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คาํนํา 

 

ดว้ยทางคณะศษิยท์า่นพอ่เฟ่ือง โชตโิก แหง่วดัธรรมสถติ จังหวดัระยอง ไดจั้ดพมิพ ์"หนังสอื
ยาใจ" แจกจา่ยเป็นธรรมบรรณาการแกส่าธชุนทา่นผูม้จีติศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนา เพือ่บงัเกดิ
ความซาบซึง้ ประทบัใจในธรรมะอนัเรยีบงา่ย ถา่ยทอดจากจติไปสูจ่ติของทา่นผูป้ฏบิตัทิัง้หลาย 
ยงับงัเกดิความสวา่งไสว สะอาด สงบขึน้ในจติในใจ จงึไดม้ศีรัทธาพมิพห์นังสอืยาใจ ๑๐,๐๐๐๐ 
เลม่ เพือ่เป็นธรรมบรรณาการแกท่า่นผูใ้ฝ่ใจทัง้หลาย ใหเ้จรญิกา้วหนา้ในการประพฤตปิฏบิตัิ
ธรรมใหย้ิง่ๆขึน้ไป จนกา้วพน้จากความทกุขแ์ละสิน้ทกุข ์ดว้ยกนัทกุคนทกุทา่นตลอดไป 

คณะศษิยท์า่นพอ่เฟ่ือง โชตโิก 
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คาํนําฉบบัอนิเตอรเ์น็ต 

สําหรับหนังสอืยาใจฉบบัอนิเตอรเ์น็ตใน www.YaJai.com นี ้ผูส้รา้งเว็บนีไ้ดก้ราบขออนุญาต
จากหลวงพอ่สชุนิ ปรปิณฺุโณ ทา่นเจา้อาวาส วดัธรรมสถติ นําเนือ้หาในหนังสอืมาจัดทําเป็นเว็บ
จะไดช้ว่ยเผยแพรว่ธิฝึีกปฏบิตัธิรรมอกีแรงหนึง่ และจะไดใ้ชเ้ว็บนีป้ระกาศขา่วและกําหนดการ
งานบญุของวดัธรรมสถติใหท้ราบกนั  

เนือ้หาจากหนังสอืยาใจแทบทัง้หมดในเว็บนี ้ไดม้ผีูศ้รัทธานามวา่ คณุมกุ กรณุาพมิพไ์วท้ี ่
http://larndham.net/index.php?showtopic=26214&st=0 และวธิฝึีกสมาธแิบบอานาปาน
สตแิบบที ่๒ ไดม้ผีูศ้รัทธานามวา่ mayrin กรณุานําไปพมิพไ์วท้ี ่
http://larndham.net/index.php?showtopic=26214&st=0 จงึทําใหไ้มจํ่าเป็นตอ้งพมิพใ์หม่
ทัง้หมด ชว่ยประหยดัแรงและเวลาในการสรา้งเว็บนีไ้ปไดม้ากทเีดยีว จงึขอขอบคณุ คณุมกุ กบั 
คณุ mayrin ไว ้ณ ทีน่ี ้และขอรว่มอนุโมทนาบญุกศุลของทัง้สองทา่นดว้ย 

เว็บนีส้รา้งขึน้ในแบบ blog ซึง่จะแสดงเรือ่งลา่สดุไวใ้นหนา้แรกโดยเรยีงลําดบัจากหลงัสดุไป
แรกสดุ หากตอ้งการอา่นเรือ่งใด ขอใหค้ลกิรายชือ่หวัขอ้ใตคํ้าวา่ Categories ซึง่จะแสดงหนา้
รายชือ่เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ลกิอา่นรายละเอยีดกนั 

เว็บนีเ้พิง่เกดิขึน้ แน่นอนวา่ยงัตอ้งปรับปรงุแกไ้ขอกีมาก หากทา่นใดตอ้งการใหคํ้าแนะนํา สง่
ขา่วของวดัธรรมสถติ รปูภาพ หรอืมเีนือ้หาอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อยากนํามารว่มบนัทกึไวใ้นเว็บ
นี ้กรณุาสง่อเีมลม์าที ่excel@ExcelExpertTraining.com  

หากเว็บนีม้ขีอ้ผดิพลาดอยา่งใดก็ตาม ขอใหถ้อืวา่เป็นความรับผดิชอบของผูส้รา้งเว็บนีเ้อง ทาง
วดัธรรมสถติมไิดม้สีว่นตอ้งรับผดิดว้ยแตอ่ยา่งใด 

สมเกยีรต ิและ กฤษณพร ฟุ้งเกยีรต ิ
มกราคม 2551 

www.YaJai.com 

หมายเหต ุ

29 มกราคม 2559 

สรา้งเป็นแฟ้ม PDF ให ้download หนังสอืทัง้เลม่ไดจ้ากเว็บ www.XLSiam.com 

  



7 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

สรปุวธิกีารน ัง่สมาธ ิพระครญูาณวศิษิฏ ์(เฟ่ือง โชตโิก) 

ใหด้ธูาต ุการดธูาตเุมือ่รูจั้กธาตทุัง้ 6 ใหป้ระสานธาตทุัง้ 6 นี ้ใหร้วมเขา้มาเป็นอนัเดยีวกนั แลว้
พยายามเพง่ใหม้พีลงั ใหเ้หนยีวแน่น จะเกดิพลงัรวมขึน้จนจติอิม่ กายอิม่ 

เมือ่ธาตสุามคัคแีลว้จะมคีวามอิม่ ความเต็มของธาต ุเมือ่อิม่แลว้เขาจะวางตวัของเขาเองเป็น
หนึง่ ธาตกุ็เป็นหนึง่ จติก็เป็นหนึง่ แลว้ใหก้ลบัเขา้มาดจูติ นกึอยูท่ีจ่ตินัน้ เรยีกจติ เพง่จติ จน
เกดิความรูข้ ึน้ 

แลว้ปลอ่ยทัง้ความรู ้และทัง้ความเห็นพรอ้มกนั ไมใ่หม้อีะไรเหลอื แมแ้ตต่วัปัจจบุนัทีรู่อ้ยูก่็ให ้
ปลอ่ยวางเทา่นัน้ ก็จะเกดิปัญญาญาณขึน้มาเอง เรือ่งวธิกีารน่ังสมาธกิ็จบ 

  

คดัลอกจาก จดหมายถงึลกูศษิยท์ีฮ่อ่งกง 

27 กรกฎาคม 2521 
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ชวีประวตั ิพระครญูาณวศิษิฏ ์(พระอาจารยเ์ฟ่ือง โชตโิก) 

  

 

พระอาจารยเ์ฟ่ือง เกดิเมือ่วนัองัคาร เดอืน ๖ แรม ๖ คํา่ ปีเถาะ ตรงกบั วนัที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๕๘ ทีบ่า้น้ําฉู่ ตําบลเกวยีนหกั อําเภอขลงุ จังหวดัจันทบรุ ีบดิาชือ่ นายเทยีน มารดาชือ่ นาง
เหลือ่ม นามสกลุเชือ้สาย มอีาชพีทํานา (ตามนทิานทีผู่ใ้หญเ่ลา่กนัตอ่ๆมา วา่ บรรพบรุษุใน
ตระกลูนีเ้คยคลอดลกูเป็นง ูลกูหลานในตระกลูเชือ้สาย จะไมรั่งแก หรอืทํารา้ยงเูป็นอนัขาด) มี
พีน่อ้งรว่มบดิามารดาเดยีวกนัทัง้หมด ๕ คน คอื 

1. นายกลิน่ เชือ้สาย 
2. นายนดิ เชือ้สาย 
3. นางทองหลอ่ สาสะเน 
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4. พระครญูาณวศิษิฏ ์(เฟ่ือง โชตโิก) 
5. ด.ญ. ชม เชือ้สาย 

 

ทกุคนไดถ้งึแกก่รรมและมรณภาพไปแลว้ ชวีติความเป็นอยูข่องทา่นในวยัเด็กมคีวามยากลําบาก
มาก เมือ่อายไุด ้๖ ขวบ เกดิความอดอยากขึน้ในตําบลทีท่า่นอยู ่ทา่นเลา่ใหฟั้งวา่ มนีกเป็ดน้ํา
นับรอ้ยๆตวั ลงมากนิขา้วทีพ่ึง่หวา่นในนาใหม่ๆ  จนหมด โยมพอ่ตอ้งไปหายอดหวายมาเลีย้ง
ครอบครัว เพือ่ประทงัชวีติไปวนัๆ สว่นตวัทา่นก็ออกหากบหาเขยีดมาเพือ่ใชเ้ป็นอาหาร (ตอ่มา
ภายหลงัเมือ่ทา่นเกดิเป็นโรคผวิหนัง ทา่นก็ชอบเลา่วา่เป็นผลกรรมทีเ่นือ่งมาจาก การถลกหนัง
กบและหนังเขยีดในวยัเด็กนัน้เอง) 

ตอ่มาอกี ๓ ปี ทา่นอายไุด ้๖ ขวบ โยมพอ่ก็ถงึแกก่รรม ด.ช. เฟ่ือง (หรอืทีเ่รยีกกนัในสมยันัน้ 
ด.ช. แดง) ไดไ้ปชว่ยนา้เลีย้งววัเลีย้งควาย จนกระทัง่ววัไดอ้อกลกูมาตวัหนึง่ นา้จงึยกใหเ้ป็น
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รางวลั ตอ่มาเมือ่ลกูววัโตขึน้ มคีนมาขอซือ้ในราคา ๙ บาท ซึง่สําหรับเด็กบา้นนอกในสมยันัน้
นับวา่เป็นเงนิจํานวนมาก (ทา่นภมูใิจและดใีจในเงนิจํานวนนีม้าก) แตพ่อไดเ้งนิมา ด.ช. เฟ่ือง ก็
เกดิอาการป่วยหนักเป็นไข ้ถา่ยทอ้ง ผมรว่ง ตอ้งนอนรักษาอยูเ่ป็นเดอืน เงนิทีไ่ดม้าจากการขาย
ววัตอ้งใชเ้ป็นคา่ยาและคา่หมอในการรักษาทัง้หมด พอหายป่วยไมน่านโยมแมก่็ถงึแกก่รรม 

ขณะนัน้ ด.ช.เฟ่ือง อายไุด ้๑๑ ขวบ ทางญาตจิงึพาไปฝากใหอ้ยูก่บัเจา้อาวาสทีเ่ขม้งวดในการ
อบรมลกูศษิยว์ดัเป็นอยา่งมาก หลวงพอ่จะเป็นผูส้อนหนังสอืและสอนใหฝึ้กเลน่ดนตรไีทย 
(ทา่นฝึกหดัเลน่ระนาดเอกเป็นดนตรชี ิน้แรก) โดยหลวงพอ่เจรญิเป็นผูส้อน เวลาเรยีนหนังสอื 
ถา้อา่นตวัไหนผดิก็จะถกูตทีีศ่รีษะหนึง่ท ีเวลาเรยีนดนตรไีทย หลวงพอ่เจรญิจะเคาะทีศ่รีษะ
ผูเ้รยีนไปตลอดจนกวา่จะเรยีนจบในวันนัน้ ขณะนัน้ด.ช. เฟ่ือง เป็นเด็กวดัทีม่อีายมุากทีส่ดุ มี
หนา้ทีห่งุขา้วถวายพระทัง้เชา้และเพล จงึไมม่เีวลาทีจ่ะทอ่งจําหนังสอื พอเรยีนไดถ้งึบท ก.เกย. 
หลวงพอ่ใหท้อ่งผันเสยีง ด.ช. เฟ่ืองทอ่งไมไ่ด ้จงึโดนต ี๖ ท ีด.ช. เฟ่ือง ตดัสนิใจหนกีลบัไปที่
บา้นคณุปู่  พอถงึบา้นคณุปู่ บอกวา่จะสง่ใหก้ลบัไปอยูท่ีว่ดัอกี ด.ช. เฟ่ือง จงึบอกวา่ "ถา้อยา่ง
นัน้ ไมต่อ้งไปสง่ก็ได ้ฉันจะกลบัเอง" ด.ช. เฟ่ือง จงึออกจากบา้น เดนิผา่นวดัแลว้เลยเขา้ไปใน
อําเภอขลงุ เพือ่หาเพือ่นของพอ่แมท่ีนั่บถอืกนัเหมอืนญาต ิซึง่ไดพ้าทา่นไปฝากไวท้ีว่ัดอกีแหง่
หนึง่ ซึง่วดันีป้รากฏวา่เจา้อาวาสเป็นผูท้ีซ่ ือ้ววัจากเด็กชายเฟ่ือง (ทา่นจําชือ่วดัไมไ่ด)้ หลงัจาก
นัน้ไมน่าน พีส่าวไปหาแลว้ชวนน่ังเรอืเขา้อําเภอเมอืง เพือ่ไปหาญาตฝ่ิายแม ่พอไปถงึไดพ้า 
ด.ช.เฟ่ือง ไปฝากใหอ้ยูก่บัเจา้อาวาสวดัโบสถ ์บางกะจะ เพือ่ใหเ้ขา้เรยีนหนังสอื ป. ๑ อาย ุ๑๒ 
ขวบ เป็นเด็กโตทีส่ดุในหอ้งเรยีนเมือ่อยู ่ป. ๒ อาย ุ๑๓ ขวบ ทางโรงเรยีนไดพ้านักเรยีนทีเ่ป็น
ลกูเสอืไปเทีย่วกรงุเทพฯ โดยพักทีโ่รงเรยีนวชริาวธุ ทางโรงเรยีนไดพ้าเทีย่วทีส่นามหลวง วดั
พระแกว้ และพาเดนิไปสะพานพทุธ ด.ช. เฟ่ืองไดม้โีอกาสชมบารมใีนหลวงรัชกาลที ่๗ 

เจา้อาวาสวดับางกะจะ นัน้เกง่ในทางเป็นหมอจับเสน้ เวลาทา่นเจา้อาวาสออกตรวจคนไขต้าม
บา้น ด.ช. เฟ่ือง จะตอ้งตามไปดว้ย แลว้ทําหนา้ทีเ่ป็นผูว้ ิง่หายา ตอ่มาทา่นเจา้อาวาสเกดิความ
รักและสงสารจงึบอกวา่จะสอนวชิาจับเสน้ให ้ด.ช. เฟ่ือง เห็นถงึความเหน็ดเหนือ่ยในการเป็น
หมอ ในการหายา ไมม่เีวลาเป็นของตัวเองจงึปฏเิสธไมเ่รยีนวชิานี ้

ทา่นเคยเลา่ใหฟั้งวา่ สมยัทีท่า่นอยูว่ดัใหม่ๆ  ทา่นยงัไมรู่เ้รือ่งบาปบญุคณุโทษเทา่ไรนัก บางครัง้
เมือ่ตอ้งการเงนิก็แอบตม้เหลา้ขาย บางครัง้ก็ชว่ยเหลอืพีช่ายนําเรอืบรรทกุของเถือ่นเขา้ไปขาย
ในเมอืงจันท ์แตพ่อทา่นอายไุด ้๑๖ ปี ธรรมะทีพ่ระเทศนป์ระจํานัน้ ก็เริม่จะซมึซาบเขา้ไปใน
หวัใจ ทา่นพจิารณาเห็นวา่ ตนตอ้งพึง่ตนเอง พอ่แมก่็ไมม่ ีทรัพยส์มบตักิ็ไมม่ ีวชิาความรูก้็ไมม่ ี
ทา่นจงึเกดิศรัทธาทีจ่ะบวชแสวงบญุ 
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ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ พออายคุรบได ้๒๐ ปี ทา่นจงึบวชทีว่ดัโบสถบ์างกะจะนัน้เอง พอเริม่เรยีนพระ
ธรรมวนัิย ทา่นจงึรูข้ ึน้มาวา่ เพือ่นพระในวดัไมไ่ดป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามคําสัง่สอนของพระพทุธองค ์
และถา้มพีระองคใ์ดพยายามปฏบิตัติวัอยา่งเครง่ครัด ก็จะถกูโจมต ีทา่นรูส้กึผดิหวงั แตค่วาม
ตัง้ใจเดมิยงัมอียู ่ทา่นจงึตดัสนิใจอยูต่อ่อกี ๑ พรรษา พอเขา้พรรษาที ่๒ มโียมคนหนึง่มาเลา่ให ้
ฟังวา่ มพีระธดุงคม์าพักอยูใ่นป่าชา้คลองกุง้ มคีนไปฟังธรรมะจากทา่นเป็นจํานวนมาก พระ
ธดุงคอ์งคนั์น้คอื ทา่นอาจารยล์ ีธมมธโร โยมคนนัน้จงึพาทา่นไปฟังธรรมะจากทา่นอาจารยล์ ี
พอฟังธรรมะและเห็นปฏปิทาของทา่นอาจารยล์กี็เกดิศรัทธา ตอ่จากนัน้ไดไ้ปฟังธรรมจากทา่น
อาจารยล์ทีกุวนัเป็นประจํา ทา่นอาจารยล์เีลา่ถงึความเป็นอยูข่องพระป่า ทา่นจงึนกึอยากจะออก
อยูป่่ากบัทา่นล ีดงันัน้จงึไดต้ดัสนิใจทดลองฝึกตนเองกอ่นวา่จะมคีวามอดทนไดห้รอืไม ่ทกุวนั
พอกลบัจากบณิฑบาต แทนทีจ่ะฉันรว่มกบัหมูเ่พือ่น ทา่นก็แยกเขา้โบสถ ์ฉันองคเ์ดยีว ไมยุ่ง่
เกีย่วกบัใคร ทา่นก็เห็นวา่พออยูไ่ด ้ดว้ยเหตนุีเ้มือ่ออกพรรษา ทา่นจงึขอตดิตามทา่นอาจารยล์ี
เดนิธดุงค ์โดยเดนิออกจากป่าชา้คลองกุง้ไปทางเขาวงกต ตําบลนายายอาม อําเภอเมอืง 
จังหวดัจันทบรุ ีซึง่เป็นเขตตอ่แดนกบัจังหวดัระยอง แลว้เดนิธดุงคต์อ่เขา้เขตปากน้ําประแสร ์
โดยมเีพือ่นพระอกีองคห์นึง่รว่มเดนิทางดว้ย 

ขณะนัน้เป็นชว่งระยะเวลาทีท่า่นตดัสนิใจวา่จะสกึหรอืจะญัตต ิทา่นดํารวิา่ "ถา้สกึออกไปคงไมม่ี
โอกาสเงยหนา้ขึน้ คงจะตอ้งมแีตค่วามทกุขย์ากลําบากตอ่ไป แตถ่า้ญัตตอิยูก่บัทา่นอาจารยล์ ีก็
คงจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งในชวีติบา้ง" ทา่นจงึตกลงใจกลับไปเมอืงจันทบรุ ีเพือ่ลา
อปัุชฌาย ์ฝ่ายพระอปัุชฌายพ์ยายามถว่งไวว้า่ "รอไวก้อ่น" สว่นพระครคูรนุาถสมาจารย ์เจา้
อาวาสวดัจันทนาราม ซึง่เป็นวดัธรรมยตุแิหง่เดยีวในจังหวดัจันทบรุ ีในสมยันัน้ ทา่นก็ไมก่ลา้ให ้
ญัตต ิเนือ่งจากจังหวดัจันทบรุไีมเ่คยมพีระมหานกิายญัตตเิป็นธรรมยตุมิากอ่น ทา่นเจา้อาวาส
เกรงวา่จะมวีพิากษ์วจิารณ์กนัในคณะมหานกิาย แตใ่นทีส่ดุ อปุสรรคเหลา่นัน้ทา่นก็ผา่นพน้มาได ้
เมือ่ทา่นกลับไปบอกกบัพระอปัุชฌายว์า่ "ถา้ทา่นอนุญาต ผมจะสกึแลว้บวชใหม"่ พระอปัุชฌาย์
จงึยนิยอม ฉะนัน้ทา่นจงึไดญั้ตตเิขา้คณะธรรมยตุเิมือ่เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ทีว่ดั
จันทนาราม ตําบลจันทนมิติ อําเภอเมอืง จังหวดัจันทบรุ ีโดยพระครคูรนุาถสมาจาร (เศยีร) 
(ตอ่มาเป็นพระอมรโมล)ี เป็นพระอปัุชฌาย ์และพระครพูพัิฒนว์หิารการ (เชย) เป็นพระ
กรรมวาจา พอญัตตเิรยีบรอ้ยทา่นก็ไปอยูก่บัทา่นพอ่ล ีทีว่ดัป่าคลองกุง้ 

การปฏบิตัเิมือ่ทา่นไปอยูก่บัทา่นพอ่ล ีตามทีท่า่นเลา่ใหฟั้ง ผูใ้ดทีจ่ะอยูก่บัทา่นพอ่ล ีตอ้งหนัก
แน่นทีส่ดุ มคีวามตัง้ใจ กลางวนัปฏบิตัทิา่นพอ่ล ีคอยตม้น้ําชงน้ําชา เมือ่เวลาทา่นพอ่ลมีแีขก 
กลางคนืจะมกีารอบรมตัง้แต ่๖ โมงเย็น ถงึ ๔ ทุม่บา้ง ๕ ทุม่บา้ง ๖ ทุม่บา้ง มกีารไหวพ้ระสวด
มนตน่ั์งภาวนา ฟังเทศนฟั์งธรรมจากพระไตรปิฎก บพุพสกิขาวรรณนาและวนัิยมขุ เป็นตน้ พอ
อบรมเสร็จแลว้ หา้มกลบัไปนอนทีก่ฏุ ิตา่งคนตา่งเดนิจงกรมและน่ังภาวนาตอ่ 
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นอกจากเวลาเทศน ์ทา่นพอ่ลเีป็นพระทีพ่ดูนอ้ย ถา้มใีครปฏบิตัทิา่น หรอือยูรั่บใชท้า่น ทา่นพอ่ลี
จะใชส้ายตาแทนคําพดู ทา่นพอ่ลถีอืวา่ "ถา้ถงึกบัตอ้งพดูกนั แสดงวา่ไมรู่จั้กกนั" เป็นอบุายฝึก
ใหล้กูศษิยเ์ป็นคนชา่งสงัเกต (อบุายนี ้ทา่นพอ่เฟ่ืองนํามาใชก้บัลกูศษิยต์อ่มาดว้ย) บางครัง้
ทา่นพอ่ลจีะพดูสัน้ๆ หว้นๆ ผูฟั้งตอ้งนําไปคดิพจิารณา จงึจะเกดิความเขา้ใจ ทา่นพอ่เฟ่ืองเคย
เลา่ใหฟั้งวา่ครัง้หนึง่ มโียมคนหนึง่มาพดูกบัทา่นพอ่ลวีา่ "ดฉัินจะสรา้งกฏุถิวายใหท้า่นพอ่อยู"่ 
ทา่นพอ่ลกี็ตอบวา่ "โยมเห็นอาตมาเป็นตวัปลวกตัวมอดหรอื" โยมคนนัน้เลยรอ้งไห ้เพราะไม่
เขา้ใจในความหมายของทา่นพอ่ล ีถา้จะสรา้งกฏุกิ็ใหอ้ทุศิแกส่งฆจ์ากทศิทัง้ ๔ เสยี อยา่อทุศิ
เฉพาะคนนัน้คนนี.้.. 

  

พระครญูาณวศิษิฏ ์ 
(ทา่นพอ่เฟ่ือง โชตโิก)  

พ.ศ. ๒๔๗๘  
บวชเมือ่อาย ุ๒๐ ปี ทีว่ดัโบสถ ์บางกะจะ 

พ.ศ. ๒๔๘๐  
พบทา่นพอ่ล ีธมมธโร ตดิตามธดุงคจ์ากป่าชา้คลองกุง้ไปทางเขาวงกต ตอ่เขา้เขตปากน้ําประ
แสร ์ระยอง 

พ.ศ. ๒๔๘๐  
ญัตตเิขา้คณะธรรมยตุต ิธดุงคต์ามแนวป่าเขตจันทบรุ ีตราด ปราจนีบรุ ี

พ.ศ. ๒๔๘๑  
ทา่นพอ่กบัทา่นอาจารยเ์จี๊ ยะ ลาทา่นพอ่ลขีึน้ไปเชยีงใหม ่กราบนมสัการพระอาจารยม์ัน่ ที ่อ.
พรา้ว ๑ พรรษา แลว้ออกธดุงค ์

พรรษาที ่๕  
อยูเ่ชยีงใหมต่ดิตามทา่นอาจารยพ์รหม ธดุงคไ์ปถ้ําเชยีงดาวกบัทา่นอาจารยส์มิ อยูก่บัทา่น
อาจารยอ์อ่นสา และไปองคเ์ดยีวทีห่มูบ่า้นชาวเขาเผา่มเูซอรดํ์า 

พรรษาที ่๘  
ทา่นพอ่ลเีรยีกตวักลบัวดัป่าคลองกุง้ 

พ.ศ. ๒๔๙๓  
ทา่นพอ่ลเีดนิทางไปจําพรรษาทีป่ระเทศอนิเดยี ใหท้า่นพอ่เฟ่ืองรักษาการแทน และอบรมพระ
เณร สอนกรรมฐานทีว่ดัป่าคลองกุง้ ทา่นพอ่ลกีลับมาสอนภาวนาตามแนวอานาปานสตติลอดมา 



13 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

๕ ธ.ค. ๒๕๐๐  
ทา่นพอ่ล ีไดรั้บแตง่ตัง้เป็นพระราชาคณะทีพ่ระสทุธธิรรมรังส ีคมัภรีเมธาจารย ์ทา่นพอ่เฟ่ือง
เป็น พระครปูลดัฐานานุกรมของทา่นพอ่ล ี

๒๖ เม.ย. ๒๕๐๔  
ทา่นพอ่ล ีมรณภาพ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์วดัมกฏุกษัตรยิาราม รักษาการแทน 

พ.ศ. ๒๕๐๙  
ทา่นพอ่ไดรั้บแตง่ตัง้เป็น พระครสูญัญาบตัร (พระครญูาณวศิษิฏ)์ ในฐานานุกรมของสมเด็จ
พระสงัฆราช (จวน อฏุฐาย)ี และจําพรรษาทีว่ดัมกฏุกษัตรยิาราม สอนกรรมฐานใหส้มเด็จฯ และ
พระเณรในวดั 

พ.ศ. ๒๕๑๒  
แมช่คีณุนายสมบรูณ์ เรอืงฤทธิ ์และร.อ.ทบั รอดอนันต ์ตดิตอ่กบัสมเด็จฯ ขอถวายทีต่ัง้วดัใน ต. 
กระเฉท อ.เมอืง จ.ระยอง สมเด็จฯ ตัง้ชือ่วดัวา่ วดัธรรมสถติ 

พ.ศ. ๒๕๑๓  
ทา่นพอ่มาจําพรรษาทีว่ดัธรรมสถติเป็นปีแรก  

พ.ศ. ๒๕๑๔  
ยอมรับการแตง่ตัง้เป็นเจา้อาวาสวดัธรรมสถติ 

พ.ศ. ๒๕๑๘  
พระเทพโมล ี(พระธรรมธชัมนุ)ี เจา้อาวาสวดัมกฏุกษัตรยิาราม นมินตท์า่นพอ่ใหจํ้าพรรษาทีว่ดัม
กฏุฯ เพือ่อบรมกรรมฐานใหพ้ระนวกะ ทา่นพอ่ทําหนา้ทีต่ลอดชวีติ โดยจําพรรษาทีว่ดัธรรม
สถติ แลว้สตัตาหะไป - มา ระหวา่งวดัธรรมสถติ และวดัมกฏุฯ 

พ.ศ. ๒๕๑๙  
ไดเ้ลือ่นสมณศกัดิเ์ป็นพระครชูัน้เอก ที ่พระครญูาณวศิษิฏ ์ 

๑๑ ปีสดุทา้ย แบง่เป็น ๔ ภาค 

๑. อบรมกรรมฐาน 
๒. กอ่สรา้ง 
๓. เดนิทางตา่งประเทศ 
๔. อาพาธ 
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การกอ่สรา้งในวดัธรรมสถติ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๙) 

 

สรา้งเจดยีว์ดัธรรมสถติ พธิวีางศลิาฤกษ์ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๒๒ 
คนืวนัมาฆบชูา ยอดเจดยีเ์สร็จ พ.ศ.๒๕๒๕ 
พธิบีรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ
สรา้งเจดยีเ์สร็จมเีงนิเหลอืเทา่เดมิ 
ตอ่มาสรา้งพระพทุธรปูปางนาคปรก หนา้ตกักวา้ง ๖ เมตร 
พญานาค กวา้ง ๘ เมตร ใตฐ้านพระทําเป็นพระอโุบสถ 

 

๔ พ.ค. ๒๕๒๕ พธิวีางศลิาฤกษ์ 

พรรษา ๒๕๒๕ เริม่กอ่สรา้ง 
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๑-๙ ส.ค. ๒๕๒๘ ประกอบพธิพีทุธาภเิษก ๙ วนั ๙ คนื 
วนัลอยกระทง ประกอบพธิบีรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ

๔ พ.ค. ๒๕๒๙ พธิเีบกิพระเนตร 

  

เดนิทางไปตา่งประเทศ 

๒ ม.ิย. - ๑๐ ม.ิย. ๒๕๒๒ ไปฮอ่งกง 

๓ ม.ิย. - ๑๒ ม.ิย. ๒๕๒๔ ไปฮอ่งกง 

๒ พ.ย. - ๑๗ พ.ย. ๒๕๒๔ พาลกูศษิยไ์ปประเทศอนิเดยี 

๒๗ ม.ีค. - ๓ เม.ย. ๒๕๒๖ พาลกูศษิยไ์ปประเทศศรลีงักา พรอ้มหลวงปู่ วยั จตฺตาลโย 

๙ พ.ค. - ๒๖ พ.ค. ๒๕๒๖ ไปฮอ่งกง ครัง้ที ่๓ และเดนิทางตอ่ไปประเทศจนี 

๕ ม.ิย - ๙ ก.ค. ๒๕๒๖ ไปประเทศสหรัฐอเมรกิา ญีปุ่่ น องักฤษ และอนิเดยี 

๗ พ.ค. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๒๗ พาลกูศษิยไ์ปประเทศอนิเดยี 

๑๙ ม.ีค. - ๙ เม.ย. ๒๕๒๙ ไปฮอ่งกง ครัง้ที ่๔ และไปประเทศจนี 

๘ พ.ค. ๒๕๒๙ ไปฮอ่งกง ครัง้ที ่๕ 

๑๔ พ.ค. ๒๕๒๙ หวัใจวาย (Coronary Thrombosis) ทีห่อ้งพักสํานักกรรมฐานรังส ีทีเ่มอืง
ฮอ่งกง 

  

สริชินมายไุด ้๗๑ ปี ๑๐ วนั พรรษา ๔๙ 
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ภาษาใจ เร ือ่งปาก 

ตามปกตทิา่นพอ่เป็นผูท้ีป่ระหยดัคําพดู คอื พดูตามเหต ุถา้มเีหตทุีจ่ะตอ้งพดู หรอือธบิายยาว 
ทา่นก็พดูยาวหน่อย ถา้ไมม่เีหตอุยา่งนัน้ ทา่นก็พดูนอ้ยหรอืไมพ่ดู เอาเสยีเลย ทา่นบอกวา่ ทา่น
ถอืคตติามทา่นพอ่ลวีา่ "ถา้จะสอนธรรมะใหเ้ขาฟัง แตเ่ขาไมต่ัง้ใจฟัง หรอืไมพ่รอ้มทีจ่ะรับ
ธรรมะทีพ่ดูไปนัน้ ถงึจะดวีเิศษวโิสแคไ่หนก็ยงันับเป็นคําเพอ้เจอ้อยู ่เพราะไมไ่ดป้ระโยชน์
อะไร" ฯ 

 "กอ่นทีจ่ะพดูอะไร ใหถ้ามตวัเองวา่จะพดูนีจํ้าเป็นหรอืเปลา่ ถา้ไมจํ่าเป็นก็อยา่พดู นีเ่ป็น
ขัน้แรกในการอบรมใจ เพราะถา้เราควบคมุปากตวัเองไมไ่ด ้เราจะควบคมุใจไดอ้ยา่งไร"
ฯ  

 เมตตาธรรมของทา่นพอ่เป็นสิง่ทีป่ระจักษ์ใจแกล่กูศษิยท์กุคน ถา้ใครมคีวามทกุข ์ไมว่า่
คนนัน้จะเป็นคนชาตชิัน้วรรณะใดก็ตาม ทา่นก็ยนิดทีีจ่ะปรับทกุขใ์ห ้แลว้ปลกุใจทีจ่ะตอ่สู ้

กบัเหตกุารณ์ตอ่ไป แตเ่มตตาของทา่นพอ่นัน้ มทีัง้เมตตาเย็นและเมตตารอ้น คอื 
บางครัง้ตอ้งมดีบุา้งเป็นธรรมดาเพือ่ใหล้กูศษิยท์ีทํ่าผดิไดแ้กต้วัเองเป็นคนดขีึน้ การดดุา่
ของทา่นนัน้ ทา่นไมเ่คยใชเ้สยีงดงั น้ําเสยีงเผ็ดรอ้น หรอืคําหยาบคายแตป่ระการใด 
ทา่นก็พดูเรยีบๆ ธรรมดา แตค่วามหมายของทา่นเจ็บแสบเขา้ไปถงึหวัใจไมรู่ล้มื 
 
ครัง้หนึง่มลีกูศษิยค์นหนึง่ปรารภกบัทา่น "ทา่นพอ่ ทําไมคําพดูของทา่นพอ่บางครัง้เจ็บ
ถงึหวัใจเลย ทา่นก็ตอบวา่ "ดแีลว้จะไดจํ้า ถา้ไมว่า่ถงึใจผูฟั้งมันก็ไมถ่งึผูว้า่เหมอืนกนั"ฯ  

 การทีท่า่นพอ่จะตลิกูศษิยนั์น้ ทา่นก็ดคูวามตัง้ใจของลกูศษิยเ์ป็นเกณฑ ์ถา้ศษิยค์นไหน
ตัง้ใจปฏบิตั ิทา่นจงึจะต ิยิง่ตัง้ใจ ทา่นก็ยิง่ตใิหญ ่เพราะทา่นคงถอืวา่ คนประเภทนีจ้ะได ้
ใช ้คําตขิองทา่นใหเ้กดิประโยชน ์
 
ครัง้หนึง่มลีกูศษิยฆ์ราวาสคนหนึง่ไมเ่ขา้ใจหลกันี ้ไปชว่ยพยาบาลทา่นพอ่ ในระหวา่งที่
ทา่นป่วยอยูท่ีก่รงุเทพฯ ถงึแมว้า่เขาจะพยายามปฏบิตัทิา่นใหด้ทีีส่ดุ ก็ไมว่ายทีจ่ะถกูติ
อยูเ่รือ่ย จนกระทัง่เขาคดิทีจ่ะหนทีา่นเลย พอดมีฆีราวาสอกีคนหนึง่ เขา้มาเยีย่มไข ้
ทา่นพอ่จงึพดูกบัคนทีม่าเยีย่ม "การตขิองครบูาอาจารยนั์น้มอียูส่องอยา่ง คอืตเิพือ่ใหไ้ป
กบัตเิพือ่ใหอ้ยู"่ 
 
พอคนแรกไดย้นิอยา่งนีก้็เขา้ใจทนัท ีแลว้ยนิดทีีจ่ะอยูป่ฏบิตัทิา่นตอ่ไปฯ  
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 นทิานเรือ่งหนึง่ทีท่า่นพอ่ชอบเลา่ใหฟั้งเป็นคตเิตอืนใจคอืเรือ่ง "หงสห์ามเตา่" 
 
