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วิธีทาํจติใหม้พีลัง ๑ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

มีสมยัหนึง่ บรรดากษัตรยิท่ี์เรยีกวา่เป็นพระญาติของ

พระพทุธเจา้ พากนัคิดจะบวช ก็พากนัไปหาพระพทุธเจา้ และ

ในกลุม่พระญาตินัน้ก็มีชา่งกลับกประจาํอยู่ในหมู่กษัตรยิ ์ตาม

ไปเพ่ือท่ีจะไปบวชดว้ย เพราะวา่ชา่งกลับกก็มาคิด เจา้นายเรามี

ความพรอ้มสมบรูณบ์รบิรูณท์กุอยา่ง ก็ยงัสละได ้ยงัทิง้ได ้แลว้

ส่ิงท่ีสละ ส่ิงท่ีทิง้นัน้ เจา้นายมอบใหเ้รา เราจะพอใจส่ิงท่ี

เจา้นายเราทิง้หรอื เราจะพอใจส่ิงท่ีเจา้นายทิง้เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง

แลว้หรอื  

ในท่ีสดุก็ไม่เอา ไปบวชดว้ย แลว้เวลาไปบวชก็จรงิๆ บรรดา

กษัตรยิท์ัง้๔ ทัง้๕ นัน้ ก็ใหช้า่งกลับกนัน้บวชก่อน รูส้กึวา่จะเป็น

ผูใ้หญ่กวา่ในทางอาย ุเพราะบรรดากษัตรยิน์ัน้ก็ยงัอยู่ในวยั

หนุ่ม ยกย่องใหเ้ป็นผูอ้าวโุสบวชก่อน แลว้นายช่างกลับกนัน้ก็

เป็นพระเถระท่านหนึ่งหลงัจากบวชแลว้(คือพระอุบาล)ี ท่ี

พระพทุธเจา้ทรงยกย่องวา่เป็นเอตทคัคะในดา้นพระวนิยั แตใ่น
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บรรดาพระเถระท่ีเป็นกษัตรยิท่ี์บวชเป็นบญุดว้ยกนันัน้ ไม่

ปรากฏวา่พระพทุธเจา้ยกย่องเป็นเอตทคัคะไปในลกัษณะไหน  

จงึวา่สภาพใจจรงิๆ ธรรมชาติใจจรงิๆ เคา้ไม่ไดมี้ระดบัสงู

ตํ่าอย่างท่ีเราๆโลกสมมติุกนั สภาพจิตใจทกุขเ์ป็น สขุเป็น ดีใจ

เป็น เสียใจเป็น เหมือนกนัหมด แลว้โดยสภาพธรรมชาติของใจ 

รกัความยติุธรรมทกุราย รกัความยติุธรรมดว้ยกนัทัง้นัน้ทกุหวัใจ 

แตใ่จไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุม้ครอง ใจไม่มีธรรมท่ีจะทาํใหใ้จมี

กาํลงั ใจไม่มีความพรอ้มท่ีจะตอ่สู ้อาํนาจของความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใจไม่มีกาํลงัท่ีจะไปตอ่สูต้อ่ตา้นอาํนาจของ

กิเลสตณัหาเคา้ชกัชวน เคา้ฉดุเคา้ลากไป ก็ตอ้งไปในอาํนาจ

ของเขา ใจท่ีมีธรรมอนัเกิดดว้ยการฝึกอบรมในขอ้ปฏิบติั ใจมี

ธรรม ใจมีพลงั เพราะธรรมทาํใหใ้จมีกาํลงั อาํนาจของความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ไม่สามารถท่ีจะมาฉดุมาลากใหไ้ป

ตามอาํนาจของเขาได ้ความโลภ ความโกรธ ความหลง เคา้ไม่

สามารถท่ีจะบงัคบัใหไ้ปตามความตอ้งการของเขา  
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ธรรมชาติใจน่ีเขารกัความยติุธรรม รกัความเป็นธรรม

