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ทีฆายุโก โหตุ ภาวนาวิสุทธิเถร 
 
 

ท่านสร้างวัด พัฒนา ประชาชน 
รับคน เข้าผึก กรรมฐาน 
ทังนักเรียน นักศีกษา ข้าราชการ 
ขยายงาน มิได้หยุด รุดหน้าไกล 
 

แต่ละรุ ่น แต่ละรอบ เข้าอบรม 
ตางชืนชม เหมือนมี ชีวิตใหม่ 
ได้รู้ ธรรม จึงรู้ ทาง ทีจะไป 
รู้ ทุกข์ภัย รู้ รส กฏแห่งกรรม 
 

ท่านได้ให้ สิงที มีค่าสุด 
ทีมนุษย์ ควรได้ ไม่ตกตํา 
ปฏิบัติ วิปัสสนา คุณค่าลํา 
เพือจะนํา ชีวิตตน พ้นอบาย 
 

ท่านทุ่มเท พลัง ทังชีวิต 
มีเมตตา ต่อศิษย์ ทัวทังหลาย 
ช่วยดับทุกข์ ดับร้อน ช่วยผ่อนคลาย 
ยอมเหนือยกาย เหนือยใจ ไม่เว้นวัน 
 

พระ คือหลวงพ่อวัด    อัมพวัน 
ภาวนา จิตจรัญ     โรจน์แล้ว 
วิสุทธิ มรรคเจริญจรร-   โลงศาสน์ 
คุณ ท่านดังดวงแก้ว    ก่องหล้าเรืองกมล 
 

ด้วยจิตคารวะอย่างสูง 
จาก 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศิษยานุศิษย ์
(ชาญชัย ลวิตรังสิมา ประพันธ์) 



คําปรารภ 
 
 ปี ๒๕๒๑ เดือนตุลาคม หลังจากประสบอุปัทวเหตุถึงคอหักแล้วกลับฟืนคืนชีพขึ นมา หลวงพ่อได้

ต ั งปณิธาน ขอใช้ชีวิตส่วนทีเหลือทํางาน “สร้างคน – พัฒนาคน” อย่างสุดความสามารถ 
 ปี ๒๕๒๕ ห้าปีต่อมา เป็นปีฉลอง ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปณิธานอันน่าประทับใจนั น ก็

ปรากฏเป็นรูปธรรมเด่นชัดแก่สายตาของมวลมนุษย์และทวยเทพ นั นก็คือ หอประชุม “ภาวนากรศรีทิพา” 
ทีสง่างาม ร่มรืนใจ สามารถเปิดให้บริการธรรมะแก่คณะบุคคล สถาบัน และหน่วยราชการ ได้ตลอดปี ไม่มี

หยุดเสาร์ – อาทิตย์ 
 การปฏิบัติธรรมนีแหละ คือโรงงานและเครืองจักรกลในการสร้างคน ช่วยหนุนส่งให้ผู ้ทีผ่าน

โรงงานนี แล้ว ได้ดืมรสพระธรรม ซึงพระพุทธองค์ตรัสรับรองไว ้ว่า 
 “สพฺพรสํ ธมฺรโส ชินาติ” รสพระธรรมชํานะรสทั งปวง 
 อานุภาพรสพระธรรมเป็นมหัศจรรย์ เปลียนจิตใจและพฤติกรรมของผู ้ปฏิบัติธรรมจาก ดํา เป็น ขาว 

จาก เหียม เป็น เมตตา จาก กอบโกย เป็น เสียสละ รวมความว่า พระธรรมเปลียนวิญญาณเดิมของเขา จาก

วิญญาณ – แมลงวัน ทีชอบแต่ของเหม็น ให้กลายเป็น วิญญาณ – แมลงผึง ซึงเทียวใฝ่หาของหอมหวาน

จากเกสรดอกไม ้
 ปีแลว้ – ปีเล่า เกียรติคุณ – ผลงานจากโรงงานสร้างคนของวัดอัมพว ันได้ฟุ ้ งกําจรไกลออกไปๆ ใน

ทีสุด หอปฏิธรรมหลังเดิมก็กลายเป็นเล็กเกินไป ไม่พอสนองตอบความต้องการผู ้ใคร่ธรรมทั งหลายได้ 
 ปี ๒๕๓๒ หลวงพ่อจึง เนรมิตธรรมสภาหล ังใหม่ขึ น ใหญ่โตกว่า จุผู ้ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าหลัง

เก่าถึง ๓ – ๔ เท่า ครั นถึงเดือนเมษายน ๒๕๓๓ ก็อ้าแขนรับผู้ปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคมฯ จํานวนถึง 

๘๕๐ คน ได้อย่างสบายมาก ถือเป็นปฐมฤกษ์ของธรรมสภา 
 หนังสือกฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑ – ๔ นี  คณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทํา เพือเสริมงานสร้าง

คนของหลวงพ่อดังกลา่ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น ก้าวไกลไปยิงขึ น สามารถสัมผ ัสได้ทั งทีบ้าน ทีสํานักงาน

ทั งในเมืองไทย และแม้ในอเมริกา จํานวนหนังสือทีตีพิมพ์แต่ละครั ง จะเพิมมากขึ นกว่าเดิมทุกครั ง  
 ปี ๒๕๓๓ เดือนสิงหาคมนี  หากจะประกวดผลงานพัฒนาคนด้วยธรรมปฏิบัติกันแล้ว ในจํานวน ๒ 

หมืนกว่าว ัดของเมืองไทย วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิคุณ ก็น่าจะอยู่ใน

อันดับไม่เกินที ๙ ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์ที ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ผลพลอยได้จากการกระทําจริง และบรรลุผลจริงของพระอาจารย์ ซึงคณะศิษย์ได้รับก็คือ ทุกคนจะ

ได้ยินเสียงทีกึกก้องทีสุด โดยหลวงพ่อไม่ได้เปล่งวาจาเลยว่า 
 “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา”  
 เกิดเป็นคน ต้องพากเพียรพยายามทําจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์  
 ภูเขาสูงแสนสูง ก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของคนทีพากเพียรไต่ขึ นไป ด้วยนํ าใจเด็ดเดียว ไม่

ท้อถอย 



 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ได้เวียนมาถึง คณะศิษย์มีความสุขใจยิง ที

สามารถบรรจงจัดหนังสือกฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๔ นี  มาน้อมถวายเครืองต่างสักการะ เป็นการ

บูชาคุณพระอาจารย์ทีเคารพยิงอีกครั งหนึง 
 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ 
 พระธรรมนีแหละ ย่อมรักษาผู ้ประพฤติธรรม  
       พันเอก (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 
                              (ทองคํา ศรีโยธิน) 
                             ประธานคณะผู ้จัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
 ขอขอบคุณและอนุโมทนาคณะผู ้จัดทําทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง อาจารย์ สมพร แมลงภู่ ผูถ้อด

เทปคําบรรยาย, รวบรวมต้นฉบับ รวบรวมปัจจัยเป็นทุนค่าพิมพ์ และผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรา รณรืน ผู ้

เป็นกําล ังสําค ัญในการรวบรวมปัจจัยเป็นทุนค่าพิมพ์ และเป็นผู้พิสูจน์อ ักษร 
 ขออานิสงส์นี มีผลให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองขึ นทั งทางโลกและทางธรรมยิงๆ ขึ นไปเทอญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระพุทธเจ้าหลวงกับวัดอัมพวัน 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

๒๘ ต.ค. ๓๒ 
 
บทนํา 
 เมือ ร.ศ. ๑๒๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทางชลมารค 

จากพระราชวังบางปะอินเข้าสู่บางเสด็จ เพือนมัสการพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี และเสด็จผ่านวัดอัมพวัน 

ครังนันเจ้าอาวาสมีสมณศักดิ ที พระครูพรหมนครบวรราชมุนี ชินสีห์ ภานุวารสังฆปาโมกข์ ท่านสร้าง

พลับพลาประดับธงทิวทีหน้าวัด และนําพระสงฆ์สวดถวายพระพรชัยมงคล 
 พระปิยมหาราชทรงรับสัง ให้นําเรือพระทีนังแวะเข้ามาสังสนทนากับพระครูพรหมนครฯ สังฆา

ปาฏิโมกข์ แล้วพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทังพระราชหัตถเลขา ว่า 
 “ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ จุฬาลงกรณ์” 
 เมือ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (ครังเป็นพระปลัดจรัญ) มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพ

วัน รักษาการ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้รับการแต่งตังเป็นเจ้าอาวาส 
 ครังนันพระบรมฉายาลักษณ์ร.๕ แขวนอยู ่บนศาลา วันหนึงเกิดพายุใหญ่ หอบกระเบื องมุงหลังคา

ศาลาหล่นมาเป็นพัน แล้วพัดเอาพระบรมฉายาลักษณ์ปลิวลงแม่นําเจ้าพระยาไปด้วย 
 ดุจปาฏิหาริย์ พระบรมฉายาลักษณ์ ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณหน้าวัดในแม่นําเจ้าพระยา เป็นเวลาถึง 

๓ คืนแล้ว หลวงพ่อจึงลงไปพบ หยิบมาคลีดู เห็นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ จึงนํามาใส่กรอบบูชาไว้ทีกุฏิเจ้า

อาวาสดังทีเห็นอยู ่ทุกวันน ี
 ต่อมา คุณชาญ กรศรีทิพา ผู ้เป็นกําลังสําคัญในการสร้างหอประชุม ภาวนากรศรีทิพา มีความเคารพ

เลือมใสในพระปิยมหาราชเป็นอย่างยิง จึงขอพระบรมราชานุญาตหล่อพระบรมรูป ร.๕ ขึ น ในวงเงิน 

๑๖๐,๐๐๐ บาท แล้วอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าหอประชุมดังกล่าว เป็นสิริมิงขวัญของวัดอัมพวันสืบมา 
 ครันถึง วันที ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ คล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระปิยมหาราชเจ้า  หลวงพ่อพระ

ภาวนาวิสุทธิคุณได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ให้มาพร้อมใจกันถวายบังคม หลวงพ่อได้กล่าวนํารําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหาราชพระองค์นัน แล้วบําเพ็ญกุศล สดับปกรณ์ถวายพระราชกุศลเป็นกาลพิเศษ ในปี

นี ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นผู ้นําถวายพระราชกุศล ซึงทางวัดได้จารึกชือไว้ คือ ม.ร.ว. คุณหญิงพรรณเรือง 

อัตถากร มารดาของ ดร. กิงแก้ว อัตถากร วิทยากรประจําของวัดอัมพวัน 
 
 เมือวานนีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ขององค์สมเด็จพระปิยมหาราช มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ทีเราจะลืมเสียมิได้ 
 นักเรียนนายร้อย จปร. มาอบรมทีนีไม่ทราบกีพันคน พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั งโรงเรียน เรียกว่า 

โรงเรียนนายร้อย จปร. เมือก่อนนี เรียกว่า โรงเรียนนายร้อยทหารบก  



 เราควรสํานึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของมหาบพิตร พระราชสมภารเจ้า ท่านเสด็จประพาสยุโรป 

ทรงเห็นว่า อ๋อ! เมืองใหญ่ข่มเหงเมืองเล็ก มันจะฮุบเอาประเทศไทย เขามีอ ํานาจทางทหารมาก เครืองมือ

อุปกรณ์ทั งหลายดีกว่าเรา และเราก็เรียนไม่ทันฝรั ง เขาจึงมาข่มเหงนํ าใจเรา ขอส่วนน้อยของเราไปมิใช่น้อย 
 เมือก่อนเมืองไทยเรา มีอาณาเขตกว ้างขวางถึงกลันตัน ไทรบุรี สิงคโปร์ เสียมราฐ พระตะบอง เวียง

จันทร์ เชียงตุง ทั งสองแม่นํ าฝังโขง เป็นของไทยมาแต่เดิมที  
 ทําไมอาณาเขตกว้างขวางมาก ผมเคยสอนนักเรียนนายร้อยว่า เราสูญเสียประเทศไทยไป ๑๔ ครั ง 

เหลืออยู่ตอนนี แค่ ๒ เสียว สูญเสียไปตั ง ๓ เสี ยว  
 มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า ท่านคํานึงถึงเหตุการณ์นี ท่านเสด็จยุโรปหลายประเทศ มีประเทศ

เยอรมัน รัสเซีย และฝรั งเศส เป็นต้น ทรงใช้พระบรมราโชบายทางการทูตรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้

ตราบเท่าทุกวันนี 
 เหตุใดจึงเรียกพระบรมรูปทรงม้า โบราณเขาเล่าผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าฝรังนําม้ามาให้ทรง ตังใจ

จะเอามากัด เอามากินพระองค์ท่าน ม้าของเขาดุร้ายกาจมาก แต่แล้วกลับยอมสยบให้กับพระพุทธเจ้าหลวง 

พระองค์จึงได้ทรงม้า ฝรั งยอม ยอมกลัวทีเดียว มีเรืองเล่ามาอย่างนี 
 คนยุคก่อน ไล่ทหารไม่ถูก ต้องไปเสียค่ารัชชูปการ ปีละ ๖ บาท แล้วต้องไปเข้าเดือน ต้องไปอยู่

เดือนหนึง คือไปเข้าเวรยาม ทหารนอกเกณฑ์ ความรู้ไม่ค่อยมีกัน แต่มีปัญญานะครับ เพราะมีสมาธิภาวนา 

เป็นต้น 
 ท่านทั งหลายย้อนไปหาปู ่ทวด ย่าทวดว่าจริงไหม ปู ่ ทวดไปเข้าเดือนไหม? ผมนีทัน ปู ่ เล่า ยายเล่า 

บอกหลานเอ๊ย คนผู ้ชายไม่ค่อยมีอยู่หรอก นีต้องให้เก็บข้าวตากเข้าไว้ เผือเกิดสงครามนะหลานนะ 
 ผมนีประสบมาเองนะครับ ข้าวสุกเหลือทิ งไม่ได้ ต้องตาก เอาใส่ปีบไว้เผือเกิดสงคราม นีติดมาจาก

คนโบราณ ถ้าพม่าเข้ามาประชิดติดประเทศไทย เราจะได้เอาข้าวตากใส่ย่ามไปกินตามทาง 
 มีเงินกลม เงินเหรียญ เงินแบน ฝังหมด ไม่ให้พม่าเอาไป ถ้ารอดตายกลับมาขุดเอามาใช้ ถ้าตายแล้ว

ชาติก่อน เป็นอดีตชาติมา มีผีมาเข ้าฝันบอกของคุณไปขุดมาก็ของเราเมือคราวไปฝังไว้ และเราก็ไปขุดของ

เรามา ถ้าไม่มีบุญวาสนา ไม่ใช่ของเรา ขุดอย่างไรก็ไม่ได้ เสียเวลาเปล่า ไม่ใช่ของเรา ไม่ได้ทําไว้ อ ันนีเป็น

กฎแห่งกรรมนะครับ ใครทําใครได้เขาบอกไว้ชัด 
 การทหารได้เปลียนมาเป็นยุคใหม่เพราะพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระปิย

มหาราชพระองค์นัน  
 เลิกทาส ก็พระองค์ท่าน เรานีเป็นขี ข้าเขามาตลอดนะครับ สมัยก่อนเราไปเอาเงินเขามา ๑ ตําลึง ไม่มี

ให้เขา ต้องเอาลูกไปขัดดอกจนกว่าจะหมดค่าดอกค่าต้น ใช้ต้นเขาแล้ว เอาลูกไปขัดดอก คือ ไปเป็นขี ข้าเขา  

เอาไปให้เขาใช้ อย่างนี มีมานานแล้วต ั งแต่พุทธกาลก่อนโน้น 
 เอาเงินเขามาแล้ว เรามีนาอยู่ ๒ แปลง ทําอย่างไรต้องยกนาให้เขาไป ทําแบ่งครึงกับเขา ทําแทบตาย

ได้ข้าวไม่กีถ ัง แต่เหลือจากนั นต้องให้เจ้าของเงินทีเราไปกู้เขามาด้วยนะ ขอฝากไว้ด้วย ในวันปิยมหาราช 



ท่านจะได้ทราบบ้าง สําหรับภิกษุทีเกิดมาไม่กีปีนะครับ ๒๐ กาลฝน คือ ๒๐ กว่าๆ ถ้าแก่กว่านั นแล้วคง

เข้าใจ 
 ก่อนรัชสมัยพระปิยมหาราช ถ้าจ ับผู ้ ร้ายได้ ไม่ยอมรับ ใช้บีบขมับ ตอกเล็บ เฆียน โบย และให้ไป

เข้าคุกขี ไก่ ไก่นอนข้างบน คนนอนข้างล่าง ไก่ถ่ายมูลลงมาก็ถูกคน นีเรียกคุกขี ไก่ เอาหนามแหลมไปตอก

เล็บ เจ็บขนาดไหน บางทีไม่ได้เอาของเขาไป ก็ต้องยอมรับ นีมันทําลายนําใจกันมาก 
 พระองค์ท่านทราบดีนะครับทีทําลายนํ าใจกัน มันเลวร้ายกันมากมาย ใช้อ ํานาจป่าเถือนไป

เบียดเบียนจิตใจราษฎร  
 ในเวลากาลต่อมา เรืองสมัยเก่ามาเล่ากันใหม่ ถ้าใครเป็นผู ้ร้ายไปฆ่าเขาตาย ยกตัวอย่างว่าฆ่าในเขต

เมืองพรหมนคร แล้วขึ นศาลต ัดสิน มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงตัดสินเองต่อหน้าพระทีนั งท่ามกลาง

มุขอํามาตย์ เสนาบดี เป็นต้น ตัดสินประหารชีวิตนาย ก. ศาลมีกฎเกณฑ์ว่า ฆ่าเขาทีไหน ต้องนําไปประหารที

นัน 
 ผมมานึกได้เมือคืนนี  เมือสมัยผมจําพรรษาอยู่ทีว ัดพรหมบุรี ข ้างศาลาหลังเก่าเป็นทีประหารชีวิต

นายปลอด ต้องมีเพชฌฆาตมาประหารชีวิตกันทีนั น เพราะมาฆ่าเขาตายทีบางงา เป็นคนทีไหนผมก็ไม่ทราบ 
 เจ้าเมืองเขาประกาศก่อน ว่าว ันทีเท่านั นเขาจะนํานายปลอดมาฆ่าเขาตายทีบางงา ขอให้ประชาชน 

ราษฎร พสกนิกร โปรดมาดูตัวอย่าง อย่าทําอย่างนี ต่อไป เอาแห่ตระเวนนํ าตระเวนบก ๓ ว ัน ๓ คืน อย่าเอา

อย่างนายปลอด เป็นคนใจร้าย เป็นเวรกรรมเจ้าปลอด ฆ่าเขาทีไหน ก็ถูกประหารชีวิตทีนั น คนก็แห่เรือมา

จากพระนครศรีอยุธยา เป็นมณฑลกรุงเก่า แห่กันมาคนล้นหลาม มีคนมาดูเต็มวัดเลย 
 ก่อนทีจะประหารชีวิต สมภารเล่าว่าหลวงพ่ออิมเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเภา วัดถํ าตะโก เป็นสมภาร

องค์แรกของวัดนั น ท่านเป็นผู ้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดนักโทษเรืองกฎแห่งกรรม อย่าเสียใจเลย เราไป

ทําเขามา นึกว่าต้องใช้เวรกรรม อโหสิ ตั งสติ กรรมฐาน 
 พอฟังเสร็จแล้ว ให้รับประทานอาหารให้อิม จะประหารชีวิตในชั วโมงต่อไป เครืองบวงสรวงบูชา

ยัญอยู่ข้างศาลา 
 คุณยายเล่าว่า เพชฌฆาตสองคนรํา มีขือคาเอาดินอุดหู มีเครืองเซ่นบวงสรวง มีหัวหมูบายศรี แต่คน

ลงดาบฟันจริงๆ อยู่ข้างหลัง อีกคนบอกว่า คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้ว คิดถึงพระรัตนตรัยนะ คิดถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ไว้  เดียวก็จะตายแล้ว นายปลอดเป็นลมแล้วเป็นลมอีก เขาจูงขึ นมาจากตีนท่า เพราะแห่

มาจากอยุธยา 
 นีเรืองจริงนะ ทีว ัดพรหมบุรีนีนะครับ โยมทองดี โยมทองคํา แจ่มยิง เล่าให้กระผมฟังว่า ท่านย ังเป็น

เด็ก แต่เดียวนี ท่านตายไปนานแล้ว คนแห่ไปดูการประหารชีวิตเหมือนอย่างกับงานว ัด คนเป็นหมืนไม่รู้มา

จากไหน 
 ผมเกิดไม่ทัน สมภารท่านเล่าบ่อนายปลอดยังอยู่ข้างศาลาเก่าทีเขาฝังศพนายปลอด ศพยังอยู่ ย ัง

ไม่ได้เผา ฝังไว้ลึกมาก ประหารแล้วผลักลงบ่อไป ไม่รู้กีคนทีว ัดพรหมบุรี 



 เมือผมมาบวชแล้ว นายปลอดยังไปเทียวเข้าเขาเลย ผมยังไปถามประวัติตอนผีเข้า นายปลอดบอก

หมดเลย ผมบนัทึกไว ้
 ผมบวชอยู่ทีว ัดนั น เดียวนี หลุมผีย ังอยู่ ผมจะไปชี ให้ถูกเลย ไม่มีใครเอาขึ นมาเผาเลยนะครับ ไม่

เหมือนหลังวัดอัมพวัน ทีบริเวณต้นมะขาม ผมเผา ๒๐ ศพนะ มะขามจึงเกิดกายสิทธิ ขึ นมา นีแหละเรืองเก่า

มาเล่าให้ท่านฟัง บริเวณต้นมะขามว ัดเราก็เคยเป็นทีประหารชีวิตนักโทษ มาเป็นเวลาหลายปี ครั งกรุงศรี

อยุธยาโน้น 
 เหตุการณ์ผ่านมา ในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์ท่านให้เลิกหมดทุกอย่าง เลิกประหารชีวิต

แบบนี  อุจาด ประจาน ให้ไปตระเวนนํ าตระเวนบก พระพุทธเจ้าหลวงให้เลิกหมด 
 มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระองค์ท่านได้ทรงให้เลิกทาส เลิกประจานต่อหน้าธารกํานัล ไม่ให้

เอาผู ้ร้ายประจานตามถนนหนทางอีกต่อไป ขอประกาศให้ทราบโดยทัวกันในประเทศสยาม ตามพระราช

โองการนี 
 นีย ังก้องอยู่ในโสตประสาท เราควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลท่าน ขอ

พระองค์ทรงโปรดทราบด้วยญาณวถ ี
 ต่อมามีเรืองอัศจรรย ์ดลบันดาลดังต่อไปนี  เมือ พ.ศ. ๒๕๐๐ ผมมาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว เกิด

พายุร้ายพัดพาหลังคาศาลาเก่ากระเบืองหลุดเป็นพัน สายอ ัสนีบาตฟาดเป็นการใหญ่ เกิดอภินิหารหรือเกิด

เพราะลมร้ายก็ไม่ทราบ  
 มีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที ๕ อยู่ทีศาลาบานหนึง พระพุทธเจ้าหลวงทรงลงพระนามไว้ อยู่บน

ศาลาการเปรียญ ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ เมือคราวเสด็จชลมารคบางปะอินมาวัดพระนอนจักรสีห์ 
 สมัยนั นมีพระครูพรหมนครบวรราชมุนีชินสีห์ภานุวัตร (สังฆปาโมกข)์ เป็นเจ้าอาวาสวัดนี  เป็นเจ้า

คณะเมืองใหญ่ ย ังไม่มีตัวจังหว ัดสิงห์บุรี มีเมืองพรหมนคร เมืองอินทร์ เมืองสิงห์ เมืองสรรค์ เมือง

สุพรรณบุรี บ้านช้าง บ้านตาล บ้านพรานแสวงหา บ้านกุ่ม บางบาล อําเภอวิเศษไชยชาญ หัวตะพาน กบเจา 

ทียกทัพไปค่ายบางระจันดังนี 
 ตอนนั นมีเรือโพธิ ประจักษ์ เรือเขียว เรือแดง มากหลาย วิงกันไม่พัก นํ าก็เต็มฝัง ระยะเดือน ๙ เดือน 

๑๐  มีพายุร้ายฝนกระหนํ า ๗ ว ัน ๗ คืน ดีเปรสชั นเข้ามาพัดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ลงนําไป กรอบรูปไปอีก

ทางหนึง พระบรมฉายาลักษณ์ม้วนพันกลมลอยไปลอยมา ๓ ว ัน ๓ คืน นํ าก็ไม่วน  
 แต่ประการใดเล่า พระบรมฉายาลักษณ์ไม่ลอยไป ลอยไปได้แล้วก็ลอยขึ นมาอีก แปลกมาก ผมเห็น

กับตา  
 ผมก็ลงไปสรงนํ า เพราะครั งนั นยังไม่มีนํ าประปา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องตักนํ าใช้เองนะครับ มีแพท่าเรือ

เมล์จอดตลอดเวลา มีศาลานํ าเก่าๆ ๒ หลัง เพิงมาสร้างกันใหม่ทั งหลังเลย 
 เอาขันไปตักนํ าทีแพท่าสรงแล้วผลัดผ้าเรียบร้อย มองเห็น เอ๊ะ! อะไร ลอยตุ๊บป่องๆ นําก็ไหลล่อง

ทําไมลอยขึนมาเหนือนํา พอลอยลงไป เดียวลอยขึนมาอีกแล้ว ไหลไปไหลมา ผมก็ตัดสินใจหยิบดู ผมกลัว

จะเป็นผีลอยนํ า ขาวๆ ตุ๊บป่อง เลยก็จับขึ นมา ขาดหลุดวินหมด ค่อยๆ คลีปะเอาบ้าง  



 เห็นว่าเป็น พระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวงนะครับ ทรงเขียนว่า ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ.๑๒๕ 

ลงพระนาม จุฬาลงกรณ์ ด้วยลายพระหัตถ์พระองค์เอง 
 ผมก็อ ัญเชิญมาใส่กรอบอยู่ทีกุฏิผม ไปดูได้นะครับ ตั งแต่นั นมา ว ัดอ ัมพว ันก็มั งคั งสมบูรณ์มาโดย

ลําดับ 
 ต่อมา มีตาแป๊ะแก่อายุประมาณ ๔๐ ปี มากับภรรยาและลูก ๑ คน ผมจําไม่ได้ละเอียด ผมย ังหนุ่มนี 

เป็นเจ้าอาวาสอายุ ๒๘ ปี พรรษาย่าง ๙ พรรษา เดียวนี เราอายุ ๖๒ ปี มันต่างกันอย่างไรคิดเอาเอง 
 เขาขับสิบล้อมาให้เจิมรถ สมัยนั นถนนไม่มี สะพานบางงาไม่มี ต้องข้ามเรือจ้าง รถต้องไปข้ามท่า 

และพอดีเค้ามาสร้างสะพานไม้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นผู ้ให้เงิน 
 ตาแป๊ะแก่คนนี กับภรรยาของเขาและลูกผู ้หญิงอีก ๑ คน มาจากเพชรบูรณ์ ขับรถถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็

ช่าง เลาะหลังบ้านมา รถก็มาจอด มีแต่ป่าดงพงไพร หลังว ัดมีต้นตาลเป็นร้อยๆ  
 ท่านํ าก็มีเรือแคนวิน นิลกาฬ เรือเขียว เรือแดง เรือสีเลือดหมู โพธิ พิทักษ์ เรือหลวงนายฤทธิ มาที

หลัง นีเรืองเก่าเลา่ถวาย และผมก็มาเจิมรถให ้
 เด็กผู้หญิงลูกสาวชืออะไรจําไม่ได้ อยู่ประถม ๓ นะครับ จะขึ นประถม ๔ เป็นเด็กแก่นๆ ผมมัวไป

ทางโน้น เด็กนันขึนไปทีนังผม เอาชอล์คไปเขียนรูปพระพุทธเจ้าหลวง และก็บอกกับเด็กทีหอประชุมว่า 

พระสังข์ทอง เหมือนกับทีเคยดูละครมา ใส่ชฎาอย่างนี คือ พระสังข์ทอง 
 ผมก็มัวไปเจิมรถ กลับมาเด็กดิ นเลยนะครับ ดิ นตึ งๆ ๆ ไปแล้วก็ลุกขึ นนั งสูบบุหรี กินหมาก ทําปาก

ยืน ปากยาว ผมก็ถามว่า “ทําอะไรน่ะ” 
 เตียก็บอก ลูกไม่เคยเป็นอย่างนี เลย มาเสียคนทีว ัดอ ัมพว ั นซะแล้ว เขาก็ข ัดสมาธิ ทําท่าประทับทรง

แล้ว 
 ผมก็ถามว่า “เป็นใครหรือ” 
 ท่านตอบดีมาก “โยม! โยมรู้แล้ว พระคุณเจ้า จําโยมได้ไหมล่ะ” 
 เราบอกว่า “เอ๊ะ จะจําอะไรได้ล่ะ อีหน”ู 
 “ไม่ใช่หนูนะ” 
 เอ! เราจะลองดูว่าจริงหรือเปล่า ทีเข้าประทับทรง 
 เด็กเข้าทรงก็ชี หน้าไปทีเตียบอกว่า เลียงลูกให้ดีๆ นะ ลูกคนนีมีบุญนะ นีพ.ศ. ๒๕๐๐ นะครับ ผมจด

ไว้ ทุกข้อ 
 แล้วผมก็ทําโมโหขึ นมาว่า “เอ๊! ดวงวิญญาณอะไร มาเทียวเข้าวุ ่นวายเหลือเกิน” แล้วผมก็ถามว่า 
 “มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า ถ้าเป็นจริงนะ พระองค์อยู่ทีพระบรมรูปทรงม้าหรืออยู่ทีไหนกัน

แน่” 
 ไม่มีเสียงตอบ กลับถามว่า “พระคุณเจ้า เมือเช้าอยู่ทีไหน?” พูดอย่างกับผู้ใหญ่ 
 บอกว่า “เมือเช้าอาตมาฉันเช้าทีลพบุรี” 



 “เพลอยู่ทีไหน” เสียงถามต่อ 
 “เพลทีร้านเจ๊เป้า ช่างทองสิงห์บุรี” 
 “เดียวนีอยู่ทีไหน?” 
 “เดียวนีอาตมาก็อยู่วัดอัมพวัน” 
 “โยมก็เช่นเดียวกัน” 
 แหม! เราเลยเลิกถาม ตอบแจ๋วเลย และพูดสั นๆ ให้ฟังว่า 
 “พระคุณเจ้าจดนะ เอาละ ก่อนจะบอกนี บอกเตีย แม่เขาก่อน ‘เลียงลูกให้ดี จะเป็นใหญ่เป็นโต’ ” 
 ตาเตียบอกว่า “โอ!้ เป็นไปไม่ได้ อ ั วจนนะ มีรถค ันเดียวก็รับจ้างเขาแทบตาย ลูกสาวคนนีเป็นใหญ่

เป็นโตได้อย่างไร” เป็นจีนนอก พูดไทยไม่ชัด ผมจดไว้เลย เดียวนีหมวยคนนี จบปริญญาเอกแล้ว และมี

ครอบครัวอยู่ อเมริกา 
 “นีพระคุณเจ้า โยมจะบอกอะไรนะ จดนะ ท่านจําไว้นะ 
 ข้อ ๑ ทีวัดนีจะเป็นแหล่งทีมาของข้าราชการ จะมีหอประชุมในพ.ศ. นัน พ.ศ. นี บอกชัดเจนมาก 
 ข้อ ๒ ทีจําได้แน่ชัดอีกข้อหนึงคือ พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าพระคณุสมเด็จอาจารย์ขรัวโต จะมาประทับใน

โรงอุโบสถของท่าน และโบสถ์ของท่านจะต้องสร้างใหม่ เป็นรูปทรงแบบไหน ผมจดไว้ทั งหมด 
 ข้อ ๓ จะมีสํานักขึนมา เป็นอย่างไร ผมจด ไม่ต้องเล่าหรอก มันปรากฏอยู่แล้ว 
 ข้อ ๔ จะมีหลวงปู ่ แสง (เป็นอาจารย์ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี) พ.ศ. ๒๕๓๐ จะมีผู้ศรัทธา

นํามาถวาย แหม! น่าคิดพิจารณา ผมจดบันทึกไว้ทุกข้อนะครับ 
 ข้อ ๕ ในเวลากาลต่อมา วัดนีจะแปลงสภาพ ข้างหลังจะเป็นข้างหน้า ข้างหน้าจะเป็นข้างหลัง ผมก็

จด เป็นจริงเลย เห็นไหม  
 หลังว ัดเป็นป่าดง กลายเป็นหน้าวัด ข้างหน้ากลายเป็นหล ังว ัดไปเสียอีกแล้ว ไม่มีคนเดินเข้า นี

พระพุทธเจ้าหลวงนะครับ 
 พอถึงพ.ศ. ๒๕๓๐ โยมเส็ง โยมผ่องศรี ใจบุญสองสามีภรรยาร่วมทุนกันสร้างหลวงปู ่ แสง เป็น

อาจารย์สมเด็จโต ว ัดมณีชลขันธ์  
โยมเส็ง โยมผ่องศรีเกิดนิมิต หล่อหลวงปู ่ โต พรมนํ ามนต์ทีกล่าวว่า 

 “หญ้าคาเราอย่าข้อง พีน้องเราอย่าคา” 
 “หญ้า ๑ กํามือถือชูมัด จุ ่มนํามนต์ลงบนหัว เพือขับไล่ไสกิเลสทีมัวหมอง ออกจากตัวไปใจเยือก

เย็น” หมดกิเลสตัณหาใจมีสุข อาจจะออกจากทุกข์ได้ หลวงปู ่ โตท่านบอกจริงครบทุกประการ ก็นํามาถวาย

ไว้ในโรงอุโบสถ 
 อยู่ต่อมาสองว ัน เด็กทีนครสวรรค์มาบอก เด็กวิทยาลัยครูมาบอก หลวงพ่อ หนูฝันไปว่า สมเด็จ

หลวงพ่อโตองค์ทีอยู่ในโบสถ์น่ะ ท่านไปบอกหนู บอกว่า “ให้ไปบอกสมภารทีนะ เราไม่อยากอยู ่โบสถ์ มัน



ข้ามหัวไปข้ามหัวมาทุกวัน อยากจะอยู ่กุฏิธรรมดาเล็กๆ ก็ได้ ให้เอาออกจากโบสถ์ไป อยู่ในโบสถ์นีมาข้ามหัว

เราทุกวัน เดินผ่านไปผ่านมาทังพระทังเณร” 
 แหม! เรานิง เราอยากเอาไว้ในโบสถ์ หนักเข้ามาบอกอีกหลายเจ้า ผมเลยสร้างวิหารไว้ขณะนี  นี

พระพุทธเจ้าหลวงบอกนะครับ 
 และก็จดไว้อีก เมตตาธรรมของวัดจะมาอีก ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนเข้าวัด ผมไม่เชือ 

วัดอ ัมพว ันเป็นว ัดป่าไม่เจริญ มีพระ ๘ – ๙ องค์ ใครเขาจะมา นีมาหมดแล้ว 
 หอประชุมใหญ่เกิดขึน ศาลาหลังเบ้อเริมเกิดขึน ศาลาของท่านจะมี ๕ มุข ผมจดไว้ ช่างเขา

ออกแบบมี ๕ มุขจริงๆ ตรงตามทีผมจดไว ้
 ต่อไป เมตตาธรรมแห่งนําใจจะหลังไหลอีกมากมาย จะมีเจ้าแม่กวนอิม มีคนนํามาให้ พร้อมกับ ปู ่

โกมารภัจจะมีพร้อมสรรพทุกประการ พระสีวลี พระปางพุทธลีลา จะมีทีวัดของท่าน ผมจดไว้เลยนะครับ 
 ยังอยู่อีก ๒ ข้อ ผมยังประกาศไม่ได้ ท่านห้ามพูด นีพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ  
 ในเวลากาลต่อมา ท่านพลตรีสามารถ ไวยวานนท์ อดีตผู ้ว่าราชการจังหว ัดลพบุรี พ.ต.อ.ประจันต์ 

พราหมพันธ์ ผู้กํากับการตํารวจลพบุรี มาตอนหลังเป็นใหญ่เป็นโตหมดแล้ว เดียวนี เกษียณหมดแล้ว สมัยนั น

มาทีนีเป็นประจํา มาช่วยกันสร้างโบสถ์ สมัยพระนารายณ์มหาราช พวกลพบุรีมาช่วยสร้างมากกว่าพวก

สิงห์บุรีนะครับ นีเป็นกฎแห่งกรรมอันหนึง 
 ผลสุดท้าย พล.ต.ต.สามารถ ไวยวานนท์ เคยเป็นทั งทหาร ตํารวจ เป็นทังผู ้ว่าราชการจังหว ัด ท่านก็

กราบนมัสการว่า  
 “หลวงพ่อครับ ผมขออะไรสักอย่างได้ไหมครับ หลวงพ่อจะให้ไหม? ขอพระบรมฉายาลักษณ์ ไป

อัดแจก” 
 “ตกลง”  
 ก็นําไปถ่ายทีอ ําเภอพรหมบุรี เป็นภาพขาวดํา ถ่ายไว ้มาก เขาให้ไว้แจก พอดีผมนั งท้ายจักรยานไป 

รถก็ไม่มี เรือก็ไม่มีใช้ จะไปรับรูป พอไปถึงฝนตก ก็เลยฝากเขาไว้  เช้าถึงจะไปรับ 
 กลางคืนเกิดไฟไหม้ลุกในบ้าน สองสามีภรรยาลุกช่วยกันดับไฟ ไหม้ทีรูป สาดนํ าก ันเสียแย่ ปรากฏ

ว่าเป็นไฟปลอม เพราะเขาไม่ทราบว่าในถุงมีอะไร ก็เอาวางไว้ทีระเบียงข้ามไปข้ามมา ก็เลยจุดตะเกียงดูว่า

เป็นอะไร 
 ตอนเช้าเขาถาม “หลวงพ่อ อะไรอยู่ในถุงแสดงไฟลุกได้” เขาเลยขอไว้ ๑๐ ภาพ แสดงอภินิหาร

อย่างนี นะครับ 
 ต่อมามีคนจีนทีกรุงเทพฯ เคยอยู่สิงคโปร์ มาขอถ่ายรูปสี ภาพทีรัชกาลที ๕ พระราชทาน ปรากฏว่า

ถ่ายไม่ติด ต้องจุดธูปเทียนบอกกล่าว จึงถ่ายติด 
 พอไปทําบล็อก ๆ ก็แตกอีก ต้องบอกกล่าวและทําพิธีบวงสรวง บล็อกดีขึนมาทันที สีดีขึน เขาเห็น

อภินิหารอย่างนี  เลยทําถวายฟรี ไม่คิดเงิน แต่ขอไปแจกญาติพีน้อง ๓๐๐ แผ่น  



 ว ันนี ขอยุติไว้ก่อนนะครับ เดียวท่านจะได้ออกบิณฑบาตกัน ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พระเถระ

ภิกษุนวกะ โดยทั วหน้ากันเทอญ 
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ทรัพย์เคลือนทีได้ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

๕ พ.ย. ๓๒ 
 
 ...ความสุขทีแน่นอน ความสุขทีผ่องใส ความสุขทีไม่เจือปน เงินทองช่วยไม่ได้ ต้องสร้างต้องทํา

ของตนเอง จิตใจเบิกบาน จิตใจดี เงินทองเรืองเล็ก สมบัติก็เรืองเล็ก ในเมือเรามีจิตใจเป็นอริยทรัพย์อัน

ประเสริฐแล้ว สมบัติภายนอกก็จะถูกดึง ถูกดูดให้เคลือนย้ายเข้ามาหาเรา จะเป็นสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที

เคลือนทีได)้ อสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ทีเคลือนทีไม่ได)้ มันจะหลังไหลเข้ามาหาเรา ทําให้เรามีทีดินทีอยู่ที

อาศัยมากมาย  
 ทรัพย์ทีเคลือนทีได้ ในเมือจิตเป็นกุศล มันก็จะเคลือนเข้ามาบ้านเรา ยิงรวยเงินยิงเข้า 
 ส่วนบ้านคนจน เงินไม่ค่อยไปหาหรอก เพราะมันจนจิตจนใจ จนสติปัญญา จนทั งอริยทรัพย์ภายใน 

ทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไป มันเข้าไปหาคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติ มีกรรมฐานดี สติปัญญาดี เงินมันก็วิงไป

รวมทีบ้านคนรวยอย่างนั น 
 คนจนทีไม่ทําบุญสุนทาน บุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้ เขามักจะพูดว่า “เรามันจน เงิน

หนีหมด” ก็ใช่แล้ว 
 บางทีมีทรัพย์สมบัติทีพ่อแม่ยกให้ มันจนจิตจนใจ จนสติปัญญา ทรัพย์สินก็อันตรธานสูญ มันก็ไป

รวมอยู่ทีบ้านคนรวย เพราะคนรวยเขารวยสมบัติ รวยคุณสมบัติ มีอริยทรัพย์อันประเสริฐ มันก็ดูดเงินจากที

อืนไปหมด เอาไปอยู่บ้านนั นรวยมหาศาล บ้านไหนจนมันไม่มีไหลไปหรอก ม ันจนนี มันจนจิตจนใจ จน

ปัญญา จนธรรมะ จนคุณสมบัติ ไม่เคยใส่บาตร ไม่เคยทําบุญเลย จนอย่างนี ทรัพย์สมบัติจะเข้าไปไม่ได้ 
 ทรัพย์คือศีล สมาธิ ปัญญา ทรัพย์คือตัวศรัทธา ทรัพย์คือตัววิริยะ ทรัพย์คือตัวความมั นหมายของตน 

ได้กุศลภาวนาอย่างนี เรียกว่า ทรัพย์มีอยู่ภายใน มันก็จะดึงดูดเข้าไปรวม สิริมิงขว ัญมงคลก็ไปอยู่บ้านคนรวย

ทรัพย์ รวยนํ าใจ ทําบุญตักบาตรไม่พัก ทรัพย์มันเข้าไปอยู่ไปพักบ้านนั น มันไปอาศัยอยู่บ้านนั น เพราะบ้าน

นั นมีความสุข ทรัพย์นั นก็ไปรวมเป็นก้อนเป็นกํา 
 บ้านไหนมีความทุกข์ จิตใจสกปรกลามก ของดีมันก็เคลือนย ้ายไป ทีโบราณเรียกว่า ทองลุก อาตมา

เคยเห็นกับตาถึงได้เชือ ทองลุกเหมือนไฟพะเนียง และเคลือนย้ายออกไป นีทรัพย์มันเคลือนทีได้ คนไหนมี

บุญวาสนา มันก็เคลือนไปอยู่บ้านนั นแหละ 
 เมือตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยม ๒ อยู่ก ับยาย ยายมีเงินกลมเยอะ มีทองสายสะพาย ๒ เส้น 

สร้อยคอสร้อยข้อมือเยอะ เงินเหรียญเงินกลมเป็นไหๆ ยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถ ต้องค้างคืนทีว ัด เช้า

ต้องไปรับ เวลาไปก็เตรียมทํากับข้าวใส่ปินโตให้เสร็จ เมือทําบุญตักบาตรแล้วก็เก็บไว้รับประทานอาหาร

เพล และรอค้างคืน รุ่งเช้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสไบของคุณยายกลับบ้าน 



 แต่อาตมาคิดเป็นอกุศล จิตเป็นอกุศล ไม่มีทรัพย์ คิดลักเงินกลมของยาย ไปแลกสตางค์แดงมาเล่น

โยนหลุม พวกบ้านเหนือบ้านใต้ตอมกันเป็นกลุ่มหมด พอยายไปวัดแล้วมาชวนเล่นโยนหลุม อาตมาก็ล ักเงิน

กลมเงินเหรียญบ้าง ไปแลกสตางค์แดงมีรู บาทหนึงแลกได้กีสตางค์หรอก นีสมัยเมือเป็นเด็ก 
 พอถึงว ันพระดีใจมาก ดีใจทีจะได้สร้างบาป โดยทียายไปอยู่ว ัด ไม่สนใจเรืองทรัพย์ เงินทอง ยายไม่

เคยนับ อาตมาตอนเป็นเด็กก้อลักเรือย วันพระละ ๑๐ ก้อน เงินกลม เงินเหรียญของรัชกาลที ๔ รัชกาลที ๕ 

มีมาก เอาไปแลกเป็นสตางค์โยนหลุมเสียหมด เพราะเล่นไม่เป็น เล่นเสียตลอดรายการ 
 ในเวลากาลต่อมา ยายก็บอกว่า หลานเอ๋ย เขาปล้นกันทีบ้านบางม่วงหมู่โน่น ตีชิงวิงราวกันมาก จะ

เอาเงินไปไว้ทีไหนดี ยายก็ออกหัวคิดโบราณ ฝังไว้เถอะ ฝังไว้ใต้ถุน ก็ตามใจยาย ฝังก็ฝังกัน รอให้เย็นๆ 

หมดแขก ลูกหลานไม่มาเยียมยายแล้ว อาตมาก็ไปขุดใต้ถุน ขุดแล้วฝังไว้ ๒ ไห ไหหนึงเป็นเงินกลม เงิน

เหรียญ อีกไหหนึงเป็นทองคํา สร้อยข้อมือ กําไลเทา้เป็นทองคํา ทองมีสายสะพาย ๒ เส้นๆ ละ ๘ บาท สร้อย

ข้อมือข้างละ ๔ บาท ย ังมีอยู่อันหนึงพิเศษ อาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกัน เดียวนี ไม่มีหรอก เขาเรียกร่างแห

ทองคํา ร่างแหเงิน ร่างแหนาก ยายมีครบ อาตมารู้หมด อ้อ! ร่างแหเขายังทําด้วยทองคํา แต่บางบ้านไม่มีบุญ

วาสนา อย่าไปใช้ร่างแหทองคํานะ เจ๊งเลย นียายเล่า อาตมาฝังแล้วเอาดินมาทา เอาขีควายมาทา เอากระพ้อม

ครอบอยู่ใต้ถุน 
 ต่อมา ยายบอกว่าทีว ัดศรัทธาภิรมย์มีเทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ ๓ วัน ๓ คืน ยายจะไปค้างว ัด 

อาตมาก็ถามว่า “ยายไปค้างกีคืน” ยายก็บอกว่า “๒ คืน หลาน” อาตมาก็นึกวา่สบายละคราวนี  จะขุดขาย

แน่ อาตมาคิดทุกว ัน ไม่มีสวดมนต์หรอก อาตมาสวดมนต์เป็น สวดมนต์ได้ ยายสอนให้สวด สวดแล้วขอ

อธิษฐานให้ลักทองคํา ล ักของยายให้ได้ นีคิดเป็นอกุศลอย่างนี 
 พอไปถึงวันเทศน์มหาชาติ อาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืด ยายรักษาอุโบสถ ค้างวัด ๒ ว ัน ๒ คืน ฟัง

เทศน์มหาชาติ พอไปแล้ว เพือนก็ค่อยมาเล่น เดียวบ่ายๆ หน่อยจะไปเล่น ตั งใจว่าจะลักขุดให้ได้ 
 อาตมาก็ไปเปิดกระพ้อมออก ขุดลงไปนะ ไม่มีเลยหายไปหมดเลย ไหสองลูกไม่มีเลยนะ มีรูทะลุไป

ทางหลังเรือนแปลกมาก เอ! ใครมาลักเอาไป อาตมาก็กลบไว้อย่างเดิม 
ยายลืมเรืองทีฝังไว ้เพราะเงินทีใช้มีอยู่มาก ทีฝังไว ้ นีต่างหาก นีทรัพย์ทีหนีได้อย่างนี  อาตมานึกถึง

โบราณได้ว่า เดินเรือนปึงๆ ยายตี บอกว่า “หลานอย่าเดินเรือนดัง ทรัพย์จะหนี” ต้องเดินเบาๆ รับประทาน

ข้าวดังก๋องแก๋ง ยายว่าเลยนะ ไม่มีคุณสมบัติเลยนะหลานเอ๋ย ทรัพย์ไม่มี เงินไม่มีนะ ทองก็หนีหมด 
คนทีไม่มีคุณสมบั ติ แปลว่า คนไม่มีศีล ไม่มีธรรม ทรัพย์จะมาได้อย่างไร นียายเล่า อาตมาก็ขุด

ไม่ได้เลย หนีหายไปไหนหมดไม่ทราบ มีรูโบ๋เลย หายไปทั งไห ก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้ เข้าใจว่าขโมย

ลักไป แต่การฝังนั นจะรู้กันยายกับอาตมาเท่านั น คนอืนไม่รู้ ป้าก็ไม่รู้ ทําไมหายได้ ขุดหาก็ไม่พบ 
ในอวสานกาลยายป่วยหนัก ป่วยก็ไม่มีโรค คล้ายๆ ว่าทรุดลงไป กําลังถอยลงไป อายุ ๙๙ ปีพอดี 

อาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิด เหลืออีก ๗ ว ันจะตาย เจตภูติของยายไปเข้าฝันป้าชือ ป้าเหลียม สะดวกดี 

ยายย ังไม่ตายนะ ย ังนอนอยู่ แต่สติดี ป้อนข้าวป้อนนํ า แต่ยายก็เพลียลงไปๆ เขาเตรียมต่อโลงบําเพ็ญกุศล 



สวด ๗ วัน ๗ คืน ไปเข้าฝันป้าบอกว่า “หลานคนนีสกปรก คิดจะเอาทรัพย์ไปทําลาย ทรัพย์เลยหนีไปอยู่ป่า

กระชาย” หนีได้จริงๆนะ เราคิดจะขาย คิดจะทําลาย คิดจะเอาไปเล่นการพนัน ในทีสุดก็หนีไปจริง  ๆ
พอยายตายก็นําไปบําเพ็ญกุศล สวด ๗ วัน แล้วเก็บไว้ก่อน สองปีผ่านไปถึงจะทําศพ เวลาทําศพมี

โขน ละคร หนังใหญ่ ๒ ว ัน ๒ คืน ทีว ัดศรัทธาภิรมย์ เรียกกันว่า ว ัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 
ทีว ัดนี มีปริศนาบอกไว้ว่า “วัดใหม่ไก่เตียเหียขึนไข่ อิฐไม่ให้ขัด วัดไม่ให้ขุด บริสุทธิจึงเอาได้” มี

นํ ามันโป อาตมาเห็นชัดเมือเป็นเด็ก นีแหละปริศนาของคนโบราณนะ ในทีสุดอยู่ไหนรู้ไหม อยู่ทีต้นมะม่วง 

ไข่เหี ยอยู่หน้าโบสถ์ ต้นใหญ่มาก มีมาแต่ครั งไหนไม่ทราบ นํ ามันโปอยู่ในโพรงต้นไม้นี  คนโบราณนี สมอง

ดีเหลือเกิน บางคนมีขุดโบสถ์ ขุดว ัดเขาไม่ให ้
ลุงอาตมาบวชเป็นพระ ท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้ว จะเอาคืนที ตอนนั นอาตมายังเป็นเด็ก

เล็กๆ เลย ท่านก็ได้ทีต้นมะม่วงไข่เหี ย แหม! คนโบราณนีลึกซึ งเหลือเกิน ปัญญาสูง เวลาคนมาทําบุญท่านก็

เอามาทาตา ทาให้อาตมาด้วย มองดูคนแล้วหัวเราะใหญ่เลย เพราะเห็นข้างในหมด นีเล่าเรืองเก่าให้โยมฟัง 
ในทีสุดเอาศพยายเก็บเรียบร้อย ป้าเหลียมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วบอกว่า “เออ! มานีซิ ข้าฝันไปว่า

เอ็งจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหม?” อาตมาก็นิง พูดว่า “จริงจังอะไร” ป้าบอกว่า “ฝันอย่างนี  อยู่ทีป่า

กระชาย ไปช่วยขุดหน่อยได้ไหม” 
อาตมาก็ไปช่วยขุด ก่อนขุด อาตมาก็มอมป้าเสียก่อน ป้าชอบนํ าตาลเมา ชอบดืมเหล้า เลยเอานํ าตาล

เมามาให้ป้าดืมเสียเมา แล้วก็ไปขุด พบไหจริงๆ อยู่ห่างจากเรือนไป ๕ วาในป่ากระชาย ทีอาตมาเคยปลูกกับ

ยายไว้  ขุดมาได้หมดเลยนะ ได้เงินได้ทอง อาตมาก็หิวไปบ้านป้า 
ป้าก็บอกว่า “หลาน ป้าจะแบ่งใหเ้จ้าบ้าง เจ ้าไม่น่าคิดสกปรก จะทําลายทรัพย์ยาย” ตอนนั นป้าย ัง

เมาอยู่ อาตมาก็ย ักทองไว้ ย ังไม่บอกป้า ทอง ๒ เส้น สร้อยข้อมือ แล้วก็ร่างแหอีกด้วย แต่เงินกลมเอาไปเถอะ 

ป้าก็เอาไป อาตมาจึงรักษาไว้ พอป้าหายเมาแล้ว อารมณ์ดี อาตมาก็บอกว่า 
“ป้า ไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั นนะ นีสร้อยสายสะพาย ผมเป็นหลานนะ ผมดูแลยายมานะ ขอให้ผม

เถอะ” ป้านิงอ ั น อาตมาบอก “ขอป้าไม่ให้ก็ต ้องเอา เพราะย ักเอาไว้แล้ว” ป้าก็อโหสิกรรมให้ อาตมาก็เก็บ

ไว้  ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรี (ชือเก่าว ัดกุฎีลอย) ขายสายสะพาย ๒ เส้นๆ ละ ๘ บาท เป็นทุนสร้าง

โบสถ์อุทศิส่วนกุศลให้ยาย ทีว ัดพรหมบุรีมาจนบัดนี  นีแสดงให้เห็นชัด ทรัพย์เคลือนทีได้ ถ้าคิดไม่ดีนะ 
ขอฝากลูกหลานไว้ด้วย เป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู ่ ย่าตายาย อย่าล ักทรัพย์ ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติ 

มันหนีได้จริงๆ บางบ้านจนทรัพย์ก็หนีไปอยู่บ้านคนรวย คนรวยนํ าใจ รวยบญุรวยกุศล ทรัพย์เข้าบ้านนั น

หมด นีปู ่ โสมเฝ้าทรัพย์ อาตมาถึงได้ว่า ทองมันลุก ลุกจริงๆนะ ลุกหนีไปเลย มันไม่อยู่หรอก บ้านไหนอัปรีย์

จัญไร ด่ากันไม่พัก ทะเลาะกันไม่พัก ทรัพย์หนีหมด ลองดูนะ 
อาตมาขึ นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั ง และต้องเดินค่อยๆ ยายบอกว่าอย่าเดินเรือนดัง กระทืบเท้าทรัพย์

มันจะหนี คุณสมบัติจะไม่มี อาตมาจําได้มาตั งแต่เป็นเด็ก ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย ทรัพย์หนีได้จริงๆ ขอ

ยืนย ัน 



นีป้าก็ตายไปแล้ว ย ังอยู่แต่อาตมา ก็จะตายจากไป อาตมานึกดีใจมาได้ของดีทีหลัง ตอนบวชรักษา

ไว้ จึงเอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยาย ทรัพยส์มบัติจึงอยู่กับเรา ขายไปบาทละไม่เท่าไร ก็พอทุนซือ

เหล็กซือปูนสร้างโบสถ์ว ัดพรหมบุรี มาจนบัดนี  เพราะอาศัยสร้อยสะพาย ๒ เส้น สร้อยข้อมือ ๒ เส้น และ

ร่างแหอีก ก็คงจะได้บุญเยอะ 
นีแหละขอเจริญพรญาติพีน้องว่า คนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์ คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติ คน

มันจนเงินจึงไม่ไหลเข้าไปนะ ไหลเข้าไปก็ขายหมดน่ะซิ ไปเล่นการพนัน ดืมเหล้าหมด 
อาตมานีแหละเล่นโยนหลุม ทอยกอง เล่นการพนัน เล่นชิวลัก แพ้เขาเรือย เงินทองยายก็หมดเลย

ทองมันหนีไปได้ แต่มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ ในทีสุดทองก็มาอยู่กับเรา ๒ เส้น จนได้มาบวช

ในพระศาสนา 
ขอชี แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่า ทรัพย์เคลือนทีได้ คนทีจนบุญทานไม่ทํา ม ันก็จนอย่างนี  ทรัพย์ก็

หนีไปหมด นีแค่คิดว่าจะลักของยายเอาไปขาย หนีออกไปอยู่ป่ากระชายเลยนะ กลวงโบ๋ออกไปเลย ไห

เคลือนทีได ้
คนก็เคลือนทีได้นะ คนดีไปอยู่กับคนชั วไม่ได้หรอก มันก็เคลือนย้าย คนชั วไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้ 

คือลูกจ้างเดียวมันก็เคลือนย้ายของมันเอง ไม่ต้องไปไล่หรอก มันอยู่กับเขาไม่ได้หรอก มันไม่มีคุณสมบัติ 

ไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั น จึงเคลือนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติ เหมือนทรัพย์สมบัติต้องเคลือนย้าย

ดังกล่าวมาแล้ว 
นีเป็นกฎแห่งกรรม คิดจะลักเขา มันเป็นกฎแห่งกรรมนะ ทรัพย์เคลือนทีได้ ทรัพย์หนีได้ คุณสมบัติ

ไม่มี คนทีปากเป็นทรัพย์ พูดเงินไหลมาเลย คนทีไม่มีคุณสมบัติทางปาก ปากไม่มีทรัพย์ ปากเป็นกาลกิณี 

พูดเสียเงินนะ พูดเสียเงินทองตลอดรายการ ขอฝากไว้ด้วย 

 
 
 
 
 
 



 
เปรตหลวงพ่อขํา 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ 
 
 ต่อไปนี จะชีแจงเรืองกฎแห่งกรรมว่าพระเป็นเปรตได้อย่างไร เมือพ.ศ. ๒๕๑๗ อาตมาได้รับ

อาราธนาจากพระครูสุว ัฒน์คณาภิบาล เจ้าคณะอ ําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไปงานมหาพุทธาภิเษก เพือ

รวบรวมจตุปัจจัยสร้างอุโบสถ และปลุกเสกประชาชนทีว ัดโพธาราม อําเภอศรีสําโรง จังหว ัดสุโขทัย 
 เมืออาตมาไปถึง มีคณาจารย์จากภาคเหนือ ภาคอีสาน นั งกันอยู่หลายองค์ โยมคนหนึงจําชือไม่ได้

แน่ชัด อยู่บ้านเหนือว ัดโพธาราม มีอาชีพทํานากับทําไร่ยาสูบ อายุประมาณ ๖๐ ปีเศษ ได้มาคุยถึงยารักษา

โรคบ้าว่า รักษาโรคบ้ามาเยอะทั งสาวแก่แม่หม้ายหลายคน หายทั งนั น เลือดท ําพิษก็รักษาหาย วิตกกลจริตก็

หาย อาตมานึกในใจว่าเดียวต้องขอจดตําราจากโยมคนนีให้ได้ 
 พอเขาว่างแล้ว อาตมาก็เรียกโยมคนนี มาคุย อาตมาถามว่า “โยม ทีโยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายมา

หลายคนแล้วนัน โยมเป็นหมอหรือเปล่า” เขาตอบว่า 
 “โอ ผมไม่ได้เป็นหมอหรอก แต่พ่อผมเป็นหมอโบราณ ผมเรียนจากพ่อไว้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้

รักษาใคร” อาตมาถามว่า “ทําไมโยมถึงมีชือเสียงรักษาโรคบ้าได้” โยมคนนั นเล่าว่า “ผมได้ตําราจากผี

พระมาเข้าฝัน มีผีพระมาบอกยาแก้โรคบ้า เป็นพระจากจังหวัดสิงห์บุรี” อาตมาขอจดตํารายา โยมบอกว่า 

“ผมอยากให้จังเลย ไปให้ทานต่อ แต่นียาพระผีบอก คงห้าม บอกไปแล้วคงไม่ขลัง ผมก็ถือคําโบราณอย่าง

นี ท่านอยากได้ ผมจะเล่าเรืองถวายให้ฟัง” 
 อาตมาถามว่า “โยมเคยไปจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่า” เขาบอกว่า “ไม่เคยไปเลย” และก็เล่าเรือง

ความฝันว่า ดังนี 
 ว ันหนึง ไปเลี ยงควาย ไปดูไร่ยาสูบด้วย มีพระองค์หนึงร่างกายใหญ่โต ห่มผ้าขาดร่องแร่ง อายุ

ประมาณ ๗๐ ปี เดินไปเดินมาก็มาแวะนัง บอกว่า 
 “พ่อทิดเอ๊ย หลวงพ่อหิวนําจัง ขอบิณฑบาตนําหน่อยได้ไหม” ผมก็ไปตักนํ ามาถวายในขณะที

เลี ยงควาย เมือถวายเสร็จแล้ว หลวงพ่อองค์นีก็นงัคุย 
 ผมก็ถามว่า “หลวงพ่ออยู ่ทีไหน มาทําไมทีนี” ท่านบอกว่า “พ่อทิดเอ๊ย ทีมานี มาทวงหนีเขานะ 

เขาขอยืมเงินมา ๑ ชัง และอีก ๒ บ้าน ขอยืมมา ๒ ชัง แล้วไม่ให้ หลวงพ่อก็ตามทวง ทวงแล้วก็ไม่ให้ด้วย ไม่

รู้ หายไปไหน นีก็เดินวนเวียนอยู่แถวนีมาเป็นเวลานานแล้ว มาทวงหนี” 
 ผมถามอีกว่า “หลวงพ่อชืออะไร อยู ่ ทีไหน” ท่านบอกว่า “ชือหลวงพ่อขํา อยู ่ทีวัดเสาธงทอง 
บ้านแป้งไทย” และเล่าต่อไปว่า “บ้านเกิดเมืองนอนหลวงพ่ออยู ่ เยืองวัดชะลอน มีท่าควายใหญ่ อยู ่เหนือ

วัดอัมพวัน” ท่านบอกว่า ท่านเป็นพระนักเทศน์ ได้เงินทองมากมาย แต่ไม่ได้ทําบุญสุนทานแต่ประการใด 

ได้มีญาติและเพือนของญาติมาขอกู้เงิน กู้มาแล้วก็อพยพมาทําไร่ยาสูบ ทีจ ังหวัดสุโขทัย อยู่ทีอ ําเภอนีแหละ 



 ผมถามว่า “หลวงพ่ออยู ่อย่างไรล่ะ” ท่านตอบว่า “เออ! หลวงพ่อตายมา ๕๐ – ๖๐ ปี แล้วยังมา

ทวงหนี พ่อทิดเอ๊ย หลวงพ่อเดินอยู ่แถวนี ไม่มีใครมีลักษณะดีกว่าพ่อทิด พ่อทิดมีอัธยาศัยดี ใจบุญ ใจกุศล 

อุตส่าห์เอานํามาให้หลวงพ่อฉันในวันนี เอาละ! หลวงพ่อมีของดีให้ หลวงพ่อเป็นหมอรักษาโรคบ้าอยู ่วัด

เสาธงทอง พ่อทิดเอ๊ย จดนะ จําไว้นะ ยานีมี ๓๒ สิง เป็นยาหม้อใหญ่ แก้โรคบ้า หลวงพ่อเคยรักษาบ้ามา จํา

เอาไว้นะ พ่อทิดนะ หลวงพ่อไม่มีอะไรตอบแทน” 
 โยมคนนีก็จดจําได้หมด เพราะเคยเป็นลูกมือของพ่อเขา ช่วยเก็บยาสมุนไพร เลยจําชือยาได้มากมาย 

และตืนขึ นมาก็จดยาไว้ทั งหมด ๓๒ สิง เป็นยาทีใช้ปีบต้ม ทานแล้วหายทุกราย  
 อาตมาฟังแล้วก็ไม่น่าเชือ ต้องสืบสาวเรืองราวดูก่อน 
 หลวงพ่อท่านเล่าได้ถูกต้องเป็นตุเป็นตะ บอกว่า 
 “พ่อทิดเอ๊ย เป็นเวรเป็นกรรมของหลวงพ่อเหลือเกิน ตอนหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง 

เป็นนักเทศน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชนาคไม่พัก หลวงพ่อตายแล้ว เขาทําศพแล้ว ๕๐ – ๖๐ ปีผ่านไป หลวง

พ่อยังต้องไปทวงหนีเขา อดอยากเหลือเกิน วันนีทังวันไม่ได้ฉันข้าวเลย ไม่มีจะฉัน และหิวนํา นําลายไหลยืด 

พ่อทิดก็ใจดี มีจิตเป็นกุศล อุตส่าห์เอานํามาถวาย หลวงพ่อฉันหมดกาเลย พ่อทิดมีเงินมีทองหมันทําบุญทํา

ทานนะ อย่าไปให้ใครกู ้อย่างนี เลย” 
 และก็บอกต่อไปอีกว่า “สมภารองค์ปัจจุบัน ยังรักษาโรคบ้าอยู ่ชืออาจารย์พวง” 
 โยมคนนีได้เล่าให้อาตมาฟัง แล้วก็ถามว่า 
 “หลวงพ่อครับ วัดอัมพวันอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อพวงไหม” อาตมาบอกว่า “อยู่ใกล้กัน วัดอยู ่ในเขต

อําเภอพรหมบุรี” โยมบอกว่า “เอาละหลวงพ่อ ไปขอยากับหลวงพ่อพวงก็แล้วกัน ผมก็อยากจะจดให้

เหลือเกิน แต่จดไปแล้ว กลัวว่าจะไม่ขลัง” 
 อาตมากลับจากงานมหาพุทธาภิเษกแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อพวง ท่านหัวเราะ บอกว่า จริง อา

จาย์ของท่านเอง ขี เหนียวทีสุด เก็บจนเก่าทั งนั น นมก็แข็ง ร่มก็ลุ่ย เสืออ่อนมีเป็นมัดๆ พอท่านมรณภาพแล้ว 

นําออกมาเปือยยุ่ยหมดเลย ร่มแต่ละคันผุหมด มีเงินทองมากมาย เขาเอาไปสร้างวัด สร้างศาลาจนปัจจุบันนี 
 หลวงพ่อพวงยืนย ันว่าเป็นความจริง ท่านก็จดยาให้ แต่อาตมาไม่ได้เอาไปรักษานะ ไม่ได้เป็นหมอ 

ไม่ได้รักษาใครเลย และได้ยาแก้เลือดลมไม่ดีด้วย หลวงพ่อพวงก็รักษาต่อเนืองจากครูบาอาจารย์มา บัดนี

หลวงพ่อพวงมรณภาพไปแล้ว อายุถึง ๘๐ พรรษาเศษ อาตมายังไปงานพระราชทานเพลิงศพ เพราะอยู่ในเขต

อําเภอพรหมบุรี อาตมาได้เป็นเจ้าคณะอําเภอ จึงได้ยานี มา แต่ไม่ได้ตั งตัวเป็นหมอแต่ประการใด 
 อาตมาได้ถามโยมทีอําเภอศรีสําโรงว่า “โยมคุยกับท่านนานไหม” เขาบอกว่า “นาน ท่านบอกว่า

สอนลูกสอนหลานนะ อย่าทําเลย อย่าขีเหนียวเลย นีแหละหลวงพ่อลําบากเหลือเกิน บัดนียังหาทีเกิดไม่ได้

เลย ไปเทียวทวงหนีเขา ทวงแล้วเขาก็ไม่ให้เลย ก็ตามทวงตลอดไป สบงจีวรขาดร่องแร่งมาอย่างนีแหละ” 
 ทีว ัดอัมพวันก็ย ังมี ชือหลวงตาเฟือง เดียวนีย ังอยู่ด้วย ตอนบวชไม่ทํากิจวัตรอะไร ขนแต่ของวัดเข ้า

บ้าน ตายแล้วเป็นเปรตอยู่ทีว ัดนี  มีคนนับถือศาสนาคริสต์คนหนึง นังทางในเก่ง ได้มาทีวัดนี  ย ังเห็นนังอยู่

บนศาลา  



 ขอชี แจงให้โยมฟัง พระเป็นเปรตได้แน่ ทีเล่านีเพือเป็นตัวอย่างของพระภิกษุสมัยนี  อาตมาไม่เชือก็

ต้องเชือ เพราะโยมคนทีฝันรับต ํารายาไว ้  ไม่เคยมาสิงห์บุรีเลย 
 ขอฝากญาติโยมไว้เพียงนี นะ นีเป็นกฎแห่งกรรมไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าเป็นพระภิกษุเท่านั น เป็น

ฆราวาสก็มีมาก ขอพระสงฆ์องค์เจ้าไว้ อํานาจโลภะ อยากได้ไม่ทําบุญสุนทาน เลยต้องไปทวงหนี ทีเขาให้กู้ 

เวลาตายไม่นึกถึงอรหัง พุทโธ ไม่เคยเจริญพระกรรมฐาน ตายไปวิญญาณก็ออกจากร่าง ไปทวงหนี เรียกว่า

เปรต เปรตวิสัย ๖๐ ปีแล้ว ต ั งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเวลา ๑๖ ปี แล้วทีอาตมาไปนั งมหาพุทธาภิเษกทีวัดโพ

ธาราม อําเภอศรีสําโรง จังหว ัดสุโขทัย  
 อ ันนี เป็นตัวอย่างได้ อาตมาเกิดไม่ทันหลวงพ่อขํา โยมคนนั นบอกต้องเชือ ๑๐๐% เพราะว่าไม่เคย

มาสิงห์บุรี และอาตมาได้บอกไว้ว่า โยมผ่านมาแวะวัดอัมพวันหน่อย 
 ในเวลากาลต่อมา โยมคนนั นก็พาลูกมาทีว ัดนี  หลายปีผ่านมาแล้ว มาบอกให้พาไปว ัดเสาธงทอง 

อาตมาก็พาไป ตอนนั นหลวงพ่อพวงยังไม่มรณภาพ ได้บอกกับหลวงพ่อพวงว่าฝันอย่างนี จริง หลวงพ่อพวง

ถามว่า “ยามีอะไรบ้าง บอกให้ฟังซิ” 
 โยมผู ้ทีฝันได้รับยาไว้  ก็บอกยา หลวงพ่อพวงบอก “ถูกต้อง” ไม่ขาดแต่ละสิง หนักเท่านั นบาท 

เข้ายาดําด้วย เข้าฝักคูน ใบมะกานีแหละ แต่ทั งหมดมี ๓๒ สิง หลวงพ่อพวงจึงให้ตํารายาอาตมาเป็นยาแก้

โรคบ้า 
 นับประสาอะไรกับโยมผู ้หนึงเป็นเศรษฐี ๘๔ ปี รักษาอุโบสถมา ๓๐ ปี ทอดกฐินเก่ง ทอดผ้าป่าเก่ง 

แต่ตายเป็นเปรตไปเทียวเข้าเขา เพราะอํานาจโลภะ เอาทรัพย์สมบัติของลูกชายคนโตมาให้คนเล็ก ลูกเขยเล่น

การพนันหมด ผลาญหมดก็เสียใจ ถึงแก่กรรมตายไปเป็นเปรต เพราะโยมคนนีไม่เคยเจริญวิปัสสนา

กรรมฐานเลย อํานาจโลภะตายไปเป็นเปรต อํานาจโทสะตายลงนรก อํานาจโมหะตายไปต้องไปเกิดเป็น

เดรัจฉาน  
 อาตมาเคยเล่าให้โยมฟังแล้ว สมภารทีจังหว ัดสุพรรณบุรี ติดต่อจ ังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุปัชฌาย์พระ

ครูสัญญาบัตร ตายไปแล้ว ๓ ปี อาตมาไปงานศพนี  สมัยก่อนนานแล้ว ตายไปเกิดเป็นว ัว ว ั วนั นเข้าไปในว ัด

นั นเรือย เจา้ของเลยปล่อยให้อยู่ในวัด นีเห็นได้ชัด 
 อาตมาได้ชี แจงกฎแห่งกรรมได้มาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ขอญาติโยมทั งหลาย จงเจริญด้วยอายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิงหนึงประการใด สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกัน ทุกรูป 

ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี เทอญ 

 
 
 



ภาวนารักษาโรคมะเร็ง 
พันเอกวิโรจน์ ทสยันไชย 

 
 เมือ พ.ศ.๒๕๒๔ ข้าพเจ้ารับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพภาคที ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา ได้ป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะ จึงไปรับการรักษาต ัวที รพ.ค่ายสุรนารี หมอรับตัวไว้รักษาใน

โรงพยาบาล และระหว่างทีอยู่ในโรงพยาบาลนั น ขา้พเจ้าเห็นว่าก้อนเนือแข็งเป็นไตแข็งอยู่ใต้ใบหูด้านขวา 

เมือเห็นว่าอาการโรคทางเดินปัสสาวะทุเลาลงแล้ว จึงได้ขอร้องให้หมอช่วยทําการผ่าตัดออกให้ โดยทีตัวเอง

และหมอก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร 
 พันโท นายแพทย์ วณิช จึงได้ทําการผ่าตัดและได้จ ัดส่งก้อนเนือนั นไปโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ทํา

การตรวจอีกครั งว่าเป็นโรคอะไร ครั นต่อมาทาง รพ.พระมงกุฎฯ ได้แจ้งไปว่า ก้อนเนือนันมีเชือมะเร็งใน

ต่อมนําเหลือง ข้าพเจ้าจึงถูกส่งตัวมารักษาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ด่วน เพือรับการรักษาต่อ ทาง

โรงพยาบาลได้รีบทําการผ่าตัดด่วนทีสุดบริเวณใต้ใบหูอีกครั งหนึง ได้อยู่ รพ.พระมงกุฎฯ ๒ เดือน ก็ได้ออก

จากโรงพยาบาล โดยได้รับการฉายแสง ๑๐ ครั ง 
 อยู่ต่อมาอีก ๒ ปี คือในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ข้าพเจ้าย้ายมารับราชการทีกองทัพภาคที ๑ ใบหูด้านขวาของ

ข้าพเจ้าก็เปือยมีเลือดและนํ าเหลืองไหลออกมา และมีอาการคันอย่างยิง แสดงว่าโรคมะเร็งได้กําเริบขึ นมา

อีก ผ่าตัดถึง ๒ ครั งแล้วก็ย ังไม่หาย หมอทีกองทัพภาคที ๑ ได้แนะนําให้เข้ารพ. ด่วนทีสุด อาจารย์สมใจ 

กอรป-สิริพัฒน์ บุตรสาวของข้าพเจ้า ได้พาไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เพือทําการรักษา เมือไปถึง

โรงพยาบาล ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าทีใต้ใบหูของข้าพเจ้านั น ไม่มีส่วนใดทีจะให้ผ่าตัดอีกแล้ว ถ้าผ่าอีกทีก็

ต้องตัดใบหูทิ ง ถ้ามันจะหายเพราะการผ่าตัด มันคงจะหายไปแล้ว หากเข้าไปโรงพยาบาลอีก ก็จะมีแต่ตาย

กับตายลูกเดียว เพราะมะเร็งไม่เคยไว้ชีวิตใคร 
 ข้าพเจ้าคิดว่า ไหนๆ จะตาย ก็ไปตายทีวัดดีกว่า ขณะนั นทางกองอนุศาสนาจารย์ กําล ังจัดส่ง

อนุศาสนาจารย์ระดับยศ พันโทลงไป ให้ไปฝึกกรรมฐานรุ่นแรกกับพระครูภาวนาวิสุทธิ  (หลวงพ่อจรัญ) วัด

อ ัมพ-วัน อําเภอพรหมบุรี จังหว ัดสิงห์บุรี ข้าพเจ้าไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ทีจะต้องไปฝึกกรรมฐาน แต่ก็ได้ตกลง

ใจสมัครไปฝึกกรรมฐานร่วมกับคณะด้วย เพือรักษาโรคมะเร็งทีกําลังคุกคามอยู่ 
 เมือไปถึงวัดอ ัมพว ัน หลวงพ่อเห็นว่าข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงจัดกุฏิทีพักให้เป็นพิเศษ ไม่ต้อง

พักรวมกับหมู่คณะ อยู่คนเดียว เป็นกุฏิหลังเล็กๆ ด้านท้ายวัด และได้เริมทําการฝึกกรรมฐานในว ันที ๑๒ 

กันยายน ๒๕๒๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กิจเบืองต้นในการฝึกกรรมฐาน คือ 
๑. สมาทานศีล ๘ ร่วมกับคณะอนุศาสนาจารย์ทีร่วมกันฝึก 
๒. ตังจิตอธิษฐานขอให้เห็นธรรมทีควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่การปฏิบัต ิ
๓. ตังจิตอธิษฐานถือมังสวิรัต ิ(กินเจ) ไม่รับประทานเนือสัตว์ ซึงทางวัดรับทําอาหารเจให้ สําหรับ

ผู ้ต้องการทานอาหารเจ 



เนืองจากตนมีโรคร้ายเบียดเบียน คือ โรคมะเร็ง ขณะเข้าปฏิบัติกรรมฐานมีแผลทีบริเวณหูด้านขวา 

มีนํ าเหลืองนํ าหนองและเลือดทีชํ าเลือดชํ าหนองไหลออกตลอดเวลา บางครั งเอาแก้วมารองรับเลือดทีไหล

ออกมา ซึงหยดติงๆ เลือดไหลออกมาจนเต็มแก้ว มีอาการปวดแผลมาก จึงได้ต ั งจิตอธิษฐานด้วยบุญบารมีที

ได้ทํามาในอดีตและกุศลกรรม คือการภาวนาทีจะได้บําเพ็ญต่อไปนี  จงดลบันดาลขอให้ตัวเองหายจาก

โรคภัยไข้เจ็บทีกําล ังเป็นอยู่ด้วย 
ข้าพเจ้าและคณะได้ทําการฝึกกรรมฐานตามตารางทีท่านกําหนดให้ เริมตั งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. 