ครัง้หนึง่มหีงสส์องตวัชอบแวะกนิน้ําทีส่ระแหง่หนึง่เป็นประจํา ในระหวา่งนัน้ไดรู้จั้กกบั
เตา่ตวัหนึง่ทีอ่ยูใ่นสระ คยุกนัไปคยุกนัมาเกดิความคุน้เคยกนัเขา้ แลว้ตา่งฝ่าย ก็ตา่งเลา่
ถงึเรือ่งตา่งๆ ทีไ่ดผ้า่นมาในชวีติ พอเตา่ฟังพวกหงสเ์ลา่ถงึสิง่ตา่งๆทีเ่คยเห็นในระหวา่ง
บนิอยูบ่นทอ้งฟ้า ก็รูส้กึเสยีดายทีต่นเองบนิไมไ่ด ้ไมม่โีอกาสวาสนาทีจ่ะเห็นโลก อยา่ง
เขาบา้ง แตห่งสก์็ปลอบใจเตา่วา่ "ไมเ่ป็นไร เดีย๋วพวกเราจะหาวธิพีาเธอขึน้บนทอ้งฟ้า
ใหไ้ด ้งา่ยนดิเดยีว" เขาก็เลยหาไม ้ทอ่นหนึง่มา หงสส์องตวัใชป้ากคาบปลายไมไ้วค้น
ละขา้ง แลว้ใหเ้ตา่ใชป้ากเกาะไวต้รงกลาง หงสส์องตวัจงึบนิขึน้ฟ้าพาเตา่ไปเทีย่วดว้ย 
ฝ่ายเตา่ไดเ้ห็นอะไรหลายๆอยา่งทีไ่มเ่คยในชวีติก็รูส้กึตืน่เตน้ ดใีจมาก 
 
พอดมีเีด็กกลุม่หนึง่เห็นหงสพ์าเตา่เทีย่วบนฟ้าจงึรอ้งตะโกน "ดซู ิหงสห์ามเตา่ หงส์

หามเตา่ หงสห์ามเตา่" ฝ่ายเตา่ก็เกดิเขนิขึน้มา จงึกะวา่จะตะโกนกลบัไปวา่ "ไมใ่ช ่เตา่
หามหงส"์ เพือ่แกเ้ขนิ  แตพ่อจะอา้ปากพดู ก็ตกกระดองแตกตาย 
 
ทา่นพอ่ก็สรปุความวา่ "เดนิดนิระวงัเทา้ เขา้ทีส่งูระวงัปาก"ฯ  

 เย็นวนัหนึง่มลีกูศษิยส์าวๆ ๓-๔ คน ทีเ่ป็นเพือ่นกนัไดม้าเจอกนัพอด ีทีต่กึเกษมฯ ฉะนัน้
แทนทีจ่ะน่ังภาวนากบัทา่นพอ่ เขาก็หามมุไปตัง้วงคยุกนัเรือ่งนัน้เรือ่งนีต้ามประสาสาวๆ
ทีทํ่างานในกรงุเทพฯ คยุกนัจนเพลนิไปจนไมส่งัเกตวา่ ทา่นพอ่เดนิผา่น ทา่นจงึจดุไม ้
ขดีไฟ กา้นหนึง่โยนลงไปในกลางวง ทําใหว้งแตกทนัท ีคนหนึง่ก็รอ้ง "วา้ย ทําไมทา่น
พอ่ทําอยา่งนัน้ หนูเกอืบโดน" ทา่นพอ่ก็ยิม้นอ้ยๆ แลว้บอกวา่  "เผามนัซะบา้ง ไอฝ้อยที่
มนักองอยูต่รงนัน้ เผามันซะบา้ง"ฯ  

 หเูราก็ม ี๒ ห ูปากก็มปีากเดยีว แสดงวา่เราตอ้งฟังใหม้าก ตอ้งพดูใหน้อ้ย"ฯ  

 ศษิยท์ีเ่ป็นคนชา่งพดูเคยถกูทา่นพอ่เตอืนวา่ "อยา่ใหล้มออกมากนะ ลมออกมากได ้
อะไรขึน้มา มแีตเ่รือ่ง ใหกํ้าหนดลมเขา้จะดกีวา่"ฯ  

 "เรามอีะไรเกดิขึน้ระหวา่งภาวนา เราไมต่อ้งไปเลา่ใหใ้ครฟังนอกจาก อาจารยข์องเรา 
เรามอีะไรจะไปอวดเขาทําไม เป็นกเิลสไมใ่ชห่รอื"ฯ  

 "คนชอบขายความดขีองตนเอง ทีจ่รงิขายความโงข่องตวัเองมากกวา่"ฯ  

 "ของดจีรงิไมต่อ้งโฆษณา"ฯ  
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 "ใหม้คีมในฝัก ใหถ้งึเวลาทีจ่ะตอ้งใชจ้รงิๆ จงึคอ่ยชกัออกมา จะไดไ้มเ่สยีคม"ฯ  

 ทา่นพอ่ไดย้นิศษิยส์องคนน่ังคยุกนั คนหนึง่ถามปัญหา อกีคนหนึง่ตอบโดย เริม่ตน้วา่ 
"เขา้ใจวา่ คงจะ..." แตท่า่นพอ่ก็ตดับททนัท ี"ถา้ไมรู่ก้็ตอบวา่ไมรู่ก้็หมดเรือ่ง เขาขอ
ความรู ้เราก็ใหค้วามเดา มนัจะถกูทีไ่หน"ฯ  

 ลกูศษิยอ์กีคนหนึง่รูต้วัวา่ เป็นผูท้ีพ่ดูจาไมค่อ่ยเรยีบรอ้ย จงึถามทา่นพอ่วา่ ขอ้นีจ้ะเป็น
อปุสรรคในการปฏบิตัใิจไหม ทา่นตอบวา่ "อยา่ไปขอ้งใจกบักริยิาภายนอก ใหภ้ายในใจ
ของเราดเีป็นสําคญั"ฯ 



19 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

ภาษาใจ เร ือ่งทอ้ง 

 "ลิน้คนมนัยาวนะ อยูเ่ฉยๆ มนัก็แลบไปถงึโน่น ทะเล อยากกนิของทะเล เดีย๋วก็แลบไป
ถงึเมอืงนอก  อยากกนิของจากเมอืงนอก  ตอ้งฝึกใหม้นัหดเขา้ซ"ิฯ  

 "เวลากนิขา้วใหใ้จอยูก่บัลม แลว้พจิาณาดวูา่ เรากนิเพือ่อะไร ถา้เรามวัแตก่นิพือ่
เอร็ดอรอ่ย อาหารทีก่นิเขา้ไปนัน้ใหโ้ทษกบัเราได"้ฯ  

 เมือ่ทา่นพอ่กลบัจากอเมรกิาใหม่ๆ  มศีษิยค์นหนึง่ถามทา่นวา่ ไดม้โีอกาสฉันพซิซาทีนั่น้
บา้งหรอืเปลา่  ทา่นก็รับวา่ไดฉั้นและหอมอรอ่ยดว้ย ทีท่า่นตอบอยา่งนี ้ทําใหล้กูศษิยท์ี่
ไปอเมรกิาดว้ยแปลกใจ  จงึพดูกบัทา่นวา่ "เห็นทา่นพอ่ฉันแคส่องคํา นกึวา่ทา่นคงไม่
ชอบ" ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "กนิคําสองคําก็อิม่แลว้ จะใหก้นิเพือ่อะไรอกี"ฯ  

 บางครัง้มโียมทีต่ัง้ใจดแีตข่าดการพจิารณาเขา้มาหาทา่นพอ่แลว้ ถามในสิง่ทีไ่มค่วรถาม 
ทา่นพอ่จะหาคําตอบทีจ่ะใหเ้ขาสํานกึตวับา้ง เชน่ ครัง้หนึง่มโียมคนหนึง่ นกึอยากจะ
ทําอาหารถวายทา่นพอ่ จงึถามทา่นวา่ "ทา่นพอ่คะ ทา่นพอ่ชอบฉันอะไร" ทา่นก็ตอบวา่ 
"ชอบฉันของทีม่อียู"่ฯ  

 คนืวนัหนึง่ มลีกูศษิยก์ลุม่หนึง่น่ังรถจากกรงุเทพฯ ไปวดัธรรมสถติ พอดมีคีนอืน่ฝากสม้
หนึง่เขง่ไปถวายวดัดว้ย ในระหวา่งทางมศีษิยห์วัใสคนหนึง่นกึอยากกนิสม้ จงึชวนเพือ่น
ใหก้นิดว้ย โดยอา้งวา่  "เราเป็นลกูทา่นพอ่ ทา่นคงอยากใหเ้รากนิ ถา้คนไหนไมก่นิก็
ไมใ่ชล่กูทา่นพอ่" บางคนในรถกําลังถอืศลีแปดจงึรอดไป นอกจากนัน้ทกุคนชว่ยกนักนิ
มากบา้งนอ้ยบา้ง  ทัง้ๆทีบ่างคนกนิแลว้รูส้กึไมส่บายใจ พอถงึวดัก็เลา่ใหท้า่นพอ่ฟัง 
ทา่นก็เลยวา่อยา่งเสยีหายวา่ คนไหนกนิของวดัไมไ่ดถ้วายพระกอ่นก็จะตอ้งเกดิเป็น
เปรต ศษิยค์นหนึง่เกดิตกใจมาก จงึรบีแกต้วัวา่ "ก็หนูกนิแคก่ลบีเดยีวทา่นพอ่" ทา่นก็
ตอบวา่ "ไหนๆ จะตกเป็นเปรต น่าจะกนิมากๆ จะไดอ้ิม่"ฯ  

 ในระหวา่งพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๐ มสีามภีรรยาคูห่นึง่มาฝึกภาวนากบัทา่นพอ่ทีว่ดัเป็น
ประจําแทบทกุวนั มแีปลกอยูอ่ยา่งหนึง่ คอืเวลามอีาการอะไรเกดิขึน้ก็มกัจะคลา้ยๆกนั
พรอ้มๆกนัทัง้คู ่ครัง้หนึง่ทัง้สองคนเกดิอาการกนิขา้วไมล่ง เพราะเห็นแตค่วามปฏกิลูใน
อาหาร เป็นมา ๓-๔ วนั จงึสงสยัตวัเองวา่ ไดป้ฏบิตัธิรรมถงึขัน้ไหนแลว้ พอดมีโีอกาส
มาหาทา่นพอ่ทีว่ดัแลว้เลา่ความสงสยัใหท้า่นฟัง ทา่นก็เลยใหน่ั้งภาวนาแลว้บอกวา่ "ให ้
พจิารณาอาหารดซูวิา่เป็นอะไร ก็เป็นแคธ่าตใุชไ่หม แลว้ตวัเราเองคอือะไร ก็เป็นธาตุ
เหมอืนกนั ธาตกุ็ตอ้งอาศัยธาตบํุารงุ จงึจะอยูไ่ด ้แลว้จะมาถอือะไรนักหนา วา่เขา
สกปรกปฏกิลูเหมอืนกนั ทีพ่ระพทุธเจา้สอนใหเ้ห็นความปฏกิลูในอาหาร ก็เพือ่กําจัด



20 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

ความลุม่หลงไมใ่ชส่อนเพือ่ใหก้นิขา้วไมไ่ด"้ 
 
ปัญหาทีว่า่กนิขา้วไมล่งนัน้  เลยหายไปฯ 
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บญุ 

ลกูศษิยท์า่นพอ่คนหนึง่เลา่ใหฟั้งวา่ ครัง้แรกทีไ่ปพบทา่น ทา่นก็ถามวา่ "เคยทําบญุทีไ่หนบา้ง" 
เขาก็ตอบวา่ เคยไปชว่ยสรา้งพระพทุธรปูทีว่ดันัน้ ชว่ยสรา้งเมรทุีว่ดันี ้ฯลฯ ทา่นก็เลยถามอกีวา่ 
"ทําไมไมทํ่าทีใ่จละ่"ฯ 

 "สรา้งพระไวใ้นใจของเรา ไดบ้ญุยิง่กวา่สรา้งพระขา้งนอก"ฯ  

 ครัง้หนึง่ทา่นพอ่ใชล้กูศษิยค์นหนึง่ถางหญา้ทีห่นา้วดั คนนัน้ก็ทําไปโดยไมเ่ต็มใจ คดิแต่
ในใจวา่ "กรรมอะไรนอ้ ทีต่อ้งทํางานอยา่งนี"้ พอเขาทําเสร็จ ทา่นพอ่ก็บอกวา่ "โยมได ้
บญุหรอก  แตไ่ดไ้มต็่มที"่ 
 
"โฮ ทา่นพอ่ ทําถงึขนาดนีย้งัไมไ่ดห้รอื" 
 
"โยมจะใหไ้ดเ้ต็มที ่บญุก็ตอ้งถงึใจ"ฯ  

 เรือ่งหญา้ยงัมอีกี วนัหนึง่ทา่นพอ่ชีห้ญา้ทีข่ ึน้รกบรเิวณกฏุใิหโ้ยมคนหนึง่ด ูแลว้ถามเขา
วา่ "หญา้ปากคอกโยมไมเ่อาหรอื" 
 
"เป็นยงัไงทา่นพอ่ หญา้ปากคอก" 
 
"ก็บญุทีอ่ยูใ่กลต้วั ทีค่นอืน่เขามองขา้มไป น่ันเรยีกวา่หญา้ปากคอก"ฯ  

 อกีครัง้หนึง่ทา่นพอ่พาลกูศษิยจ์ากกรงุเทพฯ ขึน้ไปทําความสะอาดบรเิวณพระเจดยี ์
พอดเีจอเศษขยะทีใ่ครไมท่ราบทิง้ไวบ้นนัน้ ลกูศษิยค์นหนึง่จงึบน่ขึน้วา่ "แหม ไมน่่าจะ
มใีครขาดความเคารพถงึขนาดนี"้ แตท่า่นพอ่บอกวา่ "อยา่ไปวา่เขานะ ถา้เขาไมท่ิง้ของ
ไว ้พวกเราจะไมม่โีอกาสเอาบญุ"ฯ  

 วนัหนึง่โยมนําอาหารถวายทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ แตพ่อดวีนันัน้ทา่นไดรั้บนมินตไ์ปฉันขา้ง
นอก เขาก็รอจนหมดเวลา เห็นทา่นไมม่า จงึเอาอาหารนัน้ไปกนิเสยีเอง พอทา่นพอ่กลบั
มาถงึวดั เขาก็บน่เสยีดายวา่ "แหม ลกูตัง้ใจเอาอาหารมาถวายทา่นพอ่ แตท่า่นพอ่ไม่
อยู"่ 
 



22 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

"แลว้เอาอาหารนัน้ไปทําอะไร" 
 
"ก็รอจนหมดเวลา เลยกนิเอง""แลว้จะเอาอะไรอกี บญุก็ได ้ไสก้็อ ิม่"ฯ  

 ในระหวา่งพ.ศ. ๒๕๒๒ มคีนกลุม่หนึง่มาหาทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ บอ่ยๆ พอเห็นคนอืน่
ทําบญุกบัทา่นพอ่หรอืเลา่เหตกุารณ์ทีป่รากฏในสมาธ ิเขาจะตอ้งยกมอืไหวแ้ลว้วา่ "สาธ ุ
อนุโมทนา" เป็นเสยีงดงัๆพรอ้มๆกนัทกุครัง้ไป ทา่นพอ่จงึตัง้ฉายากลุม่นีว้า่ "พวกหุน้ลม"
ฯ  

 "ทําดใีหม้นัถกูตวัด ีอยา่ใหม้นัดแีตก่ริยิา"ฯ  

 วนัหนึง่หลังจากชือ่ทา่นพอ่ปรากฏในวารสารฉบบัหนึง่ มผีูช้ายสามคนลางานแลว้ขบัรถ
จากกรงุเทพฯมาระยอง เพือ่กราบนมสัการทา่นพอ่ทีว่ดั พอกราบเสร็จเขาก็สนทนาสกั
พักหนึง่ แลว้ถามทา่นวา่ "พระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีเ่ราพอจะกราบขอบารมทีา่น คงยงั
มอียูใ่นประเทศไทยเราใชไ่หมครับหลวงพอ่" 
 
"มหีรอก" ทา่นพอ่ตอบ "แตถ่า้เราเทีย่วไปขอบารมจีากทา่นบอ่ยๆ โดยไมไ่ดส้รา้งของ
เราเอง ทา่นเห็นวา่เราเป็นขีข้อ ทา่นคงจะขีเ้กยีจให"้ฯ  

 ครัง้หนึง่มโียมทีป่ากน้ํา สมทุรปราการ บอกผา่นลกูศษิยข์องทา่นพอ่วา่ อยากถวาย
ปัจจัยหลายหมืน่บาท เพือ่ชว่ยสรา้งพระใหญท่ีว่ดัธรรมสถติ แตจ่ะขอใหท้า่นพอ่ไปรับที่
บา้นเขา พอลกูศษิยถ์วายทา่นพอ่ ทา่นก็ปฏเิสธทนัท ีโดยพดูกบัลกูศษิยว์า่ "คนเราตอ้ง
ไปหาบญุ ไมใ่ชว่า่จะใหบ้ญุมาหาเรา"ฯ  

 อกีครัง้หนึง่ มโียมโทรศพัทผ์า่นสํานักงานวดัมกฏุฯวา่ เขาจะทําบญุทีบ่า้น แลว้อยากจะ
นมินตท์า่นพอ่ไปฉันในงานนัน้ดว้ย เพราะไดข้า่ววา่ทา่นเป็นพระสปุฏปัินโน พอพระจาก
สํานักงานเลา่ถวายทา่นพอ่ ทา่นก็ปฏเิสธทีจ่ะไป แลว้ตอ่ทา้ยวา่ "ขา้วของเขาจะวเิศษถงึ
ขนาดนัน้หรอื ตอ้งเป็นพระอรยิะเจา้จงึจะใหก้นิ"ฯ  

 มคีนมาปรารภกบัทา่นพอ่วา่ อยากจะทําบญุวนัเกดิ ทา่นก็บอกวา่ "ทําไมตอ้งทําวนัเกดิ 
ทําวนัอืน่ไมเ่ป็นบญุหรอื คดิอยากจะทําบญุเมือ่ไร ก็ใหร้บีทําวนันัน้ อยา่ไปรอวนัเกดิ กวา่
จะถงึวนัเกดิ เราอาจจะถงึวนัตายกอ่นก็ได"้ฯ  
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 อกีคนหนึง่บอกกบัทา่นพอ่วา่ จะทําบญุฉลองวนัเกดิ ทา่นก็ตอบวา่ "ฉลองมนัทําไม วนั
เกดิก็คอืวนัตายน่ันแหละ"ฯ  

 "มวัแตน่กึถงึวนัเกดิ ใหน้กึถงึวนัตายเสยีบา้ง"ฯ  

 "คนเราทกุคนก็อยูใ่นบญัชตีาย พอเกดิมาเราก็เขา้ควิรอเขาประหารชวีติ จะถงึตวัเรา
เมือ่ไรก็ไมม่ใีครรู ้ฉะนัน้ เราจะประมาทไมไ่ด ้ตอ้งรบีสรา้งความดขีองเราใหถ้งึพรอ้ม"ฯ  

 มลีกูศษิยต์า่งชาตมิาขอปฏบิตัธิรรมกบัทา่นพอ่ใหม่ๆ  ถามถงึเรือ่งชาตกิอ่น-ชาตหินา้ วา่มี
จรงิหรอืไม ่ทา่นตอบวา่ "คนเราจะปฏบิตัธิรรม พระพทุธเจา้สอนใหเ้ชือ่อยา่งเดยีว คอื
เชือ่เรือ่งกรรม นอกจากนัน้จะเชือ่หรอืไมเ่ชือ่ก็ไมสํ่าคญั"ฯ  

 ทา่นพอ่เคยปรารภคนทีไ่มส่นใจน่ังภาวนา แตย่นิดชีว่ยงานกอ่สรา้งในวดัวา่ "บญุเบาๆ 
เขาไมช่อบ ตอ้งหาบญุหนักๆใหเ้ขาทํา จงึจะถงึใจเขา"ฯ  

 เมือ่ครัง้สรา้งเจดยีเ์สร็จใหม่ๆ  มลีกูศษิยก์ลุม่หนึง่น่ังคยุกนัชืน่ชมยนิด ีในผลานสิงสผ์ล
บญุ ทีเ่ขาจะตอ้งไดรั้บจากการสรา้งบญุในคราวนี ้เผอญิทา่นพอ่เดนิผา่นไดย้นิเขา้ จงึ
พดูเปรยๆวา่ "อยา่ไปตดิอยูใ่นวตัถ ุทําบญุแลว้อยา่ไปตดิอยูใ่นบญุ มวัแตเ่อาใจไปคดิวา่ 
เจดยีน์ีฉั้นสรา้งมากบัมอื ดไีมด่เีป็นลมตายไปตอนนี ้แทนทีจ่ะไดเ้กดิเป็นชาวฟ้าชาว
สวรรคก์บัเขา จะตอ้งไปเกดิเป็นเปรตงเูหลอืม เฝ้าเจดยีก์อ่นสกั ๗ วนั เพราะใจมวัแตไ่ป
ขอ้งยดึอยูใ่นวตัถวุา่ ของฉัน ของก ูอยูน่ั่นแหละ พอจะตายก็เจดยีข์องกูๆ "ฯ  

 "คนเรา ถา้ทําดแีลว้ตดิด ีก็ไปไมร่อด เมือ่ใจยงัมตีดิ ภพชาตยิงัมอียู"่ฯ  

 บางครัง้เวลาลกูศษิยน่ั์งภาวนาหรอืทําบญุใดๆ ทา่นพอ่จะสอนใหอ้ธษิฐานใจไวก้อ่น แต่
คําทีจ่ะสอนใหอ้ธษิฐานนัน้ จะขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล บางครัง้ทา่นจะสอนใหอ้ธษิฐาน
ตามแบบฉบบัของพระเจา้อโศกวา่ "เกดิชาตหินา้ ขอใหม้คีวามสามารถในตวัของตวัเอง 
น่ันก็พอ"ฯ  

 บางครัง้ทา่นจะสอนวา่ "อยา่ไปอธษิฐานอะไรใหม้ากมาย เกดิชาตหินา้ฉันใด ขอใหไ้ด ้
เกดิตามพระพทุธศาสนาก็แลว้กนั"ฯ  

 แตไ่มใ่ชว่า่ทา่นพอ่จะสอนลกูศษิยท์กุคนใหอ้ธษิฐานใจเวลาทําบญุ ศษิยค์นหนึง่เคย
กราบเรยีนทา่นวา่ เวลาทําบญุจติรูส้กึเฉยๆ ไมน่กึอยากจะขออะไรทัง้สิน้ ทา่นก็บอกวา่ 
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"ถา้จติมนัเต็มแลว้ ไมต่อ้งขอก็ได ้เหมอืนเราทานขา้วมนัก็ตอ้งอิม่ ถงึจะขอหรอืไมข่อให ้
มนัอิม่ อยา่งไรมนัก็ตอ้งอิม่"ฯ 
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คนเขา้วดั 

ลกูศษิยท์า่นพอ่คนหนึง่ทําการคา้ขายเป็นอาชพี เคยมลีกูคา้มาตําหนวิา่ "นีเ้ป็นคนเขา้วดั ไมน่่า
โลภมากคดิราคาแพงอยา่งนี ้คนเขา้วัดน่าจะคดิถกูๆ เอาแตพ่ออยูพ่อกนิ" ตวัเขาเองก็รูอ้ยูว่า่ 
ราคาทีเ่ขาตัง้นัน้เป็นราคายตุธิรรม ไมไ่ดค้ดโกงหลอกลวงใคร แตถ่งึอยา่งนัน้ยงัตอบลกูคา้
เหลา่นีไ้มถ่กู จงึไปปรกึษาทา่นพอ่ทา่นก็บอกวา่ ใหต้อบเขาอยา่งนีส้ ิ"ก็ฉันไมไ่ดเ้ขา้วดัเพือ่ให ้
โง"่ฯ 

 โยมคนหนึง่มาวดัธรรมสถติเป็นครัง้แรก กําหนดจะอยูถ่อืศลี-ภาวนา เป็นเวลา ๒ อาทติย ์
ทา่นพอ่ก็เตอืนวา่ "ฆราวาสออกจากบา้น ก็เหมอืนสมภารออกจากวดั จะไปหาความ
สะดวกสบายไมไ่ดน้ะ"ฯ  

 โยมคนหนึง่มาพักภาวนาทีว่ดั กะวา่จะอยูส่กัอาทติยห์นึง่ แตพ่อถงึวนัทีส่อง ก็ไปหาทา่น
พอ่เพือ่ลากลบักรงุเทพฯ เพราะเป็นหว่งทางบา้น ทา่นพอ่จงึสอนใหต้ดักงัวลอยา่งนี ้"ให ้
คดิเสยีวา่ เรามาอยูท่ีน่ีเ่หมอืนเราตายไปแลว้ คนทางบา้นจะอยูอ่ยา่งไร เขาก็ตอ้งอยูข่อง
เขาได"้ฯ  

 เคยมศีษิยห์ลายคนทีข่อใชเ้วลาพักรอ้นมาถอืศลี ๘ ทีว่ดั แตไ่มม่ชีดุขาวทีจ่ะนุ่งหม่ หรอื
ถงึจะมแีตเ่วลาถกูทา่นพอ่ใชใ้หทํ้างานในวดั ก็กลวัชดุขาวจะเปรอะเป้ือน ทา่นพอ่จะสัง่
ใหใ้สช่ดุธรรมดาแลว้ทํางานไป โดยกําชบัวา่ "ขาวขา้งนอกไมสํ่าคญั ใหใ้จขาวขา้งใน
ดกีวา่"ฯ  

 โยมคนหนึง่มาหาทา่นพอ่ในชว่งกอ่นเขา้พรรษาแลว้เลา่ใหท้า่นฟังวา่ ตวัเองอยากจะ
รักษาศลี ๘ ในพรรษาบา้ง แตก่ลวัวา่ อดขา้วเย็นแลว้จะหวิ ทา่นก็วา่ใหญ ่"พระพทุธเจา้
อดขา้วจนเนือ้ไมม่ ีเหลอืแตห่นังหุม้กระดกู เพือ่เอาธรรมะมาสอนพวกเรา แตเ่ราจะอด
ขา้วแคม่ือ้เดยีวก็ทนกนัไมไ่หวแลว้ นีเ่ป็นเพราะอนันีท้ีเ่รายงัตอ้งเวยีนวา่นตายเกดิอยูน่ี"่ 
ทําใหโ้ยมคนนัน้ตัง้ใจจะรักษาศลี ๘ ในพรรษานัน้ใหจ้นได ้
 
ในทีส่ดุก็ไดถ้อืศลี ๘ ทกุวนัพระในพรรษาจนสําเร็จ เมือ่ออกพรรษาแลว้ ก็รูส้กึภมูใิจ
ตวัเองมาก แตพ่อเขา้ไปหาทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ ยงัไมท่นัเลา่อะไรใหท้า่นฟัง ทา่นก็พดู
ขึน้มาวา่ "ดนีะพรรษาของเรามแีค ่๑๒ วนั เราก็สบายซ ิของคนอืน่ก็ตัง้ ๓ เดอืน" ทําให ้
โยมคนนัน้รูส้กึละอายแกใ่จ จงึตัง้ใจรักษาศลี ๘ ตลอดพรรษาทกุปี ตัง้แตว่ันนัน้มาจน
ทกุวนันีฯ้  
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 ลกูศษิยค์นหนึง่น่ังภาวนากบัทา่นพอ่ แลว้เผลอไปตบยงุทีม่ากดัทีแ่ขน ทา่นก็เลยตัง้
ขอ้สงัเกตวา่ "แหม เราคดิแพงนะ มนัมาขอเลอืดเรานดิเดยีว แตเ่ราเอาถงึชวีติ"ฯ  

 ศษิยอ์กีคนหนึง่ปรารภเรือ่งศลีขอ้ที ่๕ กบัทา่นพอ่วา่ "ทพีระพทุธเจา้ทรงหา้มกนิเหลา้
นัน้ ก็เพราะคนสว่นใหญก่นิแลว้ขาดสต ิแตถ่า้กนิโดยมสีต ิคงจะไมเ่ป็นไรใชไ่หมครับ
ทา่นพอ่" ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "ถา้เรามสีตจิรงิ เราจะไมก่นิมนัเลย"ฯ  

 อบุายแกต้วัสําหรับผูท้ีจ่ะไมรั่กษาศลีขอ้ที ่๕ นีรู้ส้กึวา่มมีากตอ่มาก อกีวนัหนึง่มศีษิยค์น
หนึง่น่ังสนทนากบัทา่นพอ่ ในขณะทีศ่ษิยค์นอืน่กําลงัน่ังภาวนาในหอ้งนัน้ดว้ย เขาก็พดู
วา่ "การทจีะไมก่นิเหลา้นัน้ผมทําไมไ่ดค้รับ เพราะผมอยูใ่นสงัคม บางครัง้ผมก็ตอ้งกนิ
ไปตามสงัคมเขา" ทา่นพอ่ก็ชีค้นทีน่ั่งหลบัตาอยูร่อบๆตวัเขา แลว้ถามวา่ "ก็สงัคมนีไ้ม่
เห็นกนิเหลา้กนั ทําไมไมทํ่าตามสงัคมนีบ้า้ง"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่เห็นคนอืน่จะไปถอืศลี ๘ ทีว่ดัอโศการาม ในงานประจําปีทา่นพอ่ใหญ ่จงึ
เลา่ใหท้า่นพอ่ฟังวา่ ตวัเองนกึอยากจะไปถอืศลี ๘ กบัเขาดว้ย ทา่นก็ตอบวา่ "ระวงัอยา่
ใหศ้ลีแปดเป้ือนก็แลว้กนั"ฯ  

 ศษิยอ์กีคนหนึง่เห็นเพือ่นถอืศลี ๘ กนัทีว่ดั ก็เลยอยากถอืกบัเขาบา้ง แตพ่อตะวนับา่ย
เดนิผา่นกฏุพิระ เห็นลกูฝร่ังสวยๆ แลว้ก็เก็บใสป่าก ทา่นพอ่เห็นก็ทกัทนัท ี"ไหนวา่จะถอื
ศลี ๘ มอีะไรอยูใ่นปาก" ลกูศษิยก์็สะดุง้เพราะสํานกึขึน้มาไดว้า่ศลีขาด ทา่นพอ่ก็เลย
ปลอบใจวา่ "คนเราจะถอืศลี ๘ นัน้ ไมค่อ่ยจําเป็นนัก แตข่อใหถ้อืศลี ๑ ก็แลว้กนั รูจั้ก
ไหมศลี ๑" 
 
"เป็นยงัไงทา่นพอ่" 
 
"ศลี ๑ ก็คอื การไมทํ่าชัว่น่ันแหละ ยดึขอ้นีไ้วใ้หม้ัน่"ฯ  

 ครัง้หนึง่มผีูช้ายอายกุลางคนมาเทีย่ววดั แลว้เกดิแปลกใจทีไ่ดเ้ห็นวา่มพีระฝร่ัง เขาก็เลา่
ความแปลกใจใหท้า่นพอ่ฟังวา่ "ทําไมฝร่ังจงึบวชได"้ ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "ฝร่ังเขาไมม่ใีจ
หรอื"ฯ  

 เคยมผีูช้ายมาขอบวชอยูก่บัทา่น ๗ วนั ทา่นก็บอกวา่ "ไปบวชเผอืกบวชมนั เอาไปกนิ ๗ 
วนัยงัดกีวา่"ฯ  
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 มหีลายกรณีทีพ่อ่แมบ่างคนเห็นวา่ ลกูชายเป็นคนเลีย้งยากหรอืเลีย้งไมไ่หว ก็โยน
ปัญหาไปใหพ้ระ คอืฝากลกูชายใหอ้ยูว่ดั ใหพ้ระดดันสิยับา้ง ครัง้หนึง่ทา่นพอ่ปรารภ
เรือ่งนี ้แลว้พดูวา่ "ตอนมนัทกุขก์็ว ิง่มาหาพระ ไอต้อนมนัสขุไมเ่ห็นนกึถงึพระกนัเลย"ฯ  

 สมยัหนึง่มชีปีะขาวทีใ่ชกํ้าลงัสมาธรัิกษาโรคไดล้งประวตัขิองตวัเองในวารสาร อา้งวา่แก
เคยไปกราบทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ แลว้ทา่นพอ่รับรองวา่แกไดฌ้าน ซึง่ฟังแลว้ก็รูส้กึวา่ผดิ
จากปกตนิสิยัทา่นพอ่ แตเ่มือ่ชือ่ของทา่นปรากฏอยูใ่นวารสารนัน้แลว้มคีนมาหาทา่นที่
วดัมากกวา่ปกต ิโดยหลงไปเขา้ใจวา่ทา่นเป็นหมอด ูหรอืหมอรักษาโรคเหมอืนชปีะขาว
คนนัน้ มคีนหนึง่มาถามทา่นวา่ ทา่นรักษาโรคไตไดไ้หม ทา่นก็ตอบวา่ "ฉันรักษาไดแ้ต่
โรคเดยีว คอื โรคใจ"ฯ  

 มคีนหนึง่ทีเ่คยศกึษาธรรมะมามากพอสมควรไปกราบทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ แลว้เลา่ธรรมะ
ทีเ่ขาเคยศกึษามากมาย พอเขากลบัทา่นพอ่ก็เอย่ "รูม้ากก็ยากนาน คนรูน้อ้ยก็พลอย
รําคาญ"ฯ  

 โยมคนหนึง่ขออนุญาตจดธรรมะของทา่นพอ่เพือ่กนัลมื ทา่นก็ปฏเิสธ โดยบอกวา่ "เรา
เป็นคนอยา่งนัน้หรอื ไปไหนก็ตอ้งมขีา้วหอ่ตดิตวั กลวัจะอดขา้งหนา้" แลว้ทา่นก็ให ้
เหตผุลตอ่ไปวา่ "ถา้เรามวัแตจ่ดไว ้เราจะถอืวา่ถงึลมืก็ไมเ่ป็นไร เพราะยงัอยูใ่นสมดุ ผล
สดุทา้ยธรรมะจะอยูใ่นสมดุหมด ไมม่เีหลอือยูใ่นใจของเรา"ฯ  

 ในระหวา่งการกอ่สรา้งเจดยีท์ีว่ดัธรรมสถติ มชีว่งหนึง่ทีล่กูศษิยไ์ปชว่ยงานกอ่สรา้งเกดิ
ทะเลาะกนั ลกูศษิยค์นหนึง่ไมพ่อใจในเหตกุารณ์ไปรายงานทา่นพอ่ ซึง่ขณะนัน้พักอยูท่ี่
วดัมกฏุฯ พอเขารายงานเสร็จ ทา่นพอ่ก็ถามวา่  
 
"รูจั้กหนิไหม" "รูจั้กคะ่" 
 
"รูจั้กเพชรไหม" "รูจั้กคะ่" 
 
"แลว้ทําไมไมเ่ลอืกเก็บเพชรละ่ เก็บมนัทําไมหนิ"ฯ  

 คนบางคนทีป่ฏบิตัธิรรมแลว้ เจอปัญหาทีพ่อ่แมไ่มเ่ห็นดดีว้ยทีล่กูหนัมาสนใจทางนี ้เคย
มศีษิยท์า่นพอ่คนหนึง่เกดิความไมพ่อใจตอ่พอ่แม ่เมือ่ปัญหานีเ้กดิขึน้ แตท่า่นพอ่ก็
เตอืนเขาวา่ "พอ่แมเ่ป็นผูม้พีระคณุตอ่เรา ถา้เราไปโกรธเขา ไปวา่เขา ไฟนรกก็สมุอยูท่ี่
หวัเรานะ ใหร้ะวงัไว ้แลว้ตรองไวอ้กีใหด้ีๆ  ทีเ่ขาไมเ่ห็นประโยชนใ์นการปฏบิตัขิองเรา 
ใหถ้ามตวัเองวา่ ทําไมไมเ่สอืกไปเกดิกบัพอ่แมท่ีเ่ขามคีวามสนใจในการปฏบิตัธิรรมกนั
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บา้ง ทีเ่รามาเกดิกบัพอ่แมข่องเรา แสดงวา่เราไดทํ้ากรรมรว่มกบัเขาไว ้ฉะนัน้เราจงึตอ้ง
ใชก้รรมไป ไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งตอบโตก้บัเขา"ฯ  