ดว้ยกนัทัง้นัน้ เราจะสงัเกตได ้นกัชอบดลิูเกละครหรอืภาพยนตร์

อะไรก็ช่าง ไมมี่ใครซกัรายท่ีชอบตวันกัเลง ไม่ชอบมีใครซกัคน 

หวัใจของใครซกัรายท่ีชอบตวัโกง ทัง้ๆท่ีตวัพระตวันางนัน้ก็ไม่ได้

คุน้เคยเป็นญาติพ่ีนอ้งอะไร แตท่กุคนสว่นมากพอใจและก็รกั 

สงสาร อนันีเ้ป็นธรรมชาติธาตแุทข้องหวัใจ เคา้รกัความ

ยติุธรรม รกัความเป็นธรรมโดยธรรมชาติ แตถ่กูกิเลสกระทาํให้

มีอคติ ถกูกิเลสมนัทาํใหไ้ปไดท้กุอย่างดว้ยอาํนาจของกิเลส 

เพราะใจไม่มีกาํลงัท่ีจะไปตอ่ตา้นคดัคา้นคาํบญัชา คาํสั่งของ

เคา้  

คาํสอนของพระพทุธเจา้สอนใหบ้าํเพ็ญธรรม สอนใหป้ฏิบติั

ธรรม ก็คือสอนใหใ้จมีพลงั ใจมีกาํลงันั่นเอง ศรทัธาพลงั ศีล

พลงั ทาํใหใ้จมีกาํลงัทัง้นัน้ ความเพียรก็เป็นพลงั สติก็เป็นพลงั 

สมาธิก็เป็นพลงั ปัญญาก็เป็นพลงั สตวิริิยะ สัทธินทริยัง วริิ

ยนิทริยัง สะตนิทริยัง สติก็ทาํใหใ้จมีกาํลงั ความพากความ

เพียรก็ทาํใหใ้จมีกาํลงั สมาธิก็ทาํใหใ้จมีกาํลงั ปัญญาก็ทาํใหใ้จ
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มีกาํลงั การปฏิบติัก็คือสรา้งพลงัใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ใจ ไม่อยู่ใต้

อาํนาจ ไม่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของความหวิ ความกระหายของใจ 

ไม่อยู่ใตอ้าํนาจความหิว ความกระหายของกิเลสท่ีมาบญัชา

จิตใจ ใจมีกาํลงัแลว้ เคา้ไม่สามารถท่ีจะบญัชาไดต้ามความ

ประสงคข์องเขา  

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึเป็นประโยชน ์จงึมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัดว้ยกนัทกุคน เหมือนกบัคนเกิดมามี

ความจาํเป็นจะตอ้งรบัประทานอาหารทัง้นัน้ จะเกิดในตระกลู

ใดๆสมบรูณ ์ขา้วปลาอาหารมากมาย ตอ้งรบัประทานทัง้นัน้ 

รา่งกายจงึเป็นรา่งกายท่ีสมบรูณ ์มีกาํลงัวงัชา ตอ้งอาศยัอาหาร

ทัง้นัน้ ใจก็เชน่เดียวกนั ใจจะมีกาํลงั ใจท่ีมีกาํลงัแข็งแรง 

สามารถท่ีจะตอ่สู ้สามารถท่ีจะชนะขา้ศกึคือตวักิเลสได ้ใจตอ้ง

สมบรูณด์ว้ยพลงั สติ สมาธิ ปัญญา ลว้นแลว้แต ่เป็นพลงัของ

ใจทัง้นัน้  

ถา้หากวา่การบาํเพ็ญเพียรพยายามจนกระทั่งสติมีความ

สมบรูณร์อบ สมาธิมีความแน่วแน่แข็งแกรง่มั่นคงอยู่ภายในจิต
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ในใจ พดูถึงปัญญาก็รอบคอบรอบรู ้สงัขารท่ีเป็นสว่นภายนอก 

