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ปฏิบัติภาวนาน่ะหรือ?

 ภาวนาแปลว่าทำาให้เกิด ทำาให้มีขึ้น สิ่งที่ไม่มีก็ให้มันมีขึ้น ซึ่ง

เป็นธรรม เรียกว่า “ภาวนา” จะอยู่ในตัวของเราเอง ทำาอย่างไรสติ

เราจะแกร่งกล้า สติของเราจะรู้เท่าเอาทัน อยู่ที่สติเรา เอาสติตั้งมั่น

ขึ้นมา พิจารณาอะไรก็คอยบอก แล้วพิจารณาลมหายใจเข้า หายใจ

ออกใหรู้ต้าม ไมต่อ้งไปฟงัคำาอืน่ ไมต่อ้งไปเอาอันอ่ืน หายใจเขา้รู้วา่ 

ระลึกว่า “พุท” หายใจออกก็ “โธ” ระลึกว่า “โธ” อยู่แค่นี้ อยู่อย่าง

นัน้ จะนานเท่าไหร่ก็แลว้แต ่ไมต่อ้งกำาหนด ไมเ่ผลอ ไมห่ลง เรยีกวา่ 

“ภาวนา” เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” ถ้าไปนั่งคิด นั่งนึก นอนคิด นอน

นึก อยู่อย่างงั้น ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม 

 ปฏิบัติธรรมต้องรู้ตัวอยู่เสมอ ทุกลมหายใจเข้า หายใจออก 

แล้วก็อย่าไปใช้ความอยาก อยากรวม อยากเป็น อยากสงบ ไม่ต้อง 

ไมต่อ้งอยากหรอก ขอแคก่ำาหนดอยูอ่ยา่งเดียวกพ็อ มนัสงบเอง มนั

รวมเป็นหนึ่งได้เอง ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ถ้าไปส่ง

เอาอันนั้น อันนี้ ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะ มันเป็นกิเลส ส่งใจออกนอก 

ออกจากร่างกายไปแล้ว มันเป็นกิเลส ไปหารูป หาเสียง หากลิ่น หา

รส หาโผฏฐพัพะ หาธรรมารมณ ์หาออกไป ไมใ่ชก่ารภาวนาแลว้ สง่

ใจเรียกว่าฟุ้งซ่าน 



1๐

1๐

ถ้าใจฟุ้งซ่านมันจะสงบไหม?

 มันจะหาความสงบไม่ได้ 

จะเกิดทุกข์ เกิดโทมนัสขึ้น โมโห

ตวัเองขึน้แลว้ “โอย๊!!! ทำาไมบอก

ไม่ให้ไป ทำาไมมันยังไปอยู่ มัน

เป็นอย่างไรเนี่ย” พิจารณาได้

แบบนี้ เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” 

ให้ได้ อย่าไปส่ง ไปส่าย ไปทาง

ไหน ให้ปฏิบัติธรรมจริงๆ จัง ๆ 

ธรรมก็คือ “สติ สัมปะชัญญะ” 

นี้เป็นก้อนธรรมใหญ่โตที่สุด ถ้า

มันสงบได้ดีๆ แล้ว มอง ใช้ฟัง 

ห้ามมันอยู่ได้ มันไม่ใส่ใจไปหา

สัญญา อารมณ์ที่อื่น ให้ได้เอา 

ได้รับความสบาย พอเราห้าม

มันได้ ห้ามใจได้ ห้ามความปรุง

แต่งทั้งหลายได้ มันก็ไม่ไปไหน

อยู่แล้ว 

 เอาเท่านั้นแหละภาวนา 

อย่าไปเอาหลาย จะหยุดนึก 

หยุดคดิ หยดุอิจฉา หยดุนกึ หยดุ

คิด หยุดอิจฉา อิจฉามันตาร้อน 

“การภาวนานีค้อืการขับใจ

ตวัเอง ใหอ้ยูใ่ตส้นับบงัคบั 

อย่าไปเร่งเร็วๆให้สมใจ 

เรื่องปฏิบั ติภาวนาเป็น

เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องเอาตัว

รอดเป็นยอดดี”
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มนัไปตอ่ไปอยา่งนัน้ อยา่ไปอจิฉาตารอ้น อย่าไปรอ้นใจทำาอะไรทัง้

นัน้ ใหมั้นใจเยน็ๆ ดีๆ  อยูด่ว้ยพทุโธ พทุโธ พุทโธอยูน่ัน้ กเ็หน็ธรรม

แลว้ พทุโธเหน็แลว้ ใจเราอยูแ่ล้ว ใจเราอยูแ่ลว้ กร็บัรองวา่ไมไ่ปไหน

แล้ว 

 โอเคแปลว่า “ตกลง” เอาตามนี้แหละ ใครจะมาชวนเชิญไป

ทางอื่น “ไม่ไป” พิจารณาอย่างอื่น “ไม่เอา จะเอาอันนี้” ให้ใจมันดึง

อยู่ในสนับบังคับ อยู่ในสนับบังคับด้วยความตั้งสติแห่งธรรม อยู่แค่

นี้ และจะยิ้มดูผู้อื่นฟุ้งซ่านได้ต่อไป ผู้อื่นฟุ้งซ่านมา ห้ามเปรยอย่าง

นู้นอย่างนี้ ดูเขาสบาย เราสงบแล้ว 

ปฏิบัติทำาไม?

 ปฏิบัติให้ใจมันสงบ ถ้าปฏิบัตินึก ปฏิบัติคิด ไม่ใช่หนทาง ไป

นึก ไปคิดมัน เป็นฟุ้งซ่าน รำาคาญใจ ไม่รู้จักสงบกว่า กายสงบ วาจา

สงบ ใจตวัเองเรยีนรูอ้ยูแ่คน่ัน้ หรอืเดนิไปกร็ู ้รูว้า่เดนิไป เดนิไป กา้ว

ขวา กา้วซา้ย กา้วขวาไปเร่ือยๆ ถอยหลงัรู้ คนขบัรถกเ็หมอืนกนั เขา้

เกียร์ถอยหลังก็รู้อยู่อย่างนั้น หักทางไหน ไปทางก็รู้จัก ไม่ให้มันไป

ทางนี้ ก็หักไปทางนี้ มันก็จะไปทางนั้น ก็หักไปทางนี้ มาทางนี้ มัน

ก็ไปทางนี้ ควรถอยหลังมันนะ ข้างท้าย ถ้าขับเป็นเฉยๆ แต่ไม่รู้จัก

ว่าจะเอาไปทางไหน มันจะไปชน อะไรต่ออะไรเข้า ชนรั้ว ชนหลัก 

ชนคน ชนอะไรต่ออะไรพังไปทั้งหลังเลย ถ้าไปเร่งเครื่องอีก มันก็ยิ่ง

ไปกันใหญ่ เร่งความเร็วสูงขึ้นก็อันตรายสูง เร่งความเร็วช้าๆ ค่อยๆ

ถอยไป ถอย ถอย ไปให้ถูกตามทางท่ีวางไว้ มันก็ไม่เป็นอันตราย
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เพราะเราเร่งช้า ไม่ชนอะไรเลย

ก็ปลอดภัย ถ้าใจร้อนเร่งเร็วๆ 

เร็วๆ หักเร็วๆๆ ก็ไปกันใหญ่

แล้ว หักนี้มันไปอย่างไร หักทาง

นี้ไปทางนี้ 

 เราเคยนั่งกับเขา นั่งรถ

กับเขา คันเร่งเร็ว คันเร่งช้า มัน

จะเพิ่มความอันตรายสูง ไปข้าง

หน้าก็เหมือนกัน เร่งให้เร็วสุด

ความสามารถของเรา อันตราย

ก็สูง จ๊ะเอ๋กับรถคันหน้าเขาเสีย

อยู่ ถ้าเราเร่งสูงมันจะเบรคทัน

ไหม? เบรคไม่ทันหรอก ตำาซะ

ก่อน ชนซะก่อน แล้วบัดนี้มาซะ

แล้ว โอ๊ย!!!เจ็บแล้วเรา ค่อยๆ

เร่งสปดีใหต้่ำาไว ้ผูข้บัรถทัง้หลาย  

ขับใจก็เหมือนกันแหละ 
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 การภาวนานีค้อืการขบัใจตวัเอง ใหอ้ยูใ่ตส้นบับังคับ รู้เท่าเอา

ทันอยูก่ป็ลอดภยั อยา่ไปเรง่เร็วๆ ใหส้มใจ หวงัแบบนัน้มนัอนัตราย

เหมือนกัน การภาวนาก็เหมือนกันนั้นแหละ เรื่องปฏิบัติภาวนาเป็น

เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องเอาตัวรอดเป็นยอดดี

19 สิงหาคม ๒๕๕๔ 
17:19 น.
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ธรรมะประจำาใจก็พุทโธนั่นแหละ 

 พุทโธ หายใจเข้าก็เป็น “พุท” หายใจออกก็ระลึก “โธ” ตาม 

หายใจเข้าก็ระลึก “พุท” หายใจออกก็ระลึก “โธ” ใจเรารู้ ลมเข้า ลม

ออก รู้จัก หายใจออกเป็นชีวิตๆ ชีวิตของเรามันอยู่กับลมหายใจ 

ถ้าลมหายใจขาดไปเราจะเป็นอย่างไร? 

 มันก็เน่าเฟะน่ันแหละ ลมเล้ียงเราอยู่ มันเข้าไปเล้ียงร่างกาย

เราอยู่ ลมออก ก็ถ่ายเทของเก่าออก ลมเข้า ก็เอาลมใส่เข้าไป ถ้าลม

ใหม่ไม่สะอาดก็เหม็น บ่เอาหรอก บ่เอาหรอก ลมอย่างน้ีไม่เอา หายใจ

เข้าก็เหม็น เหม็นควันบุหร่ี เหม็นอะไร เหม็นอะไรก็ตาม เหม็นหมดทุก

อย่าง ย่ิงของตายไปแล้วย่ิงเหม็นหลาย ลมเข้าได้อยู่ ลมออกได้อยู่ ยัง

ไม่เข้า ยังไม่เข้า ยังไม่ตาย ตอนท่ีลมหายใจเข้า หายใจออกแล้ว ครูบา

อาจารย์ท่านสอนอย่างน้ัน 

 สอนให้ดูลมหายใจเจ้าของ อย่าไปคิดเร่ืองอ่ืน ต้ังอยู่กับอันน้ัน

ก่อน ค่อยคิดทีหลัง ส่ิงของจำาเป็นของเราคือ “ลมหายใจ” จำาเป็นท่ีสุด 

ลมหายใจ ถ้ามันว่ิงอยู่อย่างน้ี มันก็เปล่ียนอยู่เร่ือย ลมเข้า ลมออกมัน

ก็แพ้อากาศ มันก็ผิดปกติ แล้วเป็นหวัด เป็นไข้ หนาวข้ึนมา ป่วย ลม

ออกให้หมด จึงพยายามออกให้หมด เวลาเข้าก็ให้เต็มปอด ถ้ามันเต็ม

ปอด “พุท” เวลาออกก็ถ่ายเทของเก่าออก “โธ” ออกมา ลมใหม่เข้าไป 

“พุท” ลมเก่าท่ีมีอยู่ออกมาจากร่างกายก็ “โธ” ออกมาลึกๆ
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 มีรูปเก่าสหายท่านว่า 