 บางครัง้พอถงึเวลาปิดเทอม จะมเีด็กนักเรยีนจากกรงุเทพฯจํานวนหนึง่ มาชว่ยงานทีว่ดั 
พอดมีเีด็กคนหนึง่กลวัผเีอามากๆ ทา่นพอ่จงึใชใ้หเ้ด็กคนนัน้ขึน้-ลงเขา เพือ่เอาสิง่นัน้สิง่
นีใ้นเวลากลางคนืเสมอๆ เพือ่ใหเ้ด็กชนิกบัความมดืและความเงยีบสงัดจะไดจั้ดการกบั
ความกลวัผไีด ้แตเ่ด็กคนนัน้ยงัไมว่ายทีจ่ะกลวัอยูน่ั่นเอง จงึออกปากขอคาถากนัผจีาก
ทา่นพอ่ ทา่นก็หวัเราะแลว้บอกวา่ "ผเีผอทีไ่หนม ีมวัแตก่ลวัผนีอกอยูน่ั่นแหละ ทีอ่ยูก่บั
ผใีนไมรู่จั้กกลวั ตวัเรานีน่้ะผเีหมอืนกนั ผเีป็นน่ะ รูจั้กไหม ป่าชา้ผดีบิดีๆ นีเ่อง ทัง้ผหีม ูผี
ววั ผคีวาย ผเีป็ด ผไีก ่สารพัดทีอ่ยูใ่นทอ้ง เดนิไปไหนก็เอาป่าชา้ผดีบิตดิตัวไปดว้ย ยงั
จะกลวัอะไรอกี เอาละ่ ถา้อยากไดค้าถาก็จะให ้เอาไปทอ่งจําใหข้ึน้ใจนะ ผตีายหลอกผี
เป็น เกดิมาไมเ่ห็น มแีตผ่เีป็นหลอกผตีาย"ฯ  

 ถา้ใจเรามัน่ในคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พวกทีเ่ขาเลน่ของ เลน่ไสยศาสตร ์จะทํา
อะไรเราไมไ่ด"้ฯ  

 ทา่นพอ่เคยปรารภนักปฏบิตัทิีย่งันับถอืคนเขา้ทรง วา่ "ถา้ตอ้งการใหก้ารปฏบิตัไิดผ้ลด ี
ตอ้งอธษิฐานวา่ จะขอถอืองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นทีพ่ึง่อยา่งเดยีว อยา่งอืน่ไมใ่ชท่ี่
พึง่"ฯ  

 "เราเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม ไมต่อ้งไปอศัจรรยใ์ครทัง้นัน้ วา่เขาดวีเิศษวโิสแคไ่หน จะทําอะไร
ก็ตอ้งมหีลกั"ฯ  

 "ทา่นผูรู้ท้ัง้หลาย เราไมต่อ้งไปเทีย่วกราบทา่นหรอก เป็นการลําบากเปลา่ๆ ทัง้สองฝ่าย 
ใหก้ราบทา่นในใจดกีวา่ เรากราบทา่นในใจน่ันแหละเราถงึทา่นแลว้"ฯ  

 "ของจรงิขึน้อยูก่บัเรา ถา้เราทําจรงิจะไดข้องจรงิ ถา้เราไมทํ่าจรงิ เราจะไดแ้ตข่อง
ปลอม"ฯ  

 "ไปกีท่ีก่ ีว่ดั รวมแลว้ก็วดัเดยีวนะละ คอื วดัตวัเรา"ฯ 
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ศษิย ์อาจารย ์

"ทําอะไรก็ใหน้กึถงึพอ่แมค่รบูาอาจารย ์เราลมืทา่นก็เหมอืนเราตดัรากของตวัเอง"ฯ  

 "อยา่เป็นศษิยน์อกคอก หวัลา้นนอกคร ูครบูาอาจารยส์อนอะไร ทา่นก็ยอ่มพจิารณาแลว้ 
ธรรมทัง้หลายทีม่าสอนเรา ทา่นก็ตอ้งเอาชวีติเขา้แลกมา พวกเราซสิบาย ไมต่อ้งลําบาก
อะไรเลย ทา่นเอามาป้อนใหถ้งึปาก ยงัไมอ่ยากจะเอากนัเลย"ฯ  

 ปกตเิวลาทา่นพอ่ไดพ้ระเครือ่งหรอืรปูครบูาอาจารยท์า่นก็แจกลกูศษิยไ์ป แตน่านๆททีี่
จะใหล้กูศษิยท์ีป่ฏบิตัทิา่นใกลช้ดิ ถงึจะใหก้็ใหด้ว้ยอาการโยนทิง้วา่ "อยากไดก้็เอาไป" 
 
ครัง้หนึง่ลกูศษิยท์ีอ่ยูใ่กลช้ดิทา่นก็บน่แบบนอ้ยใจวา่ ทําไมทา่นพอ่ไดพ้ระดีๆ  ก็แจกคน
อืน่หมด ไมเ่คยใหเ้ขาสกัท ีทา่นก็ตอบทนัท ี"ของดกีวา่นัน้ก็ใหไ้ปแลว้ ทําไมไมเ่อา"ฯ  

 ทกุครัง้ทีป่ลงผมทา่นพอ่ ทา่นก็สัง่ใหเ้อาเสน้ผมทา่นไปทิง้ทีโ่คนไม ้แตถ่า้วนัโกนตรง
กบัวนัหยดุราชการ จะตอ้งมลีกูศษิยฆ์ราวาสถอืขนัคอยทีก่ฏุทิา่น เพือ่ขอเสน้ผมทา่นจาก
พระอปัุฏฐาก เมือ่ทา่นพอ่ทราบวา่เขารออยูเ่พือ่อะไร ทา่นก็วา่ "เฮย้ สมบตัขิีท้กุขข์ีย้าก"
ฯ  

 วนัหนึง่ในขณะทีล่กูศษิยผ์ูช้ายคนหนึง่กําลงับบีนวดขาถวายทา่นพอ่อยู ่มศ๊ษิยผ์ูห้ญงิพดู
ขึน้มาวา่ "แหม โชคดจีรงิๆทีเ่กดิมาเป็นผูช้าย ไดป้รนนบิตัใิกลช้ดิทา่นพอ่ ลกูอยากจะ
เกดิเป็นผูช้ายบา้งเจา้คะ่ จะไดม้โีอกาสอยา่งนีบ้า้ง" ทา่นพอ่จงึหนัมาบอกวา่ "การปฏบิตัิ
ครบูาอาจารยไ์มใ่ชข่องเลน่ๆนะ เหมอืนดาบสองคม ถา้รูจั้กใชด้าบใหด้กี็มปีระโยชน ์ถา้
ใชไ้มด่ปีระมาท ดาบน่ันแหละจะเชอืดคอเจา้ของ ยิง่ใกลช้ดิทา่นผูรู้แ้ลว้ยิง่น่ากลวัใหญ ่
ประมาทนดิเดยีวตกนรกเลย" 
 
ศษิยผ์ูห้ญงิคนนัน้เลยรอ้งตอบวา่ "โอย๊ ถา้อยา่งนัน้ ไมเ่อาแลว้เจา้คะ่" 
 
ทา่นพอ่หวัเราะนอ้ยๆ แลว้พดูตอ่  "เออ ใหรู้จั้กพอใจในสิง่ทีเ่ราม ีเป็นผูห้ญงิก็มโีอกาส
ไดม้รรคไดผ้ลเหมอืนกนั ใหภ้าวนาไป ไอบ้ญุอยา่งนี ้ไมต่อ้งไปหวงัมนัหรอก"ฯ  

 ลกูศษิยค์นหนึง่เป็นคนชา่งถาม สงสยัอะไรก็ถามทา่นพอ่อยูเ่รือ่ย เรือ่งภาวนาบา้ง 
ปัญหาชวีติบา้ง บางครัง้ทา่นก็ตอบดีๆ  บางครัง้ทา่นก็ยอ้นถามวา่ "ทําไมจะคอ้งใหม้คีน
ป้อนถงึปากอยูต่ลอดเวลา ใหค้ดิเอาเองบา้งซ"ิฯ  
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 ทา่นพอ่เคยปรารภเรือ่งคนทีต่อ้งใหค้รบูาอาจารยแ์กปั้ญหาในชวีติทกุอยา่ง วา่ "เหมอืน
ลกูหมาพอมขีีต้ดิตดูอยูน่ดิหนึง่ ก็ตอ้งรบีวิง่ไปหาแม ่ไมรู่จั้กลา้งตวัเองบา้ง อยา่งนี้
เรยีกวา่ ลกูแหง ่เลีย้งไมโ่ตสกัท"ีฯ  

 "คนตดิครบูาอาจารยก์็เหมอืนแมลงหวีม่าตอม ไลเ่ทา่ไรๆ ก็ไมย่อมไป"ฯ  

 "พวกภาวนาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ครบูาอาจารย ์แตรู่จั้กทา่นก็เหมอืนทพัพอียูใ่นหมอ้แกง ไมม่ี
โอกาสรูร้สของแกงวา่ เปรีย้ว เผ็ด มนั อยา่งไร"ฯ  

 "คนหลายอาจารย ์ทีจ่รงิไมม่อีาจารยเ์ลย"ฯ  

 "ถา้ครบูาอาจารยช์มใครตอ่หนา้ แสดงวา่คนนัน้ก็หมดแคนั่น้ ชาตนิีค้งไมไ่ดป้ฏบิตัอิะไร
ใหย้ิง่กวา่นัน้ ทีท่า่นชมก็เพือ่ใหเ้ขาภมูใิจวา่ ในชาตนิีเ้ขาไดป้ฏบิัตถิงึขนาดนี ้ใจจะไดม้ี
อะไรไวย้ดึเหนีย่วตอ่ไป"ฯ  

 ธรรมดาของลกูศษิยบ์างคน อยากจะใหอ้าจารยด์งั โดยไมคํ่านงึถงึวา่ ความดงันัน้จะ
สง่ผลกระทบกระเทอืนถงึอาจารยแ์ละศษิยอ์ืน่ดว้ยกนัอยา่งไรบา้ง ครัง้หนึง่ลกูศษิย์
ปรารภหญา้ทีกํ่าลงัขึน้สงูๆ หนา้วดัธรรมสถติ แลว้พดูเป็นนัยใหท้า่นพอ่ฟังวา่ "รกคน
ดกีวา่รกหญา้นะ ทา่นพอ่" ทา่นพอ่ก็ตอบทนัท ี"รกคนบา้ รกหญา้ดกีวา่"ฯ  

 สมยัสรา้งเจดยีเ์สร็จใหม่ๆ  มศีษิยห์ลายคนมากราบเรยีนทา่นพอ่วา่ จะขอนมินตห์รอืขอ
เชญิผูม้เีกยีรตผิูนั้น้ผูน้ีม้าเป็นประธานในงานบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุทา่นพอ่ก็ปฏเิสธ
โดยบอกวา่ "ถา้งานนัน้เราทําเองไมไ่ด ้ทําไมสํ่าเร็จ ก็น่าจะเชญิเขามา แตถ่า้เราทําเอง
ได ้จะเชญิเขามาทําไม ลําบากไปเปลา่ๆ ทัง้สองฝ่าย"ฯ  

 มลีกูศษิยค์นหนึง่มาขอรปูเล็กๆ ของทา่นพอ่เพือ่หอ้ยไวท้ีค่อ ทา่นก็บอกวา่ "ไมต่อ้งหอ้ย
รปูครบูาอาจารยห์รอก ไมต่อ้งไปบอกวา่ ใครเป็นอาจารย ์รูไ้วท้ีใ่จก็พอ"ฯ  

 ศษิยห์ลายคน ในเมือ่ไดรั้บความเมตตาจากทา่นพอ่ ก็อดไมไ่ดท้ีจ่ะพดูกบัทา่นวา่ รัก
ทา่น เคารพทา่น เหมอืนพอ่บงัเกดิเกลา้ บางครัง้ทา่นก็ยอ้นถามวา่ "จรงิอยา่งทีพ่ดูหรอื
เปลา่ ถา้จรงิก็อยา่ลมืลมซ ิรักพอ่จรงิอยา่ทิง้ลมนะลกู"ฯ  

 และมศีษิยอ์กีหลายคนทีม่คีวามเชือ่มัน่วา่ ทา่นพอ่ตอ้งรูว้าระจติเขา เพราะมหีลายตอ่
หลายครัง้ทีท่า่นพดูหรอืทําอะไรทีต่รงกบัเรือ่งทีเ่ขากําลงัคดิหรอืขอ้งใจอยู ่แตคํ่าพดูที่
ทา่นพดูในกรณีแบบนี ้สว่นใหญม่คีวามหมายพเิศษเฉพาะสําหรับบางคนทีอ่ยูใ่น
เหตกุารณ์ ฉะนัน้ จงึตอ้งยกเวน้ไวเ้ป็นสมบตัสิว่นตวัของคนเหลา่นัน้ แตใ่นทีน่ีจ้ะขอ
กลา่วถงึ ๒ กรณี ทีเ่ห็นวา่เป็นคตดิสํีาหรับผูป้ฏบิตัธิรรมทัว่ไป 
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ครัง้หนึง่มศีษิยผ์ูช้ายคนหนึง่เดนิทางจากกรงุเทพฯ เพือ่ชว่ยงานกอ่สรา้งเจดยีท์ีว่ดัธรรม
สถติ พอลงทีป่ากซอยเขา้วดั ก็นกึขีเ้กยีจเดนิเขา้ไป เพราะเป็นระยะทางตัง้ ๒ กโิลเมตร 
เขาจงึน่ังรอหนา้รา้นทีป่ากซอยเผือ่จะมรีถเขา้ไป รอสกัพักหนึง่ ก็เกดินกึขึน้ในใจวา่ "ถา้
ทา่นพอ่แน่จรงิ จะตอ้งมรีถผา่นมารับเราเขา้วดั" แตร่อจนแลว้จนรอด ๒-๓ ชัว่โมง ไมม่ี
รถผา่นเขา้ซอยสกัคนั เขาจงึตอ้งเดนิเขา้ไป พอถงึวดัก็ไปกราบทา่นพอ่ แตเ่มือ่ทา่นพอ่
เห็นเขาเดนิเขา้มาหา ทา่นก็เขา้หอ้งปิดประต ูเขาก็เริม่ใจไมด่ ีแตย่งักราบลงทีห่นา้ประตู
หอ้ง พอเขากราบเสร็จ ทา่นพอ่ก็เปิดประตบูอกวา่ "กไูมไ่ดข้อรอ้งใหม้งึมา มงึมาของมงึ
เอง"ฯ  

 คนือกีวนัหนึง่ ศษิยค์นนัน้น่ังภาวนาทีเ่จดยี ์โดยหวงัวา่จะมเีสยีงนมิติเขา้ห ูบอกเลขสกั 
๒-๓ ตวั แตแ่ทนทีจ่ะไดย้นิเสยีงนมิติ กลบัไดย้นิเสยีงองคท์า่นพอ่จรงิๆ เดนิผา่นแลว้
ถามลอยๆวา่ "นี ่จะมาเอาอะไรเป็นทีพ่ึง่"ฯ 
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โลกธรรม 

ทา่นอาจารยม์ัน่เคยพดูไวว้า่ "คนเราก็เหมอืนกนั แตก่็ไมเ่หมอืนกนั แตร่วมแลว้ก็เหมอืนกนั" อนั
นีต้อ้งเอาไปคดิมากๆหน่อย จงึจะเขา้ใจความหมายของทา่น"ฯ 

 โยมคนหนึง่ไปน่ังทีว่ดัมกฏุฯ รูส้กึไมส่บายใจเพราะวนักอ่นมลีกูศษิยอ์กีคนหนึง่ ไปตอ่วา่
ทา่นพอ่เป็นการใหญ ่พอทา่นพอ่ทราบวา่โยมคนนีไ้มส่บายใจเรือ่งอะไร ทา่นก็วา่ "คน
มนัโง ่ไมรู่จั้กคําวา่ "คน" ไมใ่ชจ่ะมแีตค่น ๒ ขาเดนิได ้คนทีเ่ขาคนอยูใ่นหมอ้ใหม้นัเละ
มนัเป่ือยมนัวุน่วายก็ม ีแลว้เราไปปลอ่ยใหเ้ขาคนอยูใ่นใจของเราใหม้นัเศรา้หมอง ถา้
รูจั้กอยา่งนีจ้ะไดทํ้าใจได"้ฯ  

 "อยา่ไวใ้จทาง อยา่งวางใจคน จะจนใจเอง"ฯ  

 "จะดคูนอืน่ ตอ้งดทูีเ่จตนาเขา"ฯ  

 "เราจะใหค้นอืน่เขาด ีเราตอ้งดวูา่ ดขีองเขามอียูแ่คไ่หน ถา้ดขีองเขามอียูแ่คนั่น้ เราจะ
ใหเ้ขาดกีวา่นัน้ เราก็โง"่ฯ  

 กราบทา่นพอ่ครัง้แรก โยมคนหนึง่พดูกบัทา่นวา่ "หมูน่ีโ้ยมทํางานไมค่อ่ยสะดวกใจ ไมรู่ ้
เป็นอะไร รูส้กึหงดุหงดิอยูต่ลอดเวลา" ทา่นก็นิง่สกัครูห่นึง่ แลว้บอกวา่ "ทํางานอยา่เอา
แตใ่จตวัเอง เราทําอะไรเราก็วา่เราถกู แตม่นัอาจจะไมถ่กูคนอืน่เขา อยา่มวัแตว่า่คนนัน้
ทําผดิ คนนีทํ้าผดิ ใหก้ลับมาดคูวามผดิของตวัเองอยา่งเดยีวดกีวา่"ฯ  

 "ใครจะดอียา่งไร จะชัว่อยา่งไร ก็เรือ่งของเขา เราดเูรือ่งของเราดกีวา่"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่เลา่ใหท้า่นพอ่ฟังถงึปัญหาทัง้หลายแหลท่ีเ่ขา้มาเรือ่ยๆ ในทีทํ่างาน ตวัเอง
ก็อยากจะลาออกอยูเ่งยีบๆ แตก่็ลาไมไ่ด ้ทา่นพอ่จงึแนะนําวา่ "ในเมือ่เราตอ้งอยูก่บัมนั 
เราตอ้งรูจั้กใหอ้ยูเ่หนอืมนั เราจงึจะอยูไ่ด"้ฯ  

 "เราตอ้งทํางาน อยา่ใหง้านมนัทําเรา"ฯ  

 "ศษิยค์นหนึง่ขอคําแนะนําจากทา่นพอ่เรือ่งปัญหาในการรว่มสงัคมทางโลกวา่ บางครัง้
ตอ้งสงัสรรคร์ว่มกจิกรรมหรอืเทีย่วกบัคนหมูม่าก ซึง่ความจรงิแลว้น่าจะสนุก แตส่ว่นลกึ
แลว้รูส้กึเศรา้สลดอยา่งไรชอบกล ทา่นพอ่ก็บอกวา่ "เราอยูก่บัสงัคม บางทตีอ้งทําตาม
เขา แตข่ดัใจเรา ถา้เราทําตามใจเรา เราก็จะขดักบัพวกเขา คนเราตอ้งรักตวัเองยิง่กวา่
คนอืน่ ฉะนัน้จะทําอยา่งไรจงึจะไดท้ัง้ ๒ อยา่ง คอื ทําตามเขาแตก่าย สว่นใจมสีตริูอ้ยู่
ขา้งใน คอื รักษาลม"ฯ  
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 ศษิยอ์กีคนหนึง่มาบน่กบัทา่นพอ่วา่ทัง้ในบา้น ทัง้ในทีทํ่างานตวัเองตอ้งเจอแตปั่ญหา
หนักๆ แทบเป็นแทบตายทัง้นัน้ ทา่นจงึบอกวา่ "เราเป็นคนจรงิ จงึตอ้งเจอของจรงิ"ฯ  

 "เจออปุสรรคอะไร เราก็ตอ้งสู ้ถา้เรายอมแพเ้อางา่ยๆ เราจะตอ้งแพอ้ยูเ่รือ่ย"ฯ  

 "ขา้งในเราก็ตอ้งแกรง่ มอีะไรมากระทบ เราจะไดไ้มห่วัน่ไหว"ฯ  

 "ใหพ้กหนิ อยา่พกนุ่น"ฯ  

 "ใหทํ้าตวัเป็นแกน่ อยา่ทําตวัเป็นกระพี"้ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่ปรับทกุขก์บัทา่นพอ่วา่ เวลาเขาทําอะไรทีบ่า้น หรอืทีทํ่างานคนอืน่มกัจะ
มองเขาในแงไ่มด่อียูเ่สมอ ทา่นพอ่ก็สอนใหเ้ขาพจิารณาอยา่งนี ้"ห-ูตาคนอืน่เป็นหู
กระทะ-ตาไผ ่หกูระทะเป็นยงัไง เวลาเราพดู เขาฟังรูเ้รือ่งไหม" 
 
"เปลา่ไมรู่เ้รือ่งรูร้าว" 
 
"แลว้ตาไผเ่ป็นยงัไง" 
 
"มนัก็แหลมๆ ถา้เราไมร่ะวงั มนัก็จะทิม่เอา" 
 
"น่ันแหละซ ิแลว้จะเอาอะไรกบัมนั"ฯ  

 ลกูศษิยอ์กีคนหนึง่เจอปัญหาในทีทํ่างาน คอืมคีนชอบนนิทาเขาอยูเ่รือ่ย ตอนแรกเขาไม่
คดิอะไร เพยีงแตท่นเอาเฉยๆ แตเ่มือ่เจอบอ่ยเขา้ก็รูส้กึเบือ่ อยูม่าวนัหนึง่ทีรู่ส้กึเบือ่เรือ่ง
นีเ้อามากๆ ก็ไปน่ังภาวนากบัทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ แลว้นมิติเห็นภาพตวัเองซอ้นๆๆ หลาย
ชัน้จนนับไมถ่ว้น ทําใหค้ดิตอ่วา่ตวัเองเกดิมาหลายภพหลายชาต ิคงจะเจอเรือ่งแบบนี้
มาหลายครัง้แลว้ ทําใหย้ิง่รูส้กึเบือ่ใหญ ่พอออกจากสมาธกิ็เลา่ใหท้า่นพอ่ฟังวา่รูส้กึเบือ่
มากๆ ตอ่การนนิทานี ้ทา่นพอ่ก็สอนใหว้างโดยบอกวา่ "สิง่พรรคน์ีเ้ป็นโลกธรรม เป็นของ
คูก่บัโลก เมือ่ดกี็ตอ้งมไีมด่ดีว้ย รูอ้ยา่งนีจ้ะไปยุง่กบัมนัทําไม" แตอํ่านาจกเิลสทีกํ่าลงัมา
แรง ทําใหศ้ษิยค์นนีโ้ตต้อบกบัทา่นพอ่วา่ "ก็หนูไมไ่ดไ้ปยุง่กบัมนั มนัมายุง่กบัหนูเอง" 
ทา่นก็เลยสวนทางทนัท ี"แลว้ทําไมไมถ่ามตวัเองวา่ เสอืกเกดิมาทําไม"ฯ  

 เขาวา่เราไมด่ ีมนัก็อยูแ่คป่ากเขา ไมเ่คยถงึตวัเราสกัท"ีฯ  

 "คนอืน่เขาดา่เรา เขาก็ลมืไป แตเ่ราไปเก็บมาคดิ เหมอืนเขาคายเศษอาหารทิง้ไป แลว้
เราไปเก็บมากนิ แลว้จะวา่ใครโง"่ฯ  
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 "ใครจะดา่จะวา่ยงัไงก็ชา่งหวัมนั อยา่ไปสนใจ ใหห้ดัเอาหนิถว่งหไูวบ้า้ง อยา่เอามาหาบ
มาคอนหนักเปลา่ๆ ของไรส้าระ"ฯ  

 วนัหนึง่ทา่นพอ่ตัง้ปัญหาใหโ้ยมคนหนึง่วา่ "ถา้เสือ้ผา้ของโยมตกลงไปในบอ่อาจม โยม
จะเอาขึน้ไหม" 
 
โยมก็งง แตรู่ต้วัวา่จะตอบปัญหาทา่นพอ่แบบเซอ่ๆวา่ๆไมไ่ด ้จงึตอบวา่ "ก็แลว้แต ่ถา้เรา
มชีดุนัน้ชดุเดยีว คงจําเป็นจะตอ้งเอาขึน้มา แตถ่า้มชีดุอืน่ ก็คงจะปลอ่ยทิง้ไป ทา่นพอ่
หมายถงึอะไร" 
 
"คนเราทีช่อบฟังเรือ่งไมด่ขีองคนอืน่ ถงึแมว้า่เราไมไ่ดรั้บกรรมของเขา แตก่ลิน่มนั
จะตอ้งมาถงึเรา" ฯ  

 เวลาลกูศษิยค์นไหนถอืโกรธอยูใ่นใจ ทา่นพอ่จะสอนวา่ "ความโกรธแคน่ี ้เราสละกนั
ไมไ่ดห้รอื ใหค้ดิวา่เราใหท้านเขาไป คดิดสู ิพระเวสสนัดรสละไปแคไ่หน ทา่นก็ยงัสละ
ได ้ไอข้องแคน่ีไ้มม่คีา่อะไร ทําไมเราสละกนัไมไ่ด"้ฯ  

 "โกรธคอืโง ่โมโหคอืบา้"ฯ  

 "ทฏิฐกิบัสจัจะ มนัคนละอยา่งกนั ถา้รักษาคําพดูดว้ยใจขุน่มวั คดิจะเอาชนะเขา น่ันคอื
ตวัทฏิฐ ิถา้รักษาดว้ยใจปลอดโปรง่ สงบเยอืกเย็น น่ันคอืสจัจะ ถา้เวลารักษาสจัจะ เราก็
กดัฟันไปดว้ย น่ันไมใ่ชส่จัจะหรอก"ฯ  

 จะทําอะไร กใ็หค้ดิกอ่นจงึคอ่ยทํา อยา่ทําแบบทีว่า่ ทําแลว้จงึมาคอ่ยคดิทหีลงั"ฯ  

 โยมคนหนึง่ชอบทําตวัเป็นทีป่รกึษาของเพือ่นๆ ในทีทํ่างาน แตพ่อรับฟังความทกุขจ์าก
เพือ่นๆมากเขา้ๆ ใจตวัเองชกัจะเป็นทกุขก์บัเขาดว้ย ทา่นพอ่จงึแนะนํา "ใหรู้จั้กปิดฝาตุม่
ซะบา้ง ปิดหนา้ตา่งบา้ง ฝุ่ นจะไดไ้มเ่ขา้"ฯ  

 "ระวงัเมตตาตกบอ่นะ คอื เราเห็นเขาตกทกุขย์ากลําบาก เราก็คดิอยากจะชว่ยเขา แต่
แทนทีจ่ะดงึเขาขึน้มา เขาก็กลบัดงึเราลง"ฯ  

 "เขาวา่ด ีแตม่นัดขีองเขา จะดขีองเราหรอืเปลา่"ฯ  

 "เราทําตามเขา เราก็โงต่ามเขาซ"ิฯ  



35 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

 "เขาโกรธเรา เขาเกลยีดเรา น่ันแหละเราก็สบาย จะไปไหนมาไหน ไมต่อ้งหว่งหนา้หว่ง
หลงัวา่ เขาจะเสยีใจไหม เขาจะคดิถงึเราไหม กลบัมาเราก็ไมต่อ้งเอาของมาฝากดว้ย 
เราก็เป็นอสิระในตวัของเรา"ฯ  

 "คนรักเทา่ผนืหนัง คนชงัเทา่ผนืเสือ่" ฯ  

 "เอาชนะคนอืน่นะ มนัเป็นเวรเป็นกรรมกนั สูเ้อาชนะตวัเราเองไมไ่ดห้รอก ชนะตวัเองนัน้
ประเสรฐิทีส่ดุ"ฯ  

 "อะไรจะเสยี ก็ใหม้นัเสยีไป แตอ่ยา่ใหใ้จเสยี"ฯ  

 "เขาเอาของเราไป ก็ถอืวา่ใหท้านเขาไป ไมอ่ยา่งนัน้จะไมรู่จั้กหมดเวรหมดกรรมสกัท"ีฯ  

 "เขาเอาของเรา ดกีวา่เราเอาของเขา"ฯ  

 "ถา้เป็นของเราจรงิๆ ยงัไงๆมนัตอ้งอยูก่บัเรา ถา้ไมใ่ชข่องเรา เราจะเอามนัทําไม"ฯ  

 "มจิฉาชพีคอือะไร มจิฉาชพี คอืเราทําอะไรทีจ่ะเอาของเขามาดว้ยเจตนาไมซ่ือ่ตรง น่ัน
เรยีกวา่มจิฉาชพีทัง้นัน้"ฯ  

 "จนขา้งนอกไมเ่ป็นไร อยา่ใหจ้นขา้งในก็แลว้กนั ใหใ้จเรารวยทาน ศลี ภาวนา รวย
อรยิทรัพยด์กีวา่"ฯ  

 ลกูศษิยค์นหนึง่เคยบน่กบัทา่นพอ่วา่ "หนูเห็นคนอืน่เขาอยูอ่ยา่งสบาย ทําไมชวีติหนู
ลําบากเหลอืเกนิ" ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "โธ ่ลําบากของเรามนั ๑๐ ด ี๒๐ ด ีของคนอืน่เขา 
ทําไมไมด่คูนทีเ่ขาลําบากกวา่เราบา้ง"ฯ  

 บางครัง้เวลาลกูศษิยม์คีวามทกุข ์ทา่นพอ่สอนใหป้ลงตกโดยใชป้ระโยควา่ "จะโทษใคร
ได ้ก็เราอยากเกดิมานี ่ไมม่ใีครจา้งมา"ฯ  

 "อารมณ์ทัง้หลาย มนัก็มอีายขุองมนั ไมใ่ชว่า่จะเป็นไปตลอดพอหมดอาย ุมนัก็ดบัไป
เอง"ฯ  

 "การมคีูเ่ป็นทกุข ์ยิง่มคีูด่ ีก็ยิง่ทกุขม์ากกวา่คูไ่มด่ ีเพราะมนัผกูพันธก์นัมาก"ฯ  

 "เราก็วา่ "ลกูของเรา ลกูของเรา" แตเ่ขาเป็นของเราจรงิหรอืเปลา่ ขนาดตวัของเราเอง
ทา่นก็บอกวา่ ไมใ่ชข่องเรา แลว้จะวา่ยงัไง"ฯ  

 คนืวนัหนึง่ ศษิยส์องคนแม-่ลกูมามาหาทา่นพอ่ทีต่กึเกษมฯ พอดลีกูเกดิเถยีงกบัแมต่อ่
หนา้ทา่นพอ่ ทา่นจงึวา่ "โอโ้ห เถยีงกบัแมอ่ยา่งนีเ้ชยีวหรอื"  
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ฝ่ายแมก่็ตอบวา่ "คะ่ ฉันตอ้งอโหสใิหล้กูๆวนัละ ๑๐๐ ครัง้ ๑,๐๐๐ ครัง้ ฉันไมเ่อาเวรกบั
เขาหรอก"  
 
ทา่นก็บอกวา่ "ก็น่ันส ิพอ่แมไ่มเ่อากรรมเอาเวรกบัลกู แตเ่บือ้งบนเบือ้งลา่งเขาจะยอม
หรอืเปลา่"ฯ  

 คนือกีวนัหนึง่ในระหวา่งทีป่่วยหนัก ศษิยท์า่นพอ่อกีคนหนึง่ ฝันเห็นตวัเองตายแลว้ขึน้
ไปอยูบ่นสวรรค ์เชา้ตืน่ขึน้มาก็รูส้กึใจไมด่ ีจงึเลา่ใหท้า่นพอ่ฟัง ทา่นก็พยายามปลอบใจ
วา่ ทีฝั่นอยา่งนัน้เป็นมงคล ถา้อยูม่ชีวีติตอ่ไป การงานก็คงจะไดเ้ลือ่นชัน้ ถา้ตายไปก็คง
อยูเ่บือ้งบนละ แตพ่อทา่นพดูถงึขอ้นี ้เขาก็ยิง่ใจเสยีบอกวา่ "แตห่นูยงัไมอ่ยากตายเลย 
ทา่นพอ่" ทา่นก็ตอบวา่ "อายขุองเรา ถา้จะหมดแคน่ีก้็ตอ้งยอมเขา ไมใ่ชห่นังสติ๊กทีจ่ะ
ยดืไดห้ดได"้ฯ  

 "สขุในรปู ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ฯลฯ ทีเ่ราปรารถนามากเป็นพเิศษ แสดงวา่เราเคย
เสวยแลว้ในชาตกิอ่นๆ เราจงึคดิถงึมนัในชาตนิี ้คดิอยูแ่คน่ีก้็น่าจะเกดิความสลดสงัเวช
ในตวัเองได"้ฯ 
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อบรมพระ 

"เราบวชเพือ่เอาบญุ แตต่ัวบญุเป็นยงัไง อยูท่ีไ่หน มลีกัษณะอยา่งไร เราก็ไมท่ราบ ตอ้งภาวนา
ใหใ้จสงบน่ันแหละ จงึจะไดเ้ห็นตวับญุ"  

 "บางคนก็หาวา่พระไมไ่ดทํ้างาน แตท่ีจ่รงิงานละกเิลสนีเ้ป็นงานทีย่ากทีส่ดุในโลก งาน
ทางโลกเขายงัมวีนัหยดุบา้งแตง่านนีไ้มม่เีวลาหยดุกนัเลยตอ้งทําตลอด ๒๔ ชัง่โมง 
บางครัง้เราจะรูส้กึวา่ เราทําไมไ่หว แตถ่งึอยา่งนัน้ก็ตอ้งทํา เพราะถา้เราไมทํ่า ใครจะมา
ทําใหเ้รา เป็นหนา้ทีข่องเราโดยตรง ถา้เราไมทํ่า เราจะบวชกนิขา้วชาวบา้นเพือ่อะไร"ฯ  

 "เวลาเราทํางานอะไรอยู ่ถา้เราสงัเกตวา่ใจเราเสยีก็ใหห้ยดุทนัท ีแลว้กลบัมาดใูจของ
ตวัเอง เราตอ้งรักษาใจของเราไว ้เป็นงานอนัดบัแรก"ฯ  

 "วดันอกเราดแูลพอประมาณ สําคญัอยูท่ีว่ตัรในของเราอยา่ใหข้าด"ฯ  

 "เราบวชเป็นพระ ตอ้งพยายามลดละอารมณ์"ฯ  

 เย็นวนัหนึง่ทีว่ดัธรรมสถติ ขณะทีพ่ระอาทติยกํ์าลงัตกหลงัเขา มพีระหนุ่มๆจากกรงุเทพฯ 
องคห์นึง่น่ังทีร่ะเบยีงกฏุทิา่นพอ่ แลว้พดูชมวา่ "แหม ววิทีน่ีส่วยไมใ่ชเ่บานะทา่นพอ่" 
ทา่นพอ่ก็สวนทางทนัท ี"ใครวา่สวยดซู ิตวัไหนทีว่า่สวย ใหด้ตูวันัน้ดกีวา่"ฯ  

 วนัหนึง่ในระหวา่งทีถ่กูฏุทิา่นพอ่อยู ่พระทีป่ฏบิตัทิา่นพอ่เป็นประจํา เกดินกึขึน้มาไดว้า่ ที่
ตวัเองทําอยา่งนีค้งจะไดอ้านสิงสไ์มใ่ชน่อ้ย คดิไปถไูป พอดทีา่นพอ่เดนิขึน้กฏุแิลว้พดู
ขึน้มาวา่ "อยากไดอ้านสิงสเ์ต็มที ่ก็ตอ้งใหใ้จอยูก่บัลมซ"ิฯ  