สงัขารท่ีเป็นสว่นภายในแจ่งแจง้ เขาจะมาในลกัษณะไหน น่ี 

รูท้นั รูช้ดั จะหลงตามกลมารยาสาไถของเขาหรอืของสงัขารไม่มี 

น่ีในเม่ือเป็นอย่างนีแ้ลว้ ไอต้วัหิว ตวักิเลสมนัจะทาํใหม้าฉดุมา

ลากเป็นไปไม่ได ้ไม่สามารถท่ีจะมาดงึ มาฉดุมาลาก น่ี ใหอ้อก

นอกลูน่อกทางเขา้ป่าเขา้ดง ลงโคลนลงตมเป็นไปไม่ไดเ้ด็ดขาด 

ไม่มีใครซกัรายตอ้งการท่ีจะเขา้ป่าเขา้ดง ลยุโคลน ลยุตม ลยุนํา้ 

ไม่วา่นํา้โคลน นํา้ตมไม่มีใครตอ้งการ  

แตก็่ตอ้งไปจนได ้ตรงไหนเป็นโคลน ตรงไหนเป็นตม 

ตรงไหนสกปรกรกรุงรงั กิเลสมนัอาจดงึไปตรงนัน้ ในเม่ือเคา้ดงึ

ไปตรงไหนก็จาํเป็นตอ้งไป บญัชาไปทางไหน ก็ตอ้งตามไป

บญัชาของเขานั่น เหมือนกบัอยู่ในกาํมือ สตัวโ์ลกท่ีไมมี่ธรรม

เป็นพลงัในจิตในใจเหมือนกะอยู่ในกาํมือของกิเลสตณัหา

ดว้ยกนัทัง้หมด แลว้เราๆทา่นๆ ก็ไม่มีใครปรารถนาใหเ้ราตกอยู่

ในสภาพ อยู่ในกาํมือของกิเลสตณัหา จงึมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีจะตอ้งเรยีน ท่ีจะตอ้งพยายาม ท่ีจะตะเกียกตะกาย น่ีสรา้ง
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ธรรมใหส้มบรูณพ์ลูสขุ ใหส้มบรูณแ์น่นหนามั่นคง อยู่ในจิตใน

ใจของเราน่ี  

นกัรบถา้หากวา่แข็งแกรง่ดีแลว้ น่ีจะหวั่นวติกในการตอ่สูก้บั

ขา้ศกึไม่มี ผูท่ี้มีจิตใจแน่นหนามั่นคงดว้ยอรรถดว้ยธรรมจะหวั่น

วิตกกงัวลในเรื่องของขา้ศกึคือตวักิเลส ไม่ไดส้ะทกสะทา้น

หวั่นไหว จงึตอ้งตรวจดเูสมอ ตรวจดกูายของเรา ตรวจดใูจของ

เรา การตรวจดกูายของเรา ตรวจดใูจของเราน่ีหละ เป็นการ

สาํรวจ ดธูรรมของเราน่ี ดขูอ้ปฏิบติัของเราน่ีมีความบกพรอ่งแค่

ไหนเพียงไร ถา้หากวา่เราไมต่รวจด ูมนัก็เหมือนกบัเรอืนชาน

บา้นช่องของเราน่ี เราไม่เหลียวดซูกัที แลว้ก็จะเรยีบรอ้ยสะอาด

สะอา้นเป็นไปไม่ได ้กายของเราก็ดี ใจของเราน่ีปลอ่ยปละ

ละเลย จะเขา้ถึงความเรยีบรอ้ยสะอาดงดงาม ปราศจากส่ิงท่ี

เป็นอกศุล ปราศจากส่ิงแปลกปลอมจะเป็นไปไม่ได ้ถา้หากวา่

จะสะอาดสะอา้น ส่ิงแปลกปลอมไม่มี จะตอ้งมีการตรวจตรา

อย่างดี ใจของเราน่ีหละตรวจดใูจ ใจของเราน่ีแหละตรวจดใูจ 
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ใจของเราน่ีหละตรวจดขูอ้ปฏิบติัทางกายวาจาและใจ ตรวจดู

เสมอ  

ในขณะท่ีตรวจดนูั่นหละ เรามีสติสมบรูณ ์ในขณะท่ีตรวจ

นั่นหละ การกระทาํทางกาย ทางวาจา แมแ้ตท่างใจของเรา จะ

คิดไปในทางท่ีไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นธรรมเป็นวนิยั ในขณะนัน้ไม่คิด 

อนันีก็้เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเราจะตอ้งมีการสาํรวจตรวจอยู่บอ่ยๆ 

ตรวจอยู่เสมอ ในเม่ือเราสาํรวจตรวจอยู่เสมอ ความบกพรอ่ง

ตรงไหนในเม่ือเราเหน็แลว้ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 

เราก็พยายามแกไ้ข เราก็พยายามแกไ้ข เราก็พยายามแกไ้ข

เพราะเราเหน็จดุท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ข ถา้หากวา่เราไม่

สาํรวจด ูน่ี เราก็ยากท่ีจะเหน็จดุบกพรอ่ง จดุท่ีควรแกไ้ขของเรา

ได ้ 

อนันีท้่านจงึใหส้าํรวมกาย สาํรวมใจ ในเม่ือมีการสาํรวจ

ตรวจอยู่เสมออย่างนีค้วามชุม่ช่ืน ความเบกิบาน ความปีติก็จะ

เกิดขึน้ มองตรงไหน โทษก็ไม่มี มองทางกาย มองทางวาจา มอง

ทางใจมีแตร่าบเรยีบ มีแตร่าบรื่น มีแตค่วามเป็นปกติ โทษคือ
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ความบกพรอ่งมองไม่เห็น เกิดความปีติขึน้มาเพราะเรามีศีล

