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คาํนําธรรมมาพาให้ชวนคิด 
 

 พระธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาไม่ลา้สมยั แต่ผูว้จิยัพจิารณาไม่

อยู่ระดบัเดยีวกนั กจ็ําเป็นจําไปจะตพีระคุณค่าสงูตํ่าลุ่มดอน ต่างกนัไปตาม

อสิระเสรขีองเจา้ตวั ตามวาสนาบารมทีีส่รา้งมาแต่ปุเรชาตปิางก่อน ไม่เสมอ

กนั ปุพเพกตปุญญตา ดา้นปญัญาอนัเป็นนายหน้าของศลีและสมาธอินัเป็น

พละพลงัอนัทรงบลัลงัก์ในปจัจุบนั แขง็แกร่งไม่เสมอกนั จงึกลายเป็นพรรค

เป็นพวกแห่งความเหน็ไปซะแลว้ แต่กต็อ้งอาศยัความเมตตาปราณี สามคัคี

สมานมติรสมานฉันท์กนักลมเกลียวไว้ เพราะเราคนเดียวเป็นโลกมนุษย์

ไม่ได้ เราคนเดยีวเป็นประเทศไม่ได้ เราคนเดยีวเป็นพระนครหลวงไม่ได ้

เป็นภาค จงัหวดั อําเภอ ตําบล หมู่บา้น ครอบครวั กระทรวงนัน้กระทรวงน้ี

ไม่ได ้และฝา่ยนานาศาสนา แมพ้ระพุทธศาสนาอนัเป็นจอมพลของศาสนาที่

เรยีกว่าอรยิะสจัจะศาสนาเล่า ก็ต้องอาศยัพรรคอกีจะเว้นไม่ได้ แมผ้ึ้งและ

ปลวกซึ่งเป็นสตัวเ์ลก็ๆ มนัยงัควบคุมกนัอยู่ไดเ้ป็นพวกๆ ตามกรรมและผล

ของกรรมใครมนั เพราะกรรมและผลของกรรมย่อมจําแนกสตัว์ใหด้แีละเลว

ต่างกนัเป็นพวกๆ เป็นบุคคล (พระพุทธศาสนายนืยนัแขง็แกร่ง) การยนืยนั

ตามอรยิะสจัจะธรรมไมเ่ป็นอุปาทานเลย 

      พระหลา้ เขมปตฺโต 
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คาํถาม 

 หลวงปู่เจ้าค่ะ ขอเรยีนถามขอ้สงสยัในสมาธ ิพอจติดฉิันเขา้สู่ภวงัค์จะรู้สกึ

เหมอืนร่างกายหล่นจากทีส่งูๆ มากลกึสดุประมาณ คอือะไรเจา้ค่ะ ดฉินัควรจะทาํ

อยา่งไร แต่มไิดเ้ป็นบ่อยนะเจา้ค่ะ นานๆ ถงึจะเป็น ทาํใหด้ฉินัสงสยัว่ามนัคอือะไร 

กราบขอหลวงปูช่ว่ยใหค้วามกระจา่งแก่ผูด้อ้ยความรูด้ว้ยเจา้คะ่ 

คาํตอบ 

เรื่องภาวนานัน้เป็นของดแีลว้ เพราะมคีวามปิต ิและพอใจในธรรมทีป่รากฎ 

เป็นอยา่งนัน้ดว้ยอาํนาจของปิตธิรรม นกัภาวนากต็อ้งเจออยา่งนัน้ บางทปีรากฎว่า

เหาะเหนิเดนิอากาศ หรอืเดนิจงกรมในอากาศ หรอืขดัสมาธกิลางอากาศ หรอืพลกิ

ควํ่าพลกิหงายในอากาศ เป็นการแสดงปาฏหิารยิไ์ปในตวักม็ ีสารพดัจะเป็นไป แต่

เมือ่หมดกาํลงักถ็อนออกมา เมือ่ถอนออกมาแลว้จงพจิารณาว่า ธรรมอนัละเอยีดถงึ

เพยีงน้ีกย็งัอยู่ใต้อํานาจอนิจจงัความไม่เทีย่ง ขอใหน้้อมลงอย่างนัน้ อย่าสาํคญัว่า

เป็นตวัตน เรา เขา สตัว์ บุคคลใดๆ ทัง้สิ้น เมื่อไม่สําคญัในส่วนน้ี จติก็สูงขึ้นไป

กว่าเดมิอกีในตวัแลว้ จงพยายามทาํบ่อยๆ เทอญ และอกีประการหน่ึง ใหพ้จิารณา

เหน็อนิจจงัพรอ้มกบัลมออกเขา้ พรอ้มทัง้เหน็ทุกขเ์หน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนกลมกลนืกนั

ในขณะเดยีว ไมม่อีนัใดก่อน ไมม่อีนัใดหลงั พรอ้มกบัลมเขา้ออก แมศ้ลี สมาธ ิปญัญา 

ทีเ่รยีกว่าไตรสกิขากร็วมพลกนัอยู่ ณ ทีน่ัน้เอง จะบญัญตัหิรอืไม่บญัญตักิเ็ป็นจรงิ

อยูอ่ยา่งนัน้เอง เมือ่เหน็ชดัในสว่นน้ี พรอ้มทัง้ชาํนาญและเหน็เนืองๆอยู ่ความระอา

ในวฏัฏสงสารทีเ่คยหลงมาแลว้กจ็ะรูต้ามเป็นจรงิ จะไดไ้ม่ทะเยอทะยานในโลกทัง้

ปวง เพราะโลกทัง้ปวงมแีต่เกดิขึน้และแปรดบั และมทุีกข ์ไมใ่ชต่วัตนดงัทีว่่ามาแลว้

นัน้ จะได้สิ้นความสงสยัในปญัหาของเจ้าตวัที่เคยสร้างขึ้น จะแก้ไม่ยาก โลกคอื

อะไร... วตัถุภายนอกคอือะไร... ทีส่รา้งขึน้ดว้ย ดนิ น้ํา ไฟ ลม กด็ ีหรอืความนึกคดิ

แห่ง สุข ทุกข ์อุเบกขา กด็ ีเกดิขึน้แลว้กแ็ปรปรวนและดบัไปเสมอกนัทัง้นัน้ เมื่อ
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ลกูไมข้องโลกมเีพยีงเท่าน้ีแลว้ เรากไ็ม่มหีนทางจะไปสงสยัอะไรอกี มแีต่รูต้ามเป็น