 เรือ่งทําความสะอาด การเชด็ของ การวางเขา้ระเบยีบฯลฯ เหลา่นี ้ทา่นพอ่เป็นคน
ละเอยีดมาก ถา้ทา่นสงัเกตวา่ลกูศษิยค์นไหนตัง้ใจปฏบิตัทิา่น จะสอนเรือ่งราวนีอ้ยา่ง
เขม้งวดกวดขนั และทา่นถอืวา่ "แคข่องหยาบๆ อยา่งนีทํ้าไมไ่ด ้แลว้การทําใจซึง่เป็น
ของละเอยีดกวา่นี ้จะทําไดอ้ยา่งไร"ฯ  

 เมือ่มพีระมาปฏบิตัทิา่นพอ่ ทา่นพอ่ก็ถอืวา่เป็นโอกาสสอนธรรมะโดยกริยิา คอืแทนทีจ่ะ
บอกวา่สิง่ใดควรอยูท่ีใ่ด กจิใดควรทําเวลาไหน ทา่นก็บงัคบัใหใ้ชค้วามสงัเกตเองเอง 
ถา้ทําถกู ทา่นพอ่จะไมว่า่อะไร ถา้ทําผดิ ทา่นจะดทุนัท ีเป็นอบุายสอนใหห้ไูวตาไวไป
ในตวั ทา่นก็บอกวา่ "ถา้วา่ถงึกบัตอ้งพดูกนั แสดงวา่ยงัไมรู่จั้กกนั"  
 
วนัหนึง่พระทีม่าปฏบิตัทิา่นพอ่ใหม่ๆ  ยงัไมเ่ขา้ใจในหลกัการของทา่น เกดิขยนัจัดกฏุิ
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ทา่นพอ่ใหเ้ขา้ระเบยีบใหมท่ีต่นเห็นวา่ดกีวา่ระเบยีบเกา่ พอทา่นพอ่เห็น ทา่นก็รบีจัดเขา้
ระเบยีบเดมิ โดยบอกวา่ "ถา้ไมถ่กูใจ อยา่ทําเลย ผมทําของผมเองดกีวา่"ฯ  

 เย็นวนัหนึง่ พระองคห์นึง่ทีเ่ป็นลกูศษิยท์า่นพอ่ เห็นทา่นกําลังทํางานคนเดยีวเก็บเศษ
ไมใ้หเ้ขา้ระเบยีบในบรเิวณกอ่สรา้งเจดยี ์พระองคนั์น้จงึรบีลงไปชว่ยทา่นพอชว่ยสกัพัก
หนึง่ จงึพดูกบัทา่นวา่ "แหม หลวงพอ่ งานแบบนีทํ้าไมหลวงพอ่ตอ้งทําเอง คนอืน่มตีัง้
เยอะ ทําไมหลวงพอ่ไมใ่ชใ้หเ้ขาทํา"   
 
"ผมก็กําลงัใชค้นอยู"่ ทา่นตอบพลางทํางานไปพลาง 
 
พระองคนั์น้หนัไปมองรอบตวั แตไ่มเ่ห็นมใีคร จงึถามทา่นพอ่ "ใชใ้คร หลวงพอ่"  
 
"ก็ทา่นนะซ"ิฯ  

 "การเป็นผูป้ฏบิตั ิไมใ่ชเ่รือ่งแคห่ลบัหหูลบัตาอยา่งเดยีว ตอ้งทําใหเ้ป็นทกุสิง่ทกุอยา่ง
จงึจะใชไ้ด"้ฯ  

 "คนเราจะไดด้นัีน้ ก็ตอ้งรูจั้กขโมยวชิา คอือยา่รอใหอ้าจารยบ์อกทกุสิง่ทกุอยา่ง ตอ้งใช ้

ความสงัเกตเอาเองวา่ ทา่นทําอะไร เพราะอะไร เพือ่อะไร เพราะทา่นทําอะไร ทา่นก็มี
เหตผุลของทา่น"ฯ  

 สมยัสรา้งเจดยี ์เครือ่งมอืของวดัสว่นใหญเ่ก็บรักษาไวใ้นหอ้งเก็บของทีก่ฏุทิา่นพอ่ วนั
หนึง่พระทีม่าอยูว่ดัได ้๓-๔ เดอืน ขึน้กฏุทิา่นพอ่เพราะตอ้งการหาไขควง พอเห็นทา่น
พอ่น่ังอยูห่นา้หอ้ง จงึถามทา่นวา่ "ทา่นพอ่ครับ ในหอ้งมไีขควงไหมครับ" ทา่นพอ่ก็ตอบ
สัน้ๆวา่ "ถามฉันทําไม ฉันไมไ่ดข้าย"ฯ  

 พระองคห์นึง่ทีอ่ยูก่บัทา่นพอ่หลายปี เขา้ไปหาทา่นพอ่ แลว้ขอพรวนัเกดิ ทา่นพอ่ก็ให ้
พรสัน้ๆ วา่ "ใหต้ายเร็วๆ" ตอนแรกพระองคนั์น้ใจหาย ตอ้งเอาไปพจิารณาความหมาย
ของทา่นพอ่หลายๆวนั จงึจะเขา้ใจวา่ ทา่นพอ่ใหพ้รจรงิๆฯ  

 การวางตวัของพระตอ่ฆราวาสญาตโิยมทีม่าเกีย่วขอ้งเป็นเรือ่งละเอยีดมาก ทา่นพอ่เคย
พดูคยุอยูเ่สมอกบัพระลกูศษิยว์า่ "จําไวน้ะ ไมม่ใีครจา้งใหเ้ราบวช เพือ่เป็นขีข้า้ของใคร" 
แตถ่า้พระองคใ์ดมาบน่กบัทา่นพอ่วา่ โยมทีม่าอยูป่ระจําทีว่ดัไมย่อมทําตามทีท่า่นขอไว ้
ทา่นพอ่จะยอ้นทนัท ี"ทา่นบวชมาเพือ่ใหเ้ขารับใชห้รอื"ฯ  

 "ความเป็นอยูข่องเราก็อาศยัเขา เพราะฉะนัน้ เราอยา่ทําอะไรทีจ่ะตอ้งหนักทีเ่ขา"ฯ  
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 "ถงึเขาจะปวารณา เราอยา่เป็นพระขีข้อ ผมเองตัง้แตบ่วชมา ถงึจะมคีนปวารณา ผมไม่
เคยขออะไรทเีขาจะตอ้งออกไปซือ้ ไดปั้จจัยมาผมก็ทําบญุไป ไมเ่คยซือ้อะไรเก็บไวเ้ป็น
สว่นตวั นอกจากหนังสอืธรรมะ"ฯ  

 "พระเราถา้กนิขา้วของชาวบา้น แตไ่มต่ัง้ใจปฏบิตัใิหส้มกบัทีเ่ขาใสบ่าตรเรา ชาตหินา้มี
หวงัเกดิมาเป็นควายใชห้นีเ้ขา"ฯ  

 "ทา่นพอ่ใหญม่ลีกูศษิยพ์วกใหญ่ๆ โตๆ แยะ แตผ่มไมเ่คยเสนอตวัใหเ้ขารูจั้ก จะ
เกีย่วขอ้งกบัเขาเฉพาะเวลาทีท่า่นพอ่สัง่ไวว้า่มธีรุะจําเป็น นอกจากนัน้ผมก็ถอืวา่เป็น
เรือ่งของครบูาอาจารย ์ไมใ่ชเ่รือ่งของเรา"ฯ  

 "คนรวยทีม่าเกีย่วขอ้งกบัเรา เราจะเห็นแกไ่ดไ้มไ่ดน้ะ เราตอ้งเห็นวา่ เราพอมธีรรมะทีจ่ะ
ชว่ยเขาจรงิๆ และเขาพอจะรับธรรมะจากเราได ้น่ันเราจงึจะยอมเกีย่วขอ้งกบัเขา"ฯ  

 "อยา่เห็นวา่ขอ้วนัิยเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งไมสํ่าคญั ทา่นอาจารยม์ัน่ เคยบอกวา่ ไมท้ัง้
ทอ่นไมเ่คยเขา้ตาใครหรอก แตข่ีผ้งเล็กๆน่ันแหละเขา้ตางา่ย ทําใหต้าบอดได"้ฯ  

 "เราเป็นพระ เราไมม่สีทิธิท์ีจ่ะตอ่รองราคากบัใครไดน้ะ เขาบอกราคามาแสดงวา่เขาให ้
แคนั่น้ เราจะขอใหเ้ขาลดใหเ้รา มนัก็ผดิวนัิย เพราะเขาไมไ่ดป้วารณาอะไรกบัเราเลย"ฯ  

 พระตา่งชาตทิีม่าบวชกบัทา่นพอ่มแีมเ่ลีย้งทีถ่อืศาสนาครสิต ์พอพระลกูชายกลบัไป
เยีย่มทีบ่า้น เขาก็กะวา่จะกอดทา่นบา้ง เพราะไมไ่ดเ้ห็นทา่นเป็นเวลาหลายปี แตท่า่น
กลบัหา้มไมไ่หทํ้า เขาก็โกรธมาก หาวา่ศาสนาพทุธสอนใหรั้งเกยีจผูห้ญงิ พอเรือ่งนีถ้งึ
หทูา่นพอ่ ทา่นก็อธบิายวา่ "ทีพ่ระพทุธเจา้ไมใ่หพ้ระจับตอ้งผูห้ญงินัน้ ไมใ่ชว่า่ผูห้ญงิไม่
ด ีแตเ่ป็นเพราะพระไมด่ตีา่งหาก เพราะพระยงัมกีเิลสจงึจับกนัไมไ่ด"้ฯ  

 "สําหรับผูท้ีเ่ดนิตามทางพรหมจรรย ์ความดขีองเพศตรงกนัขา้มเป็นสิง่ทีทํ่าใหห้ลงทาง
งา่ยทีส่ดุ ฉะนัน้ทา่นพอ่เคยเตอืนพระลกูศษิยว์า่ "ผูห้ญงิก็เหมอืนเถาวลัยต์อนแรกเขาก็
มาออ่นๆ น่าเอ็นด ูแตพ่อเลือ้ยไปเลือ้ยมา เขาก็รัดตวัเราเขา้แลว้ผลสดุทา้ยก็คลมุหวัเรา
ตาย"ฯ  

 "อยูก่บัหมูใ่หเ้หมอืนอยูค่นเดยีว หมายความวา่ เราไมต่อ้งไปเกีย่วขอ้งกบัใคร ฉันขา้ว 
ทํากจิวตัรเสร็จแลว้ ก็กลบักฏุติัง้หนา้ตัง้ตาภาวนาลกูเดยีว  
 
อยูค่นเดยีวใหเ้หมอืนอยูก่บัหมู ่หมายความวา่ เรามกีจิวตัรประจําวนัของเราพอถงึเวลา 
เราก็ทําของเราไปโดยไมไ่ดป้ลอ่ยปละละเลย"ฯ  
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 ขอ้แนะนําสําหรับลกูศษิยต์า่งชาตทิีจ่ะไปจําพรรษาในวดัทีม่พีระจํานวนมาก "เขาถาม
เป็นภาษาไทย เราก็ตอบเป็นภาษาฝร่ัง เขาถามภาษาฝร่ัง เราก็ตอบเป็นภาษาไทย เดีย๋ว
เขาก็ขีเ้กยีจคยุกบัเรา เราจะไดม้เีวลาภาวนาบา้ง"ฯ  

 "การอยูก่บัหมูท่ีไ่มด่ ีมนัก็ดเีหมอืนกนั จะไดรู้จั้กพีง่ตวัเอง ถา้เราไปอยูก่บัหมูท่ีม่แีตค่น
ดีๆ  ทกุคน เราจะตอ้งตดิหมู ่แลว้จะไปไหนไมร่อด"ฯ  

 "คนไมด่ ีเราก็มไีวเ้พือ่ทดสอบกเิลสของเราวา่หมดจรงิหรอืยงั"ฯ  

 " ขอ้คดิสําหรับพระนักปฏบิตั ิเวลามคีนนมินตใ์หใ้นไปงานวดั "ถา้เราไมไ่ป เขาทําไมไ่ด ้
เราก็ควรไป ถา้เราไมไ่ป เขายงัทําของเขาได ้เราจะไปทําไม เราเป็นพระกรรมฐาน ไมใ่ช่

พระเทีย่ว เวลาทา่นอาจารยม์ัน่ออกเทีย่วป่า ไมใ่ชว่า่ทา่นจะไปตามอารมณ์ ทา่นก็รูข้อง
ทา่นวา่ ทา่นมธีรุะทีจ่ะตอ้งทํานัน้ ทา่นจงึไป ถา้ทา่นไมม่ธีรุะจําเป็น ทา่นก็ไมไ่ป"ฯ  

 "การถอืธดุงควตัร ก็มจีดุประสงคท์ีจ่ะขดัเกลากเิลสของเราใหห้มดไป ถา้เราคดิจะถอื
เพือ่ใหค้นอืน่ศรัทธาเรา เราอยา่ไปถอืเลยดกีวา่"ฯ  

 "การอดอาหาร ไมใ่ชว่า่จะใหผ้ลดเีสมอไป บางทยีิง่อดกเิลสก็ยิง่กําเรบิ กายหมดแรง 
ไมใ่ชว่า่กเิลสจะตอ้งหมดแรงไปดว้ย เพราะกเิลสเกดิขึน้ทีใ่จไมไ่ดเ้กดิทีก่าย"ฯ  

 คําเตอืนสําหรับพระทีช่อบปลอ่ยใจใหค้ดิถงึเรือ่งกาเม "เอามอืลบูหวัของเจา้ซะ จะไดไ้ม่
ลมืวา่เราเป็นอะไร"ฯ  

 "พระธรรมทา่นบอกวา่ "วนัคนืลว่งไป ลว่งไป บดันีเ้ราทําอะไรอยู"่ แลว้เราจะตอบทา่นวา่
อยา่งไร"ฯ  

 "ปฏบิตัยิงัไมเ่ขา้ขัน้ แลว้เทีย่วไปสอนเขา มนัมโีทษนะ"ฯ  

 มคีนมาเลา่ใหท้า่นพอ่ฟังเรือ่งพระไทยทีไ่ปเผยแพรธ่รรมะทีเ่มอืงนอก แตผ่ลสดุทา้ยไป
สกึแลว้แตง่งานทีน่ั่น ทา่นพอ่ก็ยิม้ๆ แลว้พดูวา่ "ทีจ่รงิไปถกูเขาเผยแพรม่ากกวา่ สอนไป
สอนมากลายเป็นปฏกิลูน่ากนิ อสภุะน่ากอด"ฯ  

 "วนัหนึง่ขณะทีพ่ระลกูศษิยอ์งคห์นึง่กําลงัเตรยีมตวัทีจ่ะขึน้ธรรมาสนเ์ทศนเ์ป็นครัง้แรก 
ทา่นพอ่ก็ใหกํ้าลงัใจ โดยบอกวา่ "ใหค้ดิวา่เรามดีาบอยูใ่นมอื ใครคดิดถูกูเรา เราก็ตดัหวั
ซะ"ฯ  

 ตอนทีท่า่นมาอยูว่ดัธรรมสถติใหม่ๆ  การคมนาคมระหวา่งกรงุเทพฯกบัวดัรูส้กึลําบากมาก
ไมเ่หมอืนทกุวนันี ้คนืวนัหนึง่ในระหวา่งนัน้มผีูห้ญงิคนหนึง่อตุสา่หเ์ดนิทางหลายชัว่โมง
จากกรงุเทพฯคนเดยีว เพือ่ใหท้า่นพอ่ชว่ยแกปั้ญหาชวีติกวา่จะแกไ้ดเ้ป็นทีส่บายใจเขา 
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ก็ตอ้งใชเ้วลาอกีหลายชัว่โมง หลงัจากเขากลบัแลว้ ทา่นพอ่ก็พดูกบัพระลกูศษิยว์า่ "ที่
เราอยูไ่กลออกไปอยา่งนีก้็ดอียูอ่ยา่ง ถา้เราอยูใ่กลก้รงุเทพฯ พวกทีอ่ยูว่า่งๆเปลา่ๆ ไมรู่ ้
จะทําอะไร กม็าหาเรางา่ยๆ เราก็ตอ้งน่ังคยุกบัเขา เสยีเวลาเปลา่ๆ แตเ่วลาเรามาอยูท่ีน่ี้
ยงัมคีนมาหาเรา แสดงวา่เขาตอ้งการความชว่ยเหลอืจากเราจรงิๆ ทนีีเ้ราจะพดูกบัเขา
สกัเทา่ไร ก็ไมเ่สยีเวลา"ฯ  

 "ถา้ใครมาหาผม ผมก็ใหน่ั้งสมาธกิอ่น ใหเ้ขารูจั้กทําใจใหส้งบ จากนัน้ถา้มอีะไรก็คอ่ยวา่
กนัไป ถา้จะพดูอะไรใหเ้ขา ในเมือ่ใจเขายงัไมส่งบก็พดูกนัไมรู่เ้รือ่ง"ฯ  

 "คนทีม่อีาการวปัิสสนู เราไมต่อ้งไปชีแ้จงเหตผุลอะไรกบัเขาหรอก ถา้เขาไมเ่ชือ่เรา 
๑๐๐ % เรายิง่พดู เขาก็ยิง่ยดึในความเห็นของเขา ถา้เขาเชือ่ในเราจรงิๆ เราไมต่อ้งพดู
อะไรมากมาย แคคํ่าสองคําเขาก็หายไปเอง"ฯ  

 วนัหนึง่ทา่นพอ่เลา่ถงึเรือ่งอดตีในสมยัทีท่า่นพอ่ลยีงัมชีวีติอยูว่า่ มพีระนักเขยีนชือ่ดงัไป
วดัอโศการามเพือ่โตว้าทกีบัทา่นพอ่ เริม่แรกทีเ่ดยีวพระองคนั์น้ถามทา่นพอ่ใหญว่า่ 
"หนิยานกบัมหายาน อยา่งไหนจะดกีวา่กนั" (เพราะองคน์ีเ้คยหาวา่ทา่นพอ่ใหญส่อน
อทิธฤิทธิแ์บบมหายาน)  
 
ทา่นพอ่ใหญก่็ตอบวา่ "ยานแปลวา่อะไร ยาน (ญาณ) แปลวา่ ความรูม้หา แปลวา่ ใหญ ่
ถา้ความรูม้นัใหญ ่จะเสยีหายตรงไหน"  
 
พระองคนั์น้ตอบไมไ่ด ้จงึลากลบั"ฯ  

 โยมบดิาของพระทีเ่ป็นลกูศษิยท์า่นพอ่เห็นวา่ พระลกูชายมคีวามเป็นอยูลํ่าบากมาก จงึ
เขยีนจดหมายมาชวนใหส้กึกลบับา้น ทํามาหากนิมลีกูมเีมยี เมือ่พระองคนั์น้นําเรือ่งนีม้า
เลา่ถวายทา่นพอ่ ทา่นพอ่ก็บอกวา่ "เขาวา่สขุของเขาดวีเิศษ แตไ่ปดซู ิมนัเป็นสขุอะไร 
ก็สขุเน่าๆ น่ันแหละ ไอส้ขุดกีวา่นัน้ไมม่หีรอื"ฯ 
 
เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งของแมช่ ีแตเ่ป็นคตทิีใ่ชไ้ดด้กีบัพระก็ได ้คอืมแีมช่คีนหนึง่คดิจะสกึ
กลบัไปอยูบ่า้น จงึมาปรกึษากบัทา่นพอ่ ทา่นก็แนะนําวา่ "ใหถ้ามตวัเองซวิา่ เราจะไปใน
บว่ง หรอืจะไปนอกบว่ง" ผลสดุทา้ยแมช่คีนนัน้ตัดสนิใจวา่จะไปนอกบว่งดกีวา่ฯ 
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สมาธ ิ

"รา่งกายเรยีก "ไอใ้บ"้ เพราะมนัพดูอะไรของมนัเองไมไ่ด ้จติก็เรยีก "ไอบ้า้"เพราะมนัคดิของมนั
ไดร้อ้ยแปดพันอยา่งเราตอ้งคมุ ไอบ้า้ใหอ้ยูจ่งึจะเป็นสขุทัง้คู"่ฯ 

 มหีลายครัง้ทีค่นมาพดูกบัทา่นพอ่ วา่ตวัเองทํางานหนักมภีาระมาก จงึไมม่เีวลาน่ัง
ภาวนา และมหีลายครัง้ทีท่า่นพอ่จะยอ้นถามเขาวา่ "แลว้ตายแลว้ จะมเีวลาหรอื"ฯ  

 "ใหภ้าวนาอยา่มวัแตห่ว่งนอน นอนกนัมาไมรู่ก้ ีช่าตแิลว้ ไมรู่จั้กอิม่สกัท ีมวัแตเ่ป็นผู ้
ประมาท ไมรู่จั้กรักษามนุษยสมบตัเิอาไว ้ระวงัจะเหลอืไมเ่ทา่เกา่"ฯ  

 "คนเราทกุคนตอ้งการความสขุ แตส่ว่นใหญไ่มส่นใจสรา้งเหตขุองความสขุ จะเอาแตผ่ล
อยา่งเดยีว แตถ่า้เราไมส่นใจกบัตวัเหต ุตวัผลจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร"ฯ  

 "เรยีน พทุ - โธ แคน่ีก้็พอ เรยีนอยา่งอืน่ไมรู่จั้กจบ ไมเ่ป็นไปเพือ่พน้ทกุขพ์ทุ - โธ ตวั
เดยีว ถา้เรยีนจงไดเ้มือ่ไหรก่็สบายเทา่นัน้"ฯ  

 "คดิอะไร ก็ทําใจใหเ้ป็นหนึง่ แลว้จะสําเร็จ"ฯ  

 "เมือ่คดิที ่พทุโธ แลว้ไมต่อ้งลงัเลสงสยัวา่ จะน่ังไมไ่ดด้ ีถา้ตัง้ใจแลว้ มนัตอ้งได ้สิง่ที่
เกดิรอบตวัเราเป็นมารผจญ เขาจะเลน่ละครอะไร เราก็ดไูปไมใ่ชว่า่ไปเลน่กบัเขาดว้ย"ฯ  

 "จติเปรยีบเหมอืนพระราชา อารมณ์ทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเสนา เราอยา่เป็นพระราชาที่
หเูบา"ฯ  

 "เวลาภาวนาอยา่ไปกลวัวา่ ภาวนาแลว้จะเป็นน่ันเป็นนี ่เพราะเป็นของทีแ่กก้นัได ้ใหก้ลัว
อยา่งเดยีววา่ จะภาวนาไมเ่ป็น"ฯ  

 ครัง้หนึง่มฆีราวาสคณะหนึง่ทีเ่คยศกึษาวชิาอภธิรรม มาขอฝึกใจกบัทา่นพอ่ แตเ่มือ่ทา่น
บอกใหน่ั้งหลบัตา เขาก็ปฏเิสธทนัท ีโดยอา้งวา่ ไมอ่ยากฝึกสมาธเิพราะกลวัจะตดิฌาน 
แลว้ไปเกดิเป็นพรหม ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "จะกลวัทําไม ขนาดพระอนาคาม ียงัเกดิเป็น
พรหม ไหนๆเกดิเป็นพรหมยงัดกีวา่เกดิเป็นหมา"ฯ  

 เวลามใีครฝึกกบัทา่นพอ่ ทา่นไมค่อ่ยจะอธบิายอะไรใหล้ว่งหนา้ เมือ่รูจั้กหลกัเบือ้งตน้ 
ทา่นก็ใหน่ั้งไปเลย ถา้จติเกดิอาการอะไรขึน้มาจากการปฏบิตั ิทา่นจงึจะอธบิายวธิแีกไ้ข 
วธิปีฏบิตัขิัน้ตอ่ไป ครัง้หนึง่มฆีราวาสคนหนึง่ ทีเ่คยผา่นครบูาอาจารยม์ากตอ่มาก มา
ถามปัญหาธรรมะกบัทา่นพอ่ในเชงิลองภมูทิา่น ทา่นก็ยอ้นถามวา่ "ใจเป็นหรอืยงั" เขาก็
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ตอบวา่ "ยงั" ทา่นจงึบอกวา่ "ถา้ยงังัน้ จะไมข่อตอบ เพราะถา้ตอบเมือ่ใจยงัไมเ่ป็น ก็จะ
เป็นแคส่ญัญาไมใ่ชต่วัจรงิของธรรมะ"ฯ  

 อกีครัง้หนึง่มลีกูศษิยท์ีฝึ่กภาวนากบัทา่นพอ่ แลว้เห็นวา่การปฏบิตัขิองตนไดร้ดุหนา้
อยา่งรวดเร็ว จงึอยากทราบวา่ขัน้ตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร แตเ่มือ่ถามทา่นพอ่ ทา่นก็ตอบวา่ 
"ไมบ่อก ถา้บอกเดีย๋วจะเป็นผูรู้ก้อ่นเกดิ ผูเ้ลศิกอ่นทํา แลว้กลายเป็นผูว้เิศษไปเลย ไม่
เอา ใหทํ้าเอาเอง เดีย๋วจะรูเ้อง"ฯ  

 การปฏบิตัจิะใหเ้ป็นไปตามทีเ่รานกึคดิไมไ่ดน้ะ ใจของเรามขีัน้มตีอนของเขา เราตอ้งให ้
การปฏบิตัเิป็นไปตามขัน้ตอนของเขา เราจงึจะไดผ้ล ไมอ่ยา่งนัน้จะกลายเป็นอรหนัตด์บิ
ขึน้มา"ฯ  

 "คนเราตอ้งบา้ภาวนา จงึจะภาวนาไดด้"ีฯ  

 "อะไรๆ ก็ขึน้อยูก่บัความสงัเกตของเรา ถา้ความสงัเกตของเรายงัหยาบๆ เราจะไดแ้ต่
ของหยาบๆ การภาวนาของเราก็ไมม่ทีางทีจ่ะเจรญิกา้วหนา้ไปได"้ฯ  

 "มสีตทํิาใหเ้กดิปัญญา มศีรัทธาทําใหเ้กดิความเพยีร"ฯ  

 "ความเพยีรเป็นเรือ่งของใจ ไมใ่ชเ่รือ่งอริยิาบถ คอื จะทําอะไรก็ตาม ตอ้งรักษาสตไิว ้
เรือ่ยๆ อยา่ใหข้าด ไมว่า่เราจะทําอะไรก็ใหใ้จมคีวามเพยีรอยูใ่นตวั"ฯ  

 "การรักษาสตเิป็นเรือ่งรูน้ดิๆ แตต่อ้งทําใหเ้ป็นนติย"์ฯ  

 "อยา่ทําตวัเป็นไมห้ลกัปักขีเ้ลน เคยเห็นไหม ไมห้ลกัปักขีเ้ลน ปักลงไปก็คลอนไป
คลอนมา ทําอะไรก็ตอ้งทําใหม้นัจรงิใหม้ัน่ ใหห้นึง่จรงิๆ อยา่งลมนี ้เอาใหเ้ป็นทีห่นึง่ ปัก
มนัลงแลว้ใหม้นัมัน่คงจรงิๆ อยา่ใหม้นัคลอนแคลนงอ่นแงน่"ฯ  

 "อยา่ทําแคถ่กูใจ ตอ้งทําใหถ้งึใจ"ฯ  

 "คนเราเวลาน่ังภาวนา กวา่ใจจะสงบได ้ก็ตอ้งใชเ้วลานาน แตพ่อจะออกจากทีน่ั่งก็ทิง้
เลย อยา่งนีเ้รยีกวา่ เวลาขึน้บา้นก็ขึน้บนัได เวลาลงก็กระโดดลงหนา้ตา่ง"ฯ  

 ลกูศษิยค์นหนึง่น่ังภาวนากบัทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ จนรูส้กึวา่ใจสบายเบกิบานเป็นพเิศษ แต่
เมือ่กลบัไปถงึบา้น แทนทีจ่ะรักษาอารมณ์นัน้ไว ้ไปมวัแตฟั่งทกุขข์องเพือ่น จนจติของ
ตนเองทีไ่มไ่ดรั้กษาไวนั้น้ พลอยเป็นทกุขไ์ปดว้ย วนัตอ่มา พอกลบัไปถงึวดัแลว้เลา่ให ้
ทา่นพอ่ฟัง ทา่นก็บอกวา่ "นีเ่รามาเอาทองไปแลกกบัขี"้ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่หายหนา้จากทา่นไปหลายเดอืน พอกลบัมาหาทา่นอกี ก็เลา่ถวายทา่นฟัง
วา่ "ทีห่นูหายไปนัน้ ก็เพราะทีทํ่างานสัง่ใหไ้ปเรยีนพเิศษ ในระหวา่งนัน้ไมม่เีวลาน่ัง
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ภาวนาเลย แตต่อนนีเ้รยีนจบแลว้ ใจคดิแตอ่ยากภาวนา งานการอะไร ก็ไมอ่ยากทํา 
อยากทําแตส่งบอยูล่กูเดยีว" ในขณะทีเ่ขาเลา่ถวายทา่นพอ่ แตท่า่นกลบับอกเขาวา่ "ที่
ไมอ่ยากทํางานนัน้เป็นกเิลสไมใ่ชห่รอื คนภาวนาทํางานไมไ่ดห้รอืไง"ฯ  

 "การภาวนาไมใ่ชว่า่จะใหใ้จอยูว่า่งๆ นะ ใจของเราตอ้งมงีานทํา การปลอ่ยใหว้า่งๆ เดีย๋ว
อะไรๆ ก็เขา้ได ้ดกี็เขา้ได ้ไมด่กี็เขา้ได ้เหมอืนเราเปิดประตบูา้นทิง้ไว ้อะไรๆก็เดนิเขา้
ไปบา้นเราได"้ฯ  

 มลีกูศษิยค์นหนึง่ฝึกภาวนากบัทา่นพอ่หลายๆวนั ตอ่ๆกนั วนัหนึง่หลงัจากน่ังเสร็จแลว้ 
ไดป้รารภกบัทา่นวา่ "ทําไมวนันีน่ั้งไดไ้มด่เีหมอืนวันกอ่นๆ" ทา่นพอ่บอกวา่ "การน่ังก็
เหมอืนเราใสเ่สือ้ วนันีก้็ใสส่ขีาว พรุง่นีก้็ใสส่แีดงสเีหลอืงฯลฯ คอื ตอ้งมเีปลีย่นอยูเ่รือ่ย 
จะใสช่ดุเดยีวกนัทกุๆวนั ก็เป็นไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้เขาจะใสส่อีะไร เราก็ดเูขาไป อยา่ดี
ใจเสยีใจกบัเขา"ฯ  

 คนือกีวนัหนึง่ ศษิยค์นนัน้น่ังภาวนาเกดิอารมณ์ดจีนนกึวา่ตอ่ไปนีอ้ารมณ์ไมด่จีะไม่
สามารถแทรกแซงเขา้ไปในดวงจติไดอ้กีเลย แตต่อ่ไปก็เกดิอารมณ์ไมด่เีขา้จนได ้จงึ
เอาเรือ่งนีม้ากราบเรยีนถามทา่นพอ่ ทา่นก็บอกวา่ "การเลีย้งจติ ก็เหมอืนเลีย้งลกู ตอ้งมี
ดบีา้ง ไมด่บีา้ง ถา้จะเอาเฉพาะเวลาเขาด ีมนัจะไปกนัใหญ ่ฉะนัน้เราก็ตอ้งทําใจใหเ้ป็น
กลาง อยา่ไปเขา้กบัฝ่ายดแีละฝ่ายไมด่"ีฯ  

 "ภาวนาดอียา่ไปดใีจ ภาวนาไมด่อียา่ไปเสยีใจ ใหด้เูอาเฉยๆ วา่ทีภ่าวนาด ี- ไมด่นัีน้ 
เป็นเพราะอะไร ถา้เราสงัเกตได ้อกีไมน่านก็จะกลายเป็นวชิชาขึน้มาในตวัเรา"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่น่ังภาวนากบัทา่นพอ่ รูส้กึวา่จติปลอดโปรง่เบาสบายมาก พจิารณาธาตไุด ้
ชดัเจนตามทีท่า่นพอ่สอนไว ้แตว่นัตอ่มาน่ังภาวนาแลว้ไมไ่ดเ้รือ่ง เมือ่เขาออกจากสมาธ ิ
ทา่นพอ่ก็ถามวา่ "น่ังวนันีเ้ป็นไงบา้ง" เขาก็ตอบวา่ "เมือ่วานนีเ้หมอืนคนฉลาด แตว่นันี้
เหมอืนคนโง"่ ทา่นพอ่ก็ถามตอ่ไปวา่ "แลว้คนโงก่บัคนฉลาด เป็นคนเดยีวกนัหรอืเปลา่"
ฯ  

 ศษิยอ์กีคนหนึง่ หลงัจากปฏบิตัธิรรมกบัทา่นพอ่เป็นเวลาพอสมควรไดป้รารภกบัทา่นวา่ 
เมือ่ปฏบิตัแิลว้รูส้กึวา่จติยิง่สกปรกวุน่วายกวา่เดมิ ทา่นก็ตอบวา่ "อนันัน้แน่นอนซ ิเปรยีบ
เหมอืนบา้นเรา ถา้เราถพูืน้อยูเ่สมอแลว้ มฝีุ่ น มขียะ อะไรอยูน่ดิหน่อย เราจะทนไมไ่ด ้
ยิง่บา้นเราสะอาดเทา่ไร เราก็ยิง่เห็นความสกปรกไดง้า่ยเทา่นัน้ จติเราเมือ่ไมช่าํระอะไร
เลย เราก็สามารถนอนอยูก่ลางดนิกลางหญา้ โดยไมรู่ส้กึอะไรเลย แตถ่า้เรานอนอยูบ่น
พืน้ทีส่ะอาดแลว้ มฝีุ่ นอยูน่ดิเดยีว เราก็จําเป็นตอ้งไปปัด ไปกวาด เราจะไมส่ามารถทน
อยูก่บัความสกปรกนัน้ได"้ฯ  
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 "ถา้ไปยนิดใีนความเป็นของผูอ้ืน่ก็เทา่กบัวา่เราไปยนิดใีนทรัพยส์นิของคนอืน่เขา แลว้
มนัจะไดอ้ะไร ใหส้นใจในสมบตัขิองเราเองดกีวา่"ฯ  

 "เมตตา กรณุา ถา้ขาดอเุบกขา ก็ยงัเป็นทกุขอ์ยู ่ฉะนัน้ใจของเรา ตอ้งมฌีาน สิง่เหลา่นี้
จงึจะสมบรูณ์ได"้ฯ  

 "การภาวนาของเราไมต่อ้งไปบนัทกึไวน้ะ ถา้บนัทกึไวเ้ดีย๋วเราจะภาวนาเพือ่ใหม้นัเกดิ
เป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้เพือ่จะใหม้เีรือ่งบนัทกึ แลว้เราจะไดแ้ตข่องปลอม"ฯ  

 "สมาธขิองเราตอ้งใหเ้ป็น สมัมา นะ คอื พอดสีมํา่เสมอ อยูเ่รือ่ย ทกุอริยิาบถ ยนื เดนิ 
น่ัน นอน อยา่ใหม้ขี ึน้มลีง"ฯ  

 "ตอ้งรูจั้กทํา รูจั้กรักษา รูจั้กใช"้ฯ  

 "พอเราจับจติใหอ้ยู ่มนัตอ้งอยูก่บัปัจจบุนัอยา่งเดยีว ไมไ่ดว้อกแวก ถงึเรือ่งอดตี - 
อนาคต น่ันแหละ เราจะใชม้นัทําอะไรไดต้ามทีเ่ราตอ้งการ"ฯ  

 วนัหนึง่มลีกูศษิยม์าบน่ใหท้า่นพอ่ฟังวา่ ตวัเองฝึกภาวนามาหลายปี แตไ่มเ่ห็นมนัได ้
อะไรขึน้มา ทา่นพอ่ก็ตอบทนัท ี"เขาภาวนาเพือ่ใหล้ะ ไมภ่าวนาเพือ่ใหเ้อา"ฯ  