“หลวงพ่อพุธ นึกพุทโธ พุทโธ 

ท่านก็หายจากโรคปอด แล้วก็

หลวงปู่เทสก์ท่านเอาลมหายใจ 

หลวงปู่เหรียญ หลวงปู่เสาร์ ก็

พุทโธ เอาลมหายใจช่วย ที่เป็น

ปอดเป็นจุด เป็นจุด เป็นจุด ทา่น

ก็หายเลย หายใจดี เป็นปกติ ไม่

เป็นอะไร เอกซเรย์ดูทีหลังก็ไม่มี

จุดแล้ว”

“เราคนๆนึงเป็นได้หลาย

อย่างสารพัดอย่าง ที่เอามา

พิจารณาอยู่ให้มีสติรู้ตัวอยู่

แค่นั้นพอ ตั้งสติไว้อยู่กับลม

หายใจเข้าออก อันนี้แหละ 

“ธรรมะ””
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ลมหายใจก็เป็นยา

 เอายาปรมัตถ์แล้วอย่างว่ามันมีอยู่ ลมหายใจเข้าก็เป็นยา 

หายใจออกก็เป็นยา ถ่ายเทของเก่าออกมา ของใหม่เข้าไป ของ

เก่าออกมา อยู่กับอันนี้ดีที่สุด โรคปอดหายได้ ถ้าอย่างนั้นมันจะ

ตายจริงๆ มันก็จะตายอย่างอื่น มันก็จะตายอย่างโรคชราต่างหาก 

รา่งกายมนัสูไ้มไ่หว เอามนัหมดอายุขยัไปแลว้ ใชม้นัมานานแลว้ มนั

ก็ไปตามกาลของมัน แต่เราอยู่ทุกวันนี้ อยู่ด้วยลมหายใจเข้า หายใจ

ออกอย่างเดียว กินยาก็ช่วยบรรเทา ระบายหายออกไป ช่วย ช่วย

อีกแรงหนึ่ง กินยา ลมหายใจเข้าหรือลมออกนี่ก็บอกแล้ว 

ชีวิตถ้าลมไม่เข้ามันเป็นอย่างไร? เข้าไปแล้วไม่ออกมันเป็น

อย่างไร? ตาย

 เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นยาวิเศษที่สุดประจำาตัวเรา เพราะ

ฉะนัน้การภาวนาอนันี ้ให้รูเ้ทา่ เอาทนัอยูอ่ย่างนี ้รูต้วัโยม มนัมงีาน

ทำาของมันอย่างอื่น มันจะไปทำาเองอัตโนมัติ ถ้าไปทำางานอย่างอื่น

มนัจะไม่มกีำาหนดลมหายใจ แตมั่นกยั็งหายอยู ่แล้วมนักห็ายอยู ่แล้ว

มันก็เข้าอยู่แล้ว มันก็ออกอยู่แล้ว มันก็ยังไม่ตาย นี่คือลมหายใจเรา 

อนันีข้อ้ 1 หายใจออกมากพ็จิารณา ทกุขงั อนิจจัง อนตัตา ดูร่างกาย

ของเราวา่มันเปน็ทุกขงั อนจิจงั มนัไมเ่ทีย่งมนัแปรปรวน ไดอ้นตัตา 

ไม่ใช่ตัวของเรา ห้ามไม่ได้ให้มันเป็นมา เท่าทุกข์ เพราะรู้ทุกข์ เท่ารู้

ของอนัตตา มันไม่ต้องไปวิตกห้ามมัน ไม่ได้มันอยากเป็นอะไรมันก็

เป็น มนัอยากตายมนักต็าย ชา้ลง ลมไมเ่ขา้ ลมไมอ่อก ทุรนทรุายเขา้ 
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ตาย สังขารท้ังหลายก็ไม่เที่ยง 

หัวใจก็หยุดเต้น หัวใจมันทำางาน

อยู่ มันก็หายเองของมันนั่น

แหละ ถึงเราไมร่ะลกึมนักท็ำางาน

ของมนัเองอยู ่เวลาเรานอนหลับ

เป็นตน้ ทำางานอยูอ่ยา่งนัน้ หลบั

แลว้เราก็หายใจอยู ่พูดแล้วกบ็าง

คนก็กรนดังผสมไป รู้ลมหายใจ

เจ้าของเอง เวลาพกังานอยา่งอ่ืน 

มาดูลมหายใจเจา้ของเอง หายใจ

เข้ารู้ หายใจออกรู้ แค่บริกรรม

ว่า “พุท” หายใจเข้าให้ระลึกว่า 

“พุท” เวลามันออกก็ให้ระลึกว่า 

“โธ” อยู่อย่างนั้น อันนี้เป็นกำาลัง

ของชีวิต ชีวิตของเราก็อยู่กับลม

หายใจเข้าออกนี่แหละ ถึงจะมี

ชีวิตอยู่ได้ 
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ตายไม่เป็นก็คือหัวใจ

 ไปสูท่างของมนั แตต่ายไมเ่ปน็กค็อื “หวัใจ” เรานัน่แหละ “จติ 

จติตะ” ของเรามันเปน็ชวีติ มจิีต มใีจอยู ่อยูไ่ด ้ถา้หยดุลมหายใจเมือ่

ไหร่นั่นแหละ นั่นแหละ บอกว่าหายใจเข้าก็หายยาก หายใจออกก็

หายยาก ตามดวงจิตของเรานั่นแหละ ชีวิตเราก็กำาหนดรู้อย่างเดียว 

กำาหนดรูอ้ยา่งเดยีว เวลาตายแลว้ความรูไ้มต่าย มนัจะไปเกดิใหมอ่ยู ่

ถา้ส้ินอาสวะแตก่่อน จงึจะไปพระนิพพาน ไม่ได้มาเกดิอีก ไปสวรรค์

กไ็มไ่ป ไปนพิพาน กเิลสหมด เมือ่กเิลสเราไมอ่ยูแ่ละไมเ่กีย่วขอ้งมนั

แลว้ เรยีกวา่ “ดบัสงัขาร สงัขารดับ” ทีมี่ชวีติอยูน่ีอ่าศัยลมหายใจเขา้ 

ลมหายใจออก แต่โรคภยัหาย ไขเ้จ็บอยา่งอืน่กม็แีทรกเขา้มา มหีวัใจ

ก็เป็นโรคหัวใจได้ มีปอดก็เป็นโรคปอดได้ มีตับ มีไต มีไส้มีพุง มีอยู่

ในสังขารเรา เวลามันไม่ทำางาน มันก็ไปตามเรื่องของมันนั่นแหละ 

 เพราะฉะนั้นถึงไม่ให้ไว้ใจ อย่างว่าอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ

คน มันจนใจเรา อยู่ในโลกก็ต้องอาศัยโลกอยู่ สมมุติภาษาได้อยู่ แต่

ก่อนแต่ว่ามันก็หายใจอยู่ทำางานอย่างอื่นอยู่ เอาจิตไปคิดเรื่องอื่น

อยู่อย่างนั้น แล้วถ้ามันหายใจอยู่ ไม่เป็นไร ทำางานได้ ถ้าไม่หายใจ 

ทำางานไม่ได้ ทำางานอะไรก็ไม่ได้ จะเล่าเรียนศึกษาอะไรก็ไม่ได้แล้ว 

มันชุลมุนวุ่นวายไปหมด มันไม่เที่ยง มันแปรปรวน ของเราแท้ๆ เรา

จะใชไ้ปตลอด ใชไ้มไ่ด้ มันหมดเวลาใชม้นัแลว้ หมดอายไุขมนัแลว้ ก็

ไปตามเรื่องของมัน เป็นเอาหลายอย่าง เอามาพิจารณา ตาย ตาย 

ตาย ลมเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตาย ลมออกมาแล้วไม่เข้าก็ตาย ตาย 

ตาย ตาย ตาย ตาย 
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“ทุกขังมรณานุสสติ” ท่านว่า

คือ “บริกรรมตาย”

 เรื่องเป็นเร่ืองตายของ

เรามันอยู่ที่นี่ มันจะเป็นอยู่ มัน

จะแข็งแรงสุขภาพดี จะเป็นบุญ

บารมีของเราเอง ตัง้แต่วนัเกดิมา 

เกิดมาอยู่ในท้อง ไม่ได้หายใจ มี

แต่เต้นอยู่ หัวใจทำางานอยู่อย่าง

นั้น มีแต่เต้นอยู่อย่างนั้น อาศัย

แม่เป็นผู้หายใจให้ หายใจเข้า

มันก็วาบผ่านไป หายใจออกมัน

ก็วาบออกมาอยู่ตามนั้นแหละ 

มันทำางานอยู่ หัวใจมันทำางาน

อยู่ แต่ไม่รู้อะไร ความรู้ต่างหาก 

ความรู้นี้เป็นจิต “จิตตสังขาร” 

ท่านบอกไว้แล้ว “สัพเพ สังขารา  

อนิจจา” สังขารท้ังหลายมันไม่

เที่ยง ต้องหายใจเข้ามันจะปกติ 

หายใจออกมันปกติอยู่อย่างนั่น 

ทำางานอยูอ่ยา่งน้ัน ตัง้แตว่นัเกดิ

มา ตกออกจากท้องแม่ก็หายใจ

เข้าออกเอง แม่ไม่ได้หายใจให้
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แล้ว ร้องไห้ไปแล้ว ถ้าร้องไห้นานๆ ก็กลั้นใจ จะตายอีกแล้ว หายใจ 

เรื่อยๆ หายใจเรื่อยๆ มันจะรู้จัก อายุเจริญขึ้นมา หายใจเข้าออก 

หายใจออกนี่แหละบอกแรงชีวิตอยู่ อยู่ที่หายใจเข้า หายใจออก ให้

กำาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เสมอ ให้มันคล่องตัวอยู่เสมอ 