จรงิ ปฏบิตัติามเป็นจรงิ พน้จากความสงสยัตามเป็นจรงิ เท่านัน้ ความดใีจเสยีใจใน

โลกทัง้ปวงก็ห้ามเบรคลง ปญัญาก็เกดิขึ้นเหนือความหลงของตนไปซะ เรยีกว่า

รูเ้ท่าทุกข ์รูเ้ท่าสงัขารแลว้ จติกโ็อนไปเอนไปโน้มไปในพระนิพพาน คนืกลบัความ

หลงของเจา้ตวัแบบเยน็ๆ เทา่นัน้เอง 

ดว้ยเดชพระพุทธศาสนา พวกเราทัง้หลาย จงรูต้ามเป็นจรงิในสงัขารทัง้ปวง 

พร้อมกบัลมออกเขา้ในปจัจุบนั ยิง่ๆ ขึ้นไปในปจัจุบนั หลุดพ้นจากความหลงใน

ปจัจุบนั ตามเป็นจรงิอยูทุ่กเมือ่เทอญ ปญัหาของธรรมะแทไ้มม่าก ทีม่นัมากวนเวยีน

กเ็พราะกเิลสของเราทรงพระอํานาจ เมื่อพระปญัญาทรงพระอํานาจแลว้ พรอ้มทัง้

สตสิมัปยุตกนัอยู ่ความสงสยัของเรากห็ายไปไมข่บถคนืเลย จะว่ารูแ้จง้โลกกไ็ด ้จะ

วา่รูแ้จง้สงัขารกไ็ด ้จะวา่รูท้นัความหลงของเจา้ตวักไ็ด ้ความหลงเจา้ตวักห็มดประต ู

จะขีช่า้งสบูบุหรีม่าจากประตไูหน จงึขอจบยอ่เพยีงน้ี... 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 ลูกกราบองค์หลวงปู่ เมื่อทําสมาธิแล้วจะทําจิตให้น่ิงอันเดียวน้ีช่างยาก

เหลอืเกนิ เป็นเพราะลกูมบีาปใชไ่หมคะ่ กราบองคห์ลวงปูก่รุณาแนะนําดว้ยเจา้คะ่ 

คาํตอบ 

เรื่องภาวนา เราจะใหม้นัน่ิงอยู่หน้าเดยีว ดิง่ในเป้าทีเ่ราเพ่งอยู่ มนักย็่อม

เป็นไปไม่ได ้เพราะสมาธทิัง้หลายอยู่ใต้อํานาจอนิจจงัอนัละเอยีด เมื่อหมดกําลงัก็

ถอนออกมา มนัจะถอนออกมาก็ช่างมนั เราต้องสงัเกตว่า ออกมาแล้วอย่างน้ีมี

กามวิตก ความตริในทางกามหรือไม่ มพียาบาทวิตก ความตริในทางพยาบาท

หรอืไม่ มวีหิงิสาวติก ความตรใินทางเบยีดเบยีนหรอืไม่ ถา้ไม่มธีรรม 3 ประการน้ี
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รบกวนจติใจเรา กป็ล่อยให้จติใจนัน้อยู่ตามสบายนัน่เถดิ มกีารมงีานกท็ําไปไม่มี

โทษ เพราะเรามสีตอิยู่กบัตวั ไม่ใช่จะตนัขีต้นัเยีย่วมนั ไม่ใหม้นัไปทางไหน มนันึก

ไปทางดแีลว้กป็ล่อยมนั ไม่มโีทษ แมก้ารงานที่ถูกคอื เวน้จากฆ่าสตัว์, ลกัทรพัย์, 

ประพฤตผิดิในกาม เรยีกว่าการงานชอบ เรากต็้องปล่อยมนัใหม้นัทําตามสะดวก

ของมนั สว่นสมัมาวาจาเล่า มนัไม่พดูเทจ็, ไม่พดูสอ่เสยีด, ไม่พดูคาํหยาบคาย, ไม่

พดูเพอ้เจอ้ เรากต็อ้งปล่อยใหม้นัพูดซ ิส่วนดา้นจติใจอกี ไม่โลภอยากไดข้องผูอ้ื่น

มาเป็นของตน, ไม่พยาบาทปองรา้ยผูอ้ื่น, เหน็ชอบตามทาํนองคลองธรรม คอืเหน็

ว่าทําดไีดด้ทีําชัว่ไดช้ ัว่ เป็นตน้ สิง่ทัง้หลายทีป่รารภมานี้ เรากต็้องปล่อยมนัใหอ้ยู่

ตามสบาย ไมต่อ้งไปเคีย่วเขญ็เยน็คํ่ามนัดอก เทา่น้ีกค็งจะพอเขา้ใจแลว้นะ 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

ดฉินัอยากจะขอเรยีนถามหลวงปู ่ถงึเรื่องการควบคุมจติใจใหม้คีวามสงบอยู่

นานๆ และขออุบายหรอืวธิกีาร ในการทาํสมาธเิพือ่ใหจ้ติใจสงบเรว็ขึน้ดว้ยคะ่ 

คาํตอบ 

 การภาวนาอยากจะใหจ้ติจดจ่ออยูน่านๆ กต็อ้งตดัความละโมบในอารมณ์อื่น

ที่มาเกยมาพาด ต้องตัง้สติไว้กบัอาจารย์เดมิ (คอืกรรมฐานเดมิที่ตัง้ไว้) ยนิดใีน

กรรมฐานที่ตัง้ไว้นัน้ อย่าไปยินดีในกรรมฐานอื่นที่ยงัไม่ได้ตัง้ นึกหรือบริกรรม

กรรมฐานอนัเดมินัน้แหละ ตัง้สจัจะไวใ้นทีน่ัน้ ตัง้อธษิฐานไวใ้นทีน่ัน้ ถา้มนัลมืไปก็

ดงึมา อย่าไดเ้สยีใจ เพราะความสาํเรจ็อยูก่บัความอดทนและความเพยีร เพราะเอา

กรรมฐานเดมิทีต่ ัง้เป็นตวัประกนั ยอมเป็นยอมตายกบักรรมฐานเดมินัน้ คาํว่า “ศลี” 

แปลทบัศพัทก์ต็ดัสนิลงในกรรมฐานทีต่ ัง้ไวน้ัน้ แมส้มาธกิต็ัง้มัน่ในกรรมฐานทีต่ ัง้ไว้