จนกระทั งเวลา ๒๔.๐๐ น. ทุกๆ วัน มีการเดินจงกรม สวดมนต์ แผ่เมตตา นั งสมาธิ ฟังธรรม ฟังการบรรยาย

ธรรมจากหลวง-พ่อสล ับกันไป ตลอด ๑ ว ัน ๑ คืน 
ผลทีปรากฏทางร่างกายในว ันรุ่งขึ น คือ ว ันที ๑๓ กันยายน ๒๕๒๖ ข้าพเจ้ารู้ สึกเบาเนือเบาตัว 

อาการปวดตามข้อตามร่างกายหายไป รู้ สึกมีอาการปวดหน่วงๆ ทีขาเหนือหัวเข่าด้านซ้าย จึงเปิดผ้ากางเกงที

คลุมอยู ่ดู รู ้ สึกตกใจมาก เพราะมีเลือดสีดําไหลไปรวมกันอยู่บริเวณขาเหนือข้อพับหัวเข่า มีบริเวณทีเป็น

เลือดสีดําคังอยู ่ประมาณเท่าฝ่ามือ เป็นโลหิตสีดําอย่างดินหม้อน่าเกลียดมาก จากการปวดหนักหน่วงตามขา

ด้านซ้ายบริเวณทีเลือดคังอยู ่จึงได้มากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบและเปิดขาให้หลวงพ่อดู รวมทั งเพือน

อนุศาสนาจารย์ก็ได้ดูด้วย หลวงพ่อท่านดูแล้วก็บอกว่า “โรคผุด” โรคจะหาย คือ โรคทีอยู่ในร่างกายเรานี  

มันไหลไปรวมกันอยู่ในทีเดียว คือ ในทีเราเห็นนั น ต่อไปอาการทีด ํานี ก็จะหายไปเอง แต่ต้องทานํ ามันกินยา

ช่วย หลวงพ่อก็ไปจัดนํ ามันมนต์และจัดยามาให้ทาน 
หลังจากทานยาเม็ดทีหลวงพ่อให้แล้ว มีอาการมีก้อนเนือเล็กๆ ผุดขึ นตามร่างกายทัวไป มีอาการคัน

มาก เมือก้อนเนือผุดขึนมาเป็นผืนแล้วก็แตก มีนําเหลืองไหลออกเล็กน้อย แล้วก็แห้งหายไปและหายคัน 

อาการเป็นอยูเ่ช่นนีจนถึงวันเสร็จสินการฝึกกรรมฐาน อาการทีว่านีจึงทุเลา และอาการปวดแผลนันก็ทุเลา

หายไป สําหรับบริเวณทีเหลือไปคังอยู ่เหนือหัวเข่านัน ต่อมาก็มีนําเหลืองไหลซึมออกมาตามเส้นทีใต้ข้อพับ

หัวเข่า โดยทีไม่มีแผล แต่ก็มีนําเหลืองไหลออกมามาก จนขากางเกงเปียกเพราะนําเหลืองไหลออกมามาก 

ไหลอยู่หลายวันก็หายไปเอง แผลทีหูก็พลอยแห้งหายไปด้วย และก็หายมาจนกระทั งทุกว ั นนี  นับว่าข้าพเจ้า

รอดตายจากโรคมะเร็งได้อย่างประหลาดมหัศจรรย์ เพราะบารมีหลวงพ่อชุบชีวิตให้ใหม่ 
ผลทีปรากฏทางจิตใจ การฝึกจิตวันที ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๒๖ มีทุกขเวทนามาก อารมณ์ส่าย

มาก นอกจากนั นจิตย ังติดการภาวนาแบบ “พุทโธ” ทีตนเคยปฏิบัติอยู่ประจํา 
ในวันที ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ เดินจงกรมดีขึ น การนังสมาธิคล้ายคนเอาเข็มมาแทงตัวจน

สะดุ ้งและมีอาการคล้ายมดไต่ไปตามตัว จนต้องเอามือจับออก แต่ก็ไม่มีอะไร 
ในวันที ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๒๖ ทุกขเวทนาน้อยลง จิตดิงเข้าสู่ ความสงบดี มีอาการวูบลง

เหมือนตกเหว มองเห็นตัวเอง เห็นทองตัวเองพองขึนยุบลง เวลาจิตเคลือนออกจากสมาธิออกตามเวลาทีได้

กําหนดไว้ตรงเวลาทุกครัง และอาการทีจิตถอนออกจากสมาธินัน เหมือนสิงทีจมนําอยู ่แล้วลอยขึ นมาอย่าง

รวดเร็วจนไม่ได้ตังใจ แต่เมือดูเวลาแล้วก็ปรากฏว่าตรงกับเวลาทีตนตั งใจไว ้ว่าจะออกก่อนนั งสมาธิ 



วันที ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ เป็นว ันทีครบกําหนดการฝึกกรรมฐาน และจะออกการฝึกกรรมฐาน วัน

นั นเวลา ๐๕.๓๐ น.ข้าพเจ้าได้ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล ณ กุฏิทีพัก ให้แก่บิดา มารดา บุตร 

ภริยา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู ้ทีรู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือทีล่วงลับไปแล้ว โดยระบุชือทุกคนทีแผ่ส่วนกุศล

ให้ เมือแผ่ส่วนกุศลระบุชือ “พระธรรมนิเทศทวยหาญ” หัวหน้าอนุศาสนาจารย์คนแรก ได้เกิดเหตุการณ์

ประหลาดขึ นกับตนเอง คือ 
ตัวเองรู้สึกมีอาการขนลุก ขนพอง ตืนตันใจ นํ าตาไหลพราก สะอืนขึ นเองเรือยๆ จนกระทั งถึงกับ

ร้องไห้ โดยมีอาการเป็นไปเอง ต ัวเองบังคับต ัวเองไม่ได้ แล้วตนเองก็เปล่งวาจาขึ นมาด้วยเสียงอันดังว่า 

“ทุกข์ทรมานมานานแล้ว พึงจะหมดทุกข์หมดเวรวันนี ขอขอบใจทีแผ่ส่วนกุศลให้” แล้วตนเองก็ฟุบ

หมอบลงไปทีหมอน หมอบอยู่นานจึงมีอาการเข้าสู่ภาวะปกติ และแล้วก็ได้ลุกขึ นแผ่ส่วนกุศลให้บุคคลอืน

ต่อไป 
เรืองนี  ได้เล่าอาการทีปรากฏให้หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณทราบ ท่านบอกว่า ทีเราแผ่ส่วนกุศล

ไปนัน แสดงว่าคนทีเราแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาได้รับส่วนบุญ และตัวเราเองก็จะหมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์

ร้อนเสียที และในว ันที ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ เป็นว ันทีเราออกจากรรมฐาน สมาทานศีล๕ ทําบุญร่วมกัน 

ถวายผ้าป่า และได้กราบลาหลวงพ่อกลับต้นสังกัด 
สําหรับข้าพเจ้านั น ก็รอดตายมาเพราะการภาวนาทีว ัดอ ัมพว ัน โดยหลวงพ่อเป็นผู ้ฝึกกรรมฐานให้

เมือกลับจากการฝึกกรรมฐาน ตนเองสามารถมาทํางานทีกองทัพภาคที ๑ ได้ตามปกติ ไม่ต้องมีต้องมีการลา

งานและเข้าโรงพยาบาลกันอีก หูทีเป็นแผลเน่าเปือยก็หายไป ใครทีเห็นหูข้าพเจ้าเปือยและหายได้ ต่างก็

อ ัศจรรย์กันทุกคน เมือวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๓ นี ข้าพเจ้าไปงานสมโภช ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต

กิตติมศักดิ  ของพระราชสีมา-ภรณ์ เจ้าคณะจังหว ัดนครราชสีมา ณ ว ัดพรหมราช อ.ปักธงช ัย พระศรีธรรมา

ภรณ์ รองเจ้าคณะจังหว ัดนครราชสีมา ได้มาขอจับดูหูของข้าพเจ้าว่าหูของข้าพเจ้าหายจริงๆ หรือ 
คนทีเป็นมะเร็งในระยะแรกนั น อาจจะรักษาโดยวิธีผ่าตัดได้ แต่สําหรับผู้ทีเป็นมะเร็งมากแล้วนั น 

ยากทีจะรักษาให้หายขาดได้ มีแต่ตายกับตายลูกเดียว คุณไพเราะ ทสยันไชย ภริยาของข้าพเจ้า เป็นมะเร็งที

หลังข้าพเจ้า ก็ตายเพราะโรคมะเร็ง หลังจากทีรู้ว่าเป็นมะเร็งเพียง ๒ เดือน พันโท วณิชฯ ซึงเป็นแพทย์ผ่าตัด

ของข้าพเจ้าที รพ.ค่ายสุรนารีนั น ก็ตายเพราะโรคมะเร็ง สําหรับข้าพเจ้าทีรอดตายมาได้จนถึงขณะนี  เพราะ

บารมีของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยแท้ มีชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆ เพราะตังแต่ข้าพเจ้าไป

ภาวนารักษาโรคมะเร็งทีวัดอัมพวัน ข้าพเจ้าก็ถือมังสวิรัติไม่กินเนือสัตว์มาตังแต่บัดนัน ชีวิตเลือดเนือของ

ข้าพเจ้าในขณะนี จึงเป็นชีวิตใหม่ เลือดเนือใหม่ ไม่ใช่เลือดเนือทีปนด้วยเนือสัตว์ 
 
 
 
 
 



เรืองญาณของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ 
 
 ข้าพเจ้าได้เห็นอภินิหารเกียวกับญาณของหลวงพ่อมาแล้ว คือ การทราบสิงต่างๆ เมือภริยาของ

ข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็ง นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ข้าพเจ้าไปเรียนถามท่านว่าจะรอดไหม ท่าน

ก็บอกว่าจะไม่รอด แล้วก็ไม่รอดจริงๆ ข้าพเจ้าได้เริมหาทุนเพือสร้างอุโบสถเจดีย์ทีว ัดป่าศรีไพโรจน์ ได้เริม

หาทุนในว ันที ๓ ธันวาคม ๒๕๓๒ ซึงเป็นว ันคล้ายว ันเกิดของข้าพเจ้า ทีว ัดป่าสาลวันเป็นแห่งแรก ในวัน

บูรพาจารย์ ได้เงิน ๗,๙๐๐.-  บาท 
 ต่อมาวันที ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระครูสนิท โกสโล เจ้าอาวาสว ัดคลองเตย มี

พระติดตามอีก ๑ รูป คฤหัสถ์ ๘ คน ได้เดินทางไปถวายสักการะพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และจะ

เดินทางต่อไปยังว ัดญาณสงัวราราม จังหว ัดชลบุรี ได้ไปแวะพักทีว ัดอ ัมพว ัน ๑ คืน 
 พวกเราไปถึงว ัดอ ัมพว ันประมาณ ๓ ทุ่ม ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเพือขอบารมีพักด้วย เมือเห็นหน้า

ข้าพเจ้า หลวงพ่อท่านปรารภขึ นว่า จะสร้างอุโบสถในทีดินทีถวายอาจารย์ฝั นใช่ไหม ข้าพเจ้าก็งง เพราะย ั ง

ไม่เคยเล่าเรืองนี ให้ท่านทราบมาก่อน ท่านรู้ เรืองนีได้อย่างไร และหลวงพ่อก็พูดต่อไปอีกว่า อาตมาจะขอ

ร่วมทําบุญสร้างอุโบสถด้วยได้ไหม ท่านบอกว่า ท่านรู้ เรืองทีข้าพเจ้าและคณะจะมาหาท่านตังแต่เมือวานนี

แล้ว เมือวานนีก็พูดปรารภถึงอยู่ และเงินทีจะขอทําบุญร่วมก็ได้จัดใส่ซองเตรียมไว้ให้ตังแต่เมือวานนีแล้ว 
 ข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกขนชัน ปีติยินดีเป็นอย่างยิง เรียนท่านว่าเป็นพระเดชพระคุณหาทีสุดมิได้ทีหลวง

พ่อจะร่วมทําบุญด้วย ซึ งกระผมไม่ได้คาดคิดมาก่อน เป็นบุญหล่นทับลงให้เองโดยไม่ได้คาดฝัน และใน

ทีสุดหลวงพ่อได้ขึ นไปบนกุฏิ นําซองทีใส่เงินจํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท มามอบให้แก่ข้าพเจ้าท่ามกลางศิษยานุ

ศิษย์ของท่านเป็นจํานวนมาก และต่อหน้าของคณะของข้าพเจ้าทีไปด้วยกันทุกคน ท่านบอกว่า เงินทีบริจาค

นี  ถือเป็นกองทุนสร้างอุโบสถ เมือท่านได้ก่อตั งเป็นกองทุนให้แล้ว ก็จะมีผู ้มาต่อทุนตาม จะทําให้การ

ก่อสร้างอุโบสถเจดีย์สําเร็จเร็วขึ น และในโอกาสเดียวกันนั นก็มีศิษย์ของหลวงพ่อทีนั งอยู่ในทีนั น บริจาคต่อ

ทุนให้อีก ๓,๓๐๐.- บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ท่านมีญาณรู้ล่วงหน้าทีข้าพเจ้าและคณะจะไปหาท่าน ท่านรู้

ว่าข้าพเจ้ากําลังหาทุนเริมสร้างอุโบสถ ท่านได้เตรียมเงินใส่ซองไว้ล่วงหน้าขอร่วมทําบุญด้วย และยิงกว่านัน 

ท่านยังบอกข้าพเจ้าและทุกๆ คนในทีนันว่า การทีข้าพเจ้าได้ริเริมสร้างอุโบสถครังนี หลวงปู ่ มัน ภูริทตฺโต 

หลวงปู ่ ฝัน อา-จาโร ซึงได้ทิงขันธ์ไปนานแล้วนัน ก็ทราบเรืองราวทีข้าพเจ้าจะสร้างอุโบสถเป็นอย่างดี และ

ได้อนุโมทนาให้ศีลให้พรแล้ว แสดงว่าหลวงพ่อสามารถทีจะติดต่อกับผู้ทีล่วงลับไปสู่ปรโลกได้ด้วยญาณ ทํา

ให้ข้าพเจ้ารู้ สึกปลืมปีติยินดีเป็นอย่างยิง 
 หลังจากทีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ได้มอบทุนการสร้างอุโบสถเจดีย์ใหแ้ล้ว เมือวันที 

๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ต่อมาก่อนการจัดงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถเจดีย์ ก็มีผู ้บริจาคเงินต่อทุนให้เรือยๆ ได้

ยอดเงินบริจาคก่อนงานแสนบาทเศษ และเมือจัดงานวางศิลาฤกษ์ ก็ได้รับเงินบริจาคมากมายน่าอ ัศจรรย์ 

ทั งๆ ทีเป็นการจัดงานในชนบท ได้เงินบริจาค ๓๓๕,๓๘๐.- บาท ได้มีผู้จองพระประธานหน้าต ัก ๓ ศอก 



ราคาไม่น้อยกว่า      ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท และมีผู ้นําพระประธานขนาดหนักต ัก ๒ ศอกใส่รถยนต์มาถวายในพิธี

โดยไม่คาดฝัน 
 เหตุอัศจรรย์ในวันประกอบพิธีในวันวางศิลาฤกษ์อุโบสถเจดีย์นัน คือ ไม่เคยมีฝนตกมาร่วม ๒ 

เดือนแล้ว อากาศร้อนอบอ้าวไปตลอดทังวัน จนต้องไปหารถนํานํานํามาฉีดบริเวณงาน เพราะมีฝุ ่ นมาก ครัน

ถึงวันงาน คือ วันที ๔ มีนาคม ๒๕๓๓ ตรงกับวันอาทิตย์ขึน ๙ คํา วันนันทังวันอากาศเย็น ไม่มีแสงแดดเลย 

พอถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ฝนก็เริมโปรยลงมาพอชุ่มเย็น และโปรยมาตลอดจนกระทังถึงเวลา ๑๕.๑๓ น. วางศิลา

ฤกษ์เสร็จ ฝนก็หยุดโปรยและมีแสงแดดส่องขึนมาอย่างน่าอัศจรรย์ 
 เหตุอ ัศจรรย์อีกประการหนึงก็คือว่า อุโบสถเจดีย์นี เป็น “ธุดงค์เจดีย์” คือ เจดีย์ ๑๓ องค์ กว้าง ยาว 

และสูง ๑๓ เมตร พระเดชพระคุณเจ้าคุณราชพิศาลสุธี ประธานสร้างอุโบสถบอกว่า พระเจริญชัยมงคลคาถา

เวลาวางศิลาฤกษ์นั น ให้นิมนต์พระทุกรูปทีอยู่ในวัดขึ นนั งเจริญพระเจริญชัยมงคลคาถา เมือใกล้จะถึงเวลา

ประกอบพิธี ข้าพเจ้าได้ประกาศทางเครืองขยายเสียง อาราธนาพระทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถา ปรากฏว่ามี

พระจํานวน ๑๓ รูป ขึ นเจริญชัยมงคลคาถาน่าอ ัศจรรย์ และในงานนีข้าพเจ้าได้สร้างพระพุทธชินราชจําลอง 

ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมอบแก่ผู้ร่วมทําบุญตั งแต่ ๕๐๐ บาทขึ นไป สร้างจํานวน ๑,๒๑๒ 

องค์ ว ันที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ นําไปถวายให้พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ว ัดป่าสาลวัน

นังปรกแผ่เมตตาจิตให้ พอว ันรุ่งขึ นว ันที ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ เป็นว ันหวยออก เลขท้ายลอตเตอรีงวดนั นออก

เลข ๑๓ พอดี นีก็น่าอ ัศจรรย์อีกส่วนหนึง 
 ครับ ทั งหมดทีผมเล่ามานี  ขอถวายบูชาพระคุณของหลวงพ่อทีให้ความเมตตาต่อกระผมทุกอย่าง 

ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้ และให้การอุปถัมภ์สร้างอุโบสถเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกของหลวงพ่อ 
 
 พันเอกวิโรจน์ อนุศาสน์กองทัพภาค ๒ เป็นมะเร็งทีคอ ภรรยาท่านก็มีสุขภาพดี น่าสงสารพันเอก

วิโรจน์ มีนํ าเหลืองไหลปวดมาก เป็นโรคมะเร็งทีคอ คนอืนก็ว่าหมอบอกแล้วว่าต้องตายปีนี  แต่พันเอก

วิโรจน์ท่านเป็นชายใจแข็งมีสมาธิ ภาวนาบ้างตามสมควรไม่มากนัก ใจแข็งบอก “หลวงพ่อ ผมคงต้องตาย

ก่อนภรรยา ผมผ่ามา ๒ หนแล้ว” อาตมาก็มาดูคุณวิโรจน์ ว่าคงจะไม่รอด แต่ดูไปดูมาสติบอกว่าเมียตาย

ก่อน เมียก็มีสุขภาพดีขายของหลายๆ อย่าง บ้านอยู่ปักธงชัย คิดว่าเมียต้องตายก่อนก็มาดูว่าจะจริงหรือเปล่า 
 ต่อมาพันเอกวิโรจน์ปวดหนักก็นึกถึงอาตมาว่าเคยให้มาช่วยบรรยาย ก็เตรียมกระเป๋ามาหน้าดํามา

ทีนี มาอบรมระดับอนุศาสนาจารย์ รุ่นที ๑ มะเร็งนีนํ าเหลืองไหลเหม็นคาว บอกว่า “ผมขอมาตายกับหลวง

พ่อนะ” ก็ให้แยกไปอยู่กุฏิ อาตมาแนะนําให้กินเจเสีย จะจัดการให้ อาตมาก็ให้ยาไปชง ต้นลูกใต้ใบกับต้น

ไมยราบ ๒ อย่างนีเท่านั น แล้วก็นั งชั วโมง เดินชั วโมง แยกจากกลุ่มไปเสีย นอกจากนั นอนุศาสนาจารย์ก็อยู่

รวมกัน เสร็จแล้วก็ขออโหสิกรรม ญาติโยมจําเทคนิควิธีการไว้ ถ้าไม่อโหสิกรรม เมตตาไม่ออก จิตใจย ัง

เคียดแค้นเขาอยู่ พฤติกรรมแสดงออกไม่ถูกต้อง แล้วกรวดนํ าจะไม่ค่อยถึงจิตใจเจ้าของ บอกกับพันเอก

วิโรจน์ให้กระทําตาม หลังจากนังเสร็จแล้วดังนี 
 ประการแรก ขออโหสิกรรม ไม่โกรธใคร ไม่เคืองใคร 
 ประการที ๒ ขออุทิศส่วนกุศลทีข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาให้เจ้ากรรมนายเวร บิดามารดา เป็นต้น พร้อม

ด้วยครูบาอาจารย์ และบูรพาจารย์ของข้าพเจ้า พร้อมด้วยอนุศาสนาจารย์ทีล่วงลับไปแล้วอยู่สัมปรายภพ จง

มาปรารภรับส่วนกุศลทีข้าพเจ้า ณ บัดนี  แล้วไม่ต้องไปหมายว่าให้โรคหาย ตังจิตอธิษฐานว่า ตายเป็นตาย ก็

ขอตายที ว ัดอ ัมพวัน 
 ทํามาได้ ๓ วัน พร้อมกับทีประกอบยาชงกับนํ าให้กินอยู่ต่างนํ าชาแล้วให้กินเจ ในทีสุดก็เห็นเจ้า

กรรมนายเวร ขออโหสิ เรืองเวรเรืองกรรมก็เห็นได้ชัด ขออโหสิกรรมไปตามวิธีนี  ในทีสุดโรคมะเร็งที

นําเหลืองเหม็นคาวกลับยุบหาย มาเกิดทีขา ขาเกิดเป็นแผล นํ าเหลืองไหลอย่างเหม็นคาวทีสุด ทีนี หายได้

พร้อมกับกินยาทีชงกินต่างนํ าชา จนบัดนี หายแล้ว พอกลับไป พันเอกวิโรจน์ก็ย้ายจากกองทัพภาคที ๒ มาอยู่

ภาคที ๑ 
 ในทีสุดภรรยาถึงแก่กรรมตามทีอาตมาได้ล่วงรู้ในใจว่าภรรยาต้องตายก่อน สติบอก จัดงานศพ

ภรรยาเรียบร้อย 
 ด ังนั นขอให้ญาติโยมตั งสติ สติตัวนี เป็นตัวปัญญาทีบอกเราทีละอย่าง แต่เราไม่สนใจกับมันเลย เรา

จึงไม่รู้เรืองอะไร กรมประชาสัมพันธ์เขาบอกเราทุกวัน แต่เราไม่ฟัง เรืองความทุกข์ความยากของชีวิต เราจึง

พลาดผิดตลอด เวลาเป็นผลงานหลายๆ อย่าง ว ันเวลาทีล่วงเลยไปแล้ว ชีวิตคือเวลานั น มันมีค่าเหลือเกิน ลม

หายใจเข้าออกมันบอกระยะของชีวิตทีพระพุทธเจ้าบอกว่าสิงทีรู้ไม่ได้ ๕ ประการ แต่เราทําแบบนี  รู้ได้มีสติ

บอกทีท่านแสดงในพระไตรปิฎกชัด สิงทีรู้ไม่ได้ ๕ ประการ คือ 
 ประการที ๑ ชีวิตไม่แน่นอน ใครจะรู ้ ได้ชีวิตของเรา 



 ประการที ๒ รองลงไปนัน ท่านก็จะบอกชัดอีก บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึนกับเราเมือไรก็ไม่รู้

อีก รู้ ไม่ได้ 
 ประการที ๓ กาละ ความตายจะมาถึงแก่เราพรุ่ งนีหรือคืนนี  รู้ ไม่ได้เลย อย่าประมาท ให้เจริญสติปัฏ

ฐาน ๔ ท่านบอกอย่างนี 
 ประการที ๔ สถานทีตาย เราจะทอดร่างลงในท้องนํา หรือกลางถนนหนทาง เรารู้ ไม่ได้เหมือนกัน 
 ประการที ๕ ออกจากบ้านนีจะไปบ้านใคร ตายไปแล้วจะไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ จะไปเกิดบ้าน

ใครเล่า มีความสําคัญประการใดเรารู ้ ไม่ได้ 
 รีบเจริญสติเสีย พอเจริญไปเต็มทีแล้ว สติจะบอกได้ทุกระยะ อาตมาจึงรู้ว่าต้องใช้เวรใช้กรรมเขา รู้

ล่วงหน้าทีผ่านไปแล้ว สติย้อนกลับคืนกลับบอกกฎแห่งกรรมให้เราได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใช้หนีกรรมสุนัข แมว 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

 
 ...หลักพระอภิธรรม ๗ พระคัมภีร์ บอกไว้ว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนาเป็นตัวกรรม ถ้า

ไม่มีเจตนาเป็นกิริยา 
 ยกตัวอย่างโยมมารักษาศีลกัน จะรู้อย่างไรว่าศีลขาด ตอบได้อย่างเดียว คือ เจตนา ถ้าไม่เจตนา ศีล

ไม่ขาดหรอก ยกตัวอย่าง โยมเดินออกไป มีผ้าคลมุแมวอยู ่ก็ไม่ทราบ นึกว่าผ้าเช็ดเท้า ก็ไปเหยียบผ้าเข้า ถูก

ลูกแมว พอเปิดผ้าออกมา ตาย เหยียบเสียเละแล้ว ศีลขาดไหม ไม่ขาด แต่ใจเศร้าหมอง พิโธ่เอ๋ย ไม่น่าจะมา

ขวางพระบาทาเลย ตายแล้ว ศีลไม่ขาด แต่ด่างพร้อย ใจเศร้าหมอง เป็นกิริยา 
 แต่หากเราสร้างความดี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้โดยมารยาทหลักพระอภิธรรมอธิบายไว ้ไม่ละเอียด 

ต้องอาศัยประสบการณ์ 
 โดยกิริยาต้องใช้ หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่างอาตมาไปร้านโยมขายแก้ว อาตมาก็ไปเลือกแก้ว 

โดยไม่เจตนา แก้วลืนหลุดมือแตกเพล้ง!  
 แตกแล้ว อาตมาต้องถามโยมแม่ค้าว่า  
 “แก้วใบละเท่าไรจ๊ะ” 
 “ใบละ ๒ บาทเจ้าค่ะ” 
 “เอาไปเลย ๒ บาท” “อ๋อ ไม่เป็นไร ท่านมีบุญคุณกับดิฉัน หลวงพ่อเจ้าคะ แค่ ๒ บาทเท่านั น” 
เรียกว่าอโหสิกรรม ไม่ต้องใช้ เข้าใจไหมน ี
 แต่ถ้าโยมกับอาตมาไม่รู้จ ักกันเลย ไม่เคยสร้างความดีต่อกัน ก็ต้องใช้ตามระเบียบ ๒ บาท นีเป็น

กิริยาต้องใช้นะ 
 บางทีพระอาจารย์อธิบายไม่ถูก โอ๊ยไม่ต้องใช้ ยกตัวอย่าง อาตมาสร้างความดีกระทุ้งพืนหอประชุม 

ตอนนั นย ังไม่มีหลังคา ไม่มีฝา มองดูแล้วไม่มีอะไรขวางทาง ก็เหวียงขอนไม้ออกไป เพือกองรวมกันไว้ 
 พอดีมีสุนัขบ้านวิงมาจากไหนไม่ทราบ ขอนไม้ชนจมูกอย่างแรง เลือดพุ่งฉูดเลย อย่างนี เป็นกิริยา 

เพราะไม่ได้เจตนา สุนัขตัวนีวิงมาโดยบังเอิญ เราไม่ได้เลี ยงมันนะ ถ้าเลี ยงมันอาจจะอโหสิกรรมให้เราก็ได้ 
 อาตมาเลยไปเอารางจืดอยู่ทีหล ังกุฏิอาตมา มาโขลกกับนํ าซาวข้าว กรอกเข้าไปในปากสุนัข ปรากฏ

ว่าสุนัขฟืน ลุกวิ งได้เลย 
 อยู่ต่อมาได้เดือนเดียว อาตมาไปพูดทีศาลาประชาคม ลพบุรี ตอนเพลไปฉันทีบ้านนายอําเภอ พอ

ฉันเสร็จแล้วก็ไปดูว ัดสร้างใหม่ ทีเมืองใหม ่
 มีเต๊นท์อยู่ คนฟังประมาณ ๑๐๐ คน อาตมาก็ไปนั งทีกุฏิสมภาร มีสมภารนั งอยู่ก่อนแล้ว พอดีมีเสียง

โทรศัพท์ด ังขึ น สมภารก็ลุกขึ นไปรับโทรศัพท์ในกุฏิ  



 พออาตมาไปถึง สมภารลุกไปเท่านั นแหละ ลมเกย์มาเลย แปลเป็นภาษาไทยว่า ลมแดง ภาษา

ชาวบ้านเรียกว่า ลมบ้าหมู หมุนจนเต็นท์พังหมด คนทัง ๑๐๐ คนไม่เป็นอะไร แต่ลมพัดไม้แป ซึงแหลมพอดี

เลย มาทิมทีจมูกอาตมาคนเดียว 
 ถ้าสมภารนั งอยู่ด้วยกัน ต้องตายก่อน เพราะนั งอยู่ข ้างหน้า พอโดนจมูกอาตมาเลือดพุ่งแล้ว 

ลมบ้าหมูหายไปเลย ไม่มีอีกเลย เห็นไหมนี กฎแห่งกรรม โดยกิริยาต้องใช้อย่างนี 
 ถ้าหากว่าเราไม่สร้างความดีเลยนะ ย ังไม่รับใช้ ไปใช้ชาติหน้าเลย ขอฝากไว้ด ้วย ความดีจะมี

อุปสรรค ถ้าเราสร้างความดี ต้องมีคนด่า คนว่า ต้องทนต่อไป 
 พระเอกในเรืองหนังละครต้องลําบากอย่างนี แหละ ถ้าใครชอบสบายไม่ใช่พระเอกนางเอก ใช้ไม่ได้ 

เป็นตัวเบ็ดเตล็ด เป็นตัวหางเครือง อันนี เข้าใจนะ 
 อาตมาก็เลือดไหลไปเลย พวกโยมรีบลุกขึ นมาพยุง อาตมาบอกว่า “ไม่ต้อง เรืองเล็ก” เลยเล่าให้

สมภารฟัง คนทีนั นฟังไปด้วย บรรยายธรรมะเรืองกฎแห่งกรรมให้ฟัง 
 ทีศาลาประชาคม เขาให้พูดเรือง ความสามัคคี เลือดย ังอยู่เต็มทีจมูกอาตมา หมอเข้ามาจะเช็ดให้ 

อาตมาบอกไม่ต้อง เดียวจะเอาไว้เป็นพยาน แว่นกระเด็นไป แต่ไม่มีกฎแห่งกรรมเรืองแว่น แว่นเลยไม่แตก 

เพราะเราเหวียงขอนไม้ไป สุนัขไม่มีแว่น ถ้าสุนัขมีแว่น แว่นเราก็ต้องแตก เห็นชัดไหมนี 
 อาตมาไปพูด นายกเทศมนตรีถามว่า หลวงพ่อทีจมูกมีเลือด เป็นอะไรน่ะ อาตมาบอก เฉยๆ เดียวรู้ 

เลยพูด ๑ ชั วโมง จบรายการว่าเป็นกฎแห่งกรรมของเรา 
 อยู่มาไม่ช้า เป็นกิริยาอีก เมือปีนี เอง ปี ๒๕๓๒ อาตมาพูดจากหอประชุมเสร็จ แล้วก็ไปกุฏิชั นบน ตี 

๒ แล้ว ไม่มีใครเดินแล้ว อาตมาเทนํ าร้อนจากกระติกเทใส่ขัน สาดลงทางหน้าต่าง 
 แมววิงมาพอดีเลย โดนแมวร้องแป๊ว ตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ 
 อยู่ต่อมาไม่พอเดือนนะ กระติกทีมีเกลียว มันระเบิด นําลวกตรงหน้าขาอาตมาเลย กําล ังห่มผ้าอยู่ 

ไม่รู้จ ักร้อน พอเลิกผ้าออกมาหน่อยเท่านั น หนังลอกออกลึกพอสมควร แต่หายแล้ว ไม่ต้องดูนะ อยู่ในผ้า ถ้า

ไม่เชือจะเปิดให้ดู ลึกเลย จริงๆ นะ 
 นีแหละ เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนาเป็นตัวกรรม ไม่ได้เจตนาเป็นตัวกิริยา แต่สร้างความ

ดี ต้องใช้ไปเลย ชาติหน้าไม่ต้องไปใช้หนี   
 ถ้าคนสร้างความดีมาก ต้องรีบใช้ในชาตินี  แต่คนสร้างความดี แต่ย ังไม่ละความชั ว ยังใช้หนี ชาตินี

ไม่ได้ รวมทั งดอกทั งต้นไปใช้ในนรกโน่น  
 ใช้ชาตินี ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมีกรรม จะไม่ดีกว่าหรือ ขอฝากไว ้ด้วย 

 
 
 
 



ใช้หนีกรรมสุนัข แมว 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

 
 ...หลักพระอภิธรรม ๗ พระคัมภีร์ บอกไว้ว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนาเป็นตัวกรรม ถ้า

ไม่มีเจตนาเป็นกิริยา 
 ยกตัวอย่างโยมมารักษาศีลกัน จะรู้อย่างไรว่าศีลขาด ตอบได้อย่างเดียว คือ เจตนา ถ้าไม่เจตนา ศีล

ไม่ขาดหรอก ยกตัวอย่าง โยมเดินออกไป มีผ้าคลุมแมวอยู ่ก็ไม่ทราบ นึกว่าผ้าเช็ดเท้า ก็ไปเหยียบผ้าเข้า ถูก

ลูกแมว พอเปิดผ้าออกมา ตาย เหยียบเสียเละแล้ว ศีลขาดไหม ไม่ขาด แต่ใจเศร้าหมอง พิโธ่เอ๋ย ไม่น่าจะมา

ขวางพระบาทาเลย ตายแล้ว ศีลไม่ขาด แต่ด่างพร้อย ใจเศร้าหมอง เป็นกิริยา 
 แต่หากเราสร้างความดี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้โดยมารยาทหลักพระอภิธรรมอธิบายไว้ไม่ละเอียด 

ต้องอาศัยประสบการณ์ 
 โดยกิริยาต้องใช้ หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่างอาตมาไปร้านโยมขายแก้ว อาตมาก็ไปเลือกแก้ว 

โดยไม่เจตนา แก้วลืนหลุดมือแตกเพล้ง!  
 แตกแล้ว อาตมาต้องถามโยมแม่ค้าว่า  
 “แก้วใบละเท่าไรจ๊ะ” 
 “ใบละ ๒ บาทเจ้าคะ่” 
 “เอาไปเลย ๒ บาท” “อ๋อ ไม่เป็นไร ท่านมีบุญคุณกับดิฉัน หลวงพ่อเจ้าคะ แค่ ๒ บาทเท่านั น” 
เรียกว่าอโหสิกรรม ไม่ต้องใช้ เข้าใจไหมน ี
 แต่ถ้าโยมกับอาตมาไม่รู้จ ักกันเลย ไม่เคยสร้างความดีต่อกัน ก็ต้องใช้ตามระเบียบ ๒ บาท นีเป็น

กิริยาต้องใช้นะ 
 บางทีพระอาจารยอ์ธิบายไม่ถูก โอ๊ยไม่ต้องใช้ ยกตัวอย่าง อาตมาสร้างความดีกระทุ้งพืนหอประชุม 

ตอนนั นย ังไม่มีหลังคา ไม่มีฝา มองดูแล้วไม่มีอะไรขวางทาง ก็เหวียงขอนไม้ออกไป เพือกองรวมกันไว้ 
 พอดีมีสุนัขบ้านวิงมาจากไหนไม่ทราบ ขอนไม้ชนจมูกอย่างแรง เลือดพุ่งฉูดเลย อย่างนี เป็นกิริยา 

เพราะไม่ได้เจตนา สุนัขตัวนีวิงมาโดยบังเอิญ เราไม่ได้เลี ยงมันนะ ถ้าเลี ยงมันอาจจะอโหสิกรรมให้เราก็ได้ 
 อาตมาเลยไปเอารางจืดอยู่ทีหล ังกุฏิอาตมา มาโขลกกับนํ าซาวข้าว กรอกเข้าไปในปากสุนัข ปรากฏ

ว่าสุนัขฟืน ลุกวิ งได้เลย 
 อยู่ต่อมาได้เดือนเดียว อาตมาไปพูดทีศาลาประชาคม ลพบุรี ตอนเพลไปฉันทีบ้านนายอําเภอ พอ

ฉันเสร็จแล้วก็ไปดูว ัดสร้างใหม่ ทีเมืองใหม ่
 มีเต๊นท์อยู่ คนฟังประมาณ ๑๐๐ คน อาตมาก็ไปนั งทีกุฏิสมภาร มีสมภารนั งอยู่ก่อนแล้ว พอดีมีเสียง

โทรศัพท์ด ังขึ น สมภารก็ลุกขึ นไปรับโทรศัพท์ในกุฏิ  



 พออาตมาไปถึง สมภารลุกไปเท่านั นแหละ ลมเกย์มาเลย แปลเป็นภาษาไทยว่า ลมแดง ภาษา

ชาวบ้านเรียกว่า ลมบ้าหมู หมุนจนเต็นท์พังหมด คนทัง ๑๐๐ คนไม่เป็นอะไร แต่ลมพัดไม้แป ซึงแหลมพอดี

เลย มาทิมทีจมูกอาตมาคนเดียว 
 ถ้าสมภารนั งอยู่ด้วยกัน ต้องตายก่อน เพราะนั งอยู่ข ้างหน้า พอโดนจมูกอาตมาเลือดพุ่งแล้ว 

ลมบ้าหมูหายไปเลย ไม่มีอีกเลย เห็นไหมนี กฎแห่งกรรม โดยกิริยาต้องใช้อย่างนี 
 ถ้าหากว่าเราไม่สร้างความดีเลยนะ ย ังไม่รับใช้ ไปใช้ชาติหน้าเลย ขอฝากไว้ด ้วย ความดีจะมี

อุปสรรค ถ้าเราสร้างความดี ต้องมีคนด่า คนว่า ต้องทนต่อไป 
 พระเอกในเรืองหนังละครต้องลําบากอย่างนี แหละ ถ้าใครชอบสบายไม่ใช่พระเอกนางเอก ใช้ไม่ได้ 

เป็นตัวเบ็ดเตล็ด เป็นตัวหางเครือง อันนี เข้าใจนะ 
 อาตมาก็เลือดไหลไปเลย พวกโยมรีบลุกขึ นมาพยุง อาตมาบอกว่า “ไม่ต้อง เรืองเล็ก” เลยเล่าให้

สมภารฟัง คนทีนั นฟังไปด้วย บรรยายธรรมะเรืองกฎแห่งกรรมให้ฟัง 
 ทีศาลาประชาคม เขาให้พูดเรือง ความสามัคคี เลือดย ังอยู่เต็มทีจมูกอาตมา หมอเข้ามาจะเช็ดให้ 

อาตมาบอกไม่ต้อง เดียวจะเอาไว้เป็นพยาน แว่นกระเด็นไป แต่ไม่มีกฎแห่งกรรมเรืองแว่น แว่นเลยไม่แตก 

เพราะเราเหวียงขอนไม้ไป สุนัขไม่มีแว่น ถ้าสุนัขมีแว่น แวน่เราก็ต้องแตก เห็นชัดไหมนี 
 อาตมาไปพูด นายกเทศมนตรีถามว่า หลวงพ่อทีจมูกมีเลือด เป็นอะไรน่ะ อาตมาบอก เฉยๆ เดียวรู้ 

เลยพูด ๑ ชั วโมง จบรายการว่าเป็นกฎแห่งกรรมของเรา 
 อยู่มาไม่ช้า เป็นกิริยาอีก เมือปีนี เอง ปี ๒๕๓๒ อาตมาพูดจากหอประชุมเสร็จ แล้วก็ไปกุฏิชนับน ตี 

๒ แล้ว ไม่มีใครเดินแล้ว อาตมาเทนํ าร้อนจากกระติกเทใส่ขัน สาดลงทางหน้าต่าง 
 แมววิงมาพอดีเลย โดนแมวร้องแป๊ว ตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ 
 อยู่ต่อมาไม่พอเดือนนะ กระติกทีมีเกลียว มันระเบิด นําลวกตรงหน้าขาอาตมาเลย กําล ังห่มผ้าอยู่ 

ไม่รู้จ ักร้อน พอเลิกผ้าออกมาหน่อยเท่านั น หนังลอกออกลึกพอสมควร แต่หายแล้ว ไม่ต้องดูนะ อยู่ในผ้า ถ้า

ไม่เชือจะเปิดให้ดู ลึกเลย จริงๆ นะ 
 นีแหละ เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนาเป็นตัวกรรม ไม่ได้เจตนาเป็นตัวกิริยา แต่สร้างความ

ดี ต้องใช้ไปเลย ชาติหน้าไม่ต้องไปใช้หนี   
 ถ้าคนสร้างความดีมาก ต้องรีบใช้ในชาตินี  แต่คนสร้างความดี แต่ย ังไม่ละความชั ว ยังใช้หนี ชาตินี

ไม่ได้ รวมทั งดอกทั งต้นไปใช้ในนรกโน่น  
 ใช้ชาตินี ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมีกรรม จะไม่ดีกว่าหรือ ขอฝากไว ้ด้วย 
 
 
 
 
 



ผลกรรมรังแกผึง 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

 
 วันนี จะเล่ากฎแห่งกรรมถวายพระภิกษุนวกะ กฎแปลว่าดัน กรรมแปลว่าแต่ง หรือการกระทําให้

เป็นไปตามนั น ถ้ากรรมดีมีปัญญา มันจะดันไปหาความดีให้มีจิตใจสูง มีสติปัญญาด้วย เรียกว่ากฎแห่งกรรม 

อ ันนี มีศีล ๕ เป็นข้อพิสูจน์ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
 ด ังทีได้ยินมา เมือผมเป็นเด็กได้ประสบการณ์มาด้วยตนเอง ทีบ้านบางปะทุน หรือเรียกว่า บ้านเกาะ 

ทีตรงนั นเป็นหัวเกาะ ทีปากนํ าบางพุทราเข้ามา เรียกว่า บ้านเกาะ ต่อมาก็เรียกว่าบ้านบางปะทุน เนืองจากที

บางนั นเหมือนปะทุนเรือ ผมเคยถามโยมคนแก่คนเฒ่าว่า ทําไมเรียกบางปะทุน ได้รับคําตอบว่า หลานเอ๋ย 

บางนีมันกลม มันไม่ลึก ไม่ตืน มันกลมเหมือนปะทุนเรือข้าว มีป่าต้นมะขามเทศ ยอดมันอ่อนช้อยเข้ามาหา

กัน เหมือนปะทุนเรือ เขาเลยเรียก บางปะทุน 
 บัดนี ถมเต็มหมดแล้ว หาบางปะทุนไม่มีแล้ว ทีนีเป็นบ้านของผมเอง คนรุ่นเก่าเรียกว่าบ้านเกาะ คน

รุ่นกลางเรียกบางปะทุน คนรุ่นหลังเรียกตําบลบางม่วงหมู่ เมือก่อนนี ขึ นกับตําบลต้นโพธิ มาตอนหลังแยก

ออกไป เป็นตําบลบางม่วงหมู่ 
 เมือวานซืนนี  โยมบ้านแพรก สํามะเนียง อยุธยา มาพูดเรืองความกลุ ้มใจในเรืองครอบครัว ลูกหลาน

ไม่สามัคคีกัน และเล่าเรืองเหตุการณ์ให้ฟัง ผมเลยนึกได้เหตุการณ์ย้อนหลังของผมเอง 
 เมือผมเป็นเด็ก อายุประมาณ ๑๒ ขวบ เข้าโรงเรียนแล้ว รุ่นผมเข้าโรงเรียนอายุ ๙ ขวบ ไม่เหมือน

พวกท่านเข้าโรงเรียนกัน ๔ ขวบ ช ั นอนุบาล ชั นประถม ผมเข้า ๙ ขวบชั นเตรียม ๑ แล้วขึ นชั น ป.๑ ไปออก

ชั น ป.๔ เดียวนี เพิมเป็นประถม ๕ ประถม ๖ 
 ข้างบ้านผมเองนะครับ มีลุงเป็นลกูพีลูกน้องกับโยมผู ้หญิง เรียกว่า ลุงโปร่ง เรียกป้าสะใภ้ว่า ป้า

เขียว มีพีสาวของผมคนหนึงเป็นลูกสาวของลุงโปร่งนี  ชือ พีสมบุญ สามีเขาเป็นคนอีสานชือ นายพรหม เป็น

สามีคนทีสอง สามีคนแรกชือนายเกลี ยง 
 แหม! ผมนึกได้เลย มันลืมไปแล้ว ปู ่ ย่าตายาย พีป้าน้าอาของผม ตั งแต่เป็นเด็กอายุ ๑๑ – ๑๒ ขวบ 

และผมก็จากบ้านไปเรียนหนังสือทีกรุงเทพฯ ไปอยู่บ้านคุณลุงศร ศิลปบรรเลง บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

หลวงธารา รินนํ าร้อนถวาย รัชกาลที ๖ เล่นโขน ตีระนาดด้วย ผมไปอยู่บางแวกมาเป็นเวลา ๒ ปีนะครับ 
 พอดีกับโยมไท้บ้วนกับโยมละมาย มะกลํ าทอง บ้านอยู่อําเภอบ้านแพรก ท่านพระครูสังฆรักษ์ท่าน

บอกว่า ชือบ้านสํามะเนียง ทีมีว ัดหลวงพ่อเขียว เคยไปกับท่าน ไปฉันบ้านงานเขาทําบุญ บ้านนีใจบุญ รํ ารวย

พอสมควร ลูกดีทุกคน สร้างความดีมาทุกคน คุณพ่อคุณแม่ก็สร้างความดีกับลูก ทําถูกไว้กับหลาน ลูกบ้านนี

ทํามาหากินจากยากจนมารํ ารวย มีกิจการค้าทีตลาดบ้านแพรก 
 ต่อมาเกิดวุ่นวาย ลูกชุดหนึงไปหาเจ้าเข้าทรงว่า ถูกทํา คนเอาของมาทําใต้บ้าน พีน้องไม่สามัคคีกัน 

ทะเลาะกันไม่พัก ไม่มีความสุขเลย มีคนหนึงเป็นโรคประสาท ไม่ทราบเป็นไปได้อย่างไร เลยก็เชือเจ้า



เข้าทรง อีกชุดหนึงไม่เชอื เชือพระเลยก็วุ่นวายมากมาย คนโน้นเป็นอย่างนี  คนนี เป็นอย่างนั น พิจารณากฎ

แห่งกรรมปัจจุบันไม่มี ย ังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเหตุใดหรือ ม ันต้องมีเหตุผล 
 โยมละมายเล่าต่อไปว่า “หลวงพ่อ จะเป็นอย่างนีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ตอนก่อสร้างตึก สร้างบ้าน ยัง

ไม่เสร็จ ผึงมาเกาะอาศัยอยู่ รังใหญ่มาก ผึงมาเกาะทีบ้าน” โยมละมายเกรงว่ามันจะไปต่อยพวกช่างก่อสร้าง 

เดียวจะไปกวนต่อยคนโน้นคนนี คิดว่าไล่ไปคงไม่บาปหรอก กําลังก่อสร้าง ทําเสร็จแล้วค่อยมาอยู่เถอะ ให้

ลูกเอายามาฉีด ให้กลินเหม็นๆ ผึงจะได้ไป ลูกคงจะฉีดเข้าไปมาก ผึงก็ตายหมด หล่นเละ ทีไม่ตายก็หนีไปเลย 
 จากนันเหตุการณ์ก็ผันผวน ทําให้บ้านไม่มีความสุขเลย ทะเลาะกันไม่พัก คนนันป่วย คนนีป่วย คน

นีหาย คนโน้นเป็นตลอดรายการ หาความสุขไม่ได้ ลูกไปหาหมอดูเจ้าเข้าทรง ว่าถูกกระทํา คนเอาของมาไว้

ใต้บ้าน อาตมาบอก ไม่ใช่หรอกโยม เป็นเพราะผึง ท่านทั งหลายอย่าทํานะ  
 ผมก็นึกมาถึงตัวผมเอง เมือครั งอายุ ๑๑ – ๑๒ ขวบ ทีบ้านลุงโปร่ง ป้าเขียว พีสาวของผมลูกลุงชือพี

สม-บุญ ยังไม่มีครอบครัว พอมีครอบครัว ผมก็โตเข้าโรงเรียนชั นเตรียม ก็จ ํ าได้บ้างไม่ได้บ้าง พอมาทราบ

ข่าวเรืองนี จากโยมละมายก็นึกได้ ว่าเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกัน 
 มีผึงมาเกาะรังใหญ่ทีบ้านลุงผม อยู่บ้านติดกัน วันนั นเขาออกไปนอกบ้านเกือบหมด ลุงผมไปเลี ยง

ควาย ป้าเขียวหาบของไปขายทีตลาดบางขาม พีสมบุญกําล ังตั งครรภ์ คนทีสองก็ไปขายด้วย เหลือแต่พีเขย

อยู่บ้าน กช็วนผมเอาไฟเผาผึง เขาเป็นคนใช้เรา แต่เราก็เป็นเด็ก ไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่ประการใด 
 ลุงกลับมาด่าแหลกเลย ลุงเป็นนักอุโบสถ ถือศีลกินบวช ด่า ๓ วัน ๓ คืน แต่ไม่ได้ด่าผมหรอก ด่า

ลูกเขยเขา ด่าไปด่ามา คว้าดาบตีกันเข้าแล้ว ฟันกันหัวร้างข้างแตก ตีกัน ๓ วัน ๓ คืน แล้วด่ากันแหลกไปอีก 

เพราะเหตุกฎแห่งกรรมนะครับ 
 ในทีสุดพีสมบุญกับพีเกลียง เขาไม่ทะเลาะกันเลยนะ เขาไม่มีเรืองอะไรเลยนะครับ แตจ่ําเป็นต้อง

ออกจากบ้านไป เพราะพ่อตาคือลุงผมคว้าดาบฟันลูกเขย ลูกเขยก็กลุ้มใจ จะศอกกล ับไปบ้างก็โดนพ่อตา ถ ้า

ไปทํา คนไม่มีธรรมะก็จะตีหัวพ่อตา เพราะไปฟันลูกเขย ผมอยู่ทีนั นเลย นีเพิงจะระลึกได้ ทีโยมบ้านแพรก

เล่าเหตุการณ์ตรงกัน กฎแห่งกรรมแน่ ไม่มีความสุขนะครับ คนดีทะเลาะกันได้ แยกแตกกันได้ 
 พีเขยผมเลยบอกผมว่า น้องเอ๊ย! พีอยู่ไม่ได้แล้วนะ ขอลา เป็นเพราะผึ งนีเอง ลุงด่า ๓ วัน ๓ คืน ด่า

พักจนลูกเขยอดกลั นไม่ได้ ก็เถียงเข้าไปบ้าง ก็คว้าดาบฟันลูกเขย ผมอยู่ทีนั นเห็นชัด 
 ฝ่ายพีสาวเขาก็บอกพ่อ ไปโทษพวกบ้านฉันทําไมเล่า พีสาวเลยซัดทอดผมเข้าไปอีก บอกผมเป็นคน

จุด สามีเขาไม่ได้จุด เลยไม่รู้จะโทษใครถูก เป็นกฎแห่งกรรมด้วยกันทั งคู่ 
 พีเกลี ยงก็เตรียมกระเป๋ากลับบ้าน บ้านอยู่ใต้ว ัดไชโยไป ๕ -๖ ท่า ผมเคยไป เขาก็เลยไปได้ครอบครัว

ใหม่ ทั งๆทีเมียเก่าไม่เคยทะเลาะกันเลย ต้องแยกกันไปเพราะกฎแห่งกรรม แต่ก็ไปมาหาสู่กัน ลูกออกมาชือ

นายสอน ตอนนี ตายไปแล้ว ลุงผมเห็นหน้านายสอน นึกถึงลูกเขยก็ด่าหลานแทน ในไม่ช้าลุงผมก็ตาย ตาย

อย่างน่าอเนจอนาถ นีเป็นกฎแห่งกรรมชัด 



 ผมเองโตขึ นอยู่ช ั น ป.๔ ยังไม่ได้โกนเปีย มันเป็นกฎแห่งกรรมทีผมไปเผาผึง ไปวัดไหนไปงานที

ไหน โดนต่อยทุกงาน เคยถามเขาว่า “ลือมาต่อยอัวทําไม” เขาบอกว่า “กูคลืนไส้มึง” ไปวัดตึก เด็กวัดรุ่น

เดียวกันขับต่อย มาวัดศรัทธาภิรมย์ขับต่อยอีก ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด มานึกได้ตอนบวช อ๋อ! 
เป็นกฎแห่งกรรมของเราเอง ทีเราไปเผาผึง ผึงต่อยก็เอาเท้าขยี ยังเป็นเด็กก็ไม่ทราบ ไปไหนเลยถูกต่อยเรือย

เลย 
 นีเป็นกฎแห่งกรรมนะครับ ขอถวายในวันนี  ต้องซัดเซพเนจร พีน้องต้องแตกระหองระแหงกัน หา

ความสุขไม่ได้เลย จึงขอเรียนถวาย โปรดกรุณาอย่าไปทําผึ งเลย ผึ งมาอาศัย เขาจึงได้เอาขี ผึ งมาคว ั นเทียน 

นอกจากใช้ประกอบพิธีกรรมแล้ว ยังแฝงข้อคิดสอนธรรมะแก่เราว่า 
 เราไปไหนต้องหาทีพึง จุดเข้าแล้วในร้อน นํ าตาไหลเลย 
 ร้อนคือราคะ ร้อนคือโทสะ ร้อนคือโมหะ มันมีนําตาไหลเห็นไหม ผึงคือเทียน ถ้ามันไม่ร้อน นําตา

มันจะไหลได้อย่างไรเล่า ไส้เทียนหมด ขี ผึ งหมด เราก็หาทีพึงกันไม่ได้ 
 เพราะฉะนั น ผึ งเป็นสัญลักษณ์ทําให้พึงพาอาศัย ไปไหนหาทีพึงไว้เถอะขอรับ หาทีอยู่ทีพึงอาศัย

เป็นปัจจัย ๔ เราจะได้อยู่ดีกินดีมั งมีศรีสุข 
 ถ้าหากว่าไปอยู่บ้านเรือนใคร ถ้าเป็นอย่างนี อย่าให้เขาทํา ห้ามไว้เถอะครับ เป็นบาปเห็นทันตา ลอง

ดูได้ ถ้ามีผึ งเกาะทีบ้านท่าน หากเอาไฟจุด ไม่ช้าหรอก ไม่เกิน ๗ ว ัน ๑๕ วัน จะเกิดมีเรืองร้อนใจแย่เลยนะ

ครับ 
 ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่ภิกษุเถระ พระคณะครูอาจารย์และพระภิกษุนวกะ จงงอกงามไพบูลย์ใน

บวรพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ 

ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิงหนึงประการใดจงสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประสบการณ์ทีวัดอัมพวัน 
ขจี เลิศดิลก 

 
 ปัจจุบัน ดิฉันเป็นข้าราชการบํานาญ กทม. ขณะทีเขียนนีมีอายุ ๖๓ ปี ดิฉันได้ทราบกิตติศัพท์ความมี

คุณธรรมสูงของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ เมือประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว จากหนังสือกฎแห่งกรรมของ      
ท.เลียง พิบูลย์ ทําให้ดิฉันมีความกระหายใคร่จะได้รู้จักท่าน อยากจะมากราบท่าน 
 ดิฉันถามเพือนทุกคนว่า ว ัดอ ัมพว ัน อ ําเภอพรหมบุรี จ ังหวัดสิงห์บุรี ไปขึ นรถได้ทีไหน และไปลง

รถทีตรงไหน ปรากฏว่าไม่มีใครทราบ จนกระทั งเวลาผ่านล่วงเลยไปประมาณปีเศษ 
 ว ันหนึง คุณวารุณี หาญสมบูรณ์ โทรศัพท์มาหาดิฉันว่า ว ันอาทิตย์ทีจะถึงนี  หลวงปู ่ สิม ว ัดถํ าผา

ปล่อง จังหว ัดเชียงใหม่ จะมาแสดงธรรมทีตึก สว. ว ัดบวรนิเวศ แล้วเราก็นัดพบกันทีตึก สว. 
 ครั นถึงเวลาทีจะฟังธรรม ปรากฏว่าไม่ใช่หลวงปู ่ สิม แต่เป็นพระผอมๆ สูงๆ ซึ งไม่มีใครรู้จัก 

เจ้าภาพผู้นิมนต์ท่านมาประกาศว่า ท่านคือ พระครูภาวนาวิสุทธิ (สมณศักดิ ขณะนั น) เจ้าอาวาสว ัดอ ัมพว ัน 

อ ําเภอพรหมบุรี จังหว ัดสิงห์บุรี  
 พอดิฉันได้ยินชือหลวงพ่อเท่านั น รู้สึกตืนเต้นดีใจทีสุด เพราะดิฉันอยากพบ อยากรู้จัก อยากจะไป

กราบท่านทีว ัดอัมพว ันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไปไม่ถูก อยู่ๆ ก็ได้พบท่านสมดังความปรารถนา 
 ดิฉันคลานเข้าไปกราบท่าน เรียนถามท่านว่า ถ้าดิฉันจะไปกราบท่านทีวัดอัมพวัน ดิฉันจะไปขึ นรถ

ได้ทีไหน และไปลงรถตรงไหน ท่านก็บอกว่าไปขึ นรถทีสถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ – สิงห์บุรี ไป

ลงทีกิโลเมตรที ๑๓๐ ดิฉันก็จ ําไว ้
 ว ันนั นหลวงพ่อแสดงธรรมได้ไพเราะจับใจเต็มไปด้วยคติธรรมซาบซึ งตรึงใจทุกคน ซึงไม่เคยได้

ยินได้ฟังมาก่อนเลย จนเวลาผ่านไปสองชั วโมงเต็ม ก็ย ังไม่จุใจ อยากให้ท่านแสดงธรรมต่อ ไม่อยากให้หยุด 

แต่เมือหมดเวลาก็จ ําเป็นต้องหยุด 
 หลังจากแสดงธรรมจบแล้ว มีสามีภรรยาคู่หนึง พาบุตรชายอายุประมาณ ๘ - ๙ ขวบไปกราบท่าน 

ให้ท่านเป่าศีรษะให้ แล้วเรียนถามท่านว่า บุตรชายดือมาก ทําอย่างไรจึงจะหายดือได้ หลวงพ่อตอบว่า 
 “ก็พ่อแม่มันดือ ลูกมันก็ดือตามพ่อแม่เป็นธรรมดา เปรียบเสมือนคนปลูกต้นไม้ ถ้าปลูกอย่างมี

ระเบียบแบบแผน ต้นไม้ก็จะขึนอย่างมีระเบียบสวยงาม ตามแบบแผนทีวางไว้ ถ้าปลูกอย่างไม่มีระเบียบ 

ปลูกตรงโน้นต้นหนึง ปลูกตรงนีต้นหนึง นึกจะปลูกตรงไหนก็ปลูกเกะกะเต็มไปหมด หาความสวยงาม

ไม่ได้ 
 ถ้าเป็นอย่างนีจะไปโทษต้นไม้ว่าขึนไม่เป็นระเบียบจะถูกหรือ จะต้องโทษคนปลูก เพราะคนปลูกไม่

มีระเบียบ ต้นไม้จึงขึนอย่างไม่มีระเบียบ” 
 หลังจากท่านเทศน์สามีภรรยาคู่นี ฟังแล้ว ทําให้ดิฉันนึกถึงเดก็ชายข้างๆ บ้านฉันคนหนึงอายุ

ประมาณ ๑๓ ปี เป็นลูกคนโต ชือไอ้แก้ว พ่อแม่มีลูกเล็กๆ อีกหลายคน พ่อหาเงินคนเดียว ฝ่ายแม่มีหน้าทีหุง

หาอาหารดูแลลูก 



 แต่ความจริงแล้ว หน้าทีเลี ยงดูลูกเล็กๆ ก็คือไอ้แก้ว ลูกคนโต ทั งๆ ทีไอ้แก้วก็อายุแค่ ๑๓ ปีเท่านั น 

ตัวผอมๆ นุ่งกางเกงตัวเดียว เสือไม่ใส่ ซีโครงขึ นเป็นลูกระนาด ไปไหนก็กระเตงน้องติดเอวไปด้วย 
 ถ้าน้องจะร้องด้วยความหิวหรือเจ็บไข้ได้ป่วย งอแงไม่หยุด เอาน้องไปส่งให้แม่ ไอ ้แก้วจะถูกแม่ด่า

และทุบตีประจํา หาว่าไม่มีปัญญา ทําให้น้องหยุดงอแงไม่ได้ 
 ถ้าว ันไหนแม่ไอ้แก้ว นําเงนิค่ากับข้าวไปซือตั วดูภาพยนตร์แสดงนําโดย มิตร – เพชรา ดารายอด

นิยมสมัยนั นแล้ว เงินไม่พอซือกับข้าวให้ลูกกิน ก็พาลด่าไอ้แก้ว โตแล้วไม่รู้จ ักช่วยหาเงิน มาช่วยเหลือเจือ

จุนพ่อแม่บ้าง ว ันนี มึงไม่ต้องแดก 
 ไอ้แก้วต้องทนคอยรับอารมณ์ของแม่ประจํา ชาวบ้านแถวนั นพากันสงสาร ก็พากันจ้างไอ้แก้วไป

ตลาดซือของกิน ของใช้ แล้วให้เงินเป็นค่าจ้าง แต่ก็ไม่พอ 
 ไอ้แก้วจําเป็นต้องขโมย ใครเผลอ ไอ้แก้วต้องหยิบฉวยของในบ้านนั นไปขาย ไอ้แก้วเข้าบ้านใคร 

ของบ้านนั นจะต้องหาย แต่ทุกคนก็ไม่โกรธไอ้แก้ว อภัยให้แก้วเสมอ แต่พากันระมัดระว ังมากขึ น หนักเข้าก็

ห้ามไม่ให้ไอ้แก้วเข้าบ้าน เพราะทนความมือไวของมันไม่ได้ 
 ในทีสุดไอ้แก้วต้องออกหากินกลางคืน ใครตากผ้าไว ้  หรือลืมของนอกบ้าน ไอ้แก้วเก็บเรียบร้อย ปิด

ประตูหน้าต่างไม่ดี ไอ้แก้วต้องย่องเข้าไปขโมย ทุกคนก็พากันระมัดระว ังมากขึ น 
 ไอ้แก้วลอยนวลอยู่ได้ ไมถู่กต ํารวจจับ เพราะความสงสารของชาวบ้าน ถ้าไอ้แก้วไม่ขโมยก็ไม่มีเงิน

ให้แม่ แม่ก็จะทุบตีมัน เมือไอ้แก้วพากันระมัดระว ังอย่างหนาแน่น ไอ้แก้วต้องออกหากินไกลๆ ทีไม่มีคน

รู้จัก 
 ในทีสุดถูกตํารวจจับจนได้ และติดคุก หลังจากนั นไอ้แก้วเข ้าคุกออกคุกเป็นประจํา เพราะไอ้แก้ว

เลิกอาชีพนี ไม่ได ้
 ต่อมาพ่อแม่ไอ้แก้วพากันย้ายครอบครัวไปอยู่ทีอืน ก็เลยไม่มีใครพบไอ้แก้วอีกเลยจนบัดนี  สมจริง

ตามทีหลวงพ่อพูดไว้ว่า พ่อแม่มันไม่ดี ลูกมันจะดีได้อย่างไร 
 ต่อมาดิฉันก็พยายามมาเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อทีว ัดอ ัมพว ันนี ทุกปี เพราะดิฉันย ังรับราชการอยู่ มี

โอกาสลาพักร้อนได้ปีละ ๑๐ ว ัน หลวงพ่อสอนว่า มาเข้ากรรมฐานต้องกินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ปฏิบัติให้

มาก ทุกคนต้องมีสัจจะต่อตัวเอง ทําจริงก็ได้ของจริง ทําไม่จริงก็ได้ของไม่จริง 
 ดิฉันพยายามทําตามทีหลวงพ่อสอน แต่มันนั งไม่ได้นาน ปวดตรงหัวเข่าทีสุด เดิน ๑ ชั วโมง นั ง ๑ 

ชั วโมง ต่อมาก็เพิมเป็นเดิน ๑ ชั วโมง นั ง ๒ ชั วโมง กว่าจะครบ ๒ ชั วโมง ดิฉันปวดเข่าปวดขามากจนสั นไป

ทั งตัว เหงือแตกโซม อยากลุกขึ นใจแทบขาด กลัวจะเสียสัจจะ จะทนนั งดูความปวดไปเรือย ๆ
 กําหนดปวดหนอๆ ยิงปวดมาก เลยนั งดูความปวด เดียวมันก็คอ่ยๆ เบา เดียวมันก็ค่อยๆ ปวดหนัก

ขึน หนักขึ นจนสุดขีด ปวดจนกระทั งสั นเหมือนปลา คิดว่าเมือไรจะถึง ๒ ชั วโมงเสียที 
สังเกตดูตัวเองว่าถ้ากระวนกระวายใจมาก มันยิงปวดมาก ก็เลยเปลียนวิธีใหม่ เป็นนั งดูเฉยๆ 

พยายามสะกดกลั นความปวดไว้ ปล่อยให้มันปวดไป ต้องทนให้ได้ เพราะหลวงพ่อบอกว่า ถ ้าผ่านจุดปวด



ไปได้แล้ว ต่อไปจะไม่ปวด กว่าจะผ่านจุดปวดไปได้ใช้เวลาเป็นปีเลย ถ ้าไม่มีความเข้มแข็งอดทน และถ้าไม่

มีสัจจะแล้ว ชาติทั งชาติจะไม่มีทางผ่าน 
หลังจากนั น ดิฉันก็ให้สัจจะว่า จะทานอาหารมือเดียว คือ ตอนเพล ต ัดมือเช้าออกไป ทําให้มีเวลา

ปฏิบัติมากขึ น เพราะต้องไม่กังวลกับอาหารมือเช้า ไม่นอนกลางวัน ไม่พูดกับใครเป็นเวลา ๗ วัน ไม่สนใจ

ใครทั งนั น เดิน ๑ ช ัวโมง นัง ๒ ชัวโมง กําหนดจิตไปเรือยๆ ทําให้จิตเป็นสมาธิ สติมั งคง แน่วแน่ดีมาก 
เช้าว ันหนึง ประมาณตี ๔ ดิฉันได้ยินเสียงขวดยาเล็กๆ ซึงวางไว ้ขอบไม้ข้างฝาห้อง ตกลงมากระทบ

พืน ดิฉันแปลกใจว่าตกลงมาได้อย่างไร จึงลุกขึ นเปิดไฟดู ปรากฏมีงูตัวยาวลําตัวเป็นปล้องๆ สีดําสลับขาว 

เลือยอยู่บนขอบไม้นั น เลือยกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว รู้สึกขนลุกทั งตัว เพราะไม่คิดว่าจะเป็นงู 
ดิฉันมีสติดี ไม่ตกใจ คิดไดว้่าไม่ใช่งูธรรมดาแน่ๆ เพราะห้องนี ไม่มีทางทีงูจะเข้ามาได้ แม้แต่ยุงย ัง

เข้ามาไม่ได้ ดิฉันพูดกับงูว่า ออกไปจากห้องนี เสีย เพราะดิฉันกลัว พอดิฉันพูดจบ งูก็ค่อยๆ หายออกไปทาง

ฝาห้อง ปรากฏว่าไม่มีรูทีจะออกเลย แม้แต่เท่ารูเข็ม งูหายออกไปได้อย่างไร ดิฉันรู้สึกสงสยั แต่ก็ไม่ได้ถาม

ใคร เพราะอยู่ระหว่างปฏิบัติ ดิฉันพยายามลืมเรืองงูเสีย กําหนดลมหายใจไปเรือยๆ ยืน เดิน นั ง ตลอดทั งว ัน 
คํ าว ันนั นประมาณสีทุ่มเศษ ดิฉันก็ล้มตัวลงเพือจะนอน ก็ได้ยินเสียงขวดยาตกลงมาอีก เหมือนตอน

เช้ามืด ดิฉันรู้ว่ามีใครเข้ามาในห้องนี อีกแน่ แต่คราวนี ดิฉันไม่กล้าเปิดไฟ เพราะกลัวจะเห็นภาพอืนทีไม่ใช่งู 

ถ้าเป็นงูก็ไม่เป็นไร เพราะเมือเช้าเห็นครั งหนึงแล้ว 
กลัวอย่างเดียว จะเป็นคนทีหน้าตาไม่สวย เพราะห้องนี เคยมีคนทีมาอยู่ก่อนหน้าดิฉันจะเข้ามาอยู่ 

พูดว่า เห็นผู ้หญิงสาวนั งอยู่ในห้องนี 
ดิฉันก็พูดขึ นดังๆ ในความมืดว่า กรุณาออกไปเสีย ดิฉันกลัว อย่ามาเบียดเบียนดิฉันเลย แต่เขาจะ

ออกไปหรือไม่ ดิฉันไม่ทราบเพราะมันมืดมองไม่เห็น และดิฉันก็ไม่สนใจเขา นอนกําหนดลมหายใจไป

เรือยๆ จนกระทั งหลับไป 
เมือครบกําหนดเข้ากรรมฐานตามทีให้สัจจะไว้แล้ว ดิฉันก็นําเรืองมีงูเข้ามาในห้อง ใหคุ้ณแม่สุ่ม

ทราบ คุณเม่สุ่มบอกว่า เขามาขอส่วนบุญ เมือครั งคุณแม่สุ่มเข้ามากรรมฐานทีกุฏิหล ังนี  งูต ัวนี ก็เข้ามาหาท่าน

เหมือนกัน 
ต่อมาดิฉันมาขอเข้ากรรมฐานอีก ๗ ว ัน โดยให้สัจจะว่า ทานอาหารมือเดียว ไม่นอนกลางวัน ไม่พูด

กับใคร คราวนีได้ผลอีก 
คนืหนึงประมาณสีทุ่มเศษ ดิฉันย ังไม่นอน ฝนตกพรําๆ ตั งแต่พลบคํ าแล้ว มองลอดหน้าต่างไปดูกุฏิ

หลังอืน เห็นมืดสนิททุกหลัง เงียบเชียบ ไม่มีเสียงอืนใด นอกจากเสียงฝนตก 
ขณะทีกําล ังนั งอยู่ คิดว่าอีกสักครู่จะนอน ก็ได้ยินเสียงมีของแข็งมาเคาะหลังคา ซึงเป็นสังกะสี ดัง

ปังๆ ๆ  เดียวเคาะมุมโน้น เดียวเคาะมุมนี  ดังปังๆ ๆ รอบหลังคา เดียวก็ย้ายลงมาเคาะบานหน้าต่างซึงเปิด

แง้มไว้ เดียวก็ย้ายขึ นไปเคาะบนหลังคา 
คิดว่าเขาจะมาไม้ไหนกับเราหนอ นั งดูอยู่ประมาณ ๑๐ นาที นอนดีกว่า ไม่สนใจแล้ว อยากเคาะก็

เคาะไป นอนฟังเขาเคาะไปเรือยๆ  



ใกล้จะหลับพอเคลิ มๆ ปรากฏว่า แม่ดิฉันซึงเสียชีวิตไปแล้วเข้ามาหา ดิฉันก็พูดว่า แม่นันเอง นึกว่า

ใครมาเคาะหลังคา แม่บอกกับดิฉันว่า แม่ไม่มีบ้าน ต้องเช่าบ้านเขาอยู ่ เงินก็ไม่มีใช้ ต้องทํางานแลกเงินเขา 

พูดแล้วแม่ก็หยิบเงินซึ งซุกอยู่ในเอวปึกหนึงมาส่งให้ดิฉนั บอกว่าเป็นเงินทีรับจ้างเขาทํางานได ้
ดิฉันสังเกตดูเป็นธนบัตรเหมือนธนบัตรของคนสิบสองปันนาใช้กัน พร้อมกับส่งหนังสือให้กับ

ดิฉันเล่มหนึงเล่าใหญ่และหนา รู้สึกว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ ตัวอ ักษรมีล ักษณะเหมือนตัวอ ักษรของคนไทย

สิบสองปันนาใช้กัน คล้ายๆ อ ักษรธรรม ภาพหนา้ปกมีรูปเด็กผู ้หญิงตัวผอมๆ ซีดๆ ยืนอยู่กับกองชิ นส่วน

ของมนุษย์ ซึงถูกสับเป็นท่อนๆ วางอยู ่
ดิฉันก็พูดกับแม่ว่า เอาคืนไปเถอะแม่ เงินนีลูกใช้ไม่ได้ และหนังสือก็อ่านไม่ออก แล้วลูกจะทําบุญ

ส่งไปให้ ก่อนจากไปแม่ขอจับมือดิฉัน ครั งแรกดิฉันไม่ยอมให้แม่จับ ดิฉันบอกแม่ว่า เราอยู่คนละภพจับกัน

ไม่ได้ แม่บอกว่าจับได้ และอ้อนวอนขอจ ับมือดิฉันให้ได้ ดิฉันสงสารแม่มาก ส่งมือให้แม่จ ับ หลังจากนั นก็

รู้สึกเหมือนแม่ติดตามดิฉันอยู่ตลอดเวลา 
การทีแม่มาหาดิฉัน เล่าความทุกข์ของแม่และส่งเงินให้ดิฉัน พร้อมกับหนังสือธรรมะนั น ดิฉันไม่

ทราบว่า หมายความว่าอย่างไร เมือดิฉันออกจากกรรมฐานแล้ว ไม่มีโอกาสได้กราบเรียนถามหลวงพ่อ 

เพราะหลวงพ่อกําล ังป่วยอยู่ และดิฉันก็รีบกลับบ้าน เพือปฏิบัติหน้าทีราชการต่อไป และก็ไม่ได้เรียนถาม

หลวงพ่ออีกเลย 
หลังจากนั น ดิฉันก็ได้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายว ัดอ ัมพว ันหนึงห้อง เป็นเงินสองหมืนห้าพันบาท 

อุทิศส่วนกุศลไปให้ทังแม่และพ่อ และไปสร้างกุฏิสําหรับพระภิกษุเป็นเรือนไม้ทรงไทยหนึงหลัง ถวายว ัด

ป่าอรัญญ-ิกาวาส ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จังหว ัดอุดรธานี มีพระครูภาวนาจิตสุนทร เจ้าคณะอําเภอบ้านผือ 

(ธรรมยุต) เป็นเจ้าอาวาส อุทิศส่วนกศุลไปให้พ่อกับแม่ พร้อมกับทําบุญถวายสังฆทานและทําบุญบังสุกุลไป

ให้อีกหลายครัง  
ทําให้ดิฉันระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเป็นอย่างมาก ทีแนะนําให้ดิฉันเข้า

กรรมฐาน จนกระทั งสามารถติดต่อกับแม่ของดิฉันซึงล่วงลับไปแล้วได้ 
มีอยู่ครั งหนึง ขณะทีดิฉันเขา้กรรมฐาน กําหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ พอจิตรวม ดิฉันเห็นภาพ

นายทหารใส่ชุดใหญ่สีแดง มีเหรียญตราติดเต็มหน้าอก ใบหน้าของท่านสวยงาม สักครู่ภาพนันหายไป กลับ

เป็นภาพหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณแล้วก็หายไปอีก 
หูแว่วๆ ว่าดิฉันเคยอยู่ทีนีมาก่อน พอได้ยินเท่านั น ดิฉันก็ร้องไห้ สักครู่ได้ยินเสียงดนตรีไทย

บรรเลงเพลงโศก คล้ายเสียงระนาด เสียงปี เสียงซอ ดังโหยหวนครํ าครวญมา รู้สึกว่านํ าตามันไหลออกมา

มาก กลั นอย่างไรก็ไม่หยุด อยากแต่จะร้องไห้ จนกระทั งสะอึกสะอืน นํ ามูกก็ไหล นํ าตาก็ไหล หน้าอกเสือ