 คนืวนัหนึง่ หลงัจากพาลกูศษิยฆ์ราวาสทํางานทีว่ัด ทา่นพอ่ก็พาใหน่ั้งภาวนาทีเ่จดยี ์
โยมคนหนึง่รูส้กึเพลยีมาก แตย่งัฝืนน่ังเพราะเกรงใจทา่นพอ่น่ังไป น่ังไป รูส้กึวา่ใจ
เหลอือยูน่ดิเดยีวกลวัใจจะขาด พอดทีา่นพอ่เดนิผา่นแลว้พดูขึน้มาวา่ "ตายเตยไมต่อ้ง
กลวั คนเราก็ตายอยูแ่ลว้ทกุลมหายใจเขา้ - ออก"  
 
ทําใหโ้ยมคนนัน้เกดิกําลังใจทีจ่ะน่ังตอ่สูก้บัความเพลยีนัน้ไดต้อ่ไปฯ  

 "การภาวนา ก็คอืการฝึกตาย เพือ่เราจะได ้ตายเป็น"ฯ 
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ลม 

เคยมชีาวตา่งประเทศมาขอฝึกภาวนากบัทา่น แตก่อ่นทีจ่ะลงมอืฝึก เขาก็ถามทา่นพอ่วา่ ทีเ่ขา
นับถอืศาสนาครสิตนั์น้จะเป็นอปุสรรคไหม ทา่นก็ตอบวา่ "ไมห่รอก เราจะดลูม ลมนีไ้มใ่ชข่อง
พทุธ ของครสิต ์หรอืของใครทัง้นัน้ แตเ่ป็นของกลางในโลกทีใ่ครๆ ก็ดไูด ้ลองภาวนาดลูมจน
เห็นจติ รูจ้ติตวัเอง แลว้เรือ่งทีจ่ะนับถอืศาสนาอะไรจะไมเ่ป็นปัญหา เพราะเราเอาเรือ่งจติมาพดู
กนั ไมไ่ดเ้อาเรือ่งศาสนามาวา่กนั อยา่งนีก้็เรยีกวา่ พดูกนัรูเ้รือ่ง"ฯ 

 "การทีจั่บใจใหอ้ยูนั่น้ ก็เหมอืนเราจับปลาไหล จะโดดลงไปในขีเ้ลน จับเอาเฉยๆ มนัก็
ดิน้หน ีตอ้งหาอะไรทีม่นัชอบ อยา่งทีเ่ขาเอาหมาเน่าใสไ่ห แลว้ฝังในขีเ้ลน ปลาไหลมนั
ชอบมนัก็มาเอง ใจเราก็เหมอืนกนั ตอ้งหาอะไรทีม่นัชอบ เชน่ ทําลมใหส้บายๆจนมนั
สบายไปทัว่ตวั ทีน่ีใ้จก็ชอบ ความสบายมนัก็มาเอง แลว้เราก็จับมนัไดง้า่ยๆ"ฯ  

 "ตอ้งรูล้มอยูเ่สมอ มนัก็ครองสขุได ้จะเอามนุษยส์มบตั ิสวรรคส์มบตั ินพิพานสมบตั ิมนั
ก็อยูท่ีล่มนีแ้หละ ถา้มวัแตส่นุกเพลดิเพลนิจนลมืลมก็จะหมดสขุได ้ฉะนัน้ตอ้งรูจั้ก
สงัเกตลมเขา้-ออก อยูต่ลอดเวลา ตอ้งสนใจเขาบา้งวา่ เขาอยูอ่ยา่งไร อยา่ปลอ่ยใหเ้ขา
อยูค่นเดยีว เมือ่รูจั้กความเป็นอยูข่องเขาแลว้ทัง้ยนื เดนิ น่ัง นอน รูห้มด วา่เขาอยู่
อยา่งไร ทนีีแ้หละจะเอาอะไรก็ไดท้กุอยา่ง กายก็เบา ใจก็เบา จะสขุอยูต่ลอดเวลา"ฯ  

 "ลมสามารถพาไปถงึนพิพานไดน้ะ"ฯ  

 "เริม่แรกใหด้ลูมทีม่อียู ่ไมต่อ้งไปปรงุไปแตง่อะไรมากมาย"ฯ  

 "เวลาจติอยูก่บัลมแลว้ ไมต่อ้งวา่พทุโธก็ได ้เหมอืนเราเรยีกควายของเรา พอควาย
มาแลว้จะเรยีกชือ่มนัอกีทําไม"ฯ  

 "ใหล้มกบัจติเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เอาใหเ้ป็นหนึง่ อยา่ใหม้สีอง"ฯ  

 "ใหเ้กาะลมไว ้เหมอืนอยา่งมดแดงเวลามนักดั มนัก็ไมย่อมปลอ่ย"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่ เมือ่ฟังทา่นพอ่สอนใหจั้บลมไวแ้ลว้ ก็ไมเ่ขา้ใจความหมายของทา่น กลบั
น่ังภาวนาเกร็งเนือ้เกร็งตัว อยูเ่พือ่กกัขงัลมไว ้แตทํ่าใหรู้ส้กึเหนือ่ยไมส่บาย ตอ่มาวนั
หนึง่ในขณะน่ังรถเมลไ์ปวดัมกฏุฯ เขาก็สมาธอิยู ่สงัเกตไดว้า่ ถา้ปลอ่ยลมตามธรรมชาต ิ
ก็รูส้กึสบายขึน้ ทัง้ใจก็ไมห่นจีากลมดว้ย พอถงึวดัมกฏุฯ เขาก็บน่กบัทา่นพอ่ "ทําไม
ทา่นพอ่สอนใหจั้บลมไว ้ยิง่จับก็ยิง่ไมส่บาย ตอ้งปลอ่ยตามธรรมชาตจิงึจะด"ี ทา่พอ่ก็
หวัเราะ ตอบวา่ "ก็ไมไ่ดห้มายความวา่อยา่งนัน้ "จับ" หมายความวา่ เกาะ ตดิตามเขาอยู ่
ไมห่นจีากเขา เราไมต่อ้งไปบบีบงัคบั สะกดเขาไว ้เขาจะเป็นยงัไงก็ดเูขาไปเรือ่ย"ฯ  
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 "การทีเ่ราสงัเกตลมนัน้เป็นตวัเหต ุสว่นความสขุทีเ่กดิขึน้เป็นตวัผล ตอ้งสนใจกบัตวัเหตุ
มากๆ ถา้เราทิง้เหตไุปเพลนิกบัตวัผล เดีย๋วมนัจะหมด แลว้เราจะไมไ่ดอ้ะไรเลย"ฯ  

 "เมือ่รูล้มแลว้ ก็ตอ้งใหรู้จ้รงิๆ ไมใ่ชส่กัแตว่า่รูเ้ฉยๆ"ฯ  

 "การดลูมตอ้งเอาความสบายเป็นหลัก ถา้ลมสบาย-ใจสบาย น่ันแหละใชไ้ด ้ถา้ลมไม่
สบาย-ใจไมส่บาย อนันัน้ตอ้งแกไ้ข"ฯ  

 "เวลาภาวนาตอ้งใชค้วามสงัเกตเป็นขอ้ใหญ ่ถา้รูส้กึไมส่บายใหแ้กไ้ขปรับปรงุ แกไ้ขลม
ใหส้บายขึน้ ถา้รูส้กึหนักก็นกึแผล่มใหม้นัเบา ใหน้กึวา่ลมเขา้-ออก ไดท้กุขมุขน"ฯ  

 "ทีท่า่นบอกวา่ใหกํ้าหนดลมในสว่นตา่งๆของรา่งกาย หมายความวา่ ใหกํ้าหนด
ความรูส้กึทีม่อียูใ่นตวั"ฯ  

 "ลม เราจะเอาเป็นทีพั่กของใจก็ได ้เป็นทีพ่จิารณาก็ได ้เวลาจติไมย่อมลง ก็แสดงวา่มนั
อยากทํางาน เราก็หางานใหม้นัทํา คอืใหม้นัไปพจิารณาลมในสว่นตา่งๆของรา่งกาย วา่
ตรงไหนลมเดนิสะดวกด ีตรงไหนลมเดนิไมส่ะดวก แตอ่ยา่ใหใ้จหนอีอกจากกายนะ ให ้
มนัวนเวยีนอยูใ่นนัน้ จนมนัเหนือ่ย พอเหนือ่ย แลว้มนัจะหาทีพั่กหยดุกบัที ่โดยเราไม่
ตอ้งไปกดไปบงัคบัมนั"ฯ  

 "ทําลมใหม้ันเหนยีว แลว้นกึใหร้ะเบดิออกทกุสว่นของรา่งกาย"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่ชอบบรหิารรา่งกาย เลน่โยคะ ออกกําลงัเป็นประจํา จนทา่นพอ่อาจจะเห็น
วา่เกนิพอด ีทา่นก็แนะนําวา่ "จะบรหิารรา่งกายก็ใชล้มบรหิาร น่ังภาวนาก็แผล่มใหท้ัง่ตัว 
อวยัวะนอ้ยใหญท่กุอยา่ง จติก็ฝึกไปดว้ย รา่งกายก็แข็งแรงไปดว้ย ไมต่อ้งไปออกทา่
ออกทางอะไรมากมาย"ฯ  

 แลว้มศีษิยค์นหนึง่เป็นคนขีโ้รค เดีย๋วเป็นน่ัน เดีย๋วเป็นนี ่เจ็บไขไ้ดป่้วยสารพัดอยา่ง 
ทา่นพอ่จงึสอนเขาวา่ "เชา้ขึน้มาทกุวนั ใหน่ั้งภาวนาตรวจโรคของตวัเองวา่มนัเจ็บ
ตรงไหน มนัปวดตรงไหน แลว้ก็ใชล้มรักษา ทีห่นักก็จะเบา ทีเ่บาก็จะหาย แตจ่ะหายไม่
หายไมต่อ้งเอาเป็นอารมณ์ เราก็ตรวจของเราใหอ้ยูก่บัเนือ้กบัตวั ใหม้พีลงัจนมนัอยู่
เหนอืความเจ็บป่วยไปได"้ฯ  

 "การภาวนาของเราจะตอ้งมปีีตเิป็นเครีอ่งหลอ่เลีย้ง ไมอ่ยา่งนัน้ทําไปๆมันจะเหีย่วแหง้
เกนิไป"ฯ  

 "คนปฏบิตัพิอปฏบิตัไิดก้็เปรยีบเหมอืนวา่วตดิลมแลว้ มนัไมอ่ยากจะลง"ฯ  
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 "เขา้ธาตถุงึลมทีส่มํา่เสมอ เมือ่เห็นแสงนวลขาวใหน้อ้มเขา้มาในตวั จติก็จะนิง่ กายก็เบา 
กายจะขาวสะอาดหมดไปทัง้ตวั ใจก็จะเป็นสขุ"ฯ  

 "พอลมเต็มอิม่ก็เหมอืนน้ําเต็มโอง่ ถงึจะเทเขา้ไปอกีสกัเทา่ไร มนัก็เก็บไดอ้ยูแ่คนั่น้ มนั
ก็พอดขีองมนัเอง"ฯ  

 "การภาวนาตอ้งทิง้เป็นขัน้ๆ เหมอืนเขายงิจรวดในอวกาศ พอพน้จากโลก แลว้กระสวย
อวกาศก็ตอ้งทิง้ยานแม ่จงึจะไปถงึโลกพระจันทรไ์ด"้ฯ  

 "เวลาจติอยูต่วัแลว้ ถงึจะทิง้ลมมนัก็ไมว่อกแวกไปไหน เหมอืนเราเทปนู ถา้ปนูยงัไม่
แข็งตวั เรายงัทิง้แบบไมไ่ด ้แตเ่มือ่ปนูแข็งตวัดแีลว้ มนัก็อยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัแบบ"ฯ  

 "กระจายลมแลว้ จนกายเบา ไมม่ตีวั เหลอืแตต่วัรู ้จติก็จะใสเหมอืนน้ําทีใ่ส เราชะโงกลง
ไปในน้ําก็เห็นหนา้ตวัเอง จะไดเ้ห็นจติตวัเองวา่เป็นยงัไง"   

 "พอลมเต็มเราก็วางซะ แลว้นกึถงึธาตไุป ธาตน้ํุา ธาตดุนิทีล่ะอยา่งๆ พอกําหนดธาตไุด ้
ชดัเจน เราก็ผสมธาต ุคอืรวมใหพ้อดทีกุอยา่ง ไมร่อ้นเกนิไป ไมห่นาวเกนิไป ไมห่นัก
เกนิไป ไมเ่บาเกนิไป พอดทีกุสว่น แลว้ก็วางอกี ใหอ้ยูก่บัธาตคุวามวา่ง เมือ่อยูก่บัความ
วา่งจนชาํนาญพอแลว้ เราก็ดวูา่ อะไรทีว่า่"วา่ง" แลว้ก็กลบัมาหาตวัผูรู้ ้เมือ่ใจเป็นหนึง่
อยา่งนีแ้ลว้ เราก็วางอาการของความเป็นหนึง่ แลว้ดซูวิา่ อะไรทีม่นัยงัเหลอือยูใ่นทีนั่น้" 
 
"พอเราทําอยา่งนีไ้ด ้เราก็ฝึกเขา้-ฝึกออกจนชาํนาญ แลว้พจิารณาดอูาการของใจ ตอน
ทีม่นัเขา้-ออกอยูนั่น้ ปัญญาก็เริม่ปรากฏในทีน่ั่น"ฯ  

 "การพจิารณาตวัเอง เรือ่งธาตจุะตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก เราแยกธาต ุรวมธาต ุเหมอืนเรา
เรยีนแมก่บ แมเ่กย ตอ่ไปเราจะสรา้งผสมอะไรก็ได"้ฯ  

 "ฐานอนันี ้เอาใหม้ัน่คงก็แลว้กนั แลว้ตอ่จากนัน้จะสรา้งกีช่ัน้ๆ มนัก็เร็ว"ฯ  

 "จะวา่งา่ยก็งา่ย จะวา่ยากมนัก็ยาก มนัอยูท่ีต่วัเรา"ฯ  

 "หลกัอานาปานท์ีท่า่นพอ่ใหญเ่ขยีนไวใ้นตําราเป็นแตห่ลกัใหญ่ๆ เทา่นัน้ สว่นปลกียอ่ย
นัน้เราตอ้งปฏภิาณของเราเอง เอาหลักวชิาของทา่นดดัแปลงพลกิแพลง ใหเ้ขา้กบัจรติ
ของเรา เราจงึจะไดผ้ล"ฯ  

 "ทีห่นังสอืเขาวา่ อาปานสตเิป็นกรรมฐานทีถ่กูกบัจรติของทกุคนนัน้ทีจ่รงิไมใ่ช ่เพราะ
คนทีจ่ะกําหนดลมไดผ้ล ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามละเอยีด"ฯ  
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 "เคยมคีรบูาอาจารยม์าวา่ทา่นพอ่ใหญ ่"ทําไมสอนคนใหด้ลูม มนัจะมอีะไรใหด้ ูมแีตส่ดู
เขา้-สดูออก แลว้ดแูคน่ีจ้ะเกดิปัญญาไดอ้ยา่งไร" ทา่นพอ่ใหญก่็ตอบวา่ "ถา้ดแูคนั่น้ ก็
ไดอ้ยูแ่คนั่น้"ฯ 
 
นีเ่ป็นปัญหาของคนดไูมเ่ป็นฯ  

 มลีกูศษิยค์นหนึง่เลา่ถวายทา่นพอ่ฟัง วา่ แตก่อ่นเขานกึวา่ทีท่า่นพอ่ใหไ้ลล่ม ขยายลม 
กําหนดธาต ุเลน่ธาต ุลฯ เหลา่นี ้เป็นแคอ่บุายใหใ้จสงบสบายๆ เทา่นัน้ แตภ่ายหลงัจงึรู ้
วา่เป็นอบุายวปัิสสนาสําหรับเกดิปัญญาดว้ย ทา่นพอ่ก็ยอ้นถามวา่ "เพิง่จะรูห้รอื" ๒-๓ 
วนัตอ่มา ทา่นก็เลา่เหตกุารณ์นีใ้หศ้ษิยอ์กีคนฟัง แลว้พดูตอนทา้ยวา่ "ดซู ิขนาดคําสอน
ของพระพทุธเจา้เขายงัประมาทอยูไ่ด"้ฯ  

 "ผูม้ปัีญญายอ่มใชอ้ะไรๆ ใหเ้ป็นประโยชนไ์ดท้ัง้นัน้"ฯ  
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นมิติ 

สมยัหนึง่ทา่นพอ่ป่วยรักษาตวัอยูท่ีก่รงุเทพฯ แลว้พักทีว่ดัอโศการาม มคีณะอบุาสกิามาฝึก
ภาวนากบัทา่นทกุคนื คนืวนัหนึง่มอีบุาสกิาคนหนึง่ปรารภกบัทา่นวา่ ขณะทีน่ั่งภาวนานัน้ก็รูต้วัวา่
ใจไมว่อกแวกไปไหน อยูก่บัลมตลอดเวลา แตทํ่าไมไมม่นีมิติ เหมอืนเขาทัง้หลาย ทําใหรู้ส้กึ
นอ้ยใจเหมอืนกนั ทา่นพอ่ก็บอกวา่ "โยมโชคดรีูห้รอืเปลา่ คนทีม่นีมิติเรือ่งนัน้เรือ่งนีเ้ขา้มา
รบกวนอยูเ่รือ่ย สว่นโยมไมม่กีรรมอะไรมาตดัรอน ทําใจไดเ้ลย ไมต่อ้งวุน่วายกบัเรือ่งภายนอก"
ฯ 

 "ไมต่อ้งไปอศัจรรยพ์วกทีเ่ขามนีมิติหรอก นมิติก็คอืฝันนัน้เอง ทีจ่รงิก็ม ีไมจ่รงิก็ม ีเอา
แน่นอนไมไ่ด"้ฯ  

 โยมคนหนึง่น่ังฟังคนอืน่พดูกนัวา่ การน่ังสมาธโิดยไมม่นีมิติ คอื ทางสายตรง พอดโียม
คนนัน้มนีมิติบอ่ยๆ จงึเกดิสงสยัวา่ "ทําไมทางของเราขดๆเคีย้วๆ" เมือ่ไปถามทา่นพอ่ 
ทา่นก็ตอบวา่ "เรามนีมิติก็เหมอืนเรามตํีาลงึทีง่ามๆ อยูร่มิทาง เราก็เดนิไป เราก็เก็บไป
บา้ง เพือ่มขีองกนิขา้งหนา้ เราก็ถงึเหมอืนกนั สว่นเขาอาจจะเห็นแตไ่มเ่ก็บ หรอือาจจะ
ไมเ่ห็นก็ไดเ้พราะทางเขากนัดาร"ฯ  

 "นมิติ หรอืสิง่ทีม่าปรากฏใหเ้ราเห็นเวลาภาวนาจติสงบ ไมใ่ชว่า่จะไมใ่หส้นใจเอา
เสยีเลย เพราะนมิติบางอยา่งเราก็ตอ้งสนใจบา้งฉะนัน้ เมือ่อะไรมาปรากฏ บางครัง้เราก็
ตอ้งดวูา่มาปรากฏทําไม เพราะอะไร เพือ่อะไร"ฯ  

 "คนทีม่นีมิติ ดาบ ๒ คมอยูใ่นมอื ตอ้งใชใ้หด้ ีสิง่ทีเ่ขา้มา ประโยชนม์นัก็ม ีโทษมนัก็ม ี
ฉะนัน้ เราตอ้งรูจั้กคัน้ เอาแตป่ระโยชนจ์ากเขา"ฯ  

 ปกตถิา้ลกูศษิยค์นใดน่ังภาวนาเห็นภาพตวัเอง ทา่นพอ่จะใหแ้ยกธาตดุนิ น้ํา ลม ไฟ 
หรอือาการ ๓๒ ออกเป็นสว่นๆ แลว้เผาเป็นขีเ้ถา้ จากนัน้ก็ใหทํ้าแบบนีบ้อ่ยๆ จนชาํนาญ 
พอดมีศีษิยค์นหนึง่ฝึกแยกอาการ ๓๒ แบบนีท้กุวนัๆ แตพ่อแยกเสร็จแลว้ยงัไมท่นัเผา ก็
มตีวัเองใหมเ่กดิขึน้อกีขา้งๆ ตวัทีกํ่าลงัจะเผาอยู ่พอเตรยีมจะเผาตวัใหม ่ก็มตีวัเกดิขึน้
เรือ่ยๆ เรยีงเป็นตบั เหมอืนปลาทีเ่ตรยีมจะยา่ง ตวัเองเห็นแลว้ ก็รูส้กึเบือ่ในการทีจ่ะทํา
ตอ่ไปพอกลบัมาเลา่ใหท้า่นพอ่ฟัง ทา่นก็บอกวา่ "นี ่ทีใ่หทํ้าก็เพือ่ใหเ้บือ่ แตไ่มใ่ชใ่ห ้
เบือ่ในการทํา"ฯ  

 อบุายอกีอยา่งทีจ่ะใหใ้ชเ้วลาเห็นตวัเองในสมาธ ิคอื ใหถ้อยกลบัไปดวูา่ เวลาอยูใ่นทอ้ง
แมเ่ป็นอยา่งไร อาทติยแ์รก อาทติยท์ีส่องฯลฯ จนคลอดออกมา วนัแรก ๑ เดอืน ๒ 
เดอืนฯลฯ ๑ ปี ๒ ปี ไปเรือ่ยจนแกเ่ฒา่ พอดโียมคนหนึง่จะปฏบิตัติามนี ้แตก่็เห็นวา่มนั
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ชา้ จงึกําหนดทลีะ ๕ เดอืนบา้ง ๕ ปีบา้ง พอทา่นพอ่รูเ้ขา้ ทา่นก็วา่ "นีไ้ปขา้มขัน้ขา้ม
ตอน" ทา่นจงึตัง้กตกิาใหมว่า่ "ใหกํ้าหนดรา่งกาย แลว้ถอนผมทลีะเสน้วางลงไปในฝ่า
มอื แลว้แตจ่ะใหแ้หวง่แคไ่หน แลว้ก็ปลกูใหม ่ถา้ปลกูไมห่มด ไมใ่หอ้อกจากสมาธ ิถา้
จะขยุม้ออกเป็นแถวก็ได ้แตต่อ้งปลกูทลีะเสน้ใหไ้ด ้ตอ้งเอาใหล้ะเอยีด อยา่งนีจ้งึจะได ้
เรือ่ง"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่เคยถามทา่นพอ่ "ทําไมความรูค้วามเห็นทีเ่กดิจากสมาธ ิเกดิๆ ดบัๆ ไมใ่หรู้ ้
อะไรตลอดเรือ่ง" ทา่นก็ตอบวา่ "แผน่เสยีง ถา้เข็มจีต้ลอดตอ่เนือ่ง ก็ดงัตลอด ใหเ้รารู ้
ศพัทเ์สยีงตลอดเรือ่งนัน้ได ้แตถ่า้เราไมจ่ี ้จะรูเ้รือ่งไดอ้ยา่งไร"ฯ  

 มโียมคนหนึง่ เมือ่น่ังภาวนาแลว้มกัเห็นนมิติคนตายมาปรากฏอยูต่อ่หนา้แลว้ขอสว่นบญุ
ดว้ย ทําใหเ้ขาไมส่บายใจ จงึเลา่ใหท้า่นพอ่ฟังวา่ "มผีปีรากฏอยูต่อ่หนา้คะ่ทา่นพอ่" 
 
ทา่นก็ตอบวา่ "เขาไมใ่ชผ่ ีเขาก็คน" 
 
แตโ่ยมก็ย้ําอยูน่ั่น "เขาเป็นผจีรงิๆนะทา่นพอ่" 
 
ทา่นจงึดเุอา "ถา้เขาผ ีเราก็ผ ีถา้เห็นวา่เขาเป็นคน เราก็คน"ฯ  

 จากนัน้ทา่นก็สอนใหแ้ผเ่มตตาในเวลามปีรากฏการณ์อยา่งนี ้โยมก็ตัง้หนา้ตัง้ตาแผ่
เมตตาใหญ ่พอมอีะไรมาปรากฏก็แผท่นัท ีทา่นพอ่จงึสอนอกีตอ่ไปวา่ "เขามาปรากฏใน
นมิติไมใ่ชร่บีแผใ่หเ้ขาไป ตอ้งพจิารณาดกูอ่นวา่ ทําไมเขาเกดิในสภาพแบบนัน้ เขาทํา
กรรมอะไรไวจ้งึตอ้งเป็นอยา่งนัน้ แลว้เราจะเกดิธรรมะขึน้มาในใจของเราเอง"ฯ  

 ตอ่มาวนัหนึง่ โยมเห็นผูห้ญงิผอมๆ อุม้ลกูเล็กๆ ปรากฏในนมิติ ผูห้ญงิก็ใสเ่สือ้ขาด
มอมแมมไปหมด ลกูก็รอ้งไหไ้มห่ยดุ โยมจงึเกดิสงสารแลว้ก็ แผเ่มตตาให ้แตแ่ผ่
เทา่ไรๆ สองคนแมล่กูนัน้รับไมไ่ด ้ทําใหโ้ยมยิง่สงสารเขาใหญ ่จงึบอกทา่นพอ่วา่ 
อยากจะชว่ยสองคนนี ้แตช่ว่ยไมไ่ด ้ทา่นก็วา่ "เขาจะรับไดไ้มไ่ดเ้ป็นเรือ่งของเขา ไมใ่ช่

ธรุะของเรา วบิากของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนันะ เราใหเ้ขาแลว้ก็แลว้กนั ไมต่อ้งตดิตาม
ไปดผูลงาน หนา้ทีข่องเรามแีคไ่หนก็เอาแคนั่น้ เขามาขอเราก็มหีนา้ทีใ่ห ้เขาปรากฏให ้
เราเห็น เราจะไดรู้ใ้นเรือ่งผลของกรรมแคนั่น้พอแลว้ แลว้เราก็กลบัมาดลูมของเรา"ฯ  

 ตอ่จากนัน้โยมก็ปฏบิตัติามคําสอนของทา่นพอ่ จนกระทัง่วน้หนึง่เกดิสงสยัวา่ ในเมือ่แผ่
ใหเ้ขา ใหเ้ขา อยูเ่รือ่ยอยา่งนี ้ตวัเองจะมอีะไรเหลอืหรอืเปลา่ จงึเลา่ขอ้นีใ้หท้า่นพอ่ฟัง 
ทา่นก็มองหนา้อยูเ่ฉยๆ สกัครูห่นึง่แลว้บอกวา่ "คนเราเวลาใจแคบ มนัก็แคบไดท้ัง้นัน้" 
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ทา่นก็เลยอธบิายตอ่ไปวา่ "เมตตานีไ้มใ่ชส่ ิง่ของ เงนิทองทีใ่หห้มดแลว้หมดไป มนั
เหมอืนเรามเีทยีนจดุอยูใ่นมอื คนนัน้ขอตอ่ คนนีข้อตอ่ ยิง่ตอ่กนั ก็ยิง่สวา่งมาก แลว้เรา
จะตอ้งไดรั้บแสงนัน้ดว้ย"ฯ  

 มอียูว่นัหนึง่ โยมคนนัน้นมิติถงึคนตายมาบอกใหส้ัง่ลกูหลานทําบญุใหอ้ยา่งนัน้อยา่งนี ้
โยมจงึออกสมาธ ิขออนุญาตจากทา่นพอ่ทีจ่ะไปบอกลกูหลานของคนตายใหท้ราบ ทา่น
พอ่ก็ตอบวา่ "เรือ่งอะไร เราไมใ่ชบ่รุษุไปรษณีย ์ถงึเป็น เขาก็ไมม่เีงนิเดอืนมาใหเ้รา เรา
จะเอาอะไรไปเป็นพยานหลกัฐานวา่ เรารูเ้ราเห็น ถา้เราไปบอกแลว้เขาเชือ่ เราจะ
กลายเป็นผูว้เิศษ ทนีีจ้ะเกดิการหลงตัวลมืตวั เดนิไปก็ยิม้นอ้ยยิม้ใหญ ่แตถ่า้เขาไมเ่ชือ่ 
เขาจะวา่เราเป็นอะไร รูไ้หม" 
 
"อะไรละ ทา่นพอ่" 
 
"เขาก็วา่เราบา้ซ"ิฯ  

 "นมิติทัง้หลาย ทีจ่รงิก็ม ีทีป่ลอมก็ม ีฉะนัน้เราเป็นผูด้เูขา อยา่เป็นผูต้ามเขา"ฯ  

 "ดนูมิติ ก็ใหเ้หมอืนดโูทรทศัน ์คอืดเูฉยๆ ไมต่อ้งตามเขา้ไป"ฯ  

 ลกูศษิยบ์างคน เมือ่ภาวนาแลว้เกดิความรูค้วามเห็นถงึอดตีชาตขิองตนเอง และผูอ้ืน่ จงึ
รูส้กึวา่ตืน่เตน้แลว้นําเรือ่งนีม้าเลา่ถวายทา่นพอ่ฟัง ทา่นจงึเตอืนวา่ "ภพชาตทิีผ่า่นมา ยงั
ไปยนิดกีนัอยูห่รอื คนโงเ่ทา่นัน้ทีเ่ขา้ไปตดิเราตาย-เราเกดิมานับอสงไขยไมถ่ว้น ถา้จะ
เอากระดกูทีเ่ราเคยเกดิ-ตายมากองไวก้็จะโตยิง่กวา่เขาพระสเุมร ุน้ําในแมน้ํ่ามหาสมทุร
นอ้ยใหญท่ัง้หลายนะ ก็ยงันอ้ยกวา่น้ําตาเราทีเ่คยหลัง่รนิเพราะความทกุขท์ัง้หลายเสยี
อกี ผูม้ปัีญญาเมือ่เห็นเชน่นี ้ยอ่มเกดิความสลดสงัเวชในภพชาต ิไมย่นิดใีนการเกดิ มจีติ
มุง่ตรงตอ่พระนพิพานอยา่งเดยีว"ฯ  

 ครัง้หนึง่มลีกูศษิยค์นหนึง่น่ังสมาธเิห็นตวัเองเกดิเป็นน่ันเป็นนี ่แลว้ก็ตาย แลว้ก็เกดิอกี
หมนุเวยีนไปมา จนรูส้กึเหนือ่ยตอ่การเกดิ-ตายของตวัเอง จงึออกจากสมาธไิปถามทา่น
พอ่ ทา่นก็บอกวา่ "ทีเ่หนือ่ยนัน้ก็เพราะเราไปรูไ้ปเห็นอะไรแลว้ก็รับเขา้มา สิง่พรรคน์ีน้ะ 
มนัเกดิไปแลว้ ผา่นไปแลว้ เราจะไปเก็บมนัมาทําไม ใหย้กจติสูอ่ารมณ์ภาวนาของเรา 
ใหอ้ยูก่บัลม มอีะไรมาก็ใหส้กัแตว่า่รูอ้ยา่งเดยีว"ฯ  

 มชีว่งหนึง่ในระหวา่ง พ.ศ.๒๕๑๙ ทีท่า่นพอ่ไดล้กูศษิยใ์หมห่ลายคนทัง้ไทยและเทศ 
ศษิยค์นหนึง่เกดิสงสยัวา่ ทําไมเป็นเชน่นัน้ จงึน่ังภาวนาถามจติตวัเอง แลว้ไดค้วามวา่ 
ชาตกิอ่นทา่นพอ่เคยมลีกูหลายคน พอออกจากสมาธเิขาจงึถามทา่น "แหม ทําไมทา่น



53 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

พอ่มลีกูเยอะ" โดยคาดไวว้า่ทา่นจะตอ้งตอบวา่ชาตกิอ่นทา่นเคยครองบา้นครองเมอืง
หรอือะไรทํานองนัน้ แตแ่ทนทีจ่ะตอบตามคาดหมาย ทา่นกลบัหวัเราะแลว้บอกวา่ "ชาติ
กอ่นเคยเป็นปลาในทะเล ไขอ่อกทไีมรู่เ้ทา่ไหร"่ฯ  

 โยมผูห้ญงิคนหนึง่น่ังภาวนาทีบ่า้น เกดิระลกึชาตไิดก้ลบัไปถงึสมยัพระเจา้อโศก นมิติ
เห็นพระเจา้อโศกตพีอ่ของเขาอยา่งทารณุเพราะสาเหตเุพยีงเล็กนอ้ย พอออกจากสมาธิ
เขาก็ยงัรูส้กึไมพ่อใจกบัพระเจา้อโศก วนัรุง่เชา้ไปเลา่ใหท้า่นพอ่ฟังทีว่ดัมกฏุฯ เขาก็ยงั
แสดงอาการโกรธพระเจา้อโศกอยู ่แตแ่ทนทีท่า่นพอ่จะรับรองหรอืปฏเิสธวา่ทีเ่ขาเห็น
นัน้จรงิหรอืไม ่ทา่นกลบัชีต้วักเิลสทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัวา่ "นีจ่ะมาโกรธกนั ๒,๐๐๐ กวา่ปี 
มนัจะไดเ้รือ่งอะไรกนั ใหข้อขมาทา่นซะ จะไดห้มดเรือ่ง"ฯ  

 "ดนีะทีค่นเราระลกึชาตกินัไมไ่ด ้ไมอ่ยา่งนัน้ก็คงจะยิง่ยุง่กวา่นีอ้กี"ฯ  

 ลกูศษิยค์นหนึง่ทีฝึ่กภาวนาใหม่ๆ  กบัทา่นพอ่ทีว่ดัมกฏุฯ เมือ่เทีย่ววดัธรรมสถติเป็นครัง้
แรก ไปพบพระองคห์นึง่ทีเ่ขาเคยเห็นในนมิติทีก่รงุเทพฯ เขาจงึพดูกบัทา่นวา่ "โยมน่ัง
ภาวนาไดช้มบารมขีองทา่นทีก่รงุเทพฯมาแลว้ แหม บารมทีา่นมมีากจรงิๆ" ทําให ้
พระองคนั์น้เกดินอ้ยใจขึน้มาวา่ บารมขีองตวัเองมมีากนอ้ยแคไ่หน ตวัเองไมเ่คยรู ้ทําไม
คนอืน่ไปลว่งรูเ้อางา่ยๆอยา่งนี ้แตเ่มือ่ปรารภเรือ่งนีก้บัทา่นพอ่ ทา่นพอ่ก็บอกวา่ "ถา้เขา
พดูอยา่งนัน้อกี ใหย้อ้นถามเขาวา่ ไปมวัดคูนอืน่ ทําไมไมก่ลับมาดตูวัเองบา้ง"ฯ  

 มอียูช่ว่งหนึง่ทีล่กูศษิยบ์างคนน่ังภาวนาเห็นยกัษ์ในนมิติ คนหนึง่เกดิสงสยั จงึกราบ
เรยีนถามทา่นพอ่ "ทา่นพอ่คะ ยกัษ์มจีรงิไหม" ทา่นก็ตอบวา่ "ยกัษ์เยกิษ์อะไร คนเรา
เกดิโมโหโทโสขึน้ในใจ น่ันคอืยกัษ์เกดิขึน้ในตวัเราแลว้"ฯ  

 คนืวนัหนึง่ โยมคนหนึง่น่ังภาวนาไดน้มิติวา่มยีกัษ์กําลงักอ่ความวุน่วาย ในวัดธรรมสถติ
เพือ่ทําลายทา่นพอ่ พอดโียมคนนีเ้คยเรยีนคาถาอาคม ฉะนัน้จงึออกจากสมาธไิปขอ
อนุญาตจากทา่นพอ่เพือ่ใชค้าถาจัดการกบัศตัรนูี ้พดูแทบไมข่าดคํา ทา่นพอ่ก็สวนทาง
ทนัท ี"โยมจะสรา้งภพสรา้งชาตอิกีหรอื"ฯ  