นัน้ คําว่า “ปญัญา” กร็อบรูใ้นกรรมฐานทีต่ ัง้ไวน้ัน้ อย่าไปวอกแวกเคลื่อนทีไ่ปทาง
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อื่น เพราะเรารวมคําสอนของพระองค์แปดหมื่นสี่พนัพระธรรมขนัธ์มาไว้ที่เป้า

กรรมฐานทีเ่ราตัง้ไวน้ัน้แลว้ ศลี สมาธ ิปญัญา ทัง้หมดกม็คีวามหมายอนัเดยีวกนั 

เราเอามารวมไวท้ีเ่ป้าอนัเดยีวนัน่แลว้ ตลอดทัง้ พระพุทธ พระธรรม ทัง้หลาย อนั

หาประมาณไม่ได ้เรากเ็อามารวมไวท้ีเ่ป้าอนัเดยีวนัน่แลว้ เราไม่สงสยัจะสง่สา่ยไป

หาอนัอื่นเลย ถ้าไม่ขนาบทฏิฐขิองตนอย่างนัน้ มนักไ็ปควา้อนันัน้อนัน้ีอยู่ จติของ

เราก็ไม่รวม ความเหน็ชอบของเราก็ไม่รวมอยู่ที่แห่งเดยีว ที่มนัไม่ยอมอยู่ที่แห่ง

เดยีว เพราะอุบายของเราไม่ทนักบักเิลสของเรา เพราะกเิลสของเรามนัหลุกหลกิๆ 

อยู่เหมอืนลงิ กระโดดนัน้กระโดดน้ี กระโดดถูกกิง่ไมผุ้ก็ตกตูมตาย เหตุนัน้จงึให้

สนัโดษยนิดใีนกรรมฐานเดมิทีต่ ัง้ไว ้เปรยีบเหมอืนทศิเหนือ เมื่อทศิเหนือมอีํานาจ

ในแม่เหลก็ เขม็ทศิใดๆ ย่อมชีไ้ปทางทศิเหนือทัง้นัน้ เป็นเมอืงขึน้ทศิเหนือกว็่าได ้

ฉันใดกด็ ีเมื่อเราตัง้มัน่ไวใ้นกรรมฐานใดๆ เป็นหลกัแลว้ กรรมฐานอื่นๆ มตีัง้หมื่น

ตัง้แสน ย่อมเป็นเมืองขึ้นของกรรมฐานที่เราตัง้ไว้ จะเป็นวิปสัสนากรรมฐาน 

กรรมฐานทีเ่กีย่วกบัปญัญากด็ ีหรอืสมถกรรมฐาน กรรมฐานทีเ่กี่ยวกบัจติใจกด็ ีก็

มารวมพลกนัอยู่กบัเป้าเดมิทีเ่ราตัง้ไวไ้ม่สง่ส่ายนัน่เอง แมม้รรค ผล นิพพาน กอ็ยู่

ในที่นัน้ดว้ย แมเ้ราจะกระจายออกจากเป้าเดมิ ทีน่ัน้เรากไ็ม่สงสยัอกี ใหถ้อืว่ามนั

แตกออกจากเป้าเดมิ ก็คอื ศีล สมาธ ิปญัญา อนัเก่านัน้เอง ให้เขา้ใจว่าสมาธิน้ี

เหมอืนเชอืกเสน้ยาวๆ ทีเ่ราขงึไปทัว่ไตรโลกธาตุ แต่เราสาวเขา้มาใหม้นัรวมเป็น

กองเดยีว จะโตเท่าฟ้าเท่าแผ่นดนิกต็าม หรอืจะเลก็ลงเท่าปลายเขม็กต็าม กใ็หถ้อื

วา่เป็นเรือ่งเดยีวกนันัน่เอง 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

ปญัญาญาณวปิสัสนาที่จะตดักเิลสเพื่อเขา้สู่มรรคผล เกดิจากการพจิารณา

หรอืเกดิจากการรูเ้หน็ของจติเองลว้นๆ 
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คาํตอบ 

 คําถามว่า ปญัญาในวปิสัสนาที่จะตดักเิลสเพื่อเขา้สู่มรรคผล เกดิจากการ

พจิารณา หรอืเกดิจากการรูเ้หน็ของจติเองลว้น ตอบว่า... เกดิจากการรูเ้หน็ของจติ

พรอ้มทัง้สตปิญัญาเป็นกองทพัลว้นๆ ในปจัจุบนันัน้ๆ 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 พระอานาปานสตเิฉพาะตวัหลวงปู่มเีคลด็หรอือุบายอย่างไรบา้ง เพื่อความ

งอกงามของ ศลี สมาธ ิปญัญา วมิตุ ิญาณทสันะเป็นพเิศษ 

คาํตอบ 

พระอานาปานสตมิเีคลด็มาก พระธรรมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธย์น่ลงมา

รวมในอานาปานสตไิม่ลําบาก เพราะเป็นกองทพัทีม่กีําลงัมาก ยกอุทาหรณ์ เช่น 

เราจะพจิารณา “พุทโธ” กค็ุณของพุทโธกด็ ีธมัโม สงัโฆ กด็ ีกลมกลนืกนักบัพุทโธ 

อยูแ่ลว้ คลา้ยเชอืก 3 เกลยีว และกม็อียู ่(พระคุณ) ทุกลมหายใจเขา้ออกอกีดว้ย ขอ้

อื่นยงัมอียู่อกี เช่น สกลกาย สกลใจ กด็ ีทีเ่รยีกว่ากองนามรปู กม็อียูทุ่กลมหายใจอกีดว้ย 

ขอ้อื่นมอียูอ่กี เชน่ ไตรลกัษณ์กม็อียูทุ่กลมหายใจเขา้ออกอกีดว้ย แมพ้ระนิพพานอนัทรง

อยู ่มอียู ่จะเหนือผูรู้ข้ ึน้ไปกต็าม กท็รงมอียูทุ่กลมหายใจเขา้ออกอกีดว้ย 

 เมือ่ทุกสิง่ทุกอยา่งทัง้สงัขารและวสิงัขาร มอียูทุ่กลมหายใจเขา้ออกแลว้ เราก็

ไมไ่ดส้ง่สา่ยหาธรรมทัง้ปวง เพราะแมเ่หลก็ดยีอ่มดงึเขม็ทศิชีไ้ปหา สิง่เหล่าน้ีขึน้อยู่