เปียกปอนหมด อยากร้องไห้ให้มันดังๆ ให้สาแก่ใจ 
นังร้องไห้อยู่พักใหญ่ ได้ยินเสียงกลองพระฉันเพลดังตุมๆ ขึ น ดิฉันก็ออกจากสมาธิ ถ้าขืนนังต่อไป

ต้องร้องไห้ตาบวมแน่ ดิฉันไม่ทราบว่าทําไมถึงร้องไห้มากมายขนาดนั น เนืองจากดิฉันไม่ได้ทานอาหารเช้า 

จึงรีบล้างหน้าและออกไปทานอาหารมือเพล 



คืนนั นหลวงพ่อเรียกผู ้ทีมาเข้ากรรมฐานทุกคนไปสอบอารมณ์ทีหอประชุม และได้สอบถามผลการ

ปฏิบัติของดิฉันดิฉันก็เรียนเรืองทั งหมดทีเกิดขึ นกับดิฉันให้ท่านทราบ 
ท่านก็สอนว่า ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน เรืองอดีตและอนาคตอย่าเก็บมาคิด ให้จิตรู้อยู ่กับตัว อย่าส่งจิต

ออกไปข้างนอก และท่านได้เมตตาสอนเกียวกับการปฏิบัติ พร้อมทั งยกตัวอย่างให้ฟัง ทําให้มีความรู้เพิมขึ น

อีกมาก พวกเราทีเข ้ากรรมฐานทุกคนรู้สึกซาบซึ งในพระคุณของหลวงพ่ออย่างมาก 
ทุกครั งทีดิฉันมาเข้ากรรมฐาน ถ้าต ั งใจจริง ไม่เสียสัจจะต่อตัวเองแล้ว ก็มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆ 

เกิดขึ นเสมอ บางครั งขณะเดินจงกรมอยู่ (เดินจงกรมทําให้จิตเป็นสมาธิได้เร็ว) ดิฉันจะได้ยินเสียงพระสวด

มนต์ดังอยู่บนอากาศ ดิฉันก็หยุดเดิน ต ั งใจเงียหูฟังว่า เสียงพระสวดมาจากไหน เสียงก็หายไป พอเดินใหม่ 

จิตเป็นสมาธิก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์อีก รู้สึกเยือกเย็นและมีความสุขอยา่งบอกไม่ถูก 
การทําบุญปฏิบัติธรรม สามารถลดกรรมทีตัวเองทําไว้ได้มาก ก่อนนีดิฉันเคยทุบหัวปลาช่อนเพือใช้

ประกอบอาหารจํานวนหลายตัว เพราะดิฉันมีหน้าทีทําครัว ครั งแรกดิฉันก็กลัวบาป ไม่กล้าทํา ใครๆ ก็พูดว่า 

ทําไปเถอะ ไม่บาปเพราะปลาเกิดมาเป็นอาหารของคน 
ต่อมาเมือถึงคราวทีกรรมให้ผล ดิฉันเริมปวดศีรษะทุกวัน ซึงก่อนนีดิฉันไม่เคยปวดศีรษะเลย ครั ง

แรกๆ จนปวดตอนพลบคํ าทุกวัน ชาวบ้านบอกว่าเป็นลมตะกัง ซึงมักจะปวดตอนพลบคํา หลังจากนั นก็จะ

เพิมเวลาปวดขึ นมาเรือยๆ จนกระทั งปวดตลอดวันทุกวัน ทรมานทีสุด เหมือนกับลูกโป่งทีถูกเป่าจนแทบจะ

แตก รู้สึกเหมือนศีรษะจะระเบิด นัยน์ตาจะถลนออกมา ทีต้นคอก็เหมือนมีคีมเหล็กมาหนีบไว้อย่างแรง 
ไปหาหมอ หมอตรวจแล้ว บอกว่าตัวไม่ร้อน ไม่มีไข้ ความดันปกติ หัวใจก็เต้นปกติ ไม่เป็นอะไร 

ดิฉันก็บอกว่า ขณะนี ดิฉันกําล ังปวดศีรษะแทบจะแตกแล้ว ขอได้โปรดจ่ายยาใหดิ้ฉันไปทานแก้ปวดด้วย 

หมอก็หาว่าดิฉันเป็นโรคอุปาทาน คือไม่เป็นอะไร แต่คิดว่าตัวเองเป็นโน่น เป็นนี หมอให้ยาไม่ถูก 
ดิฉันหมดปัญญาทีจะให้หมอเชือ ก็ไปร้านขายยาซือยาทัมใจมาทานเอง (สมัยนั นยาแก้ปวดยังไม่มี

แพร่หลายมากเหมือนสมัยน)ี พอทานยาทัมใจแล้วรู้สึกหายปวด แต่พอหมดฤทธิ ยาก็ปวดอีก ดิฉันก็ทาน

ยาทัมใจอีก ว ันหนึงๆ ทานยาทัมใจหมดไปหลายซอง ทานมากๆ บางครั งยาบีบหัวใจ หัวใจเต้นเร็วมาก หน้า

มืดเหมือนกับจะเป็นลม ต้องนังพักผ่อนสักครู่ 
ดิฉันซือยาทัมใจครั งหนึงๆ เป็นร้อยซอง เพราะจะได้ไม่ต้องไปซือบ่อยๆ คนขายสงสัยว่า ดิฉันซือ

ไปทําไมทีละมากๆ เพือนๆ รู้ก็ห้ามไม่ให้ทาน หาว่าดิฉันติดยาทัมใจเหมือนติดยาเสพติด เขาไม่รู้หรอกว่า

ดิฉันไม่ได้ติดยาทัมใจ แต่จําเป็นต้องทาน เพราะมันปวดศีรษะแทบจะแตก 
ปวดเบ่งเหมือนดวงตาจะทะลักออกมานอกเบ้า ทีต้นคอก็ปวดมาก เหมือนมีคีมมาหนีบอย่างแรง 

และหนักศรีษะเหมือนถูกกดให้ตํ าลง ทุกครั งทีทานยาทัมใจมันจะหายไปชัวคราว เพราะฉะนั นดิฉันจึง

จําเป็นต้องทาน เขาบอกว่า นั นแหละคืออาการของคนติดยาเสพติด 
ดิฉันทราบว่า การเจ็บปวดครังนี มาจากกรรมทีดิฉันเคยทุบหัวปลาช่อนแน่นอน ดิฉันก็เลิก

เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่ซือสัตว์มชีีวิตมาปรุงอาหารอีกเลย พยายามทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และซือปลา



ช่อนจากตลาดไปปล่อยทีแม่นํ าประจํา หมันนังสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ทังหลาย 
ถึงคราวจะหาย ก็หายปวดไปโดยไม่รู้สึกตัว ไม่ได้ไปรักษาทีไหนก็หายไปเอง สังเกตดูต ัวเองว่าหาย

ปวดแน่แล้วหรือ มันก็ไม่ปวด แสดงว่าหมดกรรมจากปลาช่อนแล้ว นีคือผลจากการทําบุญปฏิบัติธรรม 
ขณะนี ดิฉันก็ซือปลาช่อนมาปล่อยอยู่เสมอ แต่เป็นทีน่าเสียใจอยู่ว่าเวลานี  แม่นํ าเจ้าพระยาที

กรุงเทพมหานครเน่าเสียหมดแล้ว เพราะฝีมือพวกมนุษย์ม ักง่ายเห็นแก่ตัว ไม่สามารถปลอ่ยปลาลงไปได้ ขืน

ปล่อยลงไปก็ตายหมด จําเป็นต้องไปปล่อยตามต่างจังหว ัดทีนํ ายังไม่เน่าเสีย 
หลังจากใช้กรรมทีทําไว้กับปลาช่อนหมดแล้ว ดิฉันก็มารับกรรมจากการตีแมวอีก ดิฉันเคยตีแมว

นานมาแล้ว ตั งแต่ย ังไม่มาเข้ากรรมฐาน สาเหตุเพราะแมวชอบมาขโมยปลาทีดิฉันทอดไว ้ เสมอๆ  
วนันั นดิฉันเห็นแมวกําล ังก้มหน้าก้มตา กินปลาอยู่บนโต๊ะอาหาร ซึ งทําไว้ใหม่ๆ ดิฉันก็ใช้ไม้ข ัด

หม้อข้าวตีไปทีหลังแมวอย่างแรงเพียงหนึงครั งเท่านั น แมวร้องด้วยความเจ็บปวดแล้ววิงหนีไป 
ดิฉันเห็นดังนั นก็รู้สึกเสียใจและสงสารมันมากทีตีมันแรงไป และคิดในใจว่า ขอโทษนะแมว ต่อไป

ฉันจะไม่ทําอย่างนีอีก ตั งแต่นั นมา ดิฉันก็ไม่เคยตีแมวอย่างนี อีกเลย 
แต่เมือก่อกรรมแล้ว ก็ต้องได้รับผลของกรรมเป็นธรรมดา ทําให้ดิฉันมีโรคใหม่เกิดขึนอีก คือ โรค

ปวดหลัง มันปวดรวดร้าวไปถึงตะโพก หัวเข่า และขา ตลอดถึงข้อเท้า จะนั งจะลุกแสนจะลําบาก เวลาเดินก็

ต้องลากขาเดิน 
ปวดมากจนกระทั งนั งทําวัตรสวดมนต์ไม่ได้ ต้องยืนทําว ัตรสวดมนต์ ถึงกับร้องไห้ออกมาเสียใจว่า 

ทําไมเราจึงต้องมารับกรรมมากขนาดนี  ก็รู้แน่นอนว่ากรรมเพราะเราเคยตีแมวทีหล ัง จึงปวดหลังตรงกับที

แมวตีพอดี 
ไปหาหมอเอ็กซ์เรย์ดู ปรากฏว่ากระดูกอ่อนทีสันหล ังมันแตกออกมาแทงเส้นประสาท หมอบอกว่า

ต้องผ่าตัด ดิฉันกลัวการผ่าตัด ก็ถามหมอว่าขอยาไปทานแทนการผ่าต ัดจะได้ไหม 
หมอบอกว่ามีทางหายทางเดียว คือต้องผ่าตัด ไม่เช่นนั นจะต้องปวดทรมานไปจนตลอดชีวิต 
ดิฉันหมดหนทางหลีกเลียง จึงจําใจให้หมอผ่าตัด และตัดกระดูกทีม ันโผล่ออกมาแทงเส้นประสาท

ออก ก็หายปวดเหมือนปลิดทิ ง ทําให้มีสุขภาพแข็งแรงสบายดีอยู่หลายปี มาจนถึงขณะนี 
ขณะทีกําล ังเขียนหนังสืออยู่นี  รู้สึกว่าโรคปวดหลัง ปวดเข่า กลับมาเริมปวดอีก เดียวปวด เดียวหาย 

สงสัยว่ากรรมจากการตีแมวคงจะไม่หมดง่ายๆ อาจจะต้องเข้าผ่าต ัดกระดูกอีกเป็นครั งทีสอง 
เขาเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉาน เราตีเขาทีเดียว แต่เราต้องมารับกรรมทรมานนานนับเป็นสิบปี แล ้วบาง

ท่านทีทําร้ายมนุษย์ด้วยกันเล่า กรรมจะขนาดไหน เห็นแล้วรู้สึกหวาดกลัวและขนพองสยองเกล้าจากผล

กรรมแทนเขาเหลือเกิน ตราบใดทีท่านยังไม่ประสบกับต ัวเอง ท่านจะไม่มีว ันรู้รสของความทุกข์ทรมานเป็น

อันขาด 



พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้เลิกกระทําบาปทังปวงให้บําเพ็ญกุศลให้มาก เพราะนรกมีอยู่จริง สวรรค์ 

นิพพานก็มีจริง ไม่ต้องสงสัย ถ้าผู ้ใดย ังสงสัยว่านรก สวรรค์ นิพพานมีจริงหรือไม่ ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ก็อย่า

พึงไปกล่าวว่ามันไม่มี 
ถ้าตราบใดทีความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา ราคะ ยังมีอยู่ในตัวคน นรก สรรค์ พระ

นิพพาน ก็ต้องมีจริง หรือหากผู ้ใดยังสงสัยอยู่ ก็จงฝึกหัดปฏิบัติจิตให้เดินตามวิปัสสนากรรมฐานตามพระ

พุทธบัญญัติก็จะได้รู้ ได้เห็น ด้วยตนเองว่า นรก สวรรค์ พระนิพพาน ทีพระพุทธเจ้ากล่าวบัญญัติไว ้นั นมีอยู่

จริง ผลแห่งกรรมมีจริง ผู้ใดกระทํากรรมอันใดไว้ ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั นสืบไป 
นักเรียน นักพูดนัน ให้เรียน ให้พูดไปจนวันตาย ก็ไม่รู้  ไม่เห็น ยิงเรียนยิงเป็นวิจิกิจฉา (สงสัย) 

เพราะธรรมปฏิบัติจิตนีไม่ใช่เล่าเรียน ท่องบ่น จําเอามาพูด มาคุย อวดอ้างว่าตนรู้  ตนเห็น โดยนึกเดาเอาเอง 

เพราะธรรมยังไม่บังเกิดในตน ยังไม่มีในตน  ว่ามีในตนนันเอง จึงไม่เห็นบุญ ไม่เห็นบาป เห็นภพ เห็นชาติ 

เห็นนรก สวรรค์ พระนิพพาน ตามพระพุทธบัญญัติ ไม่รู้กระทังวิญญาณของตนทีเวียนว่ายตายเกิด เพราะ

ขาดจากวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
   
                         เสียดาย กาลเวลาผ่านพ้นจนแก่แล้ว 
   เสียดาย แคล้วคลาดธรรมทีคลําหา 
   เสียดาย ตนพ้นหนุ ่มพุ่มชรา 
   เสียดาย เวลาลับไม่กลับคืน  
   เมือวัยหนุ ่ม ลุ่มหลงสู่ดงรัก 
   เฝ้าแต่งองค์ วงพักตร์ให้งามชืน  
   ลืมวันนี พรุ่งนีมีมะรืน 
   จนดึกดืน เทียวเตร่สรวลเสกัน 
   ลืมธรรมะ ละกิเลสเหตุเกิดทุกข์ 
   แสนสนุก ตามตัณหาว่าสุขสันต์ 
   หลงวัตถุ มุหะจิตติดอธรรม์ 
   สํานึกพลัน พลังน้อยคอยแต่ตาย 
 
 

       ขจี เลิศดิลก   
      ๒๒๐๓ ซ.วัดอนงค์ ถ.สมเด็จฯ  
        แขวงสมเด็จฯ เขตคลองสาน 

          กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มงคลชีวิตและการเวียนว่ายตายเกิด 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

สัมโมทนียกถาในพิธีทําบุญครบรอบวันเกิด คุณแม่ผัน แซ่ตัง อายุ ๙๐ ปี 
 
 ขอเจริญพรญาติพีน้องทุกคน ว ันนี เป็นวันมงคลชีวิต สําหรับบุตรธิดาลูกหลานของคุณแม่ คุณย่า 

คุณยายผนั แซ่ตั ง ทุกท่านทีมาพร้อมใจกัน สโมสรสันนิบาต ณ สถานทีนี  เพือสร้างกุศลเทวตาพลี อุทิศส่วน

กุศลคุณงามความดีให้แก่เทวดาประจําว ันเกิด ว ันนี ทุกคนมาร่วมทําบุญต ักบาตร ไม่ใช่มาสนุกสนานเท่านั น 
 ว ันนี เป็นโอกาสอันมงคล ขอเชิญชวนให้ทุกคนหวนคิดถึงชีวิตในอดีตกาลทีผ่านมาว่า บิดามารดา

ของท่านทั งหลาย ได้มุ่งมาดปรารถนาเพียรพยายาม สร้างชีวิตมาด้วยความยากลําบากลําเค็ญใจ อดทนต่อ

ความทุกข์ทั งปวง รวบรวมพลังจิตพลังใจ เพือสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด และความสุขให้กับบุตรหลานมา

จนเป็นอยู่ทุกวันนี  ท่านผู้นั นได้แก่ คุณโยมผัน แซ่ตัง 
 ชีวิตในอดีตทีผ่านมา จะยากดีมีจนประการใด ท่านทั งหลายทราบดีอยู่แก่ใจแล้ว แต่บิดา มารดา ทั ง

สองในบัดนี จะอยู่ก็เฉพาะคุณย่า หรือคุณยายผัน แซ่ตัง เท่านั น คุณโยมหมัน หรือจะเป็นคุณโยมปู ่  โยมตา

ของหลายๆ คน ได้สินบุญไปแล้ว ท่านทั งสองมีความสําคัญแก่ลูกหลานไม่ใช่น้อย แต่เราในฐานะลูกหลาน

ไม่ค่อยเข้าใจ ยิงเป็นหลานๆ เหลนๆ ด้วยแล้ว ยิงไม่ค่อยเข้าใจใหญ่ เพราะพ่อแม่ไม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า 

คุณปู ่  คุณย่านั นสร้างฐานะมาด้วยความล ําบากลําเค็ญใจเพียงใด หลานๆ ไม่ได้เห็น พอเกิดมาลืมตาอ้าปาก 

พ่อแม่ก็มีเงินมีทองอยู่แล้ว 
 จึงขอเตือนใจไว้ว่าอย่าประมาท โอกาสอันดีงามในว ันนี  มาร่วมทําบุญ ให้สํานึกถึงคุณงามความดีที

ทุกคนได้รับมาจากพ่อแม่ ปู ่ ย่า ตายาย ทีสร้างมาให้ แต่ลูกๆ หลานๆ ชอบสาละวนวุ่นวาย สุรุ่ยสุร่ายมิใช่น้อย 

ไม่มีการประหยัดเหมือนครั งปู ่ ย่า ตายาย เวลากินก็อดออม ออมไว้ในลูกหลาน จะกินเข้าปากเข้าท้อง ก็ไม่ได้

ลงคอเลย  
 ด ังทีพระพุททธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเป็นห่วง ห่วงผูกคอ ผูกมือ ผูกขานั น คือ ทรัพย์สมบัติ ห่วงผูกแขน

ซ้าย–ขวาคือสามีภรรยาในครอบครัว ห่วงผูกคอคือลูก มีความหมายกินไม่ลงคอนั นคือหากว่าลูกอยาก

รับประทานอาหาร พ่อแม่จะหิวอย่างไรกใ็ห้ลูกก่อน ไม่เช่นนั นแล้วมันจะติดอยู่ทีคอ เปรียบเสมือนห่วงผูก

คอฉันนั น 
 นีแหละท่านทั งหลายต้องมีลูกเอง ถึงจะรู้ได้ ยิงลูกหลานรุ่นใหม่ในสมัยปัจจุบัน ไม่ค่อยจะนึกถึงพ่อ

แม่ ปู ่ ย่า ตายาย ทีสร้างแบบฉบับแห่งความดีไว้ให้ ชนิดทีต้องลําบาก ล ําบน ล ําเค็ญใจ อดออม อดกลั น 

อดทนทุกประการ  
 คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง ๑. นิงได้ ๒. ทนได้ ๓. รอได้ ๔. ช้าได้ ๕. ดีได้ คน

สมัยนีนิงไม่ได้ ปากไม่ดี ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้อีก รอก็ไม่ได้ ช้าก็ไม่ได้ จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยใหม่

ปัจจุบันนี  สิงเหล่านี มีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด อย่าลืมว่าคุณโยมผัน แซ่ตั ง ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความ

ยากลําบากทีสุด ตั งแต่สมัยอยู่จ ังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ดําเนินงานกิจการต่างๆ มาเรือย ยากดีมีจนอย่างไร 



ลูกหลานควรจะทราบประว ั ติไว้ แต่ทุกว ันนีหลานๆ เหลนๆ ไม่เคยทราบ ทราบแต่จะขีรถเบนซ์ออกเดินตาม

ห้างสรรพสินค้า ไม่เหมือนปู ่ ย่า ตายาย ต้องเดินด้วยเท้า ล ําบากลําบน เก็บผักบุ้ง เก็บยอดกระถินขาย กินข้าว

กับเกลือไม่เหลือวิสัย สามารถจะทนได้ แต่ลูกหลานเดียวนี จะต้องกินเห็ด กินเป็ด กินไก่ จึงจะอยู่ได้ ต้องขี

รถเบนซ์ เมือนึกถึงปู ่ ย่า ตายาย ว่าล ําบากลําบนมาอย่างไร ท่านสาธุชนทั งหลายก็สมควรจะได้ยึดถือเรืองเก่า

ไว้ เป็นอุทาหรณ์ บทเรียนสอนใจไว้บ้าง 
 จึงฝากข้อคิดนี ไว้ด้วย ว่าอย่าเผลอ อย่าประมาท อย่าเอาแต่ฉาบฉวย อย่าเอาแต่สํารวยตัว ให้มีความ

อดทน คนโบราณอย่างโยมหมัน โยมผัน ท่านกล่าวสอนไว้ดีนะว่า “ปู ่ ย่า ตายาย จะสังสอนตักเตือน ต้อง

นิง” ต้องนึกถึงหลวงพ่อนิง หลวงพ่อทน หลวงพ่อทน หลวงพ่อนิง ตาดู หูฟัง ปากนิง ตีนต้องรีบวิง มือทํา

แต่ความดี จะได้มีปัญญา แต่เด็กเดียวนี ไม่ค่อยเอา ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็โกรธ คนโบราณสอนไว้ว่า พ่อแม่

ตักเตือนต้องนิง ต้องดุษณียภาพ ต้องรับฟัง ต้องยอมรับ ด้วยความจํานนและเหตุผลในตน คนโบราณได้

สร้างความดีไว้ให้กับลูก สร้างความถูกกับหลานดังนี  ลงทุนสร้างความดี อดทนต่อความล ําบากได้ทุก

ประการ ผิดกับคนสมัยนี  สร้างความชัวไว้ในใจ ชอบลงทุน กินสบาย นอนสบาย เหลือเกิน นอนตืนสาย 

หน่ายทํากิน หมินเงินน้อย นงัคอยวาสนา ให้มาหาเอง ไม่เหมือนคนโบราณทีเขาต้องวิงไปวาสนา คือ ทํา มือ

สอง เท้าสอง สมองหนึง เป็นทีพึง กินข้าวต้มกับหัวใช่โป๊ว ปลาทูตัวเดียว ไข่ลูกเดียว ก็กินได้ คนเดียวนี กิน

ไม่ได้ คนโบราณทีสร้างความดี ลงทุนความลําบากได้ทุกประการ ยกต ัวอย่างเช่น โยมผัน แซ่ตั ง อดทน

เหลือเกิน ทนไว้ให้ลูก ทําถูกไว้ก ับหลาน ให้ลูกหลานมั งคั งสมบูรณ์ มีเงินมีทองเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีมาจน

เท่าทุกวันนี 
 ทําไมอาตมาจึงได้รู้ประว ั ติบ้านนี  เนืองจากอาตมาไม่เคยลืมพระคุณทีได้รอดตายเพราะโยมหมัน ใน

สมัยทีอยู่บ้านสวน ทีเรียกว่าคลองสวนอ้อย ในคลองสวนบางแวก ตั งแต่คลองเชือกหนัง ตลอดจรดว ัดบาง

แวกมาถึงว ัดตระโหนด (โตนด) อาตมาเคยไปอยู่มาเป็นเวลา ๒ ปี เมือสมัยเป็นเด็กว ัยรุ่น อาศัยอยู่กับคุณลุง

ศร ศิลปบรรเลง นีแหละเป็นกฎแห่งกรรม แต่ครั งอดีตเวียนพบมาบรรจบกันจึงได้มารู้จักบ้านนี  พยานบุคคล

ยืนย ันได้ กน็ั งอยู่ทีนี ด้วย คือ เจ๊ใหญ่ บุตรีโยมหมั น ซึ งตอนนั นมีบุตรสาว ๓ คน รูปร่างหน้าตาสวยงาม เจ๊

ใหญ่เป็นคนหุงข้าวให้เราทาน อาตมาจะไม่ขอลืมพระคุณนี ทีบ้านนีมีอัธยาศัย มีนํ าใจเหลือเกิน ถึงจะยากจน

เป็นบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆ ก็มีระเบียบวินัย ในห้องครัวฝาหม้อเรียงเป็นแถว มีระเบียบ มีสัจจะ ความจริงใจ 

มีทั งเมตตา อารี เอือเฟือ มีหม้อข้าวใหญ่เบ้อเร่อ ต้อนรับให้ทุกคนกินข้าวได้ ไม่หวง เรืองราวเป็นมาอย่างไร 

อาตมาจะได้เล่าประว ัติให้ฟัง เป็น อุทาหรณ์ ของอดีตกรรมของคนทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในว ัฏฏสงสาร ถ้า

เราเกือกูลกันในว ันนี  จะญาติกันในว ันหน้า ถ้าเราเกือกูลกันครั งอดีตชาติ ต้องมาเป็นญาติกันในว ันนี ขอฝาก

ทุกคนในทีนี ไว้ด้วย 
 สมัยทีอาตมาเป็นเด็กว ัยรุ่น ไปอาศัยอยู่ทีบ้านบันได คนเรียกว่าบ้านใหญ่สามหล ัง เป็นบ้านของ

หลวงธารา มีคุณนายชือห่วง คุณหลวงธาราผู ้นี เคยตีระนาดเอกให้รัชกาลที ๖ ทรงโขน อาตมาไปอยู่เพือเรียน

เพลงดนตรี ดีด สี ตี เป่า เรียนต่อเพลงพิณพาทย์ เป็นเวลา ๒ ปี ตอนนั นคุณหลวงธาราชรามากแล้ว อายุ ๘๐ 

กว่าปี ให้เงินตอบแทนท่านเดือนละ ๘๐ บาท อาตมาจําคําสอนของยายได้ว่า “หลานไปอยู่บ้านท่าน อย่าดู



ดายนะหลาน ปั นว ัวปั นควายให้ลูกท่านเล่น” อาตมาจึงได้ช่วยเขาทําสวน รดนํ า เสวียนนํ า ต้นส้ม ทุเรียน 

หมาก มะพร้าว ทํามาทําไปไม่ต้องหุงข้าวกินเอง คุณหลวงอนุญาตให้ไปกินข้าวทีบ้านได้ เงินเดือนทีให้ท่าน 

๘๐ บาท ท่านก็ไม่เอา นีคืออานิสงส์แห่งการช่วยเหลือกัน เป็นสัมพันธ์ไมตรีของจิตใจคนโบราณ ต่อมา

อาตมาได้ร่วมไปบรรเลงพิณพาทย์ทีว ัดโตนด ให้ลิเกนายฉอ้อนเล่นเรืองขุนช้างขุนแผน พระทีว ัดโตนดมี

หลวงตา ๒ รูป ชอบดูดฝิน กินกัญชา ตอนนั นอาตมาเป็นคนปากไม่ดี ปากเสียไปด่าหลวงตาว่า “หลวงตาลัก

กินยาฝิน ดูดกัญชา พระอย่างนีเราไม่นับถือ” หลวงตาก็ผูกใจเจ็บ ผูกพยาบาทอาตมา คงจะคิดอยู่ในใจว่า 

“เอาละ ไอ้เด็กคนนี  กูจะจําไว้ ว ันหน้าพบกะกูใหม่”  
 อยู่ต่อมาวันหนึง อาตมาไปร่วมบรรเลงพิณพาทย์ทีว ัดโตนดอีก และคุณหลวงธาราสั งไว้ให้เลยไป

เล่นพิณพาทย์ทีคลองเชือกหนังทีวัดอะไร อาตมาลืมชือแล้ว มีงานศพ ๗ วัน ๗ คืน เป็นศพของเศรษฐีใน

บ้านสวนแถบนั น คนอืนๆ ในวงพิณพาทย์ไปกันก่อนแล้ว เหลือแต่อาตมานอนหลับเผลอไป หลวงตาในว ัด

มาเห็นเข้า จึงคิดแก้แค้น ยุให้เด็กวัด ๗ – ๘ คนมารุมเตะ ต่อย ทําร้ายอาตมา อาตมาจึงวิงไปแพท่านํ า เกิดชก

ต่อยกันชุลมุน มีพระหลวงตาคอยเชียร์ยุยงให้รุมอาตมา จะเอาให้ตาย อาตมาตัวคนเดียว ตกเป็นฝ่าย

เสียเปรียบ สู้ไม่ไหว กําลังเสียทีอยู่ 
 พอดีโยมหมันพายเรือผ่านมาพบเข้า จึงร้องตะโกนขึ นว่า “เออ พระช่วยยุให้เด็กมันต่อยกันทําไมวะ 

เฮ้ย พวกนีหยุดๆ ไปรุมเขาทําไมกันคนเดียว หยุดนะ ”ๆ โยมหมันขึนจากเรือ ไปช่วยกันอาตมาออกมาจาก

กลุ่มเด็กว ัด แล้วจูงมืออาตมาลงเรือ พายไปบ้าน ให้อาบนํ าอาบท่าล้างเนือตัวทีมอมแมมจากการถูกรุม แล้ว

เรียกอาตมาว่า “อาตี กินข้าวกินปลาให้อิมก่อนนะ” ก่อนทีอาตมาจะไหว้กราบลาทุกคนจากมา อาตมายัง

จดจําพระคุณนีไม่ลืมเลือน จ ําได้ว่า เจ๊ใหญ่ เป็นคนหุงข้าวให้กิน บ้านนี มีลูกสาวสามคน แม้ว่าบ้านจะเป็น

กระต๊อบหลังเล็กๆ แต่สะอาดสะอ้าน จัดวางของใช้เป็นระเบียบเรียบร้อย อาตมาจากคลองสวนอ้อยมาด้วย

จิตสํานึกในบุญคุณตลอดมา 
 เมือหลวงธาราและคุณนายห่วงได้สินชีวิตลงแล้ว อาตมาได้เดินทางไปอยู่อาศัยกับบ้านคุณลุงศร 

ศิลป-บรรเลง ต่อมาก็ได้เป็นหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ หลังวัดสระเกศ ทีเรียกกันว่าบ้านบาตร อีก ๑ ปีเศษ ซึง

ได้มารู้จ ักและเป็นเพือนกับ ดร.อุทิศ นาคสว ัสดิ  ทีนี 
 ว ันปีได้ผ่านพ้นมานาน อาตมาก็ไม่ได้ไปทีบ้านสวนคลองบางแวกอีกเลย จนกระทั งมาบวชในร่มกา

สาวพัสตร์มีอายุเข้าสู่ว ัยชรานีแล้ว ถึงคราวทีกงล้อแห่งกรรมได้เวียนมาบรรจบกันอีก โยมสุนีย์ พันธสุภร ได้

นิมนต์อาตมาว่า จะทําบุญวันเกิดคุณแม่ผัน เมือประมาณปี ๒๕๒๙ หรือปี ๒๕๓๐ นีแหละ อาตมาก็รับ

นิมนต์ เพราะเห็นโยมสุนีย์แล้วรู้สึกว่าคงจะเคยเป็นญาติของเรามาก่อน จึงได้มีโอกาสไปบ้านโยมสุนีย์ ใน

วันทําบุญวันนั นมีหลวงพ่อมาหลายรูป เห็นมีหลวงพ่อวิชัย หลวงปู ่ บุดดา อาตมาได้เข้าไปนั งในห้องพระ

ของบ้านโยมสุนีย์ ได้เห็นรูปคุณโยมหมัน ครั งแรกก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นคุ ้นหน้าทีไหนมาก่อน นึกไปนึกมา

ก็จ ําได้ จึงถามโยมสุนีย์ว่า รูปนี คือรูปของใคร โยมสุนีย์ตอบว่าเป็นเตียของโยมสุนีย์เอง สอบถามชือแล้ว

ตรงกัน เป็นคนเดียวกันแน่  



 นีแหละมนุษย์เรา เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในว ัฏฏสงสาร ไม่ตายจากกันแล้ว ต้องได้พบ มาใช้หนีบุญคุณ

กันต่อไป อาตมาไม่เคยลืมพระคุณเลย ถ้าไม่ได้โยมหมันผู ้นี อาตมาต้องตายไปนานแล้ว เพราะหลวงตาวัด

โตนดยุให้ลูกศิษย์เอามีดแทงอาตมาให้ตาย แล้วถีบลงนําไป โยมหมันมาช่วยไว้ จึงขอสดุดีคุณงามความดีของ

โยมหมั นไว้  ณ ทีนีด้วย 
 คุณโยมหมันเป็นคนใจดี มีความอารีอารอบเอือเฟือเผือแผ่จากคลองบางแวก คลองเชือกหนัง คลอง

วัดโตนด ตลอดจรดคลองนอก มีคนรู้จักโยมหมั นตลอด เป็นทั งหมอดูโหงวเฮ้ง หมอกวาดยา ยาจีน ยาไทย 

เป็นหมด ใครจะยากดีมีจนอย่างไร โยมหมั นช่วยเหลือตลอดรายการ ขอให้หลาน  ๆจดจําไว้ มีนํ าใจเหมือน

โยมหมั น อายุจะได้มั นขว ัญยืนตลอดไป 
 ค ําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกว่า เวียนว่ายตายแล้วก็เกิด เกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วมา

เกิด เกิดแล้วมาเจอกัน ถ้าคนไหนมีความสัมพันธ์กันทางอยู่ร่วมกัน ตักบาตรร่วมขันกัน หรือได้มาบําเพ็ญ

กุศลมาเป็นญาติพีน้องร่วมกัน ก็ต้องมาเจอกัน ก็คงจะเป็นประการฉะนี  อาตมาก็ต้องมาใช้หนี  เพราะไปกิน

ข้าวของโยมผัน แซ่ตั งถึง ๓ ครั ง แล้วโยมเจ๊ใหญ่ทีหุงข้าวให้รับประทานจําได้แม่นย ํา 
 ท่านทั งหลาย อดีตชาติของคนเราทํางานร่วมกันมาแล้วต้องไปพบกัน มีสายสัมพันธ์เป็นอันหนึงอัน

เดียวกัน จิตใจตรงกันเป็นญาติกัน ถ ้าจิตใจไม่ตรงกันมีความเห็นไม่ตรงกัน ส่วนมากจะเป็นศัตรูเป็นอริกัน มี

อะไรขัดแย้งกันเสมอ คงจะไม่เป็นญาติกันในพระพุทธศาสนาแน่นอน 
 เพือนๆ รุ่นเดียวกนัก็คงจะมีโยมผันเท่านั น คนอืนหมดแล้ว ล้มหายตายจากกันไป ญาติโยมทั งหลาย 

คนเป็นพระเอก นางเอก ในละครชีวิต ถึงคราวอับจนต้องมีคนมาช่วย อาตมานีถึงคราวตายก็ไม่ตาย นีคือ

สาเหตุทีอาตมามาสนิทกับบ้านนี  จึงขอเล่าความแต่เดิมมา และเป็นมงคลแก่ลูกหลาน ได้รับรู้เรืองของโยม

ผัน ทีผจญชีวิตมาอย่างลําบาก ล ําบน จนสามารถสอนลูกหลานให้มีหลักฐานมันคง  
 ท่านทั งหลาย พ่อเปรียบเป็นรั วบ้านให้ความแน่นหนา ไม่ให้ใครมารังแกลูกได้ แม่เปรียบเป็นอาคาร

มั นคงในจิตใจ เช่นโยมผัน ลูกทุกคนเป็นเฟอร์นิเจอร์ประด ับบ้าน เป็นอาเสียทุกคน เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี 

ทรัพย์สมบัติจึงมั นคง เหมือนโยมหมั น “ตระกูลมั นการโชค” การตัวนี หมายความว่า การกิจ กิจการใดๆ ให้

มีชอบ ต้องโฉลกดี วันนี เรามารวมนํ าใจส่งเสริมโยมผัน อาตมาขอชมนํ าใจของญาติพีน้องทุกคน คือตอนที

โยมผันไปอยู่โรงพยาบาล ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน จิตใจของคุณแม่ คุณย่า คุณยาย ก็ชืนใจ แค่ละคน

ผลัดกันมารับประทานกับคุณโยมผันทุกว ัน ความชืนใจก็บังเกิด เป็นการต่ออายุม ั นขว ัญยืนสืบต่อไปถึง ๑๐๐ 

ปี ด้วยกุศลบุญราศี ใครเป็นแม่เป็นพ่อ มีลูกหลานหมั นไปมาหาสู่พ่อแม่ ก็ชืนใจ ลูกหลานโปรดจําไว้ เมือ

แยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้ว  อย่าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมือไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงว ันเกิดของ

ลูกหลาน อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ากินเหล้า เมาสุรา เฮโลกันเข้าโฮเต็ล ไม่เข้าเรือง ต้องไป

หาพ่อแม่ของเราก่อน ถึงไม่มีอะไรไปฝาก แค่เห็นหน้าลูกหลานก็ชืนใจแล้ว 
 อาตมาภาพขออนุโมทนากับลูกหลานของคุณโยมผัน ทีมีสายสัมพันธ์เป็นอันหนึงอันเดียวกัน และ

พีน้องทุกคนรักใคร่กันดีเหลือเกิน ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน ปรึกษาปรองดองกัน พีสอนน้อง น้องก็เชือฟังพี 

เช่น โยมสมจิตร เป็นต้น เป็นทีเชือถือของน้อง อาตมาขออวยพรโยมผัน ให้มีอายุมั นขว ัญยืนตลอดไป 



 ในพิธีวันนี  เรียกได้ว่าเป็นมงคลชีวิต ชีวิตของท่านผู้มีกตัญ ูกตเวทีรู้นํ าใจของพ่อ ของแม่ เรียกว่า

กตเวที ท่านจะสมความปรารถนาทุกประการ อาตมาภาพและคณะสงฆ์ว ันนี  ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย 

และบุญกุศลของท่านทั งหลายทีบําเพ็ญมาในว ันนี  และครั งอดีตจงมาประมวลรวมลงทีคุณโยมผัน ในวันนี

ด้วย 
 ขอทุกๆ ท่านทีมาบําเพ็ญกุศลได้ต ั งกัลยาณจิตอุทิศส่วนกุศลเทวตาพลีว ันเกิด เทวดา ของปู ่ ย่า ตายาย 

บิดา มารดา ขอให้ท่านมีอายุมั นขว ัญยืนสืบไป และพรนั นจะได้กล ับมาสู่ลูกหลาน และขอทุกๆ ท่านทีมา

ร่วมงานในว ันนี  จงสวัสดีมีชัย เจริญด้วยจตุรพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอให้ยืนนาน วรรโณผิวพรรณผ่องใส 

สุขขังสุขภาพกายอนามัยดีทุกท่าน โรคภัยไข้เจ็บทีมีอยู่ก็ขอให้หาย สิงทั งหลายทีคิดไว้ในบัดนี  และจะคิด

ต่อไปในโอกาสหน้า จงบันดาลให้เกิดความสําเร็จ สมเจตจํานงมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูป ทุกนามเทอญ 

สาธุ ขอเจริญพร 
 

ถอดเทปโดย 
เสาวลักษณ์ ขันติดลกวงษา 

๒๓ ก.ย. ๓๓ เวลา ๒๓.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุทีข้าพเจ้านับถือหลวงพ่อจรัญ 
ทัศนีย์ ตระกูลพัว 

๑๕ เม.ย. ๓๓ 
 
 เรืองนี เป็นชีวิตจริงของดิฉัน ดิฉันเป็นชาวคริสต์มาแต่กําเนิด พอเรียนจบม. ๖ ทีโรงเรียนเจริญ

ราษฎร์   อ.เมือง จ.แพร่ ซึงเป็นโรงเรียนคริสต์ ก็มาเป็นครูอยู่ที ร.ร.กิตติคุณ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

ซึงเป็นโรงเรียนคริสต์เช่นเดียวกัน 
 พอมีครอบครัว ก็ลาออกมาอยู่กับครอบครัวทีบ้านพ่อของสามี พ่อเป็นช่างก่อสร้างโบสถ์ ว ัดแรก

ของดิฉันทีมีโอกาสเข้ามาช่วยสร้างก็คือ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้ทาสีโบสถ์ ผสมปูนตามทีพ่อ

สอน (พ่อของสามี) 
 ทีว ัดนี  ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักหลวงพ่อพระอาจารย์จรัญ เมือ พ.ศ. ๒๔๙๘ พ่อได้พามากราบนมัสการ

ท่านและกราบท่านอาจารย์ช่อ ท่านเป็นเจ้าอาวาสซึงแก่แล้ว และหลังของท่านค่อมมาก ดิฉันก็ยกมือไหว้

ธรรมดา พ่อก็มอง 
 พ่อได้พามาทีว ัดแจ้งพรหมนคร พาไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสซึงแก่แล้ว ดิฉันกับน้องสาวก็ยืนไหว้

อีก พ่อก็เลยดุว่า การเคารพพระผู ้ใหญ่ต้องกราบ ดิฉันก็คิดอยู่ในใจว่า เราเป็นคริสต์จะกราบพระไม่ได้ มันผิด

ศีลของชาวคริสต์ ตอนนั นดิฉันย ังเป็นคริสต์อยู่ 
 พ่อรับเหมาก่อสร้างทั ง ๓ วัด คือ ว ัดแจงพรหมนคร วัดกลางพรหมนคร และวัดพรหมบุรี อยู่ในเขต

อําเภอพรหมบุรีทั ง ๓ วัด 
 ดิฉันก็เดินจากว ัดโน้นมาว ัดนี  แล้วแต่ว ัดไหนจะมีงานให้ทํา แต่ต้องกลับมานอนทีวัดพรหมบุรี 
 เมือก่อนนี การรับเหมาก่อสร้าง ทําตามเงินทีทางว ัดจะหามาได้ ได้เท่าไรก็สร้างไปเท่านั น ดิฉันเลย

ได้ทําวัดโน้นนิด ว ัดนี หน่อย ทํากันสองคนพีน้อง 
 แต่ว ัดพรหมบุรี เป็นว ัดทีดิฉันได้ทํามากทีสุด และก็ได้รู้จ ักพระอาจารย์ทีทําให้ดิฉันมีจิตใจเลือมใส

ศรัทธามาก ไม่เคยคิดจะนับถือ ไม่เคยเชือในความศักดิ สิทธิ  หรืออภินิหาร 
 แต่ดิฉันได้พบได้เห็นพระอาจารย์จรัญ เป็นพระอาจารย์ทีมีจิตเมตตาสูงด้วยคุณธรรม มีวาจา

ศักดิ สิทธิ 
 ธรรมดาแล้ว ดิฉันไม่เคยกราบพระ พระอาจารย์ก็สอนให้ดิฉันเข้าใจว่า ทุกๆ ศาสนาสอนให้เราเป็น

คนดี ดิฉันก็ชักสงสัย คอยติดตามหลวงพ่อ คอยดูหลวงพ่อว่าจะทําอะไร 
 ดิฉันเองกราบพระไม่เป็นเลย และคําพระก็ไม่เคยทราบ เคยได้เรียนมา แต่ไม่เคยสนใจ 
 เดิมทีดิฉันไม่เคยเห็นพระทีมีแต่เมตตาจิต คิดแต่จะช่วยคนโน้นคนนี  บิณฑบาตมาได้ก็มาแบ่งให้

ดิฉัน น้องและคนงานได้ทานด้วยกัน 
 ท่านหาเงินสร้างโบสถ์ ท่านก็ไปของท่าน ดิฉันกับน้องก็ทานข้าวก้นบาตรของหลวงพ่อทุกวันทั ง

เช้าและเพล เพราะขณะทีทํางานทีวัดพรหมบุรีนั น มีดิฉัน น้องสาวและเด็กผู ้ชายอีก ๑ คนค้างทีว ัดพรหมบุรี 



 มีอยู่ว ันหนึงดิฉันต้องไปซือของทีปากบาง ก็เดินไป สมัยนั นย ังไม่มีถนน เดินตัดท้องนามา มีต้น

โพธิ ใหญ่อยู่ ๒ ต้น 
 พอถึงตลาดปากบาง สุนัขทีตลาดกัดเข้าทั ง ๓ เขี ยวเลย แผลฉกรรจ์มาก ทั งเลือดทั งมันอุดแผล 
 ดิฉันตกใจและกลัว เดินร้องไห้ตั งแต่ปากบางจนถึงวัดพรหมบุรี 
 พอถึงว ัด ดิฉันก็เดินร้องไห้ขึ นบนกุฏิหลวงพ่อ ทั งเจ็บทั งกลัวว่าสุนัขจะเป็นบ้าหรือเปล่า เพราะสัตว

แพทย์ทีตลาดไม่มี 
 หลวงพ่อก็พูดกับดิฉนัว่า เดียวนะ จะดูว่าสุนัขเป็นบ้าหรือเปล่า ท่านก็จุดธูปเข้าห้องพระเลย แล้วก็

บอกดิฉันว่า สุนัขสีนวลๆ ใช่ไหม ไม่บ้าหรอก เดียวจะเอาเกลือเหยียบให ้
 ดิฉันก็รับปากว่า “ค่ะ” แต่ในใจคิดว่าว ันรุ่งขึ นจะเข้ามาจังหว ัดสิงห์บุรี หรือกลับดอนเมือง เพือฉีด

ยากันบาดทะยัก 
 หลวงพ่อถามว่า “จะเอากีว ันหาย” ดิฉันไม่เคยเชือว่าเอาเกลือวางและเอาเท้าเหยียบแล้วจะหาย ที

ท่านถามดิฉันตอนนั น ดิฉันย ังไม่ทราบว่าท่านมีวิชาอาคม ก็ตอบลองดีไปว่า “ขอว ั นเดียวหาย” เพราะแผล

สุนัขกัดจมเขี ยวเลยทั ง ๓ แผล 
 ท่านก็ขอให้โยมพ่อของท่านนําเกลือมาเม็ดหนึง วางลงบนใบตอง แล้วเอามาพาดทีแผลสุนัขกัดท่าน

ก็ เหยียบบนใบตอง แล้วเหยียบทีเกลือ ดิฉันก็อมยิม เพราะไม่มีความเชือเลย  
 พอตืนนอนขึ นมาตอนเช้า แผลทัง ๓ แผลราบเรียบ มีแต่รอย ไม่มีเลือดออก ไม่มีมันจุกหรือรอยฉีก

ของแผล หรือรอยลึกเลย เป็นผิวหนังเรียบๆ แต่มีรอยเท่านัน เดียวนีแผลนันยังอยู ่
 อยู่มาอีกหน่อย ทีเท้าของดิฉันเป็นรอยชํ า เพราะเหยียบกระเบืองมาก รู้สึกเจ็บปวดมาก ท่านพระ

อาจารย์จรัญย ังเมตตารักษาให้อีก 
 ดิฉันบอกวา่ ดิฉันกลัวการผ่าตัดมาก เพราะรอยชํ าต้องผ่าเอาหัวออก ท่านบอกกับดิฉันว่า จะรักษา

ให้โดยไม่ต้องผ่า ตอนนี ดิฉันเลือมใสท่านแล้ว ก็รับปาก 
 หลวงพ่อก็เผากระเบืองแผ่นเล็กๆ นาบตรงจุดของรองชํ า เอานํ ามันมนต์ของท่านทา ท่านก็พูดว่าไม่

ร้อน ดิฉันก็หลับตา เพราะทนดูไม่ได้ พอนาบเสร็จ ทานํ ามันมนต์ พอทุเลาเจ็บปวดไปบ้าง 
 พอได้ ๓ ว ัน หัวฝีแตกเองและก็ไม่เจ็บด้วย ดิฉนัก็เคารพนับถือท่านขึ นทุกว ัน หัดกราบพระ กราบ

หลวงพ่อทุกวัน ขอเป็นลูกศิษย์ หัดพูดกับพระดีๆ ให้ถูกต้อง พอเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว ท่านทําอะไรก็ช่วย

ติดตามดู มีดิฉัน น้องสาว และน้องชายติดตามดูแบบเป็นลูกศิษย์เลย 
 เหตุทีดิฉันต้องติดตามดูหลวงพ่อ เพราะดิฉันเป็นคริสต์ ไม่เคยเข้าวัด แต่ไปดูงานในว ัด พระสงฆ์

ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่เคยเห็น พอมาได้พบได้เห็นหลวงพ่อในสิงทีไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ เหมือนกับท่านแสดง

อภินิหารให้ดู 
 มีคนมาหาหลวงพ่อบอกว่าโดนของ หลวงพ่อก็เอาแป้งคลึงตรงนั น ท่องคาถา พอเอาแป้งมาหักดู 

ปรากฏว่ามีตะปูอยู่ข้างใน 



 บางคนก็มีคนมาให้หลวงพ่อทํานํ ามัน หลวงพ่อก็ทํากระทะทองเหลือง ใบไม่ใหญ่มากนัก หลวงพ่อ

ก็ทอดไพร แล้วก็ท่องคาถานํ ามันเดือด ไพรกรอบ ท่านก็ต ักให้พวกทีมาหาท่าน 
 น้องสาวของดิฉันเขาเข้มแข็ง พอหลวงพ่อตักให้ กําล ังเดือดนะ เขาเทลงคอเลย ดิฉันนึกใจใจว่าร้อน

ตายแน่เลย หลวงพ่อก็ตักมาให้ดิฉัน ดิฉันก็ล ังเลไม่กล้าเทลงคอ 
 หลวงพ่อบอกว่า เอามือจุ่มดูซิ เมือลองจุ่มดู ปรากฏว่าไม่ร้อนจริงๆ ต ั งแต่นั นมาดิฉันก็ยอมกินนํ ามัน

มนต์ และรดนํ ามนต์จากหลวงพ่อมาตลอด 
 สมัยนั นหลวงพ่อเป็นคนดุ มีพระทีวัดแจ้งฯ มาเทียว เป็นพระทีเป็นทหารบกมาบวชแค่ ๑๕ ว ัน มา

เทียวหาน้องสาวดิฉันทีว ัดพรหมบุรี เรากําล ังทํางานกันอยู่ พระพูดว่า “นํ าว ัดพรหมฯ หวานนะ” 
 หลวงพ่อออกมาเลย ถามว่า “บวชอยู่ว ัดไหน” พระทีเป็นทหารก็บอกว่า “อยู่ว ัดแจ้งฯ” หลวงพ่อ

บอกว่า “ถ้าเป็นพระว ัดนี  พูดแบบนี จะตบให้ฟันร่วงเลย” ดิฉันก็เลยกล ัว ไม่ค่อยกล้าพูด หรือทําอะไร 
 ท่านหัดให้กราบพระ จะขออะไรท่านต้องกราบก่อน ตอนนั นการกราบพระก็ผิดศีลนะ ศาสนา

คริสต์มีศีล ๑๐ ข้อ ทุกศาสนาสอนดีทั งนั น แต่ปฏิบัติไปคนละแนวเท่านั นเอง 
 อยู่มาว ันหนึง มีครูคนหนึง ดิฉันจําชือเขาไม่ได้แล้ว มาหาหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อช่วย ครูคนนีเป็น

คนดี แต่ถูกเพือนแกล้งใส่ร้าย จะติดคุกติดตะราง หลวงพ่อท่านก็ทราบว่าครูคนนั นดีจริง ก็ช่วย ทําพิธีใน

โบสถ์เลย 
 ตอนนั นโบสถ์ว ัดพรหมบุรีก็ย ังไม่เสร็จ ดิฉันเป็นคนกลัวผีมาก แต่อยากจะดูพิธีกรรมทีหลวงพ่อช่วย

ครูคนนั น อุปกรณ์ก็มีเตาไฟ หม้อต้มยา กาละมัง 
 ครูคนนั นก็นั งตรงหน้าหลวงพ่อ ดิฉันและน้องสาวนั งข้างหล ังหลวงพ่อ มองยาทีหลวงพ่อต้ม แล้วก็

ให้ครูอธิษฐานเอาเอง หลวงพ่อก็สวดมนต์ไป จนยาหม้อนั นเดือด ท่านก็เทยาออกจากหม้อลงในกาละมังจน

หมด 
 แล้วหลวงพ่อก็หลับตาสวดมนต์ เอามือเคาะทีหม้อ ทังนําทังยาในกาละมังวิงกลับเข้าหม้อหมด 

หลวงพ่อก็ให้หม้อยาครูคนนั นไป 
 ตอนหลังดิฉันพบครูคนนั น ครูบอกว่า ไม่มีเรืองอะไร แคล้วคลาดไปเลย ดิฉันก็เกิดความคิดว่า พระ

อาจารย์องค์นี มีวาจาศักดิ สิทธิ  และย ังท่องคาถาให้นํ าวิ งเข้าหม้อได้ 
 ท่านเคยให้ราชสีห์ดิฉันมา ๑ ตัว ทําด้วยงาช้าง ท่านบอกว่า ดิฉันนะสุนัขชอบกัด ดิฉันก็ห้อยคออยู่

ตลอดเวลา พอมีบุตรชาย ให้ไปห้อยคอ เลยทําหายไปเลย พระนางพญา ๑ องค์ เป็นพระผง ท่านมีวาจา

ศักดิ สิทธิ จริง ท่านบอกดิฉันว่า โยนพระเถอะ ไม่แตกหรอก ดิฉันก็ลองโยนทันที ปรากฏไม่แตก แต่พอ

น้องชายโยนบ้าง แตกละเอียดเลย สมัยนั นท่านย ังไม่เป็นทีรู้จ ักแพร่หลายนัก เรืองนี เกิดขึ นเมือ พ.ศ.๒๔๙๘ 

– ๒๔๙๙ ผ่านมา ๓๒ ปีแล้ว 
 ตอนนั นดิฉันก็มาคิดว่า การเป็นชาวพุทธแล้วเคร่งในศาสนาแล้ว ผลแห่งกรรมดี ความดี ทําให้หลวง

พ่อมีวาจาศักด์สิทธิ  ดิฉันอยู่ทํางานว ัดแค่ ๖ เดือน พอทํางานโบสถ์เสร็จก็กลับมาอยู่ดอนเมือง 



 ต ั งแต่นั นมาจะทําอะไรก็ต้องมาถามท่านเป็นประจํา ดิฉันก็เป็นชาวพุทธเต็มตัวแล้ว และมาเยียม

เยียนท่านบ้างบางโอกาส  
 ผ่านมาได้ ๓๐ ปี พอย่างเข้าปีพ.ศ.๒๕๒๙ ชีวิตดิฉันก็เริมมีมรสุม ดิฉันก็ร้องไห้มาหาหลวงพ่อ พอ

หลวงพ่อเห็นดิฉัน ท่านก็บอกว่า  
 “ทัศนีย์ เธอมาถือศลี นั งวิปัสสนากรรมฐานสักอาทิตย์หนึงเถอะ” 
 ดิฉันก็บอกหลวงพ่อว่า “ไม่เอาละหลวงพ่อ หนูขอไปเทียวแพร่ก่อน กลับมาแล้วค่อยเข้าว ัด” 
 พอไปแพร่ได้ ๓ ว ัน บ้านถูกปล้น บุตรชายถูกพวกโจรฟันด้วยขวานทีศีรษะ บาดเจ็บสาหัส เพือน

บ้านนําส่งโรงพยาบาล ดิฉันต้องสูญเสียทรัพย์สินไปทั งสินเกือบ ๓ แสนบาท 
 พอบุตรชายหายเป็นปกติก็พามากราบหลวงพ่อ ขอเข้ากรรมฐาน ๙ ว ันทั งแม่ทั งลูก เพราะได้

อธิษฐานไว้ว่า ถ้าลูกหายเป็นปกติมีอาการครบ ๓๒ จะพาลูกมาถือศีลด้วย 
 หลวงพ่อเห็นบุตรชายดิฉัน ท่านก็บอกว่า “ทัศนีย์ เธอไม่ต้องเสียดายข้าวของเงินทองเลย เธอได้

ชีวิตลูกของเธอใหม่” ดิฉันก็ตัดใจได ้
 หลวงพ่อบอกให้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เมือก่อนคิดว่าจะทําไม่ได้ แต่พอมาจริง ก็มีแรงศรัทธา

หลวงพ่ออยู่แล้ว ทําให้เกิดมีสติ และทําได้ 
 เริมปฏิบัติ เดิน นั ง สลับกัน ๑๐ นาที และค่อยเพิมขึ นถึง ๑ ชั วโมง ทําให้มีสติดีขึ น เมือเวลามีทุกข์

เกิดขึ น มีเรืองมากระทบจิตใจ ทําให้สงบจิตอารมณ์ได้ไว รู้สึกว่าทําใจได้ 
 ถ้าเกิดโมโหจะคลายได้ไว ทําตามคําขอของหลวงพ่อ ไม่ให้ด่า ไม่ให้ว่า กระทบ กระเทียบ เสียดสี 

เพราะเป็นตัวกรรม ให้แผ่เมตตาตลอด ทําให้ชีวิตมีความสุขขึ น 
 ท่านสอนว่า “เธอรู้ไหม ไอ้ทศกณัฐ์มันหน้าโง่ ฝากหัวใจไว้กับพระฤๅษี ไม่เป็นตัวของตัวเอง เอาไป

ฝากเขา ไว้ใจคนอืน ก็ต้องตายเพระความโง่งมงาย” 
 ตอนแรกดิฉันไม่ได้คิด พอมาพิจารณาดู โธ่เอ๋ย หลวงพ่อว่าเรานีเอง งมงาย เอาหัวใจไปฝากไว้กับ

คนอืน ดิฉันเองไม่มีใครแล้ว จําค ําสังสอนของหลวงพ่อไว้ และพยายามปฏิบัติตาม ได้บ้างเพียงเล็กน้อยก็ย ัง

ดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเลย แต่ให้ดีจริงๆ ต้องปฏิบัติให้ต่อเนืองโดยตลอด แล้วก็จะมีความสุขทางใจ 
 ทีเล่ามานี ผ่านมา ๓๐ ปีแล้ว สิงทีประสบพบเห็นเป็นเรืองจริงทุกประการ ถามท่านดูได้ แต่เดียวนี

ท่านมีแต่แผ่เมตตาให้เท่านัน 
 ดิฉันมีเพียงพระอาจารย์องค์นี เพียงองค์เดียวมาตลอด เป็นทั งพระอาจารย์ เป็นทั งหลวงพ่อ ทีดิฉัน

เคารพเชือฟังมาจนทุกว ันนี 
 ดิฉันขอพึงบารมีแห่งความเมตตาจิตของท่านเป็นทีพึงทางใจจนตราบชีวิตจะหาไม่ เพราะบารมีแห่ง

อํานาจเมตตาจิตของพระอาจารย์ มีพระคุณต่อชีวิตของดิฉันให้พบแสงสว่างแห่งชีวิต และเดินถูกทาง ด้วย

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเป็นชาวพุทธของดิฉัน มีคุณค่าอยู่ตรงนีนีเอง  



 ทัศนีย์ ตระกูลพัว 

                       ๑๕๑ ซอยคุ้มครอง ๓

        กม. ๒๗ ต.คูคต 
             จ.ปทุมธานี 

 
บันทึกของหลวงพ่อ 

 
 ข้อความทีคณุทัศนีย์ ตระกูลพัว ได้เล่ามานี เป็นเหตุการณ์อดีตเมือครั ง พ.ศ.๒๔๙๘ ทีอาตมากําล ัง

สร้างอุโบสถอยู่ ณ ว ัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเวลา ๓๖ ปีเศษแล้ว เป็นความจริงของคุณทัศนีย์ 

ตระกูลพัว ทุกประการ ด้วยอํานาจจิตนั นเองและอํานาจพุทธานุภาพ – ธรรมมานุภาพ – สังฆานุภาพ ของ

คุณพระรัตนตรัย เป็นไปได้แน่นอน เพราะคุณทัศนีย์นั นเป็นชาวคริสต์ ให้คุณทัศนีย์เห็นว่าทางพระสงฆ์ใน

ศาสนาพุทธนั นเต็มไปด้วยเมตตาธรรม ได้ช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่จ ํากัดเขต เพศ ว ั ย ช่วยแผ่

เมตตาไปทั งนั นไปทุกๆ คน จะเป็นศาสนาใดก็ตาม ถ ้าช่วยได้ช่วยทั งนั นทีไม่ผิดธรรมวินัยสงฆ์ และ

กฎหมายบ้านเมือง ยินดีมีเมตตาแผ่ให้ทั งนั น ให้คุณทัศนีย์ ตระกูลพัวเห็นว่าศาสนาพุทธช่วยด้วยเมตตา ด้วย

ความบริสุทธิ  ไม่อคติใดๆ และไม่มีเคลือบแฝง และไม่หว ั งผลตอบแทนแต่ประการใด ทําให้คุณทัศนีย์เห็น

ความดีของพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลือมใสศรัทธาอย่างแท้จริง ยอมนับถือเพราะมีเหตุมีผลพอจะเชือถือ

ได้แล้ว จึงขอเคารพนับถือต่อไป เห็นว่าทีนับถือก็เพราะว่าเป็นทีพึงของเขาได้แน่นอน 
 แต่อภินิหารแบบนัน อาตมาได้เลิกล้มไปแล้ว เอาความจริงของพระพุทธเจ้ามาสอนดีกว่า นันคือ

สอนให้คนมีปัญญาไม่ให้งมงายหลงใหลอยู่ในสิงทีไร้สาระ สอนให้คนช่วยตัวเอง พึงตัวเอง และสอนตัวเอง

ได้ นันคือ วิปัสสนากรรมฐาน 
          พระภาวนาวิสุทธิคุณ

               ว ัดอ ัมพว ัน 

 
 
 
 
 
 



อานิสงส์ปฏิบัติกรรมฐาน 
เอือมทิพย์ คงเพ็ชร 

๒๖ ต.ค. ๓๒ 
 
 ดิฉันชือ น.ส.เอือมทิพย์ คงเพ็ชร ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ

รัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และนักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีสังคม ดิฉัน

ไม่ใช่คนดีมาตั งแต่เด็ก อะไรเป็นสาเหตุให้ดิฉันเรียนปริญญาโททั ง ๒ แห่งนีได้ และอะไรเป็นสาเหตุให้

ดิฉันหันมาปฏิบัติกรรมฐาน อานิสงส์ของการปฏิบัติกรรมฐานทําให้นิสัยใจคอของดิฉันเปลียนไป ลองอ่าน

ดูซิคะ 
 ดิฉันเป็นลูกของ พ.อ.(พิเศษ) ประเวศร์ และ นางอัครเนตร คงเพ็ชร คุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ของ

หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณตั งแต่ดิฉันย ังเล็กอยู่มาก ดิฉันจําได้ทุกครั งทีมาวัดจะได้ยินหลวงพ่อเทศน์อยู่

เสมอว่า บุญบาปสามารถจะเพิมขึ นและหมดไปได้ บุญเปรียบเสมือนกระแสไฟทีอยู่ในหม้อแบตเตอรี ถ้าเรา

ใช้ไปเรือยๆ กระแสไฟก็จะค่อยๆ หมดไป เพราะเราใช้บุญเก่า บุญใหม่ไม่เคยสร้าง เมือบุญหมดเหลือแต่บาป 

ชีวิตจะแตกแหลกเหลวหาทีดีไม่ได้ เพราะฉะนันควรรีบชาร์ตไฟเข้าหม้อแบตเตอรีซะ ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่า

หลวงพ่อพูดให้ดิฉัน เพราะความตายกําล ังมาถึงดิฉันแล้ว ลางร้ายเริมปรากฎเข้ามาในชีวิตของดิฉัน อะไร

เป็นสิงบอกเหตุให้ดิฉันมาปฏิบัติกรรมฐาน 
 ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ อยู่มาวันหนึง ดิฉันทะเลาะกับน้องสาวอย่างแรง ดิฉันโกรธมากทีน้องสาวเถียง 

จึงผลักอกน้องเซถลาหกล้มส่งเสียงร้องไห้ล ั นบ้าน คุณแม่ทนไม่ไหวหยิบไม้มาหวดดิฉันอย่างแรง ๒ ที 

ความรู้สึกขณะนั นเจ็บมากและเสียใจทีแม่ตีดิฉันคนเดียว จึงเถียงแม่ไปทันทีว่า “แม่ไม่ยุติธรรม ทําไมตีหนู

คนเดียว หนูเถียงคนเดียวได้หรือ ทําไมแม่ไม่ตีทั งคู่ ถ้างั นพีก็ไม่เป็นพีนะซิ” คุณแม่ว่า “ยังเถียงอีก” พูด

แล้วยกไม้จะตีดิฉันอีก ดีทีดิฉันหลบได้ทัน จึงเถียงแม่ต่อไปอีกว่า “ต่อไปนี จะไม่อยู่บ้านนี แล้ว จะไปอยู่กับ

พีทีเมืองจันท”์ แล้วก็ไปเก็บเสือผ้า  
 ตกดึกยิงคิดยิงกลัว ความกล้าหายไป ความกลัวเข้ามาแทนที ดิฉันคิดว่าเมืองจ ันท์มันอยู่ตรงไหน 

จะต้องไปขึ นรถทีเอกมัย แล้วเอกมัยอยู่ตรงไหน? ดิฉันไม่รู้จัก ยิงคิดยิงกลัว จะไปอยู่ก ับเพือน ก็คิดไม่ออก

ว่าจะไปอยู่กับใคร จึงตัดสินใจไปจุดธูปเทียนหน้าพระว่า “ท่านเจ้าขา ช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากอยู่บ้าน แม่ไม่

รักหนู รักแตน่้อง หนูไม่รู้จะไปทีไหนดี หลวงพ่อช่วยชีทางให้หนูด ้วย หนูควรจะไปอยู่ก ับใคร หนูง่วงนอน 

ตืนเช้าขึ นมา หนูนึกถึงสิงไหนก่อน หนูจะไปทีนั นทันที” ตอนเช้าดิฉันอาบนํ า ในใจของดิฉันนึกถึงแต่ไป

วัดอัมพว ัน ไปว ัดอัมพว ัน ดิฉันตกใจนึกขึ นได้ เมือคืนอธิษฐานจิตต่อหน้าพระ ขอให้ท่านชี ทางให้ แต่ทําไม

ต้องไปว ัดด้วย? ไม่สนุกเลย เพือนก็ไม่มี จิตมันก็ค้านว่าถ้าไม่ไปเดียวพระหักคอเอานะ จึงแต่งตัวออกจาก

บ้านไปโดยทีพ่อแม่ไม่ทราบว่าดิฉันไปไหน 
 เมือมาถึงว ัดเหมือนหลวงพ่อจะทราบล่วงหน้า ท่านอยู่คอยดิฉัน ทั งๆ ทีมีแขกมาคอยรับหลวงพ่อไป

กทม. ทันทีทีมาถึงหลวงพ่อพูดว่า “อีกหนูทานข้าวมาหรือย ัง” “ย ังค่ะ” “สมประสงค์ หาข้าวให้อีหนูทาน 



เดียวหลวงพ่อกลับ” พีสมประสงค์หาข้าวให้ ดิฉันทานจนอิม ดิฉันจึงเล่าความทุกข์ทีมีอยู่ให้พีสมประสงค์

ฟัง พร้อมทั งพูดว่า แมวตั งใจจะมาอยู่ว ัด จะมาช่วยหลวงพ่อล้างจาน จะมาทํางานทีว ัด พีสมประสงค์ตอบว่า

ไม่ได้หรอก เดียวแม่แกมาเล่นงานหลวงพ่อตาย ถ้างั นไปเข้ากรรมฐาน  
 ดิฉันไม่รู้ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไร ชุดขาวก็ไม่มี ต้องไปยืมแม่ชีใส่ ในขณะนั นกุฏิกรรมฐานสร้าง

เสร็จใหม่ๆ แม่ชีดรุณี สามคํา เป็นผ้าสอนกรรมฐานให้ดิฉัน ว ันแรกในการปฏิบัติเห็นเขานังหลับตากันโดย

กําหนดลมหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ นั งได้ ๑ นาที มันแสนจะนานสําหรับดิฉัน เดินจงกรมก็

อาเจียนเลย แม่ชีดรุณีต้องคอยพยาบาล ว ันแรกดิฉันไม่ได้อะไรมาก ว ันที ๒ จิตใจเริมดีขึ น เริมกําหนดพอง

ยุบได้ ๑๐ – ๑๕ นาที จิตใจเริมคิดถงึแม่ ร้องไห้เลย ในใจคิดว่า แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่ หนูรักแม่ หนูขอโทษทีทํา

ให้แม่เสียใจ หนูจะไม่ทําอีกแล้ว ดิฉันเดินร้องไห้ไปหาแม่ชีขออนุญาตกลับบ้าน แม่ชีตอบว่าไหนๆ ก็มาแล้ว 

ปฏิบัติให้ได้ ๓ วัน ดิฉันคิดถึงแม่ใจจะขาด นอนร้องไห้ทุกคืน เมือว ันที ๓ มาถึง ดิฉันดีใจทีพรุ่งนี จะได้กลับ

บ้าน ระหว่างทีคิดอยู่นั น มีเสียงเคาะประตูเหลือบดูนาฬิกา ๕ ทุ่มแล้ว เมือเปิดประตูออกมาพบพีอุ่นเรือนพูด

กับดิฉันว่า “หลวงพ่อให้กลับบ้าน เปลียนเสือผ้าแล้วไปพบทีกุฏิหลวงพ่อ” เมือไปถึงได้ยินหลวงพ่อสั งพี

อุ่นเรือนว่า “อุ่นเรือนส่งให้ถงึบ้านนะ ส่งให้ถึงบันไดหน้าบ้านได้ยิงดี ต้องให้พ่อแม่เขาออกมารับรู้ก่อนนะ 

ว่าใครมาส่ง แล้วพรุ่งนี มารายงานด้วยว่าเรียบร้อยหรือเปล่า”  ดิฉันตืนตันใจ นํ าตาไหลพรากในความเมตตา

ทีหลวงพ่อให้ดิฉัน 
 จากนั นดิฉันเรียนจบปริญญาตรี และได้ทํางานเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึงในจังหวัดลพบุรี นิสัยเอาแต่

ใจตนเองของดิฉันย ังมีอยู่ ว ันหนึงดิฉันถูกหัวหน้าฝ่ายตําหนิว่าดิฉันไม่ดูแลเด็ก ดิฉันโกรธเขา ขาดโรงเรียน

ไปเฉยๆ ๓ วัน ไปวัดอัมพว ัน ระหว่างปฏิบัติกรรมฐานทีหน้าว ัดมีโรงเรียน เสียงเด็กอ่านหนังสือและท่อง

สูตรคูณส่งเสียงดัง ดิฉันกําหนดเสียงหนอ เสียงหนอ จิตมันบอกว่าเด็กอ่านหนังสือ เด็กท่องสูตรคูณเพราะ

เป็นหน้าทีของเขา ดิฉันย้อนมาทีตนเองว่า เราเป็นครู เราทําเช่นนี ถูกหรือ เราทิงเด็ก ขาดความรับผิดชอบ 

ทําไมเด็กต้องมารับผิดชอบการกระทําของเรา คิดได้เช่นนี จึงขออนุญาตแม่ชีกลับบ้าน 
 ในปีพ.ศ.๒๕๒๗ ดิฉนัอายุย่างเข ้าเบญจเพศ ดิฉันหารู้ไม่ว่าความตายกําล ังมาถึงตัวดิฉัน จาก

อานิสงส์ของการปฏิบัติกรรมฐานแบบจิมๆ จ ํ าๆ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ตามทีหลวงพ่อเคยเทศน์ไว้  ทําให้ดิฉัน

รอดตายแบบปาฏิหาริย์ เพราะดิฉันตัดสินใจทีจะแต่งงานกับผู ้ชายคนหนึงทีดิฉันคิดว่าเขาเป็นผู ้ชายทีดีทีสุด

ทีดิฉันพบมา แต่แล้วก็ไม่มีว ันนั นสําหรับดิฉันและเขา เพราะเราไม่ใช่เนือคู่กัน เป็นกฎแห่งกรรมทีดิฉันเคย

ทําเขาไว้ในอดีตชาติ เหตุการณ์นี เมือดิฉันนึกย ้อนไปในอดีต ดิฉันเหมือนคนหลงทาง ไม่รู้จะเดินไปทางไหน 

มันมืดไปหมด หลวงพ่อเป็นผู ้ชี ทางให้ ดิฉันเดินไปในทางทีถูกทีสุด ทําให้ดิฉันเกิดเป็นคนใหม่อีกครั ง 

หลวงพ่อคอยเตือนสติพรํ าสอนดิฉันว่า “อีหนูอยากหัวดีไหม” “อยากค่ะ” หลวงพ่อบอกว่าให้ไป “ขัด

ส้วม!” ของเหม็นคือของหอม ของหอมคือของเหม็น เอาไปปฏิบัติ เหมือนหลวงพ่อจะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิด

เหตุการณ์อะไรในอนาคตของดิฉัน ความทีอยากหัวดี จึงนําค ําสั งสอนของไปปฏิบัติทุกประการ ขัดไป

กําหนดสมาธิไป จึงรู้ว่าปริศนาหลวงพ่อให้ดิฉันมันคืออะไร ดิฉันจะทิ งไว้ เป็นปริศนา แก่ผู ้ทีอยากหัวดี 

เรียนเก่งนําไปปฏิบัติ 



 จากนั นดิฉันเริมเบือชีวิต เบือการทํางาน เบือทรัพย์สมบัติต่างๆทีมีอยู่ จึงลาออกจากการเป็นครูในปี 

๒๕๒๙ ซึงเป็นช่วงเข้าพรรษา ดิฉันจึงมาปฏิบัติกรรมฐานทีว ัด ๑ พรรษา ทั งย ังรักษาอุโบสถไม่เคยขาด การ

ปฏิบัติธรรมของดิฉัน ทําให้ดิฉันคิดถึงแม่มากใจแทบขาด แล้ววันพระก็มาถึง หลวงพ่อได้เทศน์รวมๆ ใน

โบสถ์ว่า แม่เปรียบเสมือนพระของลูก ทหารทจีะไปชายแดนไม่ต้องขอพรพระทีไหน ขอจากพ่อแม่เรา 

เพราะเรามีพระอยู่ในใจแล้ว คือพ่อแม่ กลับไปนําดอกไม้ธูปเทียนแพไปขอขมาแม่ โดยเชิญพ่อแม่มานังคู่กัน 

ขอขมาพ่อแม่ว่าลูกเคยทําให้พ่อแม่เสียใจในการกระทําของลูก โดยตั งใจหรือไม่ตั งใจก็ดี ขอให้พ่อแม่ให้

อภัยยกโทษให้ลูกด้วย แล้วกราบเท้าพ่อแม่ ๓ ครั ง ดิฉันกลับไปปฏิบัติตามทุกประการ แล้วกลับมาปฏิบัติ

กรรมฐานตามเดิม ตั งแต่นั นมาดิฉันไม่เคยคิดถึงแม่ใจแทบขาดอีกเลย เพราะพ่อแม่ได้อโหสิกรรมให้ดิฉัน

แล้ว จากนั นชีวิตของดิฉันเริมเปลียนแปลงไป 
 ในปีพ.ศ.๒๕๓๐ ดิฉันได้พบเพือนสมัยเรียนอยู ่ม.ศ.๑ โดยบังเอิญ เขาชวนดิฉันไปเรียนปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีสังคม ดิฉันกลับมาปรึกษาพ่อแม่ว่า พ่อขา – แม่ขา หนูอยากเรียนปริญญาโท คุณพ่อตอบ

ว่า หน้าอย่างนี หรือจะเรียนปริญญาโท คนทีเรียนปริญญาโทนั นต้องขยันนอนดึกตืนเช้า เราขี เกียจหลังยาว

แบบนี  อย่าหว ังว่าจะสอบได้ ดิฉันเสียใจในคําพูดของพ่อ คําพูดของหลวงพ่อผุดขึ นมาในสมองว่า “มือสอง 

เท้าสอง สมองหนึง” ทําให้ดิฉันเกิดความมุมานะ ในทีสุดดิฉันก็พิสูจน์ให้พ่อแม่ได้เห็นว่าดิฉันทําได้ 
 ในปีพ.ศ.๒๕๓๒ วันนั นเป็นว ันโชคดีมากสําหรับดิฉันทีมาว ัดพร้อมกับแม่ พีชาย และน้องสาว 

ดิฉันได้ขอรูปหลวงพ่อแล้วนําไปใส่กรอบกราบไหว้บูชา นําไปกรุงเทพฯ ด้วย ดิฉันมักพูดปรึกษาหลวงพ่อ

เสมอ และได้ค ําตอบทุกครั งทีพูดกับรูปหลวงพ่อ เมือเข้าพรรษาทีผ่านมา ราชการหยุดติดต่อกัน ๕ วัน ดิฉัน

ได้มาปฏิบัติกรรมฐานทีว ัดอย่างจริงจัง เมือกลับกรุงเทพฯ ดิฉันได้ทราบข่าวว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครปริญญาโท ดิฉันเกิดความอยากเรียนขึ นมาอีก จึงกลับไปปรึกษาพ่อแม่ ท ั งสองลงความเห็นว่า

ไม่ให้เรียนต่อจุฬาฯ ดิฉันเสียใจกลับกรุงเทพฯ จึงมาพูดกับรูปหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อขา หนูอยากเรียนจุฬาฯ 