 โยมคนหนึง่ซึง่ตอนนัน้ยังไมไ่ดเ้ป็นลกูศษิยท์า่นพอ่ ฝึกภาวนาเอาเองทีบ่า้น แลว้นมิติ
เป็นตวัหนังสอืคลา้ยๆ ภาษาบาลแีตไ่มเ่ชงิ จงึจดไวแ้ลว้เทีย่วหาครบูาอาจารย ์ขอให ้
ทา่นแปลให ้ไปหาอาจารยอ์งคห์นึง่ ทา่นก็บอกวา่ ภาษาในนมิตินัน้เป็นภาษาพระ
อรหนัต ์ตอ้งเป็นพระอรหนัตจ์งึจะรูจั้กความหมาย จากนัน้ทา่นก็อตุรแิปลให ้แลว้สัง่ไวว้า่ 
ถา้โยมมนีมิติอยา่งนีอ้กี ใหนํ้าไปถวายทา่น แลว้ทา่นจะแปลใหอ้กี โยมคนนัน้ยงัไมแ่น่ใจ
จงึมาหาทา่นพอ่ แลว้เลา่พฤตกิรรมของอาจารยอ์งคนั์น้ใหท้า่นฟัง ทา่นพอ่ก็บอกวา่ 
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"อะไร ภาษาของพระอรหนัต ์จติของทา่นพน้จากสมมตแิลว้ ทา่นจะมภีาษาอะไรทีไ่หน
กนั"ฯ  

 "คนเราสว่นมาก ของจรงิไมช่อบ ชอบแตข่องปลอม"ฯ  

 บางครัง้มลีกูศษิยน่ั์งภาวนาแลว้เกดิความรูค้วามเห็นขึน้มา แลว้คดิหลงตวัเองวา่เป็น
ผูว้เิศษอยา่งนัน้อยา่งนี ้แตท่า่นพอ่ไมไ่ดว้า่อะไร จงึมลีกูศษิยอ์กีคนหนึง่ถามทา่นวา่ 
ทําไมทา่นไมไ่ดว้า่เขาเลย เมือ่การปฏบิตัขิองเขาออกนอกลูน่อกทางเชน่นี ้ทา่นบอกวา่ 
"การทีจ่ะวา่คนนัน้ ตอ้งดสูภาวะจติเขากอ่นถา้จติเขาเป็นผูใ้หญก่็วา่เขาได ้ถา้จติเขายงั
เป็นเด็กอยู ่ก็ปลอ่ยใหเ้ขาเลน่ไปกอ่นเหมอืนเด็กไดข้องเลน่ ถา้เกดิไปคา้นเขา เขา
อาจจะทอ้ถอยแลว้ไมอ่ยากปฏบตัเิมือ่จติเขาโตขึน้แลว้ เขาจะตอ้งรูข้องเขาวา่อะไรควร 
อะไรไมค่วร"ฯ  

 "อดตีไมใ่หเ้อา อนาคตไมใ่หเ้อา เอาแตปั่จจบุนัอยา่งเดยีวก็พอขนาดเอา ทา่นไมใ่หย้ดึ 
แลว้สิง่ทีไ่มใ่หเ้อา จะยดึไดท้ีไ่หน"ฯ  

 "ขนาดนมิติของเราเอง ทา่นไมใ่หเ้ชือ่ แลว้เรือ่งอะไรจะตอ้งไปเชือ่นมิติของคนอืน่เขา"ฯ  

 "นมิติทัง้หลาย ถา้เราไมรู่จั้กวาง เราจะไมม่ทีางพน้"ฯ  

 ศษิยค์นหนึง่เคยถามทา่นพอ่วา่ "สิง่ทีเ่กดิรูเ้กดิเห็นในระหวา่งน่ังภาวนา เราจะรูไ้ด ้
อยา่งไรวา่จรงิหรอืไมจ่รงิ" ทา่นก็ตอบวา่ ถงึจะจรงิ มนัก็แคจ่รงิในสมมต ิเราตอ้งทําใจ
ของเราใหเ้หนอืทัง้จรงิและไมจ่รงิ"ฯ  

 "จดุประสงคข์องการปฏบิตักิ็คอื ทําใจใหบ้รสิทุธิ ์เรือ่งนอกจากนัน้เป็นแคเ่รือ่งเลน่"ฯ 
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รู ้

"ทา่นอาจารยม์ัน่เคยสอนวา่ ขนาดเด็กแรกเกดิยังมตีวัรู ้ตอนนัน้ผมก็ยงัไมเ่ชือ่ เด็กแรกเกดิมนัจะ
รูอ้ะไร ผมคดิอยูอ่ยา่งนี ้แตท่า่นบอกวา่ "ทีม่นัรอ้งน่ันแหละ ถา้มนัไมรู่ว้า่มนัทกุข ์มนัจะรอ้งยงัไง
กนั"ฯ 

 "จะรูจ้ะเห็นอะไร ก็ใหส้กัแตว่า่รู ้ไมใ่หเ้ป็นไปตามเขา จติดัง้เดมิของเรามนัไมม่อีะไร มนั
รูอ้ยูท่กุอยา่งอยูแ่ลว้ แตพ่อมสีิง่ตา่งๆมาสมัผัสทัง้ภายนอกภายในก็ทําใหเ้ราเผลอสติ
ปลอ่ยตวัรู ้ลมืตวัรูท้ีม่อียูด่ัง้เดมิเสยี ไปรับสิง่ทีเ่อามาทหีลงัแลว้ก็ทําไปตามเขา คอื เป็น
สขุเป็นทกุข ์อะไรตา่งๆ ทีเ่ราเป็นเชน่นัน้ ก็เพราะวา่เราไปรับเอาสิง่สมมตติา่งๆ เขา้มายดึ
มัน่ถอืมัน่ ถา้เราจะไมใ่หเ้ป็นไปตามสิง่ตา่งๆ เราก็ตอ้งรักษาตวัรูด้ัง้เดมิของเราไวใ้ห ้
ตลอด ตวัสต ิตอ้งมไีวม้ากๆ"ฯ  

 ลกูศษิยค์นหนึง่รูส้กึนอ้ยใจตวัเองเป็นกําลงั จงึเขา้ไปปรกึษากบัทา่นพอ่เรือ่งนี ้ทา่นก็
บอกวา่ "ทีจ่รงิมนัไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งนอ้ยใจ เราเองก็เอนเอยีงไปตามอารมณ์ทีม่ากระทบ
เทา่นัน้ ใหพ้จิารณามากๆ แลว้จะรูว้า่ จติของเราอยูข่องเรา สว่นหนึง่ สิง่พวกนีผ้า่นเขา้
มาแลว้ก็ไป เราจะเป็นไปตามเขาทําไม ใหเ้ราประคองจติอยูแ่ครู่เ้ทา่นัน้วา่ มนัมาเดีย๋ว
มนัก็ไป แลว้เราจะตามมนัทําไม"ฯ  

 "มนัมอีะไรเป็นของเราบา้ง ตายไปก็เอาอะไรไปตดิตวัไมไ่ด ้แลว้จะอยากมนัทําไม ไม่
ตอ้งอยากอะไรทัง้นัน้ ทําจติใหส้งบ ใหเ้ป็นหนึง่ ไมต่อ้งไปสนใจในความม ีความเป็นตวั
ของตวัเองหรอืผูอ้ืน่ ใหส้กัแตว่า่รูอ้ยา่งเดยีวก็พอ"ฯ  

 "มอีะไรมากระทบ ก็ใหม้นัอยูแ่ค ่"รู"้ อยา่ใหม้นัเขา้มาถงึ ใจ"ฯ  

 "ใหรั้กษาตวัรูข้องเราใหเ้หนยีวแน่น มั่นคงอยา่งเดยีว ก็ไมม่อีะไรจะมาครอบงําเราได"้ฯ  

 "ใหอ้ยูก่บัรูต้ลอดเวลา เวน้เวลาหลบั ตืน่เชา้ขึน้มาก็อยูก่บัรู ้อกีหน่อยปัญญาแทจ้ะ
ปรากฏ"ฯ  

 มโียมคนหนึง่ปฏบิตัธิรรมกบัทา่นพอ่ เกดิมคีวามรูส้กึวา่ ตวัเองแบง่เป็นสองคน คอืมคีน
หนึง่เป็นผูทํ้า อกีคนหนึง่เป็นผูด้ ูเวลาน่ังสมาธหิรอืไมน่ั่งก็เป็นอยูอ่ยา่งนี ้จนไมอ่ยากน่ัง
สมาธ ิเพราะรูส้กึวา่น่ังกบัไมน่ั่งกม็คีา่เทา่กนั ไปกราบเรยีนทา่นพอ่ ทา่นก็บอกวา่ "ไม่
ตอ้งน่ังก็ได ้ทําอยา่งนีใ้หไ้ดต้ลอดเวลา การน่ังหลบัตานัน้ เป็นการลบูคลําอยู ่ใหด้ไูป
เรือ่ยๆ เมือ่กายกบัจติมนัแยกออกจากกนัแลว้ กายก็ไมส่ามารถทบัจติ ถา้กายทบัจติ จติ
ก็จะเป็นไปกบักาย"ฯ  
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 "รูท้ีถ่กู ตอ้งควบคูไ่ปกบัลมหายใจ"ฯ  

 "รู ้คอื รูเ้ทา่ทนักเิลส เห็นกเิลส ไมทํ่าไปตามกเิลส"ฯ  

 "ไมม่อีดตี อนาคต มแีตปั่จจบุนั ไมม่หีญงิมชีาย ไมม่เีครือ่งหมายอะไรทัง้สิน้ มนัไมม่ี
อะไรเลยแมแ้ตต่วัตน มกี็สกัแตว่า่สมมตทิัง้นัน้"ฯ  

 "เมือ่รูแ้ลว้ ก็ใหอ้ยูเ่หนอืรู"้ฯ  

 "เราอยูบ่นทีส่งูแลว้ ก็สามารถมองเห็นอะไรๆ ไดห้มด"ฯ 
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พจิารณา 

"ธรรมะ เราอา่นมามากแลว้ ฟังมามากแลว้ เราก็วา่เราเขา้ใจ แตม่นัถงึใจหรอืยงั"ฯ 

 "ทกุสิง่ทกุอยา่งทีม่นัเกดิกบัเรา มนัตอ้งมเีหตปัุจจัย เมือ่เราพจิารณาใหแ้ยบคายจนรูเ้หตุ
ของมนัแลว้ เราก็สามารถทีจ่ะดบัมนัได"้ฯ  

 "คนเรามสีองประเภท คอืชอบคดิ กบัไมช่อบคดิ คนไมช่อบคดิ เวลาฝึกสมาธติอ้งบงัคับ
ใหพ้จิารณา ถา้ไมบ่งัคบัใจจะตดิสมาธอิยูน่ั่น เป็นสมาธหิวัตอไมย่อมไปไหน สว่นคน
ชอบคดิ กวา่ใจจะเป็นสมาธไิด ้ก็ตอ้งบงัคบัใหส้งบมากหน่อย แตพ่อเป็นแลว้ เรือ่งการ
พจิารณานัน้ไมต่อ้งบงัคับ มอีะไรมากระทบ ใจจะพจิารณาทนัท"ีฯ  

 "การทีปั่ญญาจะเกดินัน้ ตอ้งเป็นเรือ่งอบุายของใครของมนั จะเอามาใชแ้ทนกนัไมไ่ด"้ฯ  

 "เมือ่ปัญญาเกดิแลว้ ไมต่อ้งไปจดจําเอาไว ้ถา้เป็นปัญญาแทม้ันจะเกดิกบัเรา ถา้ไปจํา
เอาไว ้มนัก็กลายเป็นสญัญาเสยีแลว้ กนัปัญญาใหมไ่มใ่หเ้กดิ"ฯ  

 ชาวพทุธทางสงิคโปรท์ีกํ่าลงัฝึกจติใหม่ๆ  เคยเขยีนจดหมายถงึทา่นพอ่ อธบิายวธิกีาร
ปฏบิตัขิองเขา ทีไ่ดค้ดัจากหนังสอืธรรมะเพือ่ใชใ้นชวีติประจําวนัวา่ เขาสงัเกตอะไร ก็
พยายามพจิารณาเป็น อนจิจัง-ทกุขงั-อนัตตา ไปหมด ทา่นพอ่จงึสัง่ใหเ้ขยีนจดหมาย
ตอบเขา มใีจความวา่ "สิง่ทัง้หลายเขาเคยวา่เขาเป็น อนจิจัง-ทกุขงั-อนัตตา หรอืเปลา่ 
เขาเองก็ไมไ่ดว้า่ ฉะนัน้อยา่ไปโทษเขา ใครไปวา่เขา ใหด้ตูวันัน้ดกีวา่ เพราะโทษอยูท่ี่
ตวันัน้"ฯ  

 "ถงึความเห็นของเราจะถกู แตถ่า้เรายดึไวม้นัก็ผดิ"ฯ  

 "ปัญญาทีจ่ะละกเิลสไดนั้น้ เป็นปัญญาสว่นพเิศษ ไมใ่ชปั่ญญาธรรมดาตอ้งมสีมาธเิป็น
บาทเป็นฐาน จงึจะละเขาได"้ฯ  

 "กเิลสมนัทรมานเรามามากแลว้ เราตอ้งหดัทรมานมนับา้ง ตอ้งระวงัตวัของเราใหด้"ีฯ  

 "พวกแขกเขาบชูาศวิลงึค ์เราเห็นวา่เขาแปลก แตท่ีจ่รงิคนทัง้โลกก็บชูาอยู ่คอื บชูา
กาม เป็นแตพ่วกแขกเขาทําอยา่งเปิดเผย กามนีเ้ป็นพระเจา้สรา้งโลก คนเราทกุทีเ่กดิมา
ในโลก ก็เพราะเราบชูาศวิลงึคอ์ยูใ่นใจ"ฯ  

 "ไมต่อ้งกลวัหรอกการตาย ใหก้ลวัการเกดิดกีวา่"ฯ  

 วนัหนึง่ลกูศษิยค์นหนึง่ภาวนาอยูท่ีบ่า้น เกดิความคดิทีอ่ยากดา่ทา่นพอ่ จะหา้มความคดิ
นีไ้มใ่หป้รากฏอยูใ่นใจก็ไมไ่ดผ้ล จงึรูส้กึระอายมาก วนัหลงัจงึมาขอขมากบัทา่น ทา่นก็
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บอกวา่ "ใจเราคดิดยีงัคดิได ้คดิไมด่ทํีาไมจะคดิไมไ่ด ้มอีะไรกด็มูนัไป แตถ่า้มนัไมด่ ี
อยา่ไปตามทนัก็แลว้กนั"ฯ  

 ลกูศษิยอ์กีคนหนึง่กราบเรยีนทา่นพอ่ เรือ่งการคดิด-ีคดิไมด่วีา่ เวลาคดิด ีเขาไมส่นใจ 
แตเ่วลาคดิไมด่ ีเขาไปหา้มความคดิ ทา่นก็บอกวา่ "ใหด้เูขาไป ดวูา่ใครเป็นผูค้ดิด-ีคดิ
ไมด่ ีคดิด-ีคดิไมด่เีขาก็ดบัไปเอง เพราะเป็นไตรลักษณ์"ฯ  

 "ใจจะคดิปรงุอะไรก็ปรงุได ้แตอ่ยา่หลง"ฯ  

 "กเิลสก็เหมอืนจอกแหน เราตอ้งคอยหมัน่ปัดออกเพือ่ทีน้ํ่าจะไดใ้ส ถา้ไมค่อยปัดออก 
จอกแหนจะไหลมาปิด ทําใหไ้มเ่ห็นน้ําใส...แตก่ย็งัดทีีย่งัรูว้า่ ใตจ้อกแหนนัน้เป็นน้ําใส"
ฯ  

 "ลกูศษิยค์นหนึง่มาบน่ใหท้า่นพอ่ฟังวา่ ตวัเองปฏบิตัมิาตัง้นานยงัตดักเิลสไมไ่ดส้กัตวั 
ทา่นพอ่หวัเราะบอกวา่ "ไมต่อ้งไปตดัเขาหรอกกเิลส ไปตดัเขาไดห้รอื เพราะกเิลสเป็น
ของอยูใ่นโลกนีม้ากอ่น เรามาหาเขาเองตา่งหาก ไมว่า่เราจะมาหรอืไมม่า เขาก็อยูข่อง
เขาเชน่นัน้ และใครเป็นคนเรยีกเขาวา่กเิลส  
เขาเคยบอกหรอืวา่เขาชือ่อะไร เขากอ็ยูข่องเขา ใหพ้จิารณารูจั้กกบัเขา มองทัง้ดทีัง้ชัว่
ของเขา"ฯ  

 "วนัหนึง่ทา่นพอ่อธบิายใหศ้ษิยค์นหนึง่ฟังถงึวธิพีจิารณาดกูารเกดิ-ดบัของกเิลส พอดี
ศษิยค์นนัน้เป็นคนแกห่นังสอืธรรมะ จงึเสนอความเห็นวา่ "เมือ่พจิารณาเชน่นีแ้ลว้ น่าจะ
ตดัรากถอนโคนมนัเสยีเลย" ทา่นพอ่ก็ตอบวา่ "มวัแตต่ดัรากถอนโคน ระวงัลกูมนัหลน่มา
งอกใหมอ่กี"ฯ  

 "มคีนหนึง่มากราบเรยีนทา่นพอ่วา่ ไดภ้าวนาถงึขัน้ทีว่า่พบเห็นอะไรหรอื เจอเหตกุารณ์
อยา่งไร ก็รูส้กึเฉยไปหมด ทา่นพอ่จงึเตอืนเขาวา่ "คนเราอเุบกขาได ้ตราบใดทีย่งัไม่
เจอของถกูใจ มนัก็เฉยได"้ฯ  

 "คนทัง้หลายเขาก็อยูก่บัทกุข ์ๆๆ ทัง้นัน้ แตไ่มรู่จั้กทกุข ์จงึพน้จากทกุขไ์มไ่ด"้ฯ  

 "ผูรู้แ้ลว้จะไมท่กุข ์ผูไ้มรู่เ้ทา่นัน้ทีท่กุข ์ทกุขม์นัก็มอียูก่บัทกุคน ไมม่ใีครไมม่หีรอก 
ตราบใดทีย่งัมขีนัธ ์๕ อยู ่ทกุขก์็ตอ้งม ีแตถ่า้รูแ้ลว้เราจะอยูอ่ยา่งสบาย"ฯ  

 "เวลาไมส่บายนะเป็นของด ีใหพ้จิารณาเวทนาทีเ่กดิขึน้ ไมใ่ชเ่อาแตน่อน นอนก็นอนทํา
สมาธ ิพจิารณาอาการเวทนาทีเ่กดิขึน้ใหไ้ด ้อยา่ใหจ้ติเป็นไปตามเวทนาทีเ่กดิ"ฯ  
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 "เราจะเอาอํานาจจติเราไปเพง่ตอ่สูก้บัเวทนาก็ได ้แตม่นัเปลอืงแรง ตอ้งเอาปัญญามาใช ้

พจิารณาใหเ้ห็นวา่ มนัไมใ่ชเ่รา มนัไมใ่ชข่องเรา ผูรู้ก้็อยา่งหนึง่ เวทนาก็อกีอยา่งหนึง่ 
เมือ่เห็นอยา่งนีแ้ลว้มันจะเบา"ฯ  

 "ทกุข ์พระองคไ์มไ่ดส้อนใหแ้ก ้แตส่อนใหกํ้าหนดรู"้ฯ  

 "การเจ็บการป่วยเป็นอปุสรรคตอ่การภาวนาก็จรงิอยู ่แตถ่า้เราฉลาดใชค้วามเจ็บป่วยเป็น
คร ูเราก็จะเกดิปัญญาวา่รา่งกายเป็นรังของโรค ไมค่วรยดึมัน่ถอืมัน่วา่เป็นของของเรา 
เราก็ถอนอปุาทานทีเ่คยหวงตวัเองได ้เพราะทกุสิง่ทกุอยา่งไมใ่ชข่องเราเลย เพยีงแต่
อาศยัสรา้งกรรมด ีใชก้รรมชัว่ตามสตปัิญญาความสามารถของเรา"ฯ  

 "เวลากําหนดทกุขก์็ตอ้งเอาใหล้ะเอยีด ตอ้งเอาถงึขนาดแคล่มืตาป๊ับ รปูมากระทบก็รูว้า่
ทกุขแ์ลว้"ฯ  

 "ทา่นพอ่เคยสอนลกูศษิยท์ีม่โีรคประจําตวัวา่ "ตอ้งมสีตหิมัน่พจิารณารา่งกาย จนเห็น
เป็นกระดกู จนรว่งลงไปกอง แลว้เผาใหเ้กลีย้งไปเลย ถามตวัเองซมิตีวัตนไหม อะไรทํา
ใหท้กุข ์ทําใหเ้จ็บปวด มตีวัเราไหม ดใูหถ้งึแกน่แทข้องธรรม พจิารณาไปจนไมม่อีะไร
ของสกัอยา่ง จติเห็นจติตามเป็นจรงิ เขาก็วางของเขาเอง"ฯ  

 "ทีเ่ราเป็นทกุขอ์ยู ่ก็เพราะเรายงัม ี"เรา" อยู"่ฯ  

 "สกัวนัหนึง่ความตายจะมาถงึเรา มาบบีบงัคบัใหเ้ราปลอ่ยทกุสิง่ทกุอยา่งฉะนัน้เราตอ้ง
หดัปลอ่ยวางลว่งหนา้ใหม้นัเคย ไมอ่ยา่งนัน้ พอถงึเวลาไปจะลําบากนะ จะบอกให"้ฯ  

 "เวลาตายอยา่ไปตดิอาการตอนตาย"ฯ  

 "ยกจติใหเ้หนอือารมณ์"ฯ  

 "อะไรจะตายก็ใหม้นัตาย แตอ่ยา่ใหใ้จเราตาย"ฯ 
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พน้ 

"การปฏบิตัเิปรยีบเหมอืนทวนกระแสน้ํา จะทวนไปถงึไหน ก็ไปถงึตน้น้ําซ ิน่ันแหละคอืเหต ุสว่น
ผลทีไ่ดรั้บก็คอื ปลอ่ยตวัไดอ้ยา่งสบาย"ฯ 

 "การปฏบิตัทิีเ่ป็นขัน้นัน้ขัน้นี ้แทท้ีจ่รงิเวลาถงึขัน้นัน้ๆ เขาไมไ่ดบ้อกวา่ เขาเป็นอะไร เรา
เองไปสมมตเิขาตา่งหาก ตราบใดทีเ่รายงัตดิสมมตเิหลา่นี ้เรายงัไปไมร่อด"ฯ  

 "จะสอนคนก็ตอ้งสอนไปตามจรติของเขา แตส่ดุทา้ยก็รวมลงทีจ่ดุเดยีวกนั คอื ใหว้าง"ฯ  

 "นพิพานนัน้เป็นเรือ่งละเอยีด ตอ้งใชปั้ญญาเอามากๆ ไมใ่ชข่องทีจ่ะถงึดว้ยแรงอยาก 
ถา้เป็นของทีจ่ะถงึไดด้ว้ยแรงอยาก พวกเราคงตรัสรูก้นัหมดแลว้ทัง้โลก"ฯ  

 "ทีเ่ขาวา่ นพิพานชัว่คราว นพิพานชัว่คราว มนัจะชัว่คราวไดท้ีไ่หน ถา้เป็นนพิพานก็ตอ้ง
เทีย่ง ถา้มนัชัว่คราวมนัก็ไมใ่ชน่พิพาน"ฯ  

 "นพิพานสญู หมายความวา่ สญูจากกเิลส"ฯ  

 "มนัไมม่ใีครเจ็บ มนัไมม่ใีครตาย น่ันแหละตรงนัน้แหละ มนัก็มอียูแ่ลว้ทกุคน เหมอืนเรา
ควํา่มอือยู ่เราก็หงายมอืเสยี แตผู่ม้ปัีญญาเทา่นัน้ทีจ่ะทําได ้ถา้โง ่ก็ไมเ่ห็น ก็ไมไ่ด ้ไม่
พน้เกดิ ไมพ่น้ตาย"ฯ  

 "ใจทีว่มิตุหิลดุพน้ก็เหมอืนไฟทีอ่ยูใ่นอากาศ เวลาดบัไฟมนัไมไ่ดส้ญูไปไหน มนัยงั
แทรกอยูใ่นอากาศ เพยีงแตไ่มต่ดิเชือ้ มนัจงึไมป่รากฏ 
 
เมือ่ใจดบัจากกเิลส มนัก็ยงัอยู ่แตเ่วลาเชือ้มาใหม ่มนัก็ไมต่ดิอกี ตวัของมนัเองก็ไมต่ดิ 
น่ันแหละทา่นเรยีกวา่ พน้"ฯ 
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วธิฝึีกสมาธแิบบอานาปานสต ิแบบที ่๑ 

พระสทุธธิรรมรงัสคีมัภรีเมธาจารย ์(พระอาจารยล์ ีธมฺมธโร) 

ตอ่ไปนีจ้ะอรรถาอธบิายขอ้ปฏบิตัใินทางสมาธภิาวนาวา่จะตอ้งทํากนัอยา่งไร กอ่นทีจ่ะทํากจิ
เบือ้งตน้นัน้ ใหน่ั้งคกุเขา่ประนมมอืดว้ยความตัง้ใจ นอบนอ้มถงึพระรัตนตรัยแลว้ เปลง่วาจา 
ดงัตอ่ไปนี ้

อรหงั สมัมาสมัพทุโธ ภควา, พทุธงั ภควนัตงั อภวิาเทม ิ(กราบลงหนหนึง่ นีไ้หวพ้ระ
พทุธ) 

สวากขาโต ภควตา ธมัโม, ธมัมงั นมสัสาม ิ(กราบลงหนหนึง่ นีไ้หวพ้ระธรรม) 

สปุฏปัินโน ภควโต สาวกสงัโฆ, สงัฆงั นมาม ิ(กราบลงหนหนึง่ นีไ้หวพ้ระสงฆ)์ 

ลําดบันีต้ัง้ใจปฏบิตับิชูาดว้ย กาย วาจา ใจ กลา่วคํานอบนอ้มพระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ นโม ตสั
สะ ภควโต อรหโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (๓ หน) แลว้ปฏญิาณตนถอืเอาพระรัตนตรัยเป็นทีพ่ึง่ที่
ระลกึของตน ทีเ่รยีกวา่ พระไตรสรณคมน ์วา่ตามบาล ีดงันี ้

พทุธงั สรณัง คจัฉาม ิ
ธมัมงั สรณัง คจัฉาม ิ
สงัฆงั  สรณัง คจัฉาม ิ
ทตุยิมัปิ พทุธงั สรณัง คจัฉาม ิ
ทตุยิมัปิ ธมัมงั สรณัง คจัฉาม ิ
ทตุยิมัปิ สงัฆงั  สรณัง คจัฉาม ิ
ตตยิมัปิ พทุธงั สรณัง คจัฉาม ิ
ตตยิมัปิ ธมัมงั สรณัง คจัฉาม ิ
ตตยิมัปิ สงัฆงั  สรณัง คจัฉาม ิ

ตอ่นัน้ ใหอ้ธษิฐานใจถงึพระไตรสรณคมณ์ใหม้ัน่กอ่นวา่ ขา้พเจา้ขอถงึพระพทุธเจา้องคอ์รหนัต์
ผูล้ะกเิลสขาดจากสนัดาน กบัพระธรรมเจา้ กลา่วคอืคําสอนของพระองคท์ีเ่ป็นปรยิตัธิรรม ปฏบิตัิ
ธรรม ปฏเิวธธรรม กบัพระสงัฆเจา้ กลา่วคอื พระโสดา พระสกทิาคา พระอนาคาม ีพระอรหนัต ์
วา่เป็นสรณะทีพ่ึง่ ทีร่ะลกึนับถอืของขา้พเจา้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ตราบเทา่ชวีติของขา้พเจา้นี้
แล 
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พทุธงั ชวีติงั ยาวนพิพานัง สรณัง คจัฉาม ิ
ธมัมงั ชวีติงั ยาวนพิพานัง สรณัง คจัฉาม ิ
สงัฆงั ชวีติงั ยาวนพิพานัง สรณัง คจัฉาม ิ

ตอ่จากนัน้ใหเ้จตนาวรัิตลิะเวน้ในสว่นองคศ์ลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ หรอืศลี ๒๒๗ ตามภมูขิองตนที่
ตนสามารถจะรักษาได ้แลว้วา่คําสมาทานรวมลงในทีแ่หง่เดยีวกนัอกีวา่ 

๑. อมิาน ิปัญจะ สกิขาปทาน ิสมาทยิาม ิ(ใหว้า่ ๓ หน นีสํ้าหรับศลี ๕) แปลวา่ ขา้พเจา้
สมาทานเอาซึง่สกิขาบททัง้หลาย ๕ คอื ปาณาฯ ไมฆ่า่สตัว,์ อทนินาฯ ไมล่กัทรัพย,์ กาเมฯ ไม่
ประพฤตผิดิในกาม, มสุาฯ ไมก่ลา่วคําเท็จ, สรุาฯ ไมด่ืม่สรุาเมรัย (เป็น ๕ ขอ้) 

๒. อมิาน ิอฏัฐะ สกิขาปทาน ิสมาทยิาม ิ(ใหว้า่ ๓ หน นีสํ้าหรับศลี ๘) แปลวา่ ขา้พเจา้สมาทาน
เอาซึง่สกิขาบททัง้หลาย ๘ คอื ปาณาฯ ไมฆ่า่สตัว,์ อทนินาฯ ไมล่กัทรัพย,์ อพรหมจรยิาฯ ไม่
ประพฤตริว่มสงัวาสกบัหญงิชายทัง้ปวง, มสุาฯ ไมพ่ดูเท็จ, สรุาฯ ไมด่ืม่สรุาเมรัย, วกิาลโภฯ ไม่
กนิอาหารในเวลาตะวนับา่ยไปแลว้, นัจจคมีาลาฯ ไมด่กูารละเลน่และตกแตง่ประดบัประดา
อตัภาพรา่งกาย เพือ่ความสวยงามตา่งๆ, อจุจาฯ ไมน่ั่งนอนบนเตยีงตั่งทีส่งูเกนิประมาณ และ
ฟกูเบาะทีย่ดัดว้ยนุ่นและสําล ี(เป็น ๘ ขอ้) 

๓. อมิาน ิทสะ สกิขาปทาน ิสมาทยิาม ิ(ใหว้า่ ๓ หน นีสํ้าหรับศลี ๑๐) แปลวา่ ขา้พเจา้สมาทาน
เอาซึง่สกิขาบททัง้หลาย ๑๐ คอื ปาณาฯ อทนินาฯ อพรหมจรยิาฯ มสุาฯ สรุาฯ วกิาลโภฯ นัจจคี
ฯ มาลาฯ อจุจาฯ ชาตรฯู ไมใ่หรั้บเงนิทองใชส้อยดว้ยตนเอง (เป็น ๑๐ ขอ้) 

๔. ศลี ๒๒๗ ใหว้า่ดงันี ้

ปารสิทุโธ อหงั ภนัเต ปารสิทุโธต ิมงั พทุโธ ธาเรต ุ
ปารสิทุโธ อหงั ภนัเต ปารสิทุโธต ิมงั ธมัโม ธาเรต ุ
ปารสิทุโธ อหงั ภนัเต ปารสิทุโธต ิมงั สงัโฆ ธาเรต ุ

เมือ่ทําความบรสิทุธิข์องตนเองดว้ยกาย วาจา ใจ ตอ่คณุพระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงฆเจา้ 
แลว้กราบลง ๓ หน แลว้จงึคอ่ยน่ังราบลง ประนมมอืไหว ้ทําใจใหเ้ทีย่ง แลว้เจรญิพรหมวหิาร ๔ 
ถา้แผไ่ปไมเ่จาะจงเรยีกวา่ อปัปมญัญา พรหมวหิาร วา่โดยคําบาลยีอ่ๆ ใหส้ะดวกแกผู่จํ้ายาก
กอ่นดงันี ้

เมตตา คอื จติคดิเมตตารักใคร ่ปราถนาใหต้นและสตัวท์ัง้หลายเป็นสขุทัว่หนา้กนั 
กรณุา คอื จติคดิกรณุาเอ็นด ูสงสาร ตนและคนอืน่ 
มทุติา คอื จติออ่นนอ้ม พลอยยนิดใีนกศุลของตนและคนอืน่ 
อเุปกขา คอื จติคดิวางเฉย ในสิง่ทีค่วรปลอ่ยวาง 
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ตอ่นีใ้หน่ั้งขดัสมาธ ิเอาขาขวาทบัขาซา้ย มอืขวาทบัมอืซา้ย ตัง้กายใหต้รง ดํารงสตใิหม้ัน่ อยา่
ใหฟ่ั้นเฟือน ประนมมอืไหวแ้ลว้ระลกึถงึคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แตใ่นใจวา่ 

พทุโธ เม นาโถ พระพทุธเจา้เป็นทีพ่ึง่ของขา้พเจา้ 
ธมัโม เม นาโถ พระธรรมเป็นทีพ่ึง่ของขา้พเจา้ 
สงัโฆ เม นาโถ พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ของขา้พเจา้ 

แลว้วา่ซํ้าอกีวา่ พทุโธๆ ธมัโมๆ สงัโฆๆ แลว้ปลอ่ยมอืลงขา้งหนา้ บรกิรรมภาวนาแตคํ่าเดยีววา่ 
พทุโธ ๓ หน 

ตอ่จากนีใ้หน้กึถงึลมหายใจเขา้ออก คอื ใหนั้บลมเป็นคู่ๆ  ดงันี ้

พทุ ลมเขา้ โธ ลมออก อยา่งนีไ้ปจนถงึ ๑๐ ครัง้ 

แลว้ใหต้ัง้ตน้ใหมอ่กีดงันี ้คอื ลมเขา้ พทุโธ หนหนึง่ ลมออก พทุโธ หนหนึง่ ภาวนาอยา่งนีไ้ป
จนถงึ ๗ หน 

แลว้ใหต้ัง้ตน้ใหมอ่กีดงันี ้คอื ลมเขา้ ลมออก ใหภ้าวนา พทุโธ หนหนึง่ ทําอยา่งนีไ้ปจนถงึ ๕ 
หน 

แลว้ใหต้ัง้ตน้ใหมอ่กีดงันี ้คอื ลมเขา้ลมออกหนหนึง่ ใหภ้าวนา พทุโธ ๓ คํา ทําอยา่งนีไ้ปจน
ครบ ๓ วาระของลมเขา้และลมออก 

ตอ่นัน้ใหบ้รกิรรมแต ่พทุโธ คําเดยีว ไมต่อ้งนับลมอกีตอ่ไป ปลอ่ยลมตามสบาย ทําใจใหน้ิง่ๆไว ้
ทีล่มหายใจเขา้ออกทีม่ใีนชอ่งจมกู 

เมือ่ลมหายใจออก อยา่สง่จติออกตามลม เมือ่ลมหายใจเขา้ อยา่สง่จติเขา้ตามลม ทําความรูส้กึ
อยา่งกวา้งขวางเบกิบาน แตอ่ยา่สะกดจติใหม้ากเกนิไป ใหทํ้าใจสบายๆ เหมอืนเราหายใจ
ออกไปในอากาศโปรง่ฉะนัน้ ทําจติใหน้ิง่เหมอืนเสาทีปั่กไวใ้นรมิฝ่ังทะเล น้ําทะเลขึน้ เสาก็ไม่
ขึน้ตาม น้ําทะเลลง เสาก็ไมล่งตาม 