กบัสติปญัญาของแต่ละคนทัง้นัน้ เพราะพระบรมศาสดาไม่ได้สอนให้พวกเราโง ่

ธรรมบทเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้ทัง้นัน้ แม้ ศีล สมาธิ ปญัญา หรือวิมุติที่

เรยีกวา่ไตรสกิขา กม็คีวามหมายอนัเดยีวกนักบัแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธน์ัน่เอง 
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ญาณทสันะเป็นพเิศษ นัน้คอืเหน็ตามเป็นจรงิในขณะนัน้ รูต้ามเป็นจรงิในขณะนัน้ 

ไม่สําคญัตวัว่าเป็น เรา-เขา ในขณะนัน้ อุปาทานก็แตกกระเจงิไปเอง ไม่ได้ต้อง

ทาํทา่ทาํทางใหแ้ตก 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

มอียู่วนัหน่ึง ลองนัง่สมาธริาวตอนตหีน่ึง โดยใชเ้ทปทาํวตัรเชา้เยน็เปิด และ

เอาจติไปจดจ่ออยู่กบัเสยีงสวดมนต์ ทําใหเ้กดิอาการขนลุก เน้ือตามแขน ขา หน้า 

แก้ม กระตุก และเต้นถี่ๆ วูบวาบไปหมด จิตขณะนัน้คงรวมวูบไป พอรู้ตัวก็

พยายามภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ สกัพกัอาการกห็ายไป ทําให้ตกใจเลก็น้อย เลย

ไม่ไดน้ัง่สมาธต่ิอ จวบจนเวลาผ่านมาถงึปจัจุบนั อาการดงักล่าวไม่ปรากฏขึน้เลย

ครบั มแีต่สงบเฉยๆ ในความมดื 

คาํตอบ 

ที่อาการเป็นอย่างนัน้ก็เพราะเป็นอุปจารสมาธ ิองิปิติ ความอิม่ใจด้วย แต่

เกดิขึน้แลว้กห็ายไป เพราะเหตุว่าบุญชัน้น้ี สงัขารชัน้น้ี เกดิ-ดบัเป็น เราตอ้งอาศยั

หลกัอนิจจงัเป็นเครื่องตดัสนิ และเมื่อมนัสงบอยู่เฉยๆ อย่ารบกวนมนั เดีย๋วมนัก็

แปรไปทางอื่นอกีดอก กส็่อแสดงใหเ้หน็ชดัว่า แมอุ้เบกขานี้กอ็ยู่ใต้อนิจจงั โดยนัย

เดยีวกนั ถา้อยูใ่ตอ้าํนาจอนิจจงั กอ็ยูใ่ตอ้าํนาจของ ทุกขงั อนตัตา ในตวั  

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

จติ กบัเหตุปจัจยั กบัที่หมายหรอืภพภูม ิเชื่อมโยงถงึกนัไดอ้ย่างไร มอีะไร

เป็นเครือ่งชีบ้อกใหท้ราบได ้
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คาํตอบ 

 จติกด็ ีธาตุกด็ ีปจัจยักด็ ีหรอืภพภมูโิยงถงึกนัไดก้ด็ ีกเ็พราะมกีเิลสเขา้ไปสงิ

ว่า ตวักู ของกู ดงักล่าวแลว้นัน้ ส่วนทีจ่ะมเีครื่องบอกใหท้ราบว่าเราละกเิลสไดน้ัน้

คอื สิง่ทีเ่คยโลภมนัไมโ่ลภ สิง่ทีเ่คยโกรธมนัไม่โกรธ สิง่ทีเ่คยหลงว่าเป็นตวัตน เรา 

เขา สตัว ์บุคคล มนัไม่หลงว่าเป็นตวั เรา เขา กแ็ปลว่ามนับอกใหเ้ราทราบแลว้ แต่

หากวา่มนัหลง มนักบ็อกใหเ้ราทราบไดอ้กีเหมอืนกนั 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 ขณะทีด่ฉินัเดนิขึน้บนัได จติไปจบัอยู่ทีก่ารกา้วขา เลยรูส้กึเหมอืนว่ากระดูก

มนัเดนิได ้กอ็ศัจรรยไ์ปอกีเรือ่งหน่ึง 

 หลวงปู่ค่ะ ถา้เราพบอาการเช่นน้ี เราจะพจิารณาอย่างไร มนัถงึจะแยบคาย

ลึกซึ้งสมกบัเป็นผู้ปฏิบตัิ กล่าวคือ ดิฉันรู้สกึถึงรสชาติของอาหารว่าอร่อย ก็ละ

ความพอใจชิวหาประสาทรูป บังเอิญจิตมนัสลดลง คอหอยตีบตันน้ําตาก็ไหล 

ความรูส้กึตื้อขึน้ หมดความอยากกนิอาหารโดยทนัท ีทัง้ๆ ทีเ่พิง่จะทานไปได ้2 – 

3 คาํเท่านัน้เอง ดฉินักพ็ยายามตัง้สตลิะอารมณ์ขณะนัน้เพื่อจะกนิต่อ แต่กม็อีาการ

ขนลุกไปทัง้ตวั มกีําลงัซ่านอยู่ภายในกาย สลบัขึน้สลบัลง ในทีสุ่ดกต็้องอิม่อาหาร

มือ้นัน้ไปโดยปรยิาย โชคดวีา่อยูค่นเดยีวไมม่คีนเหน็ 

 อกีเรือ่งหน่ึงสตจิบัไดท้นัคอื ดฉินัรบีเกบ็ผา้เพราะพายฝุนกาํลงัมา ขณะทีเ่กบ็

ความรู้สึกไปอยู่ที่มือหมดเลย พอแขนที่ยืดออกไปหดกลบัมา มนัมีน้ําหนักไป

กระแทกกบัลูกบดิประตู เจบ็มากเลยค่ะหลวงปู ่รูส้กึตกใจ จติกแ็วบ็ออกไปอยู่นอก

กายเลย มามองตรงทีเ่จบ็ 
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 ดิฉันก็หน้ามืด ใจหวิวสัน่ ขาสัน่ริกๆ จะเป็นลมทันที ดิฉันรีบตัง้สติ ละ

