไร 
นี้เรียกวาการพิจารณาในความรูของผูปฏิบัติที่ไมมีพื้นปริยัติ  

ขอใหดูจิต พยายามอานจิตของเจาของ พยายามพูดกับจิตของเจาของ มันจึงจะรูเร่ืองของจิต คอยๆทําไป ถายงัไมถึงท่ีของมัน 
มันก็ไปอยูอยางน้ัน  

ครูบาอาจารยบางทานบอกวา ทําไปเร่ือยๆ อยาหยุดบางทีเรามาคิด "เออ ทําไปเร่ือยๆ ถาไมรูเร่ืองของมัน ถาทําไมถูกที่มัน มันจะรูอะไร" 
อยางน้ีเปนตน ก็ตองไปเร่ือยๆกอนแลวมันก็จะเกิดความรูสึกนึกคิดขึ้นในส่ิงท่ีเราพากเพียรทาํน้ัน  

มันเหมือนกันกับบุรุษท่ีไปสีไฟ ไดฟงทานบอกวา เอาไมไผสองอันมาสีกันเขาไปเถอะ แลวจะมีไฟเกิดขึน้ บุรุษน้ันก็จับไมไผเขาสองอัน 
สีกันเขา แตใจรอน สีไปไดหนอย ก็อยากใหมันเปนไฟ ใจก็เรงอยูเร่ือย ใหเปนไฟเร็วๆ แตไฟก็ไมเกิดสักที บุรุษน้ันก็เกิดความขีเ้กียจ 
แลวก็หยุดพัก แลวจึงลองสีอีกนิด แลวก็หยุดพัก ความรอนที่พอมีอยูบาง ก็หายไปละซิ เพราะความรอนมันไมติดตอกัน  

ถาทําไปเร่ือยๆอยางน้ี เหน่ือยก็หยุด มีแตเหน่ือยอยางเดียวก็พอได แตมีขี้เกียจปนเขาดวย เลยไปกันใหญ แลวบุรุษน้ันก็หาวาไฟไมมี ไมเอาไฟ 
ก็ทิ้ง เลิก ไมสีอีก แลวก็ไปเท่ียวประกาศวา ไฟไมม ีทําอยางน้ีไมได ไมมีไฟหรอก เขาไดลองทําแลว  

ก็จริงเหมือนกันที่ไดทําแลว แตทํายังไมถึงจุดของมันคือความรอนยังไมสมดุลกัน ไฟมันก็เกิดขึน้ไมได ทั้งท่ีความจริงไฟมันก็มีอยู 
อยางน้ีก็เกิดความทอแทขึ้นในใจของผูปฏิบัตินั้น ก็ละอันนี้ไปทําอันโนนเร่ือยไป อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้น  

การปฏิบัตินั้น ปฏิบัติทางกายทางใจท้ังสองอยาง มันตองพรอมกัน เพราะอะไร? เพราะพ้ืนเพมนัเปนคนมีกิเลสทั้งน้ัน 
พระพุทธเจากอนทีจ่ะเปนพระพุทธเจา ทานก็มีกิเลสแตทานมีปญญามากหลาย พระอรหันตก็เหมือนกัน เม่ือยังเปนปุถุชนอยูก็เหมือนกับเรา  

เมื่อความอยากเกิดขึ้นมา เราก็ไมรูจัก เมื่อความไมอยากเกิดขึ้นมา เราก็ไมรูจัก บางทีก็รอนใจ บางทีก็ดีใจ ถาใจเราไมอยาก ก็ดีใจแบบหนึ่ง 
และวุนวายอีกแบบหน่ึง ถาใจเราอยาก มันก็วุนวายอยางหน่ึง และดีใจอยางหน่ึง มันประสมประเสกันอยูอยางน้ี  

อันนี้คือปฏิปทาของผูปฏิบัติเรา เหมือนอยางท่ีพระวินัยทีเ่ราฟงๆกันไปนี้ ดูแลวมันเปนของยาก จะตองรักษาสิกขาบททุกอยาง 
ใหไปทองทุกอยาง เมื่อจะตรวจดูศีลของเจาของก็ตองไปตรวจดูทุกสิกขาบท ก็คิดหนักใจวา "โอ อยางน้ีไมไหวแลว"  

ความจริงเม่ือพระพทุธเจาทานสอนใหพิจารณากายอยาง เกศา โลมา นขา ทันตา ตะโจ มันก็มีแตกายท้ังน้ันอยางท่ีทานใหกรรมฐานคร้ังแรก 
ก็มีแตเร่ืองกายท้ังน้ัน ทานใหพิจารณาอยูตรงน้ี ใหดูตรงน้ี ถาเราพิจารณาแลวเห็นไมชัดมันก็จะเห็นคนไมชัดสักคน คนอื่นก็ไมชัด 
ตัวเราเองก็ไมชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นก็สงสัย มันสงสัยอยูตลอดไปแตถาเราสามารถเห็นตัวเราไดชัดเทาน้ัน มันก็หมดสงสัย  

เพราะอะไร? เพราะรูปนามมันเหมือนกันทั้งน้ัน ถาหากเราเห็นชัดในตัวเราคนเดียว ก็เหมือนเห็นคนทั้งโลก ไมตองตามไปดูทุกคน 
ก็รูวาคนอื่นก็เหมือนกับเรา เราก็เหมือนกับเขา ถาเราคิดไดเชนนี้ ภาระของเขาก็นอยลง ถาเราไมคิดเชนนั้น ภาระของเขาก็มาก 
เพราะจะตองตามไปดูทุกคนในจักรวาลน้ี จึงจะรูจักคนทุกคน ภาระมันก็มากนะซิ ถาคิดอยางน้ีมันก็ทําใหทอแท  

อยางพระวินัยของเรานี้ก็เหมือนกัน มีสิกขาบทอยูมากมายเหลือเกิน ไมรูจักเทาไหรแลว ถาเพียงนึกวาจะตองอานใหครบทุกสิกขาบท ก็แยแลว 
ไมไหวแลว เห็นวาเหลือวิสัยเสยีแลว เห็นจะไมมีทางไปตรวจดูศีลใหสมบูรณบริบูรณได นี่ความเขาใจของเรามันเปนอยางน้ัน 
เหมือนอยางวาทานใหรูแจงซ่ึงมนุษยทั้งหลาย ก็คิดวาจะตองไปดูคนใหทุกคนมันถึงจะรูทุกคน อยางน้ีมันก็มากเทาน้ันแหละ  



นี่ก็เพราะวาเรามันตรงเกินไป ตรงตามตํารา ตรงตามคําของครูบาอาจารยเกินไป เพราะถาเราเรียนปริยัติขนาดนัน้มันก็ไปไมไหวเหมือนกัน 
มันทําใหหมดศรัทธาเหมือนกันเรียกวาเรายังไมเกิดปญญา ถาปญญามันเกิดแลว ก็จะเห็นวาคนท้ังหมดก็คือคนคนเดียว ถามันคือคนคนเดียว 
เราก็พิจารณาแตเราคนเดียว ก็เพียงพอ เพราะเราก็มีรูป มีนามลักษณะของรูปนามมันก็เปนอยูอยางน้ี คนอื่นก็เปนอยูอยางน้ีเหมือนกัน 
ปญญาจะทําใหเห็นไดเชนน้ัน ทีนี้ภาระที่จะตองคิดก็นอยลง เพราะเห็นเสียแลววา มันของอยางเดียวกัน  

ดังน้ัน พระพุทธเจาทานจึงวา "อัตตะนา โจทะยัตตานัง"จงเตือนตนดวยตนเอง ใหเตือนตัวเจาของเองน้ี ไมมีที่อื่น ถาเราเห็นตัวเราเองแลว 
มันก็เหมือนกันหมดทุกคนเพราะอันเดียวกัน บริษัทเดียวกัน ยี่หอเดียวกัน เพียงแตตางสีสัณฐานกันเทาน้ัน เหมือนอยางยาทัมใจกับยาบวดหาย 
มันก็ยารักษาโรคปวดเหมือนกัน เพียงแตวามันเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปหอเสียหนอยเทาน้ัน แทจริงมันก็ยารักษาโรคเดียวกัน  