เมือ่ทําจตินิง่สงบไดใ้นขัน้นีแ้ลว้ใหห้ยดุคําภาวนา พทุโธ นัน้เสยี กําหนดความรูส้กึไวเ้ฉพาะลม
หายใจ แลว้คอ่นขยบัจติเลือ่นไปตามกองลม คอื กองลมทีสํ่าคญัๆ อนัจะทําใหเ้กดิความรูส้กึ
ตา่งๆ เชน่ ทพิพจักข ุตาทพิย,์ ทพิพโสต หทูพิย,์ เจโตปรยิญาณ รูใ้จคนอืน่, ปพุเพนวิาสานุส
สตญิาณ ระลกึชาตไิด,้ จตุปูปาตญาณ รูจั้กความเกดิตายแหง่สตัวต์า่งๆ, นานาธาตวุชิชา วชิชา
ความรูใ้นเรือ่งของธาตตุา่งๆทีเ่กีย่งเนือ่งถงึอตัภาพรา่งกาย อนัจะเป็นประโยชนแ์กร่า่งกาย ธาตุ
เหลา่นีย้อ่มเกดิขึน้จากฐานของลมหายใจ 
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ฐานที ่๑ ใหต้ัง้จติไวท้ีจ่มกู แลว้คอ่ยเลือ่นไปกลางหนา้ผากอนัเป็นฐานที ่๒ ทําความรูส้กึอยา่ง
กวา้งขวาง ทําจติใหน้ิง่ไวท้ีห่นา้ผากแลว้กลบัมาทีจ่มกู ใหเ้พง่ขึน้เพง่ลงในระหวา่งจมกูกบั
หนา้ผาก ราวกบัคนขึน้ภเูขากระนัน้ ทําใหไ้ดส้กั ๗ เทีย่ว แลว้ก็นิง่ไวท้ีห่นา้ผาก อยา่ใหจ้ติลงมา
ทีจ่มกูอกี 

ตอ่นัน้ใหต้ามลมเขา้ไปในฐานที ่๓ คอื กลางกระหมอ่มขา้งนอก แลว้หยดุอยูก่ลางกระหมอ่ม ทํา
ความรูส้กึอยา่งกวา้งขวาง สดูลมในอากาศเขา้ไปในศรีษะ กระจายลมครูห่นึง่แลว้จงึกลับลงมาที่
หนา้ผาก กลบัไปกลบัมาในระหวา่งหนา้ผากกบักลางกระหมอ่มอยูอ่ยา่งนีส้กั ๑๐ เทีย่ว 

แลว้ก็นิง่อยูก่ลางกระหมอ่มตามเขา้ไปในฐานที ่๔ อกี คอื ลงในสมองทีก่ลางกะโหลกศรีษะ ให ้
นิง่อยูส่กัครูห่นึง่ จงึเลือ่นจติใหอ้อกไปทีก่ลางกระหมอ่มขา้งนอก กลบัไปกลบัมาตดิตอ่กนัใน
ระหวา่งกลางสมองกบักลางกระหมอ่มขา้งนอก แลว้ก็นิง่อยูท่ีส่มอง 

ทําความรูส้กึใหก้วา้งขวาง กระจายลมอนัละเอยีดจากสมองใหล้งไปเบือ้งตํา่ เมือ่ทําจติมาถงึ
ตอนนีแ้ลว้ บางทจีะเกดินมิติของลมขึน้ เป็นตน้วา่รูส้กึขึน้ในศรีษะแลเห็นหรอืรูส้กึใหเ้สยีวๆ ให ้
เย็นๆ รอ้นๆ ใหเ้ป็นไอ เป็นหมอกสลวัๆขึน้ บางทกี็มองเห็นกะโหลกศรีษะของตวัเอง ถงึอยา่งนัน้
ก็อยา่ใหม้คีวามหวัน่ไหวไปตามนมิติทีป่รากฏ ถา้เราไมป่รารถนาทีจ่ะใหเ้ป็นเชน่นัน้ ก็ใหส้ดูลม
หายใจเขา้ไปยาวๆ ถงึหวัอก นมิติเหลา่นัน้ก็จะหายไปในทนัท ี

เมือ่เห็นนมิติอนัใดอนัหนึง่เกดิขึน้แลว้ ใหต้ัง้สตริูอ้ยูท่ีน่มิติ แตใ่หเ้อานมิติเดยีว สดุแทแ้ตน่มิติอนั
ใดเป็นทีส่บาย เมือ่จับนมิติไดแ้ลว้ ใหข้ยายนมิตินัน้ออกไปใหโ้ตเทา่ศรีษะ นมิติทีข่าวสวา่งนัน้มี
ประโยชนแ์กก่ายใจ คอืเป็นลมบรสิทุธิส์ะอาด ลมบรสิทุธิส์ะอาดนี ้ยอ่มเป็นเครือ่งฟอกโลหติใน
รา่งกายของทา่นไดอ้ยา่งด ีสามารถจะบรรเทาหรอืกําจัดทกุขเวทนาในรา่งกายได ้

เมือ่ทําไดเ้ทา่ศรีษะของตนแลว้ ใหเ้ลือ่นลงไปตัง้ไวใ้นฐานที ่๕ คอืทรวงอก แลว้ใหน้กึเอานมิติ
แหง่ลมไปตัง้ไว ้ขยายออกใหเ้ต็มทรวงอก ทําลมอนันัน้ใหข้าว ใหส้วา่ง กระจายลม กระจายแสง
สวา่งไปทัว่ทกุขมุขน จนกวา่จะมองเห็นสว่นตา่งๆของรา่งกายปรากฏเป็นภาพขึน้มาเอง 

ถา้ไมต่อ้งการภาพอนันัน้ก็ใหส้ดูลมหายใจยาวๆเสยี ๒-๓ ครัง้ ภาพนัน้ก็จะหายไปในทันท ีแลว้
กระทําจติใหน้ิง่อยูโ่ดยกวา้งขวาง แมจ้ะมนีมิติอะไรผา่นมาในรัศมแีหง่ลมอยา่เพิง่ไปจับเอา อยา่
ทําจติหวัน่ไหวไปตามนมิติ ประคองจติไวใ้หด้ ีทําจติใหเ้ป็นหนึง่ พยายามตัง้จติไวใ้นอารมณ์อนั
เดยีว คอื ลมหายใจอนัละเอยีด และขยายลมอนัละเอยีดนัน้ใหก้วา้งขวางออกไปทัว่สรรพางค์
กาย 
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เมือ่ทําจติถงึตอนนีจ้ะคอ่ยเกดิวชิชาความรูข้ ึน้ตามลําดบั กายของเราก็จะเบาเหมอืนปยุนุ่น ใจก็
จะเอบิอิม่ นิม่นวล วเิวกสงัด ไดรั้บการสขุกายสบายจติเป็นอยา่งยิง่ เมือ่ตอ้งการวชิชาความรู ้
แลว้ใหทํ้าอยา่งนีจ้นกวา่จะชาํนาญในการเขา้ ในการออก ในการตัง้อยู ่

เมือ่ทําไดอ้ยา่งนีแ้ลว้ นมิติของลม คอื แสงสวา่งขาวๆเป็นกอ้นเป็นกลุม่เหลา่นัน้จะทําเมือ่ไรก็
เกดิได ้เมือ่ตอ้งการวชิชาความรูต้า่งๆ ก็ใหทํ้าจตินิง่ วางอารมณ์ทัง้หมด ใหเ้หลอือยูแ่ตค่วาม
สวา่งความวา่งอยา่งเดยีว เมือ่ประสงคส์ิง่ใดในสว่นวชิชาความรูภ้ายในและภายนอก ตนเองและ
ผูอ้ืน่ ก็ใหน้กึขึน้ในใจครัง้หนึง่หรอืสองครัง้ ก็จะเกดิความรูห้รอืนมิติเป็นภาพปรากฏขึน้ทนัท ี
เรยีกวา่ มโนภาพ ถา้จะใหด้แีละชาํนาญในสิง่เหลา่นี ้ใหศ้กึษากบัทา่นผูเ้คยปฏบิตัใินทางนีจ้ะดี
มาก เพราะวชิชาตอนนีเ้ป็นวชิชาทีเ่กดิขึน้จากสมาธอิยา่งเดยีวเทา่นัน้ 

วชิชาในเรือ่งสมาธนัิน้มอียู ่๒ แผนก คอื เป็นไปกบัดว้ยโลกยีอ์ยา่งหนึง่ เป็นไปกบัดว้ยโลกตุระ
อยา่งหนึง่ วชิชาโลกยี ์คอืตดิความรูค้วามเห็นของตนเองนีห้นึง่ ตดิสิง่ทัง้หลายทีม่าปรากฏให ้
เรารูเ้ราเห็นนีอ้ยา่งหนึง่ วชิชาก็ด ีสิง่ทีใ่หเ้รารูเ้ราเห็นดว้ยอํานาจแหง่วชิชาก็ด ีเป็นของจรงิและ
ของไมจ่รงิเจอืปนอยูด่ว้ยกนัทัง้สิน้ แตข่องจรงิในทีน่ีเ้ป็นสว่นสงัขารธรรมทัง้สิน้ ขึน้ชือ่วา่สงัขาร
แลว้ยอ่มไมเ่ทีย่งไมม่ัน่คงถาวร ฉะนัน้ เมือ่ตอ้งการโลกตุระตอ่ไป ใหร้วมสิง่ทีเ่รารูเ้ราเห็น
ทัง้หมดเขา้มาเป็นจดุอนัเดยีว คอื เอกคัคตารมณ์ ใหเ้ห็นเป็นสภาพอนัเดยีวกนัทัง้หมด เอา
วชิชาความรูท้ัง้หลายเหลา่นัน้เขา้มารวมอยูใ่นจดุอนันัน้ จนรูแ้จง้เห็นจรงิวา่สิง่ทัง้หลายนีเ้กดิขึน้
แลว้ยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา แลว้อยา่งยดึถอืในสิง่ทีรู่ท้ีเ่ห็นมาเป็นของตน อยา่ยดึความรู ้
ความเห็นทีเ่กดิจากตนมาเป็นของตน ใหป้ลอ่ยวางไปเสยีตามสภาพ ถา้ไปยดึอารมณ์ก็เทา่กบั
ยดึทกุข ์ยดึความรูข้องตนจะเกดิเป็นเหตแุหง่ทกุข ์คอื สมทุยั 

ฉะนัน้ จติทีน่ิง่เป็นสมาธแิลว้เกดิวชิชา วชิชานัน้เป็นมรรค สิง่ทีใ่หเ้รารูต้า่งๆทีผ่า่นไปผา่นมาเป็น
ทกุข ์จติเราอยา่เขา้ไปยดึเอาวชิชา อยา่เขา้ไปยดึเอาอารมณ์ทีม่าแสดงใหเ้รารู ้ปลอ่ยวางไป
ตามสภาพ ทําจติใหส้บายๆ ไมย่ดึจติ ไมส่มมตุจิติของตนเองวา่ เป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้ถา้ยงั
สมมตุตินเองอยูต่ราบใด ก็เป็นอวชิชาอยูต่ราบนัน้ เมือ่รูไ้ดโ้ดยอาการอยา่งนีก้็จะกลายเป็น
โลกตุระขึน้ในตน จะเป็นบญุกศุลอยา่งประเสรฐิสงูสดุ ในฐานะทีเ่ป็นมนุษยพ์ทุธบรษัิทของ
พระพทุธเจา้ 

ถา้จะสรปุใหส้ัน้เขา้แลว้ หลกัในการปฏบิตักิ็มดีงันี ้คอื 
 
๑. กําจัดอารมณ์ทีช่ัว่ออกจากจติใหห้มด 
 
๒. ทําจติใหอ้ยูใ่นอารมณ์ทีด่ ี
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๓. อารมณ์ทีด่ตีา่งๆ ใหต้อ้นเขา้ไปรวมอยูใ่นจดุอนัเดยีวทีเ่รยีกวา่ เอกคัคตารมณ์ 
 
๔. พจิารณาอารมณ์หนึง่นัน้ใหเ้ป็น อนจิจัง ไมเ่ทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข ์อนัตตา ไมใ่ชต่วัตน สตัว์
บคุคล วา่งเปลา่ 
 
๕. วางอารมณ์ทีด่แีละอารมณ์ชัว่ไปตามสภาพของอารมณ์เพราะดแีละชัว่ยอ่มอยูด่ว้ยกนั มี
สภาพเสมอกนั วางจติไวต้ามสภาพของจติ รูไ้วต้ามสภาพแหง่รู ้รูนั้น้ ไมรู่จั้กเกดิ ไมรู่จั้กดบั นัน้
แล คอื สนัตธิรรม ดกี็รู ้ดไีมใ่ชรู่ ้รูไ้มใ่ชด่ ีชัว่ก็รู ้รูไ้มใ่ชช่ัว่ ชัว่ไมใ่ชรู่ ้คอื รูไ้มต่ดิความรู ้รูไ้มต่ดิ
สิง่ทีรู่ ้น่ันแหละคอืธรรมชาตธิาตแุทอ้นับรสิทุธิผ์ดุผอ่งเหมอืนน้ําทีอ่ยูใ่นใบบวั ฉะนัน้จงึเรยีกวา่ 
อสงัขตธาต ุเป็นธาตแุท ้เมือ่ใครทําไดเ้ชน่นี ้ก็จะเห็นของดวีเิศษเกดิขึน้ในใจแหง่ตน จะเป็น
กศุลวาสนาบารมขีองทา่นผูป้ฏบิตัใินทางสมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน จะไดผ้ล ๒ ประการ
ดงักลา่วมา คอื โลกยีผลทีจ่ะทําใหสํ้าเร็จประโยชนอ์นามยัของรา่งกายแหง่ทา่นและคนอืน่ๆ
ทัว่ไปในสากลโลกนีป้ระการหนึง่ ประการที ่๒ จะไดโ้ลกตุรผลอนัเป็นประโยชนอ์นามยัในดา้น
จติใจของทา่นมคีวามสขุความเยอืกเย็นและความราบรืน่ชืน่บาน ก็จะถงึพระนพิพานเป็นเบือ้ง
หนา้ ไมต่อ้งเกดิ แก ่เจ็บ ตาย 

ไดอ้รรถาธบิายมาโดยยอ่ พอเป็นหวัขอ้ปฏบิตัขิองทา่นพทุธบรษัิทผูนั้บถอืพระพทุธศาสนา หาก
ทา่นมคีวามสงสยัขดัขอ้งจากการปฏบิตัติามแนวความคดิดงักลา่วไวใ้นตําราเลม่นีโ้ดยประการ
ใดๆ ตอ้งการจะศกึษาจากผูใ้หแ้นวความคดิทีก่ลา่วมานี ้ยนิดทีีจ่ะสง่เสรมิชีแ้จงขอ้สงสยัของ
ทา่นตามกําลงัความสามารถของผูเ้ขยีน เพือ่ใหสํ้าเร็จสนัตสิขุในทางพระศาสนาโดยทัว่หนา้กนั 

สําหรับผูป้ฏบิตัทิัว่ๆไป ควรทีจ่ะยดึเอาวธิทีี ่๒ ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่จะไดรั้บความสะดวดสบายกวา่แบบ
ที ่๑ ทีก่ลา่วมาแลว้ 
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วธิฝึีกสมาธแิบบอานาปานสต ิแบบที ่๒ 

พระสทุธธิรรมรงัสคีมัภรีเมธาจารย ์(พระอาจารยล์ ีธมฺมธโร) 

มขีอ้สําคญัอยู ่๗ ขอ้ คอื 

๑. ใหภ้าวนา พทุ ลมเขา้ยาว ๆ โธ ลมออกยาว ๆ กอ่น ๓ ครัง้ หรอื ๗ ครัง้ (คําภาวนากบัลมให ้
ยาวเทา่กนั) 

๒. ใหรู้จั้กลมเขา้ลมออกโดยชดัเจน 

๓. ใหรู้จั้กสงัเกตลมในเวลาเขา้ออกวา่ มลีกัษณะอยา่งไรสบายหรอืไมส่บาย กวา้งหรอืแคบ ขดั
หรอืสะดวก ชา้หรอืเร็ว สัน้หรอืยาว รอ้นหรอืเย็น ถา้ไมส่บายก็ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขจนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย เชน่ เขา้ยาวออกยาวไมส่บาย ใหเ้ปลีย่นเป็นเขา้สัน้ออกสัน้เป็นตน้ จนกวา่จะ
ไดรั้บความสบาย เมือ่ไดรั้บความสบายสะดวกดแีลว้ ใหก้ระจายลมทีส่บายนัน้ไปในสว่นตา่ง ๆ 
ของรา่งกาย เชน่ สดูลมเขา้ไปทีท่า้ยทอยปลอ่ยลงไปในกระดกูสนัหลงัใหต้ลอด  

ถา้เป็นเพศชายปลอ่ยไปตามขาขวาทะลถุงึปลายเทา้ แลว้กระจายไปในอากาศ แลว้ก็กลบัมาสดู
ใหมป่ลอ่ยเขา้ไปในทา้ยทอย ปลอ่ยลงไปในกระดกูสนัหลงั ปลอ่ยไปตามขาซา้ยทะลถุงึปลาย
เทา้ แลว้กระจายไปในอากาศ แลว้ก็กลบัมาปลอ่ยตัง้แตท่า้ยทอยผา่นไหลท่ัง้สองถงึขอ้ศอก 
ขอ้มอืทะลถุงึปลายนิว้ กระจายไปในอากาศ แลว้ก็ปลอ่ยลงคอหอยกระจายไปทีข่ัว้ปอดขัว้ตบั 
กระจายเรือ่ยลงไปจนถงึกระเพาะเบา กระเพาะหนัก แลว้ก็สดูลมหายใจเขา้ไปตรงกลางอกทะลุ
ไปจนถงึลําไส ้กระจายลมสบายเหลา่นีใ้หท้ัว่ถงึกนัได ้จะไดรั้บความสะดวกขึน้มาก  

(ถา้เป็นเพศหญงิใหก้ระจายลมทางซา้ยกอ่น เพราะเพศหญงิและชาย เสน้ประสาทตา่งกนั) 

๔. ใหรู้จั้กขยายลมออกเป็น ๔ แบบ คอื 

๑) เขา้ยาวออกยาว 
๒) เขา้สัน้ออกสัน้ 
๓) เขา้สัน้ออกยาว 
๔) เขา้ยาวออกสัน้ 

แบบใดเป็นทีส่บายใหเ้อาแบบนัน้ หรอืทําใหส้บายไดท้กุแบบยิง่ด ีเพราะสภาพของบคุคลลม
หายใจยอ่มเปลีย่นแปลงไดท้กุเวลา 

๕. ใหรู้จั้กทีต่ัง้ของจติ ฐานไหนเป็นทีส่บายของตวัใหเ้ลอืกเอาฐานนัน้ (คนทีเ่ป็นโรค
เสน้ประสาทปวดศรีษะ หา้มตัง้ขา้งบน ใหต้ัง้อยา่งสงูตัง้แตค่อหอยลงไป และหา้มสะกดจติ 
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สะกดลม ใหป้ลอ่ยลมตามสบาย ปลอ่ยใจตามลมเขา้ลมออกใหส้บาย แตอ่ยา่ใหห้นไีปจากวง
ลม)  

ฐานเหลา่นัน้ไดแ้ก ่๑.ปลายจมกู ๒. กลางศรีษะ ๓. เพดาน ๔. คอหอย ๕. ลิน้ป่ี ๖. ศนูย ์
(สะดอื) นีฐ้านโดยยอ่ คอืทีพั่กของลม 

๖. ใหรู้จั้กขยายจติ คอื ทําความรูใ้หก้วา้งขวางออกไปทัว่สรรพางคก์าย 

๗. ใหรู้จั้กประสานลม และขยายจติออกใหก้วา้งขวางใหรู้ส้ว่นตา่ง ๆ ของลมซึง่อยูใ่นรา่งกายนัน้
กอ่น แลว้จะไดรู้ใ้นสว่นอืน่ ๆ ทัว่ไปอกีมาก คอื ธรรมชาตขิองลมมหีลายจําพวก ลมเดนิใน
เสน้ประสาท ลมเดนิหุม้เสน้ประสาททัว่ ๆ ไป ลมกระจายออกจากเสน้ประสาทแลน่แทรกแซงไป
ทัว่ทกุขมุขน ลมใหโ้ทษและใหค้ณุยอ่มมปีนกนัอยูโ่ดยธรรมชาตขิองมนั 

 
สรปุแลว้ก็คอื 

1. เพือ่ชว่ยใหพ้ลงังานทีม่อียูใ่นรา่งกายทกุสว่นของคนเรา ทกุคนใหด้ขี ึน้ เพือ่ตอ่สูส้ ิง่ตา่ง 
ๆ ในตวั เชน่ ไมส่บายในรา่งกายเป็นตน้  

2. เพือ่ชว่ยความรูท้ีม่อียูแ่ลว้ในตวัของคนทกุคนใหแ้จม่ใสขึน้ เพือ่เป็นหลกัวชิา วมิตุ ิวสิทุธิ ์
ความหมดจดสะอาดในทางจติใจ 

หลกัอานาปา ฯ ทัง้ ๗ ขอ้นี ้ควรถอืไวเ้ป็นหลกัสตูรเพราะเป็นเรือ่งสําคญัของอานาปา ฯ ทัง้สิน้ 
เมือ่รูเ้รือ่งสําคญัเหลา่นีแ้ลว้ ก็เทา่กบัวา่เราไดต้ดัถนนเสน้ใหญ ่สว่นถนนซอยนัน้ไมสํ่าคญั คอื 
สว่นปลกียอ่ยของอานาปา ฯ นัน้ยงัมอียูอ่กีมากแตไ่มค่อ่ยสําคญั ฉะนัน้ จงึควรปฏบิตัแิละดําเนนิ
ตามแบบนีไ้วใ้หม้าก ทา่นจะไดรั้บความปลอดภยัเป็นอยา่งยิง่ทเีดยีว  

ถา้ทา่นรูจั้กการปรับปรงุแกไ้ขลมหายใจของตวัเองโดยสมบรูณ์เรยีบรอ้ยแลว้ ก็เทา่กบัวา่คนใน
บา้นของทา่นเป็นคนด ีสว่นปลกียอ่ยนัน้ เปรยีบเหมอืนคนนอกบา้น คอื แขก ถา้คนในบา้นของ
เราด ีคนนอกบา้นก็ตอ้งดไีปตามเรา คนนอกบา้นหรอืแขกในทีน่ีไ้ดแ้กน่มิติตา่ง ๆ และลมสญัจร 
ทีจ่ะตอ้งผา่นไปผา่นมากในรัศมแีหง่ลมของเราทีทํ่าอยู ่เชน่ นมิติตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากลมให ้
ปรากฏเป็นรปู บางทเีกดิเป็นแสงสวา่งขึน้ บางทปีรากฏเป็นรปูคนหรอืรปูสตัว ์เป็นตนเองหรอืคน
อืน่ บางคราวเกดินมิติขึน้ทางห ูเชน่ไดย้นิคําพดูของบคุคลผูอ้ืน่ จําไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง บางคราว
ปรากฏกลิน่ตา่ง ๆ ขึน้ทางจมกู บางทกี็เป็นกลิน่หอม บางทกี็เหม็นเหมอืนซากศพ บางคราว
หายใจเขา้ไป ใหเ้กดิความอิม่เอบิซมึซาบไปทัว่สรรพางคก์าย จนไมรู่ส้กึหวิขา้วหวิน้ํา บางคราว
ใหเ้กดิสมัผัสขึน้ทางกาย ใหม้อีาการอุน่ ๆ รอ้น ๆ เย็น ๆ ชา ๆ สา่ยไปสา่ยมาตามสรรพางคก์าย 
บางทใีหผ้ดุขึน้ทางจติใจซึง่เราไมเ่คยนกึคดิ ก็เกดิขึน้ได ้ 
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สิง่ทัง้หลายเหลา่นีช้ ือ่วา่ "แขก" กอ่นทีจ่ะรับแขกเหลา่นี ้ใหป้รับปรงุจติและลมหายใจของตวัให ้
เรยีบรอ้ยและมัน่คงเสยีกอ่น จงึคอ่ยรับแขก การทีเ่ราจะตอ้นรับแขกเหลา่นี ้เราตอ้งบงัคบั
ปรับปรงุแขกใหอ้ยูใ่นอํานาจของเราเสยีกอ่น ถา้แขกไมอ่ยูใ่นอํานาจบงัคบับัญชาของเราอยา่
เพิง่ไปคลกุคลกีบัเขา เขาอาจนําความเสือ่มเสยีมาสูเ่ราได ้ถา้หากเรารูจั้กปรับปรงุเขา สิง่
เหลา่นัน้ก็จะเป็นเครือ่งสนับสนุนเราตอ่ไป  

การปรับปรงุนัน้ไดแ้กก่ารเจรญิ ปฏภิาคนมิติ คอื ใหข้ยายสิง่ทีป่รากฏมานัน้ใหเ้ป็นไปตามอํานาจ
แหง่จติ คอืใหเ้ล็ก ใหโ้ต ใหใ้กล ้ใหไ้กล ใหเ้กดิ ใหด้บั ใหม้ขีา้งนอก ขา้งในก็ได ้สิง่เหลา่นีจ้งึ
จะเป็นประโยชนใ์นการทําจติ  

ถา้คลอ่งแคลว่ชาํนาญในนมิตินี ้ก็จะกลายเป็นวชิา เชน่ ตาทพิย ์เห็นรปูโดยไมต่อ้งลมืตา หู
ทพิย ์ฟังเสยีงไกลได ้จมกูทพิย ์ดมกลิน่ไกลได ้ลิน้ทพิย ์ดืม่รสของธาตตุา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นอากาศ
ธาตอุนัจะเป็นประโยชนแ์กร่า่งกาย สามารถป้องกนัความหวิ ความอยากได ้ 

สมัผัสอนัเป็นทพิยก์็จะเกดิขึน้ในรา่งกาย เชน่เราตอ้งการความเย็นก็จะเย็นขึน้ ตอ้งการความรอ้น
ก็จะรอ้นขึน้ ตอ้งการความอุน่ ก็จะปรากฏขึน้ ตอ้งการความเขม้แข็งของรา่งกายก็จะมขีึน้ เพราะ
ธาตทุัง้หลายทีจ่ะใหป้ระโยชนแ์กร่า่งายซึง่มอียูใ่นโลก ก็จะแลน่เขา้มาปรากฏในกายของเรา  

ดวงใจก็จะเป็นทพิย ์และมอํีานาจสามารถจะทําใหเ้กดิญาณจักข ุเชน่ ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ 
ระลกึชาตไิด ้จตุปูปาตญาณ รูจั้กความเกดิความตายของสตัว ์วา่มาอยา่งไร ไปอยา่งไร อาจ
ทราบได ้อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตทุีจ่ะฟอกอาสวะกเิลสใหส้ิน้ไป ถา้เราเป็นผูม้สีตปัิญญา 
ยอ่มรับแขกมาทํางานในบา้นของเราไดเ้ป็นอยา่งด ี 

นีเ่ป็นสว่นปลกียอ่ยในการปฏบิตัอิานาปานสตโิดยยอ่  

ฉะนัน้สิง่ทัง้หลายทีก่ลา่วมาใหท้บทวนดใูหด้ ีอยา่เพิง่ยนิดใีนสิง่ทีป่รากฏ อยา่เพิง่ยนิรา้ยหรอื
ปฏเิสธในสิง่ทีป่รากฏ ควรตัง้จติเป็นกลางทบทวนดใูหร้อบคอบละเอยีดลออเสยีกอ่นวา่เป็นของ
ควรเชือ่ถอืไดห้รอืไม ่มฉิะนัน้จะเป็นเหตใุหสํ้าคญัผดิไปก็ม ี 

ด ีชัว่ ถกู ผดิ สงู ตํา่ ทัง้หมดมนัสําคญัอยูท่ีด่วงจติของเราฉลาดหรอืโง ่รูจั้กพลกิแพลงดดัแปลง
แกไ้ข เมือ่ดวงจติของเราเป็นผูโ้งอ่ยูแ่ลว้ แมข้องสงูอาจจะกลายเป็นของตํา่ ของด ีอาจจะ
กลายเป็นของชัว่ 

ถา้หากเราไดรู้เ้รือ่งราวตา่ง ๆ ของลม และสว่นปลกียอ่ยของลม ก็จะรูไ้ดใ้นอรยิสจัธรรม 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นหนทางบรรเทาทกุขข์องรา่งกายไดอ้ยา่งดอีกี ตวัสตเิป็นตวัยา ลมอานาปาฯ 
เป็นกระสาย เมือ่สตเิขา้ไปฟอกแลว้ยอ่มบรสิทุธิ ์ลมทีบ่รสิทุธิจ์ะสง่ไปฟอกโลหติตา่ง ๆ ใน
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รา่งกายใหส้ะอาด เมือ่โลหติสะอาดแลว้เป็นเหตจุะบรรเทาโรคภยัตา่ง ๆ ในตวัได ้ถา้เป็นผูม้โีรค
เสน้ประสาทประจําอยูแ่ลว้ ก็จะหายไดอ้ยา่งดทีเีดยีว  

นอกจากนีก้็ยงัสามารถจะสรา้งความเขม้แข็งของรา่งกาย ใหไ้ดรั้บความสขุยิง่ขึน้ เมือ่รา่งกาย
ไดรั้บความสขุ จติใจก็สงบไดอ้ยา่งด ีเมือ่จติสงบไดอ้ยา่งนัน้ ยอ่มเกดิกําลงัสามารถทีจ่ะระงับ
เวทนาในเวลาน่ังสมาธใิหท้นทานไดห้ลายชัว่โมง เมือ่กายสงบจากเวทนา จติยอ่มสงบ
ปราศจากนวิรณ์ไดอ้ยา่งด ีกายก็มกํีาลงั ใจก็มกํีาลงัเรยีกวา่ "สมาธพิลงั"  

เมือ่สมาธมิกํีาลงัเชน่นัน้แลว้ ยอ่มเกดิปัญญา สามารถจะแลเห็นทกุข ์สมทุยั นโิรธ มรรค แจง้
ประจักษ์ขึน้ในลมหายใจของตวัทีม่อียูท่กุตวัคน ถา้จะอธบิายก็ไดค้วามอยา่งนี ้คอื ลมหายใจ
เขา้ออกเป็น ทกุขสจัจ ์ลมเขา้เป็นชาตทิกุข ์ลมออกเป็นมรณทกุข ์ไมรู่จั้กลมเขา้ ไมรู่จั้กลมออก 
ไมรู่ล้กัษณะของลมเป็น สมทุยัสจัจ ์ลมออกรูว้า่ออก ลมเขา้รูว้า่เขา้ รูล้กัษณะของลมโดย
ชดัเจนเป็น สมัมาทฐิ ิองคอ์รยิมรรค คอื มคีวามเห็นถกูตอ้งตามความเป็นจรงิของลมหาย 
หายใจแบบใดไมส่บายก็รู ้และรูจั้กวธิแีตง่ลมหายใจของตวัวา่ แบบนีไ้มส่บาย เราจะตอ้งหายใจ
แบบนีจ้งึจะเป็นทีส่บาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาสงักปัปะ ดํารชิอบ  

จติตสงัขารซึง่นกึคดิวติกวจิารณ์ในกองลมทัง้ปวงอยูโ่ดยชอบชือ่วา่ สมัมาวาจา วาจาชอบ รูจั้ก
วธิปีรับปรงุลมหายใจของตนโดยวธิกีารตา่ง ๆ เชน่ หายใจเขา้ยาวออกยาว หายใจเขา้สัน้ออก
สัน้ หายใจเขา้สัน้ออกยาว หายใจเขา้ยาวออกสัน้ จนไปถกูลมอนัเป็นทีส่บายแหง่ตน ดงันีช้ ือ่วา่ 
สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ  

รูจั้กทําลมหายใจฟอกโลหติในรา่งกายใหส้ะอาดบรสิทุธิ ์แลว้สง่ไปหลอ่เลีย้งหทยัวตัถ ุรูจั้กแตง่
ลมใหเ้ป็นทีส่บายของรา่งกาย รูจั้กประกอบลมใหเ้ป็นทีส่บายแหง่ดวงจติ หายใจเขา้ไปอิม่กาย 
อิม่จติ นีเ้รยีกวา่ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ  

รูจั้กพยายามเปลีย่มลมหายใจของตนเป็นทีส่บายกาย สบายจติ ถา้ยงัไมไ่ดรั้บความสบาย 
เกดิขึน้ในตวั ก็พากเพยีรพยายามอยูเ่รือ่ยไปอยูอ่ยา่งนัน้นีเ้รยีกวา่ สมัมาวายามะ เพยีรชอบ  

รูล้มหายใจเขา้ออกทกุขณะเวลา และรูก้องลมตา่ง ๆ ทีม่อียูใ่นรา่งกาย เชน่ ลมพัดขึน้เบือ้งบน 
ลมพัดลงเบือ้งตํา่ ลมพัดในทอ้ง ลมพัดในลําไส ้ลมพัดไปตามชิน้เนือ้ซาบซา่นไปทัว่ทกุขมุขน 
มสีตสิมัปชญัญะตามรูอ้ยูท่กุขณะลมหายใจเขา้ออก นีเ้รยีกวา่ สมัมาสต ิระลกึชอบ  

ดวงจติสงบอยูใ่นเรือ่งของลมอยา่งเดยีว ไมไ่ปเหนีย่วเอาอารมณ์อยา่งอืน่มาแทรกแซงทําไปจน
เป็นลมละเอยีด เป็นอปัปนาฌาน จนกวา่จะเกดิวปัิสสนาญาณขึน้ไปในทีนั่น้ เรยีกวา่ 
สมัมาสมาธ ิตัง้ใจไวช้อบ 
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นกึถงึลม เรยีกวา่ วติก กระจายลมขยายลมแตง่ลมไวเ้รยีกวา่ วจิารณ์ ลมไดรั้บความสะดวก
ทัว่ถงึกนัแลว้ ก็อิม่กาย อิม่จติ เรยีกวา่ ปีต ิ 

กายไมก่ระวนกระวายใจไมก่ระสบักระสา่ย ก็เกดิ สขุ เมือ่ไดรั้บความสขุแลว้ จติยอ่มไมส่า่ยไปสู่

อารมณ์อืน่ ยอ่มแนบสนทิอยูก่บัอารมณ์เดยีว เรยีกวา่ เอกคัคตารมณ์  

ตัง้ใจไวช้อบนี ้เรยีกวา่ สมัมาสมาธ ิเบือ้งตน้ในองคอ์รยิมรรค มรรคสจัจ ์ทัง้หมดทีก่ลา่วมา คอื 
ศลี สมาธ ิปัญญา เขา้มาสนันบิาตในดวงจติไดแ้ลว้โดยสมบรูณ์ ยอ่มทําใหรู้แ้จง้ในกองลมทัง้
ปวงวา่หายใจอยา่งนีเ้ป็นเหตใุหเ้กดิอกศุลจติ  

หายใจอยา่งนัน้เป็นเหตใุหเ้กดิกศุลจติ และไมต่ดิอยูใ่นกายสงัขารคอืลม ไมต่ดิอยูใ่นวจสีงัขาร 
ไมต่ดิอยูใ่นจติตสงัขาร ทัง้ฝ่ายดแีละฝ่ายชัว่ ปลอ่ยวางไปตามสภาพแหง่ความเป็นจรงิเรยีกวา่ 
นโิรธสจัจ ์

ถา้จะยอ่อรยิสจั ๔ ใหส้ัน้เขา้ไปอกีอยา่งหนึง่ก็คอื ลมหายใจเขา้ออกเป็น ทกุขสจัจ ์ไมรู่จั้กลม
หายใจเขา้ ไมรู่จั้กลมหายใจออก เป็นสมทุยัสจัจ ์หรอืวชิชาโมหะ ทําใหแ้จง้ในกองลมทัง้ปวง
จนละไดไ้มย่ดึถอื เรยีกวา่ นโิรธสจัจ ์ 

ทีม่สีตสิมัปชญัญะประจําอยูใ่นกองลมเรยีกวา่ มรรคสจัจ ์เมือ่ปฏบิตัไิดเ้ชน่นี ้ก็ชือ่วา่เป็นผู ้
ปฏบิตัถิกูตอ้งตามแนวทางของอานาปา ฯ เป็นผูม้วีชิาอาจรูข้องจรงิทัง้ ๔ อยา่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
ยอ่มถงึ วมิตุ ิ 