สมบรูณ ์ความบกพรอ่งวิปรติผิดไปขา้งๆ ผิดไปนอกลูน่อกทาง

อย่างนี ้ทาํใหเ้กิดปีติขึน้ ปีติอนันีเ้ป็นเหตทุาํใหใ้จของเราน่ีใส ใจ

ของเรานัน้เยน็ ทาํใหใ้จของเราพอใจในการท่ีจะมาสมัผสั

เก่ียวขอ้งกบัใจ ใจของเราก็พอใจในการท่ีจะสมัผสัในการท่ีมา

เก่ียวขอ้งกบัใจ  

ถา้หากวา่ใจของเรามีแตค่วามไม่สบาย มีแตค่วามหดหู่ ปีติ

เบิกบานไม่มี ใจของเราเก่ียวขอ้งกบัใจในขณะนัน้ ไม่สดช่ืน ไม่

เบิกบาน เหมือนกบัรบัประทานอาหารท่ีไม่อรอ่ย มนัไมด่ดูด่ืมใน

การรบัประทานนั่น รบัประทานอาหารท่ีเอรด็อรอ่ยมนัดดูด่ืม 

บางทีอ่ิมแลว้ มนัก็ยงัขอเติมอีกนิดหน่อยนั่น ใจของเราท่ีมีปีตินี ้

เป็นฐานท่ีตัง้ของสมาธิธรรม หรอืองคส์มาธิธรรมเริม่ปรากฏขึน้

แลว้อาศยัศีลสมบรูณเ์ป็นธรรมเครื่องอบรมสมาธิ  

การปฏิบติัธรรมเหมือนกบัการเดินทาง เดินทางไปถงึจดุนัน้

จะเดินทางไหน ก็สามารถท่ีจะไปถึงจดุนัน้ได ้ถา้คนนัน้รูจ้กัทาง

หลายทางแลว้ก็วิธีการเดินทางไปนัน้ จะเดินไปดว้ยเทา้ หรอืวา่
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จะข่ีจกัรยาน จกัรยานยนต ์หรอืวา่รถยนต ์เครื่องบินก็ได ้

สามารถไปถงึจดุหมายปลายทางทัง้นัน้ คาํวา่สมาธิจิต น่ี ใครจะ

เดินไปทางไหน เดินไปทางไหน ก็สามารถท่ีจะเดินไปตาม

เสน้ทางท่ีสะดวกในการดาํเนินจิต ในการปฏิบติัของเจา้ของ 

สะดวกในลกัษณะไหน ก็ปฏิบติัตามท่ีสะดวกนัน้ และก็สามารถ

ท่ีจะเขา้ถึงสมาธิจิต สมาธิธรรมได ้จงึวา่วธีิการปฏิบติัถกูทัง้นัน้

ถา้หากวา่มีความพยายาม มีความจรงิใจในการกระทาํเพ่ือ

เขา้ถึงความสงบ มีความพยายามพอแลว้ตอ้งสงบไดท้ัง้นัน้ จะ

กาํหนดพทุโธ ธมัโม สงัโฆ คาํวา่ ตายๆๆ กระดกูๆ ผม ขน เลบ็ 

ฟัน หนงั เอามาบรกิรรมหรอืจะอะไรก็ช่าง สามารถท่ีจะหยั่งเขา้

หาความสงบไดท้ัง้นัน้ อย่าไปคิดวา่อนันัน้ถกู อนันัน้ไม่ถกู อนั

นัน้คด อนันัน้โคง้ อนันัน้ตรง อย่าไปคิด ถา้ไปคิดอย่างนัน้ อนั

นัน้หละจะเป็นการโคง้ การคด หรอืวา่เป็นการบิดเบือนออก 

ไม่ใหถ้ึงตรงเปา้จดุหมายเลยทีเดียว  

ไปทางสติก็คือมีความสาํรวมอยู่เสมอ มีสติเท่านัน้จะเป็น

ธรรมท่ีทาํใหใ้จของเรามีความสาํรวมขึน้ได ้มีแตส่ติเท่านัน้ท่ีจะ
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ทาํใหใ้จของเรา หลงัจากสาํรวมดี สาํรวมแน่วแน่แลว้ กลายเป็น