ถาเราเห็นไดเชนนี ้มันก็จะงายขึ้น คอยๆทํามันไปเร่ือยๆอยางน้ันแหละ แลวมันก็จะเกิดความฉลาดขึ้นในการกระทํา 
ทําไปเร่ือยๆจนกวามันจะเกิดความเห็น แลวจะเห็นความจริงของมันจริงๆ  

ถาจะพูดเร่ืองปริยัติแลว ทุกอยางมันเปนปริยัติไดทั้งน้ันตาก็เปนปริยัติ หูก็เปนปริยัติ จมูกก็เปนปริยัติ ปากก็เปนปริยัติ ลิ้นก็เปนปริยัติ 
กายก็เปนปริยัติ เปนปริยัติหมดทุกอยาง รูปเปนอยางน้ัน ก็รูวารูปเปนอยางน้ัน แตวาเรามันมัวไปติดอยูในรูป ไมรูจักหาทางออก  

เสียงเปนอยางน้ัน ก็รูวาเสียงเปนอยางน้ัน แตก็ไปติดอยูในเสียง ไมรูจักหาทางออก ดังน้ัน รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณนี้ 
มันจึงเปนหวงท่ีเกาะเก่ียวใหมนุษยสัตวทั้งหลายติดอยูในตัวของมัน ฉะน้ันก็ใหเราปฏิบัติไป คลําไปอยางน้ันแหละ 
แลววันหน่ึงก็จะตองไดความรู เกิดความรูสึกอีกอยางหน่ึงขึ้นมา  

ที่จะไดความรูเกิดความรูสึกอีกอยางหน่ึงขึ้นมาไดนี ้มันจะเกิดไดจากการปฏิบัติที่ไมหยุด ไมทอถอย ปฏิบัติไปทําไปนานเขาๆ 
พอสมควรกับนิสัยปจจัยของตน มันก็จะเกิดความรูสึกอยางหน่ึง ที่เรียกวา "ธรรมวิจยะ" มันจะเกิดโพชฌงคของมันเอง โพชฌงคทั้งหมด 
มันจะเกิดอยูอยางน้ี สอดสองธรรมไป  

โพชฌังโค สติสังขาโต ธัมมานัง วิจโย ตถา  

วิริยัมปติ ปสสัทธิง โพชฌังคา จะ ตถา ปะเร  

สมาธุเปกขโพชฌังคา สัตเต เต สัพพทัสสินา  

เบื้องแรกมันเกิดอยางน้ี อาการนี้มันจะเกิดขึ้นมา มันก็เปนโพชฌงค เปนองคที่ตรัสรูธรรมะท้ังน้ัน ถาเราไดเรียนรูมันก็รูตามปริยัติเหมือนกัน 
แตไมมองเห็นที่มันเกิดท่ีในใจของเรา ไมเห็นวามันเปนโพชฌงค ความเปนจริงน้ัน โพชฌงคนั้นเกิดมาในลักษณะอยางน้ี 
พระพุทธเจาทานจึงบัญญัติผูรูทั้งหลายก็บัญญัติ เปนขอความออกมาเปนปริยัติ ปริยัตินี้ก็เกิดจากท่ีไดมาจากการปฏิบัติ 
ปริยัตินี้ก็เกิดจากท่ีไดมาจากการปฏิบัติ แตมันถอนตัวออกมาเปนปริยัติ เปนตัวหนังสือแลวก็ไปเปนคําพูด แลวโพชฌงคก็เลยหายไปหายไป 
โดยท่ีเราไมรู แตความเปนจริงน้ันมันก็ไมไดหายไปไหนมันมีอยูในนี้ทั้งหมด  

มันจะเกิดธัมมวิจยะ การพินิจพิจารณาตามไป เกิดความเพียร เกิดปติ และอ่ืนๆขึ้นทั้งหมด ไปตามลําดับของโพชฌงค 
ถามันเกิดการกระทําขึ้นทั้งหมดดังน้ี มันก็เปนองคที่ตรัสรูธรรมะ มันก็ตองมีอยูในนี้  

ดังน้ันทานจึงวา คอยๆคลําไป คอยๆพิจารณาไป อยานึกวามันอยูขางโนน อยานึกวามันอยูขางน้ี เหมือนอยางพระภิกษุทานหนึ่งของเรา 
ทานไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขา เรียนไมไดเพราะไปนึกแตวา ปฏิบัติกรรมฐานน้ัน มันแจง มันรูสะอาด มันเห็น 
ทานก็ออกมาปฏิบัติอยูที่วัดหนองปาพง ทานวาจะมาน่ังปฏิบัติแลวไปแปลบาลี ทานนึกวาจะไปรูอยางน้ัน ไปเห็นอยางน้ัน 
ก็เลยอธิบายใหทานฟงวาเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมน้ันอยางหน่ึง เห็นจากการเรียนปริยัติธรรมนั้นก็อีกอยางหน่ึง มันก็เห็นเหมือนกัน 
แตวามันลึกซึ้งกวากัน  



ถาเห็นจากการปฏิบัติแลวมันละ มันละไปเลย หรือถายังละไมหมด ก็พยายามตอไปเพื่อละใหได มีความโกรธเกิดขึ้นมา มีความโลภเกิดขึ้นมา 
ทานไมวางมัน พิจารณาดูที่มันเกิด แลวก็พิจารณาโทษ ใหมันเห็นดวย แลวก็เห็นโทษในการกระทําน้ัน 
เห็นประโยชนในการละส่ิงท้ังหลายเหลาน้ัน ความเห็นอนันี้ ไมใชอยูที่โนนที่นี่ มันอยูในจิตของตนเอง จิตท่ีมันไมผองใส ไมใชอื่นไกล  

อันนี้นักปริยัติ และนักปฏิบัติ พูดกันไมคอยจะรูเร่ืองโดยมากมักจะโทษกันวา นักปฏิบัติพูดไมมีรากฐาน พูดไปตามความเห็นของตน 
ความเปนจริงมันก็อยางเดียวกันแหละเหมือนหนามือกับหลังมือ เม่ือเราควํ่ามือลง หนามือมันก็หายไป แตมันไมไดหายไปไหน 
มันหายไปอยูขางลางน่ันแหละแตมองไมเห็น เพราะหลังมือมันบังอยู แลวเมื่อเราหงายฝามือขึน้ หลังมือมันก็หายไป แตมันก็ไมไดหายไปไหน 
มันก็หายไปอยูที่ขางลางเหมือนกันน่ันแหละ  

ดังน้ัน ใหเรารูไวอยางน้ี เมื่อเก่ียวกับการปฏิบัติ อยาไปคิดวามันหายไปไหน ถึงจะเรียนรูขนาดไหน 
หาเทาไหรก็ไมเห็นก็ไมรูจักคือไมรูตามท่ีเปนจริง ถารูตามความเปนจริงเม่ือไหรก็จะ "ละ" ไดเม่ือนั้น ถอนอุปาทานได 
ไมมีความยึดหรือถามีความยึดอยูบาง มันก็จะบรรเทาลง  