หายใจเข้าก็อิ่ม เวลาออกหมดแล้วก็อิ่ม หายใจเข้าก็อิ่ม หายใจออก

กอ็ิม่อยู่อยา่งน้ัน ไมเ่มือ่ย ไมห่วิอะไร เวลานอนหลบักเ็หมอืนว่าตาย

แล้ว แตว่า่หวัใจทำางานอยู ่หลบักห็ลบัไปซะกอ่น พกัผ่อนแตว่า่หัวใจ

ไม่ได้พักผ่อนเลย เต้นอยู่อย่างนั้นตลอด ตุบตับ ตุบตับ อยู่อย่างนั่น 

หายใจช้าหายใจเรว็มันเกดิ Accident ขึน้ในหวัใจของเรา หาทางแกไ้ข

ให้มันหายใจเข้าให้มันหายใจได้ดี มีแค่นี้แหละชีวิตเรา มีแค่นี้แหละ 

มีลมหายใจเข้า หายใจออก 

 ถา้ไปตามมนั มนัไม่ไหวแลว้ คว้าน้ำาเหลวไมไ่ดอ้ะไรหรอก ถา้

เดินตามความคิดของตัวเอง ความนึกคิดของตัวเอง ตามมันไม่ไหว 

มันไปอยู่อย่างนั้นแหละรอบทิศ ให้เป็นสังขารเรียกว่า “จิตตสังขาร” 

นอนไป ฝันไป ตามสัญญาอารมณ์ที่มันได้เจอ ที่มันผ่านมา เอาอัน

นี้ แค่นี้แหละเรื่องธรรมะปฏิบัติ 

 ถ้าไปคิดเรื่องอื่นๆ ชื่อว่า “ไม่ปฏิบัติ” ชื่อว่า “คว้าน้ำาเหลว” 

อยู่อย่างนั้น ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้รู้ตัวเลย เหนื่อยหมดแรง กว่าจะรู้ตัว

ขึ้นมามันเหนื่อยแล้ว มันเหนื่อย มันทำางานอยู่ตลอดวัน อยู่ตลอด

คนื หลบักย็งัทำางานอยูหั่วใจน่ะ ลมเขา้และลมออกกย็งัธรรมดา ปกต ิ

พอหายใจเข้าได้คล่อง พอจะออกคล่อง เรียกว่า “สุขภาพดีแข็งแรง” 

ต่ืนขึน้มากแ็จม่แจว๋อยูอ่ยา่งนัน้ แตว่่าสงัขารอืน่มนัรมุเขา้มา ณ บดันี ้ 
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ตาเหน็รูป หฟูงัเสยีง จมกูดมกลิน่ 

ลิ้นลิ้มรส มันก็อยู่ข้างๆ นี้แหละ 

ออกมาทำางานแค่นี้แหละ กาย

ถูกต้องโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

ใจมันเอาธรรมารมณ์มาขบคิด

พินิจพิจารณาอยู่นั่นแหละ ให้

รู้ทันมัน เป็นที่ทำางาน พลังหัวใจ

ของเราอยูท่ี่หัวใจของเรา อยู่ทีใ่ห้

เป็น ผู้ทำางานเมื่อย เมื่อย เมื่อย 

เมื่อย เมื่อย เราก็นอน เราก็

พักผ่อนอารมณ์ หายใจซะก่อน 

เวลาพักผ่อนก็ดูลมหายใจเข้า 

หายใจออกของตัวเอง ถ้ามันผิด

ปกตมัินกจ็ะรูจ้กัอยู ่ผิดปกตแิลว้

หายใจเหนือ่ย หายใจหอบ ไมอ่ิ่ม 

หายใจไม่อิ่มแล้วมันก็เรียกผิด

ปกตแิลว้นัน่แหละ รกัษาหวัใจไว ้

กินยารักษาโรคหัวใจแล้ว บดัน้ีให้

แลว้ ใหห้วัใจเตน้ปกตธิรรมดา ไม่

เจบ็ ไมเ่จ็บ ไมป่วดหัวใจอะไรเลย 

ได้คล่องตัวอยู่ อย่าประมาท 
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เรานั้นแหละ บัดนี้ประมาทส่งจิต  

 ก็ลอยลมไปตามอารมณ์สัญญา สังขารมันปรุง มันแต่ง มัน

เป็นสังขาร ถ้ามันวุ่นวาย ก็กลับเข้าไปอยู่กับลมหายใจเจ้าของอยู่

ตรงนี้ อยู่ตรงน้ี ให้รู้อยู่ตรงนี้ ไม่ต้องส่งตรงนั้น เตรียมตัว เตรียม

ตัว เตรียมใจของเราไว้ ถ้ามันแข็งแรงขึ้นมา ก็ทำางานได้ต่อไปเร็วๆ

เลยแหละ มันหลายอารมณ์ของหัวใจ อารมณ์ของหัวใจมันหลาย 

อารมณร์กักร็กัเอาจรงิๆ อารมณชั์งกช็งัเอาจรงิๆ มยีนิร้ายยนิดี ดีใจ

เสียใจร้องไห้หัวเราะ เรานี่มันเป็นอารมณ์ของหัวใจหมด

ทำาอย่างไรให้มันเฉยๆ ได้?

 เม่ือภาวนาหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” หายใจเข้าก็ 

“พุท” หายใจออกก็ “โธ” อยู่อย่างนั่น ก็มีแต่พลังขึ้นมาแล้ว ณ บัดนี้ 

เรารู้หายใจเข้า เราก็รู้หายใจออก รู้มีพลังขึ้นมาแล้ว กำาลังใจมีขึ้น

มาแล้ว ต่อสู้ต่อไป ต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ต่อไป มันไม่มีทางหยุด

สักที มันเอาของมันอยู่อย่างน้ัน พึ่งฝึกหัดภาวนาก็เอานี้แหละมา

เป็นอารมณ์ อารมณ์หายใจนี้แหละมาเป็นอารมณ์ของเรา มีอยู่แค่

นี้แหละ นอกนั้นไม่ใช่ ใจรักไม่ใช่ ใจชังไม่ใช่ ใจยินร้ายไม่ใช่ ใจยินดี

ไม่ใช่ ใจดีใจไม่ใช่ ใจเสียใจไม่ใช่ ใจมันเป็นอารมณ์ของมันต่างหาก 

เราคนๆนึงเป็นได้หลายอย่างสารพัดอย่าง ที่เอามาพิจารณาอยู่ให้

มีสติรู้ตัวอยู่แค่นั้นพอ ตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออก อันนี้แหละ 

“ธรรมะ” ตน้ของธรรมะแท้ๆ  คดิมนั คดิมัน คิดลมืนะ ลมืตวั แตหั่วใจ
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ยังทำางานอยู่ ยังเต้นอยู่ ตุบ ตุบ 

ตบุ ตบุอยูอ่ยา่งนัน้แหละ ไมต่าย 

ยงัไม่ตาย ไมต่าย เดีย๋วนีก้ยั็งเตน้

อยู่ หัวใจยังเต้นอยู่ ปกติอยู่พวก

หมอท้ังหลายกอ็าศยัอนันีแ้หละ

เปน็เคร่ืองวดั “โอ้!!! มนัเป็นอย่าง

นี้ หัวใจล้มเหลวหรือว่ามันเป็น

อย่างไร” ปั๊มหัวใจกันขึ้นมาให้ 

มันจะหายใจเข้าได้ ให้มันหายใจ

ออก ไดค้วามรู้ทัง้หลาย กฟ็ืน้ขึน้

มาอย่างเดิม ความจำา จำาได้ไหม

รปู? ไมห่ลงไปตามมนั ถา้หลงไป

ตามมัน มันก็เอาใหญ่ หลงแล้ว

หลงมาแล้ว หลงกันไปใหญ่แล้ว 

ถ้าไปคิดปรุง คิดแต่ง อันนี้มัน

ก็หลงทางไป ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เรา 

ไม่ใช่หน้าที่ของเรา หน้าที่ของ

เรา “กำาหนดลมหายใจ” เท่านั้น

แหละ 



2๕

2๕

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

ภาวนาเอากำาลังใจ 

 ภาวนาเอากำาลังใจ เอามาสู้กัน สู้กันต่อไป ให้มันรู้ทันความ

รู้ของตัวทุกอย่างแล้ว เรียกว่า “ไม่เพ้อไม่หลง” มีกำาลังใจขึ้นมาต่อสู้

กัน งานการเล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกัน มีหัวใจเท่านั้นเป็น ผู้บันทึก

ความรู้ มันบันทึกเอาความรู้

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
17:1๒:38 น.



2๖

2๖

(๓)
ปลูกป่า ปลูกภาวนา

“มี “พุทโธ” คำาเดียวเท่านั้นแหละ ชนะหมดทั้งโลก”



2๗
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ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 ภาวนาเป็นการปลูกไม้ ภาวนาเป็นการลงไม้ ไม่วอกแวก  

ไม่ง๊อกแง๊ก ไม่งอนแหงน คลอนแคลนกับอะไรทั้งนั้น ไม่หวั่นไหว 

แม้แต่ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงก็ยังเฉยๆ ไม่ตื่นตระหนกตกใจอะไร

เราอยู่กับพุทโธจะไปกลัวอะไร

 หายใจเข้าก็ “พุท” หายใจออกก็ “โธ” อยู่อย่างนั้นแหละ 

ฟ้าผ่าก็เรื่องของฟ้าผ่าไปสิ จะไปตกใจทำาไม ให้มันเด็ดขาดลงไป ให้

มันเป็นคนจริงใจและจริงจัง อย่าไปลูบคลำา ธรรมะก็ไม่มีอะไร ธัมโม 

ทำาเมา ธรรมะ ธัมโม ทำาเมา ถ้าหากไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นก็เป็นทำา

เมาไป แต่ถ้ามั่นใจก็เป็น ธรรมะไป มั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่งอนแหงน 

ไม่คลอนแคลน แล้วก็ทำาถูกต้อง ไม่หวั่นไหว มันจะทำาวิธี ว่าอะไรก็

ช่างเขา ไม่ได้ว่าอะไรเรา มี “พุทโธ” คำาเดียวเท่านั้นแหละ ชนะหมด

ทั้งโลกแหละ 

 ถา้เราตัง้ใจอยูม่ัน่ ไมห่ว่ันไหว ชนะหมดทัง้โลก ชนะใจเราคน

เดียว ชนะหมดทั้งโลกเลย อันนี้ดีจริง ไม่ได้ว่าเล่นนะ ชนะหมดทั้ง

โลกเลย ถา้คนไม่มสีรณะ มนัก็จะเหน็ฤทธิผี์น้ันผนีีอ่ยูอ่ยา่งนัน้แหละ 

เห็นพระกลายเป็นผีไปก็มี พระนี้นั่งอยู่เป็นแถวเลย พระทั้งนั้นหละ 

ใครจะสู้พระได้ ใครจะสู้พระได้ ไม่มีอะไรสู้ได้หรอก พระน่ะ ดีจริงๆ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดีจริงๆ

๒3 กันยายน ๒๕๕๔ 
18:๔3  น.