สมาธิธรรมก็ได ้มีแตส่ติเท่านัน้ ในเม่ือศีลสมบรูณ ์สมาธิ

สมบรูณ ์น่ี ก็ทาํใหเ้กิดปัญญาความรอบรูแ้จ่มแจง้ในจดุท่ี

ตอ้งการรู ้ตอ้งการเหน็ จะวิจยัวิจารณล์งไปจดุไหน จดุนัน้จะ

เปิดเผยสภาพความเป็นจรงิใหไ้ดรู้ไ้ดเ้ห็นทัง้นัน้ จงึวา่สติธรรม

เป็นธรรมท่ีมีความจาํเป็นแกผู่ป้ฏิบติัธรรมทกุราย สัมมาสตขิาด

ไม่ได ้การงานภายนอก ทาํทางตา ทาํทางห ูทาํทางจมกู ทาํทาง

กาย ทาํทางคาํพดู การงานภายนอก การงานภายในนั่งอยู่เฉยๆ 

ไม่ตอ้งเคล่ือนไหว นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ตอ้งเคล่ือนไหว ไม่ตอ้งพดู ไม่

ตอ้งจาอะไร ถงึจะเดินจงกรม เคล่ือนไหวในการเดิน แตก็่ไม่ตอ้ง

พดู อนันีเ้ป็นการงานภายใน การงานภายในก็คือการงาน

ภายในใจ  

การงานภายนอกก็คือการงานท่ีนอกจากใจ แตก็่ตอ้งอาศยั

ใจเขา้ไปเก่ียวขอ้ง จงึเป็นการเป็นงาน ถา้หากวา่ไม่มีใจเขา้ไป

เก่ียวขอ้งการงานภายนอกจะเป็นการเป็นงานไม่ได ้เหมือนกบั

แผ่นดิน นํา้ ลม ไฟ ถา้หากวา่ไม่มีหวัใจ แผ่นดิน นํา้ ลม ไฟ ก็
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เป็นอยา่งนัน้ จะทาํใหเ้กิดประโยชน ์เกิดผลิตผลตน้ไม ้กอ้นหนิ

อะไรก็ช่าง ถา้หากไมมี่หวัใจแลว้ ตน้ไมจ้ะเป็นเรอืนชานบา้น

ช่องไม่ได ้กอ้นหนิจะเป็นอิฐ เป็นปนูอะไรขึน้มาไม่ได ้ตอ้งมีใจ 

จงึวา่ดิน นํา้ ลม ไฟ เคา้ไม่มีสว่นรูอ้ะไร ตอ้งอาศยัใจ ใจของเรา

น่ีจงึมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งควบคมุดแูลใหดี้ ถา้หากวา่

ควบคมุดแูลไม่ดีหรอืไม่มีการควบคมุดแูลน่ี ใจของเราจะเป็น

อนัตรายแก่เรา ไม่มีอะไรเป็นอนัตรายแก่เรา มีแตใ่จของเราท่ีไม่

มี ไม่ไดร้บัการอบรมจะเป็นอนัตรายแก่เรา ใจของเราน่ีแหละ

เป็นประโยชน ์ใจของเราน่ีหละเป็นท่ีพึง่แกเ่รา  

ในเม่ือใจของเราไดร้บัการฝึกอบรมดีแลว้ ใจของเราไดร้บั

การฝึกอบรมดีแลว้ ใจของเราน่ีจะเป็นหลกัจิตหลกัใจ จะเป็น

หลกัท่ีเรยีกวา่การดาํเนินของเราจะไม่ผิดพลาด ถา้หากวา่ใจ

ของเราไดร้บัการฝึกอบรมแลว้น่ี ยากท่ีจะดาํเนินชีวิต หรอื

ดาํเนินไปใหถ้กูตอ้งได ้อดท่ีจะไปซา้ยไปขวา อดท่ีจะเขา้ป่าเขา้

ดง และอดไปในทางท่ีจะเป็นภยัเป็นอนัตรายไม่ได ้จงึวา่การ

ฝึกอบรมใจดว้ยขอ้ปฏิบติั การอบรมใจดว้ยศีลธรรมจงึมีความ
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จาํเป็นแก่ใจทกุราย การบาํเพ็ญจิตตภาวนา อย่ามุง่แตใ่หใ้จ