พ่อแม่ไม่ให้หนูเรียน หลวงพ่อส่งหนูนะ” ไม่มีเสียงตอบจากรูปหลวงพ่อ 
 ดิฉันแอบไปสมัครทีจุฬาฯ เหลือเวลาดูหนังสือ ๑ เดือน ดิฉันต้องเรียนและมีงานทํา ทั งย ังต้อง

ค้นคว้าหาข้อมูล ไม่มีเวลาดูหนังสือ จนกระทั งเหลือเวลาอีก ๑ อาทิตย์สอบ ดิฉันคุยกับหลวงพ่อว่า หลวงพ่อ

ขาช่วยหนูด้วยนะ หนูอยากสอบได้ทีจุฬาฯ ทันใดนั นเสียงหลวงพ่อก็ด ังขึ นในโสตประสาทของดิฉันว่า “ไม่

ช่วยตนเองก่อน เทวดาทีไหนจะช่วยได้” ทําให้ดิฉันเกิดแรงจูงใจลุกพรวด หยิบหนังสือสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยาขึ นมาดู ทั งหมดมี ๑๐ บท ดิฉันทําบันทึกสรุป (Short Note) ทันที ๑๐ บทใช้เวลา ๓ วัน เพราะมี

เวลาดูหนังสือตอนกลางคืนเท่านั น เหลือเวลาอีก ๒ วันจะสอบ ทําให้จิตใจของดิฉันร้อนรนกังวลใจ คิด

เสียใจถ้าสอบไม่ได้ ดิฉันจึงพูดกับรูปหลวงพ่อว่า หลวงพ่อขาหนูอยากสอบได้ แต่หนูไม่ได้ดูหนังสือ คิด

แล้วนํ าตาไหล เสียงหลวงพ่อก็ดังขึ นอีกในโสตประสาทว่า “จิตใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ ตกนรกทังเป็นนะ

จ๊ะ” เหมือนอํานาจเหนือธรรมชาติทีมีอิทธิพลต่อจิตใจของดิฉัน ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ หยิบบันทึก (Short 

Note) ขึนมาท่องทั ง ๑๐ บท อ่านไปอ่านมาคิดว่า บทนี ไม่สําค ัญตัดทิ ง บทนีไม่สําค ัญตัดทิ ง เหลือไว้ เพียง ๔ 

บท ดิฉันใช้เวลาทั ง ๒ ว ัน ท่องจนจําขึ นใจทัง ๔ บท ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมือว ันสอบมาถึง ดิฉัน



เห็นข้อสอบทั ง ๕ วิชายิ มอยู่คนเดียวคิดในใจว่า ดิฉันต้องสอบได้แน่ เมือว ันประกาศผลมาถึง ดิฉันสอบได้

เป็นนิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆ เมือพ่อแม่ทราบข่าว ทั ง ๒ ท่านดีใจ และส่งให้ดิฉันเรียน

สมความตั งใจ 
 ท่านทั งหลาย ลองคิดดูซิคะ นีมันอะไรกัน อะไรทีทําให้ดิฉันประสบความสําเร็จเช่นนี  นอกเสียจาก

อานิสงส์ของการปฏิบัติกรรมฐานและบารมีของหลวงพ่อทีช่วยเหลือดิฉันมาตลอด ทีเหมือนคุณพ่อแท้ๆ 

ของดิฉันอีกคน (ดิฉันคิดว่าพ่อ – แม่ให้ชีวิต แต่หลวงพ่อให้อนาคต) ดิฉันตั งสัจจะต่อหน้าสิงศักดิ สิทธิ ทุก

แห่ง    ในว ัดอัมพว ันว่าแม้ชีวิตนีถ้าแลกได้ เมือเวลานั นมาถึง ดิฉันจะแลกให้หลวงพ่อทีดิฉันนับถืออย่างสูง

ด้วยความเต็มใจ ต่อแต่นีไป ดิฉันจะไม่ทําให้คุณพ่อทีให้ชิวิต และหลวงพ่อทีให้อนาคตผิดหว ั งในตัวดิฉัน 

ดิฉันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี  แต่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างช้าๆ แต่มั นคงด้วยการปฏิบัติตามทีหลวงพ่อได้

อบรมสั งสอนดิฉัน คือ การปฏิบัติกรรมฐาน 
 สิงทีดิฉันเล่ามานี เป็นประสบการณ์จากชีวิตจริง ดิฉันคิดว่าคงจะเป็นแนวทางให้ท่านทีสนใจ นําไป

ปฏิบัติตามแต่สิงดีๆ และคงจะเกิดประโยชน์แก่ผู ้สนใจปฏิบัติบ้างไม่มากก็น้อย 
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ชัยนาท เป็นเวลา ๒ ปีเศษ จึงได้สอบโอนมารับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สิงห์บุรี ปัจจุบันกําล ังศึกษาต่อระด ับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เมือกลางปี ๒๕๓๑ ดิฉันได้มีโอกาสสมัครสอบ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (ขณะนั นดํารง

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี) มีผู้สมัครสอบประมาณ ๗๐๐ กว่าคน รับ

ทั งสิน ๓๕ คน 
 เนืองจากดิฉันจบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ มีความต้องการเดินทางไปดูงานและ

แลกเปลียนว ัฒนธรรมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (มาเลเซีย, สิงคโปร์, อนิโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน 

และประเทศญีปุ ่ น) แต่ก็ไม่ได้คาดหว ังอะไรไว้มาก เพราะผู ้สมัครสอบมีเป็นจํานวนมาก 
 และอีกประการหนึง งานทีดิฉันสอบโอนเข้ามาในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ก็ย ังเป็นงานใหม่ ย ัง

ต้องเรียนรู้งานอีกมากมาย เลยไม่ค่อยมีเวลาดูหนังสือ ก็เกิดความกระวนกระวายใจมาก 
 ในช่วงนั นคุณแม่ก็ใหส้วดมนต์ภาวนา ในบทสวดทีท่านพระครูจรัญ ว ัดอ ัมพวัน (พระภาวนาวิสุทธิ

คุณ) ให้คุณแม่สวดอยู่เป็นประจํา 
 ดิฉันก็สวดทุกคืน ตอนแรกๆ ก็ล ําบากเอาการอยู่ เพราะใจหนึงไม่ได้สนใจทางนี  (เพราะต้องสวด

เท่าอายุเกิน ๑) ตอนหลังๆ ก็เคยชิน และใจก็สงบลง อ่านหนังสือได้เข้าใจง่าย 
 พอถึงช่วงใกล้สอบก็เริมไม่สบายใจอีกครั ง เพราะวิตกกังวลกับจํานวนผู้สม ัครสอบว่ามากมาย

เหลือเกิน ก็ไปหาหมอดู คนแรกบอก ต้องเสียเงินจึงจะสอบได้ 
 หมอดูคนทีสองบอกว่า ไม่ต้องไปสอบหรอก สอบอย่างไรก็ไม่ได้ ช่วงนีดวงไม่ค่อยดี ต้องสะเดาะ

เคราะห์  
 คนทีสามก็บอกว่า ดวงเกือบจะดี ถ้าไม่มีคนปัดแข้งปัดขาก็สอบได้ 
 ดิฉันคิดว่าเมือได้สม ัครไปแล้ว ก็ลองไปสอบดู และก็คิดว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถ 
 ช่วงนั นกท่็องบทสวดมนต์ให้สบายใจ แล้วก็มุอ่านหนังสืออย่างหนัก และก็บอกใหคุ้ณแม่ช่วยสวด

มนต์แผ่เมตตาให้ด้วย เป็นกําลังใจอีกทางหนึง 
 เมือถึงว ันสอบ คุณแม่ได้นํารูปโปสการ์ดของพระครูจรัญติดกระเป๋าไปด้วย หล ังจากนั นไม่นาน ก็มี

โทรเลขเรียกตัว ให้นํารูปถ่ายไปทําพาสปอร์ต 



 ช่วงนั นเป็นช่วงทีดีใจมากทีสุดในชีวิต ทคีวามพยายามของตัวเรา ประกอบกับการสวดมนต์ภาวนา 

แผ่เมตตาทีได้ช่วยให้จิตใจสงบ ทําให้ความฝันเป็นจริงขึนมา  
 ในช่วงทีเดินทางครั งแรก จากสนามบินกรุงเทพฯถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ประมาณ ๒ ชั วโมงกว่าๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก จากนั นก็นั งรถเป็นเวลา ๕ ชั วโมงเศษเพือทีจะไปขึ นเรือที

เมืองกวนตัน รัฐปาหัง ซึงเยาวชน ๗ ชาติจะไปรวมกันทีนั น 
 จากนั นก็มีพิธีต้อนรับ และไปพักอยู่กับครอบครัวทีนั นเป็นเวลา ๓ วัน (ในแต่ละประเทศ) ดิฉันก็

สวดมนต์ให้พบแต่ครอบครัวทีดีๆ และก็เป็นจริงทั ง ๖ ชาติทีดิฉันเข้าพัก เป็นครอบครัวทีใจดี น่ารักมาก ซึง

เพือนๆ บางคนก็พบครอบครัวทีไม่ค่อยดี ต้องกล ับมานอนทีเรือ เพราะไม่สามารถพักอยู่ได้ 
 เพือนๆ ก็ถามว่า ทําไมเธอโชคดีจังเลย ทั ง ๖ ประเทศทีเข้าพักมีแต่ครอบครัวทีนิสัยดีทั งนั นเลย ดิฉัน

ก็บอกว่า ไม่มีอะไรหรอก ก็สวดมนต์ทุกคืน แล้วขอภาวนาขอให้พบสิงทีดีงาม 
 ประเทศทีน่าประทับใจทีสุด เห็นจะเป็นประเทศบรูไน ซึงตอนนั นดิฉันได้เข้าพักกับครอบครัว

ทหารพ่อกับแม่บุญธรรมใจดีมาก พ่อเป็นทหารยศพันตรี แม่เป็นแม่บ้าน 
 ในประเทศบรูไน อาชีพทหารได้รับการยกย่องและมีเกียรติมาก ตอนนั นดิฉันพักอยู่กับเพือนชาว

ฟิลิปปินส์ (กฏของโครงการคือจะพักกันแต่ละครอบครัวได้ ๒ คน)  
 พ่อกับแม่บุญธรรมก็ได้พาเราทั งสองชมประเทศด้วย การนั งเฮลิคอปเตอร์ ชมทิวทัศน์รอบๆ เมือง

หลวง ซึ งนับว่าเป็นโชคดีมาก อีกทั งย ังให้โทรศัพท์ข้ามประเทศมาเมืองไทยและฟิลิปปินส์อีกด้วย  
 ตอนนั นพ่อถามว่า คิดถึงบ้านไหม? เราทั งคู่ (เพือนชาวฟิลิปปินส์) บอกว่าคิดถึงมาก พ่อบุญธรรมก็

บอกว่าจะต่อโทรศัพท์ให้คุยได้ จะคุยเท่าไรก็ได้ เพราะเขามีสิทธิ โทรฯ ข้ามประเทศฟรี  
 เพือนฟิลิปปินส์โทรฯ ก่อน เนืองจากบ้านดิฉันยังไม่ได้ติดโทรศัพท์ (ขอไป ๓ ปีแล้ว ยังไม่ได้ ทั ง

อ ําเภอมีโทรศัพท์อยู่ ๓ เครือง คือ โทรฯ สาธารณะ ถ้ามีเหตุจําเป็น ก็สามารถโทรฯ เข้าไปได้ จะมีคนรับและ

ก็ไปตามคนทีบ้านให)้ 
 ดิฉันเองไม่เคยโทรฯ มาทีโทรศัพท์สาธารณะเลย เพราะคุณแม่จะโทรไปคุยด้วยฝ่ายเดียว ดิฉันก็ให้

เบอร์โทรฯ ของบ้านอาไป กะว่าจะคุยกับอาก็ได้ แต่เบอร์ของอาสายไม่ว่าง 
 พ่อถามว่ามีอีกเบอร์หนึงไหม ดิฉันก็บอกว่าไม่มี ใจหนึงก็คิดถึงบ้าน ในใจก็ภาวนาถึงหลวงพ่อ 

ขอให้ช่วยด้วย ก็นึกถึงโทรศัพท์สาธารณะ ยิงนึกไปก็ภาวนาไป ทั งๆ ทีไม่คิดว่าจะได้ผลเพียงไร ก็เขียน

ขึนต้นด้วยเลข ๔ เพราะจังหว ัดลพบุรี จะนําหน้าเบอร์โทร ด้วยเลข ๔ ก็แวบหนึงขึนมา เขียนไป ๔๑๓๐๓๐ 

ในใจแวบมาให้เขียนไปอย่างนั น 
 ก็บอกให้พ่อลองหมุนดู นึกในใจว่าลองดู ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่เสียหายอะไร รออยู่สักพัก พ่อบอกว่าสายติด

แล้ว! ปรากฏว่าใช่จริงๆ ด้วย!  
 ตอนนั นตืนเต้นมาก เด็กรับสายบอกว่า ต้องการพูดกับใคร ดิฉันก็บอกชือคุณพ่อ ซึงก็ปรากฏว่าคุณ

พ่อออกมาซือของทีตลาดพอดี (บ้านดิฉันอยู่ห่างจากตู้โทรศัพท์ เวลาเดินประมาณ ๓ – ๕ นาที)  



 บังเอิญเหลือเกิน เพราะช่วงนั นคุณแม่ไปงานกฐินอยู่ แต่คุณพ่อเลยต้องมาซือของเอง (ปกติเป็น

หน้าทีคุณแม่) ขณะทีดิฉันเขียนอยู่ ก็ย ังงงไม่หายว่า เหตุการณ์เหล่านี เกิดขึ นได้อย่างไรราวปาฏิหาริย ์
 อีกช่วงหนึงทีประทับใจไม่มีว ันลืม คือ ช่วงจากประเทศบรูไนไปประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงนั นไต้ฝุ ่น

เข้าประเทศฟิลิปปินส์ ๓ ลูกติดๆ กัน ขณะนั นเรือกําล ังเดินทางเข้าฟิลิปปินส์พอดี เรือถูกคลืนลูกใหญ่ซัดอยู่

ตลอดเวลา โต๊ะทานข้าวล้มระเนระนาด พวกเราก็เมาเรือกันมา ๒ วัน ๓ คืน ทานอะไรกันไม่ได้เลย อาเจียน

ตลอดเวลา บางคนก็เป็นมาก บางคนก็เป็นน้อย ดิฉันก็สวดมนต์ภาวนาตลอดเวลา 
 เพราะช่วงนั นเรือลําก่อนหน้าเรือทีดิฉันอยู่ ได้จมไปพร้อมกับลูกเรืออีก ๒๐๐ กว่าคน ทําให้พวกเรา

เสียใจกันมาก แต่ก็เป็นทีน่าแปลก ทีสุขภาพของดิฉันหลงัจากทีทานอะไรไม่ได้ตลอด ๒ วัน ก็ไม่ได้มีอาการ

อ่อนเพลียแต่อย่างใด กลับมีอาการปกติ และหลังจากนั นมา ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรง จนกระทั งเดินทาง

กลับ 
 หลังจากกลับได้ ๒ เดือน ก็สมัครสอบปริญญาโททีจุฬาฯ ในใจคิดว่าอยากเรียนต่อเพือ

ความก้าวหน้าของตนเอง ก็เลยตั งเป้าหมายไว้ว่า ต้องพยายามสอบให้ได ้
 ทุกคืนก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเรือยมา จึงประสบความสําเร็จตามทีตังใจไว้ 
 ดิฉันวิเคราะห์ดูว่า ประสบการณ์ทีผ่านมาทั งหมดในชีวิตของดิฉัน กว่าจะมาถึงว ันนี  เกิดจากเหตุ

สําคัญ ๒ ประการคือ 
 ประการที ๑ การสวดมนต์ภาวนาทําจิตใจให้สงบ แผ่เมตตา นึกถึงคําสังสอนของหลวงพ่อพระ

ภาวนา   วิสุทธิคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ทําให้มีสติในการกระทําทีได้กระทําไป 
 ประการที ๒ ความตังใจกระทําในสิงหนึงๆ ประกอบกับความพยายามส่วนตน ทําให้การกระทํา

ต่างๆ ลุล่วงและประสบผลสําเร็จไปด้วยด ี
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ร.อ.หญิง สุชาวดี ไชยยันต์บูรณ์ ร.น. 

 
 เรือเอกหญิง สุชาวดี ไชยยันต์บูรณ์ ประจําแผนกบัญชีทุน กองแผนและโครงการ กรมอู ่ทหารเรือ 

บิดาชือ นายชาญ มารดาชือ นางผ่องศรี ไชยยันต์บูรณ์ เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อคุณแม่ มีน้องสาว ๑ คน ชือ 

น.ส. พัฒนศรี ไชยยันต์บูรณ์ และน้องชาย ๑ คน ชือ นายศิริชัย ไชยยันต์บูรณ์ ทีอยู ่ คือ บ้านเลขที ๘ ซอยนภา

ทรัพย์ สุขุมวิท ๓๖ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
 ดิฉันย ังจําว ันแรกทีดิฉันมากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ หรือพระภาวนาวิสุทธิคุณ ทีว ัดอ ัมพว ัน 

จังหว ัดสิงห์บุรีได้ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๔ 
 ตอนนั นครอบครัวของดิฉันประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก คุณพ่อและคุณแม่ไม่ทราบว่าจะทํา

อย่างไรกับปัญหาทีเกิดขึ น ทําให้ดิฉันและน้องๆ รู้สึกกลุ้มใจมาก แต่อาจเป็นเพราะผลบุญจากการทําบุญใส่

บาตร และสวดมนต์ไหว้พระทุกๆ วัน จึงดลบันดาลใจให้ครอบครัวของดิฉันมาทีวัดนี 
 เริมต้นด้วยคุณแม่อ่านพบเรืองของหลวงพ่อจรัญ และว ัดอ ัมพว ัน จากหนังสือ “คนพ้นโลก” คุณ

แม่บอกว่าอยากมาว ัดนี มาก และเมือพวกเราได้อ่านกันก็มีความคิดเช่นเดียวกับคุณแม่ว่าควรจะมากราบ

นมัสการหลวงพ่อและลองปรึกษาเรืองปัญหานี กับท่านดู ท่านคงจะชีทางแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้บ้าง 

ดังนั นพวกเราจึงพร้อมใจกันมาว ัดอ ัมพว ัน 
 พอพวกเราเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อ ท่านก็ทักว่าโยมมีเรืองเดือดร้อนใช่ไหม คุณพ่อก็ยอมรับ 

และกราบเรียนท่านถึงปัญหาทีครอบครัวของเราประสบอยู ่
 กล่าวคือ คุณพ่อของดิฉันทํางานเกียวกับการเดินเรือรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ ช่วงแรกๆ กิจการก็

ด ําเนินไปด้วยดี ต่อมาคุณพ่อจึงตั งบริษัทขึ นมาอีกบริษัทหนึง งานก็ทําท่าจะไปได้ดี เพราะมีการติดต่อจาก

เจ้าของสินค้า จะให้บริษ ัทเราเป็นผู้ส่งสินค้าให้ แต่พอตกลงเรืองค่าขนส่ง จะต้องมีอ ันพลาดงานไปทุกครั ง 
 ปรากฎว่าไม่มีงานเข้าบริษัทสักชิ นเดียว เป็นเวลาเกือบ ๓ ปี ค่าใช้จ่ายก็เพิมขึ นทุกที ไม่ว่าจะเป็นค่า

เช่าสํานักงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าเทเล็กซ์ ค่าลูกจ้างในบริษัท ซึงรายได้ทีจะนํามาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านีไม่มี

เลย ต้องช ักทุนออกมาเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆ เดือน 
 แต่คุณพ่อย ังไม่ยอมแพ้ เทียวไปกู้หนี ยืมสิน เพราะหวังว่าสักว ันหนึงเราจะได้งานบ้าง แต่ยิงลงทุน

เหมือนกับว่าทุนนั นจมหายไปเปล่าๆ โดยไม่ได้ผลตอบแทน จนกระทั งทรัพย์สินทีเรามีอยู่ค่อยๆ หมดลง 

ประกอบกบัคุณพ่อนําเงินไปลงทุนเหมืองแร่ทีสุโขทัย และถูกโกงอีก จึงเหมือนกับสินเนือประดาตัว ตอน

นั นครอบครัวของเราอยู่อย่างฝืดเคืองมาก อย่างทีไม่เคยพบมาก่อน 
 หลวงพ่อนังนิงสักพักแล้วก็พูดขึ นมาว่า 
 “ดีแล้วนะโยม ทีโยมไม่ได้งานพวกนี ถ้าได้งาน โยมจะรวยเป็น ๑๐ – ๒๐ ล้าน แต่มันเป็นทุกขลาภ 

โยมอย่าเอาเลยนะ ถ้ารวยแล้วตายไปคนหนึง โยมจะเอาไหมล่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอก โยมอย่าไปเลิกกิจการก็

แล้วกัน ต่อไปจะดีเอง รับงานไม่ไหวเลยละ แต่ต้องรอเวลาหน่อยนะ อาตมาจะแผ่เมตตาช่วยให้” 



 แล้วหลวงพ่อก็มองมาทีดิฉันและน้องสาว และพูดว่า “ลูกๆ ของโยมก็ดีนะ ต่อไปจะได้ดี เป็นใหญ่

เป็นโต” และท่านก็แนะนําให้ดิฉันกับน้องสาวมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทีวัดอัมพวัน 
 ดิฉันและน้องสาว ตามปกติก็สนใจทางด้านนี พอสมควร เพราะเราติดตามคุณยายเข้าว ัดตั งแต่เด็กๆ 

แต่ก็ย ังไม่เคยเรียนนั งกรรมฐานวิปัสสนาอย่างจริงจังเลย ดิฉนัและน้องสาวก็รับปากกับหลวงพ่อว่า จะหา

เวลามาเจริญกรรมฐานทีว ัดอัมพว ัน แต่ติดว่าช่วงนั นดิฉันต้องเรียนหนังสือต่อให้จบก่อน เพราะเหลืออีกไม่กี

วิชา ดิฉันก็จะสําเร็จปริญญาตรีทางบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามค ําแหงแล้ว 
 ในปีพ.ศ.๒๕๒๕ ดิฉันได้สอบภาคการศึกษาสุดท้ายสําเร็จ แต่ไม่แน่ใจว่าสอบผ่านหมดทุกวิชา

หรือไม่ ดิฉันรู้สึกกระวนกระวายใจมาก เพราะอยากรีบจบเร็วๆ และรีบหางานทํา เพือจะได้ไม่เป็นภาระของ

คุณพ่อคุณแม่ และยังสามารถช่วยเหลือทางบ้านได้ด ้วย เพราะน้องๆ อีก ๒ คนกําล ังเรียนหนังสือ 
 งานทีบริษัทของคุณพ่อทีเปิดใหม่ก็แย่ลงทุกทีๆ จนในทีสุดก็ปิดกิจการแห่งนี ลง แต่ก็ย ังเหลืออีก

แห่งหนึง ซึงคุณพ่อของดิฉันยึดถือคําพูดของหลวงพ่อไว ้ ว่าอย่าเลิกกิจการ ให้ทนทําไปแล้วจะดีขึ นเอง 
 ช่วงนั นดิฉัน น้องสาว และพีสาวซึงเป็นลูกของคุณลุงว่างพอดี ซึงปรึกษากันว่าเราน่าจะมาปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานตามทหีลวงพ่อได้เคยแนะนําไว ้
 พวกเราจึงชวนกันมาทีว ัดอ ัมพว ัน ถือศีล ๘ และเริมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมคุีณยายซึงอายุ

มากแล้วมาปฏิบัติด้วย คุณยายสุ่ม ทองยิง เป็นผู ้สอนให้ 
 พวกเราปฏิบัติอยู่ ๑ สัปดาห์ รู้ สึกจิตใจเบาสบายและสงบอย่างทีไม่เคยรู้สึกมาก่อน พอกลับมาจาก

วัดก็ได้นํามาปฏิบัติทีบ้านด้วยเป็นประจํา 
 เมือมีการประกาศผลสอบภาคสุดท้าย คือ ประมาณต้นปี ๒๕๒๖ ปรากฏว่าดิฉันสอบผ่านหมดทุก

วิชา ดิฉันดีใจมาก เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องรบกวนค่าลงทะเบียนจากทางบ้าน ตอนนี ก็เหลือแต่หางานทําให้

ได้เท่านั น 
 ดิฉันภาวนาขอให้ได้ทํางานดี  ๆมีเกียรติอยู่เสมอ ซึงดิฉันก็โชคดีทีได้เพือนของคุณแม่ท่านหนึง 

เมตตาดิฉัน ช่วยฝากให้เข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั วคราวในบริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ จําก ัด 
 เดือนแรกทีดิฉันได้รับเงินเดือน ดิฉันได้ แบ่งเงินออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกแบ่งไว้ทําบุญ ส่วนทีสอง

ให้คุณแม่ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ส่วนทีสามเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ดิฉันทํางานอยู่ทีนีได้ประมาณ ๓ 

เดือน 
 ต่อมากองทัพเรือได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รู้สึกว่าจะเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ ซึง

ดิฉันไม่ทราบเรืองเลย แต่ทางบ้านคุณลุงโทรศัพท์มาบอกทีบ้านของดิฉันไว้ ให้รีบไปสมัคร เพราะเหลืออีก 

๒ วันเท่านั นก็จะปิดรับสมัครแล้ว 
 ดิฉันกลุ ้มใจมาก เพราะเพิงทราบผลการสอบได้ไม่นานนัก หลักฐานการจบและใบรับรองผลการ

เรียน (Transcript) ก็ยังไม่มี ก่อนนอนคืนนั น ดิฉันจึงอธิษฐานจิต ขอให้ท่านช่วยให้ดิฉันสมัครและสอบเข้า

รับราชการได ้



 ในวนัรุ่งขึ นดิฉันก็ไปสมัคร โดยมีหลักฐานเพียงแค่บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเท่านั น 

ใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานอืนๆ ตามทีทางราชการกําหนดก็ไม่มี เจ้าหน้าทีจึงไม่ให้ดิฉันสมัคร 
 ดิฉันเสียใจมาก คิดว่าเราคงไม่มีโอกาสสมัครแน่แล้ว เพราะกว่าจะได้หลักฐานต้องใช้เวลามากกว่า 

๑ สัปดาห์ เหลืออีก ๑ วัน ทางราชการจะปิดรับสมัครอยู่แล้ว 
 ดิฉันเดินคอตกกลับบ้านเล่าให้คุณแม่ฟัง พอดีเพือนของคุณแม่ ซึงดิฉันเคารพนับถือมากอีกท่าน

หนึง มาหาคุณแม่ พอท่านได้ฟัง ท่านบอกว่าไม่ต้องตกใจ เพราะป้ารู้จ ักเจ้าหน้าที ทีทําหน้าทีออกใบรับรอง

ผลการเรียนและหลักฐานต่างๆ  
 คุณป้าจึงเขียนจดหมายและแนะนําให้ดิฉันไปพบกับเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัยคนนี ดิฉันแปลกใจ

มากทีพอไปหาเจ้าหน้าทีคนนี  แล้วก็ยืนจดหมายให้ พร้อมพูดกับขอร้องให้เขาเห็นใจดิฉัน เขาก็จ ัดการออก

หลักฐานและเอกสารต่างๆ ให้ก ับดิฉันทันที โดยไม่รอช้าเลย ดิฉันจึงกลับไปสมัครใหม่อีกครั งหนึงในว ัน

สุดท้าย ซึงก็สามารถสมัครได้ทันเวลาพอดี 
 พอถึงกําหนดว ันสอบ คือ ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ ดิฉันรู้สึกตืนเต้นมาก เพราะจํานวน

ของผู้สมัครสอบในตําแหน่งเจ้าหน้าทีการเงิน มีเป็นร้อยๆ คน แต่ต ําแหน่งทีจะรับมีเพียง ๑๖ ต ําแหน่ง

เท่านั น ดิฉันได้แต่กลัวว่าจะสอบไม่ได้ รู้สึกท้อแท้ใจมาก 
 แต่แล้วอยู่ๆ กนึ็กถึงหลวงพ่อ ทีท่านสอนให้กําหนดจิตให้เป็นสมาธิ แล้วจะเกิดปัญญาขึนมาเอง 

ด ังนั นตอนเข้าห้องสอบ ดิฉันจึงไม่รู้สึกตืนเต้น และทําข้อสอบได้อย่างมั นใจ 
 หลังจากนั นอีก ๔ เดือน ทางราชการก็ประกาศผลสอบ ปรากฎว่าดิฉันสอบผ่านข้อเขียน แต่ก็เหลือ

สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค ซึ งดิฉันก็เกิดความไม่แน่ใจอีก เพราะผู ้สอบผ่านข้อเขียนมีถึง ๔๐ คน แต่

ต้องการเพียง ๑๖ คนเท่านั น 
 พอถึงว ันสอบสัมภาษณ์ ดิฉันจึงทําสมาธิก่อนเข้าสอบ ปรากฎว่าได้สอบกับเจ้าหน้าทีทีเป็นกันเอง 

และรู้สึกเขาจะเมตตาต่อดิฉันมาก ชวนคุยมากกว่าเป็นการสัมภาษณ์อย่างจริงจัง ไม่รู้สึกว่ามีความเครียดเลย 
 หลังจากนั นก็มีการตรวจโรค แล้วจึงประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ปรากฎว่า ๑ ใน ๑๖ ตําแหน่งนั น 

มีชือของดิฉันรวมอยู่ด้วย ดิฉันดีใจมาก 
 ในทีสุดดิฉันก็ไดง้านทีมีเกียรติตามทีได้อธิษฐานไว้ โดยได้เข้ารับราชการเมือต้นปี ๒๕๒๗ และ

ได้รับพระราชทานแต่งตังยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นว่าทีเรือตรีหญิงแห่งราชนาวีไทย 

ดิฉันปลืมใจมาก คุณพ่อและคุณแม่ก็ภูมิใจ และปลืมใจไปกับดิฉันด้วย 
 ดิฉันและครอบครัวเชือมันและศรัทธาหลวงพ่อมาก เพราะท่านได้แนะแนวทางทีดีให้กับครอบครัว

ของเรา ถ้าดิฉันสามารถปลีกเวลากจากการทํางานได้ ดิฉันและน้องสาวจะมาถือศีล ๘ และเจริญวิปัสสนา

กรรมฐานทีวัดอัมพวันเสมอ ปรากฏว่ามีสิงดีๆ เกิดขึนกับชีวิตของดิฉันมากมายเป็นทีน่าอัศจรรย์ใจมาก 
 เมือประมาณต้นปี พ.ศ.๒๕๓๒ ดิฉันสอบชิงทุนของกองทัพเรือ เพือไปศึกษาอบรมและดูงาน

ทางด้านการเงินของกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร FINANCE OFFICER BASIC 

COURSE และหลักสูตร RESOURCE MANAGEMENT INTRODUCTORY COURSE โดยมีกําหนด



เดินทางในเดือนสิงหาคม ดิฉันรู้สึกวางใจว่าจะต้องได้ไปแน่นอน เหลือเพียงต้องสอบผ่านข้อเขียน

ภาษาอังกฤษที JUSMAG-THAI ให้ผ่านเกณฑ์เท่านั น 
 ดิฉันได้ไปหาหมอดู หมอดูบอกว่าดิฉันไม่มีดวงเดินทางไปต่างประเทศหรอก ดิฉันย ังนึกขําอยู่ใน

ใจ ก็ในเมือเราสอบได้แล้ว ทําไมจะไม่มีทางได้ไปล่ะ หมอดูคนนี ใช้วิชาเดาแน่ๆ เลย ดิฉันก็ไม่สนใจแล้ว 
 แต่แล้วประมาณเดือนพฤษภาคม ดิฉันแทบช็อค เพราะได้รับข่าวจากหน่วยงานทีดําเนินงานเกียวกับ

เรืองทุนนี ว่า เสียใจด้วยทีต้องเสนอทุนทีดิฉันสอบได้นี  ขึ นไปให้ทร. พิจารณาตัดงบประมาณ เนืองจากทุนที

ดิฉันได้รับนี มีคนไปมาแล้วหลายคน จะได้นํางบประมาณนี ไปพิจารณาใช้สนับสนุนงานด้านอืนของกองทัพ

ต่อไป 
 ดิฉันเสียใจมาก หรือดวงของเราเป็นไปตามทีหมอดูทํานายไว้จริงๆ เมือกลับมาถึงบ้าน ดิฉันก็ได้

ปรับทุกข์กับคุณแม่ คุณแม่เตือนสติให้นึกถึงหลวงพ่อ คืนวันนั นดิฉันได้ทําสมาธิและอธิษฐานจิตถึงหลวง

พ่อ ขอให้หลวงพ่อแผ่เมตตาช่วยให้ดิฉันได้ไปศึกษาทีสหรัฐอเมริกาด้วย 
 ต่อมาประมาณเดือนตุลาคม ดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าทีคนเดิม ทีดําเนินการเรืองทุนนี  แจ้ง

ให้ดิฉันทราบว่า ดิฉันต้องไปสอบที JUSMAG-THAI ดิฉันขนลุกซู่ด้วยความปีติ เพราะนั นหมายความว่า

ดิฉันมีโอกาสได้เดินทางไปสมหรัฐอเมริกาแล้ว ช่างน่าอัศจรรย์แท้ทีเดียว 
 ด ังนั นเมือดิฉันสอบผ่านข้อเขียนภาษาอ ังกฤษของ JUSMAG-THAI แล้ว ดิฉันจึงเตรียมตัวเดินทาง 

โดยกําหนดการเดินทางเลือนมาเป็นปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๒  
 การเดินทางครั งนี เป็นการออกนอกประเทศครั งแรกในชีวิตของดิฉัน ดิฉันจึงเทียวไปสอบถาม

ข้อมูลต่างๆ จากผู ้ทีเคยเดินทางไปมาแล้ว ก็ได้รับคําตอบทีแตกต่างกันออกไป 
 ส่วนมากจะบอกให้ระว ั งจะพบเพือนไม่ดี ไม่เอาใจใส่เรา ทําให้เราเรียนไม่รู้เรือง ผลการเรียนก็แย่ 

แถมสุขภาพจิตก็จะเสียด้วย 
 ดิฉันวุ่นวายใจมาก คิดไปต่างๆ นานาว่า ภาษาอังกฤษของเราก็แค่พอใช้การได้เท่านั น ไม่ได้เก่งไร

มากมาย เวลาจะเรียนหรือสอบ เราจะทําอย่างไร เกิดวิตกจริตขึ นมาอีก ดิฉันก็นึกถึงหลวงพ่อ อธิษฐานขอให้

พบแต่คนดีๆ ประสบผลสําเร็จในการศึกษา และปราศจากภัยอ ันตรายทั งปวง 
 เชือไหมคะว่า พอดิฉันไปถึงสหรัฐ ที FORT BENJAMIN HARISSON รัฐ INDIANA ดิฉันพบแต่

คนดีๆ เป็นมิตรด้วยทังนัน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติอืนๆ ทีได้ทุนมาเหมือนกัน, ชาวอเมริกันทีเป็นเพือนๆใน

ชั นเรียน, Instructor (ครูผู ้สอน) และ Class Advisor (ครูประจําชั น) ต่างให้ความเมตตาแก่ดิฉันหมด ทําให้

บรรเทาความคิดถงึบ้านลงได้บ้าง 
 เวลาทีดิฉันไม่เข้าใจบทเรียน เพือนๆ ต่างก็อาสาช่วยอธิบายให้ดิฉันเข้าใจได้ง่ายขึ น ดิฉันประทับใจ

ในพวกเขาเหล่านั นมาก แต่ดิฉันย ังกังวลใจเกียวกับการสอบ เพราะศัพท์ภาษาอังกฤษทีเรียนไม่มีใน 

Dictionary เพราะเป็นศัพท์เฉพาะทีเรียกว่า Technical term เกือบทั งหมด ดิฉันหนักใจมาก ถ ้าดิฉันสอบตก 

ฝรั งต้องดูถูกเราแน่นอน 



 ด ังนั นก่อนสอบ ดิฉันจะนังสมาธิ ทําใจให้สงบสักพักหนึงก่อนท่องหนังสือ ปรากฏว่าเหมือนกับ

ถ่ายรูปข้อความต่างๆ เหล่านันไว้ในสมอง พอทําข้อสอบ แค่นึกเท่านัน คําตอบก็อยู่ในสมองดิฉันหมดแล้ว 

ทําให้ดิฉันทําคะแนนได้ด ี
 บางวิชาก็ทําคะแนนได้มากกว่าเพือนฝรังบางคนในห้องอีกด้วย เพือนๆ ก็ต่างทึงดิฉันมาก มีเพือน

คนหนึงมาสารภาพกับดิฉันว่า เขาเข้าใจว่าคนเอเชียโง่กว่าพวกเขา แต่ต่อไปนี จะไม่คิดอย่างนี อีกแล้ว ทําให้

ดิฉันรู้สึกภูมิใจทีอย่างน้อยก็ทําให้ฝรั งยอมรับในความสามารถของเราได ้
 ก่อนจบหลักสูตรจะมีชั วโมงทีให้ทุกๆ คน ได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน เรียกว่าการ Briefing โดย

แต่ละคนจะต้องเลือกหัวข้อขึ นไปพูดบนเวทีหน้าชั นเรียน โดยใช้เวลา ๑๐ – ๑๕ นาที 
 ดิฉันเลือกเรือง “เมืองไทยของเรา” ขึนไปพูดให้ฝรังฟังกัน ธรรมดาแล้วดิฉันเป็นคนค่อนข้างขี

ขลาด รู้สึกประหม่าต่อหน้าสาธารณชน ยิงมีคนฟังมากๆ จะพาลไม่กล้าพูดเสียเฉยๆ แต่ครั งนี แปลก พอดิฉัน

กําหนดจิตให้เป็นสมาธิ ความประหม่าต่างๆ ก็หายไป พูดให้ฝรังฟังอย่างฉาดฉาน 
 ดิฉันเล่าถึงหลักยึดเหนียวของประชาชนในประเทศไทย ซึงประกอบดว้ยหลักใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นจุดศูนย์รวมและหลักสําคัญทียึดเหนียวจิตใจของประชาชนชาวไทย 

สรุปตอนท้ายก็ชักชวนให้พวกเขามาเทียวเมืองไทย 
 รู้สึกว่าพวกเขาสนใจกันมาก เพราะดิฉันนําภาพของสถานทีท่องเทียวต่างๆ ไปโชว์ให้พวกเขาได้ชม

กัน พอพูดจบเพือนๆ ชอบใจกันใหญ่ และครูผู้สอนก็เรียกดิฉันไปพบและชมว่าพูดได้ดีมาก ทําให้เขาอยาก

มาเทียวเมืองไทย รู้สึกว่าเป็นประเทศทีน่าสนใจ 
 การศึกษาดูงานในครั งนี  ดิฉันประสบความสําเร็จในการศึกษามากพอสมควร และได้รับคําชมเชย

จาก Class Advisor ว่าเป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี พร้อมกับเรียนได้ดีด้วย โดยได้คะแนนเฉลีย ๘๓.๒๕% ซึง

นําความภาคภูมิใจมาสู่ดิฉันเป็นอย่างยิง 
 ตอนนี กิจการของคุณพ่อค่อยๆ ดีขึนเรือยๆ แล้ว ดิฉันก็ได้ประสบแต่สิงทีดีๆ ขณะนี ดิฉันดํารงยศเรือ

เอก และจะได้พระราชทานเลือนยศเป็น นาวาตรี ในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ นี 
 นอกจากนั น น้องสาวของดิฉันได้ทํางานเป็นครูในสังกัดกทม. และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท ทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตรได ้
 พีสาวลูกของคุณลุง ซึงได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยกัน ก็ได้ทํางานเป็นสมุห์บัญชีในบริษัท

แห่งหนึง ทุกๆ อย่าง เป็นไปตามทีหลวงพ่อได้บอกเราไว ้ เมือ ๙ ปีก่อนทุกประการ 
 นีคงเป็นผลจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนได้รับการแผ่เมตตาของหลวงพ่อได้ จึงทําให้

ครอบครัวของดิฉันประสบความสุขและความสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ทีสุด 
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ลดห้าว่าง สร้างห้าร่วม 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

บรรยาย ณ หอประชุมพุทธมณฑล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวของเราผู ้ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษานัน ตังแต่ครังรัชกาลที ๑ 

ถึงรัชกาลที ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือครังกรุงสุโขทัยราชธานีมีมาช้านานของประเทศไทย ก็มีอยู่กรุง

รัตนโกสินทร์ ๒ พระองค์เท่านัน ทีมีพระชนมพรรษามาก มีสมเด็จพระปิยมหาราชพระองค์หนึง กับ 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชอีกพระองค์หนึง ตลอดเวลาทีพระองค์เสวยราชสมบัติ ได้

ทรงทําให้ประเทศไทยนีอยู ่เย็นเป็นสุข ทรงเป็นมิงขวัญมงคลชัยของพีน้องชาวไทยตลอดมา ก็ขอให้พุทธ

บริษัทได้โปรดรับทราบไว้ก่อนว่า ก่อนทีเราจะถวายเป็นพระราชกุศลโดยการเจริญภาวนานัน ก็ต้องทราบ

ความเป็นมาเสียก่อนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเป็นประมุขในลักษณะอย่างไร 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดําเนินตามรอบพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า คือ พระองค์ทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ไม่เห็นแก่ความเหนือยยากพระวรกาย ทรงช่วยเหลือพสกนิกรราษฎร

ทั งหลาย ตลอดกระทั งทรงเป็นพุทธมามกะด้วย ในรัฐธรรมนูญเขียนไว ้ชัดว่า พระมหากษัตริย์แห่งประเทศ

ไทย หรือกรุงสยามนั น จะต้องเป็นพุทธมามกะ และเป็นพุทธศาสนิกชนด้วย และพระองคก์็ทรงเป็น

ศาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน พระองค์ได้ทรงกล่าวในว ันทีขึ นเถลิงราชสมบัติว่า จะ

ปกครองประชาราษฎรโดยธรรม 
 ในปี ๒๕๓๐ นี  มีการจ ัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึน เราจัดกิจกรรมกันมากมาย ตลอดทัวทุก

จังหว ัด ทีทํามาแล้วก็มีหลายจังหวัดด้วยกัน ญาติโยมพุทธบริษัทจะสนองพระเดชพระคุณพระองค์ท่าน ก็

ต้องสร้างความดีเพิม ไม่ใช่มานังหลับหูหลับตาเฉยๆ ต้องสร้างคุณสมบั ติ สร้างคุณค่าของชีวิต ทําให้ชีวิตให้

เกิดผล เกิดอานิสงส์ผลงานของชีวิต ทีเราเรียกว่า แผ่นดินธรรม ทีอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั น ต้องสร้างคุณค่าราคา

ชีวิตให้มีคุณธรรม เป็นสมบัติมีคุณค่ามหาศาล ให้เราท่านทั งหลายมีกฎจราจรชีวิต มีความคิดทีประเสริฐลํ า

เลิศทุกประการ ถ้าหากว่ามหาบพิตรพระราชสมภารเจ้านั น เปรียบประดุจว่าเป็นพ่อของไทย แม่ของไทยคือ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หากว่าลูกทั งหลาย พสกนิกรราษฎรทั งหลายอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ด้วย

ความเมตตาธรรมกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกันดังกล่าวแล้ว พ่อแม่ก็ชืนใจ 
 เดียวนี คิดว่าประเทศไทยอยู่กันอย่างเป็นสุข ความจริงวุ่นวายเหลือเกิน เมือเกิดความวุ่นวายก็เข้าใจ

ผิดคิดว่าเป็นเพราะความจนของประชาชน เศรษฐกิจตกตํา ทําให้ประชาชนวุ่นวาย ข้อเท็จจริงไม่ใช่ อาตมา

คํานวณพิจารณาโดยธรรมแล้ว ประชาชนวุ่นวายทุกว ันนี  ไม่ใช่ความยากจน แต่เป็นความแตกแยก ความไม่

มีเมตตาธรรมต่อกัน อยู่ด้วยความริษยาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันเหลือเกิน เป็นทีน่าเสียดายและน่า

เสียใจด้วยในฐานะทีเราเป็นชาวพุทธ คําว่าจนทําให้วุ่นวายนนัไม่ใช่ คนไทยไม่มีจนแน่นอน  เพราะมี

คุณธรรมสูง แต่น่าเสียดายคนไทยยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี วุ่นวายเพราะอยู่ด้วยความริษยากัน ผูกพยาบาทกัน 

พรรคเดียวกันก็ย ังแตกแยกกันไปแล้วโดยทํานองนี  นีหรืออยู่ด้วยความสุข อยู่ด้วยความเมตตาธรรม หามิได้ 



มิใช่เป็นเช่นนั นอย่างแน่นอน ทีวุ่นวายกันในสังคมทุกวันนี เพราะอย่างนี เอง คุณธรรมไม่มีความหมาย ข้าว

ราคาตกก็รัฐบาลช่วยแล้ว เศรษฐกิจตกเขาก็ช่วยให้ดีขึนมาอีกมากมาย แต่ราคาคนตกทําอย่างไร มันจะมี

คุณค่าตรงไหนกัน บางทีเป็นพุทธบริษัทมาบวชกันในพระพุทธศาสนา ต้องการบวชแทนคุณบิดามารดา 

แทนอย่างไรได้ เพราะบวชกันจิ มๆ จํ าๆ ไม่มีการศึกษาพระปริย ั ติปฏิบั ติธรรมแต่ประการใด ก็เลยสึกเช้าเมา

เย็น นีหรือชาวพุทธ เพราะขาดคุณธรรม ไม่มีการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด นีมีความหมายมาก 
 พุทธบริษัท อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี โปรดทราบ การปฏิบัติธรรมเพือเทิดพระเกียรติหรือฉลองพระ

เดชพระคุณ เรียกว่า ถวายพระราชกุศล อ ันนี มีความหมายอยู่มาก แต่กุศลทีจะถวายได้ ต้องทําให้ได้กําไร ให้

ได้ผล ให้ได้อานิสงส์แก่ตนก่อน ให้มีคุณค่าราคา เป็นคนมีกุศลก่อนจึงจะถวายได้ เหมือนพ่อค้าแม่ค้า จะทํา

กิจกรรมต้องทําการค้าให้ได้กําไรก่อน จึงเอาผลกําไรนั นไปให้คนอืนเขา ทีเราเรียกว่าแผ่เมตตาจิต คนเรา

เดียวนีแผ่ไม่ค่อยออก เพราะจิตมันหด หมดอาลัยตายอยากแล้ว จะแผ่ได้อย่างไร  คงจะแผ่กันไม่ได้ แผ่ด้วย

ความริษยาผูกพยาบาทกัน ปราศจากเมตตาธรรมซึงเป็นคุณธรรมอย่างสูงของชาวพุทธ แต่ชาวพุทธไม่มี

คุณธรรมเสียมากมาย เพราะขาดการปฏิบัติธรรมนันเอง การทีจะอุทิศหรือแผ่ส่วนกุศลต้องเป็นอย่างนัน 

จะต้องมีทุนก่อน คือมีบุญกุศล 
 ค ําว่าทุนนีหมายความว่ากระไร หมายความว่าต้องเพิมทุนได้แก่บุญกุศลของตน ไม่ใช่เอาเงินมา

ทําบุญ เอาเงินมาสร้างว ัดกันสวยสง่างาม แต่ไม่มีใครรักษา คนศรัทธาพอมี คนใช้ของเขาไม่ดี คนมีไม่รักษา

ของเขา นีชาวพุทธ อันนีเป็นทีน่าเสียดายทีสุดทุกวันนี 
 เพราะฉะนั น ในว ันนี เป็นรายการของอาตมาทีจะมาชี แจงและมาเสริมสร้างให้เราได้มีคุณธรรม ใน

การปฏิบัติธรรม ก่อนทีจะถวายเป็นพระราชกุศล เราจะต้องมาร่วมกันสร้างทุนก่อน ทุนคือวิชาความรู้ รู้

อะไร รู้หลักพระพุทธศาสนาด้วยความถูกต้อง ไม่ใช่รู้ส่งเดช รู้ส่งเดชใช้ไม่ได้ ต้องมาร่วมทุนกันก่อน ร่วม

คิด ร่วมประดิษฐ์ ร่วมสร้างสรรค์กัน และก็ร่วมในชีวิต สร้างห้าร่วม ลดห้าว่าง 
 ลดห้าว่างคืออะไร อย่าให้สมองว่าง อย่าให้มีช่องว่างระหว่างบุคคล ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อย่าอยู่

ว่าง อย่าห่างผู ้ใหญ่ เราจะหลงทางได้ง่าย โดยวิธีนีมีความหมายมาก เดียวนี สมองว่างกันมาก และมีช่องว่าง

ระหว่างบุคคล ไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไหว้ ไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ประการใด ปากหวานตัวอ่อนเป็นหนอน 

มือเป็นหงอนแต่ประการใด เด็กยุคใหม่เดียวนี เรียนสูงเลวลง จิตใจตํ า ถ้าเห็นคนเฒ่าคนแก่จะเหยียบหัวแล้ว 

จะชนพระชนเจ้าทํานองนี  นีคือช่องว่าง ทีจะต้องช่วยกันลด 
 เพราะฉะนั น เราต้องมาลดห้าว่าง มาสร้างห้าร่วมเสียก่อน มาได้มารวมทุนกัน จะได้เอาทุนไปทํา

การค้าขายให้ได้กําไร เอากําไรนีถวายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงจะถูกต้อง ไม่ใช่มาถึง

มานั งหลับตาไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วก็ถวายไป ถวายได้อย่างไร ถวายอะไร มีทุนกันหรือย ัง ทุนอะไร เงินทอง

หรือ ไม่ต้องประสงค์ เพราะเงินทองไม่ใช่ทรัพย์สมบั ติของชีวิต ออกมาจากท้องแม่มีอะไรมา ออกมาชุด

เดียวคือชุดวันเกิด ผ้าสักผืนเดียวก็ไม่มี นาฬิกาสักเรือนก็ไม่มี หมอผดุงครรภ์เขาจะบอกได้เลยว่าหญิงหรือ

ชาย แต่เรามาหาทุนสร้างนิสัย ปัจจัยทั งอดีตและชาติทีเกิดมา มีความหมายมากอย่างนี  เราก็ต้องมาร่วมทุน 



มาสร้างบุญกุศลให้จิตลดห้าว่าง มาสร้างห้าร่วม จะได้มาร่วมผนึกพลังให้เกิดเมตตา ให้มีพลังจิตเสียก่อน 

แล้วทําให้ถูกต้องด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่พุทโธๆ แต่ไม่มีสติขาดสัมปชัญญะ ขาดอิริยาบถ ๔ 
 คนเราจะอยู่ได้เพราะยืน เดิน นั ง นอน เหลียวซ้าย แลขวา คู้เหยียดขาเป็นต้น อ ันนี มีความหมาย

หลายประการ มีอยู่ในสติปัฏฐานสูตรทีเราเรียกว่า ทางสายเอกนีเอง ให้เรามีความรู้ มีปัญญา ไม่ใช่หล ับตา

เฉยๆ หลับตานังสมาธิภาวนา แต่จิตไม่พัฒนา ขี เกียจ ไม่ค่อยอยากจะทํางาน คนประเภทนี  จิตไม่พัฒนา ไม่มี

สติ ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิภาวนา อ ันนี มีความหมาย เพราะฉะนั น ท่านสาธุชน เราเป็นบุคคลสําคัญ เรา

จะต้องพากันลดห้าว่างเสียก่อน จึงมาสร้างห้าร่วม ให้มารวมกันก่อน มาร่วมทุนกัน 
 ว ันนี อาตมารู้สึกดีใจ ท่านทั งหลายจะมีกีคนก็ตาม ต้องมาฝึก ต้องมาลดห้าว่างสร้างห้าร่วมให้ได้ 

ต้องให้ได้ละเอียดไปเลย ไม่ใช่มานั งหลับตา น่าเวทนา ไม่รู้หลักสติสัมปชัญญะ ไหนเลยจะมีทุนได้ ทุนมัน

อยู่ทีไหน ไม่ใช่เอาเงินมาทําบุญแล้วฉันไปสวรรค์ ไปนิพพานได้ ไม่ใช่บัตรผู ้แทนใบละ ๕๐๐ บาท จะได้ซือ

กันได้ จะได้ไปเป็นผู ้แทน ไปเป็นรัฐบาลอะไรทํานองนี  ไม่ใช่ เรืองบุญกุศลซือไม่ได้ จะต้องมีคุณสมบัติใน

ตัวของมัน โดยเฉพาะอีกส่วนหนึงมิใช่น้อย อาตมาจึงขอกล่าวให้ญาติโยมฟังเสียก่อน เราจะต้องลดห้าว่าง 
 ๑. อย่าให้สมองว่าง คนแก่คนเฒ่าอายุ ๗๐, ๘๐ สมองว่างไม่คิด กินแล้วไม่รู้ หลงใหลไชชอนด่าลูก

ด่าหลาน จําความเก่าไม่ได้แล้ว นีสมองว่าง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ว่างด้วยกิเลส อย่าว่างด้วยสมอง ต้องคิด 

ต้องอ่าน ต้องเขียน ต้องเรียนวิชา ต้องมีหลกัฐาน มีงานทํา มีคู่ครองทีเป็นทองแผ่นเดียวกัน ก็ให้มีนํ าหนึ งใจ

เดียวกัน จงรักบุคคลทีเขารักเรา อย่าไปรักกับบุคคลทีเขาไม่รักเรา หากปราศจากเมตตาก็หาความสุขไม่ได้ใน

ชีวิตครอบครัว พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี  เพราะฉะนั นขอพีน้องทุกคนโปรดรับทราบ อย่าให้สมองว่าง 
 ๒. ช่องว่างระหว่างบุคคล อย่าให้มีช่องว่างระหว่างบุคคลเลย ให้ไปมาหาสู่กัน มีเมตตาปรานีอารี

เอือเฟือ ขาดเหลือเจือจุนกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าอยู่ว่าง อย่าห่างผู ้ใหญ่ จะหลงทางได้ง่าย เดียวนี พ่อ

แม่เลี ยงลูกไม่ดี ปล่อยให้ลูกอยู่ว่าง ม ันจึงเสียคนกันมาก เดียวนี เด็กห่างผู ้ใหญ่ ห่างพ่อห่างแม่ แล้วจะเอาดีได้

อย่างไร ไม่ใช่นั งหลับตา ฉันทําบุญ ฉันจะไปสวรรค์ ฉันจะไปนิพพาน คงไม่ได้แน่ เห็นชัดๆ อยู่ แล้วจะไป

ได้อย่างไร ใช่เอาสตางค์ไปซือบุญ เอาสตางค์ไปซือสวรรค์ เอาสตางค์ไปซือนิพพาน มันซือไม่ได้ มันต้องมี

คุณค่าราคาคนเสียก่อน มีราคาชีวิตอยู่ด้วยความคิดทุกคน ต้องสร้างสรรค์ ต ้องลดช่องว่างระหว่างบุคคล ให้

ไปมาหาสู่กันเสมอ มีการเคารพนบนอบบูชาต่อท่านผู้ใหญ่ คาราวะ ๖ ประการมีครบ 
 ช่องว่างระหว่างบุคคลสมัยใหม่นี มีมากเหลือเกิน เด็กไม่รู้จ ักผู ้ใหญ่ จะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่ การ

อ่อนน้อมถ่อมตนจะไปลามาไหว้จะไม่มีเสีย ยิงเรียนสูงจิตใจยิงตํา ไม่เหมือนคนโบราณคนเก่า เขาเรียนไม่

สูงนัก แต่มีคุณธรรมสูงมาก เขาพูดจริงทําจริง เด็กรุ่นใหม่นีพูดไม่จริงทําก็ไม่จริง สรวลเฮฮาไปตามถนน

หนทางน่าเวทนาเหลือเกิน เพราะเหตุใด ตอบได้เลยว่าเพราะห่างวัด ห่างขอ้ปฏิบัติ ไม่รู้จักคําว่าว ัด ไม่รู้จ ักค ํา

ว่าปฏิบัติ ไม่รู้จ ักผู้ใหญ่ ไม่รู้จ ักเด็ก 
 อาตมาก็ขอเจริญพรญาติโยมให้มีความรู้ในเบืองต้นไว้ก่อน ประการแรก ไม่ใช่เรานั งโดยไม่รู้วิธี

ปฏิบัติ ประการทีสอง ต้องลดช่องว่างระหว่างบุคคล คนโบราณเขาไปมาหาสู่กันเสมอ เข้าถึงกนัก็ซึ งใจ ซึ ง

ใจก็ใฝ่ดี ไปเยียมเยียน ไปมาหาสู่กัน สมัยสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวางถึงกลันตัน ถึงไทรบุรี สิงคโปร์นีมี



พลเมืองเพียง ๔ ล้าน เดียวนี ปาเข้าไป ๕๐ ล้าน ใจเริมแคบ บ้านเริมแคบเข้าไป แย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกัน

ใช้แล้ว นีหรือชาวพุทธทุกวันนี  น่าเสียดายเรียนสูงแต่จิตใจตํ าลง ขาดข้อปฏิบั ติ ขาดข้อวัตร นีช่องว่าง

ระหว่างบุคคลเกิดขึ นแล้ว พ่อแม่ไม่อยากจะไปหาแล้ว ไม่มีไปหาญาติแล้ว ช่องว่างนี อย่าให้เกิดมีเลย หมั น

ไปมาหาสู่ชาติภูมิมาตุภูมิของตน นีคนเราปฏิบัติธรรมจะรู้ข้อนี  จะไม่ให้ว่างในระหว่างบุคคล ไปมาหาสู่พ่อ

แม่ ชาติภูมิ มาตุภูมิของตน จะลืมเสียไม่ได้ แหล่งให้เกิดวิชา แหล่งให้เกิดคุณงามความดี แหล่งทีมีกุศลบุญ

ราศีนั นลืมไม่ได้อย่าว่าง เดียวนี ว่างแล้ว เด็กรุ่นใหม่เรียนสูง ไม่รู้จ ักป้า ไม่รู้จ ักน้า เพราะพีป้ าน้าอาเป็นคนโง่ 

หาว่าอย่างนั นอีก เลยมีช่องว่างระหว่างบุคคล คนเราจึงเสียคนเพราะมีช่องว่างระหว่างบุคคลทีจะไปมาหาสู่

กัน ประสานงานกัน ไม่มีเลย 
 ๓. ทรัพยากรชีวิตอย่าให้ว่าง ตัวเองไม่ทํางาน ขี เกียจ ไม่เอาเหนือเอาใต้ เลียงงานเก่ง ไม่มีคุณธรรม 

นีช่องว่างระหว่างทรัพยากรชีวิต ผิดพลาดคาดคิดในชีวิตของตน ว ันเวลาก็ล่วงไปเปล่า ปราศจากประโยชน์ 

ไม่เกิดประโยชน์เลย และชีวิตก็ล่วงไปตามว ันเวลาด้วย อะไรเล่าจะเป็นช่องว่าง อย่าลืม ช่องว่างระหว่าง

บุคคลและทรัพยากรว่างก็คือชีวิตของคน 
 ๔. เวลาอย่าให้ว่าง อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ทําอะไรเลย กินกับนอน เทียวสรวลเฮฮา 

ประโยชน์ทีพึงได้จากนาทีทองของชีวิตคือคุณค่าของเวลาทีหมดไป นีอย่าให้ว่าง อย่าลืมคําว่าเวลาว่าง เวลา

ว่างน่าเสียดายนะ 
 ๕. การนําก็อย่าให้ว่าง พ่อแม่ไม่เคยนําลูกเลย พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ค่อยจะนําใคร เดียวนี หาอย่างอืน

มานํากันมากมาย น่าเสียดาย น่าเศร้าใจ ทุกวันนกีารนําก็ว่างด้วย ไม่มีใครนําใครเลย แล้วจิตก็ไม่นํา สติก็ไม่

นํา ไม่มีสติกันแล้ว จิตไปทีไหน มันก็เลเพลาดพาดหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลไปหากิเลสตลอด

รายการ ไม่มีผู ้นํา คนเราเดยีวนี ขาดผู้นํา ต ัวเราก็ไม่มีคนนําอีก เพราะอะไร ตัวเราต้องอาศัยสติ สติเป็นผู ้นําจิต

เป็นผู ้กนัเหมือนทํานบ จิตทีมันเลเพลาดพาดเหมือนนํ าไหลเชียว ฉะนั น จะทําอย่างไรเล่า ก็ต้องใช้สติเป็น

ผู ้นํา และเป็นผู ้กั นไม่ให้จิตเลเพลาดพาดไปอย่างนั น จึงต้องเจริญสติปัฏฐาน ๔ อ ันเป็นทางสายเอกที

พระพุทธเจ้าทรงสอนในทุกวาระและโอกาส ทางสายเอกทางสายเดียว คือ กฎจราจรชีวิต เพือให้เราเกิดมา

ไม่ให้พลาดผิดในชีวิตแห่งสังคม 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรหรือ ทรงสอนใหพ้ัฒนาการศึกษา พัฒนาการเศรษฐกิจ ให้มีอาชีพการ

งาน ให้ครองชีพครองรักครองรส พุทธพจน์ให้ครอบครัวไม่มีการทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าทรงพัฒนาการ

สังคมให้อยู ่ ด้วยเมตตาธรรมกัน ไม่ใช่อยู่ดว้ยความแตกแยกแปลกกัน ไม่รู้จ ักไม่ต้องทัก ไม่มีการยิ มกันเลย 

คนทีมีธรรมเขายิ มแย้มแจ่มใส ตั งใจสนทนา เจรจาก็ไพเราะ สงเคราะห์เอือเฟือ ขาดเหลือเจือจุนกัน คน

เดียวนี ไม่มีธรรมะ จึงไม่ยิ ม หน้ายิ มเหมือนมือนางกว ัก ถ้าไม่มีคุณธรรมจะเอาไปปฏิบัติกรรมฐานตรงไหน 

เอาอะไรมาเป็นหลัก ถ้าไม่รู้จ ักข้าก็ไม่ทัก ไม่โอภาปราศรัยแต่ประการใด คนทีมีธรรมยิมนอกยิมใน ยิมแย้ม

แจ่มใสตั งใจสนทนาแน่นอน เดียวนีหน้ามันยิ มเหมือนนางกวักทีเขากวักคนออกจากร้านไม่มีใครจะมองเห็น 
 นีมีความหมายตรงนี  ต้องมีสติ ต้องมีปัญญา ไม่ใช่มาหลับหูหลบัตา ฉันจะไปสวรรค์ ฉันจะไป

นิพพาน ไปได้ทีไหน ไปได้หรือ ยังด่าลูกด่าหลาน บ้านยังสกปรกรกอยู ่ ไปสวรรค์หรือ บ้านขีเกียจกวาด ที



กินก็ไม่สะอาด ทีถ่ายก็ไม่สะดวก ปฏิบัติยังสกปรก โอ๋ ฉันจะไปสวรรค์ ฉันจะเอาเงินไปซือก็ได้ ไม่ไช่บัตร

ผู ้แทนนี จะได้เอาเงินไปซือกัน เป็นรัฐมนตรี มันคงไม่ได้ มันต้องสร้างคุณสมบัติ 
 ญาติโยมโปรดทราบไว้ด้วย คนมีธรรม ยิ มนอกยิ มใน เงินไหลนองทองไหลมาคนทีมีธรรม ส่วนคน

ทีมีแต่ธรรมแมะ แหมะตรงนั น แหมะตรงนี  ไม่เอาเหนือเอาใต้เลย เงินก็ไม่ไหลนองทองก็ไม่ไหลมา มันจะ

ไหลมาได้อย่างไร เพราะอุดประตูค้า คนทีไม่มีธรรมนีอุดประตูค้าทั งหมด หน้าตาก็ไม่ยิ ม ไม่เปิดห้องปฏิสัง

ถารคารวตาแต่ประการใด คนมีธรรมะยิ มอยู่ตลอดเวลา ถึงหน้าบึ งขึงจอ แต่ข้างในยิ ม มันแสดงออกด้วย

นํ าใจ ด้วยนํ าใสใจจริงจากทุกสิงในนํ าใจ นํ าใสไหลไม่ขาด สายสวาทขาดได้อย่างไร มันอยู่ตรงนี  ไม่ใช่

หลับหูหลับตา โอ๋ มันจะต้องไปนิพพาน ปรมํ สุข ํ สุข ํ อะไรเล่า ใจมันสุขหรือ กลับไปบ้านย ังหน้าบึ งเหมือน

ยักษ์เหมือนมารนี เป็นต้น โอ๊ย น่าเสียดาย นีหรือธรรมะ แล้วเราจะถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่างไร พอจะ

ถวายหน่อยกําหนดจิต โอ๊ย เคลือนไปทีโน่น พล่านไปทีนีแล้ว ก็ไม่มีพลังจะถวายได ้
 ต้องสร้างคุณงามความดีก่อน ทุกคนโปรดทราบ ต้องสร้างในจุดนี  มีความหมายอย่างนั น นีลดห้า

ว่างกันเสียก่อน แล้วมาสร้างห้าร่วมมารวมทุนกัน แล้วค้ากําไรอย่าให้เกินควร ให้มันสมส่วนกัน ไม่ใช่

พระสงฆ์กับโยมนะ เอ้อ โยมค้ากําไรเกินควร พระสงฆ์ให้พรเกินโควต้า พอถวายมากก็ให้พรอยู่นั น แล้ว

โยมทําสักบาทเดียวนี โอ้โฮ ค้ากําไรเกินควร ขอให้ได้ต ั งสิบสองล้านอะไรอย่างนี  มันจะไปได้หรือ มัน

เหลือวิสัยทีจะเป็นไปได้โดยวิธีน ี
 อาตมามาพูดเหตุผลให้ โยมจะเชือก็เชือ ไม่เชือก็แล้วไป แต่ลองเอาตราชูขึ นมาชังดู ว ัดแล้ว ว ัดเล่า 

เฝ้าวัดซี ไม่ใช่มานั งหลับตา ฉันจะไปนิพพาน ฉันจะไปเป็นนางเทพธิดา ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ ฝ่ายพ่อ

โยมผู ้ชายจะไปเป็นเทพบุตรสุดครืมใจ เป็นได้หรือ บ้านยังสกปรกเหลือเกิน ท้าวสักกเทวราชส่องทิพยเนตร

ดูเหตุการณ์ โอ๋ บ้านแกยังสกปรก อย่ามาอยู่เลยสวรรค์ ไม่ได้หรอก สร้างศาลาหลังหนึงก็เป็นพระอินทร์กัน

หมดทั วประเทศสิ ต้องสอบนะ ต้องมีคุณสมบัติถึง ๑๐ ชาตินะ จึงจะเป็นพระอินทร์ได้ เป็นเทพธิดาต้องมี

หิริโอตตัปปะ มีความละอายบ้างไหม ละอายนอก ละอายใน เกรงกลัวต่อบาปทุจริตทั งต่อหน้าและลับหลัง 

มันจะมีความหมายอยู่มิใช่น้อย 
 ไม่ใช่ไปสวรรค์ง่าย ไม่ใช่ไปนิพพานง่าย อาตมาว่าไปยาก อาตมาย ังไม่ได้ไปทางเหนือทางใต้เลย ยัง

เดินดินอยู่นี ย ังเป็นมนุษย์ อมนุษย์อยู่ บางครั งก็เป็นยักษ์ บางครั งก็กระทืบเท้าเหมือนกัน แล้วแยกเขี ยวยิงฟัน 

หน้าก็แดง ยักษ์หน้ามันแดง ลิงหน้าไม่แดงหรอก ลิงนีหนุมาน คอืจิตรับอาสาเขาไป ลิงไม่ได้ใส่รองเท้า ยักษ์

ใส่รองเท้า ลองไปดูทีว ัดพระแก้ว เห็นไหมยักษ์ใส่รองเท้าแล้วหน้าแดง ทําไมย ักษ์จึงหน้าแดง เพราะความ

โกรธ พอโกรธเข้าหน้าแดงเลย หน้าแดงย ังไม่พอ กระทืบเท้าอีก เข่นเขี ยวเน้นฟันอีก ทีนีมีหรือเปล่า ไม่มี ดู

แล้วไม่มี แต่ยังมีลิง คือ อาตมานี ลิงทั งหลายจิตมันไหวติง มันหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลคือลิง วานร

ใหญ่ชือหนุมานอ้าปากรับอาสาเป็นขีข้าเขาตลอดชีวิตเพราะจิต เหตุนีจึงเป็นขีข้าเขาตลอดเวลา โยมเห็นด้วย

ไหม ไม่เห็นไม่เป็นไร โยมนีเป็นเจ้านายแล้ว อาตมายังเป็นขี ข้าเขาตลอดรายการ คือ จิตมันต้องรับอาสาไม่

พัก นีดูลิงมันต้องรู้ เป็นการพัฒนาจิต 



 เราจะต้องรู้ ว่าจิตอยู่ตรงไหน จะได้พัฒนาได้ถูกต้อง ถ้าไม่รู้ทีอยู่ของมัน ไปพัฒนามันได้หรือ มันอยู่

ทีไหนก็ไม่รู้ บางคนว่าอยู่ทีหัวใจ นั นไม่ใช่จิต เมือหาไม่ถูกมันจึงได้ยุ่งวุ่นวายกันในสังคมทุกว ันนี  เพราะหา

ทีมาไม่ได้ ไม่มีต้นขั ว ปลายขั ว ไม่มีสํามะโนครัวแล้ว เจ ้าความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ทีไหนกันแน่ 

เราจะได้พัฒนาให้มันถูกต้อง นีจึงต้องให้ลดห้าว่างมาสร้างห้าร่วมมารวมทุนกันก่อน ไม่ใช่เอาเงิน 
 ยายคนหนึงไปบวชชีพราหมณ์ มีเงินติดกระเป๋าไป ๓,๐๐๐ บาท กว่าจะกลับลืมเลย ไม่พอค่ารถกลับ

แล้ว เดียวองค์นี มาเทศน์ องค์โน้นมาเทศน์ องค์นี เทศน์ แล้วแจกซองผ้าป่าแจกซองกฐินอีกแล้ว พระบอก

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โยม สมบัติเอาไปไม่ได้  โยมแก่ๆ เลยทําบุญ เลยหมดเงิน ๓,๐๐๐ กลับไม่ได้ ค่ารถไม่

มีแล้ว อาตมาเห็นมาเอง เป็นวิทยากรไปพูดเลยต้องให้โยมอีก ๒๐๐ บาท เป็นค่ารถกลับไปตะพานหิน ไป

อุตรดิตถ์ นีหรือ จิตสงบ นีพูดให้โยมฟัง อย่าเอาไปพูดข้างนอก เห็นด้วยหรือเปล่า ถ ้าโยมเป็นบัณฑิตจะเห็น

ด้วยกับอาตมา ถ้าโยมไม่เป็นบัณฑิตจะไม่เห็นด้วย เห็นไหมบวชชีพราหมณ์สร้างกุศล กลับไปหลานก็ถาม

ยายสตางค์พอไหม พออะไรอีหนู หมดตั งแต่ว ันก่อนแล้วลูกเอ๊ย นีขอยืมเขามา ๕๐ บาท นีมีความหมาย

เหลือเกิน โปรดพิจารณาโดยปัญญา อาตมาจะไม่แจกฎีกาใครหรอก นีเชิญไปเทียวทีว ัดบ้างก็ได้ พระเลี ยง

ด้วยนะ 
 ทําบุญไม่ต้องเสียอะไร ขอให้ทําบุญจริง บริจาคทานชั นสูงสิโยม พ่อแมปู่ ่ ย่าตายายตายบริจาคทาน

ชั นสูง ไม่ต้องใช้เงิน เดียวพูดกันก่อนทําได้ไหม ไม่ต้องใช้สตางค์อุทิศส่วนกุศลให้พ่อทีตาย ให้แม่ทีตาย ไป

บอกไปสอนลูกหลานด้วยนะ อย่าไปกู้เงินเขามาทําบุญทําศพนะ อย่านะ บาป บริจาคทานชันสูงเลย เคยกิน

เหล้าเลิกเลย บริจาคทานนันไม่ต้องใช้สตางค์ เคยเล่นการพนันเลิก เคยเทียวผู ้หญิงยิงเรือเทียวเสเพลเลิก เป็น

การอุทิศทักษิณานุปทาน เดียวนี เป็นอย่างไร บางแห่งมีงานศพเขาชอบมาก ทําไมจึงชอบ เจ้าภาพไม่ต้องยุ่ง

เลย พวกมาจัดให้เสร็จเลย เล่นไพ่หน้าศพ เก็บค่าต๋งเลย นีบาป คนไปทําบุญต้องละบาปได้ คนจะไปสร้าง

ความดีต้องละชั วได้  จะไปทําบุญละบาปกันได้หรือย ัง ถ้าละบาปไม่ได้ อย่าไปทําบุญ บุญมันไม่มีประตูเข้า มี

แต่ประตูบาปตลอดรายการ ขอฝากญาติโยมพุทธบริษัทไว้ด้วย เวลาบวชลูกหลานอย่างทีว ัดอาตมา ไม่มี

หรอกกินเหล้า เข้าว ัดต้องเงียบหมด เวลาวนรอบโบสถ์ก็ต้องสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้รําลึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า 
 นีเรามาพูดกันอย่างนี ก่อนจึงจะเทิดพระเกียรติได้ สร้างความดีถวายพระเจ้าอยู ่หัว ไม่ใช่ไปกินเหล้า

ถวายพระเจ้าอยู่หัว แล้วราชการว่าอย่างไร เอาแก้วเหล้ามา แล้วถวายพระพร กินเหล้าถวายพระพรมีทีไหน 

เดียวนีย ังมีอีกหลายจังหว ัด อาตมาไปเห็นกับตาเลย ถามแก้วอะไร เขาบอกถวายพระพรชัยมงคลมหาบพิตร

พระราชสมภารเจ้าให้ทรงพระเกษมสําราญ แล้วก็ดืมเหล้ากันเข้าไป นีหรือถวายเทิดพระเกียรติ ถวายพระ

ราชกุศล ไม่ถูก ถ้ามีลูกหลานสอนเสีย อย่าไปถวายเหล้า ถวายแต่กุศล ต้องสร้างทาน ศีล ภาวนา สร้างความดี 

ปีนีขย ันเพิมขึ นได้ไหม เอ้าลูกเรียนหนังสือ ตืนตีสีเลย ถวายพระราชกุศล ตืนตีสีดูหนังสือ อย่าเอาแค่ผ่านๆ 

ตืนสองโมงเช้าถวายพระราชกุศล นอนตืนสาย หน่ายทํากิน ไปหมินเงินน้อย ไปนังคอยวาสนา นีถวายพระ

ราชกุศลหรือ นีต้องพูดกันให้เห็นเนือเห็นนํ า ไม่ใช่มาถึง หลับตา โอ๊ย พระเจ้าอยู่หัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว เราก็

ไปเดือดร้อนกัน ไปปล้นกัน ไปลักเขา เล่นไพ่ กินเหล้าเมาสุรากัน นีหรือถวายพระราชกุศล 



 นีพูดอย่างนี  โยมอย่าตําหนิอาตมา เพราะอาตมาทําได้อย่างทีพูดนี ทีว ัดอาตมาไม่มี จะบอกให้ไปดู

ได้ บ้านเหนือบ้านใต้อาตมาไม่มีขโมย ไม่กินเหล้า เข ้าว ัดจัดงานศพ อาตมาเป็นเจ้าภาพหมดเลย ไม่ต้องเสีย

สตางค์ ไปว ัดอัมพว ันไม่ต้องเสียเงินเสียทอง อาตมาออกให้หมดเลย ค่าเมรุไม่ต้องเสีย ค่าไฟฟ้าไม่ต้องเสีย 

โอเลี ยงกาแฟชงเลี ยงแขกให้เสร็จเลย นีงานศพเป็นอันดับหนึง ต้องช่วยกันอันดับหนึง งานป่วยไข้ต้องไป

เยียมถึงบ้านนีอันดับสอง นีเข้าถึงธรรมะต้องมีอย่างนี  ไม่ใช่ธรรมะธรรมแมะยิ มเหยาะแหยะหาเงินหาทอง นี

หรือทางธรรม ไม่ใช่ 
 ต้องช่วยเหลือกันนะโยม จึงจะเรียกว่าเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แล้วก็ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข มหาราชบพิตรพระราชสมภารเจ้าท่านจะทรงพระเกษมสําราญอย่างยิง ถ้าประชาชนไม่มีความสุข

เลย มีแต่ความทุกข์ ความยากเดือดร้อนนานาประการ ทะเลาะวิวาทกัน เกิดโจรกรรม อาชญากรรมทั ว

ประเทศมากมาย ท่านจะทรงพระเกษมสําราญได้อย่างไร ต้องอยู่เย ็นเป็นสุขพสกนิกรราษฎรทั งหลาย 

ข้าราชการก็ต้องต่างพระเนตรพระกรรณขององค์พระราชา  ต่างหูต่างตาของพระองค์ท่าน ต้องถวายพระราช