2๘

2๘

(๔)
ปฏิบัติตัว ไม่กลัวผี



2๙
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ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

หาที่พึ่งทางใจ

 ไม่ใช่กลัวอันนั้นกลัวอันนี้ มันก็เป็นใจแตกหมดแล้ว ใจลอย 

ใจแตก ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มัน

อยู่ทีใ่จ ใจเขม้แขง็ พทุโธชนะนี่หิมดทัง้โลกเลย ชนะหมดทัง้โลกจรงิๆ 

พุทโธเท่านั้นชนะเลย ชนะขาดลอยเลย ภูตผีปีศาจ อากาศเทวกุล 

บุญตายาบาล ผีฟ้าผีแสน ผีแถนตาท่อม ดินชุ่มกับดินดุ่ม แต่ตาย

ไปหมดไม่มีอยู่ ให้ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้นพอแล้ว 

อย่าถืออย่างอื่น

 แมจ้ะขาดหาวชิาอย่างอืน่ แมจ้ะไมเ่ช่ือกย็งัไมไ่ด้ พทุโธ ธมัโม 

สังโฆ นีใ้ช้ไดเ้ลย ไปนัง่ทีไ่หน เทวดาหลกีทาง ภตูผทีัง้หลายหลกีทาง

เราไป เข้าไปด้วยพุทโธ ไปด้วยพุทโธ พุทโธ พุทโธ ไปไหนก็ พุทโธ

ไปเรื่อยๆ อะไรจะมากั้นกลางเราได้ เราไปได้ทุกหนทุกแห่ง ผีสาง

นางไม้ที่ไหน ที่ไหน ไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกับเรา 

 เราถือพระพุทธเป็นสรณะ ถือพระธรรมเป็นสรณะ ถือ

พระสงฆ์เป็นสระ เป็นท่ีพึ่งทางใจ นั้นดีที่สุดแล้ว ไปที่ไหนเทวดา

อนุโมทนา พวกภูตผีปีศาจทั้งหลายหลีกทางเรา เราไปท่ีไหนด้วย

พุทโธ ไม่ต้องกลัว มีพุทโธด้วยใจต่อก็เสร็จพอดี ถ้าใจไม่เอาไหน 

ใจเสาะ ขี้ขลาด ขี้ขลาดตาขาว ขี้ขลาด 



3๐

3๐

 โอ๊ย!!! อะไรจะไปดีเท่า

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ดีที่สุดแล้วใน

โลกนี้ ถืออะไรถือจริง ไม่ใช่ถือ

เลน่ๆ ถือจรงิจัง หายห่วงแล้ว ถา้

มั่นในพุทโธ ก็หายห่วงแล้ว แม้

เราตายก็ไม่ตกนรก ตายแล้วไป

สวรรค์อย่างเดียว พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ นี้ดี“พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

ดีที่สุดแล้วในโลกนี้”

๒3 กันยายน ๒๕๕๔ 
18:๔8 น.
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ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร
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(๕)
ใส่ร้ายป้ายสี เหมือนฝี 

เหมือนหนอง
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ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 มันเป็นบาด เป็นแผล มันเป็นเฉยๆ ตามเรื่องมันเฉยๆ 

 เป็นฝี มันก็แตกออกมาเป็นธรรมดา มันอยากหายก็หาย  

มันอยากตายก็ตาย 

 สำาหรับคนที่เง่ามันอยู่ ก็มาดู เดี๋ยวดู มาดู ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น

เขา ไม่ดี อย่าเอาไป

“ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเขา ไม่ดี”

๒3 กันยายน ๒๕๕๔ 
18:๕๒ น.
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(๖)
กบน้อย อ๊บ อ๊บ อ๊บ
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 “ขนฺติ หิตสุขาวหา” ความอดทน อดกลั้น ทนทาน นำาความ

สุขมาให้ ความอดกลั้น ทนทานน่ะมันดี เป็นคนอดทน ไม่แพ้แก่

ความทุกข์ความร้อนใดๆ ภาวนาให้เย็นใจทุกวัน ให้เย็นใจเย็นๆ 

ทุกวัน เป็นกำาลัง มีกำาลังใจต่อสู้ได้ทุกอย่าง 

 “ขนฺติ หิตสุขาวหา” ท่านบอกว่า “ความอดกลั้นทนทานนำา

ความสุขมาให้” ถ้าไปแพ้ย่อท้อต่อทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย มันก็ยิ่ง

เสียกำาลังใจลง โรคภัยในตัวก็จะกำาเริบมา ไม่มีแรงต่อสู้ ไม่มีสิ่งต่อสู้ 

“อย่าท้อถอย” นกมันบอกหลวงปู่ว่า “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย”  

ไปอยูใ่นป่าในเขา นกมนัรอ้งใหฟ้งั “อด อด อด อดเถดิ” นกมนัร้องให้

ฟงั ใหค้ตมิาเตอืนตวัเองเอา มนัใหบ้อกเราวา่ “ให้เราอดทน อดกลัน้ 

ทนทาน อด อด อด อดเถดิ” มนีกหลายจำาพวก มนัร้องใหฟ้งัเปน็คติ

อยู ่ถา้รูค้วามหมายของมนัจะวา่อยา่งไรก็รูต้วั แตว่า่มนัรอ้งอยา่งนัน้ 

เรากเ็อานัน่ มาเปน็กำาลงัใจตวัเองอยูไ่ด ้ทนไดท้กุข์ขนาดนีท้นได ้ไม่

ทุกข์จริงทุกอย่างอะไรหรอก ทุกข์น้อยๆ แล้วเขาบอกใหม่ ได้กำาลัง

ใจขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่อน กำาลังใจคึกคักขึ้นมา ไม่อ่อน เราไม่ท้อถอย 

“อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” มันก็บอกอย่างนี้ มันก็บอกเรามา  

นกน้อยๆ มันบอกเรามา “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” อันนี้ก็ดี  

นกตวันีก้ดี็ มันบอกใหเ้ราไมท่อ้ถอย สูอ้ยู่ในเพศพรหมจรรย ์ไมม่ธีรุะ

ท่ีตอ้งคดิอะไรหรอก ไม่ตอ้งคดิตอ้งหาว่าชาวบา้นมา เชา้กบ็ณิฑบาต

กันได้เอง อย่าไปย่อท้อ อย่าไปท้อถอย 



3๖

3๖

 ชีวิตคือการต่อสู้ ถ้าไม่

ต่อสู้ก็แพ้ตัวเอง ถ้ามันหนักหนา

สาหัสอะไร เราก็สู้ได้แค่นี้ สู้ได้

แค่นี้ สู้ได้ไม่ตาย แม่เราก็มีพ่อ

เราก็มี ที่พึ่งอยู่กับพ่อกับแม่และ

เราก็ช่วยพ่อ ช่วยแม่บ้าง การ

งานบางอย่าง อย่าไปทอดธุระ 

เอาจริงๆ จังๆ อด ความอดนั้น

ดีมาก ความอดกลั้น ทนทาน 

เอาฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการได้ 

เพราะความอดความทนเหล่านี้ 

ความอดกลั้น ทนทาน อย่าไป

แพ้ อย่าไปแพ้ความคิดตัวเอง 

 ภาวนา อย่าส่งใจออก

นอกเรือ่ยๆ ใหม้นัอยูก่บัเนือ้ กบั

ตัว หายใจเข้า “พุท” หายใจออก 

“โธ” เราจะอยู่กับคำานี้แหละ อัน

นี้เป็นกำาลังใจของพระอริยเจ้า

ทั้งหลาย แล้วถ้าหมด ท่านทน

เอาอดกลั้น ทนทานเอา อยู่กับ

เนื้อ อยู่กับตัว อย่าไปส่ง ไปคิด

อยา่งอืน่ อยา่งอ่ืนไมใ่ชธ่รุะ ไมใ่ช่

“คุณงามความดีจะอุทิศให้

ใครตอ่ใครกไ็ด ้คณุงามความ

ดีท่ีทำาอยู่บำาเพ็ญอยู่ จำาศีล 

ก็ดี ภาวนาก็ดี นั่งสมาธิก็ดี 

เปน็บญุเป็นกศุลทัง้น้ันแหละ 

ใหเ้ลย ถา้มนัมอีปุสรรคอะไร

ขัดข้องขึ้นมา ให้เลย”
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หน้าที่อะไร อยู่กับอย่างนี้ ให้อยู่กับพุทโธ อย่างอื่นไม่เกี่ยว มีงานมี

เทา่นี ้มงีานทางจิตใจ ใชก้ำาลงัมาเปน็การตอ่สู ้เคยใหโ้อวาทพระองค ์

พระองค์ภา จะไปเรียนประเทศนอก แม่ องค์โสม ให้ครูบาอาจารย์

เทศน์ หลวงปู่อุตตมะ เป็นหัวหน้าหมู่ รองมา หลวงปู่เหรียญ เป็น

องค์ที่ 2 หลวงปู่จันทร์โสม เป็นองค์ที่ 3 ทั้ง 3 องค์ท่านไม่เทศน์

เลย ให้อาจารย์ท่อนเทศน์  

 

เอา เอา จะเอาอะไรมาเทศน์หนอ? 

 ก ็ขนตฺ ิธรีสสฺ อลงกฺาโร แลว้ก ็ขนตฺ ิหติสขุาวหา ความอดกลัน้ 

ความอดกลัน้ทนทาน นำาความสำาเร็จมาใหท้กุอยา่ง ถา้อดทนทำางาน 

ทำาการอะไรก็สำาเร็จ เลา่เรียนศกึษากต็อ้งสำาเรจ็ ทกุอยา่งแหละ อยา่

ไปทอ้ถอย ให้ขยันหมัน่เพียรจรงิๆจงัๆ ไมป่ลอ่ยเวลาไปทางอืน่ การ

เรยีนน่ันแหละมันเรียนขนาดไหนอยูกั่บตำารับตำารา รูอ้ยูท่ีน่ี่ นอกจาก

นั้นก็ภาวนาให้ใจสงบด้วย ยังมีกำาลังใจก็ทำาไปทำานองนี้แหละ ยิ้ม

ข้ึนมา ได้ความ ได้พรและสู้ได้แล้ว เราสู้ได้แล้ว ถ้าเราได้ที่หนึ่งมา 

เราได้ความรู้วิชามาแล้ว พ่อแม่มีกำาลังใจมากมาย ไม่เหลวไหล ทำา

อะไรสำาเรจ็ทกุอยา่ง จะตัง้ใจเลา่เรยีนศกึษาสำาเร็จมาได้ ได้อะไรพวก

นี้ได้ปริญญามาให้แม่ แม่ก็ดีใจใหญ่เรียนสำาเร็จ ไม่สำามะเลเทเมา  

ไม่เอาใจไปทางอื่น มาเอาใจใส่เอาแต่ความรู้เล่าเรียนศึกษา 

น่ันแหละ เอาจริงเอาจังก็ได้สำาเร็จมาสมปรารถนา แม่ยิ้มน้อยยิ้ม

ใหญ่ จะพาลูกไปกราบหลวงปู่ที่วัดนู้นพระองค์ภาไป แต่องค์ภาติด

ประชุมแล้ววันนั้นไปไม่ได้เลย พระองค์ทรงบินเดี่ยวเลย ขับรถคน
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เดียวเลยไปนู้นไปถึงวัดหลวงปู่ 