ผูปฏิบัติก็ชอบอยางน้ี หลงอยางน้ี พอปฏิบัติก็อยากไดงายๆ อยากใหไดตามใจของตน ก็ขอใหดูอยางน้ีดูรางกายของเราน่ีแหละ 
มันไดอยางใจของเราไหม จิตก็เหมือนกันมันก็เปนของมันอยูอยางน้ัน จะใหเปนอยางท่ีเราอยากไมได แลวคนก็ชอบมองขามมันเสีย 
อะไรไมถูกใจก็ทิ้ง อะไรไมชอบใจก็ทิ้งแตก็หารูไมวา สิ่งท่ีชอบใจหรือไมชอบใจนั้น อันใดผิด อันใดถูก รูแตเพียงวาอันนั้นไมชอบ 
อันนั้นแหละผิด ไมถูกเพราะเราไมชอบ อันใดท่ีเราชอบอันนั้นแหละถูก อยางน้ีมันใชไมได  

สิ่งท้ังหลายเหลาน้ีมันก็ลวนแตเปนธรรมะ อยางเราเรียนปริยัติมา เม่ือเกิดความรูสึกอยางใด มันก็วิ่งไปตามปริยัติ เวลาเราภาวนา 
ขอนั้นเปนอยางน้ัน ขอน้ีเปนอยางน้ีอะไรตออะไรมันก็ตองวิ่งไปตามน้ี ถาเราไมมีปริยัติ หรือไมไดเรียนปริยติัมา เราก็มีธรรมชาติจิตของเรา 
เมื่อมีความรูสึกนึกคิดไปตามธรรมชาติจิตอันน้ี ถาหากวามีปญญาพิจารณามันก็เปนปริยัติดวยกันทั้งน้ัน ธรรมชาติจิตของเราน่ีก็เปนปริยัติ  

ที่วาธรรมชาติของเราเปนปริยัตินั้น คือเมื่อมีความรูสึกนึกคิดขึ้นมาอยางไร 
พระพุทธเจาทานใหพิจารณาอารมณอันน้ันอาศัยอารมณอันนั้นเปนปริยัติ สาํหรับผูภาวนาท่ีไมมีความรูในปริยัติ จําตองอาศัยความจริงอันนี้ 
ทุกอยางมันก็เปนมาอยางน้ีเหมือนกัน  

ฉะน้ันคนเรียนปริยติัก็ดี คนไมเรียนปริยัติก็ดี ถาหากวามีศรัทธา มีความเช่ืออยางท่ีวามาแลว มาฝกปฏิบัติใหมีความเพียร มีขันติ 
ความอดทนใหสมำเสมอ มีสติเปนหลักคือความระลึกไดวา เราน่ังอยู เรายืนอยู เรานอนอยู เราเดินอยู ใหรูตัวทุกอิริยาบถ  

สติสัมปชัญญะสองอยางน้ี สติความระลึกได สัมป-ชัญญะ ความรูตัว มันไมหางกันเลย มันเกิดขึ้นพรอมกันเร็วที่สุด 
เราจะไมรูวาอะไรเปนอะไร ความระลึกไดเกิดขึ้น ความรูตัวมันก็เกิดขึ้นมาดวย  

เมื่อจิตเราต้ังม่ันอยูอยางน้ี มันก็รูสึกงายๆ คือระลึกไดวาเราอยูอยางไร เปนอะไร ทําอะไร มีสติเม่ือใด ก็มีความรูตัวอยูเมื่อนั้น  

ทีนี้ก็มีปญญา แตบางทีปญญามันนอย มันมาไมคอยทันมสีติอยูก็จริง มีความรูสึกอยูก็จริง แตวามันก็ผิดของมันไดเหมือนกัน 
แตแลวตัวปญญามันจะวิ่งเขามาชวย สติความระลึกได และสัมปชัญญะความรูตัวนั้น มีเปนพื้นฐานอยูแลวก็ควรอบรมปญญา 
ดวยอารมณของวปิสสนากรรมฐาน เชนวามันจะรูอยูระลึกได ก็ใหระลึกไดมันอยู อารมณเกิดขึ้นมาอยางไร ก็ใหระลึกอารมณนั้นไดอยู 
แตใหเห็นไปพรอมๆกันวา มันมีอนิจจังเปนรากฐาน มีทั้งทุกขัง มันเปนทุกข ทนยากมีทั้งอนัตตา อันไมใชตัวตนทั้งน้ันแหละ มัน "สักแตวา" 
เกิดความรูสึกขึ้นมาแลวไมมีตัวตน แลวมันก็หายไปเทาน้ันเองคนท่ี "หลง" ก็ไปเอาโทษกับมัน จึงไมรูจักใชสิ่งท้ังหลายน้ีใหเกิดประโยชน  

ถาหากวามีปญญาอยูพรอมแลว ความระลึกไดและความรูตัว มันจะติดตอกันเปนลําดับ แตถาปญญาน้ันยังไมผองใส 
สติสัมปชัญญะมันก็อาจจะมีผิดบาง ถูกบาง ถาเปนอยางน้ันตองมีปญญามาชวย พระพุทธเจาทานทรงใชอารมณของวิปสสนากรรมฐาน 
มาตานทานมันเลยวา สตินี้มันก็ไมแนนอน มันลืมไดเหมอืนกัน สัมปชัญญะความรูตัวนี้ก็ไมแนนอน มันลวนแตเปนของไมเทีย่ง  



อะไรท่ีมันไมเที่ยง แลวเราไมรูทันมัน อยากจะใหมันเที่ยงมันก็เปนทุกขเทาน้ัน เปนทุกขเพราะไมไดตามปรารถนาไมไดตามความอยาก 
ที่จะใหมันเปนอยูอยางน้ัน ซึ่งเปนความอยากที่เกิดจากอํานาจจิตท่ีสกปรก สกปรกดวยความไมรูจักอันนี้ มันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงน้ีแหละ  

พอมีความรูสึกเกิดขึ้นมา เชนวา เราไดกระทบ รูปเสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีความชอบใจบาง ไมชอบใจบาง คือมีความยึดม่ันถือมั่น 
เต็มอยูในใจของเรา ดังน้ันพระพุทธเจาทานจึงใหคล่ีคลายออก เร่ืองท่ีมันเกิดขึ้นมาน่ีใหยกเอาความไมเทีย่งเปนหลักวินิจฉัย 
อะไรท่ีมันเกิดขึ้นมาใหเห็นวา ถึงเราจะชอบมันหรือไมชอบมัน อันนี้ไมแนนอนอันนี้ไมเที่ยง ถาเราไปยึดม่ันมันมันก็พาใหเราเปนทุกข 
ทําไมเปนทุกข เพราะเราไมมีอํานาจท่ีจะบังคับใหเปนไปตามใจของเราไดทกุอยาง  

เมื่อไดรับอารมณมาแลว จิตท่ีหลง ที่ไมมีความรูมันก็ไปอยางหน่ึง จิตท่ีรูมันก็ไปอีกอยางหน่ึง พอมีความรูสึกเกิดขึ้น จิตท่ีรูมันก็เห็นวา 
ไมควรยึดม่ันในส่ิงเหลาน้ัน ถาไมมีปญญามันหลงตามไปดวยความโง ไมเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นแตพอวา เราชอบใจอันนี้ 
มันถูกแลว มันดีแลวอันไหนเราไมชอบใจ อันน้ันมันไมดี อยางน้ันจึงไมเขาถึงธรรมะ  

ธรรมท้ังหลายเหลาน้ี ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา ไมใชเขา พระพุทธเจาทานใหเห็นเปน "สักแตวา" ใหยืนอยูตรงน้ีเสมอ 
ดังน้ันเราจะไปเลือกอารมณไมได ถาอารมณมันวิ่งมาหาเรา ทั้งทางดี ทางช่ัว ทางผิด ทางถูก แลวเราไมรูเพราะไมมีปญญา 
เราก็จะวิ่งตามมันไป ตามไปดวยตัณหาดวยความอยากแลวเดี๋ยวก็ดีใจ เดี๋ยวก็เสียใจ เพราะอะไร? เพราะเอาใจของเราเปนหลัก 
อะไรท่ีเราชอบใจ ก็เขาใจวาอันน้ันดี อะไรที่เราไมชอบใจ ก็เขาใจวาอันนั้นไมดี อยางน้ีเรียกวายังหางไกลธรรมะ ยังไมรูธรรมะ 
มันก็เดือดรอนเพราะความหลงมันเต็มอยู  