กุศลอย่างนี  ข้าราชการต้องซือสัตย์สุจริตเป็นนิจ ขยันประหย ัดให้มัน หันหลังให้อบาย เป็นข้าราชการต้องทํา

อย่างนั น อุบาสกอุบาสิกาก็ต้องสร้างคุณงามความดีตามหน้าทีด ังทีกล่าวมาด้วย 
 นีพูดให้โยมเข้าใจก่อน ไม่ใช่มาถึงนั งหลับตาโดยไม่มีเหตุผล ลิเกไม่รู้จะเล่นเรืองอะไร ไม่ได้ออก

แขกให้รู้เลย อึกอ ักโผล่ตุ้มๆๆ ต้อมๆ ไม่รู้เรืองอะไรกัน นีออกแขกให้ฟังว่าใครจะมาเล่นว ันนี  อาตมาพระครู

ภาวนาวิสุทธิ จะมาเล่นให้โยมฟัง แล้วต้องหาโยมเป็นตัวกํากับการแสดง ใครจะเป็นพระเอกนางเอกก็เตียม

กันเสีย ทั งรักทั งแค้นแน่นในทรวง จะถึงต้องหึงต้องหวงต้องรบต้องพุ่งชิงชัยก็เตียมกันเลย ว ันนีใครจะเป็น

ตัวโกงก็ว่ามา ใครจะเป็นพระเอกก็ว่ามา แต่ลิเกนีออกมาเล่นทุกตัว มันก็ต้องว่าฉันเป็นพระเอกทั งนั น 

ออกมาสมศักดิ  ภักดี หอมหวลทวนลมทุกต ัว ลิเกออกมามีไหมว่าฉันเป็นคนชั ว ฉันเป็นตัวโกงมีหรือ ฉัน

ออกมาเป็นนางเอกค่ะ เป็นพระเอกครับ แต่ดูเวลาเล่นเถอะ เปิดฉากขึ นมานี พระเอกหรือนางเอกก็รู้ เราจะรู้

ท่าทีว่า อ๋อ คนนี สําเนียงบอกภาษา กิริยาบอกชาติ บอกสกุลหนุนศักดิ ศรี ดูคนให้ดูหน้าดูผ ้าให้ดูเนือ ดูเสือดู

ลาย ดูชายดูพ่อ จะได้ไม่ย่อท้อใจ ดูโยมผู ้หญิงบ้าง ก็ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ดูแน่ๆ ต้องดูถึงปู ่ ย่าตายาย 

เขาดูกันอย่างนี เดียวนี ดูแล้วสวยก็โอเค ได้กันเย็นทิ งก ันเช้าเลย นีหรือคนมีธรรมะ ไม่มีหรอก จะมีก็แต่ธรรม

แมะ คนโบราณเขารกักันยาก ไปมาหาสู่กันนาน ต้องรู้จ ักชีวิตจิตใจกันนาน รู้หลักรู้ฐานรู้งานการรู้วาระจิต

ใช้ชีวิตต่องานกัน แล้วเขาจึงจะแต่งงานกัน เดียวนี รักง่ายทิ งง่าย โยมเชืออาตมาเถอะ แต่ก่อนนี เขารักกันยาก 

โยมผู ้ชายเห็นด้วยไหม รุ่นโยมนี รักสาวๆ เป็นอย่างไร นานไหมกว่าจะรักกัน ถามโยมผู ้เฒ่าผู ้แก่ว่าจริง

หรือไม่ จริง หรือไม่จริง ก็ตามใจ ไม่ว่าอะไร หรือโยมเคยรักกันหนาพากันหนี รักพีก็หนีพ่ออย่างนั นหรือ 

เดียวนี รักพีหนีพ่อหมดเลย อาตมามีลูกสาวหลายคน รักพีเขาหนีพ่อไปอยู่ด้วย จึงมีปัญหาอยู่อย่างน ี
 ว ันนี คืนย ันรุ่งอย่านอนจึงเรียกว่าถวายพระราชกุศล อาตมาจะไม่ฉันข้าว ๒ วันได้ไหม แล้วไม่นอน

เลย โยมจะสู้ได้ไหม ใครจะสู้ ตอนสู้นีอาตมาไม่ได้นอนมาเป็นปี ในพรรษานี ตีสามสอนพระ พระทีว ัดต ั ง 

๗๐ รูป นีสอนพระมาแล้ว เมือวานนี ไปค่ายทหารกองทัพภาคที ๓ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  หมอนงัปฏิบัตินุ่งขาวหมด คนทีเข้าเวรเป็นหมอเข้าเวรไป ทีไม่เข้าเวรมานั งกรรมฐาน นังเจริญสติ



ปัฏฐาน ๔ มีอานิสงส์ ๓ ประการ ๑ รําลึกชาติได้ ๒ รู้กฎแห่งกรรมจากการกระทําของตน ๓ รู้เหตุผลทีจะแก้

ตัวได้ ทําเท่านี เหลือกินเหลือใช้เลย ทีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและค่ายเอกาทศรถที

พิษณุโลก อาตมาวิงรถสองชั วโมงครึง ไปถึงแล้ว เข้าหอประชุมใหญ่ในโรงพยาบาล แล้วพวกหมอนั งนุ่ง

ขาวหมด ทีไม่ได้เข้าเวรก็มาเข้าปฏิบัติธรรม เฉพาะว ันพระ 
 ว ันพระอาตมาไม่ออกจากว ัด ออกไปต้องให้กรรมฐานหรือไปสอนจึงจะไป จะไปเทียวแดงๆ ขาวๆ 

ตามตลาดคงไม่ได้ ในว ันพระต้องอยู่ว ัดให้เขามาบําเพ็ญกุศลกัน แล้วทางราชการว่าอย่างไร พุทธสมาคม

บอกว่าให้หยุดงานว ันพระ ราชการหยุดงานว ันพระทําไม โยมหยุดงานว ันพระไปทําไม หยุดเพือไปว ัดหรือ 

ไปว ัดพระไม่อยู่ว ัด พระไม่พร้อม พระไปเทียวทีไหนก็ไม่รู้ แล้วไปทําไมว ันไหนก็ไปได้ อาตมารู้สึกเศร้าใจ

มาก วัดไม่พร้อมเลย แล้วจะปฏิบัติหน้าทีอย่างไร จะทําอย่างไร นีมาพูดเหตุผลให้โยมฟัง พูดด้วยข้อเท็จจริง 

ไม่ใช่ไปถึงทําบุญตักบาตรกัน ได้บุญไปสวรรค์ มีได้ทีไหน จะต้องมีคุณสมบั ติครบด ังทีกล่าวมาข้างต้น 
 เราจงสร้างห้าร่วมมารวมกัน คือมารวมทุน โยมก็มารวมพลังกัน สามัคคีกาย สามัคคีใจไว้ รวมทุน

แล้วก็ร่วมทุนอย่างไรหรือ ร่วมกันคิดในสติปัฏฐาน ๔ ร่วมอารมณ์ของเรา ดูอารมณ์ของเราทุกคน ทีโยม

มาร่วมในว ันนี  ร่วมคิด ร่วมทุน คือทุนกุศลต่างคนต้องเสียสละกิจการทางบ้านมา นีร่วมทุน ถ้าโยมไม่มี

เสียสละ จะถวายกุศลไม่ได้ คนเราต้องบริจาคทานชั นสูง มีเสียสละกิจการงานบ้านได้ ข้อนี พูดให้โยมเห็น 

ถ้าโยมเสียสละไม่ได้ มาทีนีไม่ได้ นีอาตมาก็ทิงวัดมา คนในวัดตั ง ๒๐๐ กว่า เดียวพรุ่งนี มะรืนนี เข้าอบรมอีก 

๑๐๐ เป็น ๑,๐๐๐ เลี ยงข้าวกันเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหาร 

๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องเรียไร ไม่มีเรียไร เงินมีไหมไม่มี ไม่มีแต่มาได้อย่างไร มีธรรมะ

อย่างเดียว นึกเงินไหลนองนึกทองไหลมา เดียวพระอินทร์ก็สงสาร ส่งวาสุเทพเทพบุตรเอาเงินมาให้ อาตมา

ฝากไว้ทีธนาคารทุกบ้านเลย ไม่ต้องไปฝากทีกรุงเทพกรุงไทยหรอก ถึงเวลาเขาก็มาจ่ายให้เอง ว ันอาทิตย์เขา

ก็จ่าย ว ันเสาร์เขาก็จ่าย มืดก็จ่าย กลางว ันก็จ่าย ตายไปแล้วเขาย ังจ่ายให้เลย ธนาคารบนโลกของอาตมาไม่

ต้องไปฝากทีธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทยแต่ประการใด มีเบิกได้ทุกเวลาเหมือนอ ํานาจบุญกุศลทีมี

อยู่กับท่านผู ้ทมีีจิตใจเป็นกุศล มหากุศลจิต อยู่ทีข้อคิดข้อนี 
 เรามาร่วมทุน หมายถึงเสียสละบริจาคทานชั นสูง สละกิจการงานทางบ้านของโยม ต้องเสียเงินค่า

ยานพาหนะมา และต้องเสียเวลามาด้วย ได้ประโยชน์มหาศาล ร่วมทุนอย่างนี  และก็ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ 

คิดริเริมดําเนินงานในชีวิตของตน อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ต ัวเป็น เห็นต ัวตาย คลายทิฏฐิ และดําริชอบ จะ

ได้ประกอบกุศล เราจะได้ผลงานเป็นหลักสําค ัญ ร่วมกันคิดนีไม่ใช่คิดทีจะไปเอาเงินเขาคิดเอาเงินเรา ให้คิด

ในคุณสมบัติ ในชีวิตดูอารมณ์ นีมาร่วมกันคิดอย่างนี  โยมคงเข้าใจ และร่วมอะไร ร่วมผลิต โยมจําไว้ ใน

โรงงานอุตสาหกรรม เขาร่วมผลิตเอาของออกมาในอารมณ์ต่างๆ นี มันทําให้เกิดเงินไหลนองทองไหลมา 

ร่วมขาย เปิดขาย ตีแผ่ ชี แจง แสดงออกเป็นระบอบเป็นระบบ จะได้มีระเบียบจะได้มีวินัย จะได้มีสีลาจริย

วัตรมั งคั งสมบูรณ์ เห็นด้วยไหม ต้องรีบเห็นเสีย จะได้ไม่ต้องพูดมาก เห็นชัดแล้ว นีอาตมาพูดให้เห็นก่อน 

ไม่อย่างนั นหลับหูหลับตาไม่รู้เรืองกัน 



 ร่วมทุน โยมต้องมีทุนมาแล้ว มีนิสสัยมาแล้ว ถ้าไม่มีนิสสัยมาไม่ได้ ว ันนี อาตมาตั งใจไว้ คนเดียวก็

สอน ไม่มีใครมา อาตมาคนเดียวก็ทํากรรมฐาน ไม่ต้องง้อใคร คืนยันรุ่งเลย เราตั งใจมาถวายกุศลแล้ว ต้อง

ตั งใจงานจึงเสร็จ ถ้าไม่ตั งใจงานไม่เสร็จ 
 ในทางธรรม ถ้าไม่สร้างใจ ไม่มีผล โยมมานี อาตมาเห็นแล้ว ตั งใจแน่ ตั งใจตั งหลายว ัน มาอยู่ทีนีกัน

บ้างแล้ว ใช่ไหม โยมจําไว้  พระพุทธเจ้าสอนให้ลดห้าว่างสร้างห้าร่วมก่อนค่อยทํางาน ถ้าเราไม่ลดห้าว่าง ไม่

สร่างห้าร่วม ไม่ต้องไปทํางาน ไม่ได้มีอะไรเลยในตัว ไม่มีความหมายเลย ต้องมีความเข้าใจอย่างนี  มาร่วม

ทุนแล้วก็ร่วมกันคิด คิดอะไร นั งเจริญกรรมฐาน คิดอ่านอารมณ์ชมสมบั ติสว ัสดี เป็นธรรมชาติของจิตต้อง

คิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ไว้ได้เหมือนเทปบันทึกเสียง ร่วมคิดอย่างนี คิดอะไร นั งดูอารมณ์ว่ามันคิดอะไร

หรือ สติมีไหม และก็ดูในอารมณ์เราว่าไปแค่ไหนแล้ว ยาวสั นแค่ไหนประการใด ไม่ใช่ว่าให้ไปดูคนอืน 

แล้วดูอะไรร่วมๆ คิดในอารมณ์ อยู่ในอารมณ์ของเราว่าเราเป็นบัณฑิตไหมขนาดนี เดียวนี เป็นอันธพาลหรือ

เปล่า ไม่ต้องไปดูคนอืนว่าคนชวัหรือคนดี ไม่ต้องไปดูตัวเขาดูตัวเราว่าเป็นบัณฑิตหรือเปล่า  
 บางครั งนีเราเป็นอันธพาล คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั วทํา

ตัวให้อ ับจน คบคนดีให้ผลจนว ันตาย นีเรามาคบคนดีกันนะ แล้วคนไหนคนดี หาซิ คนไหนคนชั ว หาซิ 

เดียวรู้เลย รู้ในตัวเรา อยูใ่นจิตเรานีเอง ไม่ต้องไปดูคนอืน นีตาคนนี ไม่ดี ยายคนนั นไม่ดี ลูกสาวคนนั นใช้

ไม่ได้ ลูกสาวคนโน้นใช้ไม่ดี ลูกสาวข้าดีคนเดียว ใช้ไม่ได้ นีไม่ใช่ร่วมคิดร่วมประดิษฐ์สร้างสรรค์ ต้องร่วม

ลงออก ทําอะไรให้มันถูกแบบถูกบท จะได้หมดจดเหมาะเจาะ มีศีล นีเอาแบบไว ้คือศีล เดียวนี คนไหนมีศีล

บ้างหรือเปล่า ปกติกายวาจาหรือเปล่า มีสติหรือเปล่า นีเราจะต้องให้เจริญสติกัน ขอประทานโทษ แก่ๆ ไป

จะได้ระลึกชาติได้ จะไปเกิดชาติไหนจะได้รู้ จะได้ติดตัวไป เมือสองวันนี อายุ ๕๐ เท่านั นนะ กินแล้วบอก

ไม่ได้กิน เห็นไหม ด่าลูก ด่าหลาน ลืมหมดแล้ว อย่าใช้สมองเลย ให้สมองว่าง นีผู ้ เฒ่าสอนห่างผู ้ใหญ่ จะ

หลงทางได้ง่าย จะเห็นด้วยไหม มีลูกอย่าให้ว่าง โยมมีลูกไหม อย่าให้ลูกว่างเสียนะ ลองให้ลูกว่างซิ เศรษฐี

ในกรุงเทพฯ นีจะหาลูกจ้างมาเลียงลูก แล้วลูกจ้างนิสัยไม่ดี ก็พาลูกเราเสียหมด เห็นไหม เห็นชัดแล้ว นีอย่าง

นี นิสัยไม่ดี โบราณเขาว่าอย่างนี  เราก็มาร่วมรวมทุนกันดูอารมณ์ว่าอารมณ์ของเราเป็นอย่างไร เวลาพาลก็

อย่าไปคบมันขณะนั น 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าเชือพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงขมวดท้ายไว ้  ให้เชือโดยเหตุผล

ข้อเท็จจริง ก็เชือตามเหตุผล ห้ามเชือพ่อแม่ พ่อแม่สอนลูกเป็นโจรก็อย่าเชือ นีหมายเหตุแล้ว อย่าเชือใคร 

อย่าเชือผ ัว อย่าเชือเมีย ขอประทานโทษเถอะ ถามด้วยความจริงใจ โยมเชือสามีไหม อ้าว ไม่เชือเลย นีพูด

อย่างนั นไม่ถูก สามีดีก็เชือ สามีไม่ดีก็อย่าเชือ อาตมาเมือย ังเป็นฆราวาส สมัยโบราณกาลก่อนยังซักผ้าให้

ภรรยา นีสมมตินะ ถูเรือนให้เสร็จ ป้อนข้าวให้เขาเสร็จ ย ังอยู่กับเขาไม่ได้เลย  จนต้องมาบวช นีเห็นไหมต้อง

มาบวชแล้ว นีสามีดีก็เชือ ไม่ดีก็อย่าเชือ ภรรยาก็เช่นเดียวกัน ถ้าดีก็เชือ พระพุทธเจ้าท่านยอดจริง ๆเห็นไหม 

มีสติจึงรู้ได้ เพือนมี ๒ ประเภท เพือนดีก็ควรเชือ เพือนทีมันพาเหลวแหลกก็อย่าไปเชือ 
 แต่ร้ายทีสุดในโลกมนุษย์คือเชืออะไร โยมตอบได้แต่ย ังอึกอ ักอยู่ อาตมาตอบแทน ร้ายทีสุด คือเชือ

ใจเราขณะมีโทสะ ขณะมีโมหะ ขณะมีโลภะ โทสะ โมหะ โลภะ จริงหรือไม่ นีเชือใจเราอย่างนี ร้ายทีสุด เมือ



สองว ันอาตมาไปเห็นมาแล้ว สามีกลับบ้าน เธอจ๋าๆ ทํากับข้าวตามทีสั งหรือเปล่า แม่บ้านเขาทําผิดไป เขาทํา

นํ าพริกหวานไป เขาก็บอกว่านีทําให้ขมหน่อยไม่ได้หรือ เท่านั นเลยโมโห เอาหม้อข้าวทีหุงสําเร็จรูปไม่มี

นํ าข้าวเหวียงลงใต้ถุนเลย ว ันนั นอาตมาไปจอดรถพอดี โครมอะไรกัน เลยบอกโชเฟอร์ ออกๆๆ บ้านนีอะไร

กัน โอ้โฮ เชือใจเราขนาดนัน เห็นไหมนีเสียไหมล่ะ นีเสียเลยนะโยม จําไว้นะ เชือใจเราขณะมีโลภะ เชือใจ

เราขณะมีโทสะ เชือใจเราขณะมีโมหะ เสียทุกราย เพราะฉะนันต้องตังสติก่อนจึงค่อยเชือ มีความหมายอย่าง

นั น นี ก็มีเหตุผล 
 เพราะฉะนั น เรามาร่วมลงอุตสาหกรรมกัน ผลิตออกในชีวิตของผู้มีปัญญา มีเมตตา กรุณา มุฑิตา 

อุเบกขา แล้วก็เจริญสติปัฏฐาน ๔ จึงจะรู้ดี ต้องยืน เดิน นั ง นอน เหลียวซ้าย แลขวา คู ้ เหยียด เหยียดขานะ 

เจริญ สติปัฏฐาน ๔ เดินจงกรม เดินจงกรมไม่ใช่ไปพุทโธเหยียบทีเท้านะ อย่าใช้ เอาพุทโธไปไว้ทีเท้าไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติ เหยียดๆ ขา มีสติสัมปชัญญะเท่านี  ทําได้ไหม เดินมีระเบียบเพียบพร้อมด้วย

ศีล ศีลคืออะไร ศีลอยู่ทีไหน สํารวมเรียกว่าศีลถูก แต่ศีลต้องมีเรือน คือสติ ให้เขาอยู่ก่อน เราจะได้ปกติกาย

กับวาจาได้ ถ้าเราขาดสติ ศีลไม่มีเลย ด้วยความประมาทจะสํารวมไม่ได้เลย สํารวมอินทรีย์สังวร นั นแหละ

ศีล แต่ความหมายของศีลคือ ปกติกาย ปกติวาจา 
 ปัญหาก็เกิดขึ น ปกติทําได้อย่างไร ทําอย่างไรคนจึงจะปกติ ถ ้าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว คนทีขาด

ความเป็นปกติจะบ้าบอคอแตกขึ นมา กลายเป็นคนวิกลจริต เพราะไม่มีสติด้วยความประมาท นีอยู่ตรงนี  

เพราะฉะนั น เราจะต้องมีสติเป็นเรือนให้สิงอยู่ ปกติกายกับวาจา ในเมือปกติกายกับวาจาแล้วยังไม่พอ เพราะ

จิตยังเลเพลาดพาดออกไปนอกประเด็นของชีวิตอีกมาก จึงต้องมีสมาธิ จิตตั งใจ จึงต้องใช้สติปัฏฐาน ๔ เป็น

หลักปฏิบัติใช่ไหม สติ-ปัฏฐาน ๔ เป็นหลกัปฏิบัติจึงจะมีสติเป็นปกติได้ คนเราถ้าปราศจากสติแล้ว จะไม่มี

ความหว ังในชีวิตต่อไป จึงต้องมีความรู้ตัว รู้ทั ว รู้นอก รู้ใน ภายในใจ อย่าพลาด อย่าเผลอ อย่าประมาท

ละเมอสงสัยแต่ประการใด อยู่ทีสติต ัวเดียว ถ้าหากว่าคนเราพลาดจากสติแล้ว ไม่มีทางจะไปพุทโธ ก็นั งอยู่

นันแหละ สติไม่พัฒนา ไม่มีจิตทีจะพัฒนา จะให้ริเริมในงานไม่ได้ประการหนึง เพราะฉะนั นต้องมีสมาธิ

วางจิตในงาน อย่าวางธุระประการหนึง อีกประการหนึง ในเมือสติบวกกับสัมปชัญญะเกิดตัวภาวนา เกิดต ัว

ปัญญา เพราะฉะนั น จิตเป็นธรรมชาติ ต้องคิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานาน เหมือนเทป

บันทึกเสียง 
 พูดไปถึงตอนนี แล้ว ก็ขอเจริญพรแม่ชีว่าจิตเกิดทางไหน ถูกต้อง แม่ชีตอบถูกแล้ว เพราะฉะนั นจิต

ไม่ใช่หัวใจ หัวใจสูบฉีดโลหิตเลี ยงร่างกาย แต่จิตเกิดทางอายตนะ ทางอินทรีย์ ตาเห็นรูป เกิดจิตใช่ไหม หู

ได้ยินเสียงเกิดจิต จมูกไดก้ลินเกิดจิต ลินรับรสเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เกิดจิตทีลิน กายเรานังลงไป เกิดจิตทาง

กาย นีรู้แล้ว รู้ทีมา จะได้พัฒนามันถูกแล้วในเมือเห็น ชอบเป็นอะไร ถ้าเราชอบเป็นโลภะ ตาเห็นรูปชอบ ถ้า

ไม่มีสติพิจารณาดูเป็นอะไร นีต้องพัฒนาตรงนี  ไม่ใช่นั งหลับหูหลับตาอย่างเดียว หูได้ยินเสียง หูเขาด่าเรา 

ชอบไหม เป็นอะไรนั น นีอยู่ตรงนี  ต้องมีสติ อย่าบ้า ต้องตั งสติไว้บ้าง นีสมมติถ้าโยมไม่มีสติในการฟังเป็น

อะไร นั นถูกต้อง นีอยู่ตรงนี  ถ้าโลภะขณะนั นตายไปเป็นอะไร เป็นเปรต มีโทสะ ตายเป็นอะไร ไปลงนรก 



หนักหรือเบาแล้วแต่กรรมใช่ไหม โมหะไม่มีสติปัญญาเลย เป็นคนทีไร้สติขาดปัญญา ตายขณะนั นเป็นเดียร

ฉาน 
 เมือได้ความว่าจิตเกิดทางนันแน่แล้ว วิธีการทีเราทําก็ต้องพัฒนาทีนัน หูได้ยินเสียงกําหนดว่า

อย่างไร นั นเสียงหนอ รู้หนอ ใช้ได้ รู้เสีย ถ้าหากเราไม่รู้ หากพอใจหลงใหลไปกับสิงนั น ถ ้าหากว่าจิตไหล

ไปโลภะ ตายไปขณะนั นแล้ว เราก็เป็นเปรตแน่นอน นีอยู่ตรงนี เอง ต้องพัฒนาตรงนี  ถ้าจิตโกรธทําอย่างไร 

อย่าลืมทีดวงหทัยทีหายใจเข้าออก อยู่ทีลินปี จําไว้ อยู่ทีลิ นปี คนเราถ้าจะมีปัญญานะ เอาเส้นกระแสว ัดดู

จมูกกับสะดือ เป็นการดูลมหายใจยาวๆ ถ้าโยมเกิดความโกรธขึ นมา ไปนังตรงไหนก็ตามหายใจยาวๆ จาก

จมูกแล้วไปสะดือ สะดือไปจมูก แล้วเอาสติปักทีดวงหทัย เรียกว่าเจตสิก อาศ ัยหทัยเดียวกับจิต อยู่กับเจตสิก 

คือหทัยคือลิ นปีกําหนด โกรธหนอๆ รับรองเลย โยมหายโกรธแน่ หายโกรธจริงๆ แล้วจะไม่โกรธต่อไปด้วย 

ไม่มีเชือเยือใย ดับสนิทไม่ติดขึ นมา นีคือนิพพาน นีเราตายนอกบ่วงจะได้ไม่ห่วงใคร ยังตายในบ่วงยังห่วง

ลูกหลาน ไปนิพพานได้อย่างไร ไปไม่ได้หรอก ม ันอยู่ตรงนี  ไม่ใช่ยากเลย 
 แต่มีปัญหาอยู่ว่าต้องเดินจงกรม คือ เจริญสติปัฏฐาน ๔ อาตมาก็ขอเจริญพรว่ากายานุปัสสนาสติปัฏ

ฐาน กายจะยืน เดิน นัง นอน เหลียวซ้ายแลขวา จะคู้เหยียด เหยียดขาตังสติไว้ และอิริยาบถให้ละเอียดอ่อน

ไปเลย เราจะคู ้ เราจะเหยียดขา จะได้รู้ว่ามีระยะเท่าไร มีภาวะเป็นอย่างไรในต ัวเรา ไม่ใช่ไปดูคนอืน เขาสวย

ไม่สวย ดีหรือไม่ดี อ่านให้ออก บอกให้ได้ ใช้ให้เป็นนะ ให้เห็นตัวตาย จะได้คลายทิฏฐิ  ได้ดําริจะได้ชอบ 

ประกอบกุศลจะได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสําคัญ ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างนี ตายยาก เดินจงกรมมีกําหนด

ลมหายใจเข้าออกอยู่ทีท้อง 
 อาตมานีเคยปฏิบั ติทางพุทโธมา ๑๐ ปี พุท หายใจเข้า โธ หายใจออก มา ๑๐ ปี มาตอนหลังเจริญสติ

ปัฏ-ฐาน ๔ ลงทีทอ้ง ตอนทีอาตมาคอหักนี ถ้าพุทโธตายเลยนะ แต่ทําไมหายใจได้ตรงไหนๆ หายใจได้ตรง

สะดือ ต้องมีประสบการณ์มา  ถ ้าโยมอยากจะรู้หายใจทางสะดือจริงหรือไม่ ลองไปทําให้คอหัก ให้รถชนซิ 

คอหักอย่างอาตมาหมุนได้เลย หายใจได้จริง นีมีตัวอย่างทีอาตมาพูดนีเป็นเรืองจริง ไม่จริงไม่มาพูดให้โยม

ฟัง เป็นบาป เป็นการอวดอุตริมนุสสธรรม นีม ันเรืองจริงทีผ่านมากับตัวอาตมาเอง  
 สะดือนีเรารู้จากท้องแม่เลย อยู่ในท้องแม่หายใจร่วมกับแม่ได้ทางสะดือ กินอาหารได้กับแม่ หายใจ

ได้ สะดือนี แล้วพระทีนิโรธสมาบัติหายใจไหม ทีเราเรียกว่าไม่หายใจ หายใจไดท้างเส้นขน มันออกตามเส้น

ขน ตามทีเหงือออกนั นเอง พระนิโรธสมาบัติจึงอยู่ได ๗ วัน นีโดยวิธีนะ ต้องรู้ให้จริงๆ ถ้ารู้ไม่จริงจะไม่

เข้าใจ คือต้องให้ทําทีท้อง พองหนอ ยุบหนอ พุทโธนีหายใจละเอียดมองไม่เห็น แต่อ ันเดียวกัน เจริญอานา

ปานสติอันเดียวกัน ทางพุทโธกับพองยุบอันเดียวกัน มันมีเหมือนกัน แต่ต่างกันว่าเราจะเอาอารมณ์อะไร เอา

ขันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ก็เป็นวิปัสสนาไป ถ้านึกบัญญัติเป็นอารมณ์ก็เป็นสมถะไป มันมีเหตุผลอยู่สั นๆ 

อย่างนี 
 ทีนี เราเดินจงกรม เดินจงกรมคือพระพุทธเจ้าทรงสอนในสติปัฏฐานว่าเดินมีสติ ก้าวเท้ามีสติ รู้ตัว 

ปัจจุบันธรรม รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ต้องเดินแบบไหน เป็นประการใด นีกายนุปัสสนาสติปัฏฐาน 

อาตมาก็บรรยายก่อน แต่เข ้าใจว่าโยมทีนังนีเคยทํามาแล้ว หรือยังไม่เคยทําก็ตาม อาตมาจําเป็นจะต้องสาธิต



ให้ดู เป็นเรืองทีอาตมาต้องมาจัดรายการขึ นในวันนี  ถึงโยมทํามาแล้วก็ดีทวนความจ ํา ถ ้ายังไม่ทําก็ทวน

ความจําใหม่ เพือจะได้ซึ งใจในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ต่อไป นีกาย กายยืน กายเดิน รู้ทั งหมด ในกายนี  กาย

นอก กายใน คือมีสติในภายในก็รู้กายในภายในได้ ว่ากายเยืองย้ายอย่างไร มีศีลประการใด มีกิริยามารยาทดี

เลวประการใด มันจะรู้แจง้แก่ใจ เป็นปัจจัตต ัง เวทิตัพโพ วิญ ูหิ รู้ได้แก่ตัวเองโดยเฉพาะ 
 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน แปลว่าอะไร เวทนาแปลว่าทนไม่ได้ บังค ับไม่ได้ มันเป็นโดยธรรมชาติ 

สุขเวทนา สุขกาย สุขใจ ทุกขเวทนา ทุกข์กาย ทุกข์ใจ อุเบกขาเวทนา ทําอย่างไรวิธีปฏิบัติในเมือเราสุขกาย 

คือ ดีใจ กายสุข ใจสุข ต้องตั งสติไว้ ถ ้าเราไม่ต ั งสติไว้ก็ประมาท เดียวก็เสียใจต่อภายหลัง ในเมือดีใจแล้ว

มันดีใจไม่ถูก คือ ไม่พ้นจากความทุกข์ มันจึงมีความทุกข์อยู่ในใจเสมอมา จึงต้องอย่าประมาท จึงต้องมีสติ 

กําหนดทีลิ นปีนี สุขหนอ สุขหนอ ตั งใจว่าดีใจหนอ 
 ไอ้คนทีดีใจนี ขอประทานโทษ เกินขอบเขตช็อคตายนะ ช็อคตายได้ แล้วดีใจเลยขอบเขตไป

วิกลจริต บ้าไม่ต้องรักษา ส่งศรีธัญญาก็ไม่หาย ขนาดปริญญาโท ดีใจแล้วผิดหวัง เสียใจเข้าโรงพยาบาลไป 

เดียวนี ปริญญาโททํางานไม่ได้เลย นีแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนละเอียดมาก จึงต้องมีสติสัมปชัญญะไว้  ด ้วย

การกําหนดจิตอย่าพลาดอย่าเผลอไม่ได้ เสียใจมากคือทุกข์กาย กายปวดเมือยทุกสกนธ์กาย ทนไม่ไหวแล้ว 

ตั งสติไว้ ปวดหนอๆ จิตเกิดขึ น ตั งอยู่ ด ับไป เวทนาก็แยกไป โยมจะไม่ปวดเลย ถ้าแยกเวทนาได้เป็นสัดส่วน 

จะไม่ปวดเลย รูปธรรม นามธรรม มันจะบอกไว้ชัดมาก นีวิธีปฏิบัติง่ายๆ นะ ไม่ยากเลย แต่เราไปเอาโน้นมา

ประสม เอานีมาประสม จึงรู้ไม่จริง 
 วิธีทํา ทําอย่างไร ทําได้ทุกเวลาเลย เสียใจตรงไหน ในรถในเรือก็ตาม ร้านกาแฟ หรืออยู่ทีบ้าน อยู่ที

ออฟฟิศ ทีทํางานก็ตาม หายใจยาวๆ จากจมูกไปถึงสะดือ แล้วก็ตั งสติไปทีลิ นปี เสียใจหนอ หายใจยาวๆ 

เสียใจหนอ หายใจยาวๆ หายเลยนะ เดียวมันจะมีปัญญาบอกเราเองว่าเสียใจเรืองนี  ต้องไปอย่างนี  นีแก้ได้ 

เสียใจอย่างนี  ต้องแก้อย่างนี  และก็ได้ผลออกมาอย่างนีเลย ไม่ใช่ว่านั งหลับหูหลับตาแล้วไปแก้ว ันพรุ่งนี  

ต้องแก้ปัจจุบันธรรม 
 พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไร ปากอย่าไว ใจอย่าเบา เรืองเก่าอย่ามารือฟืน หรือเรืองอืนคิดทีผิดทีชอบ 

ทําไมไม่ทําปัจจุบัน ทําปัจจุบัน เอารูปนาม ข ันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ ไปเอาเรืองเก่ามารือฟืนกัน มันจะเสียใจ

ตลอด และดีใจก็ไม่ตลอดด้วย เดียวเสียใจเข้ามาแทนที เอาดีไม่ได้ นีจึงขอเจริญพรญาตโิยมไว้ ข้อนี สําค ัญ

มาก ต้องกําหนดปัจจุบัน แล้วมันจะหายไปเลยนะ หูยินเสียงเขา ด่าเรา เสียงหนอ เอาเลยตรงไหนก็ได้ ไม่

จําเป็นต้องมานั งตรงนี  เสียงหนอ อ๋อ เขาด่าเรา อ๋อ เสียงกับหูนีมันเป็นรูป จิตกําหนดรู้ว่าเขาด่าเป็นตัวนาม 

แล้วเรามีสติสัมปชัญญะ ปัญญาเราก็จะบอกวา่ อย่าไปฟัง เสียเวลา เขาด่าเราแล้วกลับไปหาเขาเอง เสียงกับหู

คนละอัน ไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน และเราจะไปโกรธเขาทําไม นีอย่างนี  ม ันบอกตัวเองไม่ใช่คนอืนมาบอก ถ้า

เราทําได้อย่างนี  รับรองได้เลยโยมจะเห็นสภาวธรรมของเราเองโดยเฉพาะ 

 

 
 



กฎแห่งกรรม : รู้ ได้จากเวทนา 
(กฎแห่งกรรมของโยมอ่อน) 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ 
  
 ...สําหรับผู้ปฏิบัติซึงจะได้ผลภายใน ๗ วันนัน ต้องก้าวหน้าอย่างนี หูได้ยินเสียง เกิดสัมผ ัส ก็ต ั งสติ

ไว้ ทีหู เอาจิตปักไว้ ทีมันสัมผัส จิตเกิดขึ นแล้ว เสียงนั นจะเป็นเสียงด่า เสียงว่าหรือเสียงทีเขาพูดกัน คุยกันก็

ตาม ไม่สนใจฟังในเรืองนั น จึงกําหนดว่า เสียงหนอๆ เป็นต้น 
 ในเมือสติควบคุมจิตเข้าไว้ได้ตามสัมผัสนี  คือ อินทรีย์ทางหู สติดีศีลก็มา เป็นต้น มารยาทก็เกิดขึ น

ในจิตใจ จิตใจก็ดี จะพูดออกมาพาทีก็มีปัญญา มันเกิดขึ นเป็นอานิสงส์ของตนเอง สําหรับผู้ปฏิบัติท่านั น ผู ้

ไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย 
 ผู ้ปฏิบัติจะต้องมีสติอยู่ทางนั น จมูกก็ด ีเมือได้กลินจะเหม็นหรือหอมไม่สําคัญ สําคัญอยู่ทีมีสติ

ควบคุมในการดมกลิน ลินลิมรสอาหาร ก็ต้องตั งสติไว้  ทําได้รับรองว่าต้องได้ผล สําหรับผู้ปฏิบั ติธรรม 
 สําค ัญผู ้ปฏิบัติธรรมทีไม่กําหนด ไม่ใช้สติ มันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติเลย ว่างเปล่า ไม่

ได้ผล คนเรามีสติอยู่ตรงนั น มีหน้าทีการงานต้องสัมผัสอยู่ตลอดรายการ ลิ นรับรสเปรี ยว หวาน มัน เค็ม 

ต้องปฏิบัติกําหนด ตักอาหารก็ต้องกําหนด เคี ยวก็ต้องละเอียด กําหนดกลืนด้วย ก็ได้ใจความออกมาว่า ต้อง

มีสติทุกอิริยาบถ ต้องกําหนดทั งนั น  
 อิริยาบถคู้เหยียด เหยียดขา ก็ต้องกําหนด เราจะรู้ได้อิริยาบถของเรามีกีระยะ คู ้มามีกีระยะ เหยียด

ออกไปมีกีระยะ ถ้าท่านทําช้าๆ ท่านจะเห็นสภาวะธรรม ถ้าทําเร็วๆ จะจับไม่ได้ว่ามีกีระยะ ผู ้ปฏิบัติธรรม

ต้องจับจุดนี ไว้ก่อน ต้องทําจุดนี เป็นเบืองต้นจึงจะกําหนดได้ 
 บางคนนั งกรรมฐานเป็นปีๆ ไม่ได้ผลเลย มีแต่เรืองราวไม่เข้าเรือง สิงทีเปลืองเวลา ถ้าปฏิบั ติกําหนด

อย่างนี  มันจะสํารวม ระวัง หน้าทีการงานของตน มันจะมีความขยันสําหรับตน ไม่ใช่ขยันนอกหน้าทีการ

งานของตน ไม่ใช่ตนไปรับผิดชอบคนอืนได ้
 คนเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้โดยวิธีนี  เรียกว่า พระกรรมฐาน ตั งสติควบคุมจิตไว ้  ไม่ให้จิตต้อง

หลั งไหลไปสู่ทีตํ า ต้องฝืน การกําหนดนีตัวฝืนใจ เป็นตัวธรรม เป็นตัวปฏิบัติ มันอยู่ตรงนี  ถ้าเราท่าน

ทั งหลายไม่สนใจในเรืองนี แล้ว ช่วยไม่ได้ ก็ยากอยู่ 
 ผู ้ปฏิบัติแล้วจะมีมารยาททางกายออกมา จะนั งเรียบร้อย จะพูดจาเรียบร้อย ก็เกิดปกติคือศีล ได้แล้ว

ข้อหนึง ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องกําหนดในภาคกาย มีสติอยู่ตลอดรายการ อ ันนี มันก็เกิดผลด้วยปัญญา

ของตนเอง ห้องนํ า เว็จกุฎี เป็นข้อปฏิบัติเกียวกับการกําหนดสติทั งนั น จะได้ไม่ประมาทในห้องนํ า อาจจะ

ล้มไปเป็นอัมพาตก็ได้ นีด ้วยความประมาทของตน 
 ในห้องนํ ามันลืน เพราะนํ าต้องใช้กับพืนตลอดเวลา เช่น ห้องอาบนํ า เป็นต้น เข้าไปแล้วก็ย่องด้วย

การกําหนดจิต มีสติเป็นการฝึกหัด ทําให้จิตเราเข้าสู่ภาวะด้วยการไม่ประมาทของชีวิต การพลาดผิดจะ

น้อยลงไป ถึง 



จะมีผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็น้อยลง ด้วยความไม่ประมาท จิตก็เกิดละเอียดอ่อน ทําอะไรก็เรียบร้อย ทําอะไรก็

คล่องแคล่วว่องไว จิตใจก็เป็นธรรม เป็นกิจกรรมของพระกรรมฐาน 
 ผู ้ใดปฏิบัติได้ปัจจุบัน รับรองคนนันเรียบร้อยทังกาย ทังวาจา จะมีจิตแสดงออกทางด้านวาจาก็ดี 

มารยาทก็ดี ศีลควบคุมอยู่ เป็นปกติแน่ จิตใจก็มีมารยาทดีอีกด้วย นักปฏิบัติอย่าทิ งข้อนี ไม่ได้ ในด้านกายา

นุปัสส-นาสติปัฏฐาน อยู่ตรงจุดนี 
 อิริยาบททัง ๔ ในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฎฐาน ต้องมี ๔ อย่าง กาย ยืน ก็ทําได้ เดิน ก็ทําได ้

นัง ก็ทําได้ นอน ก็ย ังทําได้ ต ้องมี ๔ อิริยาบถ เป็นบทบัญญัติของสติปัฏฐาน ๔ คือทางสายเอกบอกไว้ชัด 
 คนทีหุนหันพลันแล่นนั นไม่ได้ควบคุมจิต ไม่ได้ปฏิบัติเลย สติจึงไร้ผล คนเราจึงขาดสติในข้อนี  

ดังนั น ตัวกําหนด คือตัวฝืนใจ เป็นตัวธรรมะ คนเราถ้าปล่อยไปตามอารมณ์ของตนแล้ว มันจะเห็นแก่

ความถูกใจ แต่ไม่ถูกต้อง อยู่ตรงนี นะ 
 นักปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติเลย ตั งแต่นาทีนี เป็นต้นไป ไม่เดินพรึบพรั บๆ อย่างนั นเดินโดยขาดสติ 

จะรีบร้อนอย่างไรไม่ได้ เพราะจิตมันเร็วต้องย ับย ั ง ต้องใช้สติ จะเดินไปห้องนํ า ห้องอาหาร ก็ต้องเดินจงกรม

ไป นีคือวิธีสําหรับนักปฏิบัติกรรมฐาน เราจะพรึบพรับ หุนหันพลันแล่นไม่ค่อยดี มันก็เกิดมารยาทไม่ดี

เกิดขึ นทางกาย และวาจาด้วย 
 อ ันนี ผู ้ปฏิบัติต ้องสนใจในตัวเอง ไม่มีใครทําให้ใครได้ ต่างคนต่างทําจึงจะได้ ของใครของมัน ต้อง

สํารวมวาจา สํารวมจิต สํารวมกาย อินทรีย์เนียแหละตัวสําคัญ จึงต้องมีการกําหนดสํารวมอยู่เสมอ เพือ

ไม่ให้พลาด ไม่ประมาทของจิต มันก็เกิดข้อคิด คือปัญญา 
 ทําอะไรช้าๆ โบราณท่านว่าได้พร้าเล่มงาม กามคุณ ๕ ต้องกําหนดทางช่องทวาร ๖ ปรารภในกาม

คุณนีชัดเจน จึงต้องปฏิบัติในข้อนี  ซึงเป็นสิงทีไม่ยากนัก พอจะปฏิบัติได้ แต่เราไม่ทํา ไม่เป็นธรรมะ เลยก็มา

ปฏิบัติธรรมไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใด มีแต่โทษ หาประโยชน์ไม่ได ้
 เพราะฉะนั นการปฏิบัติต้องมีเวรมีกรรม มีมารผจญ เป็นเรืองธรรมดา เมือเขาลองดู เราก็ไม่ย ั นต้อง

ตั งสติไว้ สํารวมไว้ ระว ั งไว้  ต ั งใจให้ตรงทรงทีหมายในสติของตน อย่างนีเป็นผลปฏิบัติ 
 ถ้าเรามาอยูใ่นห้องกรรมฐาน เดินพรึบพรั บ แล้วไปเดินจงกรมช้า ไม่ได้ผล ต้องเริมเดิน ยืน นั ง นอน 

ทั ง ๔ อิริยาบถ ต้องช้าหมด ทังนอกและในห้องกรรมฐาน มาอยู่ในห้องกรรมฐานมาคุยกันก็ไม่ได้ผล แล้วจะ

ว่ามานั งปฏิบั ติไม่ได้อะไร เพราะตัวเราไม่สนใจในตัวปฏิบัติ เลยไม่ได้อะไรกลับบ้าน เพราะธรรมะอยู่ทีตัว

เรา ต้องฝืน คือตัวกําหนด เป็นต ัวฝืนใจ ให้รู้สึกนึกคิดในสัมปชัญญะ เรียกกําหนดว่า รู้หนอ เป็นต้น 
 นักปฏิบัติธรรมต้องเอาจุดนี เป็นจุดแรก ด้วยการเจริญสติทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั ง นอน นีสําคัญมาก 

อิริยาบถ ๔ มีความหมายอย่างนั น 
 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีอยู่หล ัก ๓ แต่ใช้อิริยาบถ ๔ ยืนมีเวทนา เดินมีเวทนา นังก็มีเวทนา 

นอนก็ย ังมีเวทนา (ถ ้าเรานอนตลอดวัน ตลอดคืนมันก็ใช้ไม่ได้) เป็นโรคกายโรคใจตลอดรายการ นีคือ

ความหมายของเวทนา 



 เราจะยืนหนอ ๕ ครั ง ก็มีเวทนาแทรก เดินจงกรมก็มีเวทนาแทรก นั งเจริญกรรมฐานก็มีเวทนา นอน

ลงไป ถ้าไม่พลิกตัวมันก็ย่อมจะมีเวทนาเป็นธรรมดา ต้องกําหนดที ๔ อิริยาบถแท้ๆ แต่ข้อปฏิบัติมี ๓ คือ สุข

เวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา 
 เวทนา แปลว่า ทนไม่ได้ บังคับบัญชาไม่ได้ มันจะเกิดก็ต้องเกิด มันจะดับก็ต้องดับ มันเกิดขึ นอย่าง

นี  เราก็ต ั งสติไว้ จะได้รู้ว่าเวทนานั นเป็นอย่างไร มีนํ าหนักมากแค่ไหน ประการใด มันเป็นปัจจ ัตต ังสําหรับผู ้

ปฏิบัติเท่านั น เราต้องรู้อย่างนี จึงจะได้ชัดเจน ไม่ใช่ทําจิมๆ จ ํ าๆ แล้วจะได้อะไร ไม่เกิดประโยชน์เลย แยก

รูปแยกนามก็ไม่ได้ ข ันธ์ ๕ รูปนามก็ไม่เป็นอารมณ์ ไหนเลยจะข่มจิตใช้สติปัญญาได้ ไม่เกิดประโยชน ์
 ตามทีพระพุทธเจ้าทรงสอนสุขเจือปนด้วยความทุกข์ ก็กําหนดเสียทุกอิริยาบถ เป็นทุกอย่างมี ๔ บท 

ทั งหมด บางคนไม่เข้าใจ ๔ บทคืออะไร ไม่ทราบเพราะไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่รู้ เพราะไม่ได้ปฏิบัติ

จริงๆ เพียงแต่รู้ แต่ไม่ทํา ไม่ได้ทําเลยนะ แล้วมันจะรู้จริงได้อย่างไร จะรู้แต่ของปลอมย้อมในใจ จิตใจก็

จอมปลอม จิตใจเก๊ เล่ห์ออกนอกประเด็นนี  จึงขย ันนอกหน้าทีการงาน ในหน้าทีการงานของตนไม่ขย ัน คน

ประเภทนีมีมากหลายทั วไป 
 ทุกขเวทนา สุขเวทนา = สุขกายสุขใจ เดียวก็ ทุกข์กายทุกข์ใจ ตลอดรายการ เพือความไม่ประมาท

ของชีวิต ต้องกําหนดจะได้รู้ว่าเป็นสุขไม่แท้ กายมีโรค ใจมีโรค นีเรียกว่า สุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ก็

ต้องกําหนด ตั งสติให้ดีในเวทนาทั ง ๔ นี 
 เวทนาในอิริยาบถ ๔ ต้องเป็นแน่ เสียใจดีใจก็กําหนด เราจะได้รู้วิธีการของมัน เราจะได้ปฏิบัติได้ 

แก้ไขปัญหาได้ เวทนาทําให้เรารู้กฎแห่งกรรมได้ดีมาก เราจะเห็นกรรมของตนเอง คือ เวทนาหนัก ขอฝาก

ญาติโยมไว้ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ผู ้ปฏิบัติธรรมต้องท่องไว้ก่อน ว่าเป็นขั นตอนที ๒ ต้องมีเวทนาอย่าง

นี เป็นประจําทุกอิริยาบถ 
 หมายความว่าเรามีสติดี สัมปชัญญะดี ต้องกําหนดเวทนาก็เป็นเรืองเล็กไป ขันธ์ ๕ รูปนามก็เป็น

อารมณ์ เวทนาก็แยกออกเป็นสัดส่วนได้ โดยทํานองน ี
 ค ําว่าตัวกรรมเห็นชัด คือ เวทนา ถ้าเรานั งเมือยแล้วเลิก เดินจงกรมเมือยเลิก รับรองทําอีกหมืนปีก็ไม่

พบกฎแห่งกรรม จากการกระทําของตน ไม่พบแน่ ทําอย่างไรก็ไม่พบ ขอฝากปรารภธรรมไว้ในข้อนี 
 มีหลายคนทีพบกฎแห่งกรรมจากเวทนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฏก ในมรรคมีองค์ 

๘ ช ัดเจน 
๑. รําลึกชาติได้ เพราะสติดี ก็รําลึกเหตุการณ์ของชีวิตได้ สะสมเข้าไว ้ 
๒. เวทนาหนัก เราจะรู้กฎแห่งกรรมได้จากเวทนาเท่านั น ว่าเราทํากรรมอะไรไว้  มันจะเกิดโผล่

ขึ นมา  
ยกตัวอย่าง หมอชลอปวดศีรษะจะแตก ทานยาก็ไม่หาย ทําอย่างไรก็ไม่หาย ทนตายให้ตาย นั งตลอด 

๒๔ ชั วโมง เวลาเลิกนั งกรรมฐานหายปวด นั งทีไรปวดศีรษะแทบจะแตก เลยแตกโป้งออกไปเลย รําลึกชาติ

ได้ ทีเมืออดีตชาติ ไปฆ่าเขาทีนํ าตกเอราว ัณ จ ังหวัดกาญจนบุรี และตัวเองจะต้องไปตายทีนั นด้วย นีรู้กรรม

อย่างนี  ถึงอย่างไรก็ต้องตาย ถูกเขาฆ่าตาย เพราะอดีตชาติไปฆ่าเขามา เท่านั นแหละหายปวดศีรษะแล้ว นีรู้



กฎแห่งกรรม มาทําจิ มๆ จํ าๆ กันอย่างนี น่ะ ไม่รู้หรอก จะรู้กรรมอะไร เพียงแต่ไปรู้ของคนอืนเขา ต ัวเองไม่รู้ 

ไปทายกรรมให้คนอืนเขาถูกทีไหน ต้องรู้ตัวเองก่อน 
ตัว เวทนา เป็นตัวรู้ ชีวิต สติปัฏฐาน ๔ ด้านกาย ยืน เดิน นั ง นอน เหลียวซ้ายแลขวา มีสติไว้ จะได้รู้

รําลึกชาติได้ในข้อ ๑ รําลึกเหตุการณ์ของคุณแม่ คุณพ่อ จะไม่ลืมในบุพการีแน่นอน นีคนนี จึงรู้จริง คือ ตัว

ธรรมะ 
เวทนาเกิดขึน ก็ต้องกําหนดให้ได้ เท่าทีอาตมาสังเกตมา กระทั งครูบาอาจารย์บางรูป เวทนาเกิดก็เลิก

แล้ว ทําไม่ได้แล้ว กําหนดส่งเดชไป น่าเสียดายนะ ไม่รู้จริง ไม่รู้จริงอย่าไปสอนเขานะ สอยเขาไม่เกิดผล มัน

ไม่ขลัง 
ยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่าง ....เมือสมัย ๓๐ ปีก่อนนั น พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๔๙๗ ทีว ัดพรหมบุรี ใครมา

เจริญกรรมฐานต้องอยู่ในศาลาการเปรียญ มีประสบการณ์จากกรรมฐานจากโยมผู ้หนึง ชือ โยมอ่อน และ

โยมทีอยู่บ้านองครักษ์ แม่สุ่มอาจจะจําได้ เสียชีวิตไปแล้ว ตอนนั นอายุตั ง ๗๐ กว่าแล้ว ปวดหัวไม่พัก ปวด

หัวจะแตก อาตมาบอก “โยมกําหนดไปตายให้ตาย เราจะได้รู้ กฎแห่งกรรมของเราเอง” ปวดศีรษะจะแตก 

จะแยกออกเป็นสองส่วนแล้ว ไปขอยามาทานก็ไม่หาย เลิกนั งเมือใดหายเมือนั น ถ้าไปนั งเมือใด ปวดนํ าตา

ไหลพรากๆ นํ าตาไหลเลยอย่างนี เป็นต้น 
โยมผู ้นีกลับปฏิบัติได้ เดียวแตกโป้ง แยกเป็นรูปนาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ นีต้องแยกอย่างนี  ไม่ใช่

ฟังเทศน์ล ําด ับญาณ แต่พองยุบย ังทําไม่ได้ อย่างทีเขาปฏิบั ติก ัน เลยก็ไม่รู้ว่าญาณอะไรกันแน่อย่างนี  พอ

ระเบิดศีรษะโป้งออกไป จิตใจก็เข้าสู่ภาวะเป็นปัญญา รําลึกกฎแห่งกรรมได้ ก็มาถวายรายงานสอบอารมณ์ 

บอกว่า “หลวงพ่อครับ ผมรําลึกได้แล้ว บัดนีหายปวดหัวแล้ว”  
“เมือก่อนนานมาแล้ว ผมเป็นลูกศิษย์วัดเก้าชัง อําเภอพรหมบุรีนีเอง” เด็กวัดสมัยก่อนเรียนหนังสือ

กับพระ อยู่กระทั งโตเป็นหนุ่ม จนกว่าจะบวชในพระศาสนา ขณะนี อายุ ๗๘ แล้ว รําลึกกฎแห่งกรรมไม่ได้

ว่าไปทําอะไรไว้ ลืมไปแล้ว ปวดหัวแตกโป้งออกมา ปัญญาเกิดนีคือเวทนา ปัญญาเกิดต้องรําลึกชาติได้ คือ 

“กฎแห่งกรรม” 
เมือก่อนนี มีโรงยาฝินอยู่ข้างวัดเตย เขาเรียกบ้านพลู บ้านไทร คนสูบยาฝินกันมากมาย มีอาแป๊ะแก่

คนหนึงอยู่ใกล้ว ัด ขโมยมาลักของมากมาย จึงจ้างเด็กวัดไปยิง ใช้ปืนแก๊บ ใส่ลูกโดดเป็นเงินกลม เอาดินปืน

ใส่ 
เวลาประมาณ ๔ ทุ่ม ขโมยคนทีไปลักของอาแป๊ะ กําล ังนอนสูบยาฝิน ในโรงงานยาฝินสมัยก่อนนี  

เป็นสังกะสีผุๆ และแฝก เด็กวัดก็เอาปืนไปจ่อทีศีรษะ สับไกยิงทันที หัวระเบิดตายคาที จนบัดนี ย ั งไม่มีใครรู้

ว่าใครเป็นคนยิง ตายฟรีไป 
คนทีตายเป็นขโมยล ักเล็กขโมยน้อย จนคนเอือมระอา ก็จ้างเด็กว ัดเก้าชั งไปยิง แล้วนําปืนไปคืนอา

แป๊ะ ได้ค่ายิง ๑๒ บาท เด็กวัดคือโยมอ่อนและพวก พอระลึกได้แล้ว โยมอ่อนก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรม 

ตั งแต่นั นมาก็หายปวดศีรษะ นีได้จากเวทนา... 



...กรรมซัดทันตาเห็นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแน่นอน ขอฝากไว้ด ้วยนะ เวลามีเวทนา นิด

หน่อยเลิก รับรองไม่รู้กฎแห่งกรรมทีต ัวทําอะไรไว ้
โยมอ่อนก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรม อย่าเวรเอากรรมแก่ข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าขอยกกุศลจากกรรมฐาน

อุทิศให้ท่าน ดวงวิญญาณจะสิงสถิตอยู่คติภพใด ขอให้รับทราบการอุทิศส่วนกุศลนี 
ถึงแม้ว่าคนทีตายสูบยาฝินตายไปแล้ว มีคนชอบมากมาย เพราะจะได้ไม่ไปล ักขโมยอกี และ

อนุโมทนาทีไปฆ่าเขาตาย แต่ก็ต้องเป็นบาปเพราะฆ่าเขา 
จะฆ่าแมวฆ่าสุนัขฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขายก็เป็นบาป เพราะปลิดชีวิตเขาตาย เอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันใน

การค้าขาย มันต้องบาปทั งนั น ไม่มีอะไรทีจะกางกั นไม่ให้บาป ฆ่าเขามันก็ต้องบาป ฆ่ายุง ฆ่าเลือด ฆ่ามด ฆ่า

หนูก็ต้องบาป ไม่มีอะไรทีว่าไม่บาปนะ ขอฝากท่านทั งหลายไว้ด ้วย 
มีข้าราชการทหารนายหนึง เคยเผามด มาเจริญกรรมฐาน รู้ สึกมดมากัดเป็นแถว ต้องกําหนด ต้องใช้

กรรมเสียให้ได้ จึงจะสํานึกได้ว่า เมือเป็นเด็กเคยเผามดเป็นรังๆ มดแดงมะม่วงเอาไฟใส่เผาเลย ถึงเวลาเข้า 

มากัดคนนีคนเดียว ก็คือเวทนานั นเอง ก็กําหนด มดแดงกัดหนอ มดแดงกัด สติดีปัญญาเกิด เราจะรําลึกได้ว่า 

ไปเผามดแดงมาก่อนอย่างนี เป็นบาปเหลือเกิน เราจะทราบได้จากกรรมฐาน 
บางคนทํามาเป็นปีๆ ย ังไม่รู้จ ักกรรมของตัวเอง ทําไมไม่รู้ ตอบได้ทันทีว่า เพราะทําไม่จริง ทําจิมๆ 

จํ าๆ พอปวดเมือยเห็นแก่ตัว ก็เลิกไป มันจะรู้เรืองอะไรเล่า จะไม่รู้กรรมอดีตของตนแต่ประการใด 
ตั งแต่นั นมา โยมอ่อนก็ทําบุญ ถวายสังฆทานเพิมขึน แล้วนั งเจริญวิปัสสนากรรมฐานอุทิศส่วนกุศล 

ให้แก่คนทีตายไป ทําเขาไว้ เวรกรรมก็อโหสิได้เหมือนกันนะ เขาได้รับส่วนบุญกุศลเข้า เขาจะอโหสิกรรม

ให้พรเรา ทั งๆ ทีเขาตาย อ ันนี เป็นบทอันสําคัญ มีความสําคัญมาก ต้องกําหนดใช้สติหน่อย เรียกว่าเวทนา

นุปัสสนาสติ-ปัฏฐาน เวทนาจับจุดกฎแห่งกรรมได้อย่างนี 
บางคนไม่รู้กรรมเลย สร้างแต่กรรมทําเข็ญตลอดรายการ นั นแหละเพิมกรรม เพิมบาปไว้ในใจ 

ตัวเองก็ไม่รู้ต ัวว่าตัวทําบาป หยาบช้า ตัวยุยง ตัวเสียดสี ก็หาได้รู้ดีไม่ ต้องได้จากกรรมฐาน เห็นเวทนาหนัก 

กําหนดเข้า ปัญญาจะเกิด จะได้รู้ว่า เราไปเสียดสี เราไปอิจฉาเขา อย่าทําเลย มันจะแจ้งในใจของเรา จาก

เวทนานุปัสสนาสต-ิปัฏฐานข้อนี 
ขอฝากนักกรรมฐานไว ้ด้วย อย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีนะ บุญทํากรรมแต่ง สนองเวรกรรมตลอด

รายการ สะสางหน่วยกิตเข้าไว้ ม้วนเทปเข้ามาด้วยกรรม บาปกรรมจะต้องเปิดออกในเทปนั น ต้องรับกรรม

ในปัจจุบันนี  ไม่ต้องไปเอาชาติหน้า ชาตินี แสนจืดแล้ว และจะเห็นกันต่อไปเมือเทปกรรมนั นเปิดขึ นมา ต้อง

รับใช้กรรมแน่นอน ไม่ว่าใครทีไหน พระสงฆอ์งค์เจ้าเหมือนกัน อาตมาย ังต้องรับกรรม จะลบล้างกันไม่ได้ 

แต่หนักเป็นเบา เบาก็หายไป อย่างนีขอฝากไว้ นีได้จากเวทนาเชียวนะ 
แต่เรามาทําเล่นๆ มานั งหัวเราะกัน มานั งคุยกัน เลยก็เจอบาปทุกวัน ได้บาปเป็นกิจกรรมทุกว ัน 

เสียเวลาทางบ้านมิใช่น้อย 
คนเราต้องหาความสงบ ถ้าความสงบไม่มีแล้ว จะรําลึกเหตุการณ์ไม่ได้เลย มันอยู่ตรงนี นะ 



ญาติโยมทั งหลาย อาตมาขออนุโมทนาทีอุตส่าห์มาทุกวันพระ ผล ัดกันเข้าผลัดกันออก มาปฏิบัติ

ธรรมเป็นทีน่าซึ งใจ อุตส่าห์ตั งใจ เอาของดีไปให้ได้นะ ต้องปฏิบัติ ของดีอยู่ทีไหน? ไม่ใช่อยู่ทีอาตมา อยู่ที

ตวัโยม ค้นให้พบ เรามีของดีของชัวด้วยกันทุกคน แต่จะค้นเอาของดีไปหรือของชัวไป ก็ตามใจ 
บางคนจิตใจบาปหยาบช้า ก็เข้าเป็นหมู่อันธพาลกันได้ คนทีใจบุญสุนทานจะเข้าหมู่อันธพาลไม่ได้ 

อ ันธพาลอยู่ทีต ัวเรา อย่าไปค้นคนอืน อย่าไปมองคนอืนเขา บางครั งจิตเรามันก็พาลด้วยกัน บางครั งจิตก็ชั ว 

บางครั งจิตก็ดี คราวดีก็เป็นบัณฑิต จิตอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง 
ในเมือจิตสงบเยือกเย็น จิตประกอบกรรมดีมีปัญญา ต้องเป็นบัณฑิต ใจฟุ ้ งซ่าน ใจร้อนจะเป็น

อันธพาล อยู่ตรงนี เป็นข้อปฏิบัติ 
ตัวเวทนาเป็นตัวรําลึกกรรมได้ ขอให้ทําจริงๆ เถอะ ตายให้ตาย แตกให้แตก เกิดขึ นเดียวตั งอยู่ด ับวูบ 

พระไตรลักษณ์เห็นชัด ปัญญาก็บอกเราเองว่า อ๋อ เราทํากรรมอะไรไว้ เราจะได้รู้ ล่วงหน้า เหมือนทีอาตมารู้

ว่าคอจะหักวันที ๑๔ ตุลาคม อาตมาถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรทุกปีไม่เคยขาด เจ้ากรรมนายเวรมา

ทวงทุกปี บอกว่าถึงเวลาท่านแล้ว วันที ๑๔ ตุลาคม จะไปหรือไม่ไปอย่างนีนะ 
แต่เราไม่รู้ว่าใครเขามาทวงกรรม เพราะเราไม่มีจิตเป็นกุศล จึงรู้ไม่ได้ ม ัวแต่แส่หาเรืองทีไม่ดี จิตที

ไม่มีปัญญา ไหนเลยล่ะจะรู้กฏแห่งกรรมของตน ทีเราจะต้องแผ่ส่วนกุศลไปให ้
การเดินจงกรมยืนหนอ ๕ ครั ง ให้ครูอาจารย์สาธิต ให้ปฏิบัติทีละราย แต่ละรูป อย่าไปบอกเพียง

วาจา เขาจะทําไม่ได้ บางคนก็รู้ดี แต่สอนไม่ถูกต้องตามขั นตอน ขอพระเถระนุเถระโปรดจําเอาไว้  นําไป

ชีแจงให้ถูกต้อง ชั นประถมยังไม่ได้ จะขึ นชั นม ัธยมได้อย่างไร รูปนาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ แยกรูปแยกนาม

ยังไม่ออก จะไปบอกโสฬสญาณได้อย่างไร ย ังฟังไม่ได ้
วันนี ไปลําดับทีกองทัพภาคที ๓ มาแล้ว ล ําดับเหตุการณ์ของชีวิตนั นแหละ มีความหมายเรียกว่า 

ลําดับญาณ ลําดับความรู้ในปัญญาของเรา แยกรูปแยกนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์  
ขั นที ๑ นี  สามารถจะต่อถึงญาณ ๑๒ ได้ เกิดอัตโนมัติ ยิงทํายิงเกิดๆ แยกรูปแยกนามได้ ทําไมจะ

แยกกายกับจิตไม่ได้ แยกเวทนาไม่ได้ ต ้องได้ แยกเวทนาได้เมือใด รู้กฎแห่งกรรมเมือนัน เท่านี ก็เหลือกิน

เหลือใช้เฉพาะภาคพืนมนุษย ์
จิตใสใจสะอาดบริสุทธิ  จะรู้กฎแห่งกรรมของตนได้ คนดีต้องมีปัญญาไตร่ตรอง รู้กฏแห่งกรรมกล ัว

บาป กลัวกรรมเหลือเกิน คนประเภทนี จะไม่ยุแยงตะแคงแซะแต่ประการใด 
ยืนหนอ ๕ ครั ง สอนให้ถูกต้อง ตั งสติต ั งแต่กระหม่อมถึงสะดือ หยุดหายใจ หนอ...ลงไป สติจะได้

ตามได้ทันที ต้องสอนให้มันถูกระเบียบ ยืนสํารวมจากปลายเท้า ยืน...หยุดทีสะดือ แล้วก็ต ั งสติใหม่ เหมือน

เราจะยันอะไร พอสุดมือแล้วก็ตอ้งถอยหล ัง ดันใหม่จึงจะมีแรง หายใจแล้วก็กําหนดหนอ... ไปถึงกระหม่อม 

๕ ครั ง ลืมตาเดินจงกรมต่อไป 
ขอให้สาธิต และปฐมนิเทศแต่ละคน แต่ละรายให้เขาได้ไปเลย ไม่ใช้พูดแต่ปากใช้ไม่ได้ ขอฝากไว ้ 
จุดมุ่งหมายอันหนึงคือ พองหนอ ยุบหนอ บางคนทําไม่ได้เลย มาอยู่หลายครั งแล้ว ถามว่า พองหนอ 

ยุบหนอ ทําอย่างไร ทําให้ดูซิ ทําไม่ได้เลยนะ น่าเสียดายมาก 



หายใจยาวๆ พอง...แล้วลงหนอ....ให้ได้จังหวะ หายใจออกยาวๆ หายใจเข้ายาวๆ ท้องมันจะพองยุบ

เหมือนลูกโป่ง เอาลมออกมันก็แฟบ ใส่ลมเข้าไปมันก็โป่งอย่างนั นแหละ ให้ได้จ ังหวะ ให้ได้รู้สึกนึกคิด ให้

รู้วา่พองหรือยุบ ไม่ใช่กําหนดแต่ปาก ใช้ไม่ได้ ทําอีก ๑๐๐ ปีก็ไม่เกิดประโยชน์ มันอยู่ตรงนี นะ นักปฏิบัติ

โปรดจําไว้ด้วย ถามครูอาจารย์ด้วย เอามือคลําดูบ้างซิ นอนจับพองยุบได้ชัด 
อิริยาบถ ๔ ต้องทําให้พอๆ กัน ยืน เดิน นัง กับนอน ดูอิริยาบถ ไม่ใช่นอนหลับ นอนคุยกันนะ ไม่

ได้ผลเลย คุยกันก็สะสมบาปตลอดรายการ ไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใด กินน้อย นอนน้อย พูดให้น้อย ทํา

ความเพียรให้มาก อย่าไปมองกุฏิโน้น กุฏินี  อย่าไปเทียวเปิดกุฏิโน้น กุฏินี เขาไม่ได้ ขอให้อยู่ในโอวาทนี ด้วย 
อย่าไปวุ่นวายเดินเถลไถล ไปห้องโน้นห้องนี  ต้องปฏิบัติ ต ้องสงบ ทุกคนทีอยู่ในวัดต้องปฏิบัติให้

ได้ ต้องอยู่ในโอวาทของเจ้าสํานัก อยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ อยู่ในโอวาทของผู้ควบคุมดูแลด้วย จะได้

ความสะดวกในการบริการด้วย 
การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สําคัญทียืน เดิน นั ง นอน สําคัญทีธาตุ อินทรีย์ อายตนะ สรุปเหลือ

หนึง คือ กายกบัจิต รูปกับนาม มีเท่านี  ต้องทําให้ได้ 
แยกรูปแยกนามได้ เหลือกินเหลือใช้ แล้วญาณอืนๆ มันก็ตามมาเอง ข้อนี สําคัญ บางทีไม่จําเป็นต้อง

กล่าวว่าเดินระยะ ๖ แค่ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอเป็นหลักปฏิบัติ หนักเข้ามันก็ยกย่างไปเอง มันจะมีความ

ละเอียดอ่อนสําหรับจิตทีมีความละเอียดแล้ว มันก็เกิดขึ นโดยทํานองนี เป็นต้น ขอท่านสาธุชนโปรดจําข้อนี

ไว ้
บางทีเดินจงกรมได้สําเร็จมรรคผล บางคนไปสําเร็จตอนนอน ถ้าโยมนังไม่ได้อย่านัง นอนกําหนด

พองหนอ...ยุบหนอ...นอนได้ไหม...ได้ บางทีอาจจะสําเร็จตอนนอน 
ขอเจริญพรญาติโยมว่า มีพระเถระรุเถระองคใ์ดทีสําเร็จตอนนอน เดินจงกรมวันยังคํ าคืนยังรุ่งไม่

สําเร็จ นั งภาวนาว ันย ังคํ า คืนย ังรุ่งไม่สําเร็จ พอพักผ่อนร่างกาย มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง ก็เอนกายลง 

สําเร็จเป็นพระอรหันต์เลย ท่านผู ้นี คือพระอานนท์ ศรีอนุชา 
ทําไมไม่สําเร็จเสียก่อนเล่า เพราะอุปัฎฐากพระพุทธเจ้า เป็นปัจฉาสมณะ เป็นมัคคุเทศก์ รับใช้

อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าจึงไม่สําเร็จ ไม่มีโอกาสจะเจริญวิปัสสนากับเขา แต่เป็นตู้พระธรรม จะทําปฐม

สังคายนา ก็ต้องรอท่านพระอานนท์ พระอานนท์มีความรู้สูง แต่ไม่เป็นพระอรหันต์ จึงสังคายนาไม่ได้ 
แต่พระอานนท์รู้ต ัวอยู่ ตอนพระพุทธเจ้านิพพานแลว้ ก็ว่างงาน จึงปฏิบัติกรรมฐานเป็นการใหญ่ 

ปฏิบัติมาตั ง ๒๔ ชั วโมง วันย ังคํ า คืนยังรุ่ง ไม่นอน ก็ย ังไม่บรรลุ ไปได้บรรลุตอนนอน เอนลงไป กําหนด 

เอนหนอ สติเข้าภว ังค์ ปัญญาเกิด สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ในขณะจะนอน 
ขออนุโมทนาสาธุการส่วนกุศล ในทีประชุมนี  อยากรู้กฎแห่งกรรม ก็ปฏิบัติเวทนา กําหนดให้ได้ จึง

จะรู้ว่าเราทํากรรมอะไรไว้ เราอยากจะให้มีปัญญา ก็สงบจิตให้ลึกลงไป แล้วพยายามความเพียรเกิดขึ น  
ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ผู ้ใคร่ธรรม ผู ้ปฏิบัติกรรมฐานทุกท่าน ทีได้สร้างกุศลจิต ให้ชีวิตของท่าน

เรืองด้วยปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนา ทุกท่านจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ 

ธนสารสมบัติ นึกคิดสิงหนึงประการใด สมความมุ่งมาดปราถนา ด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญ 



แก้กรรมด้วยการกําหนด 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

 
อารัมภกถา 
 เจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัท ญาติโยมได้มาพร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนา
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 การสวดมนต์เป็นนิจนี มุ่งให้จิตแนบสนิทติดในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ จิตใจ

จะสงบเยือกเย็นเป็นบัณฑิต มีความคิดสูง ทิฎฐิมานะทั งหลาย ก็จะคลายหายไปได้ เราจะได้รับอานิสงส์เป็น

ผลของตนเองอย่างนี จากสวดมนต์เป็นนิจ 
 การอธิษฐานจิตเป็นประจํานั น มุ่งหมายเพือแก้กรรมของผู้มีกรรม จากการกระทําครั งอดีตทีเรา

รําลึกได้ และจะแก้กรรมปัจจุบันเพือสู่อนาคต ก่อนทีจะมีเวรมีกรรมก่อนอืนใด เราทราบเราเข้าใจแล้ว โปรด

อโหสิกรรมแก่สัตว์ทั งหลาย เราจะไม่ก่อเวรก่อกรรมก่อภัยพิบัติ ไม่มีเสนียดจัญไรติดต ัวไปเรียกว่า เปล่า 

ปราศจากทุกข์ ถึงบรมสุข คือ นิพพานได้  
 เราจะรู้ได้กรรมติดตามมาและเราจะแก้กรรมอย่างไร ในเมือกรรมตามทันถึงตัวเรา เราจะรู้ตัวได้

อย่างไร เพราะมันเป็นเรืองทีแล้วๆ มา นีข้อหนึง 
 ข้อสอง แก้แล้ว เราจะรับกรรมหรือไม่ และเราจะสร้างเวรกรรมใหม่ประการใด และจะแก้กรรม

อย่างไรในอนาคต เผือเป็นผู ้โชคดี เป็นผู ้มีกรรมดีในอนาคต 
 ชีวิตต่อไปในเบืองหน้า เราไม่สามารถจะทราบได้ จะทราบได้วิธีเดียว คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

การปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะ โยคีผู ้บําเพ็ญเพียรจะรู้ได้ จะทราบด้วยญาณวิถีของตนเป็นปัจจัตตัง 
 ค ําว่า ญาณวิถีของตนนั น หมายความว่า ความรู้ให้เกิดผล ได้อานิสงส์  เป็นผู ้มีปัญญา ปรีชาสามารถ 

เฉลียวฉลาดในการปฏิบติัธรรม แก้กรรมได้ และกรรมนั นจะไม่ส่งผลในอนาคตข้างหน้าได้แน่นอน 
 ผู ้ทีจะแก้ไขปรับปรุงเปลียนแปลงตัวเองได้ แก้กรรมได้ ผู้นั นต้องการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติด้าน

กายของตน กายนอกกายใน ภายในจิต กายทิพย์ ทิพยอํานาจของใจ ได้มาเป็นกายทิพย์ ทิพย์นี หมายความว่า

ภายนอกภายใน รู้ภายในใจ 
 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายนุปัสสนา ข้อทีหนึง หมายความว่าผู ้ปฏิบัตินั นรู้กายในกาย คือรู้สักแต่

ว่ากายนี ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนเรา เขา ไม่มีเขา ไม่มีเรา มีกายอยู่ในตัวตน จิตจะได้รู้ว่าการทีกายเคลือนย ้าย

ไหวติงประการใด มันอยู่ทีใจทั งหมด 
 จิตก็กําหนดยืน เดิน นั ง นอน จะเหลียวซ้ายแลขวา คู ้เหยียด เหยียดขา จะมีสติสัมปชัญญะ

ควบคุมดูแลกาย เมือจิตผ่องใสสะอาดบรสุทธิ เรียกว่า กายในกาย ภายในจิตผ่องใส ภายนอกจิตผ่องใส 



 ภายนอก กายจะเคลือนย้าย มันก็เคลือนอย่างช้าๆ มี ๓ ระยะ เคลือนไปทางไหน ก็มีจ ังหวะ จะยืน

เดินนั งนอนอันใด ก็มีจังหวะมีระเบียบวินัย มีสังขารปรุงแต่ง เกิดกาย เรียกว่า กายทิพย์ เพราะเรามีจิตเป็น

กุศล สมาธิก็ดี สติก็ดี ควบคุมจิตไว้ดีแล้ว จะรู้กายในกาย 
 รู้กายในกายนี จะรู้ได้ด้วยตัวกําหนด เช่น ยืนหนอ ๕ ครั ง เป็นต้น จะรู้กายภายนอก สภาวธรรมอยู่

ภายใน จิตในก็ดีเยือกเย็น สติก็ควบคุมไว้ได้อย่างดี เราก็เป็นผู ้มีปัญญา จิตก็ใสใจก็สะอาดหมดจด เรียกว่า

บริสุทธิ 
 ในเมือจิตเข้าขั นบริสุทธิ แล้ว เราจะรู้ว่าใจของเราเป็นประการใด มันอยู่ภายในจิต เรียกว่ากายในกาย 

จะรู้แจ้งแก่ใจของเรา 
 เช่น ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ กายนอกดูความเคลือนย้ายของสกนธ์กาย เรียกว่าสภาวรูป รูป

เคลือนย้ายและโยกคลอนได้ เคลือนไปทีไหน มันก็ด ับทีนั น จิตใจก็เข้าไปรู้ในภายใน รูปกับนามก็แยก

ออกไป นีแหละกายภายนอกและกายภายใน จิตใจก็รู้เรียกว่า นามธรรม 
 ค ําว่านามธรรม ในทีนี คือ จิตทีลึกซึ ง รู้ว่ากายเคลือนไหว มีมารยาท มีวินัยดี กายก็เคลือนย ้ายโดย

สภาวะ สุนทรวาจาก็กล่าวไพเราะ เหมาะเจาะด้วยเหตุและผล ข้อเท็จจริงทั งหมดล้วนเกิดขึนจากจิต เพราะ

จิตเป็นหัวหน้า มันจะสังให้กายเคลือนย้ายไปหยิบอะไรก็ได้ 
 ในเมือกายในถึงทีแล้ว แยกรูปแยกนามออกได้แล้ว ก็เรียกว่านามธรรม นามธรรมตัวนี แปลว่าตัวรู้ 

ต ัวเข้าใจ ตัวมีเหตุมีผล เพราะจิตของผู ้ปฏิบัติประกอบด้วยสติปัฏฐาน ๔ มีสติดี ควบคุมจิตไว้ได้ จึงจะรู้แจ้ง

แห่งจิต เรียกว่า กายในกาย กายภายใน 
 คนทีมีสติดี มีสัมปชัญญะ รู้ตัว รู้ทั ว รู้นอกรู้ใน รู้แจ้งแห่งจิต รู้เหตุผลตน้ปลายทุกประการแล้ว อย่าง

นี เรียกว่ากายในกาย มันจะเกิดทิพยอํานาจ อํานาจเกิดกายทิพย์ 
 กายทิพย์นี หมายความว่า สภาพสกนธ์กายคือสภาวรูป รูปเคลือนย ้ายเกิดขึ น แล้วก็แปรปรวนแล้วดับ

ไป แล้วก็เข้ามาถึงจิตใจเราว่า อ๋อ นามธรรม จิตนี มันก็เป็นนามธรรม มีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึง คือรู้กายในกาย 

รู้ภายในจิต 
 จะเคลือนย้ายไปทางไหนก็รู้ จะคู ้เหยียดประการใด ม ันจะมี ๓ ระยะ แต่ ๓ ระยะนั นมันจะบอกชัด 

ไปในกายของตนว่า จะเคลือนย้ายอย่างนี  จะหยิบแก้วนํ า ก็มีระเบียบ ไม่มีเสียงด ัง เพราะคนนั นรู้นามธรรม 

มีสติควบคุมจิต และก็เคลือนย้ายไปอยา่งละเอียดอ่อน จะวางช้อน จาน หม้อ ไหก็เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าง

นี  เรียกว่า กายในกาย 
 รู้กายเคลือนย้าย จะหยิบอะไรก็หยิบหนอ เคลือนมาช้าๆ แล้วก็วางหนอ อย่างนี เรียกว่ารู้ภายใน 
 ความรู้ในภายในตัวนี เรียกว่า รับรู ้เพราะมีสติสัมปชัญญะดีแล้ว ตัวรู้ นันแหละ เป็นการรู้ ในภายใน รู้

เข้าใจ รู้ความถูกต้อง รู้กาลเทศะ รู้อย่าวนี จึงเป็นการถูกต้อง เรียกว่ากายทิพย์ 
 กายทิพย์นี หมายความว่า มีรูปสภาวะ มีจิตสภาวะ มีสติควบคุมเคลือนย้ายได้ในสภาวรูป เรียกว่า 

กายนอก รู้ภายในบริสุทธิ ว่าจะเคลือนย้ายรูปไปอย่างไร จะหยิบอะไร จะมีระเบียบมีวินัย จะต้องตั งไว้ทีไหน 

ถูกต้องประการใด อย่างนี เรียกว่ากายภายใน 



 จะกล่าวเป็นข้อทีสามว่า ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน กายรู้

เข้าใจในกาย คือจิต 
 จิตรู้แล้ว เข้าใจถูกต้อง เรียกว่านามธรรม เป็นกิจกรรมของจิต จิตก็ผอ่งใสใจสะอาดหมดจด จะทํา

อะไร เปรอะเปือน จะกล่าวอะไรออกมาก็เป็นธรรม เป็นกิจกรรมทีถูกต้อง 
 นีแหละก็เข้าในหลักทีว่ากายในกาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เรา เขา เรียกว่ากายานุปัสสนา

สติปัฎ-ฐาน คําว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกว่าอะไร เรียกว่ากายภายใน 
 รู้ภายในว่า อ๋อ อะไรเป็นสัตว์ อะไรเป็นบุคคล มือคลําไม่ได้เลย แยกรูปออกไป แยกนามออกมา 

แล้วก็รู้ว่ากายในกายภายในเป็นกายทิพย์ กายทิพย์นี มองไม่เห็นต ัว อย่างนี เรียกว่า นามธรรม แสดงกิจกรรม

ออกมาทางรูป 
 หน้าตาน่าดูพิสมัย จิตใจก็เบิกบาน หน้าก็ไม่เศร้า ใจก็ไม่หมอง เรียกว่ากายภายใน มีสติดีมี

สัมปชัญญะ รู้ตัวด้วยเหตุผล รู้ตัวและเข้าใจกาย รู้เข ้าใจในจิต รู้ความผิดความถูก รู้ชอบ มันรู้อยู่อย่างนี 
 ในเมือมีความรู้ความเข้าใจดีเช่นนี แล้ว ไหนเล่าจะเป็นตัวตน ใครจะด่าเรา เราจะรู้ว่าด่าตรงไหน 

อะไรเป็นกาย อะไรเป็นจิต ม ันแยกรูปแยกนามออกไป กายส่วนหนึง จิตส่วนหนึง สลายไปแล้ว มีธาตุดิน 

นํ า ไฟ ลม สิงทีเป็นของเหลวกลายเป็นธาตุนํ า สิงทีแข็งก็กลายเป็นธาตุดิน สิงอบอุ่นในร่างกายก็กลายเป็น

ธาตุไฟ และความเย็นใจเกิดขึ น ไหวติงอยู่เสมอ ลมก็พัดเข้ามาเยือกเย็นอยู่ในเส้นโลมาเป็นธาตุลม ก็เป็น

เพียงธาตุทั งสี ประกอบกรรมทําดีในร่างกาย สังขารปรุงแต่ง มันก็อยู่อย่างนี เป็นต้น ไหนล่ะมีตัวตน 
 ถ้าเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขา ก็ต้องทะเลาะกัน เขาด่าเราๆ อยู่ทีไหน หาตัวเราให้พบนีแหละ ท่าน

จึงบอกว่า คนทีรู้ซึ งในกายภายในแล้ว จะไม่มีตัวตน สัตว์ บุคคลทั งหลายแต่ประการใด 
 เขาด่า เราจะโกรธประการใดเล่า เลยความโกรธก็ไม่มีเพราะเหตุนี  ความรักโดยกามตัณหาราคะก็ไม่

มีในส่วนนี มีแต่เมตตาอยู่ในตัวตน 
 นีคืออรรถาธิบายสําหรับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อทีหนึง เรียกว่ากายในกายหนอ เกิดขึ นตั งอยู่

แล้ว ก็เคลือนย้ายดบัไป ไม่มีอะไรเป็นตัว เป็นตน มีแต่กุศลอยู่ในจิตใจทํานองนี  เป็นต้น 
 อ ันนี เป็นกายภายในกายจิต เรียกว่าจิตแสดงเคลือนย ้าย แล้วเราก็แยกออกมาได้ การเคลือนย้าย

ทั งหมดเรียกว่ารูป สติดีคุมใจไว้ภายใน จิตรู้ว่าเคลือนย้ายไป มือเท้า เหยียดแข้ง เหยียดขา คู้เหยียด 

เคลอืนย้ายไปด้วยความถูกต้องทุกประการแล้ว ความเป็นระเบียบก็เกิดขึ น ความหมองใจทีมีก็หายไป และ

เราก็รู้ ว่านีแหละคือนามธรรม 
 มีธรรมะคือสติสัมปชัญญะควบคุมจิตเรียกว่านามธรรม ถ้าเราแยกรูปแยกนามในด้านกายานุปัสส

นาได้แล้ว เราจะรู้ เองว่าไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีเขา ไม่มีเรา และจะโกรธไปทําไมเล่า ไปโกรธตัวตน เกลียด

หนังมังสา เกลียดเหงือ ขี ไคล เกลียดขี หูขี ตา ใช้ไม่ได้ 
 คนประเภทนี ย ังติดอยู่ในรูป ติดอยู่ในกามคุณ ติดอยู่ในสิงทีไร้สาระ เลยแยกนามรูปไม่ออก บอก

ไม่ได้ ใช้ไม่เป็น เห็นแต่ตัวตาย จะคลายทิฏฐิไม่ได้ เห็นความเกิดดับในจิตไม่ได้ เลยก็ไม่รู้จริงอย่างนี   



 นักปฏิบัติธรรมโปรดทําความเข้าใจ ต้องกําหนดตั งสติทุกอิริยาบถ ท่านจะซึ งในรสพระธรรม ท่าน

จะดืมรสพระธรรมด้วยทางกายและทางใจ 
 หมายความว่า ตัวปฏิบัติทีเรารู้ชัดเจน รู้ความเข้าใจเรืองตัวตน สักว่ามีแขน มีขา มีสภาวรูปเกิดขึ น 

ตงัอยู่ ดับไป จะเคลือนย้ายอยู่อย่างนี  ม ันเกิดดับอยู่ว ันยังคํ า  
 เวลาหนึงไม่ทราบว่าดับไปกีพันครั งในจิต เราจะรู้ข้อคิดเป็นกายทิพย์ ทิพยอํานาจเกิดจากจิต ทําให้

เกิดกายทิพย์ ทําให้กายหล่อหลอมนํ าใจ เราจะเคลือนย้ายไปทางไหน สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของจิตให้

กายลอดช่องเล็กไปได้เมือตืนเต้นหนึง 
 ลอดไปได้เพราะสมาธิจิตเป็นปีติ เกิดขึนเป็นข้อสอง จิตหวันไหวตะลึงพรึงเพริดขาดสติ ก็มุดเข้าไป

ช่องเล็กได้ เป็นข้อทีสาม เป็นการตืนเต้น ตืนตัว ไม่ใช่ตืนใจ ใช้อํานาจแค่ปีติเท่านั น ก็สามารถจะทําได้ 
 แต่การทีจะรู้ซึ งถึงด้านกายนี  รู้ยาก ผู้ปฏิบั ติต้องปรารภธรรม ว่าจะเดินจงกรม ว่าเดินขวาย่างหนอ 

ซ้ายย่างหนอ อะไรย่าง เท้าย่าง เอาสติไว้ทีเท้า 
 ก็กลายเป็นสภาวรูป กายแสดงออกเป็นภายนอก แต่จิตมีสติทีเยืองเท้าไปว่า ขวา (ระลึกก่อน) ย่าง...