เลย เรียกหลวงปู่ด้วย

 ทา่นก็มพีระคุณนัน้แหละ 

องค์โสมเรา ปีนั้นเราเจ็บท้องนิ่ว 

มันอยู่ในท้องเรา ท่านทรงทราบ

เหตุการณ์เลยสั่งให้รถตำารวจ

นำาทางจากอุดรถึงขอนแก่น ให้

รถทางขอนแก่นเป็นรถตำารวจ

นำาทางอีก จากขอนแก่นถึง

โคราชสั่งไว้แล้ว ทางโคราชก็รอ

รับอยู่ ทางโคราชก็รอรับคำาสั่ง

อยู่ รถขึ้นคันนี้ เราก็ส่งถึงโรง

พยาบาลเลยจากโคราชก็ถึงโรง

พยาบาลนีแ่หละ มาทนัพอด ีมา

เข้าเขาเอาเข้าห้องฉุกเฉินผ่าเลย 

ผ่าตรงมันเจ็บ เจ็บปวดหลาย

น่ะ ผ่าออกมาแล้วนิ่วมันอยู่ใน

ถุงน้ำาดี ตัดถุงน้ำาดีออกไม่มีดี

เลยหลวงปู่ ไม่มีถุงน้ำาดีอย่าง

เขาแล้ว เอาผ่ามาให้เอาผ่ามา

ให้ดูเขาแบะออกมาแยกออกมา

เลย “โอ้!!! มันป่อง ขยายอยู่ใน
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ถุงน้ำาดีมันถึงปวด มันทะเลาะกันพอหรือว่าเป็นอะไรนี่ พักอยู่สอง

สามวันก็หาย หายดีปกติ กินข้าวได้ นอนหลับสบาย ไม่เจ็บ ไม่

ป่วย ผ่าตรงเนี่ย ไปถึง ตัดถุงน้ำาดีออกเลย ก็ฟื้นเร็วๆ ไม่นานด้วย”  

บุญบารมีท่าน บุญบารมีขององค์โสม ท่านก็เลยส่งตำารวจไปรับเรา

มา มาอยู่ในห้องพักฟื้นหน่อยเดียวเท่านั้นแหละเรา เขาก็เอาขึ้นมา

ส่งที่นี่ มานอนอยู่เตียงนี่ ดีแล้วให้เขาเอาข่าวไปให้พระองค์ส่งไปให้

ว่า “ดีแล้ว แข็งแรงแล้ว ไม่อ่อนแอแล้ว” ท่านดีอกดีใจหลาย ว่าได้

ช่วยหลวงพ่อ ช่วยหลวงปู่ ให้ปลอดภัยแล้วแข็งแรงแล้ว 

 ผา่มนัหลายเทีย่ว ผา่ทอ้ง เสน้โลหติใหญโ่ปง่พองตามสนัหลงั

ลงไปถึงหน้าขา อันนั้นก็ผ่าใหญ่ที่สุดแล้ว คราวก่อนไม่มีองค์โสมรู้

หรอก ดูด้วยตัวเอง 

 มีกบตัวหนึ่ง ในฝันนะ นอนเจ็บป่วยอยู่ มีกบตัวหนึ่ง อ๊บ อ๊บ 

อ๊บ ขอส่วนบุญ กบตัวใหญ่ๆ ขนาดนี่ มันยั้งปากเราได้ เราก็เอามีด

อยูใ่นคาดเอว เม่ือกอ่นตอนนัน้ทำานาอยูไ่ง หงายท้องมันขึน้ผา่ทอ้ง

ต้ังแตข่าตวัมันก็ยงัรอ้งอยู ่อบ๊ อ๊บ อบ๊ อบ๊ เรากเ็ป็นอยา่งนัน้ทัง้กอ่น

เลย “บุญทั้งหลายทั้งปวงให้หมด บุญทั้งหลาย ทั้งปวงที่บำาเพ็ญมา

ให้หมด ให้อนุโมทนาเอาเด้อ กบเอ้ย ชื่ออะไรไม่รู้จัก” กบก้มหัวลง

อยู่อย่างนี้เรียกว่า “อนุโมทนา” รับเอาส่วนบุญแล้ว เพราะฉะนั้น

หลวงปู่ก็ฟ้ืนมา “โอ๊ย!!! วันนี้มันฝันดีโว้ย” กบมันมาขอส่วนบุญได้

ให้บุญทางจิต ให้บุญจริงๆ เอาไปหมดนะ 
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 บุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย 

ถ้าเกิดมีขึ้นมา ก็ขอยกให้ผลบุญ

ท่ีได้กระทำาบำาเพ็ญมาทุกอย่าง 

ผ้าป่ามหากฐินหรืออะไรก็ตาม

วัดนั่นแหละ บวชลูกบวชลูก

บวชหลานเราก็เป็นธุระให้หมด

ทุกอย่าง คงจะได้บุญ เอาส่วน

บุญเหล่านี้และให้อนุโมทนาเอา 

กบก็ก้มหัวลงโก่งจนถึงพ้ืนที่แต่

ก่อนมันนั่งอยู่ระหว่างนั้นก้มลง

ไป อ๊บ อ๊บ อ๊บตัวใหญ่ตัวน้อย

ก็เท่านี้ เท่านี้แหละกบตัวใหญ่

คราวนั้นคราวหนึ่ง 

 คราวนี้ผ่าถุงน้ำาดี เราให้

ส่วนบุญแก่พระองค์โสม ผ่าถุง

น้ำาดีได้ เรายกให้พระองค์โสม 

เราหาย เราหายเร็ววันเร็วคืน 

มากินข้าวได้ นอนหลับธรรมดา

ปกติ ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่มี แต่ว่า

ถุงน้ำาดีเขาเอาไปแลว้ เอาไปแลว้ 

ผ่าแล้ว ขึ้นมาได้อย่างไร? ถ้าไม่

ผ่า เป็นศพ ตาย ปวดหลาย เขา
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ผ่าทัน ทางนี้ก็สั่งไปให้เอามาเร็วๆ มาเร็วๆ แล้วพระองค์โสมก็ทรง

สัง่บอกโทรศพัท์ไปหาตำารวจขอนแก่น อดุรฯ ขอนแกน่ อุดรฯ โคราช

ตามระยะทางเขาช่วยเต็มที่ 

 คณุงามความดีจะอทุศิใหใ้ครตอ่ใครกไ็ด ้คุณงามความดทีีท่ำา

อยู่บำาเพ็ญอยู่ จำาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี นั่งสมาธิก็ดี เป็นบุญเป็นกุศลทั้ง

นั้นแหละ ให้เลย ถ้ามันมีอุปสรรคอะไรขัดข้องขึ้นมา ให้เลย ให้เลย 

ให้บุญ ให้กุศลเลย ให้ส่วนบุญส่วนกุศลเลย

8 ธันวาคม ๒๕๕๔ 
17:๒๕ น.

หมายเหตุ
องค์โสม คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
องค์ภา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
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(๗)
นกน้อยอดทน
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 เอาขันติ เอาขันติ ขนฺติ หิตสุขาวหา คนมีขันติ มีความอดทน

อดกลั้น ทนทานและนำาความสุขมาให้ ถ้าไม่มีขันติ นั่งสมาธิก็ไม่

อยู่ ถ้ามีขันติมันจะเป็นอย่างไร? มันก็ช่างมัน พระพุทธเจ้าท่านขึ้น

บัลลังก์ เราก็เอาขันติมา เราจะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมวันนี้ ถ้าไม่เห็น

วันนี้ตายซะก็ดี ตายอยู่ที่นี่แหละ เอาตายแลก เรียกว่า “ความอด

กลั้นใหญ่” เป็นมหาอุตตมะ มหาขันติใหญ่ย่ิงที่สุดทันที เราจะอด

กลั้นทนทานแม้ว่ากระดูกจะเหี่ยวแห้งไปหรือว่าจะตายในที่นี่ก็ตาม

เราจะไม่ลุกจากที่นี่ ตั้งปณิธานแน่วแน่เอาไว้ ไม่ท้อถอยเราก็เอามา 

บอกหมู่อยู่เรื่อยๆ เอาเสียงนกมาบอก “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” 

มันร้องอยู่อย่างน้ี “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” อยู่อย่างนั้นแหละ 

แล้วก็มีนกตัวหนึ่งบอกให้ “อดทน อดทน อดทน” อยู่นั่นแหละบอก 

“อด อด อดทน” ใหบ้อกอยูส่ามทแีลว้กค็อ่ยไป เรามาทหีลงั นกนีม้นั

บอกให้เราอดกลั้นทนทาน อดเถิด จะได้ธรรมอันประเสริฐอย่างยิ่ง 

ถ้าอดเถิดเราจะได้ธรรมะอันประเสริฐอย่างยิ่งได้เห็นทุกขัง อนิจจัง 

อนัตตา แจ่มแจ้ง นี่คือคำาว่าอดเข้าใจไหม? 

 “ขนฺติ หิตสุขาวหา” ถ้ามีความขันติ อดกลั้นทนทาน เราก็มี

ความสขุมาให้ ความเจรญิมาให ้ความเจรญิมาให ้ไปเลา่เรยีนศกึษา

อะไรกส็ำาเร็จ ถา้มขัีนต ิถ้าไม่มีก็จะท้อถอย มันก็ยงับอกมว่นอีกแหละ 

นกมันยังม่วนให้ “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” มันร้อง

อยู่อย่างเนี่ย อันนี้มันไม่ให้ นกนี้มันไม่ให้เราถอย ให้เราเดินหน้า
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เลยไป อยา่ทอ้ถอย ถา้ท้อถอยก็

กลบัคนืไปเปน็เปน็ญาตเิปน็โยม

อย่างเก่าก็ได้ความเหมือนกัน

อดทน อดก็จะคำาเตือนเรา อย่า

ท้อถอย อย่าท้อถอย ก็บอกเรา

ว่า ก็บอกเราเหมือนกันคิดแล้ว

คิดอีก คิดแล้วคิดอีกอย่างนี้มัน

ก็บอกนกมันบอกคิดค่อยๆ คิด

ค่อยๆ คิดค่อยๆ อยู่อย่างนั้น

แหละคิดแล้วคิดอีก คิด คิดแล้ว

คิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละ มันจะ

ไปคิดให้แน่ใจซะก่อนเป็นแต่

ธรรมะทั้งนั้นแหละ 

 แม้แต่เสียงนกเสียงหนูก็

เอามาเตือนตัวเองได้มีมุมานะ

ขึ้นมามีวิริยะอุตสาหะความ

พยายามพากเพียรในสิ่งนั้น สิ่ง

ใดสิ่ งนั้นต้องสำาเร็จทุกอย่าง

แม้แต่ภูเขาสูง แสนสูงหิมาลัยก็

ดี เขาก็พยายามปีนปา่ยขึน้ไปยืน

อยู่บนยอดได้ ถ้าท้อถอยมันจะ

ถึงไหม มันก็จะไม่ถึงมีพยายาม

“ แ ม้ แ ต่ เ สี ย ง น ก เ สี ย ง

หนู ก็ เอามาเตือนตัว เอง

ได้มีมุมานะขึ้นมามีวิริยะ

อุตสาหะความพยายาม

พากเพียรในส่ิงนั้น สิ่งใดสิ่ง

นั้นต้องสำาเร็จทุกอย่าง”
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ข้ึน ก็จะเรียกว่าเป็นคนที่มีความพยายามพากเพียรอย่างใหญ่ มี