สงบ อยา่ไปพอใจ ใหใ้จสงบอย่างเดียว  

ถา้หากวา่พอใจ ก็ใหพ้อใจในการกระทาํใหม้าก กระทาํให้

มากเท่าไหร ่อนันัน้คือความถกูตอ้ง ถา้หากไปพอใจแตค่วาม

สงบอย่างเดียว พอใจแตค่วามสงบอย่างเดียวเราจะไดส่ิ้งท่ีไม่

ชอบใจ เพราะใจของเรานีจ้ะสงบไปตลอดกาลไปไม่มี มนั

เหมือนกบัการเดินทางอยา่งเนีย้ จะเดินไปไม่ใหมี้แดด เดินไป

ไม่ใหมี้ฝน น่ี มนัจะเป็นไปไม่ได ้มนัจะตอ้งเจอแดดมั่ง เจอฝนมั่ง 

เหมือนกบัการลงเรอืไปในลาํนํา้อยา่งนัน้นะ่ จะใหท้ะเลมนัเรยีบ

อย่างท่ีเราตอ้งการ เป็นไปไม่ได ้มนัจะตอ้งมีขึน้มีลงๆของเขา

อย่างนัน้ บางทีคล่ืนลมก็มากอย่างสงู บางทีคล่ืนลมก็นอ้ย บาง

ทีทะเลก็เรยีบ น่ีใจของเราทาํเหมือนเรอื คล่ืนจะเรยีบ เราก็อยู่

เหนือนํา้ น่ี คล่ืนจะนอ้ย คล่ืนจะใหญ่ เราก็อยู่เหนือคล่ืน เหนือ

นํา้นัน้ ไปอยู่แตพ่อใจแตน่ํา้สงบ นํา้น่ิง เวลานํา้ไม่น่ิงนัน้น่ะ เรา

จะตอ้งโดนคล่ืน เราจะตอ้งโดนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้จงึพอใจใน

การอยู่เหนือนํา้อยู่เสมอ เหนือความสงบ และความไม่สงบมา 
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เราก็อยู่เหนือ เราไม่ติดความสงบ ความไม่สงบเกิดขึน้ เราก็ไม่

ไปติด  

ในเม่ือเราไม่ติดแลว้เราจะไปเดือดรอ้น ไปเป็นทกุขเ์พราะ

ความไม่สงบของใจไดอ้ย่างไร คาํวา่สงัขารตอ้งเป็นสงัขาร 

พระพทุธเจา้ทา่นไม่แตง่สงัขาร ไม่เป็นอย่างนัน้ ทา่น

พระพทุธเจา้ทา่นใหรู้ส้งัขาร คาํวา่แตง่สงัขารก็หมายถงึวา่ทะเล

ไม่ใหมี้คล่ืน เป็นไปไม่ได ้แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ทา่นก็ไม่สามารถท่ี

จะไปแตง่ทะเลใหเ้รยีบได ้เพียงแตใ่หรู้ท้ะเล ใหรู้ส้งัขารเท่านัน้ 

พอใจแตค่วามสงบก็จะเจอส่ิงท่ีไมพ่อใจ สงบ ไม่สงบ ไม่สน ทาํ

ใหย้ิ่งอยู่เสมอ เราไม่ไดท้าํเพ่ืออะไร เราทาํเพ่ือละ ทาํเพ่ือปลอ่ย

วาง เพ่ือสลดัทิง้ ดีก็ไม่เอา จะเอาทาํไม เอาแลว้หนกัทัง้นัน้ เป็น

ภาระทัง้นัน้ คืนนีก็้เงียบกนัดี พากนันั่งสมาธิตอ่ไป  

 (พดูหลงัเทศน)์ 

ครูบาเราก็ไปแลว้นะ ไปชมแสงสีกนัหมดแลว้ วนันีไ้ด้

ชีปะขาวสามองค ์ชีปะขาวน่ีไมใ่ช่ของเลน่นะ ชีปะขาวน่ีบางทีมี

ฤทธ์ิมากนะ ชีปะขาวบางทีมีฤทธ์ิมาก ชีปะขาวท่ีใจในการอบรม
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ดีแลว้น่ี มีฤทธ์ิในการท่ีจะกาํจดักิเลส ชีปะขาวน่ีมีใจ ไมมี่ธรรม

เป็นเครื่องอบรม ชีปะขาวนัน้ก็ถกูกิเลสจดัการ  

กองดิน กองนํา้ กองลม กองไฟ กองกนัแตศี่รษะลงไปหา

เทา้ เทา้ขึน้มาหาศีรษะ อนันีก้องดิน กองนํา้ กองลม กองไฟ ตดั

คาํวา่กองเราออก นั่นไปเกิดขึน้มา ก็เปล่ียนแปลงมาตัง้แตเ่ป็น

กองอนันีข้ึน้มา ก็เปล่ียนของเขามาตามลาํดบัๆทกุวนัและทกุ

ขณะ เปล่ียนแปลงชดัๆก็เปล่ียนแปลงในการหายใจเขา้ และก็

เปล่ียนแปลงในการหายใจออก มีการป๊ัมเขา้ป๊ัมออกๆ อนันีก็้

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่ใช่เปล่ียนแปลงเฉพาะการหายใจเขา้