ถาพูดเร่ืองจิต ก็ตองพูดอยางน้ี ไมตองออกไปหางตัวใหเห็นวาอันนี้มันไมแน อันนี้เปนทุกข อันนี้เปนอนัตตา ไมใชอัตตา 
ถาเห็นอยางน้ีไปเร่ือยๆ นี้ก็เปนอารมณของวิปสสนาเราควรรูจักอารมณอันนี้ ตามอารมณอยางน้ี มันจะทําใหเกิดปญญา ทานจึงเรียกวา 
อารมณของวิปสสนา  

อารมณของสมถกรรมฐานน้ัน ทานใหกําหนดอานาปาน-สติ คือลมหายใจเขาออกน้ีเปนรากฐาน ควบคุมจิตของเรา ใหอยูในกระแสของลมน้ี 
ใหมันแนวแน นิ่งนอนอยู เมื่อเราพยายามทําตาม ดังน้ัน จิตของเราก็จะสงบ นี่ทานเรียกวาอารมณของกรรมฐาน  

อารมณกรรมฐานน้ีจะทําจิตใหสงบ เพราะจิตมันวุนวายมาไมรูก่ีปก่ีชาติแลว ลองนั่งดูเดี๋ยวนี้ก็ได อาการวุนวายจะเกิดขึ้นทันที 
มันจะไมยอมใหเราสงบ ฉะน้ันทานจึงใหหาอารมณกรรมฐาน อารมณอันใดถูกใจ ถูกจริตของเราทานใหพิจารณาอันนั้น เชน เกศา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ ทานใหพิจารณากลับไปกลับมา เมื่อทําอยางน้ี บางคนพิจารณาตโจ หนังรูสึกพิจารณาไดสบาย เพราะถูกจริต 
ถาอันใดถูกจริตของเราอันน้ัน ก็จะเปนอารมณกรรมฐานของเรา สําหรับปราบกิเลสทั้งหลายใหมันเบาบางลง  

บางคนมีความโลภ โกรธ หลง อยางแรงกลา ก็ไมมีอะไรจะปราบเจากิเลสนีไ้ด พอพิจารณามรณสติ คือการระลึกถึงความตายอยูบอยๆ 
ก็เกิดความสลดสังเวช เพราะวาจนมันก็ตาย รวยมันก็ตาย ดีมันก็ตาย ชั่วมันก็ตาย อะไรๆมันก็ตายหมดท้ังน้ัน ยิ่งพิจารณาไป 
จิตใจก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช พอน่ังสมาธิก็สงบไดงายๆ เพราะมันถกูจริตของเรา  

อารมณของสมถกรรมฐานน้ี ถาไมถูกจริตของเรา มันก็ไมสลด ไมสังเวช อันใดท่ีถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบอยๆ 
มีความรูสึกนึกคิดในอาการน้ันบอยๆ แตเราไมคอยจะไดสังเกตจึงควรสังเกตเพื่อใหไดประโยชน 
เปรียบเหมือนกับอาหารท่ีเขาจัดมาใหสํารับหนึ่ง มันก็มีหลายอยาง เราก็ชิมไปทุกถวยทุกอยางน่ันแหละ แลวก็จะรูเองวา 
อาหารอยางไหนท่ีเราชอบ อยางไหนที่เราไมชอบ อยางไหนชอบก็วามีรสชาติอรอยกวาอยางอื่น นี่พูดถึงอาหาร  

นี่ก็เทียบใหเห็นกับจริตของคนเรา กรรมฐานท่ีถูกจริตมันก็สบาย อยางอานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออก ถาถูกจริตแลวก็สบาย 
ไมตองไปเอาอยางอื่น พอน่ังลงก็กําหนดลมหายใจเขาออกก็เห็นชัด ฉะน้ันก็เอาของใกลๆนี่ดีกวากําหนดลมหายใจใหมันเขา มันออก 
อยูนั้นแหละ ดูมันอยูตรงน้ันแหละ ดูไปนานๆ ทําไปเร่ือยๆ จิตมันจะคอยวางสัญญาอื่นๆมา มันก็จะหางกันออกไปเร่ือยๆ 
เหมือนคนเราที่อยูหางไกลกันการติดตอก็นอย  



เมื่อเราสนใจอานาปานสติ มันก็จะงายขึ้น เราทําบอยๆก็จะชํานาญการดูลมขึ้นตามลําดับ ลมยาวเปนอยางไร เราก็รูลมส้ันเปนอยางไร เราก็รู 
แลวก็จะเห็นวา ลมท่ีเขาออกน้ีมันเปนอาหารอยางวิเศษ มันจะคอยติดตามไปเองของมันทีละขัน้จะเห็นวามันเปนอาหาร 
ยิ่งกวาอาหารทางกายอยางอื่น  

จะน่ังอยูก็หายใจ จะนอนอยูก็หายใจ จะเดินไปก็หายใจ จะนอนหลับก็หายใจ ลืมตาขึ้นก็หายใจ ถาขาดลมหายใจน้ีก็ตาย 
แมแตนอนหลับอยูก็ตองกินลมหายใจน้ีพิจารณาไปแลวเลยเกิดศรัทธา เห็นวาท่ีเราอยูทุกวันนี ้ก็เพราะอันนี้เอง 
ขาวปลาอาหารตางๆก็เปนอาหารเหมือนกันแตเราไมไดกินมันทุกเวลานาที เหมือนลมหายใจ ซึ่งจะขาดระยะไมได ถาขาดก็ตาย ลองดูก็ได 
ถาขาดระยะสัก ๕-๑๐ นาที มันจวนจะตายไปแลว  

นี่พูดถึงความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติ มันจะรูขึ้นมาอยางน้ีแปลกไหม? แปลกซิ ซึ่งถาหากไมไดพิจารณาตามลมหายใจอยางน้ี 
ก็จะไมรูสึกวามันเปนอาหารเหมือนกัน จะเห็นก็แตคําขาวเทาน้ันที่เปนอาหาร ความจริงมันก็เปน แตมันไมอิ่ม เทากับอาหารลมหายใจ  

อันนี้ ถาเราทําไปเร่ือยใหเปนปฏิปทาอยางสมํ่าเสมอความคิดมันจะเกิดอยางน้ี จะเห็นตอไปอีกวา ที่รางกายเราเคล่ือนไหวไปได 
ก็เพราะลมอันนี ้ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นประโยชนของลมหายใจยิ่งขึ้น แมลมจะขาดจากจมูก เราก็ยังหายใจอยู 
แลวลมนี้ยังสามารถออกตามสรรพางคกายก็ไดเราสงบน่ิงอยูเฉยๆ ปรากฏวาลมมันไมออก ลมมันไมเขาแตวาลมละเอียดมันเกิดขึ้นแลว  

ฉะน้ัน เมื่อจิตของเราละเอียดถึงท่ีสุดของมันแลวลมหายใจก็จะขาด ลมหายใจไมมี เม่ือถึงตรงน้ี ทานบอกวาอยาตกใจแลวจะทําอะไรตอไป? 
ก็ใหกําหนดรูอยูตรงนั้นแหละรูวาลมไมมีนั่นแหละ เปนอารมณอยูตอไป  

พูดถึงเร่ืองสมถกรรมฐาน มันก็คือความสงบอยางน้ีถากรรมฐานถูกจริตแลว มันเห็นอยางน้ีแหละ ถาเราพิจารณาอยูบอยๆ 
มันก็จะเพิ่มกําลังของเราอยูเร่ือยๆ เหมือนกับน้ําในโองพอจะแหงก็หาน้ํามาเติมลงไปอยูเร่ือย  