ความอดกลั้นทนทานต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ แล้วมาให้เรา

เป็นผู้ตอ่สูไ้ม่ตอ้งหวัน่ตอ้งไหว การศกึษาเลา่เรยีนจะจบสงูๆไดก้ต็อ้ง

มีความอดกลั้นทนทาน ไม่ใช่ท้อถอย ไม่ใช่ท้อถอยอย่างนั้นเห็นมัน

ยากลำาบากก็อยากจะออกจากโรงเรียน อยากจะหนีไปอย่างงั้นถ้า

หนไีปอยา่งอืน่อะไรจะดทีีส่ดุกค็อื “บวช” บวชเปน็ช ีมคีวามอดกลัน้

ทนทานที่สุด บวชเป็นชีได้สำาเร็จเหมือนกัน แต่สำาเร็จได้ดวงตาเห็น

ธรรมเหมือนกนักเ็พราะความอดกลัน้ทนทาน แมข่าว ใหก้นิรแีมข่าว

นั้นได้สำาเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมด้วย ครูบาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญ 

ไม่ได้ตำาหนิติเตียนเลย เป็นครูเป็นอาจารย์สอนพระ ด้วยสอนพระ

ใหม่เณรใหม่มาบวชต้องฟังเทศน์แม่ชี แม่ชีเทศน์ให้ฟังให้มีความ

อดกล้ันทนทาน มีมุมานะวิริยะอุตสาหะความพากเพียรพยายาม 

การเรียนก็สำาเร็จ ทำาอะไร อะไรก็สำาเร็จทุกอย่าง ได้ชาติได้ภูมิขึ้น

มา มหาเปรียญคนเรียนจนถึงเปรียญ ๙ ก็ไม่จบยังมีอีกมากมาย 

ความอดกลั้นทนทานฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการสำาเร็จทุกอย่าง ถ้า

เรานัน้กเ็รยีกวา่ “ทำาการปฏบิตั”ิ เรยีกวา่ “มคีวามอดกลัน้ทนทานสงู 

ไม่ท้อถอย” นกมันก็บอกเหมือนกันว่า “อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย” 

ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ 



4๖

4๖

มันจะลำ าบากขนาดไหน? 

ลำาบากยิ่งกว่านี้มีไหมเอ่ย? 

 นั่งสมาธิก็ปวดขา ปวด

หลัง ปวดเอว มันยากกว่านี้มี

ไหม? ปวดแค่นี้เราไม่ออก ไม่

ออก ใหอ้ยูท่ีน่ีจ่นกว่ามนัจะสงบ 

ถ้ามันสงบได้ดีๆแล้ว ตัวลอย 

ตัวลอยขึ้นจากพื้นเลย ไม่ได้นั่ง

อยู่พื้นเลย นี้ครูบาอาจารย์ท่าน

สอน มันไม่มีแข้ง ไม่มีขาที่จะ

ปวด มันไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มี

หลัง ไม่มีเอว มีแต่รู้ รู้ รู้อย่าง

เดียว เอาผู้รู้นั่นแหละใจ 

 ใจคือผู้รู้ สติก็คือใจ ใจก็

คือสติน่ันแหละ ตั้งมั่นไม่หวั่น

ไหว ให้ทำาอย่างนั้นเสมอภาวนา 

ได้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและ

ทางธรรมด้วย ประโยชนท์างโลก

ก็เรียนสำาเรจ็ ทางธรรมะธรรมโม 

ก็มีความอดกลั้นอดทนทานดี

มาก ชนะกิเลสของตัวเองกิเลส

มันจะปรุงแต่งไปทางไหนเราก็



4๗

4๗

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

ไม่ไปตามมัน ให้มันปรุงแต่งเฉยๆ เป็นสังขารเฉยๆ อย่าไปท้อถอย 

ต้องเด็ดเดี่ยวเดียวดาย ต้องเด็ดเดี่ยวเดียวดาย จึงค่อยได้ดีเด่นโด่ง

ดังดึงดูดด่วนดับ มันมีสูตรมันอยู่ อดกลั้นทนทานมีได้ก็ดีเด่นโด่งดัง 

แลว้กด็งึดดู ดึงดดูทีส่ดุแลว้กด่็วนดับ ดับอะไรก็คอื “ดบักเิลส” ไมม่มีา

ปรุงแต่งเลย ไม่ได้หมายถึงตาย หมายถึง “ดับกิเลส” ด่วนดับ ราคะ 

โทสะ โมหะ มันต้องดับนั่นแหล่ะ ความอดกลั้นนี้ดีมากๆ แล้วก็เป็น

ประโยชน์ต่อทางโลกอีกด้วย 

“ขนฺติ หิตสุขาวหา” ความอดกลั้นทนทาน นำาความสุขมาให้ 

 “ขนฺติ ธีรสฺส อลงฺกาโร” ขันตินั้นเป็นเครื่องประดับของ 

นักปราชญ์อีกด้วย เป็นเครื่องประดับอันดีเลิศ หาค่าประมาณมิได้  

ถ้ามีความอดกลั้นทนทานแล้ว ขนฺติ ธีรสฺส อลงฺกาโร ขันติเป็น

เครื่องประดับของนักปราชญ์ ไม่ใช่เป็นเครื่องประดับของผู้อื่น เป็น 

นักปราชญ์จึงอดกล้ันทนทานได้ด้วยประการละฉะนี้ ถ้าพูดไปมาก

มันก็มากไป

1๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
18:๐๔ น.



4๘

4๘

(๘)
เผาแต่ร่าง เอาอะไรไปด้วย



4๙

4๙

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

เห็นทุกขังไหม เห็นอนิจจังไหม

 ท่วมอยู่หรอกแต่ก็จะสู้น้ำาใจไม่ได้ น้ำาใจคนไทย ไม่ทิ้งกัน ไม่

ทิ้งกัน ถ้าเราอยู่ตรงนี้ น้ำาไม่ท่วมเราก็เก็บไปเลี้ยง เราช่วยกันอย่าง

นัน้ แตพ่ดูไปพดูมาไดห้ลายเรือ่ง หลายราว เปน็พยานหลกัฐานของ

การประพฤติให้เป็นธรรม เสียหายหลายไป

 ตื่นขึ้นมาจากสมาธิ เห็นทุกขังไหม? เห็นอนิจจังไหม? เห็น

ความเปน็ทกุข ์ทุกขงั เหน็อนจิจัง เหน็ความไมเ่ทีย่ง เหน็ชดัแจง้แลว้ 

เหน็อนตัตาแลว้ ไมม่ตีวัตนในนัน้เลย ตัง้ใจภาวนา ใหห้ลดุพน้เทา่นัน้

แหละ ให้มีเงนิมทีอง ลน้ฟา้ลน้แผน่ดนิกต็าม ชว่ยตวัเองไดห้รอืเปลา่ 

เวลาตายแล้วเป็นยังไง เขาให้แบมือ งานศพแสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้า 

ไม่ได้อะไรไปเลย บ้านช่องห้องหอ รถลาไม่ได้เอามาเลย ไม่มี มีแต่

มือเปล่านั่นแหละ อาบน้ำาก็อาบให้ดู ตัวอย่างเอาไปรดน้ำาศพ แล้ว

พิจารณา เขาได้อะไรไป ไม่เห็นมี เขามีเงิน ตั้งเป็นหมื่นหมื่นล้าน 

พันพันล้าน เขาได้มาสักสลึงไหม แม้แต่อยู่ในป่าเขา เขายังไปจกเอา 

จก เอาใส่ปากให้เราก็เอาในปากออกมาล้างให้สะอาด อยู่ในป่าเขา

ก็ไปจกเอา เผาแต่ร่าง แต่กายเฉยๆ แล้วได้อะไรไปด้วย 

 บัดน้ีสู้เราสะสมบุญไว้ไม่ได้หรอก เราสะสมบุญไว้ทาน 1 “ทานำ 

เทติ สีลำ รกฺขติ” รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ ในศีล ๕ ข้อ อย่างน้อยภาวนา  

“ภาวนำ ภาเวตฺวา” การน่ังสมาธิภาวนาอันน้ัน อันหน่ึงเป็นนิสัยปัจจัย 

เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีทำาให้ถึงพระนิพพานได้ ไม่มีอะไรเอาไปได้ 



๕๐

๕๐

สักอย่างเลย น่ังเทศน์อยู่น่ีก็

เหมือนกัน ถ้าถึงวันมาเขาจะเอา

ไปเผา พรุ่งน้ีไม่มีอะไรได้ 

 เพราะฉะน้ันจึงคิดสร้าง

ประโยชน์ไว้ให้ประเทศชาติบ้าน

เมือง เจดีย์อเนกประสงค์จะทำาให้

เป็นอเนกประสงค์ ไม่ได้ทำาเพ่ือเรา 

ทำาเพ่ือให้ลูกให้หลาน ตายก็ไปตัว

ของเรา เขาก็เผาไปท้ิงเฉยๆ ต้ังใจ

อย่างน้ีต้ังใจท่ีจะสร้างเจดีย์ให้มัน

เป็นประโยชน์ เรามีวิหารของเรา

อยู่แล้ว วิหารน่ะ วิหารพระใหญ่ 

พระใหญ่อยู่ในวิหารน่ะ เราจะต่อ

จากเพดานทางโน้น ในผ่านไปทาง

นู้นเลย แล้วค่อยเทคอนกรีตข้าง

บนแล้วก็จะไปต้ังเจดีย์ไว้ยอดข้าง

บน แต่ว่าข้างล่างคนอาศัยได้ น้ำา

ท่วมก็ไป ไปนอนได้ ถ้ารวยก็เล้ียง

พระด้วย ตามประสา หาให้หากิน

ตามมีตามได้ ถ้ารวยก็เล้ียงพระ

ด้วย ถ้าไม่ก็อยู่น่ีอยู่เฉยๆอยู่ฟรี

ฟรี ไม่เห็นมีอะไร 

“โลโภ ธมฺมานำ ปริปนฺโถ 

ความโลภมันเป็นอันตราย

อย่างสาหัสสากรรจ์ มันเป็น

อันตรายแก่ตัวเอง”



๕1

๕1

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 เม่ือก้ีเขาก็เผายายนิดเน่ียเป็นแม่ครัวประจำาวัด แกป่วยมานาน 