อารมณ์ ปรบัจติใหเ้ป็นปกตกิลางๆ เรยีกจติกลบัเขา้กาย จงึเป็นปกตไิด ้

 ที่เล่าถวายมานี้เป็นเพยีงส่วนปลกีย่อย ซึ่งเป็นเหตุให้เขยีนจดหมายมาช้า 

เพราะไมค่อ่ยปกตคิะ่ 

มคีนเขามาชวนดฉิันไปเมอืงกาญจนบุรชี่วงวนัวสิาขบูชา บอกว่าไปนัง่ทํา

สมาธกิบัเจา้แม.่.. ดฉินัอยากจะบอกเขาเหลอืเกนิว่า ดฉินัมพีอ่แมค่รบูาอาจารยเ์ป็น

พระอรยิเจา้ ดฉิันคงไม่ไปหาเจา้แม่อะไรทีไ่หนหรอก แต่กไ็ม่กลา้จะพูดเลย ไดแ้ต่

ขอบคุณทีเ่ขามน้ํีาใจมาชวน 

 ในกรณีเชน่น้ี หลวงปูว่า่ดฉินัขีข้ลาดหรอืเปล่า เพือ่ถนอมน้ําใจเขา ซํ้ายงัไมม่ี

โอกาสชว่ยดงึเขา้มาใหถ้กูทางอกีดว้ย เพราะโอกาสไมอ่าํนวย 

คาํตอบ 

 สรุปธรรมะทุกๆ ประการที่เล่าให้ฟงั มนัเป็นคําถามคําแก้กนัอยู่ในตวัแล้ว 

และกแ็กถ้กูดว้ย และกส็อ่แสดงใหเ้หน็วา่ ผูใ้ครค่รวญธรรมเป็นผูเ้จรญิ 

 ส่วนเขาจะชวนไปทีน่ัน่ทีน่ี่ เจา้แม่หรอืเจา้พ่อ...กต็าม ใหเ้ขา้ใจว่าเจา้แม่เจา้

พ่อของเราคอืเจา้พ่อเจา้แม่ พุทธ ธรรม สงฆ ์ทรงอยู่ที่หวัใจของเราแลว้ เราไม่ได้

ตื่นของภายนอก พระพุทธเจา้จะมกีีล่า้นๆ พระองคก์ท็รงอยู่ทีด่วงใจของเรา ธรรม

คาํสอนและพระอรยิสงฆข์องพระพทุธเจา้ทัง้หลายเหลา่นัน้ กท็รงอยูท่ีด่วงใจของเรา

แลว้ แต่ไมต่ื่นขา่วไปทางอื่นเลย 

 อน่ึง เรื่องเกีย่วกบัอาหาร คอตบีตนันัน้ จะว่าเรารูเ้ท่ามนักถ็ูก จะว่าปิตคิวาม

อิม่ใจแรงกล้าจนน้ําตาไหลก็ถูก แต่ให้เขา้ใจว่าธรรมทัง้หลายส่วนน้ีเป็นธรรมอนั

ละเอยีด เป็นอนิจจาอนัละเอยีด เป็นทุกขอ์นัละเอยีดดว้ย ทีว่่าเป็นทุกขอ์นัละเอยีดก็
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เพราะมนัเกดิอย่างประณีต ดบัอย่างประณีตอกี จะเรยีกว่าอนตัตาธรรมอนัประณีต

กไ็ด ้สิง่เหล่าน้ีเป็นของว่างจากสตัว์จากบุคคลทัง้นัน้ เรามหีน้าที่รู้ตามเป็นจรงิว่า

ไม่ใช่สตัว์ไม่ใช่บุคคลเท่านัน้ ถ้าสาํคญัว่าเป็นอนัอื่นเรื่องกม็ากขึน้ กลายเป็นธรรม

อนัไม่ว่างไป กลายเป็นใจไม่ว่างอกีดว้ย กลายเป็นผูรู้อ้นัไม่ว่างอกีดว้ย เมื่อรูต้าม

เป็นจรงิในธรรมสามประการนี้ อุปาทานความยดึมัน่กแ็ตกกระเจงิออกจากขนัธ-

สนัดาน แมจ้ะขบถคนืกต็อ้งทาํลายวธิน้ีีอกี มวีธิเีดยีวน้ีเทา่นัน้ 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 วธิกีารฝึกสต ิควรทําอย่างไรจงึจะได้ผลดเีรว็ กระผมขอแนวทาง พระท่าน

มกัจะสอนวา่ “ควรมสีตกิ่อน พดู ทาํ คดิ” แต่มกัไมค่อ่ยบอกวธิ ีกวา่จะเกดิสต ิบางที

กเิลสมนัก็ตบหน้าเจ้าของกระเดน็ไปแล้ว และทําอย่างไร จติใจจงึจะเป็นกลางๆ 

หรอืเป็นบุญตลอด เพราะกระผมรูส้กึว่าบางวนัจติใจกเ็ป็นบุญด ีบางวนัจติกเ็ศร้า

หมอง คอยเพง่โทษผูอ้ื่น บางวนัจติใจกเ็ฉยๆ มนัขึน้ๆ ลงๆ ครบั 

คาํตอบ 

วธิฝึีกสมาธ ิกค็อืเอาสตไิวท้ีเ่มตตานัน่เอง จติใจเมือ่หนกัเขา้กเ็ป็นกลางๆ ไม่

ลาํเอยีงไปทางรกัและทางชงั เป็นบุญไปตลอดสายในตวั เรยีกว่าภาวนามยั การเพง่

โทษผูอ้ื่นไม่ได้ร้องเรยีกมาหาตนเลย ที่ร้องเรยีกมาหาตนเพื่อเพ่งโทษผูอ้ื่นนัน้ ก็

เพราะจติใจไมม่เีมตตานัน่เอง ไมใ่ชอ่ื่นไกลเลย 

 ขอใหล้กูๆ หลานๆ ปฏบิตัอิย่างทีว่่ามานี้ตดิต่ออยู่ อย่าทาํแบบจบัๆ จดๆ แลว้

ขาดๆ วิน่ๆ ใหเ้ขา้ใจว่าแปดหมื่นสีพ่นัพระธรรมขนัธ์มารวมอยู่ที่เมตตาแห่งเดยีว

นัน่เอง ถ้าไม่อย่างนัน้แล้ว กระแสของจติใจมนัจะส่งส่าย ว่าอนัน้ีดอีนัน้ีชัว่ จบัๆ 
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วางๆ ใหเ้หน็คุณในตอนนี้เสยีก่อน แลว้ยงัมต่ีอไปอกีว่า ผูเ้จรญิเมตตาหลบัคากนั 