ถาทําสมํ่าเสมออยูอยางน้ี มันจะกลายเปนปฏิปทาของเราทีนี้ก็จะไดความสบาย เรียกวาสงบ สงบจากอารมณทั้งหลาย คือมีอารมณเดียว 
คําท่ีวามีอารมณเดยีวนั้นพูดยากเหมือนกัน ความเปนจริง อาจมีอารมณอื่นแทรกอยูเหมือนกัน แตไมมีความสําคัญกับเรา 
มันเปนอารมณเดียวอยูอยางน้ี  

แตใหระวัง เมื่อความสงบเกิดขึ้นมา แลวมีความสบายเกิดขึ้นมาก ระวัง มันจะติดสุข ติดสบาย แลวเลยยึดม่ันถือมัน่ 
ฉะน้ันถาหากเกิดความคิดขึ้นมา ใหพิจารณาวาความสุขน้ีก็ไมเที่ยง ความสบายน้ีก็ไมเที่ยง หรือความทุกขก็ไมเทีย่ง 
ความที่เปนยงัง้ันๆมันก็ไมเที่ยง จึงอยาไปยึดม่ันถือมั่นมนัเลย  

ความรูสึกอยางน้ันมันเกิดขึ้นมา เพราะปญญาเกิดขึ้นมาแลว เห็นสภาวะของทั้งหลายเปนอยางน้ัน เม่ือมีความรูสกึอยางน้ี 
ก็เหมือนคลายเกลียวนอตใหหลวมออก ไมใหมันตึงเม่ือกอนมันตึงมันแนน ความรูสึกของเราที่มองก็เชนกันสมัยกอนมองเห็นอันนั้นก็แนนอน 
อันนี้ก็แนนอน มันเลยตึงมันก็เปนทุกข พอไมยึดม่ันถือมัน่ เห็นสิ่งท้ังหลายเปนของไมแนนอน มันก็คลายเกลียวออกมา  

เร่ืองความเห็นนี้เปนเร่ืองของทิฐ ิเร่ืองความยึดม่ันถือมั่น เรียกอีกอยางหน่ึงวามานะ ทานจึงสอนวา ใหลดทิฐิมานะลงเสีย จะลดไดอยางไร? 
จะลดไดก็เพราะเห็นธรรมเห็นความไมเที่ยง สุขก็ไมเที่ยง ทุกขก็ไมเที่ยง อะไรๆก็ไมเที่ยงท้ังน้ัน เม่ือเราเห็นอยางน้ัน 
อารมณทั้งหลายท่ีเรากระทบอยู มันก็จะคอยๆหมดราคา หมดราคาไปมากเทาไรก็บรรเทาความเห็นผิดไปไดเทาน้ัน นี้เรียกวา 
มันคลายนอตใหหลวมออกมา มันก็ไมตึง  

อุปาทานก็จะถอนออกมาเร่ือยๆ เพราะเห็นชัดในเร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสกลรางกายน้ี หรือในรูปนามน้ีในโลกน้ีมันเปนอยางน้ี 
แลวก็จะเกิดความเบ่ือ คําวา "เบือ่" ไมใชเบื่ออยางท่ีคนเขาเบ่ือกัน คือเบื่ออยางท่ีไมอยากรูไมอยากเห็น ไมอยากพดูดวย เพราะไมชอบมัน 
ถามันเปนอะไรไป ก็ยิ่งนึกสมนํ้าหนาไมใชเบื่ออยางน้ี เบื่ออยางน้ีเปนอุปาทาน เพราะความรูไมทั่วถึง 
แลวเกิดความอิจฉาพยาบาทเกิดความยดึม่ันถือมั่น ในสิ่งท่ีเรียกวา "เบื่อ" นั่นเอง  



"เบื่อ" ในที่นี้ ตองเบ่ือตามคําสอนของพระพุทธเจา คือเบื่อโดยไมมีความเกลียด ไมมีความรัก 
หากมีอารมณชอบใจหรือไมชอบใจอันใดเกิดขึ้นมา ก็เห็นทันทีวา มันไมเที่ยง "เบื่อ"อยางน้ี จึงเรียกวา "นิพพิทา" 
คือความเบ่ือหนายคลายจากกําหนัดรักใครในอารมณอันน้ัน ไมไปสําคัญมัน่หมายในอารมณเหลาน้ัน ทั้งท่ีชอบใจและไมชอบใจ 
ไมไปยึดม่ันถือมั่นและไมไปสําคัญมัน่หมายในส่ิงท้ังหลายเหลาน้ัน จนเปนเหตุใหทุกขเกิด  

พระพุทธเจาทานสอนตอไปอีกวา ใหรูจักทุกข ใหรูจักเหตุเกิดทุกข ใหรูความดับทุกข ใหรูขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
ทานใหรูของสี่อยางน้ีเทาน้ัน ทุกขเกิดขึ้นมาก็ใหรูวาน่ีตัวทุกข แลวทุกขนี้มาจากไหน มันมีพอแมเหมือนที่เราเกิดมาเหมือนกัน 
ไมใชวามันเกิดขึ้นมาลอยๆ เมื่ออยากจะใหทุกขดับก็ไปตัดเหตุของมันเสีย ที่ทุกขมันเกิด ก็เพราะไปยึดม่ันถือมั่นนั่นเอง 
ฉะน้ันจึงใหตัดเหตุของมันเสีย การรูจักดับความทุกข ก็ใหคลายเกลียวที่แนนนั้นออกเสีย ใหเห็นโทษของอุปาทาน ความยึดม่ันถือมั่น 
แลวก็ถอนตัวออกมาเสีย รูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ก็คือมรรคใหปฏิบัติใหตลอด ต้ังแตสัมมาทิฐ ิไปจนถึงสัมมาสมาธิ 
ใหมีความเห็นใหถูกตองในมรรคท้ังแปดขอน้ี ถามีความรู ความเขาใจ และความเห็นชอบ ในสิ่งท้ังหลายน้ีแลว 
ก็จะเปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เราก็จะพนจากความทุกข ขอปฏิบัตินัน้คือ สมาธิ ปญญา  

เร่ืองของจิตใจหรือธรรมชาติของจิต จะตองเปนอยางน้ีจะตองรูและเห็นสิ่งท้ังส่ีประการ (อริยสัจจ ๔) นี้ใหชัดเจนตามความเปนจริงของมัน 
เพราะมันมันเปนสจัจธรรม จะมองไปขางหลัง ขางหนา ขางขวา ขางซาย มันก็เปนสัจจธรรมท้ังน้ัน ดังน้ันผูบรรลุธรรม 
จะไปน่ังท่ีไหนหรือไปอยูที่ใด ก็จะมองเห็นธรรมอยูตลอดเวลา  

 



ปฏิบัติกันเถิด 

 

 
วิธีปฏิบัติ 

จงหายใจเขา หายใจออก อยูอยางน้ีแหละ อยาใสใจกับอะไรทั้งน้ัน ใครจะยืนเอากนขึ้นฟาก็ชาง อยาไปเอาใจใส อยูแตกับลมหายใจเขาออก 
ใหความรูสึกกําหนดอยูกับลมหายใจ ทําอยูอยางน้ีแหละ  

ไมไปเอาอะไรอื่น ไมตองคิดวาจะเอาน่ันเอาน่ี ไมเอาอะไรทั้งน้ัน..ใหรูจักแตลมเขา...ลมออก...ลมเขา...ลมออก...พุท เขา โธ 
ออกอยูกับลมหายใจอยางน้ีแหละ เอาอันน้ีเปนอารมณ ใหทําอยูอยางน้ีจนกระทั่งลมเขาก็รูจัก ลมออกก็รูจัก ลมเขาก็รูจัก ลมออกก็รูจัก 
ใหรูจักอยูอยางน้ัน จนจิตสงบ หมดความรําคาญ ไมฟุงซานไปไหนทั้งน้ัน ใหมีแตลมออกลมเขา ลมออกลมเขาอยูอยางน้ัน 
ใหมันเปนอยูอยางน้ี ยังไมตองมีจุดหมายอะไรหรอก นี่แหละเบื้องแรกของการปฏิบัติ  