เป็นมะเร็งในท้อง เป็นโลหิต ตับไต ไส้พุงอะไรก็เสียหมด แกเอาจริง

เอาจัง ตอนแกยังมีชีวิตอยู่ คณะผ้าป่ามา ๘ รถทัวร์ มาพักท่ีวัด อันน้ัน

ใครเป็นคนทำาอาหารให้ แกน่ันแหละเอาลูกน้องมาทำาอาหารเล้ียงแขก 

พระก็ได้กินด้วยเขาทอดผ้าป่าเสร็จแล้วเขาก็ไปต่อ ไปอีกวัด อีกวัดโน้น 

ไป ๗ รถบัส ๖ รถบัสมากันขนาดน้ันแกไม่กลัว แต่ก่อนลุกข้ึนแต่เช้า น่ึง

ข้าวก่อกองไฟทำาอาหารเล้ียงแขก แล้วก็เล้ียงพระเณรด้วยก็ อยู่กันรอด

มาอย่างน้ี 

 เพราะฉะน้ันเราไม่มีท่ีให้แขกนอนหลาย อยากจะได้เจดีย์ 2 

ช้ัน ช้ันล่างให้เป็นสถานท่ีญาติโยมมาพักผ่อนอาศัยได้ ช้ันบนเป็นสร้าง

เจดีย์ให้ให้เป็นลานเดียวกันกับวิหารเวลาเวียนเทียนจะได้ข้ึนไปเวียน

เทียนอยู่ข้างบนนู้นหนะ เวียนเทียนรอบเจดีย์ ภาวนาท่ีน่ันก็ได้ ข้าง

บน ไม่มีหลังคามีแต่เจดีย์หลังคา นอกน้ันให้เอากลด เอามุ้งครอบ มุ้ง

สนาม ใครค้างป๊ับก็เปิด ปูท่ีนอนแล้ว ก็นอนเลยฤดูแล้ง นอนได้สบาย

ตากอากาศด้วย ภาวนาอยู่ตรงข้างบนน่ันแหละ มันจะข้ึนสวรรค์ได้ ดี

มันใกล้สวรรค์แล้วมันไปสวรรค์แล้ว มองดูโลก โลกเขาเป็นอย่างไร? เขา

ลำาบากอย่างไร?

19 ธันวาคม ๒๕๕๔ 
18:๐๖ น.



๕2

๕2

(๙)
เหม็นเน่า ถ้าเราไม่อาบนำ้า



๕3

๕3

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

ดูร่างกายของเราดีอย่างไร? 

 ถ้าไม่อาบน้ำากี่วันมันเป็นอย่างไร 2 วันเป็นอย่างไร 3 วัน

เป็นอย่างไร 4 วันเป็นอย่างไร มันจะมีกลิ่นอะไรออกมาไหม มันจะ

เหม็นเสื้อผ้าอาภรณ์ เหม็นไปหมดนั้นแหละ กลิ่นเหงื่อเราเป็นยังไง 

เหม็นขนาดไหน 

 พิจารณาอย่างนี้ ความไม่สวย ไม่งาม มันจะได้ไม่ไปยึดติด 

ติดสวย ติดงาม พิจารณาแบบนี้ทุกวัน ทุกวัน ต่อไปเรื่อยๆ ต่อไป

มันเป็นสาวเป็นแส้ขึ้น มันจะมีอะไรแตกออกมาไหม? ประจำาเดือน 

เลือด โลหิตตังมันเสีย มันถ่ายเทออกมา ให้พิจารณา ทุกคนก็เป็น

หมด ไม่ใช่เราคนเดียว อยู่ด้วยความเป็นทุกข์ ไม่ถาวร มันเปลี่ยนไป

เรือ่ยๆ สิง่ตา่งๆ มนัเปลีย่นไปเรือ่ย เปน็ทกุขห์รือเป็นสุข ตอ้งอยูด้่วย

สิ่งสกปรกโสโครก ดูสิ่งสกปรกของเราให้หมด น้ำาลาย น้ำามูก เปือด 

ป๊าดออกมา ถ้าเป็นหวัดขึ้นมาก็แสดงออกมาอยู่ เป็นอย่างนี้ทุกคน 

พิจารณาอยู่บ่อยๆ ถ้าไม่พิจารณามันจะหลงรัก หลงใคร่

“สิ่งต่างๆ มันเปลี่ยนไปเรื่อย เป็นทุกข์หรือเป็นสุข 

ต้องอยู่ด้วยสิ่งสกปรกโสโครก”

13 มกราคม ๒๕๕๕
17:๒๒ น.



๕4

๕4

(๑๐)
พระคือพ่อแม่



๕๕

๕๕

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

พ่อกับแม่นั้นเป็นพระ 

 พระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้ว่า อาหุเนยยะ ปุคคโล จะ บุคคล

เสมือนพระอรหันต์ก็คือพ่อกับแม่ อโหสิให้แก่ลูกทุกอย่าง แม้จะอยู่

ในท้องก็ใหป้ลอดภยั ออกมาแล้วไมร่อ้ง กห็าวธิตีบหลังให้ อุแว ๊อุแว ๊

ขึ้นมา ต่อจากนั้นก็รับผิดชอบ เรื่องขี้ เรื่องเยี่ยว เรื่องถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะ มันจะถ่ายออกมาเวลาไหน ก็ไม่โกรธ มันจะถ่ายออกมา

เวลาไหน ปู้ดดด กินข้าวอยู่ก็เอาผ้ากองทับไว้ กินต่อ ไม่ได้รังเกียจ

อะไร พอเสร็จแล้วก็รีบกุลีกุจรไปล้างน้ำา ซักเสร็จ ซักผ้า นั้นแหละ

พระอรหันต์ของลูก ไม่ขี้เดียด รังเกียจฉันแต่อย่างใด ขี้หู ขี้ตา ขี้มูก

เอาออกมาออกอย่างงั้น ทำาความสะอาด ไม่มีรังเกียจ 

 ภาวนาให้อยู่กับพุทโธ แค่นั้นแหละหายใจออกก็ “พุท” เข้าก็ 

“โธ” แค่นั้นแหละ ใจเราคิดว่าสงบก็สงบ ถ้าคิดไปทางอื่น คิดมาก ก็

ไม่สงบ เป็นบ้าไปเลยก็ได้ แค่พุทโธ ธัมโม สังโฆ แค่นั้น

“บุคคลเสมือนพระอรหันต์ก็คือพ่อกับแม่”

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
18:19 น.



๕๖

๕๖

(๑๑)
สงบกว่าแดนไกล คือใจเรา



๕๗

๕๗

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

ให้มันอยู่กับความสงบนั้นแหละ 

 เดีย๋วมนักร็ูไ้ปเองอยา่งอืน่ ภาวนาพทุโธ พทุโธไป ใหม้นัเงยีบ

ไปอะไรไป ให้มันรวมจิตกันไป ไม่ว่าพุท ไม่ว่าโธ มีแต่รู้ รู้ รู้ รู้ รู้อยู่

อยา่งนัน้ อยูอ่ยา่งเดยีว เปน็พลงั เปน็พลงัใหญเ่ลยนัน้ ไมต่อ้งอยาก

ได้ ไม่ต้องอยากเป็นอะไรทั้งนั้น 

 เอาแต่พุทโธอย่างเดียว ให้ใจมันเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้น ให้ใจ

มันอยู่แต่กับพุทโธ พุทโธ พุทโธ นิ่งแล้วมันก็ดี ไม่ต้องฟุ้งซ่าน ใน

ร่างกายเรามีใจอย่างเดียว อันเดียว ใจนี้ ไม่ฟุ้ง ไม่ซ่าน ไม่คิด ให้ใจ

เป็นหน่ึง เป็นตัวติดตามตนไปอยู่คนละโลก มีพุทโธแน่นอน ไม่ฟุ้ง ไม่

หลง คิดอะไรมีแต่พุทโธ พุทโธ ถ้ามันน่ิงแล้ว พุทโธก็หายไป แต่ท่ีรู้ยัง

อยู่ มีแต่รู้อยู่อย่างเดียว ดวงเดียว มีใจเป็นหน่ึงได้เป็นดี ให้พุทโธไว้

“เอาแต่พุทโธอย่างเดียว ให้ใจมันเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้น”

11 มิถุนายน ๒๕๕๕
18:๐9 น.



๕๘

๕๘

(๑๒)
พระสงฆ์หรือชีเปลือย?



๕๙

๕๙

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 เบื้องต้นแท้ๆ แต่ก่อนพระไม่มีผ้าอาบน้ำาฝน แก้ผ้าเหมือน

ชีเปลือย โลกของเราไม่ดูไม่ได้เลย เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้า “ให้

ผา้อาบน้ำาฝนแกพ่ระเจา้พระสงฆ”์ นางวสิาขาเป็นผูริ้เร่ิมท่ีแรก “โอ๋!!! 

ถา้พระเรา สมณะเราเปน็อยา่งงี ้กไ็มน่า่กราบนา่ไหว้แล้ว” ในศาสนา

อื่น เขามีชีเปลือยอย่างนี้ 

 ศาสนาพุทธเราไม่ควรทำาอย่างนี้ ท่านว่า “ต้องเรียบร้อยทุก

อย่าง เสขิยวัตรจะได้ไม่ขาด ต้องมีผ้านุ่งอาบน้ำา ห้องน้ำาเป็นสัดเป็น

สว่น เปลอืยในห้องน้ำาไดอ้ยู ่สาธารณะ ลานวดั ฝนตกมาอาบน้ำากนั

วุ่นวาย นุ่งผ้าซะก่อน มันจึงน่าดู ถ้างั้นมันก็ไม่น่าดู” นางวิสาขาจึง

ขออนญุาตถวายผ้าอาบน้ำาฝนแก่พระเจา้พระสงฆ ์มทีัง้หมดเท่าไหร่

ถวายหมด นางวิสาขาเป็นมหาเศรษฐีนู้นแน่ เป็นมหาราณี เป็นผู้มี

ศรทัธาแกร่งกลา้ ทำาอะไรอะไร สำาเรจ็ทกุอยา่ง เพราะฉะนัน้กถ็อืเอา

ตามนางวสิาขามหาอบุาสกิาใหท้า่นเปน็ตวัอยา่ง ถวายผา้อาบน้ำาฝน 

ถวายก็ตั้งเยอะ ได้อานิสงส์หลาย อธิษฐานเอา “ขอให้ข้าพเจ้าได้ค้ำา

จุ้นพระพุทธศาสนาไปอีกนานเท่านานจนกว่าถึงอาสวะสิ้นไป ให้ได้

ทำาบุญชิ้นนี้ตลอดไป อย่าให้พระเจ้า พระสงฆ์อดอยาก ไม่มีผ้านุ่ง

อาบน้ำา” 

 “โอ๊ย!!! ไม่ดี อันนี้เขาทำาตามนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้ขอ

อนุญาตถวายผ้าอาบน้ำาฝนคนแรก” คนอื่นจะแจกจะอะไรก็ตามไม่

ขยะแขยงใจเลย โป๊โดยธรรมชาติ ไม่ต้องจ้างไปดู แล้วแก้ผ้าอาบน้ำา



๖๐

๖๐

เปน็อยา่งไร? สาธารณชน ในลาน

วดัจะดอูยา่งไร? โอ๊ย!!! มผีูท้ำามา

คอืนางวสิาขามหาอุบาสิกา ผูอ้ยู่

ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ทูลขอมา

เป็นเจ้าภาพเอง ขอให้พระเจ้า

พระสงฆจ์งมผีา้อาบน้ำาฝนตลอด

ไปทุกปีทุกปี ไม่ต้องเปลือยกาย

แก้ผ้าอาบน้ำา มันไม่น่าดู คน

เปลือยกาย แก้ผ้ามันไม่น่าดู ไม่

น่าดูเลย 

นี้มีอานิสงส์ขนาดไหน?