หายใจออก ทกุอย่างเปล่ียนแปลงทกุขณะ ไม่มีใครไปแต่งเขา 

เขาเป็นของเขาเอง  

ท่านจงึวา่สงัขาร เขาแตง่เขาเป็นเขาเอง ไมมี่ใครไปแตง่ เคา้

แตง่ของเคา้เอง น่ี เลา่ใหรู้ ้ใหรู้ส้งัขาร สงัขารมีการเกิด สงัขารมี

การดบั เคา้แตง่ขึน้มา แตง่ขึน้มา แตง่ขึน้มา และท่ีขึน้มานัน้ก็มี

สว่นดบัไป แตง่ขึน้มาเทา่ไหรก็่ดบัไปเท่านัน้แตง่ขึน้มาเทา่ไหรก็่

ดบัไปเท่านัน้เพราะของใหมเ่ขา้มาแทนท่ี ของเก่ามนัก็ตอ้งผ่าน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 
 

ไป เป็นอยา่งนีม้าตลอด ของเรา ของเราเหรอ เราไปสรา้ง เราไป

แตง่เหรอ เรากินขา้วอยูท่กุวนั เราหามาปอ้นอยู่ทกุวนั แลว้จะวา่

ไม่ใช่วา่เราไมส่รา้ง เราไม่แตง่ยงัไง ถา้หากเคา้ไม่สรา้ง เคา้ไม่

แตง่ของเขา เราปอ้นขา้วเขา้ไปนั่น มีประโยชนอ์ะไรมัย้ อดัเขา้

ไปบางทีมนัไมเ่ขา้ซะ หายใจก็เหมือนกนันะ่ ถา้เคา้ไม่หายใจ

ของเขาน่ะ เราจะหายใจเขา้หายใจออก มนัไม่เขา้ไม่ออกนะ  

น่ีหละสงัขาร เคา้เป็นของเคา้เอง ใหรู้เ้สีย อย่าวา่เป็นเรา 

ตรงไหนเป็นเรา อา้ว ผมเราสรา้งขึน้เหรอ ใครสรา้งผม ใครปลกู

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัเหมือนกนั ใครไปสรา้ง มีมัย้ เราไปสรา้ง

เหรอ พระพทุธเจา้ท่านจงึวา่กองสงัขาร กองของเกิดดบั 

พระพทุธเจา้ทา่นจงึวา่กองอนิจจัง กองทุกขัง กองอนัตตา 

กองไตรลักษณ ์กองเกิด กองแก่ กองตาย จงึวา่ภาวนา อยา่

ไปมุ่งแตใ่หใ้จสงบ  

ภาวนาแปลวา่ทาํใหเ้กิด เกิดขึน้ ความรู ้ความแจ่มแจง้

เกิดขึน้ซึง่สติ ซึง่ปัญญา แตภ่าวนาก็ตอ้งมีสมาธิเป็นหลกั ถา้

หากวา่ไมมี่สมาธิเป็นหลกัหละ ใจจะไม่อยูก่บัท่ี อยู่กบัผมก็ไม่
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อยู่ อยู่กบัขนก็ไม่อยู่ อยู่กบัเลบ็กบัฟันอยู่กบัรา่งกายกองเกิด