เมื่อใจสงบ กายก็สบาย 

ถามันสบาย ถามันสงบ มันก็จะรูจักของมันเอง ทําไปเร่ือยๆลมก็จะนอยลง ออนลง กายก็ออน จิตก็ออน มันเปนไปตามเร่ืองของมนัเอง 
นั่งก็สบาย ไมงวง ไมโงก ไมหาวนอน จะเปนอยางใด ดูมันคลองของมันเองไปทุกอยาง นิ่ง สงบ จนพอออกจากสมาธิแลว จึงมานึกวา 
มันเปนอยางใดหนอ แลวก็นึกถึงความสงบอันน้ัน ไมลมืสักที  

ส่ิงท่ีติดตามเราเรียกวาสติ ความระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัว เราจะพูดอะไร จะทําอะไร จะไปน่ัน จะมานี่ 
จะไปบิณฑบาตก็ดจีะฉันจังหันก็ดี จะลางบาตรก็ดี ก็ใหรูจักเร่ืองของมัน ใหมีสติอยูเสมอ ติดตามมันไป ใหทําอยูอยางน้ี  

การเดินจงกรม 

เมื่อจะเดินจงกรม ก็ใหมีทางเดินสักทางหนึ่ง จากตนไมตนนี้ไปสูตนไมตนนั้นก็ได ใหระยะทางมันยาวสัก ๗-๘ วา 
เดินจงกรมมันก็เหมือนกับทําสมาธิ ใหกําหนดความรูสึกขึ้นในใจวา "บัดน้ี เราจะทําความเพียร จะทําจิตใหสงบ มีสติสัมปชัญญะใหกลา"  

การกําหนดก็แลวแตละคน ตามใจ บางคนออกเดินกอนก็แผเมตตาสัตวทั้งหลายท้ังปวง สารพัดอยาง แลวก็กาวเทาขวาออกกอนใหพอดีๆ 
ใหนึก "พุทโธ...พุทโธ..." ตามการกาวเดินน้ัน ใหมีความรูในอารมณนั้นไปเร่ือย ถาใจเกิดฟุงซาน หยุด ใหมันสงบ 
กาวเดินใหมใหมีความรูตัวอยูเร่ือยๆ ตนทางออกก็รูจัก รูจักหมด ตนทางกลางทาง ปลายทาง ทําความรูนี้ใหติดตอกันอยูเร่ือยๆ  

เดินจงกรมทําใหเกิดปญญา 

นี่เปนวิธีทํา กําหนดเดินจงกรม เดินจงกรมก็คือ เดินกลับไปกลับมา เดินจงกรมไมใชของงายนะ บางคนเห็นเดินกลับไปกลับมาเหมือนคนบา 
แตหารูไมวาการเดินจงกรมน่ีทําใหเกิดปญญานักละเดินกลับไปกลับมา ถาเหนื่อยก็หยุด กําหนดจิตใหนิ่ง กําหนดลมหายใจใหสบาย 
เมื่อสบายพอสมควรแลว ก็ทําความรูสกึกําหนดการเดินอีก แลวอิริยาบถมันก็เปลี่ยนไปเอง การยืน การเดิน การน่ัง การนอนมันเปลี่ยน 
คนเราจะน่ังรวดเดียวไมได ยืนอยางเดียวไมไดนอนอยางเดียวก็ไมได มันจะตองอยูตามอิริยาบถเหลาน้ี ทําอิริยาบถทั้งส่ีใหมีประโยชน 
ใหมีความรูสึกตัวอยูอยางน้ี นี่คือการทํา ทําไป ทําไป มันไมใชของงายๆหรอก  

ถาจะพูดใหดูงาย ก็นี่ เอาแกวใบนี้ต้ังไวนี่สองนาที ไดสองนาทีก็ยายไปต้ังไวนั้นสองนาที แลวก็เอามาต้ังไวนี ่ใหทําอยูอยางน้ี ทําไปทําไป 
ทําจนใหมันทุกข ใหมันสงสัย ใหมันเกิดปญญาขึ้น นี่ คิดอยางใดหนอ แกวยกไปยกมา เหมือนคนบา มันก็จะคิดของมันไปตามเร่ือง 
ใครจะวาอะไรก็ชาง ยกอยูอยางน้ัน สองนาทีนะอยาเผลอ ไมใชหานาที พอสองนาทีก็เอามาต้ังไวนี่ กําหนดอยูอยางน้ี 
นี่เปนเร่ืองของการกระทํา  

วิธีดูลมหายใจ 

จะดูลมหายใจเขาออกก็เหมือนกัน ใหนั่งขาขวาทับขาซาย ใหตัวตรง สูดลมเขาไปใหเต็มท่ี ใหหายลงไปใหหมดในทอง 
สูดเขาใหเต็มแลวปลอยออกใหหมดปอด อยาไปบังคบัมนั ลมจะยาวแคไหนจะส้ันแคไหน จะคอยแคไหน ก็ชางมัน ใหมันพอดีๆกับเรา 
นั่งดูลมเขาลมออกใหสบายอยูอยางน้ัน อยาใหมันหลง ถาหลงก็ใหหยุด ดูวามันไปไหน มันจึงไมตามลม ใหหามันกลับมา 
ใหมันมาแลนตามลมอยูอยางน้ันแหละ แลวก็จะพบของดสีักวันหนึ่งหรอก ใหทําอยูอยางน้ันทําเหมือนกับวาจะไมไดอะไร ไมเกิดอะไร 
ไมรูวาใครมาทํา แตก็ทําอยูเชนน้ัน เหมือนขาวอยูในฉาง แลวเอาไปหวานลงดิน ทําเหมือนจะท้ิงหวานลงในดินทั่วไป โดยไมสนใจ 
มันกลับเกิดหนอ เกิดกลา เอาไปดํากลับไดกินขาวเมาขึน้มาอีก นั่นแหละเร่ืองของมัน  

อันนี้ก็เหมือนกัน นั่งเฉยๆ บางคร้ังก็จะนึกวา "จะน่ังเฝาดูมันทําไมนะ ลมน่ีนะ ถึงไมเฝามัน มันก็ออกก็เขาของมันอยูแลว" 
มันก็หาเร่ืองคิดไปเร่ือยแหละ มันเปนความเห็นของคน เรียกวาอาการของจิต ก็ชางมัน พยายามทําไปๆใหมันสงบ  



เมื่อสงบ ลมหายใจก็จะพอดีของมัน 

เมื่อมันสงบแลว ลมจะนอยลง รางกายก็จะออนลง จิตก็ออนลง มันจะอยูพอดีของมัน จนกระทั่งวาน่ังอยูเฉยๆเหมือนไมมีลมหายใจเขาออก 
แตมันก็ยังอยูได ถึงตอนน้ี อยาต่ืน อยาวิ่งหนี เพราะคิดวาเราหยุดหายใจแลว นั่นแหละมันสงบแลว 
ไมตองทําอะไรนั่งเฉยๆดูมันไปอยางน้ันแหละ  

บางทีจะคิดวา เอ เราน่ีหายใจหรือเปลาหนอ อยางน้ีก็เหมือนกัน มันคิดไปอยางน้ัน แตอยางไรก็ชางมัน ปลอยไปตามเร่ืองของมัน 
ไมวาจะเกิดความรูสึกอะไรขึ้น ใหรูมัน ดูมัน แตอยาไปหลงใหลกับมัน ทําไป ทําไป ทําใหบอยๆไว ฉันจังหันเสร็จ เอาจีวรไปตาก 
แลวเดินจงกรมทันที นึก "พุทโธ...พุทโธ..." ไว นึกไปเร่ือย ตลอดเวลา เดิน เดินไป นึกไป ใหทางมันสึก ลึกลงไปสักคร่ึงแขง 
หรือถึงหัวเขาก็ใหเดินอยูอยางน้ันแหละ  