หนอ ทีเราจะรู้ได้ มีสติควบคุมจิตอย่างนี 
 รู้เดินจงกรมได้จ ังหวะดี สติดี อยู่ในจิตคล่องแคล่วดี ตัวนี เป็นต ัวรู้ว่าย่างยาวหรือสั น ลงตรงไหน

ประการใด มีสติควบคุมได้ชัดเจน นี เรียกว่า นามธรรม เป็นจิตตั งอยู่ในภายใน รู้เคลือนย้ายของกายภายนอก 
 กายภายนอกกล่าวชัด เพราะภายในบอกจิตสติได้ สติระลึกได้ รู้ตัวอยา่งนี แล้ว ไปตามตัวกําหนด 
 ต ัวกําหนดนี เป็นตัวปฏิบัติ เป็นตัวฝึกให้สติควบคุมจิต ให้จิตเดินไปด้วยดีและถูกต้อง และเดิน

จงกรมก็คล่องแคล่วว่องไว จะไม่เซ จะไม่หนัก เพราะมันไม่มีตัวตน ไม่มีบุคคล เรา เขา 
 ถ้าเราแยกไม่ได้ มันก็โกรธกัน คนโน้นไม่ดี คนนี ไม่ดี เป็นต้น ถ้าเรารู้ซึ งกายภายในแล้ว เราจะเห็น

ใจต่อกัน ว่าคนเราทั งหลายเอ๋ย ธาตุสีประชุมรวมกันรวมอรรถาธิบายเรียกว่า ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อายตนะ 

๖ ปรารภอย่างนี  แล้วเราก็เกิดคุณความดี ดืมรสพระธรรม เพราะมีจิตใจเป็นกุศล สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี 

ปัญญาก็เกิด จึงรู้ว่า อ๋อ เรานี ไม่มีตัวตน 
 ชือของเรานีเป็นตัวสมมติบัญญัติ สมมตินามแทนชือนี ให้เขาเรียกถูกต้อง เราจะได้เข้าใจว่าเขาเรียก

เรา เท่านี เอง ก็เพียงให้คนอืนรู้ จะได้เรียกชือถูก อย่างนี เป็นสมมตินามแทนชือ 
 แต่ความดีไม่ใช่อยู่ทีชือ ชือเสียงโด่งด ัง ไม่ใช่ชือทีตั ง มนัอยู่ทีนามธรรม นามธรรมเป็นมิงขว ัญของ

ชีวิตประจําตนของบุคคลผู ้มีกายทิพย ์
 ทิพยอํานาจเกิดจากจิต จิตแสดงเหตุผล ถ้าเรามีจิตผ่องใส รู้รูปธรรมนามธรรมได้ แล้วก็แยกออกไป 

ไรเป็นรูป ขวาย่างหนอ ขวาเป็นรูป ซ้ายเป็นรูป เรียกว่ากาย 
 อะไรรู้มันย่างไป จิตรู ้และรู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ควบคุมไปพร้อม สติมา สัมปชาโน สว่าง

แล้ว เข้าใจแล้ว นีเป็นรูปเคลือน เป็นรูปธรรม 
 และนามธรรมนั นได้แก่อะไร มีจิตรู้ว่าขวาย่าง ซ้ายย่าง ยาวสั นประการใด แล้วสติไปควบคุม สติก็ดี

ขึน จิตใจก็เบิกบาน คล่องแคล่วในสมาธิภาวนา เรียกว่า นามธรรม เราก็แยกได้ช ัดเจน 



 เราทําได้ เราก็แยกได้เอง ไม่ใช่ครูอาจารย์ไปสอนให้แยก เรามาแยกออกได้เรียกว่ากายทิพย์ กายใน

กาย กายนอกคือรูป กายในภายในคือจิต ได้แก่นามธรรม 
 แยกรูปแยกร่างสังขารออกไป ม ันปรุงแต่งทําให้เกิดจิต ปรุงแต่งขึ นมาท ําให้เกิดกิเลส เกิดราคะบ้าง 

เกิดโทสะบ้าง เกิดโมหะบ้าง แล้วเราก็ขาดสติ ไม่มีสติสัมปชัญญะ จิตหลั งไหลสู่ทีตํ า เรียกว่า ถูกใจไม่เป็น

การถูกต้อง เป็นการผิดพลาดน่าเสียดาย 
 ถ้าแยกได้แล้ว เราจะรู้ตัวเองว่า อ๋อ ปัจจัตตังแล้ว รู้ต ัวรู้ตนว่าในตัวเราทั งหมด ไม่มีอะไรดีเลย มีรูป

กับนาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์เท่านั น ไม่มีอืนใด มีแต่อารมณ์ของเราคือจิต จิตทีแสดงท่าทีเหี ยวโหดดุร้าย

หลายประการ มันกินอาหารกิเลสเป็นเหตุทําลายตัวเราตลอดรายการ 
 เพราะจิตนี กับรูปกับนามนี มันแยกง่าย ถ้าเราปฏิบัติจะรู้เอง เราคู ้เหยียด เหยียดแขน คู ้เข้ามาดูช้าๆ 

เราจะรู้ว่ามี ๓ ระยะ ได้จังหวะจะโคน มีระเบียบ 
 รูปก็แยกออกไป นามก็ไปส่วนหนึง เรียกว่า รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ด้ายกาย ด้านกายานุปัสสนา

สติ-ปัฏฐาน จิตใจก็เบิกบาน เราจะไม่มีตัวตน จะไม่ถือตนถือเรา ถือเขาแต่ประการใด 
 มีอะไรหรือ ตอบออกมาทันทีว่ามีรูปกับนาม จะไม่มีความโกรธ จะไม่โทษใคร มีโทษของตนก็

ยอมรับกรรมไป แล้วตนก็แก้ไขกรรมของตนเอง จากการกระทํานั นเป็นต้นเหตุ สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้

ชีแจงแสดงมาให้ปฏิบัติทางสายเอก อย่างนี 
 ค ําว่า ตัวตนทียึดมันถือมัน มันโกรธ ลงโทษเขา ตัวเองไม่โกรธา กลับไปโกรธาคนอืน นีเพราะ

แยกกันไม่ได้ รูปกับนามแยกไม่ออก มันจงึโกรธกัน มันไม่มีอะไรต่อเนืองกันเลย 
 นีมันหลงกันเหลือเกินคนเราทุกวันนี  มันแยกรูปแยกนามไม่ออก มันย ังถือตัวตนอยู่ ถือเราถือเขาอยู่ 

อะไรเป็นเขา อะไรเป็นเราก็ไม่รู้ เลยก็ยึดมั นถือมั นอย่างนี มา คนเราจึงโกรธกันง่าย ทะเลาะเบาะแว้งกัน

ง่ายดาย ดังได้ชี แจงมาอยา่งนี เป็นต้น นีอยู่ตรงนี เรียกว่ากายในกาย  
เวทนานุปัสสนา 
 เวทนุปัสสนาข้อทีสองนัน จะแยกเวทนาอย่างไรหรือ เวทนาทีเป็นหลักปฏิบัติ มี ๓ ประการ เรียกว่า 

สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา  
 ในเมือเราเจริญทางกาย เดินจงหรมนั งกําหนดพองหนอ ยุบหนอ กายพอง กายยุบ รูปพอง รูปยุบ สติ

ดีมีปัญญา เราจะรู้ว่าพองเท่าไร ยุบเท่าไร จิตใจเป็นประการใด ยาวสั นประการใด จิตเป็นผู ้สร้าง จิตเป็นผู้รู้ 

แต่ปัญญาจะเกิดหรือไม่ เป็นเรืองของคนทํา 
 ในเมือมีสติดี พองหนอ ยุบหนอชัดเจน และคล่องแคล่วดี มันก็เกิดรูปธรรมนามธรรม เกิดจิตพอง

หนอ ยุบหนอ พองก็เป็นรูป ยุบก็เป็นรูป จิตกําหนดรู้เป็นนาม และก็สติมั นคงอารมณ์ดี อานาปานสติได้พอง

หนอ ยุบหนออย่างนี 
 จิตเข้าขั นดี อารมณ์ก็ดีขึ น จิตใจก็คล่องแคล่วเรียกว่านามธรรมแยกออกไป รู้นอกรู้ในด้วย ทีด้าน

กายทั งหมด 



 และเวทนาแทรกซ้อนมาอีก เดียวก็สุขกายสุขใจ เดยีวก็ทุกข์กายทุกข์ใจ เดียวก็จิตลอยไปโน่น ลอย

ไปนี ขาดสติสัมปชัญญะ สุขก็เวทนา เจือปนด้วยความทุกข์ ไม่แน่นอนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
 นอกเหนือจากนั น ทุกขเวทนา ทุกข์นอก ทุกข์ใน ทุกข์จร โทมนัสสัง ทุกข์ใจ เรีกยว่าความทุกข์ 

ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความพล ัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์ เป็นกรรม

ของเรา จากการกระทําของสัตว์โลก จากการกระทําของตน ความทุกข์อย่างนี ไม่มีความสุข หาความสุข

แน่นอนไม่ได้ในโลกมนุษย์นี 
 เราก็จ ับได้ สุขหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอเป็นต้น ตังสติไว้ กําหนดตลอดไป เราจะรู้แก่ใจเองว่า 

อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทุกข์ กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล จะรู้ได้ในเวทนา รู้

มากทีเดียว อ๋อ กุศลกรรม จิตไม่ดีแล้วก็เสียใจ 
 ทุกข์เอ๋ย ทุกข์ใน ทุกข์นอก ทุกข์จร ทุกข์ใจโทมนัสสัง เราทุกข์ ใครไม่ทราบ เรามาเพิมทุกข์อยู่ในใจ 

ความโกรธเคียดแค้นก็เกิดขึ นแก่ตนเอง  นีแหละเวทนา มันเกิดทุกข์หาความสุขไม่ได้แล้ว 
 เกิดความสุข ดีใจหัวร่อร่าชัวโมงนี จะไปร้องไห้ชัวโมงหน้า ต้องเสียอกเสียใจ ไม่มีอะไรมันคง 

เพราะแยกไม่ออก ไม่รู้เลย ความทุกข์จรมา  
 เพราะคนเราเดียวนี  ทุกข์ประจําก็มากแล้ว กล ับไปเอาทุกข์จรมาอีก ทุกข์ไม่ใช่เรืองของตน ก็เอามา

เป็นทุกข์ เพราะยังไปถือตน ถือเรา ถือเขา ก็ไปเอาทุกข์จรมา 
 ในเมือทุกข์จรขึ นมาแล้ว ทุกข์ประจํามันก็หนักขึ น ความเสียใจก็เพิมขึ น ตลอดทุกข์โทมนัสสัง 

ความเสียใจก็ดี ความทุกข์ทรมานหัวใจก็ดี ก็เกิดขึ นแก่ต ัวเรา และตัวเราก็เกิดระทมขมขืน บันทึกไว ้ในจิตใจ 

มีแต่ความทุกข์ หาความสุขไม่ได ้
 คนห่างธรรมะ ชอบเอาทุกข์จรนอกประเด็นมาเผาจิตใจตน ทุกข์ของเราก็เต็มเปา ไม่ชอบจะแก้ไข 

เราต้องแก้ไขทุกข์ประจําก่อน ให้มันหายไป แล้วทุกข์จรมันก็แก้ง่าย 
 ทุกข์ประจําแก้ไม่ได้ มันเป็นทุกข์หนัก ทุกข์จรเป็นเรืองเล็กๆ มาประสบทุกข์หนัก เลยก็หนักอก

หนักใจตลอดรายการ 
 ได้ยินพระท่านมาติกาบังสุกุล ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทนากขันโธ เห็นได้ช ัด แต่เราไม่เอารูป

นามขันธ์ ๕ มาเป็นอารมณ์ แต่ไปเอาทุกข์มาอีก ไม่อยู่ในอารมณ์ของขันธ์ ๕ ไม่อยู่ในอารมณ์ของรูปนาม 

และเราก็เอาทุกข์ประจํามาใช้เป็นทุกข์จร เอาทุกข์จรมาประสมทุกข์ประจํา เลยทุกข์ก็หนักกันต่อไป บรรเทา

ทุกข์ไม่ได้ บําบัดทุกข์ถึงบรมสุขคงไม่ได้ 
 จะบําบัดทุกข์ได้อย่างไร เป็นการเพิมทุกข์เสียแล้ว เพิมทุกข์ให้มาก ทุกข์กายทุกข์ใจ ปวดเมือยทั ว

สกนธ์กาย ก็เป็นทุกข์แล้ว หิวกระหายกเ็ป็นทุกข์ มันเป็นเรืองของทุกข์ไปหมด ทํานองนี  เพราะเราแก้ไข

ไม่ได้ เวทนาก็แยกไม่ได้แล้ว  
 ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่ากายแยกได้แล้ว เวทนาก็ต้องแยกได้เหมือนกัน อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม 

เวทนาอาศัยรูปเกิด ถ้าไม่มีรูป เวทนาเกิดไม่ได้ มันปรุงแต่งตลอดเวลา 



 มันย ังปวดขา ปวดกระดูก ปวดนอก ปวดใน นีแหละมันปรุงแต่ง และมันก็เกิดทุกข์เวทนา เกิดกับ

ตัวเรา เรียกว่าทุกข์นอก ทุกข์ใน ทุกข์ทั วสกนธ์กาย ทุกข์ในใจ 
 ทุกข์กายปวดเมือย มันก็ใจไม่สบาย ใจไม่ดีแล้ว แต่เราแยกรูปแยกนามได้ แยกเวทนาได้ กําหนด

เวทนานันว่า ปวดหนอ ๆ ปวดหนัก หนักแล้วจะเห็นตัวทุกข์ 
 เห็นทุกข์แล้ว ทุกข์มันจะดับ ดับไปแล้วเป็นอะไร เป็นความสุข ปราศจากทุกข์ แยกตัวทุกข์ออก ตัว

สุขออก จิตก็ว่าง จิตก็ไม่ไปยึดทุกข์ จิตก็ไม่ยึดสุข จิตก็ลอยลํา เป็นการปราศจากมลทินเครืองเศร้าหมอง 

จิตใจก็ผ่องใส จิตใจก็บริสุทธิ 
 ร่างกายสังขารไม่สมฤดี ปวดเมือยทั วสกนธ์กาย เราต้องเอาจิตไปปักทีตัวปวด ปักเป็นการฝึก ครู

เวทนามาสอน ต้องฝึกว่าเป็นทุกข์ทรมานเหลือเกิน ทุกข์นอก ทุกข์ใน 
 ทุกข์นอกไม่สําคัญเท่าทุกข์ใน คือทุกข์ในใจ กายหนอกาย ม ันทุกข์เกิดปวดเมือย เพราะมันมีรูปปรุง

แต่ง สังขารอาศัยรูปเกิด ม ันเกิดขึ น ตังอยู่ ด ับไป ยึดไปยึดมายึดทุกข์ หนักเข้าก็สนุกกัน ทุกข์ก็หายไป ปวด

เมือยหายไป จิตใจก็ผ่องใส จิตก็ไม่ไปยึดมั นมีอุปาทานแต่ประการใด 
 จิตไม่ไปปวดรวดร้าว ปวดก็แยกไปเป็นส่วนหนึงของเวทนา  นามธรรมก็ไปอีกส่วนหนึง จิตจะไม่

ไปเกาะเกียวกับความทุกข์ จิตจะเบิกบาน นีแยกเวทนาออกเป็นสัดส่วน ความปวดเมือยก็หายไป เป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เรียกว่าพระไตรลักษณ์ นันแหละคือวิปัสสนา เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นตัวตน ไม่มีแล้ว ไม่มีมัน

ก็ไม่ปวด เพราะไม่ไปยึดตัวตน เท่านี เองทํากันไม่ได้ พอปวดหน่อยเลิกแล้ว ไม่ได้กําหนด 
 คนเราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ จะต้องรู้ตัวทุกข์ดี มันจะเกิดแตกสลาย จึงจะเกิดทุกข์ ทุกข์หายไปแล้ว 

กรรมเก่าตั งแต่อดีตชาติมา มันจะบ่งชัดว่าเราทํากรรมอะไรไว้ ตรงนี เป็นตัวสําคัญ 
 ขอฝากผู้ปฏิบัติไว้ว่า ต้องอดทน ต้องฝืนใจ ถึงจะพบตัวธรรมะ พบรูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ ถ้า

เราไม่ฝืนใจปล่อยตามอารมณ์ก็มีอุปาทาน มันก็ไปยึดเหนียวอยู่ในจุดนั นตลอดไป และเราก็ไม่ทราบความ

จริง ก็มีแต่กิเลสเพิมพูนบริบูรณ์ยิงขึ น ไหนเลยจะพ้นทุกข์ได้ 
 มานั งกรรมฐานควรจะพ้นทุกข์ กลับมาเพิมทุกข์ หาแต่ความสุข ความสุขก็ไม่เข้า ความทุกข์ก็ไม่แน่ 

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความแน่นอนไม่ได้ ด้วยวิธีนี ประการหนึง 
 เพราะฉะนั น สุขเอ๋ย สุขกาย สุขใจ ต้องกําหนดตั งสติควบคุมดูแลจิต เราจะได้ไม่ถือตัวถือตน ไม่

มีทิฏฐิมานะแต่ประการใด เราจะไม่โกรธใครเลย ถึงจะมีความโกรธอยู่บ้าง ก็หายได้ไว หมั นสั งสมบุญกุศล 

อย่างนี จะได้ผล 
 ผู ้ปฏิบัติธรรมบางคน รูปนามก็แยกไม่ได้เวทนาก็แยกไม่ได้ เอาแต่ทุกข์จรมาประสม เลยแส่หาทุกข์

บ้านเหนือบ้านใต้ เอามาประสมจิตใจก็ไม่เข้าสู่กระแสแห่งความบริสุทธิ ได้ 
 แค่รูปนามยังแยกไม่ได้ เวทนาก็คงแยกไม่ได้ เพราะมันยากกว่ารูปนาม เวทนาก็คือรูปนาม ปวดเป็น

ทุกข์ เรียกว่าอะไร มีทังรูปทังนามตัวปวด เพราะจิตปวดไปด้วย ปวดนันคือสังขารรูป เรียกว่ารูป แต่จิตไป

เกาะเรียกว่านาม มีทังรูปทังนามนะ เวทนาตัวนี 



 ถ้าจิตไปถึงขั นวิปัสสนาญาณ ขันธ์ ๕ รูปนามเกิด พระไตรลักษณ์เกิด รูปก็แยกไปคือเวทนาที

ประสมด้วยรูป สังขารปรุงแต่ง จิตก็แยกออกไป ไมป่วดรวดร้าวทั วสกนธ์กาย แล้วก็สามารถจะรู้รสพระ

ธรรมตรงนั น 
 และรสพระธรรมทีดืมเข้าไปจากเวทนา จะทนต่อการพิสูจน์จากทุกข์ยากลําบากนี  เราจะรู้กฎแห่ง

กรรมได้ทันที อยู่ตรงนะ  
 
จิตตานุปัสสนา 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐานข้อทีสาม ทําไมเรียกว่าจิตตานุปัสสนา เพราะจิตไม่มีตวัตน เป็นธรรมชาติ

อ ันหนึง ต้องคิดอ่านอารมณ์อยู่ตลอดเวลา คิดนอกคิดใน ตั งแต่ครั งไหนมาก็บันทึกไว้ แล้วก็แสดงออกได้

เรียกว่าจิต 
 อารมณ์แบบนีเกิดขึน ตังอยู่ ดับไป มันก็เกิด – ดับเรือย แต่เกิดดับเราไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่าเกิดดับ สิง

ทังหลายเกิดขึนก็แปรปรวนดับไป มันก็เป็นอย่างนีแหละหนอ 
 จิตทีคิดออกไปนอกประเด็นก็มีมากมาย จึงต้องกําหนดรู้หนอ คิดหนอ เป็นต้น นีจากอารมณ์จิต 

เพราะจิตนี เป็นธรรมชาติ ต้องคิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ไว้ได้เหมือนเทปบันทึกเสียง เรียกว่า จิตตานุปัสส

นาสติปัฏ-ฐาน 
 รู้ว่าจิตในจิต เวทนาในเวทนา เวทนาตัวในคือนามธรรม รู้ แยกออกรูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์

เวทนาก็แยกออกไป จิตก็แยกออกมาเป็นนามธรรม จิตก็ไม่สนใจในการปวด และเราจะปวดทําไมเล่า ไม่มี

ต ัวตนจะปวด อย่างนี เรียกว่าเวทนาในเวทนา 
 จิตใจ หมายความว่า จิตธรรมดาเราคิดอ่านอารมณ์ก็ไม่รู้ว่าถูกผิดก็ไม่เข้าใจ จิตในจิต สักแต่ว่าจิต ไม่

มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ก็อ ันเดียวกัน ในเมือจิตทราบดีแล้ว ก็แยกออกไปๆๆ แยกความโลภ โกรธ หลง 

อายตนะ ธาตุอินทรีย์ สัมผ ัสเกิดจิตทีจิตตานุปัสสนา 
 อินทรีย์เกิดจิตทีตา หู จมูก ลิ น กาย ใจ นักปฏิบัติอย่าปล่อยเลยไป ต้องกําหนด ตาเห็นรูป กําหนด

เห็นหนอ จิตตานุปัสสนา เสียงหนอ เกิดทีจิตทีจิตตานุปัสสนา จมูกได้กลิน ชิวหารับรส กายสัมผัสร้อน

หนาว อ่อนแข็งทีก้นจิตรู้เกิดขึ น จิตเกิดทางไหน ร้อนหนาวก็รู้  อ่อนแข็งกันก็รู้  นีคือจิตทีกาย จิตภายนอก

เพียงรู ้
 จิตภายในจิต หมายความว่า มีสติสัมปชัญญะตัวกําหนดภายในจิต จิตมีสติดี จิตมีสัมปชัญญะดี 

เรียกว่าภายในจิต ไม่มีตัวตน และเราก็มีสติควบคุมจิตต่อไป จิตก็ไม่ไปยึดม ั นถือมั น ในจิตภายนอกเรียกจิต

นอกจิตใจก็เพราะอย่างนี เอง 
 คนทีสติสัมปชัญญะดี เรียกว่า จิตในจิต รู้ข ้อคิดรู้ปัญญา รู้ความสามารถของตน รู้ความเป็นอยู่ของ

ชีวิต ขอขยายให้ฟัง ต้องกําหนดรู้หนอ คิดหนอ จิตออกไปทีไหนไม่ทราย ออกไปเดินนอกวัด ออกไปบ้าน

แฟน เทียวทั วประเทศ เทียวทั วโลกคือจิต แต่เรารู้ภายใน จิตก็เข้ามาอยู่ข้างใน คือ นั งทางใน คือปัญญา จิต

มันก็มีปัญญา มีความสามารถ ประกอบกิจใช้จิตทั งนั น นีคือจิตตานุปัสสนาเชิงปฏิบัติการ 



 ต้องกําหนดรู ้ต้องกําหนดคิด จิตมันต้องรู้ จิตมันต้องเข้าใจ ถ้าแสงสว่างเกิดเป็นทางธรรมแล้ว 

เรียกว่า นามธรรม จิตก็เกิดแสงสว่าง คือ ปัญญา รู้ภายในจิตของเรา รู้อารมณ์ของเราว่ามีความโลภเข้ามา มี

ความโกรธเข้ามา มีความหลงเข้ามา จิตเกิดอายตนะดังทีกล่าวนี  ก็ต้องกําหนด 
 ผู ้ปฏิบัติธรรมต้องกําหนดทุกอิริยาบถ คนทีปฏิบัติธรรมนานไปก็มีทิฏฐิสูง สะสมแต่กิเลส ไม่ได้

สะสมรูปธรรม นามธรรม ให้เห็นผลประจ ักษ์ช ัดเจน ก็ไร้ผลไม่เกิดประโยชน์ 
 
ธรรมานุปัสสนา 
 ธรรมานุปัสสนาสติปัฎฐานข้อทีสีนัน ธรรมเป็นกุศล อกุศล เราจะรู้แจ้งตนเอง เพราะแยกรูปแยก

นามได้ เราจะแยกออกไป นีกุศลกรรม นีอกุศลกรรม กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ มันจะแจ้งแก่ใจ

ในตอนนั น สักแต่ว่าธรรม ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกว่า ธรรมานุปัสสนาสติปัฎฐาน 
 หมายความว่า ธรรมคือการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ธรรมะเป็นคุณค่าสภาพชีวิต 

ธรรมะคือความทุกข์ ธรรมะไม่ใช่ความสุข เรารู้แจ้งความทุกข์ได้เด็ดขาดแล้ว สามารถจะกําจัดทุกข์ไปได้ 

โดยอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดขึนแก่ตัวตนของเรา จิตใจก็แยกประเภทออกไป เป็นกุศลกรรม

บ้าง อกุศลกรรมบ้าง 
 กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ก็กลายเป็นกิจกรรมเรียกว่ากุศลกรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ และ

เราก็ทายออกมาได้ว่า ธรรมอันนี เป็นกุศล ธรรมอ ันนี เป็นอกุศล แจ้งแก่ใจตนเป็นปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญ ูหิ 

รู้ได้เฉพาะตัวเรา คนอืนหารู้ได้ไม ่
 เราไปทําชั วทีไหนไว้ เราเท่านั นเป็นผู้รู้ เราเท่านั นเป็นผู้รู้ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลทุกข์ 

ยากลําบากแก่ใจของตนเป็นประการใด เรียกว่า กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู่ตรงนี  เรียกว่าวิปัสสนาภูมิ ภูมิของนักวิปัสสนา ต้องรู้ต้องเข้าใจในเชิง

ปฏิบติัการ 
 ไม่ใช่รู้ตามทีหนังสือเอามาอ่าน ตามทีฟังพระสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป 

นิพพาน แต่ผู ้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ว่าอะไรเป็นจิต อะไรเป็นเจตสิก อะไรเป็นรูป 

อะไรเป็นนาม อะไรเป็นนิพพาน 
 นิพพานํ ปรมํ สุญญํ นิพพานต้องสูญจากกิเลส เป็นเหตุทําลายจิต นิพพานนั นต้องหมดกิเลสต ัณหา 

จึงจะเกิดบรมสุข เรียกว่า นิพพานํ ปรมํ สุข ํ สุขอืนใดไม่มีเท่าสุขพระนิพพาน เพราะหมดกิเลสต ัณหาด้วย

ประการทั งปวง เรียกว่า จิต เจตสิก รูป นิพพาน ดังทีกล่าวมาแล้ว อยู่ทีของง่ายๆ ลับลี ลับไรเท่านั น 
 กรรมครังอดีตนี จะรู้ได้จากเวทนา กรรมครั งอดีตชาติ อดีตทีผ่านเมือปีทีแล้ว สิบปีก่อนโน้น จะรู้ได้

จากเวทนา 
 
 
 



แก้กรรมด้วยการกําหนด 

 
 กรรมปัจจุบันทีเราจะอโหสิกรรม ก็แก้กรรมด้วยตัวกําหนด เช่น เสียงหนอเขาด่าเรา กําหนดให้หาย

จะไม่มีเวรกันต่อไป นีแก้ปัจจุบันนะ 
 กรรมครังอดีตแก้ไม่ได้ ต้องใช้กรรม เหมือนอย่างทีอาตมาคอหัก เราก็รู้กรรมของเราครั งอดีต รู้จาก

เวทนาทีเจริญสติปัฏฐานในด้านเวทนานุปัสสนา เกิดขึ นกําหนดไปให้แตก แล้วก็แยกออกไปเป็นสัดส่วน 

แล้วทุกข์นั นก็หาย สุขเข้ามาแทนที จิตใจก็ผ่องใส จึงรู้กฎแห่งกรรมครั งอดีตได้ ว่าเราเคยไปฆ่าสัตว์ เคยไป

ฆ่านก อย่างนี รู้ได้โดยปัจจัตตัง  
 กรรมปัจจุบันจะสร้างให้เกิดอนาคต หมายความว่ากรรมนี จะมาในปัจจุบัน เช่น คนเดินมาไม่ถูกกัน 

เห็นแล้วคลืนไส้ ไม่พอใจ ไม่มองหน้ากัน เกลียดขี หน้ากัน แก้เสีย เพือไม่ให้เกิดในอนาคต ก็แก้ว่า เห็นหนอ 

รูปนามแยกไป อะไรเป็นรูป คนทีเดินมาเป็นรูป เห็นหนอ อะไรเห็น ทางตาเห็น อะไรรู้ นามรู้ 
 แก้ได้ไหม ได้  แก้กรรมปัจจุบันก็กําหนดเห็นหนอ เห็นหนอ คนนี ไม่ถูกกัน ไม่พอใจกัน ไม่มอง

หน้ากัน เกลียดขี หน้ากัน แก้เสีย เพือไม่ให้เกิดอนาคตก็แก้ว่า เห็นหนอ รูปนามแยกไป อะไรเป็นรูป คนที

เดินมาเป็นรูป เห็นหนอ อะไรเห็น ทางตารู้ นามรู้ 
ทางตาเป็นรูปหรือนาม ตาเป็นรูป รูปนันเป็นรูป แต่จิตทีรับรู้นันว่ารูปเดินมานันคือใคร เป็นตัวนาม

แก้ปัจจุบันไม่ให้เกิดในอนาคต เราก็ก ําหนดเห็นหนอๆ  
 ไม่พอใจคนไม่ถูกกันมา ไม่พอใจเกิดโกรธต้องรีบกําหนด ความโกรธเป็นการแก้กรรม เพือไม่ให้

ลุกลามไปในอนาคต กําหนดโกรธหนอ โกรธหนอ ตั งสติไว้ทีลิ นปี โกรธหนอ โกรธหนอ รูปนามเป็น

อารมณ์ แยกรูปคนนั นออกไปเป็นส่วนหนึง นามทีจิตไปผูกโกรธ ก็แยกออกไปเสีย ไหนไปโกรธตัวตนที

ไหน ใครเป็นตัวตน 
 อ๋อ นายก. เป็นตัวตน เอามือคลําซิ มีแต่รูป มีแต่กายกับจิต มีรูปกับนามเท่านัน จิตก็แปรปรวน 

เปลียนแปลงเป็นกุศล มหากุศลจิต และจิตก็เกิดกุศลมูลเหตุของจิต จิตก็ผ่องใส ความโกรธก็ตกไป หายวับ

ไปกับตา ไม่มีอะไรทีมาแฝงอยู ่ในใจต่อไป และเราจะไม่โกรธไปในวันพรุ่ งนี  เราจะไม่โกรธไปในวันมะรืน

นี เราจะไม่โกรธถึงปีหน้า 
 นีคือวิธีแก้กรรมปัจจุบันเพือไม่ให้เกิดในอนาคต ตัดต้นไฟเสียแต่เบืองต้น ตัดไฟทีจะลามเข้าไปใน

สันดานของจิต และพิษภัยก็จะไม่เกิดขึ นในอนาคต 
 แปลว่า ปรารภคนเดินมาไม่ถูกกัน เลยก็น่าสงสารไปโกรธเขา เขาก็โกรธเรา โกรธในตัวเขา คลืนไส้

ในตัวเขา ก็คลืนไส้ในตัวเรา ก็โกรธตัวเรานันเอง เป็นการเพิมกรรม 
 เราตัดเวรตัดกรรมอโหสิกันเสียว่าโกรธหนอ ฉันจะไม่โกรธเธออีกแล้ว ปัญญาบอก สติบอก 

สัมปชัญญะบอก แล้วก็เกิดขึ น ตังอยู ่  ดับวูบทีตา รูปนาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ รูปคนเดินมาก็ไม่มีตัวตน ทีจะ

ไปเกลียดเขาได้ ความรัก ความโกรธ ความโลภ ความหลงประการใด มันก็หายวับไปกับตา มีแต่รูปนามที

เดินมา 



 ตาเราก็เป็นรูป ประกอบด้วยลูกตา มันเป็นอันเดียวกันได้หรือ มันเป็นรูปนอก รูปใน รูปจิต รูปใจ 

รูปนามธรรม แล้วปัญญาก็แยกออกไปอย่างนี  เราก็ไม่ผูกโกรธเขาอีกต่อไป นีเป็นการแก้กรรมปัจจุบันไม่ให้

ลามไปในอนาคต 
 แต่กรรมครังอดีตนีแก้ไม่ได้ ต้องใช้ ต้องประเมินถึงจะต้องใช้ แต่ก็ใช้น้อยลงไป รู้ต ัวว่าเรามีกรรมที

ทําเขาไว้ เราก็อโหสิ พออโหสิกรรมแล้ว กรรมทีจะใช้ ๑๐๐ บาท ก็ใช้เพียง ๕๐ บาท ถ้าอโหสิเพิมขึ น กุศล

สูงขึ น เราอาจยืม ๑๐๐ บาท แต่ใช้เพียง ๑๐ บาทก็ได้ น้อยลงไป 
  
ข้อสําคัญไม่ต้องมีดอกเบีย 
 ดอกเบียนีคือ การสะสมกรรม ทําให้มีดอกดวงมากขึ น หนี เก่ายังใช้ไม่หมด ยังไปขอยืมหนี ใหม่ 

สร้างเวรสร้างกรรมกันทําไม อย่าไปสร้างต่อเลย 
 ท่านสาธุชนทังหลายเอ๋ย จงอโหสิกรรมกันเถิด แล้วกรรมจะไม่ก่อบังเกิดในอนาคต เราเลกิโกรธกัน

เถอะ เอาไว้อาศัยกันต่อไปในโอกาสหน้ากันเถิด จิตใจจะได้ประเสริฐด้วยกรรมจากการกระทําของตน นีแก้

กรรมปัจจุบันเพือไม่ให้ลามไปในอนาคต 
 เสียงหนอ มาด่าฉันหรือคะ ใช่แล้ว อ๋อ เสียงกับฉันต่างกัน หูฉันกับปากเธอไกลกัน เธอก็ด่าตัวเธอก็

แล้วกัน ด่าไม่ถูกฉัน ไม่ถูกตัวตน ตัวตนมีทีไหน คลําก็ไม่ได้แล้ว เกิดขึนตังอยู่ วูบดับไปทีหู ข ันธ์ ๕ รูปนาม

เป็นอารมณ์ เลยเสียงนั นก็ตกไป เสียงกับหูคนละอ ัน ไกลกันลิบ จิตใจเราไม่มารับเลยอโหสิกรรม ด่าอย่างไร

ก็ไม่โกรธ ด่าอย่างไรก็ไม่เจ็บ นีแก้กรรมปัจจุบัน เพือไม่ให้ลุกลามไปในอนาคต 
 เหมือนไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ กําลุงลุกอยู่ ณ บัดนี  เราก็ด ับวูบลงไป ไฟก็ไม่ลามต่อไปใน

อนาคต ถ้าเราไม่ดับไฟ...ไฟก็จะลุกลามต่อไป 
 เราจะไม่ก่อเวรก่อกรรมกันอีกแล้ว เราจะมีสติยึดมั น สติมา สัมปชาโน ยึดมันสติปัฏฐานสี ปฏิบัติ

หน้าทีด้วยกรรม จากการกระทําของตน 
 กรรมครังอดีตนันต้องแก้ด้วยการเจริญทุกขเวทนา มีเวทนาต้องสู้ ทนทุกข์นอกทุกข์ใน โทมนัสสัง 

โทมนัสสังทุกข์โทษในเวทนา มากมายถึง ๔ ประการ 
 ทุกข์นอก ทุกข์ใน ทุกข์ในใจอีก เอาทุกข์นอกประเด็นมาสะสมเข้าอีก เลยก็ทุกข์ก ันใหญ่ หาความ

สินสุดของทุกข์ไม่ได้ บําบัดทุกข์ไม่ได้ ไม่สามารถจะถึงบรมสุข คือพระนิพพานได ้
 เราทราบดีแล้ว อนิจจา ไม่น่าไปโกรธเขาเลย ไปจองเวรเขาทําไม ไปผูกพยาบาทเขาทําไม เมตตาก็

ปรากฎชัดแก่ตัวผู ้ท ํา เมตตาปรารถนาดีทุกคน  
 ความปรารถนาดี เป็นมงคลชีวิต มีในบ้านใดบ้านนั นเป็นบ้านมงคล เป็นบ้านเศรษฐี นึกถึงเงินก็ไหล

นอง นึกถึงทองก็ไหลมา เป็นบ้านอยู่เย ็นเป็นสุข 
 อาตมภาพได้บรรยายมาในเรืองกรรมฐาน รู้กฎแห่งกรรม และแก้กรรมด้วยการกําหนดของตน 

กรรมครั งอดีตต้องแก้ด้วยการเจริญทุกขเวทนา แล้วเวทนาจะเกิดขึ น ตั งอยู่ ด ับไป เราจะรู้ว่าเราทํากรรมอะไร

ไว ้



 แก้กรรมปัจจุบันก็กําหนดทางอายตนะ ธาตุอนิทรีย์ หน้าทีการงาน ให้มันดับไป อย่ามาติดใจและ

ข้องอยู่แต่ประการใด ไฟราคะ โทสะ โมหะ ก็จบไม่ลุกลามไปถึงอนาคต  
 จิตใจก็โน้มเข้ามา ถึงแก่นแท้ พระพุทธศาสนาโน้มมาถึงธรรมสัมมาปฏิบัติ มีเมตตา มีความ

ปรารถนาดี ไม่รบราฆ่าฟันกัน 
 มีแต่จะเสริมสร้างความดีต่อกัน คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ศักดิ ศรี ก็เกิดขึ นแก่ตนดับวูบไป

เกิดขึนทีขันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ 
 กรรมเก่าก็แก้ด้วยการใช้หนีเขาไป เพราะว่าจะหมดไม่ได้ แต่กรรมใหม่เราจะไม่สร้าง เราจะแก้

กรรมปัจจุบันด้วยอายตนะ ธาตุอินทรีย์ ให้มันดับวูบไปเสีย อย่าให้มันลุกโพลงด้วยราคะ โทสะ โมหะอยู ่

ประจําจิตเลย 
 ให้จิตแยกออกไป คือรูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ รูปธรรม นามธรรม คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ จิตใจก็เบิกบานเป็นปัญญา แสงสว่างคือมรรคมรรคา ก็ส่องให้เราเดินทางไปโดยสวัสดี เพราะเรามี

ปัญญาดี เดินทางก็ไม่หลงทาง เดินทางถึงนิพพานโดยทัวหน้ากัน 
 อนึ ง ว ันที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒ จาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ผ่านมาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว อาตมาขอ

ถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวร ทีเราเกิดเคราะห์หามยามร้ายอย่างแรงกล้า คอหักไป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ 

เราก็จะทําบุญกุศลเพืออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร อย่าจองเวรกันเลย พ่อกรรมเอ๋ย เพราะเรา

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปฆ่าสัตว์ต ัดชีวิตมา  
 ขอสรรพสัตว์ทั งหลายทีโดนฆ่าจากเรา จงอโหสิกรรมให้เราเถิด ขอถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรม

นายเวร ท่านทั งหลายจงอโหสิกรรม และกรรมจะไม่ต่อเนืองต่อไป อโหสิ เหมือนรถหมดนํามัน ไม่วิงไปหา

กรรมชัวอีกแล้ว 
 เราก็เหมือนรถหมดนํ ามัน หมดเชือไขในกฎแห่งกรรม จะสินกรรมกันเสียที  
 อาตมภาพขออนุโมทนาส่วนกุศลท่านทีเจริญวิปัสสนาทุกท่าน ทั งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทีชี แจง

แสดงเหตุผลข้อเท็จจริง ในเชิงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้รับผลอย่างนั นจริง แก้กรรมเก่าโดยรับใช้ แก้

กรรมใหม่โดยใช้กรรมปัจจุบัน ไม่สร้างให้ต่อเนืองต่อไป ตัดเวรตัดกรรมด้วยการกําหนดจิต เสียให้ได้ทุก

ทิศา อายตนะ ธาตุอินทรีย์ทีมีมาประจํา ข ันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ ได้ผลอย่างแน่นอน 
 ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั งหลายโดยทั วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แยกรูป แยกนาม 
พระภาวนาวสุิทธิคุณ 

๒๒ ตุลาคม ๓๒  
 
 ญาติโยมมาปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจ เบืองต้น ด้วยศีลอบรมให้มีสติประจําตน เพือให้เกิดผลสมาธิ

ภาวนา และเกิดปัญญาญาณ ได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีข ันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ 
 สภาพความเป็นอยู่ของกายคือรูป สภาพความรู้ของจิตซึงรู้เหตุการณ์ของชีวิต เรียกว่าอารมณ์ เป็น

การผสมผสาน ให้เกิดผลงานในสติปัฏฐานสี มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้น 
 การสํารวมจิตใช้สติไปทีกายแล้วเราก็ภาวนา เคลือนย้ายโดยกาย จิตเป็นผู ้สัง กายเป็นผู ้ เคลือน สติ

ระลึกอยู่เสมอ สัมปชัญญะรู้ตัวขณะปัจจุบัน จิตของเราทีกระสับกระส่ายและฟุ ้ งซ่าน ก็จะสงบเข้าสู่แหล่ง

แห่งกาย เรียกว่า กายานุปัสสนา 
 ภายในก็แจ่มใส สติควบคุมจิตไว้ได้ กายจะเคลือนย้ายไปทางไหน ก็เต็มพร้อมไปด้วยศีล เพราะเรา

มีสติดี ความรู้ตัวก็ดี เคลือนย้ายอยู่ปัจจุบันขณะ ขณะเคลือนย้ายไปย้ายมาก็รู้ต ัว 
 ความรู้ นันคือตัวสัมปชัญญะ สัมปชัญญะตัวนีคือรู้ปัจจุบัน สติรู้ตอนขณะจะเคลือนจะย้าย รู้ตัวอยู่

เรียกว่า สติ สัมปชัญญะตัวนี คือรู้ปัจจุบัน สติตอนรู้ขณะจะเคลือนจะย ้ายก็รู้ว่าจะย้าย รู้ตัวไปควบคู่กับจิต 

เรียกว่าสติสัมปชัญญะ 
 แล้วเรารู้เคลือนย้ายในสภาวะรูป รูปกายคือเรารู้เคลือนไปทางไหน รู้หมด ในขณะกําหนดปัจจุบัน

นั น ปัญญาคือความรู้ มันก็เกิดรู้จริงในอารมณ์ของเรา 
 ถ้าไม่มีอย่างนี  ความรู้ทีเกิดขึ นขณะนั นก็รู้ไม่จริง รู้สิงทีเคลือนย ้ายไปเฉยๆ ขาดสติสัมปชัญญะ

เรียกว่าเรืองธรรมดา นักปฏิบัติต้องกําหนดให้ละเอียด มีสติสัมปชัญญะนีทํายาก ไม่ใช่ทําง่าย  
 แต่มันง่ายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมบ่อยๆ จะเคลือนย ้ายก็ใช้สติอยู่เสมอ ใช้ความรู้คือตัวสัมปชัญญะ ใน

การเคลือนย้ายให้ทันปัจจุบัน 
 ปัญญาคือความรู้ ก็เกิดมารู้ในอารมณ์ รู้แน่นอนโดยละเอียด ว่าจิตจะเคลือนย้ายซ้ายขวาประการใด 

เราจะรู้ตัวแจ้งชัด ละเอยีดอ่อน เรียกว่ารู้สภาวธรรม 
 การรู้อย่างนีต้องมีจิตละเอียด จิตละเอียดได้ต้องมีสมาธิจิต จ ับจุดอยู่ในการเคลือนย้ายของกาย จึง

เรียกว่าสมาธิ 
 แต่สติไม่ย้ายไปทีไหน อยู่ในอารมณ์จิตทีกายเคลือนย้าย กต็ามไปตามอันดับ 
 ค ําว่าตามไปนั น เรียกว่าต ัวสัมปชัญญะ รู้ตัวขณะตามจิต รู้ต ัวย ้ายเคลือน เหลียวซ้ายแลขวา จะคู ้หรือ

จะเหยียด รู้พร้อมมูลบริบูรณ์ดี เรียกว่า รูปนาม 
 เคลือนเป็นรูปนาม รูปมันเคลือน แต่จิตรู้ เป็นตัวนาม ประกอบด้วยปัญญาญาณ รู้ละเอียดอ่อน รู้

มารยาท รู้ปัจจัตตัง รู้ขณะนั นเรียกว่า ปัญญา 



 ปัญญาตัวนี แปลว่ารอบรู้ในกองสังขาร เรียกว่ารู้ขันธ์ ๕ รูปนามประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ 
 ทีประกอบด้วย ขันธ์ ๕ นั น คือ รูป สักแต่ว่ารูป ก็เป็นรูปเคลือนย้าย แปรผันกลับกลอก ไม่คงที

เรียกว่ารูป มันเสือมได้ มันเป็นสมมติขึ นมาในรูปกาย โยกย้ายเคลือนคลอนได้ เรียกว่าสภาวรูป 
 ส่วนเวทนาเล่าก็เป็นขันธ์อ ันหนึง ทีเรียกว่า เวทนาขันธ์ ค ําว่าเวทนาขันธ์นี  มันเกิดมาจากต ัวเรา

บังคับบัญชาไม่ได้ เราอยากจะรู้จ ักขันธ์ข้อที ๒ คือเวทนานี  ต้องใช้สติสัมปชัญญะเช่นเดียวกัน ขันธ์ของรูป 

รูปขันธ์ทิ งไป อย่าไปไขว่คว้าอยู่ในจุดรูปขันธ์ ต้องเคลือนย้ายมาอยู่ในจุดของเวทนา เรียกว่า เวทนาขันธ์ 
 เวทนาขันธ์ข้อนี สําคัญมาก มีปวดเมือย เรียกว่าทุกข์ภายในด้านกาย มันเกิดขึ นกับตัวเรา มันก็ต้อง

ประกอบไปด้วยรูป เพราะสังขารทั งหลายปรุงแต่ง มันเกิดเวทนาเช่นนี  เราก็ต้องอาศัยสติไปอยู่ทีจิตจับจุด

เวทนา ลึกเข้าไปเวทนาในเวทนา สัมปชัญญะขณะรู้ว่าปวด สติบอกเวทนา 
 ต ัวสัมปชัญญะจะบอกว่า ปวดมากปวดน้อยประการใด นักปฏิบัติต้องจับจุดนี ก่อน เรียกว่า เวทนา

ขันธ์ ก็กําหนดทีขันธ์นั นเกิดขึ นแก่ตัวเรา 
 แต่ในขั นนี  เราจะแยกอย่างไรเล่า เราใช้สติไประลึกว่า อ๋อนีคือเวทนา เราก็ใช้สตินี ไปควบคุมดู

เวทนาของจิต เอาจิตไปจับทีมัน ปวดทีมันเมือย อยู่ในจุดนั น แล้วเราก็ใช้ตัวรู้ คือการปรุงแต่ง มันก็เกิดขึ น 

ในเมือเกิดขึ นเช่นนี แล้ว เราก็กําหนดว่า ปวดหนอ  ๆ 
 หนอนีรังจิตให้มีสติ หนอตัวนีสําคัญ ทําให้เรามีสติ ทําให้รู้ตัวเกิดขึน โดยไม่ฟุ ้ งซ่าน ในเรืองเวทนา

ทีมันปวด และเราก็ต ั งสติต่อไป ปวดหนอๆ หายใจยาวๆ ด้วย แล้วก็เอาจิตเกาะอยู่ทีเวทนาในภายนอก 
 เวทนาตัวใน คือรูป นาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ ตัวเวทนาตัวใน ไม่มีอืนไกลคือรูปกับนามทั งสิน อยู่

ในจุดนั นทําไมเกิดรูปเกิดนาม ตอบเกิดสัมผัสและปรุงแต่ง มันเกิดขึ นในเวทนา เวทนา ปวดหนอ  ๆ
 ปวดนีเป็นกรรมอันหนึง หรือเป็นอุปสรรคอันหนึงสําหรับผู ้นังสมาธิ อาจจะไม่ทนต่อเหตุการณ์

ปวดได้ จึงต้องทน อดทน เราต้องฝึก เราต้องฝืนใจเป็นอันดับต้น เพราะรู้ปฏิบัติ เพิงเข้ามาใหม่ ยังไม่เคย

ปฏิบัติ ต้องฝืนใจก่อน 
 บางท่านไม่เคยนงัพับเพียบนาน ไม่เคยนั งสมาธิสองชั นนาน ถึงจะนั งก็นั งเปลียนอิริยาบถ จึงไม่รู้จัก

ตัวกฎแห่งกรรม คือ คําว่าปวด ไม่รู้ไม่เข้าใจ เพราะเราเปลียนอิริยาบถอยู ่เสมอ 
 นั งนานเราก็ลุกเดิน เดินแล้วเมือยก็นั ง นั งเมือยเกินไปก็เอนหลังนอน เปลียนโยกย้ายอย่างนี เราจะรู้

ของจริงไม่ได้ เราจะรู้ได้เพียงของปลอม 
 บางครั งปวดมาก โยมต้องศึกษา ต้องเรียนข ันธ์นี ให้สําเร็จ คือ เวทนาขันธ์ เพราะขันธ์นี เกิดขึ นแก่ต ัว

เราแล้ว คือเวทนา ไม่สบาย บังคับไม่ได้ ทนต่อเหตุการณ์นี ไม่ได ้
 ต้องฝืนต้องใช้สติไปพิจารณาเกิดความรู้ ว่าปวดขนาดไหน ปวดอย่างไร แล้วก็ภาวนากําหนดตังสติ

ไว้เอาจิตเข้าไปจับ ดูการปวด เคลือนย้ายของเวทนา เดียวก็ซา เดียวก็สร่าง จับมันได้ว่า บังคับมันไม่ได้ มี

ความเข้าใจในขันธ์นี เรียกว่า เวทนาในเวทนา 



 ค ําว่าในเวทนานี  จะอธิบายให้โยมฟังง่ายๆ คือ ในจิต จิตไปเกาะเวทนา รู้สภาพเวทนาเป็นอยู่อย่างนี  

แล้วก็แจ้งในขันธ์นี  มันก็เกิดขึนโดยสังขารปรุงแต่ง แล้วก็จะเสือมโดยสภาพของมัน แล้วก็จะแปรปรวน

เปลียนแปลง ความปวดนันก็จะเคลือนย้าย เราก็จ ับในเวทนาได้ว่า อ๋อ ในเวทนานี  มันปวดขนาดนี 
 เรารู้ตัวอย่างนี  เราเข้าใจอย่างนี  เราก็มีปัญญาญาณเกิดขึ น รู้ข้อคิดในอารมณ์ของเวทนา ว่าปวดอย่าง

นี  คนอืนไม่ปวดอย่างเรา เพราะปวดคนละคน เราจะรู้ของคนอืนก็ยาก เราต้องรู้ตัวอย่างนี  พอรู้ได้แล้ว เราก็

กําหนดเวทนา จิตก็คล่องแคล่ว สมาธิเกิด 
 ในเมือสมาธิเกิดด้วยสังขารปรุงแต่ง ความเบาก็เกิดขึ นในสภาวธรรม เรียกว่าเคลือนย้าย และเคลือน

จากปวดสูงเต็มทีแล้ว มันก็เคลือนย้ายลง ยุบลงๆ แพ้สยบเราแล้ว 
 เมือทุกขเวทนาแพ้เราแล้ว เราจะรู้เวทนาตัวใน คือรู้ทันเวทนาต ัวใน เรียกว่ารู้ ทันรูปนาม ตัวใน

เรียกว่ารู้ทันปัจจุบัน ในเมือทันปัจจุบันเช่นนี แล้ว ญาณก็เกิด คือ ปัญญา สามารถจะรอบรู้ในกองสังขาร ใน

การปรุงแต่งได ้
 จิตก็แยกออกมา รูปก็แยกออกไป เพราะอาศัยกันอยู ่ มันถึงได้ปวดหนัก พอแยกได้เมือใด พระไตร

ลักษณ์แจ้งชัด คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความเทียงแท้แน่นอนไม่ได้หนอ เวทนาเอ๋ยเวทนานั นก็เสือม

ชํารุดยุติแค่นั น 
 เวทนานีมันปวดลึกซึ ง มันปวดในกระดูก แต่เราก็ไม่รู้มัน เพราะเราไม่เอาจิตไปเกาะ กลับไป

เคลือนย้ายมัน ไปเดิน ไปนั ง ไปนอน ไปเปลียนอิริยาบถ ไปนั งชมวิวแล้วก็ชืนใจ ตัวเวทนานั นมันต้องสู้กับ

เราต่อไป เพราะเราจับมันไม่ได้ เรารู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของมัน เราก็ไม่สามารถจะทราบว่าเวทนาของเราเป็น

ประการใด เพียงรู้ เวทนาในเปลือกของมันว่า ปวด 
 แต่รู้ภายใน ก็เรียกว่ารู้ด้วยปัญญา รอบรู้ในกองสังขาร เข้าใจสังขารของเราดี เข้าใจว่าเป็นสภาพ

อย่างนี ด้วยกันทุกคน ไม่มีอืนใดมาปะปนระคนกัน อารมณ์เราก็เข ้าสู่ สภาวะเอกัคคตา ในเวทนาสมาธิ 

ปัญญาก็เกิดรอบรู้ในกองสงัขาร ไม่เทียงหนอ อย่าไปพะเน้าพะนอมันเลย 

 เวทนาในเวทนานี  ไม่มีอะไรดีเลย มีแต่เกาะเกียวเกี ยวพันในสันดานสืบเนือง มันก็ปรุงแต่งให้เรา

ปวด ปรุงแต่งให้เราเจ็บ ปรุงแต่งให้เรากระหาย ปรุงแต่งให้เราเหนือย ปรุงแต่งให้เราเมือย ตลอดรายการ 
 ปวดเมือยไม่ต้องแก้ มนัไม่หาย แต่เรารู้เท่าทันเวทนาได้ เวทนาในเวทนา เราก็แยกจิตออกเป็นส่วน

หนึง เอารูปออกมาอีกส่วนหนึง นามธรรมรูปธรรมก็แยกกัน เรียกว่าแยกสังขารเวทนาออก เรียกว่ารู้ ใน

เวทนา  
 เวทนาตัวบอกคือรูป แยกจิตออก จิตไม่ไปเกาะในเวทนา จิตก็ไม่ปวดกับมัน จิตแยกออกมา

เพลิดเพลินดว้ยสมาธิ ปัญญาภาวนาเกิดขึ น เวทนาทีปวดนั นมันก็วูบวาบหายไป เพราะเหตุใดหรือ 
 ตอบให้โยมฟัง ถ้ารู้ เท่าทันเวทนาเมือใด ปัญญาเกิด จิตไม่ไปเกาะ ไม่มีอุปาทานยึดมัน ก็รู้ของจริง

ตามสภาพความเป็นอยู่ สังขารทั งหลายไม่เทียงหนอ อนิจจัง มันไม่เทียงมันจึงเป็นทุกข์ ทุกข ัง มีแต่ทุกข์อยู่

ในจิตใจ จิตมันไปเกาะทุกข์ ไปเกาะทีเวทนา เลยเวทนาเกิดขึ น ไม่หายอย่างนี 



 นักปฏิบัติต้องมีความเข้าใจข้อนี ด้วย ถ้าไม่เข้าใจจริง กําหนดไม่หายเลิกเลย แล้วก็เคลือนย้ายไปนั ง 

ไปนอน ไปคุยกัน รับรองโยมจะไม่พบพระไตรล ักษณ์ ไม่พบอนิจจัง ทุกข ัง อนัตตาเลย เห็นเป็นของจริงที

ไม่แน่นอน ของทีไม่แน่นอนกลับเห็นเป็นของแน่นอน 
 เหมือนเรามีแว่นตาทีเป็นสี มองไม่เห็นของจริง หญ้าแห้งๆ เห็นเขียวๆ พอเอาแว่นสีออกจะมองเห็น

ว่าหญ้านั นมันแห้ง ไม่เป็นสีเขียวแต่ประการใด นี ก็เปรียบเทียบเช่นเดียวกัน  
 การรู้ของจริงนั นต้องรู้ในเวทนา ไม่ใช่รู้เพียงปวด ไม่ใช่รู้เพียงเมือย ไม่ใช่รู้เพียงแต่ว่าเกิดขึ น ตั งอยู่ 

ด ับไป ในวิชาการต้องรู้ว่าเกิดอย่างไร เกิดขึนกับตัวเองอย่างไร เคลือนย้ายอย่างไร 
 เวทนาเกิดจากไหน ก็เกิดจากของไม่เทียง คืออนิจจัง จิตมันไปเกาะทีเจ็บ จิตเกาะทีปวดท้อง จิตไป

เกาะทีปวดศีรษะ จิตเกาะทีหัวใจเป็นโรคหัวใจ 
 เราเข้าใจอย่างนี  สิงทั งหลายเลยเกาะกันแน่น เลยจิตก็อุปาทานยึดแน่น ท่านจะไม่พบของจริง คือ

พระไตรลักษณ์ จึงแยกเวทนาออกจากจิตไม่ได้ เพราะมันมีรูปบังเกิด สมส่วนควรกันในสังขารปรุงแต่ง มัน

จึงปวดหนัก และเราไม่ไปเพลิดเพลิน 
 ยกตัวอย่างให้โยมฟัง จิตไม่ไปเพลินทีเวทนา จิตกลับเพลินทีเราพูดคุยกัน จิตไปเพลินทีไปดูอะไร

ต่างๆ ทีเราเรียกว่าลืมปวด ลืมเมือยนั นเอง ลืมไปหมด นีมันแยกออกไปได้ 
 เพียงแต่จิตรู้เท่าทันของเวทนาทีเกิดขึ น ตั งอยู่ แปรปรวน ดับไป โดยสังขารปรุงแต่ง แล้วก็เกิด

อนัตตาความไม่แน่นอน เป็นอย่างนี แหละหนอ 
 จิตทีไปเกาะนั นมันก็ถอยออกมา ไม่ไปเกาะเวทนาต่อไป ความเมือยปวดนั นก็หายวับไปกับตา ด้วย

สังขารทีปรุงแต่ง มันก็เกิดขึ นเป็นอนิจจัง ทุกข ัง อนัตตา จิตของเราก็เข้าสู่ภาวนา จิตก็เข้าสู่ปัญญาญาณ

เรียกว่าแยกรูปแยกนามได ้
 แยกขันธ์แต่ละขันธ์ออกเป็นสัดส่วน เรียกว่าเวทนาขันธ์ จะเป็นความสุข ความทุกข์ ความดีใจ ความ

เสียใจ อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมย์ หรือจะเป็นโทมนัสสัง โสมนัสสัง เกิดขึนในทุกข์ ทุกข์อยู ่ประจํา หรือทุกข์จร

เข้ามา จิตมันก็แยก ไม่เกาะ 
 จิตมันเหมาะเจาะอยู่ในรูปนาม ไหนเลยล่ะทุกข์จรจะเข้ามาหาเราได้ ทุกข์ประจํามันก็ออกไป แล้ว

เราจะไปทุกข์มันเรืองอะไร มันจะบอกเราด้วยปัญญา แปลว่า รอบรู้ในกองการสังขาร เมือปรุงแต่งเกิดขึ น 

เราไม่ติดทีปรุงแต่ง 
 สังขารมันเกิดขึน มันเป็นธรรมชาติของมัน ต้องปรุงแต่ง ห้ามไม่ได้ มันจึงปวดรวดร้าวทั วสกนธ์

กาย เหมือนโยมเป็นไข้ แยกเวทนาออก ไข้มันร้อน ปวดศีรษะเป็นกําล ัง จิตก็มีอุปาทานยึดในปวดนัน แยก

ออกมาเป็นสัดส่วน 
 รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์เมือใด โยมจะไม่มีจิตเป็นไข้ ใจไม่เป็นไข้ แต่เป็นไข้เฉพาะสังขารทีมัน

ปรุงแต่งอยู ่เสมอ แต่จิตก็แยกออกมา เรียกวา่นามธรรม 
 สภาวธรรมเกิดขึ นนั น เรียกว่า ตัวปัญญา สามารถจะรอบรู้ในกองการสังขารได้ชัดเจน 



 รู้ของจริงต้องรู้สภาพความเป็นจริงของสังขารทีเกิดขึ นตามสภาวะ โดยสี โดยสัณฐาน โดยอาการ

ของมันอย่างนี แล้วถึงจะเรียกว่ารู้จริง รู้ว่ามันปวดอย่างไร รู้จริงขึ นมาด้วยตนเอง ตามศัพท์นี เรียกว่า “ปัจจัต

ตัง” รู้ ได้เฉพาะตน ของตนเองเท่านัน คนอืนเขาไม่รู้  คนอืนเขาไม่เข้าใจ 
 แต่ปัญญาในหลักกรรมฐานนี ต้องจ ับจุดปัญญาได้ แยกเวทนาได้ เอาเวทนาไปฝากไว้ก่อน เอาจิตใจ

เราไปทํางานอืนเสียก่อน สบายใจ เพราะเวทนาไม่มาเกียวกันกับสังขาร ไหนเลยละ่ จิตจะไปพัวพันให้ปวด

ต่อไป 
 เพราะฉะนั นต้องอาศัยสมาธิภาวนา รู้ ว่าสังขารไม่เทียงหนอ เราไม่พะเน้าพะนอสังขารมัน สังขาร

มันก็ปรุง เกิดสัมผัส เกิดบัญญัติว่า ปวดจัง เลยไม่ทราบเจ็บหนักเจ็บเบาประการใด 
 ท่านเรียกว่ามายา เกิดขึ นคือของปลอม ของปลอมเรียกว่ามารยาสาไถย แต่ของจริงไม่ใช่มายา เป็น

ของจริงแจ้งโดยปัจจัตตัง รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ 
 การปวดหนักก็กลายเป็นเบาเพราะจิตไม่ไปเกาะ ถ ้าจิตไปเกาะมากมันก็ปวดมาก จิตเกาะน้อยมันก็

ปวดน้อย ถ้าจิตไม่เกาะเกียวมัน ไหนเลยล่ะจะไปปวดได้ อันนีบั นปลายแล้ว 
 แต่วิธีฝึก วิธีปฏิบัติต ้องเอาสมาธิเข้าขันธ์เวทนา เอาจิตจับจุดให้เป็นสมาธิ ปัญญาก็เกิดในขันธ์เวทนา 

คือ รู้จริง รู้ทุกสิงแปรปรวน รู้โดยสี โดยสัณฐาน โดยอาการของมัน ในเวทนานั นก็เกิดขึ น ตั งอยู่ แล้วก็ด ับ

ไป 
 เวทนาก็หายว ับไปกับตา กลับซู่ซ่า เวทนากับจิตทีอยู่คู่กันจะหายจากกันไป โดยแยกออกไปเป็น

สัดส่วน จึงรู้ว่าควร ไม่ควร เหมาะสมประการใด  
 ไม่ใช่ปวดแล้วเลิก แล้วก็พลิกไปพลิกมา อย่างนีจะไม่พบของจริง แต่โยมใหม่ๆ ค่อยเป็นค่อยไปนะ 

ทํา ๕ นาที ๑๐ นาที ค่อยๆ เรียนรู้ เล็กๆ น้อยๆ ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไป จึงต้องมีเวทนาทุกคน 
 อาตมาก็เป็น ไม่ใช่ไม่เป็น บัดนี ปวดไหม ปวด! ปวดมากหรือน้อย โยมรู้ไหม โยมก็ไม่รู้ ใครเป็นผู ้ รู้ 

ใครเป็นเจ้าของก็รู้ว่ามันปวด แต่เจ้าของไม่สนใจกับมัน แยกมันอยู่เสีย จิตก็ไม่เกาะเท่านีเอง กลายเป็นเวทนา

ในเวทนา แก้ปัญหาจากเวทนาปวดเมือย 
 ยกตัวอย่าง โยมเป็นโรคปวดขา โยมก็เกาะเกียวกันดว้ยการกําหนด ปวดขาหนอ ปวดขาหนอ พอ

สมาธิเกิดขึนจากการภาวนา เรียกว่า เกาะจับจุด 
 สมาธิแปลว่าอะไร สมาธิแปลว่าจับจุดเดียว แต่งกายแต่งตัวอยู่ในชุดเดียว เรียกว่าสมาธิ โยมกําล ัง

ทํางานไม่ข้องเกียวกับใคร ถือว่าทํางานด้วยสมาธิ จิตไม่วอกแวก จิตไม่ส่งไปทีอืนแต่ประการใด เรียกว่า 

เวทนาสมาธิ เกิดสมาธิม ันก็เกิดแจ้งจิตใจ จิตสงบลงทีสมาธิ ในภาวนาของเวทนา ขันธ์ ๕ ในรูปเวทนานี มัน

ก็เกิดขึน ตังอยู ่ แปรปรวน วูบหายไป เวทนาตัวหนักก็เบาลงไป 
 ใจก็ใสสะอาดในภายใน โยมจะเห็นชัด นีแหละตัวอนิจจัง ไม่แน่นอน ปวดเดียวก็ปวดอีก ไม่ใช่ว่า

ดิฉันนั งสมาธิได้ดีแล้วเจ้าข ้า ได้ญาณสูง นั งทีไรไม่เคยปวดเมือยเลย ไม่จริง! ทุกสิงมากหรือน้อย ต้องเป็น

ทุกคน ต้องประสบขันธ์ ๕ ทุกคน 



 รูปก็อยู่ตามรูป เวทนาขันธ์ปนกันรูป แต่แยกออกมา เรียกว่าขันธ์หนึง เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 

วิญญาณขันธ์ สังขารขันธ์ รวมเรียกเป็นหนึงว่า นามกับรูป 
 เวทนาก็คงเป็นเวทนา นามรู้ปวด สัญญาความจํา จําได้หมายรู้ เรามีความจําในขันธ์ สัญญา มีสมาธิ

ภาวนาแล้ว จําแม่นไม่ลืม จําดูดดืมในปัญญา จําอะไรหรือ จํารูป จ ํานาม จําขันธ์ ๕ ได ้
 นามธรรมเป็นสมาธิในสัญญา ในสมาธิภาวนา มันจะจําไม่ลืม ไปจําเอาตอนจิตเป็นทุกขต์าย

ขณะนั น โยมไปนรก ถ้าไปจําตอนมีสุขไปเจือปนตอนนั น โยมตายไปสวรรค์ สุคติปาฏิกังขา จุดนี เป็น

จุดสําคัญ มีความหมายในเวทนานี 
 สัญญาจําเวทนาได้ไหม ต้องจําได้ ถ้าเราเคยปวด เคยทํา โอ๊ย จําได้ ปวดขาอีกแล้วตามเดิม มันก็จ ํ า