กองตาย มนัก็ไม่ยอมอยู่ จงึวา่ภาวนาตอ้งอาศยัสมาธิเป็นหลกั 

ในเม่ือสมาธิเป็นหลกัแนน่แลว้น่ี เราจะเก่ียวขอ้งตรงไหน

เก่ียวขอ้งตรงไหน เคล่ือนไปในลกัษณะไหน ในกองเกิด กองตาย

นี ้ลว้นท่ีจะเป็นประโยชนใ์นการเคล่ือนยา้ย ในการเคล่ือนไป

ทัง้นัน้ แยบคาย คาํวา่แยบคายน่ี เคล่ือนไปทางไหน แยบคาย

ตามท่ีใจเคล่ือนไปนัน้ การท่ีเคล่ือนไปเก่ียวขอ้งนัน้ ส่ิงเหลา่นี ้

ลว้นแตเ่ป็นอาหาร เก่ียวขอ้งสมัผสัเท่าไรยิ่งทาํใหจ้ิตอ่ิม ทาํให้

เบิกบานชุ่มช่ืนมีกาํลงั  

ส่ิงเหลา่นีเ้หมือนกบัหิน มีดมนัคมเพราะหนิ คาํวา่

สติปัญญา สติปัญญามีความคม มีความแหลมความคมน่ีตอ้ง

อาศยัหนิ กองเกิด กองแก่ กองตาย ดิน นํา้ ลม ไฟอนันีห้ละ คือ

หินท่ีจะลบัสติลบัปัญญา ลบัจิตลบัใจของเราใหแ้หลมใหค้น 

เป็นสติเป็นปัญญาขึน้มา ไม่อย่างนัน้จิตใจของเราน่ีไม่เป็น

ปัญญา ไม่เป็น มนัจะกลายเป็นใจท่ีไม่มีคม ใจท่ีไม่มีคม กิเลส

มนัไม่กลวัหรอก แตใ่จท่ีมีคม กิเลสมนักลวั เพราะมนัเคยเจ็บตวั
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มาแลว้ พระพทุธเจา้ทา่นกิเลสมนัเคยเจ็บตวัมาแลว้ พระสาวก

พระพทุธเจา้กิเลสมนัเคยเจบ็ตวัมาแลว้ มนักลวั ถา้หากวา่ใจท่ี

ไม่มีคม กิเลสมนัก็เคยเจอมาแลว้เหมือนกนั สบายมาก ลยุเลย 

ลยุเลย  

เราๆน่ีกิเลสมนักลวั หรอืกิเลสมนัลยุ เอา้! ดเูอา แลว้ก็ไม่

ตอ้งบอกใคร เรื่องเหลา่นีใ้หรู้เ้อง ขา้งนอกไม่มีอะไร ลมก็เป็นลม 

ดินก็เป็นดิน อากาศก็เป็นอากาศ ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก

อนันี ้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี ้ไม่ตอ้งไปกงัวลกบัเขา ใจของเรา 

เคา้ก็รูอ้ยู่อยา่งนี ้รูอ้ยู่อย่างนี ้รูอ้ยู่อยา่งนี ้รูอ้ยู่อย่างนี ้ใหเ้คา้รูอ้ยู่

อย่างนี ้ 

ผม ขน เลบ็ ไม่ตอ้งไปกงัวลกบัเขา เราจะกงัวลไมก่งัวล เขา

ก็เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟัน เป็นหนงั เขาก็เส่ือมไป เส่ือม

ไป ของเขาอยูอ่ย่างนี ้เรานัน้ในเม่ือ เขาเป็นของเขาเอง เราจะไป

กงัวลทาํไม น่ี! ทา่นจงึใหป้ลอ่ยวาง แมแ้ตใ่จของเราก็ปลอ่ยวาง 

ไม่ตอ้งไปกงัวล เขารูอ้ย่างนีเ้รื่องของเขา เราไม่ไดไ้ปแตง่เขาใหรู้ ้

มีสติอยู่กบัรู ้มีสติอยู่กบัจิต มีสติอยู่กบัจิต มีสติอยู่กบัจติ อย่าไป
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กงัวลอะไร เพราะทกุส่ิงทกุอย่างกงัวลมนัก็ไม่ไดผ้ล กงัวลๆ มนั

ยิ่งกงัวล กงัวลมนัยิ่งเพิ่มกงัวล กงัวลมนัยิ่งเพิ่มสบัสน เรา

ตอ้งการกงัวล เราตอ้งการสบัสนหรอืไม่ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ

ทัง้นัน้  

ในเม่ือไปอย่างนีห้ละ ปลอ่ยมนัเลย ดิน นํา้ ลม ไฟ ก็ปลอ่ย

ไปตามดิน นํา้ ลม ไฟ ตามธรรมชาติของเขา สงัขารก็ปลอ่ยไป

ตามธรรมชาติของเขา จิตสงัขารก็ปลอ่ยไปตามธรรมชาติของ

เรา ใจปลอ่ยไปตามธรรมชาติของใจ มีสติอนัเดียว มีสติอนัเดียว

อยู่ตรงไหน อยู่กบัใจ ไม่มีใจ ไม่มีสติ สติกบัจิต สติกบัใจใหเ้ป็น

อนัเดียวกนั ในเม่ือเราไมก่งัวลส่ิงอ่ืน ถา้หากวา่เรากงัวลส่ิงอ่ืนน่ี 

มนัชอบไปอยูก่บัส่ิงอ่ืนนัน้ ละใหห้มด! ทา่นจงึวา่ปลอ่ยวาง 

ปรากฏอะไร ละ ปรากฏอะไร ละ ไม่เอา จงึวา่ภาวนาละ ภาวนา

ปลอ่ยวาง 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Kzvfhwus410  
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