ใหดู ใหรู แตอยาหลง 

ไมใชเดินยอกแยกๆ คิดโนนคิดน่ีเที่ยวเดียวก็เลิก ขึ้นกุฏิมองดูพื้นกระดาน เออ มันนานอน ก็ลงนอนกรนครอกๆ อยางน้ีก็ไมเห็นอะไรเทาน้ัน  

ทําไปจนขี้เกียจทํา ขี้เกียจมันจะไปสิ้นสุดท่ีไหน หามันใหเห็นที่สุดของขี้เกียจมันจะอยูตรงไหน มันจะเหน่ือยตรงไหน 
มันจะเปนอยางไรก็ใหถึงท่ีสุดของมันจึงจะได ไมใชจะมาพูดบอกตัวเองวา สงบสงบ สงบ แลวพอนั่งปุบก็จะใหมันสงบเลย 
คร้ันมันไมสงบอยางคิดก็เลิก ขี้เกียจ ถาอยางน้ันก็ไมมีวันไดสงบ  

ความสงบ พูดไมยาก แตทํายาก 

แตพูดมันงาย หากทําแลวมันก็ยาก เหมือนกับพูดวา "ฮึ ทํานาไมเห็นยากเลย ไปทํานาดีกวา" คร้ันพอไปทํานาเขา วัวก็ไมรูจักควายก็ไมรูจัก 
คราดไถก็ไมรูจักทั้งน้ัน เร่ืองการทําไรทํานาน่ี ถาแคพูดก็ไมยาก แตพอลงมือทําจริงๆสิจึงรูวามันยากอยางน้ีเอง  

หาความสงบอยางน้ี ใครๆก็อยากสงบดวยกันทั้งน้ัน ความสงบมันก็อยูตรงน้ันแหละ แตวาเราไมทันจะรูจักมัน 
จะตามจะพูดกันสักเทาไหรก็ไมรูจักขึ้นมาไดหรอก  

ฉะน้ัน ใหทํา ใหตามรูจักใหทันวา กําหนดลมเขาออก กําหนดวาพุทโธ...พุทโธ... เอาเทาน้ีแหละ ไมใหคิดไปไหนท้ังน้ัน 
ในเวลาน้ีใหมีความรูอยูอยางน้ี ทําอยูอยางน้ี ใหเรียนอยูเทาน้ีแหละ ใหทําไปๆอยางน้ีแหละ จะนึกวาทําอยูนี่ก็ไมเห็นมันเปนอะไรเลย 
ไมเปนไรไมเปนก็ใหทําไป ไมเห็นก็ใหทําไป ใหทําไปอยูนั่นแหละ แลวเราจะรูจักมัน  

เอาละนะ ทีนี้ลองทําดู ถาเราน่ังอยางน้ี แลวมันรูเร่ือง ใจมันจะพอดีๆ พอจิตสงบแลว มันก็รูเร่ืองของมันเองหรอก ตอใหนั่งตลอดคืนจนสวาง 
ก็จะไมรูสึกวาน่ัง เพราะมันเพลิน พอเปนอยางน้ีทําไดดีแลว อาจจะอยากเทศนใหหมูพวกฟงจนคับวัดคับวาไปก็ได มันเปนอยางน้ันก็มี  

เมื่อจิตสงบ อยาปลอยไปตามอารมณ 

เหมือนอยางตอนท่ีพอสางเปนผาขาว คืนหนึ่งเดินจงกรมแลวนั่งสมาธิ มันเกิดแตกฉานขึ้นมา อยากเทศน เทศนไมจบ เราไดยินเสยีง 
นั่งฟงเสียงเทศน "โฮว โฮว โฮว" อยูที่กอไผโนน ก็นึกวา "นั่นผูใดหนอเทศนกันกับใคร หรือวาใครมาน่ังบนอะไรอยู" 
ไมหยุดสักทีก็เลยถือไฟฉายลงไปด ูใชแลว ผาขาวสางมีตะเกียงจุด นั่งขัดสมาธิอยูใตกอไผ เทศนเสียจนฟงไมทัน  

ก็เรียก "สาง เจาเปนบาหรือ"  



เขาก็ตอบวา "ผมไมรูวาเปนอยางไร มันอยากเทศน นั่งก็ตองเทศน เดินก็ตองเทศน ไมรูวามันจะไปจบท่ีไหน"  

เราก็นึกวา "เฮอ คนน่ีมันเปนไปไดทัง้น้ัน เปนไปไดสารพัดอยาง"  

จงดูตัวเอง แตอยาปลอย 

ฉะน้ัน ใหทําอยาหยุด อยาปลอยไปตามอารมณ ใหฝนทําไปถึงจะขี้ครานก็ใหทํา จะขยันก็ใหทํา จะน่ังก็ทํา จะเดินก็ทํา 
เมื่อจะนอนก็ใหกําหนดลมหายใจวา "ขาพเจาจะไมเอาความสุขในการนอน"สอนจิตไวอยางน้ี พอรูสึกตัวต่ืน ก็ใหลุกขึ้นมาทําความเพียรตอไป  

เวลาจะกิน ก็ใหบอกวา "ขาพเจาจะบริโภคอาหารน้ี ไมไดบริโภคดวยตัณหา แตเพื่อเปนยาปนมัตร เพื่อความอยูรอดในม้ือหนึ่งวันหนึ่ง 
เพื่อใหประกอบความเพียรไดเทาน้ัน"  

เวลาจะนอนก็สอนมัน เวลาฉันจังหันก็สอนมัน ใหเปนอยางน้ีไปเร่ือย จะยนืก็ใหรูสึก จะนอนก็ใหรูสึก จะทําอะไรสารพัดอยาง 
ก็ใหทําอยางน้ัน เวลาจะนอนใหนอนตะแคงขางขวา กําหนดอยูที่ลมหายใจพุทโธ...พุทโธ... จนกวาจะหลับ 
คร้ันต่ืนก็เหมือนกับมีพุทโธอยูไมไดขาดตอนเลย จึงจะเปนความสงบเกิดขึน้มา มันเปนสติอยูตลอดเวลา อยาไปมองดูผูอื่น 
อยาไปเอาเร่ืองของผูอื่น ใหเอาแตเร่ืองของตัวเองเทาน้ัน  

การน่ังสมาธิตองใชความอดทนเปนท่ีต้ัง 

การนั่งสมาธินั้น นั่งใหตัวตรง อยาเงยหนามากไป อยากมหนาเกินไป เอาขนาดพอดี เหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละ มันจึงสวางไสวดี  

คร้ันจะเปลี่ยนอิริยาบถ ก็ใหอดทนจนสุดขีดเสียกอน ปวดก็ใหปวดไป อยาเพิ่งรีบเปลี่ยน อยาคดิวา "บะ ไมไหวแลว พักกอนเถอะนา" 
อดทนมันจนปวดถึงขนาดกอน พอมันถึงขนาดแลวก็ใหทนตอไปอีก  

ทนไป ทนไป จนมันไมมีแกใจจะวา 'พุทโธ' เมื่อไมวา 'พุทโธ'ก็เอาตรงท่ีมันเจ็บนั่นแหละมาแทน "อุย! เจ็บ เจ็บแทๆหนอ" 
เอาเจ็บนั่นมาเปนอารมณแทนพุทโธก็ได กําหนดใหติดตอกันไปเร่ือย นั่งไปเร่ือย ดูซิวาเม่ือปวดจนถึงท่ีสุดแลวมันจะเกิดอะไรขึน้  