ไมฝ่นัเหน็สิง่ทีล่ามกอนัรา้ย 

ธรรมอนัน้ีมนัฆ่าความโกรธไปในตวัแลว้ มพีระบาลอี้างว่า “โกธํ ฆตฺวา สุข ํ

เสต”ิ ฆา่ความโกรธไดแ้ลว้ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ มจีนิตกวต่ีอทา้ยวา่ 

 ชา้งมนัขนัโซ่เสน้ ตรวนขงึ  ปลอกมดัรดัรุมรงึ ผกูไว ้

ใหอ้ดหญา้อดน้ําจงึ เมาสรา่ง  ...... ยอ่มรูพ้ษิขอ 

 ความโกรธโหดรา้ยเพราะ ชา้งเมามนั ความรกัดุจเชอืกพนั เหน่ียวรัง้ 

โทสะฉุดแขง็ขนั รกัขาด   อาจฆา่ผูอ้ื่นได ้ทัง้ทา่นผูม้คีุณ 

 หมืน่หนสามารถทาํให ้รถหยดุ  มา้พยศฉุด หมืน่ครัง้ 

อกีหมืน่เกีย่วขอหยดุ คชอยู ่  กย็งัไมเ่ทา่เหน่ียวรัง้ โกรธไดค้ราวเดยีว 

 ตดัผมยอ้มปากแกม้ นะขา  วเิลปะนะลบูไลท้า ผอ่งแผว้ 

ประดบัปภสัตราภรณ์ งามเลศิคา่แล โทสะมมีากแลว้ เชน่น้ีงามไฉน 

 แมข้าดเครือ่งลปูไล ้ชโลมทา   นุ่งหม่ผา้ราคา ตํ่าตอ้ย 

มขีนัตตีะปะ ขม่โกรธ   เสงีย่มงามแชม่ชอ้ย เชน่น้ีเธยีรชม 

 ฆา่สตัวม์ุง่เสพเน้ือ อกีหวงั  กระดกูงาเขาหนงั ไดใ้ช ้

แต่กย็งัเป็นบาป กรรมเฮย  ใครฆา่ความโกรธได ้ประโยชน์แทบุ้ญเหลอื 

        (ฟอ โกวโิท) 

จาํมาจากดวงประทปี สมยั ป่ิน มทุุกนัต ์

ขอ้อื่นยงัมอียู่อกี พระบรมศาสดายนืยนัว่าท่านผูใ้ด พลกิจติแผ่เมตตาขณะลดัน้ิว

มอืเดยีว ทา่นผูน้ัน้ไมอ่ยูห่า่งจากฌานเลย และกป็ระพฤตใิกลพ้ระนิพพานโดยแทท้เีดยีว 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 
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คาํถาม 

 ปญัหาจะถามหลวงปูจ่ะว่ามกีม็ ีจะว่าไม่มกีไ็ม่เชงิ ผมดงัคนเลื่อยไมก้ระดาน 

ขอนไมก้ม็แีลว้ เสน้กต็ไีวแ้ลว้ และกก็ําลงัเลื่อยอยู่อกี จะเสรจ็เมื่อใดกเ็ป็นหน้าทีอ่นั

ผมต้องออกแรงเอง ส่วนวธิอีนัแยบยลและปญัหาอนัจะต้องตดิขดัภายหน้า แต่ละ

ขัน้ แต่ละภมู ิอาจมอียู ่ดงันัน้ทัง้ปญัหาและคาํตอบ กต็อ้งอาศยัหลวงปูผู่ผ้า่นมาแลว้ 

จงึจะทราบไดถู้กตอ้ง ไม่อาศยัการคาดเดา คอือยากใหห้ลวงปูป่รารภตามมรรคผล

ของการปฏบิตัขิองหลวงปู่ เพื่อผมจะไดใ้ชเ้ป็นอนุสตต่ิอไป ทัง้อุปสรรคและอุบาย

แกไ้ข ปญัหาอกีส่วนหน่ึงคอื... จะทาํอย่างไรใหจ้ติรวมถงึฐานเดมิ คอืฐตีจิติไดต้าม

ตอ้งการ 

คาํตอบ 

จดหมายไดร้บัแลว้วนัน้ีกต็อบวนัน้ี รูจ้กัความหมายในธรรมะทุกประการ และ

กร็ูส้กึภูมใิจดว้ยเพราะสนใจในธรรมะชัน้สงู เป็นธรรมะของอุดมคตโิดยแท ้ไม่เกีย่ว

วตัถุนิยมใดๆ เลย มขีอ้ถามว่า “จะทาํอยา่งไรใหจ้ติรวมถงึฐานเดมิ คอืฐตีจิติไดต้าม

ต้องการ” ตอบว่า... กรรมฐานอนัใดที่เคยชดั เคยสําเหนียก กม็สีตสิมัปชญัญะจบั

กรรมฐานอนันัน้ใหแ้น่น และอยา่สงสยัว่า รสกรรมฐานอนัอื่นจะมรีสดกีว่ากรรมฐาน

เราทีต่ ัง้ไว ้ไอท้ีแ่ทค้วามจรงิแลว้กม็รีสชาตเิป็นอนัเดยีวกนั ตามฐานะทีท่ําน้อยทํา

มากและแยบคาย และให้เขา้ใจว่า คําว่า “ฐตีจิติ” แปลว่า จติที่ตัง้อยู่ในกรรมฐาน

นัน้ๆ แต่อย่าลมืกรรมฐานนัน้ๆ น้ีๆ กด็ ีจตินัน้ๆ น้ีๆ กด็ ีเป็นอนตัตาจตินัน่เอง คอื

จติทีไ่ม่ใช่ตวัตนนัน่เอง เมื่อตวัตนไม่ม ีจติกไ็ม่มใีนตวัตน ตวัตนกไ็ม่ใช่จติ ไม่ต้อง

เอาจติกบัตนไปเป็นสงครามกนั ถอืว่าเป็นสมมตแิละปรมตัถ์ ไปแลว้กแ็ล้วไป จติ

เดมิกค็อืรสชาตขิองจติของใจ ทีไ่ม่เดอืดรอ้นไปทาง โลภ โกรธ หลง นัน่เอง จะว่า

จติกลายเป็นธรรมกไ็ด ้เพราะเป็นเมอืงขึน้ของธรรมอนัไมต่าย เหตุฉะนัน้ท่านจงึไม่

บญัญตัวิ่า “จติเป็นพระนิพพาน พระนิพพานเป็นจติ” แต่ทีจ่รงิแลว้จติย่อมเป็นบ่าว
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ของพระนิพพาน เพราะเป็นเมอืงขึน้ของพระนิพพาน ทรงเรื่อง ศลี สมาธ ิปญัญา 