 อานิสงส์มาก ทำาให้พระเจ้า 

พระสงฆ์สมบูรณ์แบบขึ้นมา  

มีจีวร มีผ้ามันก็ไม่แห้ง แห้ง

ไม่ทัน วันหน้าวันหลังจะเอา

อะไรนุ่งต่อไป เลยอนุญาตให้

ถวายผ้าอาบน้ำาฝน เลยบัญญัติ

ขึ้นมา ถ้าอาบน้ำาต้องเรียบร้อย

ต้องนุ่งผ้าด้วย

“ใจเป็นผู้รู้ สติเป็นที่ระลึก

สมัปชญัญะเปน็ทีรู่ต้วั ความรู ้

นั้นคือใจไม่หนีหายไปไหน 

เรียกว่าจับใจ”



๖1

๖1

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 ใจเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเป็นผู้นำา เวลานั่งสมาธิภาวนา

ก็กำาหนดลมให้รู้ เราบริกรรมอะไรก็ให้รู้อันน้ัน หายใจเข้าก็ “พุท” 

หายใจออกก็ “โธ” เอาแค่นั้น เอาเยอะแล้วมันยุ่ง เอาแค่นั้น พุทโธ 

พุทโธ อยูก่บัลมหายใจนี ้ใจกร็วมลง รวมลง เป็นหนึง่เลย ใจเป็นหนึง่

นั้นแหละ ต้องการให้ใจเป็นอย่างนั้น รวมกันเป็นหนึ่ง เอาแค่พุทโธ 

พุทโธ พุทโธ แค่นั้นใช้ได้ ถ้าออกจากนี้เขาเรียก “คว้าน้ำาเหลว” มัน

จับตัวเองไม่ได้ ใจเป็นผู้รู้ สติเป็นที่ระลึกได้ สัมปัชชัญญะเป็นผู้รู้ตัว 

ถ้ามาอยู่แค่นี้มีสติ มีสัมปัชชัญญะ รู้อยู่กับแค่นั้นใจก็สงบลง สงบ

ลง จนมีแต่ความรู้ดวงเดียว ความรู้นั้นคือ “ใจ” ไม่มีหนีหายไปไหน 

เรียกว่า “จับใจ” แล้วจับตัวใจไว้อยู่แล้ว ใจสงบแล้ว มีความสุขที่สุด 

มันมีวิตก มีวิจารณ์ มีปีติ มีสุข มีเอกัคคตานี้ 

 มี “เอกัคคตาจิต” นี้ จิตเป็นหนึ่งในหนทางจะให้ตรัสรู้อะไร

สูงๆ ขึ้นไปก็ตัวนี้ก่อน รู้แล้ว มันไม่ไปไหน มันอยู่กับเนื้อกับตัว อยู่

กับพุทโธนั้นแหละ หายใจเข้าก็รู้ “พุท” หายใจออกก็รู้ “โธ” มีระลึก

พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรา มีไหลออกมาเทมา ปัญญาไหลแตก

ออกไป รู้หมด ปัญญา ทุกขัง อนิจจา อนัตตา รู้จักหมด ถ้าปล่อย

ไปตาม มันกเ็ปน็ทกุข ์เรยีกวา่ “งมโขง่” ถา้เอาอารมณอ่ื์นมาบริกรรม

ก็ไม่สงบ ให้เอามารวมกันเป็นหนึ่ง “พุทโธ” ทำาให้ใจเป็นหนึ่งได้หนึ่ง

เดียวในโลกเป็นทางตรัสรู้ อันนี้ตรัสรู้ได้

19 กรกฎาคม ๒๕๕๕
17:๔9 น.



๖2

๖2

(๑๓) 
พระราชาช่างสงสัย



๖3

๖3

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 ข้อคิดสั่งสอนประชาชนต่อไป มิลินทปัญหาถามต่อไป เรื่อง

องค์พระยามิลินท์ พระนาคเสน ถามกัน ทำาให้คนผู้ฟังนั้นทั้งหลาย

เกิดปัญญาขึ้น ได้ปัญญาหลายอย่าง บ่รู้จักตัวตนอะไร คนมันจะได้

รู้จักว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตา ทุกขัง อนัตตามันไม่

เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนอะไรของเขา เป็นแต่สังขารที่อยู่ ที่อาศัยของใจ

เฉยๆ กเ็ลยสิน้สงสยั พากนัสิน้สงสยัหมด แต่กอ่นงมโขง่กันไป งมโขง่

ไป ไม่รู้แจ้งเสียที อยู่ในพิจารณาปัญหา อยู่ในนั้นแหละ 

 มิลินทปัญหา ถ้าฟังตลอดแหละ แหม่ ลึกซึ้งดี ถามกับพระ

มหากษตัรยิน์ูน้นะ่ พระยามลินิทป์กครองบา้นเมอืง แตไ่ปถามปญัหา

กับคนทั้งหลายทั้งปวง หาถามเอาชนะไปหมดทุกคน พระอินทร์ก็

เลยไปอารธนา พระนาคเสนให้ลงมาเกิดในสมัยนี้ ให้ลงมาเกิด มา

แก้ปัญหาให้พระยามิลินท์ มิลินทปัญหานั้นแหละ ก็ลงมาเกิดสมัย

เดียวกันนั้นแหละ พอโตแล้วก็มาเป็นผู้มีสติปัญญาดี ก็เลยบวชเป็น

พระนาคเสน บวชแล้วได้สำาเร็จ เป็นพระอรหันต์ขึ้นไป แล้วได้มาแก้

ปัญหา ถามปัญหาอะไร ท่านแก้ให้หมด 

 พระนาคเสนนีเ้ป็นกำาลงัเผยแพร่ชว่ยพระศาสนาตอ่มา ตัง้แต ่

๕๐๐ ปี มาเรื่อยๆ เห็นว่าอันนี้ควรพิมพ์เป็นตำารับตำาราไว้ พิมพ์

เป็นมลินิทปญัหา พระนาคเสนกบัพระยามลินิทเ์ถยีงกนัเป็นเหตผุล 

พระยามิลินท์ก็ยอมจำานนว่า 



๖4

๖4

“คนมันจะได้รู้ จักว่ามันไม่

เท่ียง มันเป็นทุกข์ มันเป็น

อนัตตา”

 “โห้!! พระนาคเสนนี้ไม่

ธรรมดานะ นิมนต์พระคุณเจ้า

ไปฉนัทีร่าชวงัหรือฉนัเชา้ท่ีสำานกั

พระราชวังของเรา” 

 พระนาคเสนว่า “แล้ว

มหาบพิตรจะเอากี่องค์”

 พระยามลิินทต์อบ “ไปได้

เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น”

 พระนาคเสนกน็มินต์พระ

ทั้งหลายไป ตั้งหมื่นองค์ที่ไป ไม่

ธรรมดา พระยามลินิทไ์มรู่จ้ะพดู

อย่างไร ก็แล้วแต่พระคุณเจ้าจะ

เอามา ไม่ปฏิเสธ ยิ่งดี ทดสอบ

พระนาคเสน พระนาคเสนจะ

จำาแลงหรือนิมนต์พระคุณเจ้า

เป็นหมื่นๆ องค์ ในพระราชวังก็

คงมีท่ีนัง่พอได ้เตม็พระราชวงัไป

หมดเลย พระไปท้ังหลายนแิหละ

ผูม้ฤีทธิท์ีท่่านทำาได้ จำาแลงได้ ให้

เปน็จำานวนมากกไ็ด้ จำานวนนอ้ย

ก็ได้ ทำาให้ทิฐิของพระยามิลินท์

ยอมแพ้ นี้เขาเรียกว่ามันเป็นมา

ตั้งแต่สมัยก่อน 



๖๕

๖๕

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร

 พระยามิลินท์เป็นเณรน้อย พระนาคเสนเป็นพระหรืออะไร

ทำานองนี้ ปรารถนากัน ไม่ได้หลับ ไม่นอน ไม่นอนเลย เดี๋ยวก็เณร

น้อย เณรน้อย ไม่ได้พักผ่อน จำาวัตรเลย 

 เณรน้อยว่า “ขอปรารถนาให้ข้าพเจ้าเอาชนะกิเลสทั้งหลาย

ได้ ใครถามปัญหาอะไร อย่าให้คา ให้เหมือนแม่น้ำา ให้เป็นแม่น้ำา 

ในแม่น้ำานี้น้ำามาเท่าไหร่นิก็รับได้หมด แม่น้ำาใหญ่ๆ”

แต่พระนาคเสนนี้แอบได้ยินเณรน้อย

 พระนาคเสนแก้ว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาใหญ่สามารถ

ป้องกันน้ำาในแม่น้ำาไม่ให้ล้นฝั่งได้ ให้ไปตามแม่น้ำาอย่างเดียว”

 ปรารถนาต่างคนต่างปรารถนาเอาชนะกันเลย จึงได้มาเกิด

พบกัน บัดนี้ก็เอา เร่ืองราวมันเป็นอย่างนั้น พระยามิลินท์นี้ยอม 

พระนาคเสนเลย พระนาคเสนนัน้เป็นผูมี้ปญัญากวา้งขวา้งเหมอืนดัง่

ฝั่งแม่น้ำา ตลิ่งสูงกว่าน้ำา แม่น้ำาไหลไปตามคลอง ตามท้องน้ำานั้นเอง

19 กรกฎาคม ๒๕๕๕
18:๐๖ น.



๖๖

๖๖

บันทึกช่วยจำา



๖๗

๖๗

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร



๖๘

๖๘

บันทึกช่วยจำา



๖๙

๖๙

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร



๗๐

๗๐

บันทึกช่วยจำา



๗1

๗1

ธรรมะเบาๆ ๙๐ ปี หลวงปู่ท่อน าณธโร



๗2

๗2

บันทึกช่วยจำา





กหดเ่หกเดหกเกด่กดเ่กเ่

๙๐ ป หลวงปูทอน

  อยาไปรีบ อยาไปเรง
อยาไปเครง อยาไปเครียด

คำสอนดีๆ ที่หลวงปูมีให เปนเรื่องราวประทับใจใหมีหนังสือเลมนี้

ธรรมะเบาๆ 
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