เจ็บเองก็หายเอง 

พระพุทธเจาทานวา มันเจ็บเอง มันก็หายเอง ใหมันตายไปก็อยาเลิก บางคร้ังมันเหงื่อแตกเม็ดโปงๆเทาเม็ดขาวโพด ไหลยอยมาตามอก 
คร้ันทําจนมันไดขามเวทนาอันหนึ่งแลวมันก็รูเร่ืองเทาน้ันแหละ ใหคอยทําไปเร่ือยๆ อยาเรงรัดตัวเองเกินไป ใหคอยทําไปๆ  

ฉันจังหันอยูก็ใหรูจัก เมื่อเคีย้วกลืนลงไปนะ มันลงไปถึงไหนอาหารที่แสลงโรคมันผิดหรือถูกกับธาตุขันธ ก็รูจักหมด ฉันจังหันก็ลองกะดู 
ฉันไป ฉันไป กะดูวา อีกสักหาคําจะอ่ิมก็ใหหยุดเสีย แลวดื่มนํ้าเขาไป ก็จะอิ่มพอดี  

ลองทําดูซิวาจะทําไดหรือไม แตคนเรามันไมเปนอยางน้ัน พอจะอิ่มก็วา เติมอีกสักหาคําเถอะ มันวาไปอยางน้ัน มันไมรูจักสอนตัวเองอยางน้ี  

พระพุทธเจาทานใหฉันไป กําหนดดูไป ถาพออีกสักหาคําจะอ่ิมก็หยุด ดื่มนํ้าเขาไป มันก็จะพอดี จะไปเดิน ไปนัง่ มันก็ไมหนักตัว 
ภาวนาก็ดีขึ้น แตคนเรามันไมอยากทําอยางน้ัน พออิ่มเต็มท่ีแลวยังเติมเขาไปอีกหาคํา มันเปนไปอยางน้ัน 
เร่ืองของกิเลสตัณหากับเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทานสอน มันไปคนละทาง ถาคนที่ไมตองการฝกจริงๆแลว ก็จะทําไมได ขอใหเฝาดูตนเองไปเถิด  

ทีนี้เร่ืองนอน ก็ใหระวัง มันขึ้นอยูกับการท่ีเราจะตองรูจักอุบายของมัน บางคร้ังอาจจะนอนไมเปนเวลา นอนหัวค่ําบาง นอนสายบาง 
แตลองเอาอยางน้ี จะนอนดึกนอนหัวค่ําก็ชางมัน แตใหนอนเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน  



พอรูสึกตัวต่ืนใหลุกขึ้นทันที อยามัวเสียดายการนอน เอาเทาน้ัน เอาคร้ังเดียว จะนอนมากนอนนอย ก็เอาคร้ังเดียว ใหต้ังใจไววา 
พอรูสึกตัว...ต่ืน ถึงนอนไมอิ่ม ก็ลุกขึ้นไปลางหนา แลวก็เดินจงกรม หรือนั่งสมาธิไปเลย ใหรูจักฝกตัวเองอยางน้ี เร่ืองอยางน้ีไมใชจะรู 
เพราะคนอื่นบอก จะรูไดเพราะการฝก การปฏิบัติ การกระทํา จึงใหทําไปเลย  

จิตฝกยาก แตอยาทอถอย 

เร่ืองทําจิตน้ีเปนเร่ืองแรก ทานเรียกวาทํากรรมฐาน เวลาน่ังใหจิตมีอารมณเดียวเทาน้ัน ใหอยูกับลมเขา ลมออก แลวจิตก็จะคอยสงบไปเร่ือย 
ถาจิตวุนวาย ก็จะมีหลายอารมณ เชน พอน่ังปุบ โนนคิดไปบานโนน บางก็อยากกินกวยเต๋ียว บวชใหมๆมันก็หิวนะ อยากกินขาว กินน้ํา 
คิดไปทั่ว หิวโนน อยากนี่ สารพัดอยางน่ันแหละ มันเปนบา จะเปนก็ใหมันเปนไป เอาชนะมันไดเม่ือไหรก็หายเม่ือนั้น  

ใหทําไปเถิด เคยเดินจงกรมบางไหม เปนอยางไรขณะท่ีเดินจิตกระเจิดกระเจิงไปหรือ ก็หยุดมันซิ ใหมันกลับมา ถามันไปบอยๆก็อยาหายใจ 
กลั้นใจเขา พอใจจะขาด มันก็ตองกลับมาเอง ไมวามันจะเกงปานใด นั่งใหมันคิดท่ัวทิศท่ัวแดนดูเถอะ กลั้นใจเอาไว อยาหยุด ลองดู 
พอใจจะขาด มันก็กลับมา จงทําใจใหมีกําลัง การฝกจิตไมเหมือนฝกสัตว จิตน่ีเปนของฝกยากแทๆ แตอยาไปทอถอยงายๆ ถามันคิดไปทั่วทิศ 
ก็กลั้นใจมันไว พอใจมันจะขาด มันก็คิดอะไรไมออก มันก็วิ่งกลับมาเอง ใหทําไปเถอะ  

ในพรรษาน้ีทําใหมันรูเร่ือง กลางวันก็ชาง กลางคืนก็ตาม ใหทําไป แมจะมีเวลาสักสิบนาทีก็ทํา กําหนดทําไปเร่ือยๆ 
ใหใจมันจดจอใหมีความรูสึกอยูเสมอ อยากจะพูดอะไรก็อยาพูด หรือกําลังพูดก็ใหหยุด ใหทําอันนี้ใหติดตอกันไว  

ยึดสายนํ้าเปนหลักปฏิบติัธรรม 

เหมือนอยางกับน้ําในขวดน่ีแหละ เมือ่เรารินมันทีละนอย มันก็จะหยดนิด...นิด...นิด พอเราเรงรินใหเร็วขึ้น 
มันก็จะไหลติดตอเปนสายนํ้าเดียวกัน ไมขาดตอนเปนหยดเหมือนเวลาท่ีเรารินทีละนอยๆสติของเราก็เหมือนกัน ถาเราเรงมันเขา คือ 
ปฏิบัติใหสมํ่าเสมอแลวมันก็จะติดตอกันเปนสายนํ้า ไมเปนน้ําหยด หมายความวา ไมวาเราจะยนื จะเดิน จะน่ัง จะนอน 
ความรูอันนี้มันไมขาดจากกัน มันจะไหลติดตอกันเปนสายนํ้า การปฏิบัติจิตน่ีเปนอยางน้ัน เดี๋ยวมันคิดน่ันคิดน่ี ฟุงซานไมติดตอกัน 
มันจะคิดไปไหนก็ชางมัน ใหเราพยายามทําใหเร่ือยเขาไว แลวมันจะเหมือนหยดแหงนํ้า มันจะทําความหางใหถี่ 
คร้ันถี่เขาๆมันก็ติดกันเปนสายนํ้า ทีนี้ความรูของเราก็จะเปนความรูรอบ จะยืนก็ตาม จะน่ังก็ตาม จะนอนก็ตาม จะเดินก็ตาม 
ไมวาจะทําอะไรสารพัดอยาง มันก็มีความรูอันน้ีรักษาอยู  

ไปทําเสียแตเดี๋ยวนีน้ะ ไปลองทําดู แตอยาไปเรงใหมันเร็วนักละ 
ถามัวแตนั่งคอยดูวามันจะเปนอยางไรละก็ มันไมไดเร่ืองหรอก 
แตใหระวังดวยนะวา ต้ังใจมากเกินไป ก็ไมเปน ไมต้ังใจเลย ก็ไมเปน  

แตบางคร้ังเราไมไดต้ังใจวาจะน่ังสมาธิหรอก เมื่อเสร็จงานก็นั่งทําจิตใหวางๆ 
มันก็พอดีขึ้นมาปบ ดีเลย สงบ งาย อยางน้ีก็มี ถาทําใหมันถูกเร่ือง  

หมดแลว เอาละ เอวังเทาน้ีละ.  
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