เตม็ยศดว้ย 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

หลวงปูค่รบั ทุกครัง้ทีจ่ติใจของผมวุ่นวายและฟุ้งซ่าน ทาํไมมแีต่เรื่องไม่ดไีม่

งามประดงัเขา้มาหา และกพ็ลอยใหเ้สยีเงนิเสยีทองทุกครัง้ไป แมน้จะภาวนากห็า

ความสงบยากเหลอืเกนิ เพราะบรกิรรมพุทโธไปซกัพกั กค็ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ผมจะ

แกไ้ขแบบไหน ถงึจะไม่ใหค้ดิฟุ้งซ่านเวลาเขา้สมาธภิาวนา เรื่องเจา้กรรมนายเวร 

ผมจะปฏบิตัแิบบไหนถงึจะขาดเวรขาดกรรมจากกนั แลว้ถา้หากว่าผมไปทาํงานอยู่

สหรฐัอเมรกิา ผมจะประพฤตปิฏบิตัธิรรมและภาวนาไป แต่ทีผ่มเคยทํามาจะมผีล

อะไรไหมครบัปู่ และเขาไม่ถือศาสนาพุทธเท่าที่ผมปฏิบตัิอยู่ทุกวนัน้ีผดิหรือถูก

ประการใด ขอใหปู้จ่งแนะนําใหแ้ก่ผมดว้ย ทาํไมกรรมเวรถงึตอ้งตามลา้งตามผลาญ

หลานอยูเ่รือ่ยมา (ขอรบกวนปูเ่พยีงเทา่น้ี) 

คาํตอบ 

เรื่องมแีต่อุปสรรคนัน้ อุปสรรคมนัเป็นยาวเิศษ เป็นเหตุให้น้อมถึงธรรมะ 

เพื่อหลุดเพื่อพน้ ใครๆ กต็้องเจออย่างนัน้ในโลกน้ี จะใส่ชื่อลอืนามว่าโลกน้ีไม่สม

ประสงคเ์ลยกว็า่ได ้น่ีหมายถงึธรรมชัน้สงู หมายถงึธรรมของพระอรหนัต ์ถา้หากว่า

โลกสมประสงค์แล้ว พระอรหนัต์เขา้สู่อนุปาทเิสสนิพพานไม่ได้ เพราะโลกน้ีมนั

สมควรพอใชพ้อสอย หนทางเบื่อกเ็ลยไม่ม ีเมื่อมนัตรงกนัขา้มจงึเป็นเหตุให้พระ

อรหนัตห์น่ายโลก 

 ถา้หากวา่หลานจะไปอเมรกิา ดว้ยเดชพระพทุธศาสนา จงสมประสงคใ์นเรื่อง

น้ี และด้านธรรมจะสงบหรือไม่สงบก็อย่าไปทิ้ง บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนัน้เอง 
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มฉิะนัน้แลว้มนัจะไม่มธีรรมเป็นเครื่องอยู่ เราบรกิรรมภาวนาอยู่ทุกวนั ไม่ใช่ว่าบุญ

จะอยูอ่ยา่งเดมิ มนักบ็วกบุญอยูท่ีด่วงใจสงูขึน้ๆ สว่นของภายนอกไมส่มประสงคไ์ม่

เป็นปญัหา แมจ้ะสมประสงคเ์รากไ็มต่ดิอยู ่เพราะมนัเป็นของไมเ่ทีย่งผกูขาดแลว้ 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 ไดอ้่านและพบเหน็ในหนงัสอืบางเล่มว่า นิพพานอยู่เหนือ รปู-นาม ไกลแสน

ไกล หากเป็นเช่นนัน้ทําไม รูป-นาม จงึจะไปถึงและเขา้ถึง ตามความเขา้ใจของ

กระผม นิพพานและ รปู-นาม เป็นอนัเดยีวกนั เปรยีบดงัชา้งตวัเดยีวกม็ขีนัธ ์5 และ

อายตนะ 12 อยูใ่นตวัครบทุกประการแลว้ 

คาํตอบ 

การทีห่นงัสอืบางเล่มว่า นิพพานอยู่เหนือรปูเหนือนามไกลแสนไกล อนันัน้ก็

เป็นการถูก เพราะรูปนามไม่ใช่พระนิพพาน ถงึแมจ้ติกไ็ม่ใช่พระนิพพานดว้ย เหตุ

นัน้ท่านจงึบญัญตัิว่า รูป จติ เจตสกิ นิพพาน ดงัน้ี นิพพานจงึไม่ใช่จติ จติไม่ใช่

นิพพาน แต่อาศยัจติเป็นทางเดนิถงึพระนิพพาน เพราะสามารถรวมไตรสกิขาในจติ

นัน้ได ้

แต่ขอให้เข้าใจอีกว่า อย่าไปเข้าใจว่าพระนิพพานเป็นของตัง้อยู่และไปๆ 

มาๆ พระนิพพานไม่ได้ตัง้อยู่ เป็นเพยีงแต่ว่า “ทรงมอียู่” และใครเป็นผูท้รงพระ

นิพพาน ก็พระนิพพานเท่านัน้ทรงพระนิพพานได้ รูปขนัธ์นามขนัธ์ย่อมทรงพระ

นิพพานไม่ได ้ผูจ้ะถงึพระนิพพานกต็อ้งเบื่อหน่ายความหลงของเจา้ตวั ทีไ่ปยดึเอา

รปูขนัธน์ามขนัธม์าเป็น ตวั ตน เรา เขา สตัว ์บุคคล กค็ลา้ยๆ กบัว่าไปกําเอาแดด

เอาลมมาเป็น ตวั ตน เรา เขา แลว้กช็กมวยกบัเงาของตน เป็นความเหน็ไม่มแีก่น

สาร ไรเ้หตุไรผ้ล แต่พระนิพพานทรงนอกเหตุนอกผลเสยีแลว้ เพราะเหตุว่าเหนือดี
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เหนือชัว่ไปแลว้ เหตุจะทาํใหด้ใีหช้ ัว่ ผลจะรบักไ็มม่อีกีดว้ย เพราะเหตุไมม่ ีผลจะมา