ตัวสัญญาบอกให้จ ํา แต่เราขาดสติสัมปชัญญะ 
 นีอะไรโยม “สัญญา” ความจําได้หมายรู้ ได้มาจากไหน สัญญาขันธ์ ข ันธ์ต ัวนี มั นคง มีสมาธิลง

ด้วยองค์ภาวนา ประกอบไปด้วยสติ สัมปชัญญะ แยกรูปแยกนามได้ ไม่ปนกัน 
 คนทีอารมณ์ดี จิตมันคง คนทีมีอารมณ์เยือกเย็นเป็นบัณฑิต จิตมั นคง สัญญาก็ไม่ขาด สัญญาเกิด

ความจํา สัญญาฝึกอยู่ในเทป คือจิตสํานึก สมัญญา เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อสามนี  สําหรับบันทึกจิต จิตเป็นธรรมชาติ คิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์

ไว้ได้เวลานาน มาเปิดเมือใด โผล่ออกมาเมือนั น สัญญาความจ ําได้หมายรู้ มันเป็นกิจอันหนึง เป็นสัญญา

ลึกซึ ง นีจิต-ตานุปัสสสนาสติปัฏฐาน 
 จิตฟุ ้ งซ่านเป็นธรรมชาติของจิต ต้องผ ันแปร แต่อารมณ์ทีจ ําได้ มันเกียวเนืองกับสัญญาขันธ์ เป็น

ขันธ์ทีจําได้แม่นย ํา ต้องประกอบด้วยสติ ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะ สติมา สัมปชาโน โผล่ออกมาใน

สังขาร ในสัญญาขันธ์ 
 สติสัมปชัญญะได้มาจากไหน ได้มาจากการกําหนด กําหนดได้มาจากไหน ได้จากการเจริญสติปัฏ

ฐาน ๔ 
 เดินยืนนังนอนได้มาจากไหน ได้มาจากอินทรีย์ หน้าทีการงานรับผิดชอบ ตาเห็นรูปกําหนด หูได้

ยินเสียงกําหนด จมูกได้กลินต ั งสติไว้ด ้วยการกําหนด เพือสัญญาความจํา เป็นสมาธิภาวนาเกียวโยง 
 ความจํามี ๒ อย่าง จําฝ่ายดี จําฝ่ายชัว จําเอาตัวไม่รอด จําด้วยราคะ จําด้วยโทสะ จําด้วยโมหะ จําได้

แม่น ทําไมถึงจําด้วยโทสะ เพราะเมือวานซืนต่อยกันมา เมือปีกลายตีกันหัวแตก จําได้ไหม ได้ อะไรเป็นตัว

จํา ตัวสัญญาจํา 
 นีแหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน อารมณ์จิต มีสัญญาจํา ๒ ประการ จําดี จ ํ าชั ว จําช ั วไว้เป็นโรค

ประสาท จําดีไว้ในสมองปัญญาดี จิตใจผ่องใสในทางดี  
 จําทางชัวไว้  จิตใจเป็นอกุศลตลอดไป มันลืมไปแล้ว เห็นคนนี มานั ง พอเห็นปับพลุ่งขึ นทันที 

ความจําเก่าสัญญาขึ นมา อ๋อเมือ ๓ ปี คนนี ทะเลาะกับเรา มันจําทีไม่ดีนะ เพราะเหตุใด เพราะแยกรูปแยก

นามไม่ออก แยกความชวั แยกความดีไม่ออกจากกัน ไปผสมกัน เจอชั วก็จ ํ าได้ เจอดีก็จ ําได้ 



 เหมือนคนมาทําบุญละบาปไม่ได้ เหมือนมาบวชกันละชั วไม่ได้ เอาดีได้อย่างไร มันจําแต่ชั ว ดีไม่

ค่อยจํา นีเรียกว่าสัญญาอันหนึง 
 ถ้ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้ว แยกรูปแยกนามได้ แยกชั วกับดีออกจากกันได้ แยกเอาชั วทิง เอา

ดีไว้ แยกเอากุศลเข้าไว้ เอาอกุศลออก แยกโลภะ แยกโทสะ แยกโมหะ 
 แยกตรงไหน ตาเห็นรูป ชอบไหม ชอบเป็นโลภะ ไม่ชอบเป็นโทสะ จําได้แม่น ตากับรูปเป็นคนละ

อันกัน รูปกับตา อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม พอแยกออกจากกันแล้ว มันก็ออกไป ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง มนัก็สลดปับดับลงไป 
 มาสร้างบุญกุศล ทําไมเอาบาปติดมาเล่า มาสร้างความดี ทําไมเอาชั วติดมาเล่า มาเป็นมนุษย์ ทําไม

เอาลิงติดกันมาเล่า เสียใจสําหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐานนะ ไม่น่าเลย 
 ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั งหลาย รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ เสียงหนอ เขาด่าเรา เราจําได้ เอามาไว้

ในใจ ไม่กําหนดเสียงหนอ จําเอาเสียงด่ามาไว้ในใจ เลยก็กลุ ้มอกกลุ้มใจ 
 นีแหละกฎแห่งกรรมนะ หนีไปไหนจะเห็นคนด่า คนว่า มีทีไหน แยกรูปแยกนามเสียเถิด จะได้

ประเสริฐเป็นพระ ใจประเสริฐแล้ว จะได้ไม่จําทีชั ว ทีอยู่ในตัวเราบันทึกเทปไว้ เสียเต็มเปา เต็มกระเป๋าเลย 
 แยกรูปไม่ออก แยกนามไม่ออก จิตก็เป็นอกุศลกรรม ตอบได้ดังทีได้ชี แจงแสดงมา ณ บัดนี 
 ขออนุโมทนาส่วนกุศลไว้แก่ผู ้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ขอโปรดจงแยกรูปแยกนาม แยกความชั วแยก

ความดีออกจากกัน อย่าไปปนกันอย่างนั น มันทําให้สับสนอลหม่าน ..ทั งดีทั งชัวปนกันเลย เลยก็ทะลึงตึงตัง

ดังทีกล่าวมา 
 ไม่กําหนดเสียงหนอ ไม่กําหนดรูปหนอ เห็นหนอไม่กําหนด กลินเหม็นก็ไม่กําหนดไว้ในใจ เลยคน

นันก็เป็นบาปติดตัวไป ไม่ต้องไปหาวัดอืนต่อไปแล้ว ไปวัดของเรา วัดกาย วัดวาจา วัดใจ วัดนอกวัดใน ใน

สติปัฏ-ฐานสี ด ังทีได้ชี แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ด้วยประการฉะนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัติ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ  
๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ 

 
 วันนีจะชีแจงภาคปฏิบัติธรรมแยกรูปแยกนามในโพธิปักขิยธรรมให้ญาติโยมทังหลายฟัง เพือนํามา

เป็นหลักปฏิบัติตามทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 
 เหตุผลทีให้ปฏิบัติโดยไม่ห่วงภาควิชาการ ให้ปฏิบัติค้นหาเหตุผลให้กุศลเกิดขึ นจากวิธีปฏิบัติ ให้

ผุดขึ นมาในดวงใจเองนั น เพราะท่านทิ งความรู้เดิมทีเป็นทิฐิมานะในชีวิตของตนให้หมดจากจิตใจไป 
 การปฏิบัติจริงนัน เกิดจากดวงใจคือภาวนา เป็นปัญญาใสสะอาด ผุดขึนมาเอง จึงจะเป็นการปฏิบั ติ

ได้ของจริงด้วยความถูกต้อง 
 ด ังนั นจึงต้องห้ามดูหนังสือ ห้ามคุยกัน ทีพูดยํามานาน คือ กินน้อย นอนน้อย ทําความเพียรให้มาก 

หาปฏิบัติได้ตามองค์ภาวนานี  ก็จะพบวิชาการ ทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นพบด้วยพระองค์เอง 

เรียกว่า วิชาพ้นทุกข ์
 และออกมาแยกแยะออกไปเป็นรูปนาม ข ันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ บอกหน้าทีการ

งาน พละ ๕ ประการ เป็นต้น ก็ได้จากวิธีปฏิบัติภาวนานีทั งหมด 
 พระอรหันต์สม ัยพุทธกาล มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานประชุมกันทําสังคายนา รวบรวม

ท่องจําแล้วจารึกเป็นพระไตรปิฎก หยิบยกขึ นมาเป็นวิชาการให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตราบจน

ทุกว ันนี 
 การแสวงหาความสงบในอรัญราวป่า คือรุกขมูล เป็นการปฏิบัติให้จิตสงบไม่ฟุ ้ งซ่านแล้ว ปัญญาก็

เกิดขึ นในสังขารทีปรุงแต่ง เกิดเป็นวิญญาณ แสดงท่าทีออกมา โดยแยกรูปแยกนาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์

ออกมาได้ โดยวิธีนี ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติ 
 แต่ปฏิบัติเกิดก่อนปริยัติแน่ พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก่อน จนสําเร็จสัมโพธิญาณแล้ว จึงได้แยกแยะ

ออกไปเป็นจิต เจตสิก รูป นิพพาน ออกไปตามรูปการณ์อย่างนี 
 ในการปฏิบัติจะเหลือ ๒ ข้อ คือ สติ สัมปชัญญะ ทีกําหนดใช้สติกําหนดจิต ให้จิตรู้หน้าทีการงาน

โดยถูกต้อง แล้วจะเหลืออยู่หนึงเดียว คือความไม่ประมาท ดําเนินวิถีชีวิตด้วยความถูกต้อง นีเป็นหลักปฏิบัติ 
 ต่อไปนี จะบรรยายโพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัติ ให้ญาติโยมฟัง 
 ค ําว่า โพธิปักขิยธรรม แยกออกมาแล้วมีความหมายอย่างนี  โพธิ แปลว่า รู ้รู้โดยความหมายของคํา

ว่าโพธินี  หมายถึงการรู้ทีจะทําให้สินอาสวะ คือ รู้อริยสัจสี  
 ปักขิยะ แปลว่า ทีเป็นฝ่าย โพธิปักขิยธรรม จึงหมายความว่า ธรรมทีเป็นฝ่ายรู้ถึงมรรคผล 
 ถ้าจะแปลสั นๆ ก็ว่า ธรรมทีเป็นฝ่ายให้ถึงการตรัสรู้ โพธิปักขิยธรรมนี แบ่งออกเป็น ๗ กอง รวม

เป็นธรรมะ ๓๗ ประการ 
 ในธรรม ๓๗ ข้อนี  จะได้องค์ธรรมทีไมซ่ํ ากัน ๑๔ องค์ ขอให้ทําความเข้าใจไว้ก่อนตามทีกล่าวนี 



 โพธิปักขิยธรรม ๗ กอง ได้แก ่
๑. สติปัฎฐาน มี ๔ ประการ 
๒. สัมมัปปธาน มี ๔ ประการ 
๓. อิทธิบาท มี ๔ ประการ 
๔. อินทรีย์ มี ๕ ประการ 
๕. พละ มี ๕ ประการ 
๖. โพชฌงค์ มี ๗ ประการ 
๗. มรรค มี ๘ ประการ 

 
กองที ๑ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ ทีปฏิบัติอยู่ ณ บัดนี  สติ ความระลึกรู้อารมณ์ เป็นธรรมฝ่ายดี รู้ทันอารมณ์ใน

สติปัฏ-ฐาน ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม สติทีระลึกรู้กาย เวทนา จิต ธรรม มีจุดประสงค์จําแนกเป็น ๒ ทาง 

คือ 
๑. ถ้าเจริญสมถภาวนา ก็พิจารณาตั งมั นในบัญญัติ เพือให้จิตสงบ มีอานิสงส์บรรลุฌาณสมาบัติ 
๒. ถ้าเจริญวิปัสสนาภาวนา สติก็พิจารณาตั งมั นอยู่ในรูปนาม เพือให้เกิดปัญญาเห็นพระไตร

ลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกข ัง อนัตตา มอีานิสงส์ให้บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน 
การพิจารณาไตรลักษณ์ก็เพือให้รู้สภาพตามความเป็นจริงว่าสิงทั งหลายทียึดถือเป็นต ัวตน เป็นชาย

หญิงนั น ลว้นเป็นเพียงรูปกับนามเท่านั น และรูปนามเหล่านั นมีลักษณะเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา  

หาแก่นสารไม่ได้เลย จะได้ไม่ติดอยู่ในความยินดีพอใจ อ ันเป็นการเริมต้นทีจะให้ถึงการด ับทุกข์ต่อไป 
ฉะนั นสติปัฎฐาน ๔ จึงเป็นทางสายเอก จ ัดว่าเป็นทางสายเดียวทีสามารถให้ผูที้ดําเนินตามทางนี  ถึง

ความรอบรู้ความจริงจนบรรลุถึงพระนิพพาน 
ดังนั นผู ้ปรารถนาจะบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ต้องเริมต้นด้วยสติปัฏฐาน เพือบรรลุญาณธรรม 

เพือทําให้แจ้งซึงพระนิพพาน 
ญาณธรรม คือธรรมทีควรรู้มีอยู่ ๕ ประการ ได้แก ่
๑. สังขาร คือธรรมทีปรุงแต่ง ได้แก่ จิต เจตสิก รูป 
๒. วิกาล คือธรรมทีเปลียนแปลงแปรผัน ได้แก่ ธรรมทีเปลียนแปลงแปรผันของสัตว์ทีเป็นไปใน

ภพต่างๆ 
๓. ลักษณะ คือธรรมทีเป็นเหตุให้รู้ให้เห็น ได้ล ักษณะของสภาวะ 
๔. นิพพาน คือธรรมทีพ้นจากกิเลส คืออสังขตธรรม อสังขตธรรมนี  เราก็จะมองเห็นเด่นชัด

เช่นเดียวกัน 
๕. บญัญัติ คือธรรมทีสมมติใช้พูดจาเรียกขานกัน ได้แก่ อ ัตถบัญญัติ และสัททบัญญัติ 
อารมณ์ของสติปัฏฐาน มี ๔ อย่าง คือ 



๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ สติทีตั งมั นพิจารณากายเนืองๆ ได้แก่สติทีกําหนดรู้ ทีเรากําหนดอยู่ 

ณ บัดนี  ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อิริยาบถใหญ่คือ ยนื เดิน นั ง นอน อิริยาบถย่อย ได้แก่การเคลือนไหว 

คู ้เหยียด เหยียดขา เป็นต้น 
เพือให้ตระหนักว่า การยืน การเดิน นั ง นอน อ ันเป็นการเคลือนไหวของร่างกายนั น เกิดจากธาตุลม

ทีมีอยู่ในร่างกาย โดยอํานาจของจิต 
ทางธรรมะ เรียกว่ารูป คือ รูปทีเกิดจากจิต หาได้มีผู ้ใดมาบงการแต่อย่างใดไม่ ในบางแห่งจะพบว่า

พิจารณากายในกาย หรือกายในอันเป็นภายใน กายในอันเป็นภายนอก คําเหล่านี เป็นภาษาธรรมะ อธิบายกัน

เป็นหลายนัย เช่น 
กาเยกายานุปัสสี แปลว่าเห็นกายในกาย คําว่ากาเย หมายถึงรูปกับกาย คือกัมมัชรูป แต่ร่างกายมีทั ง

จิต เจตสิก และรูป ส่วนคําว่ากายานุปัสสี หมายเพียงใหก้ ําหนดดูแต่รูปธรรมเท่านั น คือดูรูปอย่างเดียว ไม่ใช่

ดูจิต เจตสิกทีมีอยู่ในร่างกายด้วย 
คําว่า กายในกาย หมายตรงว่า รูปในรูป แต่ในร่างกายนี มีมากมายหลายรูป แต่ให้พิจารณาดูรูปเดียว

ในหลายๆ รูปนั น 
เช่นจะพิจารณาลมหายใจเข้าออก พองหนอ ยุบหนอ คือลมหายใจเข้าก็พอง ลมหายใจออกก็ยุบ ก็

พิจารณาวาโยธาตุแต่รูปเดียว เรียกว่าอานาปาณสติ ลมหายใจเข้าออก พองหนอ ยุบหนอ เรียกว่าอานาปาณ

สติ 
ส่วนคําว่ากายในอันเป็นภายใน และกายในอันเป็นภายนอกนั น ถ้าพิจารณาดูรูปในกายของตนก็เป็น

ภายใน รูปในกายผู ้อืนถือว่าเป็นภายนอก ดังนี 
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาเวทนานี  ใช้การเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว ต่างกับการ

พิจารณากายใช้ได้ทั งสมถะและวิปัสสนา เพราะจะเพ่งเวทนาโดยความเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานให้เกิด

ฌาณจิตหาได้ไม่ 
การพิจารณาเวทนา จะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาก็ดี เป็นธรรมชาติทีไม่มีรูปร่าง

สัณฐานทีจะให้เห็นได้ด้วยตา จึงไม่ใช่รูปธาตุ แต่เป็นนามธาต ุ
เวทนาจะเกิดขึนเมือมีเหตุปัจจัย จะห้ามไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้ ครั นเมือหมดเหตุปัจจัย ก็จะดับไปเอง 

หมดไปเอง เป็นต้น 
อนึ ง ความหมายเวทนาในเวทนานี  และเวทนาในเวทนาอันเป็นภายใน ภายนอกก็เป็นท ํานอง

เดียวกับกายในกายตามทีกล่าวมาแล้ว 
ความจริงเวทนาก็เกิดอยู่ทุกขณะ ไม่มีเวลาว่างเว้นเลย คนทั งหลายก็รู้สึกสุขบ้าง ทุกข์บ้าง เพราะไป

ยึดว่า เราสุข เราทุกข์ จึงไม่อาจรู้สภาวะความเป็นจริงได้ เวทนานี เวลาเกิดขึนจะเกิดแต่อย่างเดียว เป็นเจตสิก

ธรรม ปรุงแต่งจิตให้รับรู้ 



๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน สติตั งมั นพิจารณาเนืองๆ ซึงจิต ก็คือวิญญาณขันธ์ ทีก ําหนดพิจารณา

จิต ก็เพือให้รู้เท่าทันว่าจิตทีกําล ังเกิดอยู่นั นเป็นจิตชนิดใด เป็นจิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิตฟุ ้ งซ่าน จิตทีเป็น

สมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิ 
เพือให้ประจักษ์ชัดว่า ทีมีความรู้สึกโลภ โกรธ หลง หรือศรัทธา ฟุ ้ งซ่าน เกียจคร้าน เป็นอาการของ

จิต เป็นธรรมชาติทีเป็นนามธรรม ย่อมเป็นเหตุปัจจัยทีมาปรุงแต่ง เพือรับอารมณ์ เมือหมดเหตุปัจจัย อาการ

นั นๆ ก็ด ับไปเอง ไม่มีอะไรเหลืออยู่ 
อันสภาวธรรมทีเรียกว่าจิตนั น เป็นธรรมชาติทีไม่มีตัวตน เห็นด้วยตาก็ไม่ได้ จึงไม่ใช่รูปธรรม แต่

เป็นนามธรรม เป็นนามจิต ไม่ใช่นามเจตสิก เช่น เวทนา เป็นต้น 
ทีว่าจิตในจิต จิตภายใน จิตภายนอกนั น ก็เช่นเดียวกับทีกล่าวมาแล้วข้างต้นเหมือนกัน 
๔. ธรรมานุปัสสนาสติปัฎฐาน สติตั งมั นพิจารณาเนืองๆ ซึงธรรม มนิีวรณ์ อุปาทานขันธ์ อายตนะ 

โพชฌงค์ อริยสัจ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี  เป็นสติในการเจริญวิปัสสนาแต่อย่างเดียว เป็นการพิจารณา

ให้รู้ให้เห็นทั งรูปทั งนาม จึงกล่าวได้ว่า การพิจารณากาย เวทนา และจิตย่อมรวมลงได้ในธรรมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐานทั งสิน  
สรุปแล้วการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ก็เพือให้เกิดปัญญารู้ว่า กายก็สักแต่ว่ากาย เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา 

จิตก็สักแต่ว่าจิต ล้วนแต่เป็นเพียงธรรมชาติ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเราเขา แม้แต่สติหรือปัญญา

ทีรู้ก็เป็นเพียงธรรมชาติเท่านั น 
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี พิจารณาทั งรูปธรรม นามธรรม ปัญญารู้แจ้งชัดเห็นทั งรูปทั งนาม แยก

จากกันเป็นคนละสิงคนละส่วน รูปก็ส่วนรูป นามก็ส่วนนาม ไม่ปะปนกัน ไม่ใช่สิงเดียวกัน รู้เห็นเช่นนี จัด

ว่าเข้าถึงนามรูปปริจเฉทญาณ อ ันเป็นญาณต้น ทีเป็นทางให้บรรลุถึงมรรคและผลต่อไป 
ผลทีได้รับจากการเจริญสติปัฏฐาน ๔ นั นก็คือ 
๑. พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฎฐาน อารมณ์ทีพิจารณาคือรูปขันธ์ เหมาะแก่มัณฑบุคคลทีมี

ตัณหาจริต เพราะนิมิตทีได้จากการพิจารณา ได้แก่ อสุภสัญญา ประหาร สุภสัญญา 
๒. พิจารณาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน อารมณ์ทีพิจารณาคือเวทนาขันธ์ ซึงเป็นอารมณ์ละเอียด 

เหมาะแก่บุคคลซึงมีต ัณหาจริต เพราะนิมิตทีได้จากการพิจารณา ได้แก่ ทุกขสัญญา ทําให้

ประหาร สุขสัญญา เสียได ้
๓. พิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน อารมณ์ทีพิจารณา คือวิญญาณขันธ์ ซึงมีอารมณ์ไม่

กว้างขวางนัก เหมาะแก่มัณฑบุคคลทีมีทิฎฐิจริต เพราะนิมิตทีได้จากการพิจารณา ได้แก่ อนิจจ

สัญญา ทําให้ประหาร นิจจสัญญา เสียได ้
๔. พิจารณาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน อารมณ์ทีพิจารณา คือทั งรูปทั งนาม ซึงมีอารมณ์กว้างขวาง

มาก เหมาะแก่บุคคลทีมีทิฏฐิจริต เพราะนิมิตทีได้จากการพิจารณา ได้แก่ อนัตตสัญญา ทําให้

ประหารอัตตสัญญาเสียได ้



ฉะนนัการเจริญสติปัฏฐาน ก็เพือให้เกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนาม ทีเคยเห็นว่าสวยงาม เห็นว่าเป็น

ความสุขสบาย เห็นว่าเทียง เห็นว่าเป็นตัวตน จะได้รู้ว่าของจริงแท้นั นเป็นประการใด?  
โดยการเข้าใจเห็นแจ้งว่า สภาวะนั นประกอบด้วยไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเจริญ

สติปัฎ-ฐาน ควรทําด้วยความมีสติสัมปชัญญะ 
สติ ก็คือตั งมั นในการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม อย่างนี  เพือให้เกิดปัญญาเห็นว่า รูป นาม นั นมี

สภาพเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
สัมปชัญญะ คือ ให้พิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์ และพินิจพิจารณาว่าควรทํา จึงทํา เพือให้เกิดปัญญา

ยิ งๆ  ขึ น จึงจะบรรลุมรรคและผลได ้
ขอให้เข้าใจว่า อันความพินิจทีจะประกอบด้วยปัญญาหรือสติสัมปชัญญะนี  ถ ้ามีแก่ผู้ใดแล้ว นับว่าผู้

นั นอยู่ใกล้พระนิพพาน ทั งนี เพราะ 
 นัตถิ ฌาณัง อปัญยัสสะ ความพินิจย่อมไม่มีแก่ผู้หาปัญญามิได ้
 นัตถิ ปัญญา อฌายิโน ฌานัญจ ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู ้ไม่พินิจ 
 ยัมหิ ปัญญา จ เส เว นิพพานะ สันติเก ความพินิจกาลปัญญา มีในผู้ใด ผู้นั นแหละอยู่ใกล้พระ

นิพพาน 
 
กองที ๒ สัมมัปปทาน ๔ คือ เพียรพยายามทําการงานทีชอบ ความเพียรพยายามชอบ ทีจะจัดเป็น

สัมมัปปธานต้องประกอบด้วย ๒ ประการ คือ 
๑. ต้องเป็นความเพียรพยายามอย่างยิงยวด แม้ว่าเลือดเนือจะเหือดแห้ง เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็

ตาม หากยังไม่บรรลุธรรมอันพึงถึงแล้ว ก็จะไม่ถดถอยความเพียรพยายามนั นต่อไป 
๒. ความเพียรพยายามทีว่ายิงยวดนั น ต้องเป็นไปในธรรม ๔ ประการ จึงจะได้ชือว่า สัมมัปปธาน 

ธรรม ๔ ประการนั นได้แก ่
๒.๑ เพียรพยายามไม่ให้อกุศลทีย ังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ น 
๒.๒ เพียรพยายามละอกุศลทีเกิดแล้วให้หมดไป 
๒.๓ เพียรพยายามให้กุศลธรรมทียังไม่เกิดขึ นให้เกิดขึ น 
๒.๔ เพียรพยายามให้กุศลธรรมทีเกิดแล้ว ให้เจริญยิงขึ น 

 ข้อควรรู ้ตามธรรมดาอกุศลธรรมทีเกิดขึ นแล้ว ย่อมดับไปแล้ว และการทีจะลบล้างอกุศลทีเกิดแล้ว

ให้หมดสินไปนั นย่อมทําไม่ได้ ทีกล่าวว่าจะเพียรพยายามทีละอกุศลธรรมให้หมดไปนั น ขอให้เข้าใจว่า

เพียงแต่พยายามอย่าไปนึกถึงอกุศลนั นๆ อีก 
 เพราะถ้าไปนึกคิดขึนอีก ก็จะทําให้จิตเศร้าหมอง กระวนกระวายใจ จ ัดว่าอกุศลได้เกิดขึ นแล้วทาง

มโนทวาร จึงต้องพยายามจนลืมเสีย ไม่เก็บมานึกคิดอีก และตั งใจให้มั นว่า จะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็น

อกุศลอีก ดังนี แหละจึงได้ชือว่าเพียรเพือละอกุศลทีเกิดแล้วให้หมดไป 



 อีกนัยหนึงแสดงว่าอกุศลทีได้ทําแล้วนั น ทีให้ผลแล้วก็มี ทียังไม่ให้ผล เพราะยังไม่มีโอกาสก็มี แต่

จะอันตรธานสูญหายไปเองนั นไม่มีเลย แต่ถ้าในชาติใดสามารถประหารสักกายทิฏฐิได้แล้ว ด้วย

สัมมัปปธานทั งสีนี  ชาตินั นแหละถือว่าได้ละอกุศลทีได้เคยทํามาแล้วอย่างสินเชิง 
 
กองที ๓ อิทธิบาท ๔ 
 ธรรมะทีเป็นเหตุให้ถึงความสัมฤทธิ ผล ชือว่า อิทธิบาท ความสําเร็จหรือสัมฤทธิ ผล คือบรรลุถึง

กุศลญาณจิต และมรรคจิต ชือว่า อิทธิบาท เป็นธรรมทีให้ถึงความสําเร็จ เป็นกิจการงานอันเป็นกุศลเท่านั น 

ได้แก่ 
๑. ฉันทะ คือ ความพอใจและเต็มใจ 
๒. วิริยะ คือ ความพยายามอย่างยิงยวด 
๓. จิตตะ คือ การทีมีจิตจดจ่อ ฝักใฝ่แน่วแน่ 
๔. วิมังสา คือ ปัญญา 
มีข้อควรสังเกตว่า องค์ธรรมของอิทธิบาท เหมือนองค์ธรรมของธรรมทีได้ชือว่าเป็นอธิบดี ซึงมี

ความหมายว่าเป็นไปเพือให้กิจการงานสําเร็จผลเช่นกัน แต่กระนั นก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ คือ ธรรมทีได้

ชือว่าเป็นอธิบดีได้นั น จะเป็นไปในกิจการงานอ ันเป็นทั งกุศลและอกุศล 
ส่วนธรรมทีชือว่าอิทธิบาทนั น เป็นไปเพือความสําเร็จกิจอันเป็นกุศลฝ่ายเดียว และต้องเป็นกุศลที

จะให้บรรลุถึง มหคตกุศล คือ ฌาณจิต และโลกุตรกุศล คือ มรรคจิต เท่านั น 
ดังตัวอย่างเช่น ขโมยทําการสําเร็จได้ เพราะเขาพยายามและใช้ปัญญาหาวิธีต่างๆ จนทําทุจริตนั นได้ 

จัดว่าความเพียรและปัญญาของเขานั นเป็นอธิบดี คือ เป็นหัวหน้าหรือผู ้ แต่จะเรียกว่าเป็นอิทธิบาทไม่ได้ 
ขอให้เข้าใจว่าธรรมทีจะชือว่าอิทธิบาท ต้องเป็นไปในการให้สําเร็จฌาณจิต และมรรคจิตเท่านั น 

แม้แต่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และปัญญาของพระอรหันต์ ก็ไม่ชือว่าอิทธิบาท เพราะท่านเป็นผู ้สําเร็จอ ันสุดยอด

แล้ว 
อนึ งการทีสําเร็จกิจนั น ย่อมประกอบด้วยธรรม ๔ ทีเป็นองค์ธรรมของอิทธิบาท แต่การเกิดขึ นนั น 

อาจจะไม่กล้าเสมอกัน บางทีฉันทะกล้า บางทีวิริยะกล้า หรือ จิตตะกล้า ปัญญากล้า ถ้าธรรมะใดกําล ังกล้า ก็

จัดว่าธรรมนั นเป็นอิทธิบาท 
 

กองที ๔ อินทรีย์ ๕ 
 ธรรมทีเป็นอินทรีย์นี หมายถึง ธรรมทีเป็นใหญ่ เกิดร่วมกับคน จะเป็นได้ทั งกุศล อกุศล แต่อินทรีย์

ในโพธิปักขิยธรรมทีกําล ังกล่าวอยู่นี  มีเพียง ๕ องค์ธรรมเท่านั น และต้องเป็นไปตามสภาวธรรมทีเป็นกุศล 

คือรู้ให้ถึงฌาณ และอรัยสัจเท่านั น ได้แก่ สัทธินทรีย์ 
๑. สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธาเป็นใหญ่ในอารมณ์ จะต้องเป็นภาวนาศรัทธาด้วย ไม่ใช่ปกติ

ศรัทธา ซึ งมีกําลังไม่แรงกล้า เพราะอกุศลอาจทําให้เสือมได้ จึงต้องเป็นภาวนาศรัทธา ที



เนืองมาจากกรรมฐานต่างๆ มีอานาปานสติเป็นต้น ศรัทธาชนิดนี แรงกล้าและแนบแน่นในจิต

มาก เรียกว่าภาวนาศรัทธา อกุศลจะทําให้เสือมศรัทธาได้ยาก ยิงเป็นวิปัสสนาศรัทธาด้วยแล้ว 

อกุศลนั นไม่อาจทําให้ศรัทธานั นเสือมได้เลย ภาวนาศรัทธานีแหละ ทีได้ชือว่าสัทธินทรีย์ คือ มี

อินทรีย์แก่กล้าฉะนั น 
๒. วิริยินทรีย์ ความเพียรเป็นใหญ่ในการพยายามอย่างยิงยวด ซึงต้องเป็นความเพียรทีต้องบริบูรณ์

ด้วยองค์ ๔ แห่งสัมมัปปธาน จึงจะเรียกได้ว่า วิริยินทรีย์ในโพธิปักขิยธรรมน ี
๓. สตินทรีย์ สติทีระลึกรู้ในอารมณ์ ทันอารมณ์ปัจจุบัน อ ันเกิดจากสติปัฏฐาน ๔ จึงเรียกสตินั นว่า   

สตินทรีย ์
๔. สมาธินทรีย์ การทําจิตให้เป็นสมาธิตั งมั น จดจ่ออยู่ในอารมณ์กรรมฐาน ไม่ฟุ ้ งซ่าน จึงจะเรียก

สมาธินั นว่า สมาธินทรีย ์
๕. ปัญญินทรีย์ ปัญญาทีทําหน้าทีเป็นใหญ่ ในสภาวะทีเกิดร่วม ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงว่ามีรูปนาม

ขันธ์ อายตนะ ธาตุ มีล ักษณะเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา เต็มไปด้วยโทษภัย เป็นว ั ฏฏ

ทุกข ์
อนึ งขอให้เข้าใจว่า ธรรมทีเป็นใหญ่ หรือทีเรียกว่าเป็นอินทรีย์ในโพธิปักขิยธรรมนั น แสดงความ

เป็นใหญ่ในอันทีจะให้ถึงซึ งควรตรัสรู้ มรรค ผล นิพพาน และมหคตกุศลจิตเท่านั น 
 
กองที ๕ พละ ๕ 

 พละในโพธิปักขิยธรรมนั นมุ่งหมายเอาเฉพาะกุศลพละเท่านั น ซึงมีล ักษณะอยู่ ๒ ประการ คือ 

อดทน ไม่หวั นไหวประการหนึง และยํายีธรรมทีเป็นข้าศึก อีกประการหนึง ด ังนั น จึงมีเพียง พละ ๕ เท่านั น 

คือ 
๑. สัทธาพละ ความเชือถือเลือมใส เป็นกําล ังให้อดทน ไม่หว ั นไหว และย ํ ายีธรรมอันเป็นข้าศึก มี

ต ัณหา เป็นต้น และต้องเป็นภาวนาศรัทธาทีเกิดจากอารมณ์กรรมฐาน ไม่ใช่ปกติศรัทธา จึงจะมี

กําลังอดทน มีกําลังทีจะยํายีหรือตัดขาดต ัณหาได้ 
๒. วิริยะพละ ความเพียรพยายาม ก็ต้องเป็นความเพียรอย่างยิงยดว จึงจะมีกําลังอดทนยํายีโกสัชชะ 

คือความเกียจคร้าน อันจ ัดว่าเป็นข้าศึกแก่การปฏิบัติได้แน่นอน 
๓. สติพละ สติมีความระลึกได้ในอารมณก์รรมฐาน จะเพียงเป็นใหญ่เป็นผู ้ปกครองในสภาวธรรม

เท่านั นย ังไม่พอ ต้องมีก ําล ังเป็นพละ คือ มีทั งความอดทน ไม่หว ั นไหว สามารถต้านทานกิเลส

อันเป็นข้าศึกของการปฏิบัติ ได้แก่ วิกเขปะ คือ ความฟุ ้ งซ่าน พาให้ออกนอกอารมณ์กรรมฐาน 

จัดว่าเป็นข้าศึกแก่การเจริญภาวนา 
๔. ปัญญาพละ ต้องให้ปัญญานั นมีกําล ังอดทนเข้มเข็ง ในการทีจะย ํายี สัมโมหะ คือ ความโง่ หลง 

งมงาย มืดมนอนธการ เป็นต้น 



ฉะนั นการเจริญสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็ดี จะต้องให้พละทั ง ๕ นีต่างมีกําล ังสมําเสมอกัน 

เพราะถ้าพละได้กําล ังอ่อน การเจริญภาวนาก็ต ั งม ั นอยู่ไม่ได้ 
 
กองที ๖ โพชฌงค์ ๗ 
 ค ําว่า โพชฌงค์ มีความหมายดังน ี
 โพธิเป็นตัวรู้  โพชฌงค์เป็นส่วนทีให้เกิดตัวรู้ รวมความแล้วก็คือ องค์ทีเป็นเครืองให้ตรัสรู ้คือรู้

อริยสัจ ๔ สิงทีจะรู้อริยสัจ ๔ คือมรรคจิต องค์ทีเป็นเครืองให้รู้อริยสัจ ๔ ทีชือว่าโพชฌงค์มีอยู่ ๗ ประการ 

และโพชฌงค์แต่ละองค์ ต้องเนืองมาจากเหตุผลทีถูกต้องด้วยดังนี 
 ๑. สติสัมโพชฌงค์ ต้องเนืองมาจากสติทีระลึกรู้ในอารมณ์ของสติปัฏฐาน ๔ ไม่ใช่สติทีปกติระลึกรู้

ในอารมณ์ทั วไป สตินั นต้องเลือนฐานะกําล ังขึ นเป็นอินทรีย์ เป็นพละ แล้วสตินั นจึงจะเลือนมาเป็นโพชฌงค์ 

เป็นสัมมาสติด้วยอํานาจของวิปัสสนาภาวนา จึงจะทําลายความประมาทได้ 
 สติอย่างนีแหละทีเรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ มีความสามารถทําให้เกิดมรรคฌาณได้ มีหว ั งแน่นอนใน

การทีจะรู้แจ้งอริยสัจ ๔ สามารถทีจะได้ชือว่าเป็นอริยบุคคลใน ๘ จําพวกได้  
 ขอให้เข้าใจว่า สติเตสิกทีจะเป็นโพชฌงค์ได้นั น ต้องบริบูรณ์ทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยเหตุ ๔ ประการ

คือ 
 ๑.๑ ต้องมีสติสัมปชัญญะ ในมหาสติปัฎฐาน ๔ อารมณ์ต้องมาจากสติปัฎฐาน มีสติรู้ ในสัมปชัญญะ

ในสติปัฏฐาน ๔ 
 ๑.๒ ต้องเว้นจากการสมาคมจากผู ้ ทีไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน 
 ๑.๓ ต้องเสวนาผู ้ทีเคยเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้อง และเข้าใจดีด้วย 
 ๑.๔ ต้องพยายามเจริญสติให้รู้ อยู ่ทุกอารมณ์ และทุกอิริยาบถไม่ขาด 
 ทั ง ๔ อย่างนีจะเป็นเหตุช่วยให้ สติสัมโพชฌงค์เกิดขึ น เพราะถ้าประกอบด้วยเหตุ ๔ ประการนีแล้ว 

สติสัมโพชฌงค์ทีย ังไม่เกิด ก็อาจจะเกิดขึ นได้โดยไม่ลําบาก 
 จะเห็นได้ชดัว่า สติสัมโพชฌงค์นี  ต้องเนืองมาจากการเจริญวิปัสสนา ไม่ใช่มาจากอย่างอืน เพียงแต่

รักษาศีลหรือเจริญสมาธิเท่านั นก็ไม่อาจเกิดได้ ต้องเจริญวิปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน ๔ ด้วย 
 ๒. ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์นี ได้แก่ปัญญาทีรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นอนิจจัง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่ต ัวตนทีจะบังคับบัญชาได้ เป็นไปเพือความรู้ยิง เพือความตรัสรู้ เพือนิพพาน 
 ฉะนั นปัญญาทีจะเข้าถึงธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์นี  ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาทีรู้อย่างอืน ต้องเป็นปัญญาที

เกิดจากการเจริญสติปัฏฐาน และปัญญานี จะต้องต่อเนืองจากอิทธิบาท อินทรีย์ และพละด้วย 
 ฉะนั นขอให้ทําความเข้าใจด้วยว่า ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์ ต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุ ๔ ประการ ดังนี 
 ๒.๑ ต้องเข้าใจวิปัสสนาภูมิ ๖ คือ ข ันธ์ อายตนะ อินทรีย์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ แต่เมือสรุปโดย

ย่อแล้ว ก็ได้แก่รูปธรรมนามธรรม 



 ฉะนั นเมือเราพิจารณารูปนาม ก็ชือว่าเราพิจารณาวิปัสสนาภูมิ ๖ แต่ผู ้ทีขาดการศึกษา ก็ไม่สามารถ

ทีจะรู้และเข้าใจแตกฉานในภูมิของวิปัสสนา สําหรับผู้ทีเคยเรียนรู้ปริย ัติมาบ้างแล้ว ก็สามารถทีจะเลือก

พิจารณาภูมิใดภูมิหนึงตามความพอใจ วิปัสสนาภูมินี แหละเป็นอารมณ์ของปัญญา ทีจะทําให้ธัมมวิจยะสัม

โพชฌงค์เกิดขึ น 
 ๒.๒ ต้องทําอินทรีย์ให้สมําเสมอ คือปัญญากับศรัทธาต้องมีกําลังเสมอกันเมือพิจารณา เพราะถ้า

ศรัทธามากเกินไป ก็จะขาดเหตุผล ถ้าปัญญามากเกินไปแม้จะรู้จะเข้าใจทุกสิงทุกอย่าง แต่เมืออ่อนศรัทธา 

ไม่เลือมใสแล้วก็ไม่อาจบรรลุธรรมได ้
 วิริยะกับสมาธิก็เช่นเดียวกัน จําเป็นต้องให้เสมอกัน ถ้าอย่างใดอย่างหนึงอ่อนหรือแรงเกินไป ก็จะ

ไม่ทําให้ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดได้เช่นเดียวกัน เพราะถ้าสมาธิมากเกินไปจะเกิดความสงบ ก็จะ

เพลิดเพลินพอใจความสงบนั นเสีย ฉะนั นต้องอาศัยความเข้าใจทําให้อินทรีย์เสมอกัน 
 ถ้าศรัทธาสมาธิแรง ก็จะทําให้ตัณหาความพอใจเกิด และถ้าปัญญามากไป ก็จะทําให้เกิดวิจิกิจฉา 

ความลังเลสงสัย ทําให้ฟุ ้ งซ่าน สงสัยไปว่าทําไมเป็นอย่างนั น ควรจะเป็นอย่างนี  ทําให้คิดค้นมากเกินไป 

หรือถ้าปริย ัติเข้ามามากเกินไป ปัจจุบันอารมณ์จะพลอยเสียไปด้วย เพราะอาจจะนึกรู้ไปก่อน เป็นวิปัสสนึก 

จะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงโพชฌงค์นี ได้ 
 วิริยะถ้ามากนักก็จะฟุ ้ งซ่าน ส่วนสมาธิมากก็จะมีอาการคล้ายซึมเซ่อ ซึมเซอะ และเอาแต่ความสงบ 

จะทําให้ขาดการขวนขวายในธรรม 
 ส่วนสตินันมีมากเท่าใด รู้ทันอารมณ์ทุกขณะก็ยิงดีมาก เพราะฉะนั นสตินี ทําให้มากเข้าไว้ จะรู้เท่า

ทันเหตุการณ์ได้ ใม่เหมือนอย่างอืน 

 ๒.๓ ต้องสมาคมกับผู้ ทีเจริญวิปัสสนา เข้าใจสภาวะของรูปนาม เป็นการแลกเปลียนความรู้ต่อกัน 
 ๒.๔ ต้องมีสติรู้ ทันอารมณ์อิริยาบถ เพราะปัญญาทีเข้าในโพชฌงค์นี  ต้องพิจารณาเข้ากับความเกิด

ดับของรูปนาม สภาวะล ักษณะของรูปนาม มิฉะนั นจะเข้าถึงโพชฌงค์นี ไม่ได้แน่นอน 
 ๓. วิริยะสัมโพชฌงค์ ได้แก่ ความเพียรพยายามในกิจของสัมมัปธาน ๔ นั นเอง แต่การทีจะวิริยะจะ

ขย ับเลือนขึ นมาเป็นโพชฌงค์ จะต้องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยซึงกันและกัน 
 ขอให้เข้าใจว่า วิริยะจะเป็นองค์ของโพชฌงค์ได้กต็้องสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ต้องรู้และมั นใจใน

อานิสงส์ของความเพียรว่า ทุกสิงทุกอย่างทีปรารถนา ต้องอาศัยความเพียรพยายามไม่ท้อถอย ต้องอดทน ถ้า

ไม่มีความเพียรแล้ว ความสําเร็จจะมีไม่ได้เลย 
 คบหาสมาคมกับคนทีขยันหมันเพียร หลีกเลียงบุคคลทีเหลาะแหละเกียจคร้าน มันใจว่าสติปัฏฐานสี

นีเท่านัน เป็นทางทีพระอริยเจ้าทังหลายล้วนปฏิบัติมาแล้วทังสิน ท่านจึงผ่านเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้ 
 ๔. ปีติสัมโพชฌงค์ ปีติและความอิมเอิบใจนี  มีได้ทั งสมถะและวิปัสสนา ถ ้าปีติในสมถะก็ได้แก่ปีติ

ทีเป็นองค์ฌาน ส่วนปีติในวิปัสสนาก็คือ ความอิมใจในการเจริญวิปัสสนา 
 ผู ้ทีเจริญสติปัฏฐาน เมือมีสติรู้ทันอารมณ์ มีปัญญาเข้าใจสภาวะ เห็นสภาพไตรล ักษณ์ของรูปนาม 

รู้สึกตัวมีความเพียรอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อย่อมเกิดปีติชืนชมเป็นธรรมดา 



 ปีติในวิปัสสนาย่อมทําลายความเฉือยชา เบือหน่ายได้ การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ตลอดจนคุณของพระนิพพาน ก็เป็นเหตุให้ปีติเกิดได ้
 การละเว้นทีจะคบหาผู ้ทีปราศจากศรัทธาหมั นเจริญสติปัฎฐาน หากได้ปฏิบัติบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม

ทีกล่าวมานี แล้ว ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได ้
 ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ มีล ักษณะทําให้จิตใจสงบเยือกเยน็ รู้สึกสบายใจ ความสงบประณีต

ของปัสสัทธินี  อาจถึงทําให้เข้าใจผิด สําคัญว่าความสงบสบายนั นคือเข้าถึงพระนิพพานแล้ว กลายเป็น

วิปัสนูปกิเลส คือ กิเลสของพระนิพพานไป 
 ปัสสัทธิทีเกิดขึ น ไม่ใช่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ แม้จะเกิดในวิปัสสนาก็ตาม ปัสสัทธิทีจะเป็นองค์ของ

โพชฌงค์ ต้องเป็นไปตามอารมณ์ทีประกอบด้วยไตรล ักษณ์ 
 ฉะนั นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จะเกิดได้ ต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุดังต่อไปนี 
 ๕.๑ บริโภคอาหารให้สมควร ทั งปริมาณและคุณภาพ 
 ๕.๒ อยู่ในทีทีมีอากาศพอเหมาะพอสบาย 
 ๕.๓ ใช้อิริยาบถทีสะดวกสบาย ไม่ต้องฝืนจนเกินไป 
 ๕.๔ พิจารณาเชือว่ากรรมดีนันแหละเป็นทีพึงของตน 
 ๕.๕ เว้นการสมาคมกับบุคคลทุศีล 
 ๕.๖ สมาคมกับผู ้มีศีล มีกาย วาจาสงบไม่เพ้อเจ้อ 
 ๕.๗ ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอารมณ์จิต ทุกอิริยาบถ 
 ผู ้ทีสมบูรณ์ด้วยธรรม ๗ ประการนี จะทําให้ปัสสิทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ น ความจริงแล้ว ปัสสิทธินีก็

ไม่ได้มาจากไหน ได้มาจากปีตินันเอง ปัสสิทธิต้องมีด้วย 
 เมือปีติย ังมีกําล ังกล้าอยู่ แสดงว่าย ังอิมเอิบตืนเต้นอยู่มาก จึงยังไม่เห็นอาการของปัสสัทธิ เมือปีติ

สงบลงบ้างแล้ว ปัสสัทธิจะปรากฏอาการ ความสงบสบายจะปรากฎชัดขึ น เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน

ดงันี 
 ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์นี มีทั งสมถะและวิปัสสนาเหมือนกัน เพราะผู ้ทีได้ฌานแล้ว 

จะยกองค์ฌานขึ นพิจารณาวิปัสสนาได้ สมาธินั นก็จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา สมาธิในฌานนั นเป็นอัปปนา

สมาธิ 
 เหตุทีจะเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์จะต้องบริบูรณ์ด้วยเหตุดังนี 
 ๖.๑ ต้องรักษาความสะอาดในปัจจัยสี มีอาหารเป็นต้น 
 ๖.๒ ต้องเจริญศรัทธากับปัญญา วิริยะกับสมาธิให้เสมอกัน อย่าให้มากน้อยกว่ากัน 
 ๖.๓ ต้องเข้าใจรักษานิมิตของสมถกรรมฐาน และอารมณ์วิปัสสนากรรมฐาน กําหนดเสีย ต้องเข้าใจ

ยกจิตให้แก่กล้าขึ น 
 ๖.๔ ถ้าวิริยะอ่อนก็ต้องมีปัญญา ต้องมนสิการ ให้วิริยะแก่กล้าเสมอกับสมาธิ (ปีติจะช่วยวิริยะให้มี

กําล ังขึ น) 



 ๖.๕ ถ้าวิริยะอ่อนลง สมาธิอ่อนลง ความฟุ ้ งซ่านจะมีมากขึ นในบุคคลนั น อ ันความฟุ ้ งซ่านเป็นกิเลส

เป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ ต้องปรับจิตให้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ 
 ถ้าไม่ปรับจิตให้อยู่ในปัจจุบนัอารมณ์เป็นนิวรณ์ ขณะใดทีได้อารมณ์ปัจจุบัน ความฟุ ้ งซ่านหรือ

นิวรณ์จะเกิดไม่ได้เลย 
 เหตุทีเกิดความฟุ ้ งซ่านก็เพราะสติรับปัจจุบันอ่อนหรือน้อยไป จะต้องพยายามให้จิตอยู่ในปัจจุบัน

อารมณ์เสมอ ความฟุ ้ งซ่านก็จะหมดลงไปเอง โดยดับไป จะใช้วิธีบังคับอืนใดไม่ได้เลย เพราะทุกอย่างย่อม

เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ทีอยากหรือต้องการให้เป็นไป 
 ๖.๖ ทําใจให้ยินดีในความไม่ประมาท มีสติอยู ่ตลอดเวลา คือ ตัวกําหนดทุกอย่าง อย่าขาดกําหนด 

ต้องเจริญพระกรรมฐานให้ถูกกับจริต ต้องปราศจากปลิโพธกังวล อันเป็นความกังวลในใจเสีย 
 เว ้นจากการคบหาสมาคมกับบุคคลทีช่างพูด ช่างเจรจา ต้องเว้นไป อย่าไปคบหาบุคคลทีช่างพูด ช่าง

เจรจา ชอบคุย ออกสมาคมกับผู้ทีรักษาความสงบระงับ 
 สําหรับผู ้ทีเจริญฌานก่อนจะยกองค์ฌานขึนสู่อารมณ์วิปัสสนา จะต้องมีวสีช ํานาญในองค์ฌานมา

ก่อน จึงจะยกอารมณ์เข้าสู่วิปัสสนาได้ ไม่ใช่พอได้ฌานแลว้ก็ยกขึ นสู่อารมณ์วิปัสสนาได้เลย  
 ต้องมีสติสัมปชัญญะ ต้องรู้สึกทันทุกอารมณ์ทันปัจจุบันทุกอิริยาบถด้วย เมือบริบูรณ์ด้วยอุปการ

ธรรมอย่างนี แล้ว สมาธิสัมโพชฌงค์ทีย ังไม่เกิดก็จะเกิดขึ น 
 ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีล ักษณะวางใจให้เป็นกลาง เชือม ั นต่อกรรม เชือว่าทุกอย่างย่อมเป็นไป

ตามผลกรรม ทีว่าวางใจให้เป็นกลางนั น คือ ไม่ยินดีต่อความสุข ไม่เดือดร้อนต่อความทุกข์ทีมีต่อตน 
 เพราะเชือว่าสัตว์ทั งหลายย่อมเป็นไปตามอํานาจของกรรม ไม่มีผู้ใดจะแก้ไขกรรมทีทํามาแล้วได้ 

ทําใจไม่ยินดี ยินร้ายในอารมณ์ทีตนประสบ ในเวลาทีตนเจริญพระกรรมฐาน 
 ธรรมทีช่วยอุปการะอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีดังต่อไปนี 
 ๗.๑ ต้องพิจารณาให้รู้และเข้าใจว่า สภาวะทีเป็นอยู่นี ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็นแต่เพียงรูปนาม

เท่านั น 
 ๗.๒ ตั งจิตใจเป็นกลางในสังขารว่า ทุกสิงทุกอย่างล้วนแต่อนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา ไม่เสียใจ

เมือจะต้องมีการสูญเสีย 
 ๗.๓ เว้นจากการคบกาสมาคมกับบุคคบทีย ังยึดมั นเหนียวแน่นในสมมติ ในสัตว์บุคคล ว่าเป็นของ

เรา ของเขา 
 ๗.๔ สมาคมคบหากับบุคคลทีเข้าใจสังขาร รู้จ ักสภาวธรรม 
 ๗.๕ มีสติสัมปชัญญะทุกอารมณ์ น้อมใจให้มั นคง วางใจให้เป็นกลาง  ๆ
 อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี  จ ัดว่าเป็นองค์สําคัญองค์หนึงของโพชฌงค์ คล้ายกับปล่อยวางได้แล้ว ปัญญา

พอทีจะตรัสรู้ในอริยสัจได้แล้ว 
 ความสําคัญของโพชฌงค์เจาะจงทีวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิ ทีเอาสมถะมาสงเคราะห์ไว้ก ับโพชฌงค์ด้วย 

ก็มุ่งหมายถึงผู้ทีเจริญสมถกรรมฐาน ปรารถนาจะยกองค์ฌานขึ นสู่อารมณ์วิปัสสนา 



 เพราะฉะนั นสมถะทีกล่าวว่าเป็นองค์โพชฌงค์ได้ หมายเอาสมถะทีสงเคราะห์เป็นอารมณ์วิปัสสนา

ได้ ทั งนี เพราะการทีจะเป็นโพชฌงค์ ต้องมาจากการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เท่านั น เพราะโพชฌงค์ในโพธิปักขิย

ธรรมก็คือธรรมในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หากแต่กําล ังและการงานของสภาวธรรมนั น มีกําล ังแก่กล้า

ขึนตามลําดับของภูมิธรรม 
 บางท่านอาจคิดว่าตนเองปฏิบัติ เจริญสติปัฏฐานมานานแล้ว และได้อารมณ์ดีด้วย เหตุใดจึงไม่

บรรลุมรรคผล ขอให้เข้าใจเถิดว่า เพราะองค์ธรรมอย่างใดอย่างหนึงเช่น สติ ปัญญา วิริยะ ศรัทธา สมาธิเป็น

ต้น ยังไม่บรรลถุึงความเป็นโพชฌงค์ อันเป็นองค์ทีตรัสรู้ 
 ฉะนั นจะต้องสํารวจอารมณ์ของตนว่า อ ันใดยังบกพร่องจะต้องพยายามทําให้สมบูรณ์ขึ น 

จําเป็นต้องรู้ถึงอย่างนี  เพราะฉะนั นจงอย่าท้อถอย  
 ให้เข้าใจเถิดว่า การทีจะบรรลุมรรคผล รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ นั น มิใช่ของทีจะทําได้ง่ายเลย จะต้อง

เข้าใจเหตุแลผลอย่างละเอียดรอบคอบ มีทางเดียวคือเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 
กองที ๗ มรรคมีองค์ ๘ 
 มรรคทีจัดไว้ในหมวดโพธิปักขิยธรรมนี กล่าวเฉพาะมรรคทีเป็นทางชอบแต่อย่างเดียว จึงมีเพียง ๘ 

มรรค เรียกว่า อัฎฐังคิกมรรค มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ 
 ๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบด้วยการเห็นว่า ร่างกายหรือสังขาร ทีถูกปรุงแต่งขึ นมานี  ไม่มีแก่น

สาร เป็นเพียงธรรมชาติรูปกับนามเท่านั น รูปกับนามนี ยังเป็นสภาพอนิจ ัง คือไม่เทียง เปลียนแปลง

ตลอดเวลา ทุกขัง เพราะความเปลียนแปลงไม่คงที จึงทําเป็นทุกขัง และยังเป็นอนัตตา คือ ไม่มีตัวตนทีบังคับ

บัญชาได้ จะมีสภาพเป็นไปตามเหตุปัจจัย หมดเหตุปัจจัยก็หมดไปเองด้วย ไม่เป็นไปตามความต้องการของ

ผู ้ใดทั งสิน 
 ๒. สัมมาสังกัปปะ คือ การคิดดําริแต่สิงทีชอบ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง จะกล่าวว่าเป็นความดําริที

สนับสนุนความเห็นชอบ คือ สัมมาทิฏฐิก็ได้ เพราะความดํารินนั คือ คิดแต่หนทางทีจะให้พ้นจากว ัฏฏทุกข์

เท่านั น 
 ๓. สัมมาวาจา คือ พูดจาแต่สิงทีชอบ หมายถึงการสํารวมระวังในการพูด ไม่ให้ผิด ได้แก่ ไม่พูดเท็จ 

ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่พูดส่อเสียด และไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 
 ขอให้สังเกตด้วยว่า การปฏิบัติตามมรรค ๘ นี ต้องรักษาศีลมากกว่าผู ้ทีสมาทานศีลธรรมดา เพราะ

ต้องเว้นจากการกระทําทีเกียวกับกายวาจา 
 แม้แต่การเลี ยงชีพทีไม่ดี ไม่ถูกต้องทุกอย่าง เช่นการพูดเท็จ จะต้องไม่มีการหยอกล้อ หรือ

หลอกลวงผู้อืนด้วยวาจา เว ้นจากการพูดหยาบคายทุกชนิด แม้ว่าจะเป็นการด่าประชด กระทบกระแทก 

เปรียบเปรยก็ตาม 
 ไม่พูดส่อเสียด อย่าพูดใส่ร้ายหรือยุยงให้แตกแยกกัน และเว ้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือพูดพล่อยๆ ไม่

เป็นสาระ แม้จะเป็นการพูดสนุก ขบขัน ก็ควรเว้น รวมทั งการพูดทํานองโอ้อวดคุณวิเศษของตนเองด้วย 



 ๔. สัมมากัมมันตะ การทํางานนี หมายถึง งานทั วไปทีจะพึงกระทํา ต้องกระทําด้วยการมีสติรู้ตัวอยู่

เสมอ เว ้นจากการทําให้ผู ้อืนเดือดร้อน แม้ว่าการกระทํานั นจะเป็นเพียงเพือความสนุกสนานชั วครั งชั วคราวก็

ตาม ผู ้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ นี  ต้องละเว้น 
 ๕. สัมมาอาชีวะ ท่านกําหนดไว้ว่า เลิกจากการหาเลียงชีพในทางทีผิด ทีเป็นมิจฉาชีพ อาชพีทีทําให้

เดือนร้อนผู้อืน ตัวอย่างเช่น ฆ่าสัตว์ขาย ทําของปลอมปน เป็นต้น ถ ้าบรรพชิตก็เว้นจากการตั งตนเป็น

อาจารย์ผู ้วิเศษ ใบ้หวย และกิจกรรมอืนนอกรีตนอกรอยของบรรพชิตทีไม่ควรทํา 
 ๖. สัมมาวายามะ คือมีความเพียรพยายามในทางทีจะพ้นทุกข์ หรือตามหลักของสัมมัปปธาน ๔ 
 ๗. สัมมาสติ การระลึกชอบ ตรงกับสติปัฏบาน ๔ นั นเอง ทีว่าระลึกในทีนี คือ การพิจารณาเนืองๆ 

ใน ๔ อย่างต่อไปนี 
 ๗.๑ พิจารณาเห็นกายในกาย 
 ๗.๒ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
 ๗.๓ พิจารณาเห็นจิตในจิต  
 ๗.๔ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 จะไม่อธิบายซํ าอีก เพราะได้อธิบายไว้หมดแล้วในหมวดสติปัฏฐาน ๔ 
 ๘. สัมมาสมาธิ คือการต ั งใจแน่วแน่ในการเจริญสติปัฎฐาน เพือบรรลุถึงมรรคและนิพพาน บางท่าน

เจริญฌาน เมือได้ฌานแล้ว จึงยกเอาองค์ฌานขึ นสู่อารมณ์ของวิปัสสนา จะเห็นได้ว่ามรรคมีองค์ ๘ นี  มี

พร้อมทั ง ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติต้องอาศ ัยการเกียวเนืองกันอย่างพรั งพร้อม จึงจะสําเร็จกิจ จึงจะ

ประหารกิเลสได้  
 ในมรรคมีองค์ ๘ นี  ท่านแสดงสัมมาทิฏฐิมรรค คือ ความเห็นทีชอบทีถูกต้อง อ ันได้แก่ปัญญาไว ้

ก่อน เพราะเป็นองค์ทีมีอุปการะคุณอย่างยิง 
 การทีจะสําเร็จมรรคผล เห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ นั น จะขาดปัญญาหรือแม้แต่กําลังของปัญญาอ่อนยิง

หย่อนไปไม่ได้เลย 
 ท่านอธิบายไว้ว่า เมือมีปัญญาชอบแล้วก็ย่อมคิดชอบ เมือคิดชอบแล้วก็จะพูดชอบ เจรจาชอบ มัน

เป็นการชอบไปหมดดังนี เป็นต้น 
 เพราะฉะนั นท่านสาธุชน โปรดได้ทราบดังทีกล่าวนี  เมือพูดชอบก็ย่อมทําชอบ เมือเป็นผู ้ท ําการงาน

ชอบก็ย่อมมีความเป็นอยู่เลี ยงชีพชอบไปด้วย เมือมีอาชีพทีชอบทีมั นคง ก็ย่อมมีความเพียร ความพยายามที

จะดํารงชีพนั น เมือมีความพากเพียรทีชอบ ก็ย่อมมีการระลึกนึกแต่ในทางทีชอบ ทีถูกต้อง เมือมีสติระลึก

ชอบแล้ว ก็ย่อมมีความตั งใจแต่ในสิงทีชอบทีควรกระทํา 
 อนัมรรคมีองค์ ๘ นี  มีทั งทีเป็นโลกียะ และโลกุตระ จะแตกต่างกันบ้างก็คือ ถ้าเป็นโลกียะ จะไม่

พร้อมกันทั ง ๘ มรรค แต่ถ้าเป็นโลกุตระแล้ว ต้องพร้อมกันทั งองค์ ๘ เป็นมัคคสมังคี ต้องประกอบพร้อมกัน

เป็นอันหนึงอ ันเดียวกัน เรียกว่าพร้อมทั งศีล สมาธิ ปัญญา คือไตรสิกขา ๓ 



 มรรคทีเป็นโลกียะ มีอารมณ์อย่างอืนได้ แต่มรรคทีเป็นโลกุตระ จะต้องมีอารมณ์เป็นนิพพานอย่าง

เดียวเท่านั น โดยเฉพาะศีลในโลกียะนั น เพียงเว้นสิงอันพึงเว ้นทีปรากฏเฉพาะหน้า แต่โลกุตระไม่ต้องมีว ัตถุ

เว ้น เพราะวีรติเจตสิก หรือศีลทีเป็นโลกุตระนั น เป็นองค์มรรคทีมีหน้าทีประหารกิเลส ไม่ใช่มีหน้าทีเพียง

ละเว้นการงานทุจริต 
 เพราะหน้าทีหรือกิจการของมรรค ประหารกิเลสได้ทุกสมุทเฉทคือเด็ดขาด แต่มรรคในโลกียะ 

เพียงข่มไว้ได้ชั วคราว เวลาเจริญฌาน เรียกว่า วิขัมภนประหาร หรือเพียง ตทังคประหาร 
 ขอให้เข้าว่าสติปัฎฐาน ๔ และอัฏฐังคิกมรรคในโพธิปักขิยธรรม สติปัฏฐาน ๔ อันเป็นธรรมหมวด

แรกนัน ทําหน้าทีเพือให้แจ้งพระนิพพาน แต่มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นหมวดสุดท้าย ก็เป็นไปเพือให้แจ้งพระ

นิพพาน 
 ฉะนั นการทีจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ต้องดําเนินไปตามทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา อันมีสติ

ปัฏ-ฐาน ๔ และมรรคมีองค์ ๘ เป็นจุดเริมต้นและจุดทีจะให้สําเร็จ แต่ในขณะทีบรรลุแจ้งพระนิพพานนัน 

โพธิปักขิยธรรมต้องประกอบ หมายถึง ทําหน้าทีพร้อมเพรียงกัน 
 ขอกล่าวย ํ าเกียวกับการปฏิบัติวิปัสสนาธุระนี  เป็นสิงสําค ัญข้อหนึงของสัทธรรม ๓ เพราะนอกจาก

จะเรียนรู้ปริยัติสัทธรรมแล้ว ก็ต้องเจริญสัทธรรมข้อ ๒ อันได้แก่ ปฏิบัติสัทธรรม  
 ถ้าปรารถนาจะให้หลุดพ้นจากว ัฏฏทุกข์ ก็มีทางเดียว คือเจริญวิปัสสนา มีสติปัฏฐาน ๔ และมรรคที

องค์ ๘ เป็นทางเดิน จึงจะสามารถดึงสัทธรรมข้อ ๓ คือ ปฏิเวทสัทธรรม อ ันนํามาซึงสันติสุขถาวร  
 พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติเยียงนีว่า เป็นการบูชาอย่างเยียมยอด แนวทางวิปัสสนานี  ถือ

เป็นการเอารูปธรรม นามธรรม เป็นกรรมฐาน เอารูปนามเป็นอารมณ์ เอารูปนามเป็นทางเดิน โดยมีสติเป็นผู้

เพ่ง ปัญญาเป็นผู้รู้ เพือให้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรม ทีหลงยึดมั นถือม ั นว่ามีสภาพความเป็นจริงอย่างไร 

และละโมหะทีทําให้หลงงมงายออกเสียได ้
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนผู้ปรารถนาจะบําเพ็ญวิปัสสนาธุระอย่างถูกต้องและได้ผลสมความ

ปรารถนา สรุปได้ด ังน ี
๑. ต้องมีผู ้แนะนําสังสอน คือ มีกัลยาณมิตร 
๒. มีทีปฏิบัติทีสงบสงัดเป็นสัปปายะ 
๓. ต้องมีธรรม คือ ความตังใจจริง ความไม่ประมาทและปัญญา 
๔. ไม่มีปลิโพธ คือ ไม่กังวล ห่วงใยใดๆ ทังสิน 
ฉะนั นผู้ทีจะปฏิบัติ ควรจะประกอบองค์คุณธรรม คือ มีความเลือมใส ศรัทธาจริง ไม่มีหนีสินทีจะ

ทําให้ห่วงกังวล ไม่มีโรคร้ายแรง โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท พร้อมทีจะทําความเพียรได้ และควร

เป็นบุคคลทีมีระเบียบแบบแผน พร้อมทีจะปฏิบัติตามระเบียบกติกา ของสํานักวิปัสสนากรรมฐานทุก

ประการ  
ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านเทอญ 

 



สอนพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๒ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

๑๗  ต.ค. ๓๒ 
 
 ว ันนี เป็นวันพระ ๘ ค ํ า ไม่ใช่ว ันอุโบสถ ผมถือโอกาสขออนุญาตสงฆ์ จะเดินทางไปบรรยายที

จังหว ัดพิษณุโลก เริมบรรยายเวลา ๘.๓๐ น. ให้เขาปฏิบั ติกรรมฐานเดินจงกรม ๑ ชั วโมง นั ง ๑ ชั วโมง แล้ว

จะรีบกลับ ภาคบ่ายให้เขาทําเอง จะรีบกลับมาโบสถ์นี  จึงขอเรียนให้ทราบ ถ้าผมมาช้ามากไป ก็ให้ทําวัตรไป

ก่อน ถ้าหากมาทันก็มาทําว ัตรร่วมกัน 
 เมือวานนี ผมไปบรรยายได้จตุปัจจัยร่วม ๒ หมืนบาท แต่ผมถวายเขาหมด ผมไม่เอาเลยนะครับ ผม

ออกไป ท่านอย่าคิดว่า ผมได้เงินเข้าวัดนะ ผมไปให้เขา เมือวานนี เอาชาไป ๑๒ ห่อ ช่วยเขา 
 นีแหละท่านทั งหลาย จําผมไว้ เป็นธารดํา กําหนดจดจําไว้ คนขีเหนียว เหมือนนําไหลเข้าบ้านไม่มี

ทางออก นําจะเน่า มันจะไม่ไหลมาอีก มันเต็ม 
 สมมติว่าบ้านเราเป็นบ่อ มีนํ า มันไหลมาแล้วไม่มีทางออก ไม่ช้านํ าก็เน่า ม ันเน่าแล้ว ไม่มีทางจะ

ไหลมาอีก แล้วจะไม่มีทางไหลออกไป คือคนขี เหนียว รับรองไม่ช้าเน่า 
 บางองค์บางรูป ท่านเก็บของไว้มาก นํ ามันก๊าด นม จตุปัจจัยของท่านมากหลาย หนักเข้าก็เน่าแบบ

นั นแหละ ผมมานึกในใจว่า คนทีเก็บอะไรต่ออะไรไว้ ขี เหนียวไม่อยากทําบุญ ไม่มีนํ าระบาย วันใดวันหนึง

ต้องเหม็นจนได้ ขอเรียนถวายไว ้
 เมือวานเขาเห็นใจผม มาช่วยพูดตั ง ๒ ชั วโมงครึง ย ังแถมไม่รับปัจจ ัยอีก เลยญาติโยมเกิดศรัทธา

ทําบุญคนละ ๕๐๐ บาท คนละ ๑,๐๐๐ บาท มาสร้างศาลาได้ต่อบุญไปอีก ญาติโยมทีกรุงเทพฯ เกิดมีศรัทธา 

ส่งมาถวาย ๒ หมืนบาท เพือสร้างศาลา อยู่เฉยๆ ก็ได้เงินนะ ขอให้มีจิตใจดี ขอให้มีศรัทธา เงินไหลนอง 

ทองไหลมา 
 ถ้าทุกรูปเอาใจใส่นั งกรรมฐาน สํารวมสังวรระว ังอินทรีย์ ท่านจะได้กําไร สึกหาลาเพศไป ท่านจะ

นึกเงินไหลนอง ทองไหลมานะครับ 
 ถ้าเป็นพระภิกษุ ปฏิบัติธรรมวินัย สํารวมปาริสุทธิศีล ๔ ประการ คือ 

๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล 
๒. อินทรียสังวรศีล 
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล 
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล 
เท่านี เหลือกิน 
ถ้าไม่สํารวม ก็ไม่ว่าอะไร ท่านจะทําอย่างนั นก็ตามใจ แต่ท่านจะเป็นคนสกปรกกาย สกปรกวาจา 

สกปรกทางใจ บ้านสกปรกอีกถ้าไปมีครอบครัวเข้า สัตว์นรกมาเกิด ว่านอนสอนยาก เถียงพ่อแม่คําไม่ตก

ฟาก 



ถ้าเรามีความสะอาด สํารวมระว ังอยู่ เมือเราเป็นฆราวาส นักปราชญ์มาเกิดมีปัญญาสูง มีลูกเป็นใหญ่

เป็นโต 
ท่านก็เลือกเอา เฮฮาตอนเป็นพระ ไม่สํารวมสังวรระวัง ไม่อยู่ในโอวาทอุปัชฌาย์ เป็นไปตามกรรม

เองนะ 
ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตั งแต่บวชมา ผมไม่เคยเอาจีวรออก นอกเหนือจากสรงนํ า ผมห่มของผมเรือย 

เหงือหยดออกลูกคางก็ต ้องห่มจนเคยชิน และสํารวมอยู่เสมอ พิจารณาปัจจยะปัจเวกขณะอยู่เสมอ 
และครองสบงทรงจีวรก็มีสติ พิจารณาปฏิสังขาโย อ ัชมยา ยถาปัจจยัง สํารวมอยู่ทุกว ัน รับรองท่าน

มีใจเป็นกุศล จิตใจท่านก็เป็นบุญ ท่านเกิดความสุขในอนาคตแน่ 
ถ้าเราพิจารณาปัจจยะปัจจเวกขณะ ๔ ประการตลอดแล้ว รับรองท่านสวยงามน่ารัก จะทําอะไรน่า

นิยม สึกหาลาเพศไปแล้ว ท่านจะรวยมหาศาล ท่านจะทําอะไรไม่ติดขัด ทําอะไรราบรืน จะไปทํานาก็ได้ข้าว

มากมาย ไปทําสวนต้นไม้ก็งอกงาม ไปทําการค้าก็ได้กําไรงาม รับราชการจะมียศสูง มีตําแหน่งด้วย 
ถ้าหากว่าขัดข้องทางเทคนิคแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตาม ถ้าเป็นราชการ ถึงประจ ําอยู่ ก็ไม่มีตําแหน่ง ไม่

มีหน้าที เหมือนได้เป็นนายทหารประจํากองกรม ไม่มีหน้าทีกบัเขา ไม่มีอ ํานาจ บางทีหาโต๊ะนั งไม่ได้ด้วย

นะ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็แค่นั นแหละ 
ผมเคยเล่าให้พวกมาอบรมฟังเสมอ นายสมาน แสงมะลิ เป็นครูชั นประถม ในทีสุดได้เป็น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคนมีบุญวาสนาเพราะอะไร? 
ผมทํามานานแล้วตั งแต่บวชใหม่ๆ ผมเชืออุปัชฌาย์คือหลวงพ่อดี ว ัดแจ้ง ถ้าอยู่เดียวนี อายุต ั งร้อยกว่า 

ท่านมรณภาพแล้ว ทีผมพาท่านไปนมัสการบังสุกุลนะครับ 
เมือวันก่อนผมไปทักษิณาทานสดับปกรณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ว ัด

ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ชวนญาติโยมไป หมดไป ๒ หมืนนะครับ ทําบุญเตรียมตัวมหาบังสุกุล ถวาย

ของแล้วสร้างคู ้ทีนั นเรียกว่าคู ้ อนุสาวรีย์สมเด็จพระสังฆราช ทีสินพระชนม์อายุพรรษาถึง ๙๐ สร้างพระรูป

เอาไว้นะครับ ผมก็ไปช่วยสร้าง 
ตอนเสด็จทีว ัดเรา ผมก็ยากดีมีจนไม่เป็นไร บอกผู้ว่าราชการจ ังหวัด อุตส่าห์ช่วยสร้างโรงพยาบาล

ของท่านไป ๗ แสนเศษนะครับ เท่านี เราพอใจของเรา ทําบุญทุกว ันแล้วก็ได้ช่วยคู ้ เครืองบริการโรงพยาบาล 

ไปอีกหลายหมืนบาท อุ ่นเรือนก็ช่วยไปเยอะ 
ท่านเคยเสด็จทีบ้าน อุ ่นเรือน ท่านสงสารทีบ้านถูกไฟไหม้ ตอนทีผมไปเมืองจีน ไปสวดมนต์ทีว ัด

ไทงั ง ฉลองว ัดไทงั ง ๑,๒๐๐ ปี อยู่ทางนีลูกศิษย์ไฟไหม้บ้านหมด ท่านก็โปรดเมตตาเปลียนชือร้านให้ ชือ ระ

วี อาภา-พรรณ และพระองค์เสด็จเปิดด้วย 
นีแหละครับมันต่อเนืองในความดีของคน ความดีของคนเหมือนเชือสาโท เป็นเหล้าได้ ความไม่ดี

ของคนเหมือนเชือนํ าตาลเมา ไม่มีทางเป็นเหล้าแน่ ทําอย่างไรเป็นเหล้าไม่ได้ นํ าตาลเมา ขอฝากไว้ด้วยนะ 
ท่านจะทําดีแค่ไหน ท่านก็รู้แจ้งแก่ใจด้วยกันทุกรูป ว่าปฏิบัติหรือเปล่า ท่านจะสํารวมหรือเปล่า เป็น

บาปหรือเปล่า ก็แล้วแต่นะ ม ันก็เป็นเงาตามตัวท่านไปเอง 



ผมเคยสังเกตพระหลายรูปแล้วทีบวชเป็นพระนวกะบางองค์เขาเจริญเหลือเกิน มีความรุ่งเรือง ไปทํา

การค้าก็รวยเดียวนี  คนหนึงทีบวชทีนีไปต่างประเทศ เขามีจดหมายมาให้ส่งหนังสือไปให้เขา กฎแห่งกรรม

เล่ม ๓ เขามีหนังสือบอกหลวงพ่อ ทํางานด้วย รับจ้างฝรั ง และค้าขายด้วย เลยพาญาติโยมไปอยู่กันเยอะเลย 
อเมริกาก็ให้อยู่ตามสบาย เดียวนีรวยมาก มีบ้าน ๓ หล ัง เขาบวชเอาใจใส่ดี ต่อหน้าปฏิบัติอย่างไร 

ล ับหลังอย่างนั น รับรองดีแน่ สึกหาลาเพศไป ค้าขายก็รวย 
สมมติว่าเราเป็นสมมติสงฆ์ ได้ปฏิบัติไตรสิกขาสามครบ ตามทีผมเป็นอุปัชฌาย์สอนให้ในวันบวช 

รับรองท่านเหลือกินเหลือใช้ จะเหลียวซ้ายแลขวา คู ้ เหยียดเป็นกรรมฐานตั งสติไว้  รับรองท่านสวยงามทั ง

นอกทั งใน และก็สึกหาลาเพศไป ก็จะนําความรํ ารวยติดตัวไปด้วย ไปอยู่ทีไหน นึกจะทําอะไรก็สําเร็จ 
ขอบคุณขอบใจ ท่านผู ้ใส่ใจในไตรสิกขา ท่านทีสนใจบวชไม่เสียทีบวช มีมากมายหลายรูปที

ประชุมนี  ไม่เสียทีแน่ บวชทั งทีเอาดีได้ สึกหาลาเพ”ศ”ทั งทีมีดีติดตัวไปได้ ไปครอบครองสมบตัิ เป็นมหา