วมิตุนัิน้คอืดวงจติทีไ่มเ่ขา้ไปตดิอยูใ่นเหตฝุ่ายตํา่ ผลฝ่ายตํา่ อนัไดแ้กท่กุข ์สมทุยั ไมต่ดิอยูใ่น
เหตฝุ่ายสงูคอื มรรค และ นโิรธ ไมต่ดิอยูใ่นสิง่ทีใ่หเ้รารู ้ไมต่ดิอยูใ่นความรู ้แยกสภาพธรรมไว ้
เป็นสว่น ๆ ได ้เชน่นี ้ชือ่วา่ เป็นผูม้วีชิาวมิตุ ิคอื รูจั้กเบือ้งตน้ เบือ้งปลาย และทา่มกลาง วางไป
ตามสภาพแหง่ความเป็นเองทีเ่รยีกวา่ สพฺเพ ธมฺมา อนฺตตา การตดิอยูใ่นสิง่ ทีใ่หเ้รารู ้คอื ธาต ุ
ขนัธ ์อายตนะ เหลา่นีเ้ป็น กามปุปาทาน ตดิวชิาความรูค้วามเห็นของตวัเป็น ทฏิปปฐทุาน ไม่
รูจั้กตวัรู ้คอื พทุธะ เป็นสลีพัตปุปาทาน ยอ่มเป็นเหตใุหห้ลง กายสงัขาร วจสีงัขาร และจติต
สงัขาร อนัเกดิจากอวชิชา 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระองคย์อ่มเป็นผูส้มบรูณ์ทัง้เหตทุัง้ผล พระองคม์ไิดเ้ขา้ไปยดึในเหตุ
ฝ่ายตํา่ ผลฝ่ายตํา่ มไิดเ้ขา้ไปยดึในเหตฝุ่ายสงู ผลฝ่ายสงู อยูน่อกเหตเุหนอืผล สขุ ทกุข ์
พระองคก์็มใีช ้แตพ่ระองคม์ไิดต้ดิสขุตดิทกุข ์ด ีชัว่ พระองคก์็รูอ้ยูโ่ดยสมบรูณ์ อตัตาและ
อนัตตา พระองคก์็มอียูโ่ดยสมบรูณ์ แตพ่ระองคก์็มไิดไ้ปยดึถอืในเรือ่งราวเหลา่นัน้  

วตัถอุนัเป็นทีต่ัง้แหง่สมทุยั ก็มใีช ้แตพ่ระองคก์็มไิดต้ดิ มรรค คอื ปัญญา พระองคก์็มใีช ้
พระองคร์ูจั้กแตง่พระองคด์ว้ยพธิกีารตา่ง ๆ เชน่ แตง่โง ่แตง่ฉลาด แลว้รูจั้กใชโ้ง ่ใชฉ้ลาด ใน
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กจิพระศาสนา สว่นนโิรธเลา่ พระองคก์็มใีชม้ไิดย้ดึถอื คอืไมม่กีารตดิในสิง่เหลา่นัน้ จงึเรยีกวา่ 
เป็นผูส้มบรูณ์ไดจ้รงิ  

กอ่นทีพ่ระองคจ์ะละไดเ้ชน่นัน้ พระองคก์็ตอ้งบําเพ็ญใหเ้กดิมขีึน้โดยสมบรูณ์เสยีกอ่น แลว้จงึ
คอ่ยปลอ่ยวาง เป็นการปลอ่ยวางดว้ยความสมบรูณ์มัง่ม ีมใิชจ่ะวางจะปลอ่ยดว้ยความยากจน
อยา่งบคุคลธรรมดา แมพ้ระองคท์รงวางแลว้ก็ยงัมใีชอ้ยู ่ 

พระองคม์ไิดท้รงปฏเิสธในการทีพ่ระองคไ์ดบํ้าเพ็ญ ศลี สมาธ ิปัญญา มาตัง้แตย่งัมไิดต้รัสรู ้จน
ไดรู้แ้จง้ เห็นจรงิแลว้ ยังทรงใช ้ศลี สมาธ ิและปัญญาอยูท่กุประการ จนวนัเสด็จดบัขนัธเ์ขา้สูป่ริ
นพิาน ตราบถงึขณะจติทีจ่ะนพิพานนัน้ก็ยงับําเพ็ญสมาธสิมาบตัอิยูค่อื พระองคไ์ดเ้สด็จ
ปรนิพิพานในระหวา่งรปูฌาน และอรปูฌาน  

เพราะฉะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลายก็ไมน่่าทีจ่ะปฏเิสธ ศลี สมาธ ิปัญญากนัเสยี คนบางคนจะถอื
ศลี ก็กลวัศลีพัตต ฯ บางคนจะบําเพ็ญสมาธ ิก็กลวัโง ่กลวับา้ก็ม ีแทจ้รงิคนเราก็มคีวามโง ่ความ
บา้ประจําอยูแ่ลว้ การกระทําสมาธจิตินัน้ เป็นเรือ่งแกโ้งแ่กบ้า้ตา่งหาก  

ถา้ไดศ้กึษาโดยทางทีถ่กูตอ้ง ยอ่มเกดิปัญญาอนับรสิทุธิเ์หมอืนเพชรพลอยทีเ่จยีระไนแลว้ ยอ่ม
เกดิแสงขึน้ในตวัของมนัเองโดยธรรมชาตนัิน้แล จงึเรยีกวา่เป็นตวัปัญญาทีแ่ท ้เกดิขึน้เฉพาะตวั 
ทีเ่รยีกวา่ ปัจจัตตงั เป็นไดเ้ฉพาะตวั รูไ้ดเ้ฉพาะตวั แตโ่ดยมากคนเราเขา้ใจผดิ ไมรู่จั้กลกัษณะ
ของปัญญา ไปถอืเอาปัญญาไมแ่ทท้ีเ่จอืปนไปดว้ยสญัญามาทบัของแทเ้สยี  

คลา้ย ๆ กบัวา่เอาปรอทมาทากระจกแลว้ มองเห็นเงาของตวัและคนอืน่ได ้โดยอาศยัของอืน่มา
ฉาบทาก็เขา้ใจวา่ ตวัเป็นผูฉ้ลาด มองเห็นธรรมลกัษณะอยา่งนีก้็เทา่กบัวา่ ลงิสอ่งกระจกเงาเทา่
นัน้เอง ตวัเดยีวก็จะตอ้งกลายเป็นสองตวัก็จะเลน่เงาของตนเองอยูอ่ยา่งนีเ้รือ่ยไป ปรอทหลดุ
จากบานกระจกเมือ่ไร ลงิตวันัน้ก็จะหนา้ตกซบเซาอยูโ่ดยไมรู่ว้า่เงานัน้มาจากเรือ่งอะไร ฉันใด 
บคุคลผูใ้ดไดปั้ญญาไมแ่ทจ้รงิ คดิเอาเดาเอาตามสญัญาอารมณ์วา่ตนรูต้นเห็น โดยปราศจาก
ความรูส้กึตนเองแลว้ ก็จะไดรั้บความทกุขโ์ศก ในคราวประสบกบัความเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้
เฉพาะหนา้เมือ่ภายหลงั  

ฉะนัน้สว่นสําคญัของปัญญาโดยธรรมชาตใินทางพระพทุธศาสนายอ่มเกดิขึน้จากการอบรมดวง
จติโดยเฉพาะเหมอืนแสงเพชรทีเ่กดิในตวัของมนัเองยอ่มมรัีศมตีแีผโ่ดยรอบ และเกดิแสงสวา่ง
ไดท้ัง้ในทีม่ดืและทีส่วา่ง สว่นเงาในกระจกนัน้ใชไ้ดสํ้าหรับในสถานทีแ่จง้มแีสงสวา่งมองเห็น 
ถา้เอาเขา้ไปในทีม่ดืแลว้ จะใชส้อ่งเงาตวัเองไมไ่ดเ้ลย ไมเ่หมอืนแสงเพชรแสงพลอยที่
เจยีระไนแลว้ยอ่มมแีสงไดท้ัว่ไป  



73 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

ฉะนัน้พระองคจ์งึไดท้รงแสดงไวว้า่ ปัญญาไมม่ทีีล่บั และปิดบงัไมใ่ชปั่ญญา เรยีกวา่ ปัญญา
รัตนัง เป็นตัวทีจ่ะทําลายเสยีไดซ้ ึง่ อวชิชา ตณัหา และอปุทาน ก็จะบรรลคุณุธรรมอยา่งสงูสดุ 
คอื พระนพิพาน ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมส่าบ ไมส่ญู มอียูโ่ดยธรรมชาตขิองธรรม เรยีกวา่ อมตธรรม 

โดยมากคนเรามกัจะตอ้งการแตปั่ญญาและวมิตุ ิเมือ่เป็นเชน่นีก้็ไมอ่าจจะเป็นไปได ้เอะอะ ก็
อนจิจัง ทกุขัง อนัตตากนัเสยีเลยทเีดยีว สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้กอ่นทีพ่ระองคจ์ะปฏเิสธ 
อนจิจัง ของไมเ่ทีย่งนัน้ พระองคไ์ดทํ้าไดรู้จ้นปรากฏเห็นเป็นของเทีย่งเสยีกอ่น กอ่นทีจ่ะปฏเิสธ 
ทกุขงั พระองคก์็ไดทํ้าทกุขอ์นันัน้ ใหเ้ป็นสขุเสยีกอ่น และกอ่นทีจ่ะปฏเิสธ อนัตตา ทีไ่มใ่ช่

ตวัตนนัน้ พระองคก์็ไดทํ้าอนัตตาใหเ้ป็นอตัตาขึน้เสยีกอ่น จงึไดเ้ห็นของเทีย่งของจรงิทีแ่อบองิ
อยูใ่น อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา แลว้ก็ไดร้วบรวมยอดแหง่ธรรมเหลา่นัน้เขา้มาเป็นอนัเดยีว เชน่ 
ทํา อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา ใหเ้ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั นีเ้ป็นหมวดหนึง่นับเป็นพวกเดยีวกนั มี
ลกัษณะเสมอกนัหมดทัง้โลก สว่น นจิจัง สขุงั อตัตา นีเ้ป็นอกีหมวดหนึง่ เป็นสงัขารธรรม 
พระองคท์รงปลอ่ยไดแ้ลว้ในสว่นสงัขารโลกและสงัขารธรรม ไมข่อ้งอยูใ่นของเทีย่งและของไม่
เทีย่ง ไมข่อ้งอยูใ่นทกุขแ์ละสขุ ไมข่อ้งอยูใ่นอตัตาและอนัตตา จงึไดน้ามวา่ วมิตุ ิวสิทุธิ ์
นพิพานไมต่อ้งไปยดึสงัขารธรรมและสงัขารโลกทัง้หมด  

นีเ้ป็นลกัษณะของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีพ่ระองคไ์ดท้รงบําเพ็ญมา แตป่ฏปิทาของพทุธบรษัิท
ทัง้หลาย สว่นมากมกัจะเป็นผูรู้ก้อ่นเกดิ เป็นผูเ้ลศิกอ่นทํา ตอ้งการแตค่วามละความพน้กนัฝ่าย
เดยีว ถา้ละโดยปราศจากเหตอุนัสมบรูณ์แลว้มนัจะเลอะ ถา้พน้กนัโดยปราศจากเหตแุลว้มันจะ
ผดิ สําหรับคนผูป้รารถนาดอียากเป็นแตค่นด ีเหตปุระกอบของตนโดยอาการเชน่นีม้แีลว้หรอืยงั 
ถา้หากวา่ไมต่อ้งการสรา้งเหตแุหง่ความละ ความพน้โดยสมบรูณ์แลว้ พวกเราจะพน้ไปได ้
อยา่งไร พระพทุธเจา้ พระองคย์งัทรงแสดงไวว้า่ ศลี ปราบกเิลสอยา่งหยาบทีเ่ป็นวติกิมโทษที่
เกดิขึน้ทางกาย ทางวาจา ออกเสยีได ้สมาธ ิปราบกเิลสอยา่งกลางม ีกามฉันทะ พยาปาทะ ถี
นะมทิธะ อทุจัจะกกุกจุจะ วจิกจิฉา เป็นตน้ สว่นปัญญาปราบกเิลสอยา่งละเอยีดม ีอวชิชา 
ตณัหา อปุาทาน เป็นตน้ คนบางคนทีม่ปัีญญาฉลาดหลกัแหลม สามารถทีจ่ะอธบิายขอ้อรรถขอ้
ธรรมไดอ้ยา่งชดัเจนแจม่แจง้ แตก่เิลสเพยีงหยาบ ๆ อนัเป็นคูป่รับแหง่ศลีแคน่ีก้็ยงัละกนัไมค่อ่ย
จะออก  

นีค่งจะเป็นเพราะขาดความสมบรูณ์แหง่ศลี สมาธ ิปัญญา กระมงั จงึไดเ้ป็นไปอยา่งนัน้ ศลีก็คง
เป็นศลีอยา่งเปลอืก ๆ สมาธกิ็คงเป็นสมาธเิป้ือนเปรอะ ปัญญาก็คงเป็นปัญญาอยา่งเลอะเลอืน
เคลอืบเอาเสมอเหมอืนกบัดว้ยบานกระจกทีท่าดว้ยปรอทฉะนัน้ จงึไมส่ามารถเป็นเหตใุหสํ้าเร็จ
ความมุง่หวงัของพทุธบรษัิทได ้ตกอยูใ่นลกัษณะ มดีทีค่มนอกฝัก คอื ฉลาดในเชงิพดูเชงิคดิ 
แตด่วงจติไมม่สีมาธ ินีเ่รยีกวา่ คมนอกฝัก ฟักไขน่อกรัง คอื แสวงหาความดแีตภ่ายนอกไม่
อบรมจติของตนใหเ้ป็นไปในทางสมาธ ิปักหลกักองทราย คอื เทีย่วยดึถอืเอาสิง่ทีไ่มเ่ป็นสาระ
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แกต่นมาเป็นสรณะทีพ่ึง่ยอ่มใหโ้ทษ เมือ่เป็นเชน่นีก้็ชือ่วา่เป็นผูท้ีย่งัไมไ่ดท้ีพ่ ึง่อนัเป็นแกน่สาร 
ฉะนัน้จงึควรทีจ่ะสรา้งเหตใุหเ้ป็นไปดว้ยด ีเพราะธรรมทัง้หลายยอ่มไหลมาเทมาแตเ่หต ุดงันี ้

อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏมํิเส ตมตฺตนา 
จงเตอืนตน ฝึกฝนใจดว้ยตนเอง จงเรง่คดิพจิารณา (อานาปา ฯ) ของตนดว้ยตนเทอญ. 

  

ตอ่ไปนีจ้ะไดร้วบรัดวธิปีฏบิตัอิานาปา ฯ ใหเ้ป็นองคฌ์านขึน้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ฌาน แปลวา่ ความเพง่อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว เชน่ กระทําลมหายใจ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่ง 

ขอ้ ๑ ปฐมฌาน มอีงค ์๕ คอื 

๑. วติก ใหน้กึถงึลมหายใจเขา้ออกจนจําไดไ้มเ่ผลอ (ตรกึ) 

๒. เอกคัคตา ใหป้ระคองจติไวใ้นลมหายใจ อยา่ใหม้นัแสส่า่ยไปในสญัญาอารมณ์อืน่ ๆ 
ประคองจติไวใ้นเรือ่งลมอยา่งเดยีวจนเกดิลมสบายขึน้ (จติถงึความเป็นหนึง่นิง่อยูก่บัลม
หายใจ) 

๓. วจิารณ์ คอื ใหรู้จั้กขยายลมหายใจทีไ่ดรั้บความสบายแลว้นัน้ใหไ้ปเชือ่มกบัลมสว่น
อืน่ในรา่งกาย กระจายลมออกจนทัว่ถงึกนั เมือ่รา่งกายไดรั้บประโยชนจ์ากลมหายใจแลว้ 
ทกุขเวทนาก็สงบไป รา่งกายเป็นไปดว้ยธาตลุมทีด่ ี(ตรอง) คอื เพง่อยูใ่นเรือ่งของลม
อยา่งเดยีว คณุธรรม ๓ อยา่งนี ้เขา้อยูใ่นสายลมอนัเดยีวกนัจงึจะเป็นปฐมฌานได ้สาย
ลมอนันีย้อ่มแลน่เขา้ถงึฌาน ๔ ได ้

วติก เอกคัคตา วจิารณ์ สามประการนีเ้ป็นตวัเหต ุเมือ่เหตเุหลา่นีทํ้าใหส้มบรูณ์ดงักลา่ว
มา ก็จะไดรั้บผลเกดิขึน้อนัเป็น "องคท์ี ่๔ คอื ปีต"ิ ความอิม่กายอิม่ใจก็เกดิขึน้ดดูดืม่
ปลาบปลืม้ปราโมทย ์อยูโ่ดยลําพังกายและจติ 

๕. สขุ ความสบายกาย เกดิจากกายสงบ กายไมก่ระสบักระสา่ย (กายปัสสทัธ)ิ ใจสบาย 
ใจไมก่ระสบักระสา่ย มคีวามสบายรืน่เรงิอยูโ่ดยลําพัง ไมว่อกแวก (จติตปัสสทัธ)ิ 

ปีต ิสขุ สองอยา่งนีเ้ป็นสว่นผล ปฐมฌานทีอ่ธบิายมานีก้็มเีหตอุยา่งหนึง่ผลอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 
เมือ่ปีตแิละสขุมกํีาลงัมากขึน้ ลมก็ละเอยีดเพราะอาศยัเพง่นานเขา้ ผลก็แรงขึน้ จงึเป็นเหตใุห ้
ละวางวติกวจิารณ์อนัเป็นงานเบือ้งตน้เสยีได ้อาศยัเหตอุนัเดยีวคอื เอกคัคอารมณ์ก็เขา้สูท่ตุยิ
ฌาน (มรรคจติ ผลจติ) 
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ขอ้ ๒ ทตุยิฌาน มอีงค ์๓ คอื 

๑. ปีต ิ
๒. สขุ 
๓. เอกคัคตา (มรรคจติ) 

ไดแ้กจ่ติทีเ่สวยผลมาจากปฐมฌาน ถา้เขา้ถงึ ทตุยิฌาน ปีตกิ็มกํีาลงัแรงขึน้อกี สขุก็มกํีาลงัแรง
ขึน้อกี เพราะอาศยัความเพง่อยูใ่นเหตอุนัเดยีว คอื เอกคัคตารมณ์ เป็นผูด้งูานตอ่ไป เพง่ลม
หายใจละเอยีดเขา้นิง่อยูด่ว้ยความอิม่กายอิม่ใจ สขุกาย สขุจติ ใจแน่แน่วมัน่คงลงไปอกีกวา่เดมิ 
เพง่ไปนานปีตแิละสขุก็มกํีาลงั  

แลว้แสดงลักษณะอาการขยายตวัเขา้ ขยายตวัออก เอกคัคตารมณ์ก็เพง่ลงไปอกี ขยบัจติลงไป
อกี ใหล้ะเอยีด จนพน้จากลกัษณะแหง่ความไหวตวัของปีตแิละสขุแลว้ จะเขา้ถงึตตยิฌาน 
ตอ่ไป 

  

ขอ้ ๓ ตตยิฌาน มอีงค ์๒ คอื 

๑. สขุ 
๒. เอกคัคตา 

กายมคีวามสงบสงัด พน้จากการไหวตวั เป็นกายวเิวก ไมม่เีวทนาอนัใดมารบกวน จติก็เงยีบสงัด 
เป็นจติวเิวก ลมก็ละเอยีดกวา้งขวางปลอดโปรง่ มรัีศมสีขีาวซาบซา่นไปทัว่สรรพางคก์ายคลา้ย
สําล ีระงับทกุขเวทนาของรา่งกายไดห้มด ระงับเวทนาของดวงจติไดห้มด จดจอ้งประคองไวแ้ต่
ลมอนัละเอยีดและกวา้งขวาง  

ดวงจติมอีสิระ ไมม่อีารมณ์สญัญาอดตีอนาคตมาแทรก ดวงใจก็โพลงตวัอยูโ่ดยลําพัง ธรรมธาตุ
ทัง้ ๔ คอื ดนิ น้ํา ลม ไฟ เป็นสามคัคกีนัทกุสว่นเกอืบจะเรยีกไดว้า่ บรสิทุธิท์ัง้กอ้นกายก็ได ้
เพราะลมมกํีาลงัควบคมุปรนปรอืธาตสุว่นอืน่ใหส้ามคัคกีนัเป็นอยา่งด ี 

สตกิ็คมุอยูก่บัเอกคัคตา อนัเป็นตวัเหต ุลมเต็มกาย สตเิต็มกาย เพง่ลงไปจติก็แจม่ใส รา่งกายก็
เบา ใจมกํีาลังกลา้ เวทนา คอื สขุก็สงบ กายก็สมํา่เสมอ ไมม่คีวามพลัง้เผลอใด ๆ เขา้แทรก 
เป็นเหตใุหป้ลอ่ยวางความสขุ อาการของความสขุก็สงบ เพราะอาศยัธาตทุัง้ ๔ เสมอกนั ไมม่ี
ลกัษณะอาการเคลือ่นไหวตวั ตวัเหตเุอกคัคตาก็มกํีาลงัเพง่หนักลงไปก็ไดเ้ขา้สูจ่ตตุถฌาน
ตอ่ไป 
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ขอ้ ๔ จตตุถฌาน มอีงค ์๒ คอื 

๑. อเุบกขา 
๒. เอกคัคตา (สต)ิ 

อเุบกขากบัเอกคัคตาในฌาน ๔ นี ้มคีวามเพง่อยา่งแข็งแรงเหนยีวแน่นมั่นคง ธาตลุมสงบไมม่ี
อาการกระเพือ่มกระฉอกไดเ้ลย จติวางเฉย หมดอารมณ์อดตีอนาคต ธาตลุมเป็นสว่นปัจจบุนัก็
เงยีบเฉย เปรยีบเหมอืนทะเลหรอือากาศทีป่ราศจากคลืน่รบกวน รปูและเสยีงยอ่มแลเห็นและรู ้
ไดใ้นทางไกล เพราะอาศยัธาตลุม ซึง่ไมม่อีาการกระเพือ่มเคลือ่นไหวตวั เปรยีบเหมอืนจอหนัง
ทีค่อยรับรปูภาพทีฉ่ายออกมาใหแ้ลเห็น และรูเ้รือ่งของภาพนัน้ ๆ เป็นอยา่งด ีมวีชิาความรูข้ ึน้ใน
ดวงจติ รูแ้ลว้ก็เฉยอยู ่จติก็เฉย ลมก็เฉย เฉยไดท้ัง้ ๓ กาล น่ันแหละเรยีกวา่ เอกคัคตารมณ์ 
เพง่อยูใ่นความเฉยความเงยีบของลม  

ลมทกุสว่นของรา่งกายยอ่มแลน่ถงึกนั สามารถทีจ่ะหายใจไดท้กุขมุขน คอื ไมต่อ้งใชล้มหายใจ
ทางจมกู เพราะลมหายใจกบัลมสว่นอืน่เป็นพืน้เดยีวกนัหมด ลมเต็ม ลมเสมอกนั ธาตทุัง้ ๔ มี
ลกัษณะอยา่งเดยีวหมด จติสงบเต็มที ่ความเพง่ก็แรง แสงก็แจม่ เป็น มหาสตปัิฏฐาน  

ดวงจติก็เบกิบานแจม่ใส เหมอืนแสงไฟหรอืแสงอาทติย ์ซึง่ไมม่เีครือ่งปิดบัง ยอ่มลกุโพลงสอ่ง
โลกใหส้วา่งไสว  

ฉะนัน้ จติดวงนีย้อ่มมรัีศมตีแีผไ่ปทัว่ ลมก็มรัีศม ีจติก็มรัีศมอียา่งบรบิรูณ์ เพราะอาศยัความเพง่
แหง่สต ิความเพง่ก็แรง แสงก็แจม่ ดวงจติก็มอํีานาจ คณุธรรม ๔ ประการ เขา้สนันบิาตทัง้หมด 
คอื สตปัิฏฐานทัง้ ๔ ไมม่อีาการวา่น่ันกาย เวทนา จติ ธรรม ความเห็นทีว่า่ ๔ นัน้ยอ่มไมม่ ีจงึ
เรยีกไดว้า่ มหาสตปัิฏฐาน เพราะธรรม ๔ ประการไมแ่ตกแยกกนั ใจตัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว อาศยั
ความเพง่อยา่งแรง สตสิมัปชญัญะก็รวมเขา้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เป็นสามคัคธีาตสุามคัคธีรรม 
โดยสมบรูณ์ทีเ่รยีกวา่ เอกายมรรค คอื ๔ ใน ๑ จงึเป็นเหตใุหเ้กดิมกํีาลงักลา้ เป็นชาครยิานุโยค 
องคต์ปธรรม กําจัดความมดืมดิปิดบงัไดเ้ป็นอยา่งด ี 

แสงสวา่งของดวงจติ เมือ่เพง่แรงเขา้ อํานาจอนัเกดิขึน้จากการปลอ่ยวางอารมณ์ตา่ง ๆ ดวงจติ
ก็มกํีาลงัตัง้อยูโ่ดยลําพัง เหมอืนบคุคลทีข่ ึน้ไปอยูบ่นยอดภเูขา ยอ่มมสีทิธ ิอํานาจจะแลเห็นได ้
ในทศิตา่ง ๆ ทัว่ไป เครือ่งอาศยัก็สงู คอื ธาตลุมเป็นเครือ่งสนับสนุนใหเ้ดน่เป็นอสิระ  

ฉะนัน้ ดวงจตินัน้จงึสามารถจะมองเห็นสถานทีต่า่ง ๆ ของธาต ุขนัธ ์อายตนะทีเ่รยีกวา่ สงัขาร
ธรรม ทัง้ปวงไดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบเหมอืนบคุคลทีเ่อากลอ้งขึน้ไปถา่ยพืน้โลกบนอากาศ 
สามารถทีจ่ะดงึดดูเอาภาพตา่ง ๆ ในพืน้โลกไดเ้ป็นสว่นมากฉันใด ใจของบคุคลทีเ่ขา้ถงึ
ลกัษณะอยา่งนี ้ยอ่มรูเ้ห็นความเป็นจรงิของโลกและธรรม ไดเ้ป็นอยา่งด ี(โลกวทิ)ู จะเกดิมวีชิา



77 
 

หนงัสือยาใจ  
www.YaJai.com 

ขึน้อกีอยา่งหนึง่ในทางจติ ทีเ่รยีกวา่ "วปัิสสนาหรอืวชิชาวมิตุ"ิ เหลา่นีเ้ป็นตน้ ธาตทุัง้ ๔ เป็น
ธาตกุายสทิธิ ์ดวงจติเป็นจติตานุภาพ เมือ่ประสงคป์รารถนาสว่นใดสว่นหนึง่ อนัเป็นสว่นของ
ธรรมของโลก ก็ใหข้ยบัจติเพง่ลมใหห้นักและแรง กําลงัจติเขา้ไปจอ่ในธาตอุนับรสิทุธิ ์ก็จะมี
ญาณผดุขึน้ในธาตนัุน้  

เปรยีบเหมอืนเข็มของแผน่จานเสยีงซึง่จดจอ่ลงไป ยอ่มเกดิเสยีงของมนุษยแ์ละสตัวป์รากฏขึน้
ในทีนั่น้ฉันใด สตขิองเราจดจอ่เพง่เล็งลงในอารมณ์อนัสะอาด ตอ้งการรปูก็จะปรากฏรปู 
ตอ้งการเสยีงก็จะปรากฏเสยีง ไมว่า่ใกลห้รอืไกล ยอ่มรูไ้ด ้ทัง้เรือ่งโลกและเรือ่งธรรม เรือ่งตน
และคนอืน่สดุแทแ้ตเ่ราประสงคเ์รือ่งใดจดจอ่ลงไปก็ใหน้กึขึน้จะปรากฏไดท้นัท ี 

นีแ่หละเรยีกวา่ "ญาณ" รูไ้ดใ้นอดตีและอนาคตพรอ้มดว้ยปัจจบุนั จงึเป็นวชิาสําคญัอนัหนึง่ ที่
เรยีกวา่ "ปัจจัตตงั" รูไ้ดเ้ฉพาะตน  

ธาตนัุน้เปรยีบเหมอืนกระแสไฟทีแ่ลน่อยูใ่นอากาศ สตแิละจติมกํีาลงักลา้ มวีชิาความรูส้งู 
สามารถทีจ่ะทําใหธ้าตนัุน้เป็นสือ่สมัพันธท์ัว่ไปในโลก เป็นทางใหเ้กดิวชิาความรูข้ ึน้ในตวัเองได ้
เป็นอยา่งด ี 

ฌานที ่๔ นี ้เมือ่มแีลว้โดยสมบรูณ์ก็เป็นเหตใุหเ้กดิวชิา ๘ ประการขึน้ในตวัของเราเอง มี
วปัิสสนาญาณเป็นตน้ คอื 

๑. วปัิสสนาญาณ คอื ความรูแ้จง้เห็นจรงิในนามและรปู เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป วปัิสสนาญาณนี้
เป็นสว่นพเิศษ เกดิขึน้จากการอบรม จติ มหีนทางรูไ้ด ้๒ วธิ ี

(๑) รูข้ ึน้มาเองโดยไมต่อ้งนกึคดิ 
(๒) รูข้ ึน้จากการนกึคดิ แตไ่มใ่ชก่ารตรองใหย้ดืยาวเหมอืนความรูธ้รรมดา นกึเมือ่ใดก็โพลง
ขึน้มาเมือ่นัน้ เหมอืนน้ํามันเบนซนิทีชุ่ม่อยูด่ว้ยสําล ีเมือ่จอ่ไฟเมือ่ใดก็ลกุโพลงขึน้ไดโ้ดยเร็ว 
วปัิสสนาก็ด ีญาณก็ด ียอ่มมคีวามเร็วไดเ้ชน่นัน้ จงึตา่งจากปัญญาสามญัธรรมดา 

๒. มโนมยทิธ ิฤทธิใ์นทางจติใจ นกึเชน่ไรยอ่มเป็นเชน่นัน้ 

๓ อทิธวิธิ ีแสดงฤทธิไ์ดใ้หป้รากฏแกค่นบางพวก เชน่ แปลงรปู แปลงสถานที ่ใหป้ระชาชนแล
เห็นดว้ยตา บางคราวบางสมยั 

๔. ทพิพโสต หทูพิย ์ฟังเสยีงไกลได ้

๕.เจโตปรยิญาณ กําหนดรูใ้นวาระน้ําใจของบคุคลอืน่ได ้วา่ด ีชัว่หยาบหรอืละเอยีด 

๖. ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตหินหลงัได ้(ทา่นจะไมต่อ้งยุง่ในเรือ่งตายเกดิ ตายสญู 
เพราะไดว้ชิาขอ้นี)้ 
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๗. ทพิพจักข ุไดต้าทพิย ์มองเห็นรปูละเอยีดและหยาบ ใกลห้รอืไกลได ้(อนุปรมาณู) 

๘. อาสวกัขยญาณ รูจั้กวธิทํีาอาสวะกเิลสเครือ่งเศรา้หมองใจ ใหเ้บาบางและสิน้ไปได ้

วชิา ๘ ประการนีล้ว้นแลว้แตสํ่าเร็จมาจากภมูฐิานของสมาธทิัง้สิน้ 

ฉะนัน้ จงึไดเ้ขยีนรวบรัดแนวทางทีจ่ะทําใหเ้กดิสมาธญิาณ โดยทางของอานาปา ฯ ทีแ่สดงไว ้
นัน้ เมือ่ผูม้คีวามมุง่หวงัในสว่นความด ีทัง้หลายนี ้จงสนใจปฏบิตัอิบรมจติใจของตนเองนัน้ 
เทอญ ฯ 
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ผนวก 

ขอ้ ๓ ในวธิฝึีกอานาปานสต ิแบบที ่๒ นีบ้างฉบบัมขีอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

๓. ใหรู้จั้กสงัเกตลมในเวลาเขา้ออกวา่มลีกัษณะอยา่งไร สบายหรอืไมส่บาย กวา้งหรอืแคบ ขดั
หรอืสะดวก ชา้หรอืเร็ว สัน้หรอืยาว รอ้นหรอืเย็น ถา้ไมส่บายก็ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขจนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย เชน่ เขา้ยาวออกยาวไมส่บายใหเ้ปลีย่นเป็นเขา้สัน้ออกสัน้เป็นตน้ จนกวา่จะ
ไดรั้บความสบาย 

เมือ่ไดรั้บความสบายสะดวกดแีลว้ ใหก้ระจายลมทีส่บายนัน้ไปในสว่นตา่งๆของรา่งกาย เชน่ 
หายใจเขา้หายใจออกหนหนึง่ ใหน้กึถงึสว่นสําคญัของรา่งกาย คอื ปลอ่ยลมเขา้ไปในขัว้ปอด 
นกึใหต้ลอดเขา้ไปถงึทอ้งนอ้ยขา้งขวา 

หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ นกึถงึขัว้ตบัและหวัใจขา้งซา้ยทะลลุงไปถงึทอ้ง 

หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ นกึตัง้แตค่อหอยปลอ่ยลงไปตามกระดกูสนัหลงัขา้งในจน
ตลอด 

หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ นกึถงึคอหอยปลอ่ยลงไปกลางหนา้อก ทะลลุงไปถงึลิน้ป่ีถงึ
ศนูย ์(สะดอื) กระจายไปในอากาศ 

หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ สดูลมเขา้ไปในเพดานถงึคอหอย ปลอ่ยลงไปตรงกลางอก 
ทะลไุปถงึลําไส ้(ทวารหนัก) กระจายออกไปในอากาศ 

เมือ่จบ ๕ วาระขา้งในแลว้ ใหป้ลอ่ยไปขา้งนอกอกี 

หายใจเขา้ออกหนหนึง่ สดูลมเขา้ไปใหน้กึถงึทา้ยทอย ปลอ่ยลมแลน่ไปตามกระดกูสนัหลงัขา้ง
นอกจนตลอด ตอนนีถ้า้เป็นผูช้ายใหไ้ปทางขวากอ่น ทัง้แขนและขา 

หายใจเขา้หนหนึง่ออกหนหนึง่ ใหน้กึถงึตะโพก ปลอ่ยลมใหแ้ลน่ไปตลอดปลายเทา้ขา้งขวา 

หายใจเขา้หายใจออกหนหนึง่ นกึถงึตะโพก ปลอ่ยลมใหแ้ลน่ไปตลอดปลายเทา้ขา้งซา้ย 

หายใจเขา้หายใจออกหนหนึง่ นกึถงึทา้ยทอย ปลอ่ยลมแลน่ไปไหล ่ไปตามแขนขา้งขวาตลอด
ถงึปลายนิว้มอื 

หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ สดูลมไปถงึทา้ยทอย ปลอ่ยลมแลน่ไปไหลซ่า้ยตลอดแขนถงึ
ปลายนิว้มอื 
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หายใจเขา้หายใจออกอกีหนหนึง่ สดูลมเขา้ไปในกะโหลกศรีษะขา้งใน นกึถงึห ูถงึตา จมกู ปาก 
(ผูช้ายขา้งขวากอ่น ทกุสว่นของรา่งกาย ตาขวา หขูวา จมกูขา้งขวา แขนขวา ขาขวา จนตลอด 
ผูห้ญงิ ตาซา้ย จมกูซา้ย หซูา้ย แขนซา้ย ขาซา้ย จนตลอด) 

เมือ่เสร็จแลว้ใหป้ระคองลมหายใจ ทําลมหายใจใหล้ะเอยีด ใหเ้บา ใหโ้ปรง่ ทําจติใหน้ิง่อยูใ่น
ลมหายใจอนันัน้ ทําสตสิมัปชญัญะใหร้อบคอบ ทําลมใหเ้ชือ่มทัว่ทัง้ตวั ทําจติใหเ้ป็นกลางวาง
เฉยอยูด่ว้ยด ี 

 

 