เศรษฐีแน่ 
ท่านทั งหลายต้องการรวยหรือไม่ ต้องการมีเงินไหม เราย ังอยู่ทางโลก เราย ังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ 

ก็ต้องการรวย ต้องการสวย ต้องการดี มีใครไหมทีต้องการจะอับเฉาอับจน 
ข้อสําคัญอยู่ทีการสร้างเหตุให้ถูกต้อง ถ ้าเราสร้างเหตุไม่รวย สร้างให้เราจน จนจิต จนใจ จนสํารวม 

หน้าทีคอยระว ัง มันก็จนไปหมด 
ถ้าเหตุดีเสียอย่างด้วยกรรมฐาน จิตดีเสียอย่างคิดอะไรสําเร็จหมด ถ้าจิตไม่ดีนะครับ คิดอะไรไม่

สําเร็จหรอก ทําอะไรก็ข ัดข้อง มีแต่อุปสรรค เดือดร้อน สึกหาลาเพศไปท่านจะรู้เองนะ จะทําอะไรไม่เหมือน

ชาวบ้านเขา โอ้เพือนเราเขาทําเอาๆ ได้เอาๆ เราทําไม่ได้เลย 
บางทีนาติดกันแท้ๆ เขาทําได้ข้าว เราทําไม่ได้เพลี ยลงหมด มันขัดข้องไปหมด ร้านค้าเขาข้างร้านเรา

ขายดิบขายดี เหตุใดเราก็ขายเหมือนเขา ขายไม่ดีเลย มันขายไม่ได้เสียด้วย ร้านนั นของก็สู้ร้านเราไม่ได้ เขาก็

หยิบขายเอาๆ แต่เหตุใดหนอ ร้านเราขายไม่ได้ ก็เพราะเหตุอย่างนีเอง 
เพราะฉะนั นคนเราจะดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ แล้วแต่บุญแต่บาป บุญก็มีความสุข ทําอะไรสําเร็จ 

บาปละก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเดือดร้อนนานาประการ นีอยู่ตรงนีนะครับ 
ผมเคยพูดให้เขาฟัง สวรรค์ก็เปิด บ้านเศรษฐีก็เปิด ไม่มีใครไปเกิดเลยหรือ แต่คุกปิด ทําไมไปติด

ตะรางกันเยอะ เขาปิดไว้แท้ๆ ไปเข้ากันได้ไง แต่ทีเปิดไม่ค่อยอยากไป 
แต่ความดีจะสร้างก็ไม่ใช่ง่ายและไม่ใช่ยาก  ไม่ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป แต่ทําชั วมันก็ต้อง

เหนือยเหมือนกัน ทําดีก็ต้องเหนือย ทั งสองอย่าง เราก็เลือกเอาก็แล้วกัน ไหนๆ เหนือยทั งทีแล้ว เสียเวลา

แล้ว เอาข้างดี ดีกว่าข้างชั ว ถึงเหนือยแสนเหนือยก็ให้มันได้ดี สําค ัญเหนือยได้ชั วนีมันแย่ ล ําบากเหลือเกิน

นะครับ 
ผมนึกทบทวนเท่าทีผมเป็นอุปัชฌาย์บวชให้มา ผมพยายามสอนเหมือนกันทุกรูปนะ ให้สํารวม

อย่างไร ให้ปฏิบั ติอย่างไร ถวายหมดแล้ว คิดกันได้หรือไม่  



นีผมพูดนีก็สงสาร ไม่อยากให้ท่านบาป อยากให้เป็นผู ้มีบุญวาสนา สึก”ห”าลาเพศไปไหน ท่านจะ

ได้เป็นเศรษฐี มั งมีศรีสุข มีหน้ามีตา 
ผมทําได้ทีผมสอนนี ผมทําได้นะ ผมทํางานไม่เสร็จ ผมไม่ฉันข้าวนะ นีสองว ันมาแล้ว ผมไม่ได้ฉัน

เลยถามเด็กๆ ดู ผมนั งเขียนหนังสือตลอดเลย เสร็จแล้วมารับแขกอีก 

นายทหารยศนายพล เอารถมาเจิม เราเคยส่งเสริมเขาเป็นนายพลมา เขาก็นึกถึงมาเยียมเยียน และ

บอกว่าเงินไม่ได้เอามา แต่ช่วยสร้างศาลาหนึงหมืนบาท จะส่งมาภายหลัง เห็นไหมนี มันก็ได้ทุกวันนะครับ 
คนดีมีปัญญาจิตมันงอก คนไม่ดี ไม่มีปัญญาจติมันขาดนะ ทําไม่ดีจิตขาด หมดอาลัยตายอยากเลยก็

กลายเป็นเศษมนุษย์ บุรุษโคมลอย อันนี ไม่ใช่ว่าผมจะพูดในวันนี นะครับ พูดมานานแล้ว 
พูดถึงเรืองพระเครืองรางของขลัง บางกรุเก่าจริงนะครับ ไม่มีคนนิยม ไปถามกรุใหม่ทีคนนิยมซิ เรา

ก็เลือกเอาซิ เลือกกรุเองเอง พระทีไม่เอาเหนือเอาใต้ ท่านไปตามอย่างได้หรือ ถ ้าท่านทําอย่างนั น ท่านจะ

ไม่ได้ดี จะไม่มีปัญญา 
คนทีดีมีปัญญา เขาจะสํารวม สังวรระว ั ง เชาวนจิตมันเกิดนะครับ “หนามแหลมใครเสียม มะนาว

กลมใครกลึง” คนทีมีโหวงเฮ้ง มันไม่เสียหรอกครับ คนทีมีโสฬส มีเลข ๑๖ อยู่ในตัวบุคคลใด คนนั นดีหมด

ทุกคน จะเป็นฆราวาสก็ดีหมด ถ้าพูดถึงหมอดูมีเลขโสฬส มีเส้นผ่านศูนย์นั น รับรองดีทุกคน ถ้าเส้นนั นมัน

ไม่เอาไหนก็เอาดีไม่ได้ เส้นมันคด 
ผมเคยพูดเคยสอนอยู่เสมอว่า เส้นชีวิตมันคดทุกคน แต่ต้องทําให้มันตรง จิตมันขึ นๆ ลงๆ ด้วย

พรหมลิขิตมันขีดขั น เดียวขึ นเดียวลง เดียวดี เดียวช ัว นันแหละคือพรหมลิขิต จิตของเรามันคด กําหนดได้ 

ใช้สติปัฎฐานสีซิครับ เจริญสติอยู่ กําหนดซิครับ 
ถ้ากําหนดได้เส้นตรงนะครับ จะไม่ขึ นๆ ลงๆ นั น หรือพรหมลิขิต จงทําดีให้แก่ดวง อย่าไปนังคอย

ดวงให้มันด ี
คนเราต้องมีดีหลายด้าน มีสิงแวดล้อมหลายอย่าง มีความรู้รอบตัวหลายอย่าง ไม่ใช่รู้อย่างเดียวทีเขา

รู้กันนะ ต้องรู้ให้รอบตัว เขาเล่นหวยกัน เราก็รู้นะ ความรู้รอบตัวนะสําคัญความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด รู ้

อะไรล่ะจะเท่ารู้วิชา 
ดังคํากลอนสุนทรภู่ “อันข้าไทได้พึงเขาจึงรัก แม้ถอยศักดิสินอํานาจวาสนา เขาหน่ายหนีมิได้อยู ่คู่

ชีวา แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ”  
มีวิชาติดมากับตัวดีนะครับ ปัญญาติดมากับตัว ความรู้อยู่ในตํารา ใครอยากได้วิชาศึกษาเองเอง 

ได้ผล 
สําคัญวิชาอะไรกันหนอ แต่สู้รู้วิชาเอาต ัวรอดเป็นยอดดี รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ขอฝากไว้ด้วย

นะ จะได้รอดพ้นอันตรายนะ อย่าไปโง่ อย่าไปโผล่ให้เขาเห็น 
หยิงโยโสแมงป่องก็ไม่ดี ผู้ใหญ่ให้ของไม่เอาจองหองจริงๆ ไม่เอาเหนือเอาใต้เลยพวกจองหอง นี

ผมโดนด่ามาอย่างนี  ผมมาเล่าถวาย 



หลวงพ่อเดิมเคยด่าผม ให้คาถาเลียงช้างไม่เอา คาถาต่อช้างป่า คาถาช้างตกนํ ามัน ไม่เอาครับ ตอน

นั นผมเตรียมจะสึกแล้ว ผมเอาคาถาผู้หญิงบทเดียว หลวงพ่อเดิมพูดทันที “เจ้านีหยิงโยโส แมงป่องจองหอง

นี ผู ้ ใหญ่ให้รู้ นีว่าเหตุการณ์จะต้องเอาไปใช้ ยังจองหองอีกหรือ” นีผมเคยโดนด่ามาก็เล่าถวาย 
ปู ่ ผมสอนว่า “สมองหมา ปัญญาควาย” ผมโดนด่ามาอย่างนี  นีเล่าถวายท่าน สิงละอันพันละนอ้ย 

ท่านจะจําไปได้ข้อเดียว ผมก็พอใจ ย ังได้แบบอย่างของวัดไปใช้บ้าง ท่านคงได้แน่นะครับ 
เอาละท่านจะรักผมต่อภายหลัง เมือท่านมีทุกข์นําตาไหล จึงจะคิดถึงหลวงพ่ออัมพวัน ท่านไป

สบายอาจจะลืมเลย ไม่กลับมาก็ได้ ผมไม่ว่าหรอก แต่ไปมีทุกข์แล้วก็กลับมาเถอะครับ ถ้าไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ กลับมา ผมจะช่วย 
“เดียว” ไม่มีนะ ไปสอนลูกหลานท่านในอนาคต อย่าเดียว รับรองท่านเป็นเศรษฐี จะค้าขายก็มั งมี

ศรีสุขนะครับ นีแหละท่านผู ้มีปัญญาทุกท่าน โปรดโยนิโสมนสิการ พิจารณาด้วยปัญญาของท่านเอง 
ผมมีความปรารถนาดี อยากให้ดีทุกองค์ สึกหาลาเพ”ศ”ไป อยากให้ลูกศิษย์มีบ้านใหญ่ บ้านโต

อย่างกับรั วอย่างกับว ั งอย่างกับว ัดทั วกันทุกท่านเทอญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันชําระหนีสงฆ์ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

๓๑ ธ.ค. ๓๒ 
 
 ว ันนี เราโชคดี ได้มีโอกาสทําบุญสินปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพือให้หมดเสนียดจัญไร เพือไม่มีเวรกรรม 

มีแต่บุญวาสนาส่งเสริมชีวิตตลอดไป 
 ท่านสาธุชนทั งหลาย โปรดไปตัวเปล่า มาตัวเปล่า อย่าให้เป็นหนี ใครติดตัวไป ขอให้ปลอดภัย

ตลอดปี ๒๕๓๓ จะได้มีความสุขความเจริญยิงๆ ขึ นไป 
 ขอท่านผู ้ใจบุญ โปรดหลุดพ้นเสียจากหนีสินในตัวเอง คือ กิเลสนิทรา ราคัคคิ โทสัคคิ โมหัคคิ  

โปรดทิงทอดมันเสียด้วย อโหสิกรรม อย่าได้เก็บไว้ในจิตใจให้เศร้าหมองต่อไป ประสบพบแต่โชคดี มี

ปัญญา ตลอดปีใหม่ตลอดกัลปาวสาน 
 ว ันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ ใกล้จะสินปีอีกไม่กีชั วโมง จะถึงพุทธศักราช ๒๕๓๓ เราจะได้

ประกอบมงคลพิธีอ ันยิงใหญ่ คือ การใช้หนีสงฆ์ 
 ได้อาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทใหญ่ ทีพระพุทธเจ้าทรงแสดง มีคนฟังอยู่ ๕ คน คือ   

ปัญจวัคคีย์ เรียกสั นๆ ว่า “ธรรมจักร” ได้ขยายผลวิเศษกว้างขวางตั งแต่โลกมนุษย์จนถึงพรหมโลก เพราะ

อาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบรมศาสดา เราได้อาศ ัยแสงสว่างจากพระธรรมส่องทางชีวิต จึง

เป็นหนีพระพุทธเจ้ามามากมายหลาย เป็นหนี พระพุทธเจ้าย ังไม่พอ ย ังเป็นหนี พระเดชพระคุณองค์

มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทีเราได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มโพธิ ทองของพระองค์ด้วยความสุข ความเจริญอย่างหา

ประมาณมิได ้
 นอกเหนือจากนั น เราย ังเป็นหนี บุญคุณผู้หลักผู ้ใหญ่ ทีปลุกปลํ าบํารุงเราให้เติบใหญ่ มีหลักฐาน มี

ยศฐาบรรดาศักดิ  เราจึงเป็นหนี บุญคุณของท่านเหล่านั นอีกไม่ใช้น้อย เราก็ต้องตอบแทนท่านด้วยการสนอง

พระเดชพระคุณให้เป็นทวีคูณ 
 หนีบุญคุณอันยิงใหญ่เหลือจะนับจะประมาณนั น คือ หนีพระคุณของบิดา – มารดา 
 ท่านพังเพยเปรียบเทียบสั งสอนมาสองพันกว่าปีแล้ว ว่าจะเอาท้องฟ้าหรือแผ่นดินมาเป็นกระดาษ 

เอาเขาพระสุเมรุมาศมาเป็นปากกา จะเอานํามหาสมุทรเป็นนําหมึกวาด ก็ไม่สามารถจารึกพระคุณของบิดา

มารดาไว้ได้ เพราะนํ ามหาสมุทรจะเหือดแห้งหมด ก่อนทีจะจารึกพระคุณบิดามารดาได้จบสิน 
 คนอืนทีเป็นเพือนทีรักจนยอดหัวใจก็ย ังมีโทษต่อตัวเรา รักเราไม่จริงเหมือนบิดามารดา เขาพึงเรา

ได้ เขาจึงมารักเรา ของฝากกลอนสุนทรภู่ไว้ในทีนี 

    อันข้าไทได้พึงเขาจึงรัก  
    แม้ถอยศักดิสินอํานาจวาสนา 
    เขาหน่ายหนีไม่ได้อยู ่ คู ่ชีวา 
    แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ 



 หนีบุญคุณพ่อแม่เมือครั งอดีตชาติ เมือชาติก่อนก็ย ังใช้ไม่หมด มามีพ่อแม่ในชาตินี ก็ย ังใช้ไม่หมด 

ตายจากชาตินี ไป มีพ่อใหม่แม่ใหม่ชาติโน้น อนาคตก็ย ังใช้ไม่หมดสินอีก 
 นีแหละท่านทั งหลายเอ๋ย เป็นหนี บุญคุณพ่อแม่มากหลาย ย ั งจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึกรามมาเป็น

ของเราอีกหรือ ตวัเองก็พึงตัวเองไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้แล้ว เป็นคนอัปรีย์จ ัญไรในโลก

มนุษย์ ไปทวงหนีพ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว เรียนสําเร็จแล้ว ย ังช่วยต ัวเองไม่ได้ มีหนี ติดค้าง รับรองทํามาหากิน

ไม่ขึ น 
 นอกเหนือจากนั นย ังเป็นหนี ตัวเอง ต ัวเองเกิดมาแสนจะลําบากกาย ล ําบากใจ กว่าจะเจริญว ัยช ันษา 

มีอายุเหยียบย่างมาถึง ๔๐ – ๕๐ ปีก็ยาก ไม่นึกถึงบุญคุณตัวเอง เลยตัวเองก็ไม่สงสารต ัวเอง ไม่รักตัวเอง ทํา

ชั วช้าสามานย์ กินเหล้าเมาสุรา นีคนประเภทไม่รักต ัวเอง 
 คนไม่ทํากิจวัตร ไม่ปฏิบัติหน้าที ไม่รับผิดชอบ แปลว่าคนนั นเกลียดตัวเอง กินเหล้าเมาสุรา เล่นการ

พนัน เทียวเสสรวลฮวลฮา กินโต้รุ่ง พ่อแม่ก็เสียใจ ย ังไปว่าพ่อแม่ ไปทวงหนี  เอาทรัพย์สมบัติพ่อแม่มาฉุย

แฉกแตกราน นีคือลูกสะสมหนี  ไม่ยอมใช้หนี ละ 
 วิธีใช้หนีพ่อแม่ไม่ยากเลย ลูกหลานเอ๋ย จงสร้างความดีให้กับตัวเอง และก็เป็นการใช้หนี ต ัวเองนี

เป็นเรืองสําคัญ ตัวเรา พ่อให้หัวใจ แม่ให้นํ าเลือดนํ าเหลืองแล้วอยู่ในต ัวเรา จะไปแสวงหาพ่อทีไหน จะไป

แสวงหาแม่ทีไหนอีกเล่า 
 คนใช้หนีตัวเอง คือ สร้างความดี ละความชั ว เว ้นอบายมุข การหาความสุขในอบายมุขเป็นการสร้าง

หนีตัวเอง ทุคติ ปาฏิกังขา ตายไปนรก มีหนี ติดไปด้วย หนีบุญคุณไม่มีหมด ต้องติดตามไปทวงหนี ท่าน

ทั งหลายในอนาคต ถึงไปตกนรกอยู่ในคุกตะราง หนี สินก็ตามไปทวงอีก เว ้นแต่ผู้ทีเป็นบัณฑิต เขาจะไม่ทวง 

เพราะคนไปติดตะราง คนอยู่ในกองทุกข์ไปทวงไม่ได้ เพราะไม่มีจะให้ อย่าไปทวงเขาเลยนะ เป็นทุกข์

เปล่าๆ 
 ถ้าใช้หนีตัวเองได้ ก็สร้างความดีเพิมขึ น ความชั วก็ออกไป หนี สินผูกพันอย่าให้อยู่ในจิตใจ สุคติ 

ปาฏิ-กังขา หนี หมดไปสวรรค์ หนี ยังมีอยู่ก็ต้องไปนรก  
 คนทีรักตัวเอง ต้องใช้หนี ตัวเอง พระพุทธเจ้าสอนว่า อัตตาหิ อัตโนนาโถ ตนเท่านั นเป็นทีพึงของ

ตน 
 กงเต๊กเขาย ังทิ ง ๔ บ่อ เอาไปใช้หนี เก่า เอาไปฝากไว้ เอาไปฝังไว้ เอาไปทิ งเหว อย่างนี นะ 

๑. ใช้หนีเก่า คือ ตอบแทนพ่อแม่ของเรา 
๒. ฝังไว้ หมายความว่า เอาไปให้พวกยากจน อาจจะไม่ตอบแทนก็ช่าง 
๓. ฝากไว้ เอาไปช่วยเขาเลี ยงดูอุปการะลูกเด็กเล็กแดงของเรา โตขึ นเขาก็จะใช้หนี เลี ยงดูเราต่อไป

ในอนาคต 
๔. ทิงเหว ก็กินทุกว ัน กินเข้าไปไม่รู้จักเต็ม คือเอาไปทิ งเหว กินเข้าไปแล้วย ังไม่ได้ทํางาน ย ังไม่มี

กิจกรรมให้ดี ก็เป็นหนี ตัวเองต่อไป 



โลกมนุษย์นี  มีมนุษย์ใจสูง ขี เกียจ ไม่มีเพือน ไม่มีเงิน เพราะไม่มีงานทํา งานคือเงิน เงินคืองาน

บันดาลสุข จงทํางานให้สนุก มคีวามสุขในการทํางาน เงินไหลนอง ทองไหลมา 
คนเกิดมาดี มีปัญญา คนนั นอยู่รอดปลอดภัย คนไหนปฏิบัติธรรมไปรอดแน่ คนไหนไม่มีคุณธรรม 

ไม่ปลอดภัย ถึงมีความรู้สูงอย่างไร ก็เอาตัวไม่รอด 
ถ้าเราใช้หนี ตัวเองด้วยการทํางานให้แก่ตัวเอง ทํางานในการเรียนหนังสือ ทํางานในการสร้าง

หลกัฐานขึ นมา อย่างนีใช้หนี ตัวเอง เกิดมาอย่าให้เสียชาติเกิด ถึงจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็ตาม พยายามสร้าง

ความดีเป็นการใช้หนี ตัวเอง มีความหมายอย่างน ี
เมือสมัยอาตมาเป็นเด็กอยู่ทีว ัดศรัทธาภิรมย์ เขาเรียกวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ เวลาไปวัด ยายก็ให้นํา

ก้อนดินใส่กระบุงหาบไปทุกวันพระ ถามยายว่าเอาไปทําไม ยายบอกว่า เอาไปใช้หนีสงฆ์นะ หลาน 
หนีสงฆ์เป็นอย่างไร ยายอธิบายให้หลานฟงัซิ ยายบอกว่า เออ! หลานเอ๋ย เราไปเหยียบดินวัดติดเท้า

กลับมา เป็นหนีสงฆ์ เราจึงต้องเอาก้อนดินไปใช้หนี วัด 
เดียวนี ไม่ต้องแล้ว เอาควายไปเลี ยงในว ัดต ัดต้นไม้ว ัดเลย พอพระท่านพูดขึ นก็ทะเลาะกับพระ คน

ประเภทนี เป็นลูกศิษย์เถรเทวทัต ลงนรกโลกันต์ ถูกลมเกย์พัด ถูกไฟไหม้ ถูกโจรกรรม ถูกกฏแห่งกรรม

ลงโทษตายเรียบ ขอฝากท่านไว้ จงสร้างความดีใช้หนีต ัวเอง จึงมีประโยชน์ต่อชีวิต 
คนเราเป็นหนีกันทั งนั นแหละ หนี อะไรหนอทีใช้ไม่มีหมด หนี บุญคุณนะ ท่านทั งหลายผู ้เป็น

บัณฑิตโปรดคิด บุญคุณไม่มีหมด ไปขอยืมเงินเขามา หนึ งพันบาท ใช้ว ั นละร้อยเดียวก็หมด หมดแล้วก็เลิก

กัน 
แต่หนี บุญคุณ โบราณเขาบอกว่า “ซือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ขอฝากท่านทั งหลายไว้ด้วย ถ้า

ซือกินไม่หมด หลั งไหลมาเรือย หนีบุญคุณไม่มีหมดหรอก ไปช่วยเขาทํานา ช่วยบ้านโน้นบ้านนี  เขาจะไม่

ลืมพระคุณเลย 
นอกเหนือจากไปช่วยบ้านอันธพาล มันจะลืมบุญคุณคนได้ ถ้าไปช่วยบ้านบัณฑิตผู ้มีปัญญาแล้ว เขา

จะไม่ลืมพระคุณเลย 
เพราะฉะนั นคนเราจึงไม่ลืมพระคุณบิดามารดา พระคุณอุปัชฌาย์อาจารย์ จะไม่ลืมพระคณุสถานที 

ไม่ลืมพระคุณแหล่งให้เกิดวิชา จะใม่ลืมแหล่งให้เกิดความดี หมั นไปมาหาสู่กัน จะไม่ลืมพระคุณของตัวเอง

ว่าตัวเราเกิดมายาก ต้องสร้างความดีใช้หนี ตัวเอง การทีจะใช้หนีต ัวเองก็สร้างความดีให้มากขึ น ทํางานให้

มากขึ น ทําความดีให้ปรากฎชัด อย่างนี ซิ เรียกว่าใช้หนีตัวเอง 
เดียวนี เราไม่สงสารตัวเองแล้ว กินเหล้าเข้าไป ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ให้มาก็ขาย แจกจ่ายไปหมด ไม่มี

เหลือเลย ตัวเองก็จะขายตัวกิน ขายตัวเองเขาก็ไม่เอาอีก เพราะขี เกียจเช่นนี  ขอฝากท่านสาธุชนเป็นข้อคิดใน

วันใช้หนี สงฆ์ 
ใช้หนีก็ต้องสร้างความดี เป็นการใชห้นี พระคุณศรีรัตนตรัย ใช้หนี พ่อแม่ ใช้หนีต ัวเอง ต้องสร้าง

ความดีให้มันยิงใหญ่ เหมือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดํารัสไว้ในว ันแม่เมือ ๑๐ ปีที

ผ่านมา อาตมาจําได ้



“พ่อแม่ทั งหลายเอ๋ย จงสร้างบ้านเมืองให้ยิงสุข ลูกเอ๋ย จงสร้างชาติให้ยิงใหญ่ ช่วยตัวเองนะ ลูกนะ 

หาวิชาความรู้พึงตัวเองต่อไป” 
ลูกเอ๋ย จงสร้างชาติให้ยิงใหญ่ คือ สร้างตัวเองให้ใหญ่ ให้ปกครองต ัวเองได้นะลูกนะ นี เป็นการใช้

หนีตัวเอง พ่อแม่ก็สร้างบ้านเมืองให้ยิงสุข ไว้ให้ลูกอยู่ ผูกอู่ให้นอน  ให้วิชาความรู้ทุกประการ 
องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมพุทธเจ้า เมือกาลครัง ๒,๐๐๐ กว่าปี พระองค์ทรงเสด็จ

บรรพชา ไม่ได้เอาสมบัติของพระราชบิดาไปเลย ไปแต่ตัวเปล่าๆ ไม่มีอะไรเลย ร้อนถึงพระจักรินทร์เทวราช 

เอาผ้ากาสาว-พัสตร์มาถวาย ทีแม่นําอโนมานที สร้างความดีด้วยการบรรพชา 

พระองค์เป็นโอรสจักรพรรดิ  มีเงินหลายโกฏิ สตางค์เดียวไม่เคยขอพ่อแม่เลย มาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า 

ไปสร้างความดีในโลกมนุษย์ มีชือเสียงโด่งดังมาจนบัดน ี
พระพุทธเจ้าของเรา รวยทรัพย์ รวยชือเสียง รวยความเป็นบรมครูสอนประชาชน ให้ทรัพย์ มี

คุณสมบัติ มีชือเสียง มีความรักต่อกัน ทําให้ว ัดวาอารามรุ่งเรือง ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว สง่างามเพราะความรวย

ของพระพุทธเจ้า แต่พระสงฆ์บางพวกไม่รวย ไม่มีนํ าใจ เพราะเหตุใดใช้หนี ญาติโยม 
พระบรมศาสดา ตรัสแก่พระอานนท์ศรีอนุชาว่า  
“ดูกรอานนท์ บัดนี  อานนท์เอ๋ย เราเป็นนักบวช เป็นหนีชาวแว่นแคว้น เป็นหนีญาติโยมมากหลาย 

ดูกรอานนท์ศรีอนุชา จงใช้หนีโยมเขา จงใช้หนีชาวแว่นแคว้นเขา ใช้ค่าข้าวสุกเขา ใช้ค่าปัจจัย ๔ เขานะ 

อานนท์” 
“ดูกรภิกขเวสงฆ์ผู้ทรงศีลสังวรในพระธรรมวินัย อย่าทําตัวร้ายแรงต่อสังคม ขอพระสงฆ์จงทําตัว

ให้เป็นประโยชน์สุขต่อสังคม กิจกรรมของพระสงฆ์จงเป็นเอกภาพรวมสามัคคีกัน ต ั งแต่บัดนี เป็นต้นไป” 
พระองค์จึงสอนให้พิจารณาปัจจัย ๔ สอนพระภิกษุให้ใช้หนี ญาติโยม ด้วยการพิจารณาปัจจ ัย ๔ มี

จีวร บาตร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช อย่านิงดูดาย บริโภคของโยมโดยไม่พิจารณา 
จีวร ผ้าผ่อนท่อนสไบ ญาติโยมน้อมมาถวาย พระสงฆ์ต้องเคร่งครัดในสีลาจารว ัตร และพิจารณา

ปัจจัยทุกครั งทีใช้นุ่งห่ม  
บิณฑบาต โยมมาใส่บาตร ให้พระสงฆ์ฉัน พระแต่ละรูปก็เป็นหนี โยม แต่ละเม็ดข้าวสุกแล้วทําไม

ไม่ใช้หนีโยม พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้หนีโยมเช่นเดียวกัน 
เสนาสนัง กุฏิทีอยู่ ทีกินสะอาด มาบวชแล้วไม่ใช้หนี โยม ไม่ช่วยกันกวาด ไม่ช่วยกันทํา คนทีไม่

รักษาของเขา เป็นหนีสงฆ์ สงฆ์ก็เป็นหนีประชาชน ไม่ได้รักษาของประชาชนไว้ เป็นสมบั ติของสงฆ์ ให้

คงทนแต่ประการใด เลยก็เป็นหนี สงฆ์เหมือนกัน ไม่ใช่โยมเป็นหนี อย่างเดียวนะ พระสงฆ์เป็นหนีด้วย เป็น

หนีใคร เป็นหนีโยม 
โยมถวาย สังฆทาน ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชยามะ ถวายเป็นของสงฆ์ พระสงฆ์จะใช้ส่วนตัวไม่ได้ 

ต้องเอาไปใช้หนีสงฆ์ เอาไปให้สงฆ์ใช้เฉลียกันไป ด้วย ๔ ประการ 
ส่วนที ๑ ถวายพระพุทธเจ้าส่วนหนึง  
ส่วนที ๒ ถวายสงฆ์ทีไม่มี – ขาดแคลน 



ส่วนที ๓ ถวายผู ้ทรงศีลทรงธรรม 
ส่วนที ๔ ถวายแก่เปตชน ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นทักษิณานุปทาน 
เป็นหนี โยมด้วยนะ รับรองกินกับนอน ตายแล้วไปเป็นเปรต พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ตายไปแล้ว

จะไปกินก้อนกรวดก้อนทองแดงในเมืองนรกแน่นอนทีสุด 
เดียวนี  พระทีวัดนีตายไปหลายองค์ กําลังกินก้อนกรวดก้อนทองแดงอยู ่ในเมืองนรก ไม่เคยใช้หนี

โยมเลย ใช้หนีโยมต้องสร้างความดี อย่างนีเป็นการใช้หนีญาติโยม 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อานนท์ศรีอนุชา บัดนี เราเป็นหนี ชาวแว่นแคว้น เป็นหนี ข้าวสุก ข้าวสาร เป็น

หนีปัจจัย ๔ จีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ คิลานเภสัช จะต้องใช้หนี โยมเขา” 
ใช้หนีอย่างไรล่ะ ใช้หนี โดยการสร้างประโยชน์ให้แก่โยมเขา  พฒันาจิตให้โยมด้วย พัฒนา

การศึกษาให้โยมด้วย พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ ให้โยมมีอาชีพการงานด้วย พัฒนาสังคมให้โยมเขาอยู่

อย่างมีความสุข ด้วยเมตตา ปราณี อารี เอือเฟือ ขาดเหลือคอยดูกัน อย่างนี เป็นหน้าทีของพระสงฆ์ 
ฉะนั นท่านสาธุชนโปรดทราบ นีผ้ากราบ เวลาโยมเอาของมาถวาย พระท่านจะรับประเคน ถ้าเป็น

จีวร พระท่านบอกว่า ยถาปัจจะยัง จีวะรัง ปะฏิเสวามิ นีใช้หนี โยมแล้ว จะต้องว่านะ 
ถ้าโยมเอาของมาถวายเป็นบิณฑบาต ก็ว่า ยถาปัจจะยัง บิณฑะปาโต นีย่อๆ ให้ฟัง ใช้หนีโยม ให้พร

โยมนะ 
ถ้าโยมเอาเสนาสนะมาถวาย ท่านจะกล่าวว่า ยถาปัจจะยงั เสนาสนัง ปะฏิเสวามิ ท่านจะใช้หน ี
โยมเอาคิลานเภสัช นํ าผึ ง นํ าอ ้อย นํ าตาล เนยใส เนยแข็งเป็นต้น เป็นเภสัช ก็ต้องว่า คิลานเภสัช นีก็

ใช้หนีโยม ให้พรโยมด้วย โยมทํานํ าปานะมาถวายอยู่ในเขตของคิลานเภสัช ก็ต้องให้ 
พรมนั งอยู่นีเป็นเสนาสนะ เวลานั งลง พระทุกรูปจะบอกว่า ปฏิสังขา โย นิโส เสนาสนัง ปะฏิเสวามิ 

คนทีสร้างพรม เสนาสนะ จะได้บุญ นีใช้หนี ทุกเวลานะ 
พระบางองค์ไม่ใช้หนีก็กินก้อนกรวดก้อนทราย ไปตกนรก บางองค์ตายเป็นพระภูมิก็มี เพราะเก็บ

สมบัติไว้มากมาย ตายไปเป็นพระภูมิเฝ้าเงิน เฝ้าทอง เป็นโสมเฝ้าทรัพย์ ยังงีมีเยอะ ก็ไปเฝ้าทรัพย์กันต่อไป 

เป็นพระพรหมได้อย่างไรหรือ เป็นพระภูมิน่ะถูกแล้ว ไปเฝ้าทรัพย์สมบัติของตนทีได้สะสมมานาน เป็นหนี

กันมากมาย 
นีแหละเวลาพระจะฉัน ท่านก็บอกว่า ปะฏิสังขาโย เวลารับประเคนก็ว่า ยถาปัจจะย ัง นีใช้หนีโยม 

และฉันแล้วก็ใช้หนีโยมด้วย ยถาสัพพี ยถาให้ผี สัพพีให้คน 
กรวดนํ าอย่าไปจับก้นกัน ยถาเปตานังให้แก่เปรต สัพพีติโย หมายความว่าให้พรแก่คน ยถาให้ผี สัพ

พีให้คน ต้องพนมมือรับพร ขอฝากไว้ด้วยในการใช้หนี ในวันนี 
ทีพระบิณฑบาต ต้องสํารวมอินทรีย์ คือ สํารวมสายตาแลดูไปช่วงแอก อย่าเหลียวล่อกแล่กเหมือน

ลิงค่างบ่างชะนี ถ้าไปเรียก “โยม พระมาแล้ว” นีขอทาน! ไม่ใช่บิณฑบาตโปรดสัตว์ พระพุทธเจ้าไม่เคย

สอน พระท่านทํากันเองนะ 



ถ้าเขาไม่ปวารณาอย่างเรียก บางทีเขาปวารณากับเด็กไว้ หนู ถ้าพระมา ยายไม่รู้  เรียกหน่อยนะ อย่าง

นี ได้ ให้เด็กเรียก เราอย่าไปเรียกเองนะ 
พระบิณฑบาตก็วา่ ยถาปัจจะยัง บิณฑะปาโต ตลอดทาง ถ ้าพระไม่ทํา เป็นหนี สงฆ์ เป็นหนี โยม ตาย

ไปตกนรกแน่ 
กิจวัตรพระมี ๑๐ อย่าง คือ ๑. ลงอุโบสถ ๒. สวดมนต์ไหว้พระ ๓. บิณฑบาตไม่พัก ๔. โปรดให้

โยมได้สร้างความดี ๕. กวาดเว็จกุฎี ข ัดส้วมนีเป็นหน้าทีของพระ ถ้าพระในวินัยนี ผ่านเว็จกุฎี ได้กลินเหม็น 

เห็นสกปรก ถ้าหนีเป็นอาบัติโทษ ๖. รักษาผ้าครอง ๗. โกนผมปลงหนวด ตัดเล็บ ๘. อยู ่ปริวาสกรรม ๙. 

ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ ๑๐. พิจารณาปัจจเจกขณะปัจจัยทัง ๔ เป็นต้น 
โยมโปรดทราบไว้ด้วย ไม่ใช่เป็นหนี เฉพาะโยม พระสงฆ์เป็นหนี ตัวดีนัก เอาสองคณูเลย เหมือนรับ

ราชการขาติดโซ่อยู่ ๑ ขาแล้ว ถ้าทําผิด ๑ ขา เข้าไปตะรางเลย พระสงฆ์ก็เหมือนกัน เป็นผู้สอนประชาชน 

เป็นตัวอย่างทีดีของโลกมนุษย์ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้ว ขอฝากไว้ด้วย 
เวลาโยมไหว้พระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ให้พร ถ้ามีทั งโยมหญิงโยมชายกําล ังไหว ้  พระสงฆ์องค์นั นจะ

กล่าวว่า สุขิตาโหตะ ทุกขะปบุญจถะ ขอท่านทั งหลายจงถึงซึ งความสุข ปราศจากทุกข์เถิด 
ถ้าโยนผู ้ชายไหว้คนเดียว ท่านบอกว่า สุขิโต โหตุ ทุกขา ปมุญจตุ ถ้าโยมผู ้หญิงไหว้คนเดียว ท่านจะ

ว่า สุขิตา โหตุ ทุกขา ปมุญจตุ 
นีให้โยมนะ พระบางองค์ไม่ให้เลย เป็นหนีสงฆ์ เป็นหนีพระพุทธเจ้า ตายเป็นเถรเทวทัต กินก้อน

กรวดก้อนทราย เกิดเป็นวัวเป็นควาย ด้วยอํานาจโมหะ ทีไม่รู ้  ไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยนี 
แต่พระสงฆ์องค์ใด ปฏิบัติกรรมฐาน ก็เป็นการใช้หนีสงฆ์ เป็นการอโหสิกรรม หยิบหนอ ฉันหนอ 

เคียวหนอ กลืนหนอ อาหารนี อาตมาเยียวยาให้ช่วยชีวิตอยู่ได้ ๑ วัน อาตมาจะไม่ลืมโยม อาตมาจะใช้หนี โยม

ด้วยการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติได้เมือใด อาตมาจะไปโปรดโยม จะไปเทศน์โปรดโยม จะให้โยมเข้าทางว ัด ให้

โยมมีศีล ให้โยมมีภาวนา ให้โยมไปสวรรค์นิพพาน นีจุดมุ่งหมายทีใช้หนี สงฆ์ 
พระสงฆ์เดียวนี ไม่ค่อยใช้หนีตัวเอง เลยก็ต้องไปเป็นกรรม อย่างตํ าก็สมองเสีย สอนใครไม่ได้ สอน

ตัวเองไม่ได้แล้ว ออกไปสอนคนอืนก็ไม่ได้แล้ว ก็เป็นหนี ตัวเอง ตายไปแล้วก็ลงโลกันต์ เพราะว่าทรยศต่อ

กฎบัญญัติสงฆ์ในทีประชุมด้วย 
เอสาหํ ภันเต สุจิรปรินิพพุตัมปี ทรยศต่ออุปัชฌาย์ ทรยศต่อคู้สวดกรรมวาจาจารย์ ทรยศต่อสงฆ์ใน

ทีประชุมสังฆกรรม ในโรงอุโบสถ 
พูดถึงใช้หนี โยม ขอพูดต่อไปสักหน่อยนะจ๊ะ บวชลูก บวชหลาน อย่าแห่ เป็นหนี สงฆ์ เข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า ต้องสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รําลึกคุณพระรัตนตรัย ลูกนาค แม่นาค พ่อนาค จะได้บุญ 

ไม่ใช่เอาเหล้ามากินกันในเขตขัณฑสีมา ท่านจะเป็นหนีสงฆ์ตลอดชาติ ขอฝากไว้ด้วยนะ 
งานศพพ่อแม่ เอาเหล้าไปกินหน้าศพ เอาการพนันไปเล่นต่อหน้าศพ ทีทํางานพระพุทธศาสนา ที

ทํางานของพระพุทธเจ้า โยมจะต้องลงนรก ดวงวิญญาณไม่ได้รับส่วนบุญ ดวงวิญญาณเกิดไปอยู่บนสวรรค์ 

จะหนีเลย เหลือแค่ซากศพอยู่เหลือเครืองต ั งสักการะ ดวงวิญญาณจะไม่รับบุญและไม่ให้พรแก่ลูกหลาน 



ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย อย่าฝ่าฝืนขืนกระทํา ไม่รักตัวเอง กินเหล้าเมาสุราในเขตขัณฑสีมา และก็

ร้องรําทําเพลง แอ่นหน้า แอ่นหลัง ต่อหน้าองค์พระพักตร์องค์พระพุทธเจ้า ขาดความเคารพ พระองค์มีบวช 

มีแห่ไหม แต่ต้องเดนิทางไกล แรงม้าก ัณฐกะเหาะไป เข้าจึงนิยมเอาม้าแห่นาค เอาอย่างพระพุทธเจ้าบ้าง 
ความจริงเดินมาครึงกิโลเมตร จะแห่ม้าทําไม และมีสัปทน คือ ร่ม เดินทางข้ามทุ่งนามา ๑๖ โยชน์ 

กว่าจะมาถึงว ัดเชตว ัน ก็ต้องมีร่มกาง เข้าเขตแล้วต้องเคารพ ต้องลดร่ม ถอดรองเท้า เข้าในเขตขัณฑสีมา 

เคารพพระพุทธเจ้าเถิด โยมจะไม่เป็นหนีสงฆ์นะ ขอฝากไว้ด ้วย 
หนีบุญคุณของสงฆ์ พระท่านสอนโยมใช่ไหม ก็เป็นหนี สงฆ์ สอนโยมให้สร้างความดี โยมได้

ปฏิบัติกรรมฐาน โยมจะรู้ว่าโยมเป็นหนีสงฆ์ ถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ ก็ไปว่าพระสงฆ์องค์ชี เอาดี

ไม่ได ้
มาว ัดก็มาใชห้นี สงฆ์ สร้างความดีออกจากว ัดไป ไม่ใช่มาหาเรืองกับพระ มาทะเลาะกับพระ มา

จับผิดพระ นั นแหละมาสร้างหนี ในวัดทีเดียว น่าสงสารมาก 
อาตมามานั งนี พิจารณาตั งแต่เดินแล้ว ว่าใครสร้างพรม ปฏิสังขา โยนิโส เสนาสนัง ปฏิเสวามิ คนที

สร้างพรมจะได้บุญ เหมือนหว่านพืช หว ังได้ผล โยมอย่าไปหว่านข้าวบนยอดเขา อย่าหว่านข้าวในป่า คง

ไม่ได้บุญ ไม่ได้พืชพันธุ์ธัญญาหาร แถมเสียข้าวปลูกไปเปล่า ไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใด 
พระเดียวนี ใช้หนี ใคร ปากหมุบหมิบว่ากระไรก็ไม่ทราบ นีแหละอาตมานึกถึงบุญคุณโยมเหลือเกิน

นะจ๊ะ งานศพอาตมารีบให้โรงผีก่อน ใช้หนีโยมเหมือนกัน 
โยมให้ค่าข้าวสุกข้าวสารแต่ละเม็ด อาตมาจะไม่ลืม อาตมาฉันข้าวคนอืนยาก แต่ละเม็ดนีนับหนึงถึง

สิบเม็ด ฉันเข้าไปแล้วจะใช้หนี โยมอะไร โยมทํามาหายาก ทํามาด้วยความลําบากประการใด รู้อย่างไร จะรู้

จริง ทุกสิงน่าเศร้าใจ ดังนั นอาตมาจึงขออธิษฐานจิตให้กล ับมาก่อน ทีคอหักไปนั น อาตมาย ังใช้หนี โยมไม่

หมด โยมส่งปินโต โยมส่งคาวหวาน ย ังใช้หนี ไม่หมดเลย ก็ปฏิภาณตนว่า 
“จะทํางานพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชน จะทํางานสาธุชนให้เป็นผลงานของเรา สิงใดทีไม่

เหลือวิสัยหนึง สิงใดทีไม่ผิดตามวินัยพระธรรมคําสอนหนึง สิงใดไม่ผิดกฏหมายบ้านเมืองหนึง อาตมาจะ

ช่วยหัวยันป้าย” 
ทีหอประชุมว ัดอ ัมพว ัน เสียงไม่ออก ข้างนอกไม่เข้า ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง มิฉะนั นบ้านเมืองเขา

จะปรับเอา ชาวบ้านเขาจะร้องทุกข์ ว ัดนี หูหนวกเหลือเกิน 
เพราะบ้านมีกลุ่มทั งย ักษ์ ทั งมนุษย์ ย ักษ์ไม่ชอบเสียงพระ มนุษย์ชอบเสียงพระ มันก็ทะเลาะกัน 
อาตมาภาพประธานสงฆ์ ขออนุโมทนา อาตมาขอยืนยันกับญาติโยม ปณิธานนี  “จะใช้หนีโยมจน

ชีวิตหาไม่”  
สร้างหอประชุม สร้างศาลาขึ นมา เพือใช้หนี โยมพาลูกหลานมาอบรมนะจ๊ะ พาพีป้าน้าอามาเข้า

กรรมฐาน อาตมาจะได้มีโอกาสใช้หนี โยม ด้วยการสอนกรรมฐาน ให้เอาความดีให้โยม เป็นการใช้หนีโยม 

ค่าข้าวสุก ค่านํ าปานะ ไม่ใช่กินของโยมเปล่าๆ  



ในวันนี  ท่านจะได้ความสุขในอนาคต สองคูณขึ นไป นึกถึงบุญเมือใด ชืนใจเมือนั น นึกถึงศีลเมือใด 

ชืนใจเมือนั น นึกถึงทานการบริจาคของท่าน ท่านจะดีใจเป็นนํ าย ้อยกระบอกตาล ทีละหยด ทีละหยด นํ าตาล

ก็เต็มกระบอกได้ ขอให้หม ั นทํา หม ั นเพียรเวียนขวนขวาย สร้างแต่ความดีเถิด อย่าทะเลาะกันนะ สามีภรรยา

อย่าทะเลาะกันเลย อาตมาเสียใจด้วย อย่าไปตีลูกตีหลาน ด่าลูกด่าหลานเลย ขอบิณฑบาตเสีย 
อยู่ด้วยความชืนใจ อยู่ด้วยความใช้หนีบุญคุณกัน นึกถึงตอนได้ก ัน เกลือก็ว่าหวาน ชวนกันไป

จนกระทั งถึงเมรุ พยายามจูงกันไปถึงสวรรค์นิพพานด ังได้ชีแจงแสดงมา ในการใช้หนีในว ันนี 
อาตมาประธานสงฆ์ขอตังปณิธานต่อหน้าโยม จะทํางานพระศาสนาด้วยความสามารถและจะบูชา

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ด้วยความสามารถและทําด้วยฝีมือของอาตมา

และคณะสงฆ์ ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากกองทุกข์ถึงบรมสุขโดยทัวหน้ากัน 
และโยมก็ปวารณาอาตมาบ้าง จงสร้างตัวเองให้ดี ใช้หนีตัวเองไป จะสําเร็จตามปรารถนาดังได้ชี แจง

ทุกประการ 
อํานาจพรศักดิ สิทธิ ในสินปีนี  จะบันดาลให้ทุกท่านไม่มีหนีสงฆ์ ไม่มีหนีของใครติดตัวท่านไป ท่าน

จะมีแต่ความบริสุทธิใจ จะมังมีศรีสุข เป็นมหาเศรษฐีในโอกาสปีนีตลอดกัลปาวสานเถิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมทหารราบที ๔ กับวัดอัมพวัน 
ร.อ.บุญนาค มูลลา อนุศาสนาจารย ์

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกรมทหารราบที ๔ กับว ัดอ ัมพว ันนั น เกิดขึ นในปีพ.ศ.๒๕๒๘ เรืองนี ผู้เขียน

เองเพิงมารับราชการทีกองทหารราบที ๔ และมีโอกาสนํากําล ังพลเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ

ศีลธรรมนําสุข ร.๔ รุ่นที ๕ เมือ ๑๘ – ๒๗ ต.ค. ๓๒ ซึงได้รับการบอกเล่าทีมาของโครงการนี จาก พ.อ.

เจริญ เนตรแพ รองผู ้บังคับบัญชาการกรมทหารราบที ๔ (ปัจจุบันท่านได้รับการปรับย ้ายให้ไปเป็น

ผู ้อ ํานวยการกองการยุทธการกองทัพน้อยที ๓) ว่า ท่านเป็นผู ้หนึงทีได้ผลักดันให้มีโครงการนี ขึ นมา เพือ

เสนอกับผู ้บ ังค ับการกรมในขณะนั น คือ พ.อ.สมหมาย วิชาวรณ์ (ปัจจุบันเป็น รองผบ.พล.ร. ๔) ก็ด้วยความ

สลดใจทีได้เห็นกําลังพลของท่านติดอยู่ในอบายมุข ซึงกําล ังพลบางนายถึงกับเป็นโรคพิษสุราเรือรัง ทําให้

ปฏิบัติราชการเกิดความบกพร่อง 
 ท่านมาคิดหาวิธีทีจะแก้ปัญหากําล ังพลเหล่านั นอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีนํามาแก้ปัญหาแล้วไม่ถูกจุด จึง

ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ตกได้ จึงมาคิดอีกว่า ทางพระพุทธศาสนานั น พระพุทธเจ้ามีพุทธวิธีทีสามารถ

แก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะหล ักสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ ได้

เป็นอย่างดีทีเดียว จึงคิดแก้ปัญหากําลังพลด้วยพระพุทธศาสนา ท่านได้ปรึกษาแนวทางนี กับอนุศาสนาจารย์ 

และให้อนุศาสนาจารย์ได้ไปสํารวจหาว ัดทีปฏิบัติด ้านวิปัสสนาทีมีคนนับถือ ซึงไม่ไกลไม่ใกล้จากกรม

ทหารราบที ๔ สําหรับอนุศาสนาจารย์ กรมทหารราบที ๔ ในขณะนั น ท่านก็ไม่บอกว่าเป็นใคร เข้าใจว่า

น่าจะเป็น ร.อ.สมัย ศรีสังข์ หรือ ร.อ.อํานวย อูปแก้ว เพราะจากการตรวจสอบแล้วยังไม่ชัดเจน เมือ

อนุศาสนาจารย์ได้รับนโยบายดังนั น ก็ต้องระลึกถึงวัดอัมพวัน เพราะว ัดอัมพว ันนั นไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรม

ทหารราบที ๔ ไปมาได้สะดวก นอกจากนั นยังมีพระวิปัสสนาจารย์ทีมีชือเสียงโด่งดัง มีลูกศิษย์ลูกหาจาก

การปฏิบัติจากสํานักของท่านมีอยู่ทวัประเทศ คือ พระภาวนาวิสุทธิคุณ และอนุศาสนาจารย์กองทัพบก

ทั งหมดก็ผ่านการปฏิบัติจากสํานักของท่าน และเป็นศิษย์ของสํานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว ัดอัมพว ัน

ทั งนั น จึงได้กราบเรียนความประสงค์นี ให้หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณให้ทราบว่า จะจัดกําล ังพลกรม

ทหารราบที ๔ ค่ายจิรประว ั ติ เข้าปฏิบัติธรรมทีว ัดนี  หลวงพ่อท่านก็อนุโมทนาในบุญในกุศลในอันนี   ซึงจะ

เกิดขึ นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของกําลังพลดังกล่าว 
 จากนั นอนุศาสนาจารย์ กรมทหารราบที ๔ จึงได้เสนอให้ผู้บ ังค ับบัญชาทราบ และได้ร่วมกัน

วางแผน และเขียนโครงการนี ขึ นมา โดยให้ชือว่า “โครงการศีลธรรมนําสุข กรมทหารราบที ๔” 
 
ความมุ่งหมายของโครงการ  

เพือให้กําล ังพลได้ศึกษาและปฏิบัติเพือนําไปกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดพลังและความเข้มแข็ง สามารถ

นําไปใช้ในชีวิตประจําว ัน และปฏิบั ติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



วัตถุประสงค์ 
๑. เพือให้ก ําล ังพลเห็นโทษของอบายมุข โดยเฉพาะการดืมสุรา, การเล่นการพนันและการเป็นหนี

สินรุงรัง มีเป้าหมายให้สามารถลด ละ และเลิกในทีสุด 
๒. เพือปลูกฝังและส่งเสริมกําล ังใจ ให้เกิดศรัทธายึดมั นในคุณธรรมของศาสนา และมี

แนวความคิดในการนําธรรมมาพัฒนาจิตใจของตนเอง 
๓. เพือให้รู้จักระง ับกิเลสดว้ยการเจริญกุศลขั นทาน ศีล สมาธิ ในทุกโอกาส 
๔. เพือข ัดเกลากิเลสด้วยการเจริญปัญญาให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง 

วิธีดําเนินการอบรม ฝึกอบรมตามโครงการ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑. กลุ่มทีหนึง ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๒ วัน คือ วันเสาร์ – ว ันอาทิตย์ มีการฝึกวิปัสสนาอย่าง

เดียว ไม่มีภาควิชาการ สถานทีใช้ ว ัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
๒. กลุ่มทีสอง ถือเป็นกลุ่มเร่งด่วนอ ันดับแรก แบ่งออกเป็น ๒ ขั นตอนคือ 

ขันตอนที ๑ ภาควิชาการ 
ก. การศึกษาอบรมตามหลักสูตร ใช้เวลา ๑ สัปดาห์ หรือ ๓๕ ชั วโมง 
ข. การจัดให้มีกิจกรรมเสริมในระหวา่งการอบรม เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การ

สมาทานศีล การฟังการบรรยาย การฝึกอบรมสมาธิเบืองต้น 
ค. การจัดพิธีกรรม การถือสัจจะปฏิภาณตนต่อหน้าพระรัตนตรัย 

ขันตอนที ๒ ภาคปฏิบัติ คือ การฝึกและการพัฒนาจิตนอกสถานที 
ก. นํากําล ังพลทีเข้ารับการอบรมมาแล้วตามข้อ ๑ เข้าค่ายรับการฝึกโดยกําหนดทีว ัด

อ ัมพว ัน 
ข. จัดให้มีการถืออุโบสถศีลและฝึกอบรมทางจิตเฉพาะ โดยใช้หลักวิปัสสนา

กรรมฐานตลอดเวลาทีเข้าฝึกอบรม 
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. กลุ่มหนึง นายทหาร นายสิบ ผู ้มีจิตศรัทธาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
๒. กลุ่มทีสอง นายทหาร นายสิบ ซึ งผบ.หน่วยระดับ ผบ. ร้อย. ขนึไปพิจารณาคัดเลือก 

 
หน่วยเข้าการรับอบรม 

๑. กองร้อยขึ นตรง กรมทหารราบที ๔ 
๒. กองพันทหารราบที ๑ กรมทหารราบที ๔ 
๓. กองพันทหารราบที ๒ กรมทหารราบที ๔ (หน่วย ๑ – ๓ ตั งอยู่ในค่ายจิรประว ั ติ อ.เมือง จ.

นครสวรรค)์ 
๔. กองพันทหารราบที ๓ กรมทหารราบที ๔ (ตั งอยู่ทีค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.

พิษณุโลก) 



๕. กองพันทหารราบที ๔ กรมทหารราบที ๔ 
๖. กองพันทหารราบที ๕ กรมทหารราบที ๔ (หน่วย ๔ – ๕ ตั งอยู่ในค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.

ตาก) 
นอกจากนั นย ังมีหน่วยใกล้เคียงส่งเข ้าร่วมปฏิบัติอีกด้วย 

 
การดําเนินการฝึกอบรม 
 โดยการจัดตั งกองอํานวยการฝึกอบรมขึ น โดยให้มีผู้อ ํานวยการฝึก คือ ผู ้บ ังค ับการกรมทหารราบที 

๔ (คนเก่า พ.อ.สมหมาย วิชาวรณ์, คนปัจจุบัน พ.อ.ชลอ ทองศาลา) รองผู ้อ ํานวยการฝึก, ผู ้ ช่วยผู ้อํานวยการ

ฝึก, นายทหารโครงการ, ผู ้ควบคุม, ผู ้ช่วยผู ้ควบคุม, เจ้าหน้าทีเสนารักษ์ และเจ้าหน้าทีประจํากองอ ํานวยการ

ฝึก โดยเจ้าหน้าทีเหล่านี  ตั งแต่นายทหารโครงการลงมา จะร่วมอยู่ปฏิบัติร่วมกับผู ้เข ้าปฏิบัติตลอดห้วงการ

ปฏิบัติ โดยเฉพาะนายทหารโครงการนั น จะต้องเป็นระด ับผู้บังคับกองพันขึ นไป จึงนับว่าโครงการนี ได้มีผู ้

หล ักผู ้ใหญ่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมปฏิบัติดว้ย เพือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู ้ เข้าปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
 
การดําเนินการ  

ได้ด ําเนินการมาแล้ว จํานวน ๕ ครั ง (๕รุ่น) (ตั งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒) มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 

รวมทั งสินจํานวน ๒๘๗ นาย โดยเฉพาะรุ่นที ๕ ซึงได้เข้าปฏิบัติตั งแต่ ๑๘ – ๒๗ ต.ค.๓๒ นั น นับว่าเป็น

รุ่นทีโชคดีทีสุด เพราะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระปิยมหาราช เนืองในวันปิย

มหาราชด้วย ได้เห็นพิธีทีถูกต้อง และได้รับเหรียญพระปิยมหาราชจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณด้วย 
 
ผลทีได้จากการปฏิบัติ ระหว่างทีมีการปฏิบัติ จะให้มีการประเมินผลดังนี 
 ๑. ให้นายทหารโครงการ, ผู ้ ช่วยนายทหารโครงการ, ผู ้ควบคุม และผู้ฝึกอบรมว ัดผลด้วยการติดตาม

สังเกตผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละวัน 
 ๒. ออกแบบสอบถามให้ผู้เข้ารับการอบรม กรอกข้อความก่อนจบการอบรม ๑ วัน เพือมอบแก่ทาง

วัด ๑ ชุดส่งกรมทหารราบที ๔ จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. การรายงานผลการฝึกอบรม ให้หน่วยทีส่งกําล ังพลเข้ารับการอบรมส่งให้กรมทหารราบที ๔ 

ทราบทุกเดือน 
 ในวันปิดการอบรมการปฏิบัติธรรม ผู้บังคับการกรม และหน่วยขึ นตรงจะนําผ ้าป่าซึงจะมีทั งเงิน

และข้าวสาร มาทอดถวายเพือเป็นทุนในการปฏิบัติธรรมต่อไป 
 เป็นทีน่ายินดีอย่างยิงว่า จากการสํารวจและประเมินผล กําล ังพลทีเข้าปฏิบัติธรรมทีสํานักว ัดอ ัมพ

วันของกรมทหารราบที ๔ มีกําลังพลทีสามารถเลิกอบายมุขได้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะสุรา บุหรี จํานวน 

๔๘ นาย และสามารถลด ละสุรา บุหรีได้จํานวน ๑๔๗ นาย และทีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในชีวิตประจําวันอีก

เป็นจํานวนมาก 



 สรุปแล้วการปฏิบัติธรรมตามโครงการศีลธรรมนําสุข ของกรมทหารราบที๔ ทัง๕ รุ่น ได้ผลเป็นที

น่าพอใจเป็นอย่างดียิง โดยเฉพาะผลในการเสริมสร้างกําลังใจ ในอันทีจะละเว้นความชัว ทําคุณงามความดี 

ซึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว หน่วย และแก่ประเทศชาติ การแก้ปัญหาด้วยหลักภาวนาตาม

นโยบายของกองทัพบกนี นับว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดทีเดียว เพราะเมือบุคคลเกิดสํานึกในคุณธรรม

ด้วยตนเองแล้ว จะเกิดศรัทธาอ ันเกิดจากจิตใจ เข้าถึงจิตใจโดยไม่ต้องมีใครบังคับ ไม่มีการลงโทษหรือล่อ

ด้วยอามิสสินจ้างใด  ๆทั งสิน อยากจะละชั ว กระทําความดีด้วยตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์กําลังพลทีเข้าปฏิบัตินัน เขายอมรับว่าเขามีแนวคิดใหม่ๆ ในทางสร้างคุณงาม

ความดี เป็นวิธีดําเนินการปกครองตนเองทีเยียมยอด การดําเนินงานต่อไปตามโครงการนี  จึงเป็นการทําให้

กําล ังพลได้เข้าถึงธรรมโดยแท้ และบุญกุศลอ ันนี ก็น่าจะได้แก่ผู ้บ ังคับบัญชาด้วยเช่นกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกับวัดอัมพวัน 
สุทิน สุวรรณมาศ

 
 
 ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไว้ใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนตลอด ๓ ปี ในหลักสูตรกําหนดให้เรียนทั งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติกรรมฐาน ซึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรียังขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในพระ

ธรรมคําสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแตกฉาน ตลอดจนกระทังแนวทางในการทีจะ

ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคําสังสอนเพือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนสามารถนําไปใช้ให้

เกิดความสงบสุขในการดํารงชีวิตของตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาหาแนวทางในการทีจะปลูกฝังทัศนคติทีดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา จึงเสาะ

แสวงหาแหล่งทีให้ความรู้ทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกรรมฐาน ได้รับคําแนะนําจากนางสาวดรุณี ญาณวัฒนา

ว่าทีว ัดอ ัมพว ัน  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นสถานทีปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั วไป มีความสะอาดร่ม

รืน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องนํ าห้องส้วมเป็นจํานวนมาก พอทีจะรับนักศึกษาทีจะเข้ารับการอบรมและพักใน

วัดได้ ข้าพเจ้าและนางสาวดรุณี ญาณว ัฒนา จึงได้ไปติดต่อขอคําแนะนําจากพระครูภาวนาวิสุทธิ


 เจ้า

อาวาส หรือทีบุคคลทั วไปเรียกท่านว่าหลวงพ่อจรัญ ท่านได้เมตตากรุณาต่อวิทยาลัยฯ อย่างมาก โดยท่าน

เป็นผู ้วางโครงการ เป็นวิทยากรและจัดหาวิทยากรเพิมเติมให้ ในปีการศึกษานี  วทิยาลัยฯ จึงได้จัดนักศึกษา

ระดับปวช. ๓ ทุกชั นทุกแผนก รวม ๒๓๐ คน มาเข้ารับการศึกษาอบรม ตั งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. 

และพักค้างคืนทีว ัดระหว่างว ันที ๑๘ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นเวลา ๖ ว ัน 
 ในวันแรกทีเริมเข้าปฏิบั ติธรรม คณะครู – อาจารย์ผู ้ควบคุม มีความกังวลและหนักใจในเรืองกิริยา 

มารยาท การเดิน การพูดคุย การไม่ตรงต่อเวลา การรับประทานอาหาร การอยู่ร่วมกันในทีพัก ฯลฯ ของ

นักศึกษาเป็นอย่างมาก แต่เมือเข้าว ันทีสองของการอบรม ทุกอย่างทีเป็นเรืองหนักใจของครูอาจารย์ที

ควบคุมก็ผ่อนคลายลง และดีขึนตามลําด ับ ทั งนี เพราะด้วยความสามารถของวิทยากรประจ ําวัดอ ัมพวัน ซึง

ได้แก่ อุบาสิกายุพิน บําเรอจิต และ พันโทวิง รอดเฉย ทีให้การอบรม และเสนอแนะว่าผู ้มาปฏิบัติธรรม ต้อง

มีคุณลักษณะทีดีงามอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิงหลวงพ่อจรัญ ท่านมีวิธีการทีจะชี แนะให้นักเรียนรู้ถึงความมี

โชคดีทีมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วย ังได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับนี  ในขณะทีเด็กอีกหลายคน

ไม่มีโอกาส เนืองจากผลบุญกรรมของแต่ละคนทีได้สร้างไว้ เมือมีโชคดีอย่างนี แล้วก็ให้เร่งกระทําความดี

สะสมไว ้
 จากการทีนักศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมรุ่นนีแล้ว ทางวทิยาล ัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที

นักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกับท่านทีมีความรู้อย่างแท้จริง ในสถานทีทีมีความพร้อมทั งทางด้านว ัตถุและ

                                                


 อดีตผู้อ ํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปัจจุบันเป็นผู ้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 


 พระภาวนาวิสุทธิคุณ 



จิตใจ ทําให้ได้รับผลในการศึกษาหาความรู้ และการปฏิบัติธรรมในพระธรรมคําสั งสอนเป็นอย่างมาก 

วิทยาลัยฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏบิัติว่านักศึกษาทุกคนจะต้องได้ไปปฏิบัติธรรมเพือพัฒนาจิตใจและ

จริยธรรม ทีวัดอัมพวัน อย่างน้อยคนละ ๑ ครั ง ซึงทางวิทยาลัยฯ ได้จ ัดให้มีการอบรมนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน

นี  (ปีการศึกษา ๒๕๓๒) นางสาวประดับ มุ่งกําจัด เป็นผู ้อํานวยการฯ ด ําเนินการสืบต่อมา รวม ๒๒ รุ่น 
 ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ วิทยาลัยฯ ย ังได้ดําเนินการตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษาเกียวกัยการ

พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ทั งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจ

และจริยธรรม ให้กับคณะครู – อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในระหว่างว ันที ๔ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ รวม 

๔ ว ัน ณ ว ัดอ ัมพว ัน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ วิทยาลัยในกลุ่มสถานศึกษาประเภทคหกรรมศาสตร์ พาณิชยกรรม และ

ศิลปหัตถกรรม เขตการศึกษา ๖, ๑๒ คณะกรรมการกลุ่ม ซึงข้าพเจ้าในขณะนั นดํารงตําแหน่งผู้อ ํานวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานกลุ่มฯ ได้พิจารณาเห็นควรทีจะได้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับลูกจ้างทุกประเภทของทุกวิทยาลัย โดยมอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นผู ้วางโครงการ

และประสานงาน จึง 
ได้จัดโครงการอบรมออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๘ ว ัน รุ่นแรกระหว่างว ันที ๒๗ กันยายน ถึงวันที ๔ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๓๐ รุ่นทีสองระหว่างวนัที ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ทั งนี เพือไม่ให้การปฏิบัติงานตามหน้าทีใน

สถานศึกษาต้องหยุดชะงัก ผลทีได้จากการอบรมเป็นทีน่าพอใจ คือ ทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที ขยัน

และเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึน หลายคนสามารถละเว้นการดืมสุราได้โดยเด็ดขาด ซึงก่อให้เกิดผลดี

ต่อหน้าทีราชการและชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างมาก 
 ด ังนั นในปีการศึกษา ๒๕๓๒ สถานศึกษาในกลุ่มฯ ซึงมีนางอํานวย ศิริมาศ ผู้อ ํานวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชลบุรี เป็นประธานกลุ่มสืบมา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเป็นผู ้ประสานงาน

และจัดโครงการอบรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ๒ กลุ่ม  
 กลุ ่มที ๑ ได้แก่ ลูกจ้างทุกประเภท ซึงแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น 
  รุ่นที ๑ ระหว่างว ันที ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๒ รวม ๕ ว ัน 
  รุ่นที ๒ ระหว่างว ันที ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒ รวม ๕ วัน 
 กลุ ่มที ๒ ได้แก่ ครู อาจารย์ทีทําหน้าทีหัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ระหว่างวันที ๓ – ๗ มกราคม ๒๕๓๓ รวม ๕ วัน  
 การปฏิบัติธรรมตามโครงการของคณะครู – อาจารย์ ลูกจ้างทุกประเภท และนักศึกษาต้องไปพัก

ค้างคืน ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว ซึงได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมอย่างดียิงและพร้อมเพรียงกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของครู – อาจารย์ และลูกจ้างทุกประเภท ได้เสนอให้มีการอบรมเป็นประจําทุกปี 
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๓ กรมอาชีวศึกษาเปลียนแปลงการจ ัดต ั งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ โดยรวม

วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสารพัดช่าง และศูนย์ฝึกวิชาชีพ เข้าเป็น



กลุ่มเดียวกัน ข้าพเจ้าหว ังว่าคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ จะได้พิจารณานําโครงการอบรมนีบรรจุเข้าไว้ใน

โครงการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการเข้าอบรมจริยธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
วันทีเข้าอบรม ระยะเวลา รายการ 

อบรมภาคปฏิบัติ

ธรรม 

จํานวนผู้เข้า 
รับการอบรม 

ชั น 

๒๕๒๘ 
๑๘  – ๒๓ มี.ค. 
๒๘ – ๓๐  มิ.ย. 
   ๙  – ๑๑  ส.ค. 
๒๓ – ๒๕ ส.ค. 

๑๓  – ๑๕  ก.ย. 
๒๗ – ๒๙  ก.ย. 
  ๓  –  ๑๐  ต.ค. 
  ๘  –  ๑๕  ธ.ค. 

 
๖ วัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 

๘ ว ัน 
๘ ว ัน 

 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 

 
     ๒๓๐ คน 
     ๑๒๒ คน 
       ๑๑๑ คน 
      ๑๔๕ คน 
        ๘๔ คน 
      ๑๙๗ คน 
        ๙๒ คน 
      ๑๓๘ คน 

 
ปวช. ๓ 
ปวช. ๑ 
ปวช. ๑ 
ปวช. ๒ 
ปวช. ๓ 
ปวช. ๒,๓ 
ปวส. ๒ 
ปวช. ๓ 

๒๕๒๙ 
๑๔ – ๒๑ มี.ค. 
  ๔ –  ๗   มิ.ย. 
  ๔ –  ๖    ต.ค. 
  ๗ – ๑๓  ต.ค. 
๑๘ – ๒๐  ต.ค. 
๑๗ – ๑๙   ธ.ค. 

 
๘ ว ัน 
๔ ว ัน 
๓ ว ัน 
๗ วัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 

 
นักศึกษา 
คณะครู – อาจารย ์
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 

 
      ๑๑๕ คน 
         ๖๐ คน 
        ๗๙ คน 
     ๑๒๘ คน 
     ๑๔๕ คน 

      ๑๑๐ คน 

 
ปวส. ๑, ปวท. ๑ 
 
ปวช. ๑ 
ปวส. ๑. ปวท. ๑ 
ปวช. ๑ 
ปวช.๑ 

๒๕๓๐  

 ๑๑ – ๑๕  ก.พ. 
๒๐ – ๒๔  ส.ค. 
๒๙ – ๓๑  ส.ค. 
๒๗ ก.ย. – ๔ ต.ค. 
๑๘ – ๒๕  ต.ค. 

 
๕ ว ัน 
๕ ว ัน 
๓ ว ัน 
๘ ว ัน 
๘ ว ัน 

 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
ลูกจ้างทุกประเภท 
ลูกจ้างทุกประเภท 

 
      ๑๖๗ คน 
       ๑๑๐ คน 
       ๑๐๖ คน 
        ๗๘ คน 
        ๘๘ คน 

 
ปวช. ๑ 
ปวช. ๓ 
ปวส. ๑, ปวท. ๑ 
 

๒๕๓๑ 
   ๓  – ๙     ม.ค. 
 ๑๕ – ๑๗   ก.ค. 
๒๒ – ๒๔  ก.ค. 

 
๗ วัน 
๓ ว ัน 
๓ ว ัน 

 
นักศึกษา 
นักศึกษา 
นักศึกษา 

 
      ๑๗๐ คน 
      ๑๓๐ คน 
      ๑๕๐ คน 

 
ปวช. ๓ 
ปวช. ๑ 
ปวช. ๑, ปวส. ๑, 

ปวท. ๑ 

๒๕๓๒     



   ๓ – ๗     ม.ค.  
   ๒ – ๔     มิ.ย. 
 ๒๑ – ๒๕ มิ.ย. 
 ๑๓ – ๑๗  ก.ย. 
๒๘ ธ.ค. – ๒ ม.ค. 

๓๓ 

๕ ว ัน 
๓ ว ัน 
๕ ว ัน 
๕ ว ัน 
๖ วัน 

นักศึกษา 
นักศึกษา 
ลูกจ้างทุกประเภท 
ลูกจ้างทุกประเภท 
นักศึกษา 

      ๑๓๐ คน 
      ๓๐๐ คน 
        ๕๘ คน 
         ๔๐ คน 
      ๑๖๓ คน 

ปวช. ๓ 
ปวช. ๑ 
 
 
ปวช. ๓ 

๒๕๓๓ 
   ๓ – ๗     ม.ค. ๓๓ 

 
๕ ว ัน 

 
คณะครู-อาจารย ์
เขตการศึกษา๖,๑๒ 

 
        ๙๒ คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จดหมายจากอดีตสามเณรภาคฤดูร้อน
 

สุธิน นิธิไชโย 
  
กราบนมัสการ ท่านพระครูสังฆรักษ์ชูช ัย อริโย 
 กระผมฝากกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ และพระพีเลียงทุกท่าน 
 กระผมกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านพระครูอย่างมาก ทีได้กรุณาส่งเทปมาให้กระผม 

กระผมได้ฟังแล้ว ทําให้กระผมรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปในเหตุการณ์นั นอีกครั งหนึง และกระผมได้

ข้อคิดหลายอย่างหลายข้อทีผมลืมไปแล้วกลับคืนมาด้วย ถ้าจะนับเวลาแล้วก็เป็นเวลา ๑ เดือนเต็มทีกระผม

ลาสิกขาบทมา ไม่ทราบว่าท่านพระครูสบายดีหรือเปล่า ส่วนกระผมสบายดีครับ ไม่เจ็บไข้ ในช่วง ๑ เดือนที

ผ่านมานั น ผมได้พยายามหาเวลาในตอนช่วงเช้าและตอนเย็น สวดมนต์จากหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กทีทาง

วัดแจกให้ แต่บางว ันก็ไม่มีเวลา ส่วนในการนั งวิปัสสนานั น ผมรู้สึกว่าจะทําได้ไม่ดีอย่างตอนทีบวชอยู่และ

ไม่ก้าวหน้าขึ นเลย มีแต่จะลดลงและคงที อาจเป็นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น กิเลสต่างๆ รอบตัวมี

มาก ย ั วยุกิเลสภายในให้เกิดขึนมากกว่าตอนทีบวชอยู่ และอีกอย่างอาจเป็นเพราะผมนั นย ังอ่อนหัดในการทํา

ความรู้จักตนเอง การนังของผมลดน้อยลงมาก แต่ผมก็ย ังปฏิบัติอยู่ในเรืองสติในชีวิตประจําวัน โดยผม

พยายามทําให้มีสติตืนอยู่ตลอดเวลาทียังไม่หลับ ให้มีสติรู้ ตัวอยู่ให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ ซึงรู้ สึกว่าผมต้อง

ใช้เวลาชัวชีวิตนีในการปฏิบัติเพือเพิมสติ การปฏิบัติของผม ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกตัว มีสติเพิมขึน

กว่าเดิมพอสมควร เช่น เมือผมมีอารมณ์โกรธขึ นมา ผมรีบตามดูใจทันที เมือผมรู้สึกตัวว่าเริมโกรธขึ นมานิด

หน่อยแล้ว ผมมาดูใจแล้วรู้สึกว่าใจนี เบาขึนกว่าแต่ก่อนนิดหน่อย อารมณ์โกรธของผมน้อยลง ผมระงับได้ดี

ขึนตัดได้ดีขึน ส่วนในเรืองความโลภนั น ผมรู้สึกว่ายิงเราอยู่ในสังคม กิเลสตัวโลภนี จะมีมากขึ น สิงของ

ต่างๆ มันมีมาก ทําให้เราคอยแต่จะไปชอบไปรักมัน หากใจเราไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีพอแล้วละก็ 

จะต้องหลงเพลิดเพลินตามมันไปอย่างแน่นอน ต ัวผมเองสามารถทีจะลดได้บางสิงบางอย่างทีมันเบาๆ ส่วน

ในเรืองอืนๆ ทีมันรุนแรง ผมคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึงเพือฝึกตนเอง ผมมีความรู้สึกว่าการดํารงชีวิต

ของฆราวาสกับของภิกษุสามเณรนีต่างกันมากๆ การดํารงชีวิตของภิกษุนั นมีแต่ความเบาสบาย ไม่ต้องแบก

สิงต่างๆ ให้หนัก หากมีความสันโดษ พอใจ และไม่มีความโลภ หวังในลาภสักการะแล้ว และตั งใจปฏิบัติ

ธรรม ส่วนชีวิตฆราวาสนั น สิงต่างๆ รอบตัวนั นล้วนบีบค ั นจิตใจของคนเราทีได้รับการฝึกมาไม่ดีให้เป็นไป

ตามมัน ไปจับไปยึดมั นให้เราต้องมาแบกมันไว้ให้หนักโดยเราไม่รู้ต ัว คนเราทุกวันนี จึงหลง เพราะเห็นว่า

สิงทีเราแบกอยู่ทุกวันนี  มันเป็นของดี เห็นว่ามันไม่หนัก เพราะมันถูกกับกิเลสตัณหาของเขา เขาไม่เคยปล่อย

วางเหมือนกับนักปฏิบั ติทุกท่านได้วางอยู่แล ้วในขณะนี ผมหวังว่าสักวันหนึงในอนาคตอันไกล ผมคงมี

โอกาสถึงจุดๆ นั น คือ จุดทีผมได้วางทุกสิงทุกอย่างจนหมดจากใจ ไม่ไปยึดติดกับมัน ซึ งรวมทั งตัวตนอ ัน

ไม่ใช่ของเรา อ ันเน่าเปือยเน่าเหม็นผุพังนี ด้วยครับ 

                                                


 จดัโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับวัดอัมพวัน ปี ๒๕๓๓ 



 ผมขอให้ท่านพระครูช่วยแนะนําสั งสอนผมด้วยนะครับ ในความคิดทีผมเขียนมานี   
 

       ด ้วยความเคารพอย่างสูง 
              สุชิน นิธิไชโย 

           ๑๒๙๙/๙ ถ.กรุงเทพ – นนท์ บางซือ 
          ดุสิต กทม. ๑๐๘๐๐ 

                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