จากประตใูดเลา่ 

เอา้... มรรค 7 เบื้องต้น เวน้อรหตัตผลเสยี เหลอืนอกนัน้เป็นมรรค และผล

โยงกันอยู่ในตัว ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อ ส่วน

อรหตัตผลนัน้เป็นผลขาดตอน ไม่เชื่อมมาจากมรรค คอืเหตุ ขอใหเ้ขา้ใจว่า มรรคก็

ด ีเหตุกด็ ีพชืกด็ ีกรรมกด็ ีจดัเขา้ในฝา่ยเหตุฝา่ยมรรค สว่นผลของเหตุ ผลของพชื 

ผลของกรรม ผลของมรรค และผลของกิริยาอีก ผลในส่วนน้ีมีความหมายอัน

เดยีวกนั สว่นไปทางดทีางชัว่ แลว้แต่เหตุ แต่กรรม แต่พชืกริยิา เป็นประมาณ สว่น

ผลของสิง่เหล่าน้ี แมจ้ะปรารถนาหรอืไม่ปรารถนา กไ็ดร้บัตามสว่นควรค่าของเหตุ

พชืกรรมดงักล่าวแลว้นัน้ จะรูต้วัหรอืไม่รูต้วัไมเ่ป็นปญัหา และใครจะเป็นผูรู้ต้วัและ

ไมรู่ต้วัเล่า กพ็ระสตพิระปญัญาเท่านัน้จะรูต้วั ซึง่สมัปยุตกนัอยูก่บัจติ จะว่าสมัปยุต

กนัอยูก่บัวญิญาณกถ็ูก เพราะจติกบัวญิญาณนัน้แปลเป็นไทยกไ็ดค้วามว่า “ใจ” อนั

เดยีวเทา่นัน้ แมม้นสักแ็ปลวา่ใจ มโนกแ็ปลวา่ใจ เป็นตน้  

และขอให้เขา้ใจว่ารูปและนาม ไม่สามารถจะเขา้ถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่ไม่

ยดึถอืรปูนาม ว่าเป็น ตวั ตน เรา เขา สตัว ์บุคคล นัน่เอง จงึจะรูร้สพระนิพพานได ้

และขอให้เขา้ใจว่าผูต้าดยี่อมสนเขม็ได้ง่าย ผูต้าฟางกต็รงกนัขา้ม ของที่หนักผูม้ ี

กาํลงัแบกได ้ผูไ้มม่กีาํลงักต็รงกนัขา้ม เหล่าน้ีเป็นตน้ น้ํามหาสมุทรปลาขาวปลาซวิ

เขาบอกว่าลกึมาก ส่วนปลาปิมงิคละ เขากบ็อกว่าไม่พอแหวกว่ายเสยีแลว้ เหล่าน้ี

เป็นตน้ 

 สิง่เหล่าน้ีมนัตอ้งขึน้อยู่กบับารมทีีส่รา้งมาแก่กลา้หรอืหย่อนกว่ากนั เหตุนัน้

จงึมธีรรมรบัรองว่า “กมัมุนา วตัตต ิโลโก” สตัวโ์ลกเป็นไปตามกรรม กรรมและผล

ของกรรม เป็นเบี้ยบําเหน็จบํานาญของสตัวอ์ยู่ทุกอริยิาบถของใจ ใจจะรูต้วัหรอืไม่

รูต้วักไ็มเ่ป็นปญัหา ใจทีอ่่อนบารมยีอ่มไม่ค่อยจะรูต้วัไดง้่าย เงากายเป็นของหยาบ 
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เงาใจนัน้จะมแีสงสวา่งหรอืไมม่กีต็ดิตามไปทัง้นัน้ เงาของใจนัน่เองทีเ่รยีกว่าผลของ

กรรม พระอรหนัต์ทรงเหนือกรรมและผลของกรรมนัน้ไม่สงสยัเลย เพราะเป็น

อโหสกิรรมไปแลว้ เป็นอโหสเิหตุกว็า่ อโหสพิชืกว็า่ เอาละ่คงพอเขา้ใจแลว้ในเรื่องน้ี 

ทาํไมจงึตอบมาก ถา้ไมต่อบมากกเ็กรงจะสงสยัไป 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

คาํถาม 

 ผมเคยอ่านหนังสอืพบว่า เวลาขณะที่จติฟุ้งซ่านมากๆ ไม่ควรจะทําสมาธิ

ภาวนา เพราะเหตุใด จรงิไหมครบั 

คาํตอบ 

ทีว่า่จติฟุ้งซ่านนัน้ ไมค่วรทาํสมาธ ิตอบว่า... จติฟุ้งซ่านนัน้เอง จะไดถู้กขม่เหง

เขา้ในสมาธดิ้วยบริกรรม ให้พอจดจ่ออยู่กบักรรมฐานที่ตัง้ไว้ ถ้าบรกิรรมไม่พอ 

หรอืเพ่งใหเ้ป็นอารมณ์เดยีวไม่พออยู่ในเป้าอนัเดยีว มนักไ็ม่ยอมลงเหมอืนกนั ถ้า

จติฟุ้งซ่าน เราไมเ่ขา้สมาธแิลว้ มนัยิง่ไปกนัใหญ่ เทยีบกนักบัเราเลีย้งโค มหีญา้กนิ

อยู่ มนัไม่สนัโดษกนิ ก็ต้องผูกมดั ผูกล่ามไว้ โบราณท่านกล่าวว่า เรอืขา้มทะเล 

เมื่อคลื่นจดัก็ต้องทอดสมอ มิฉะนัน้เรือจะควํ่าและเดินผิดท่า ฉันใดก็ดี เมื่อมนั

ฟุ้งซ่าน เราไม่ดดัสนัดานมนั ให้ตัง้อยู่ในกรรมฐานอนัใดอนัหน่ึงอยู่ มนัก็เคยตวั 

เพราะมนัไม่ถูกทรมานดว้ยพระสตพิระปญัญา คําว่าฟุ้งซ่านกค็อืรําคาญใจนัน่เอง 

มนัองิกบัโมหะโดยไมรู่ต้วั 

 



 
 

 

 

 

 

 

“...สิง่ทีค่วรรูไ้วใ้คร่ครวญธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนากม็อียู่ว่า ถา้ชาวโลก
ใช้อุบายตัดป่าออกจากพระพุทธศาสนาแล้ว (พระไตรปิฎกก็ไม่ครบ) เป็น
พระไตรปิฎกปลอม (ถอืวตัถุนิยมทบัถมอุดมคต)ิ การบวชพระกบ็อกอนุศาสไม่ไดฯ้ 
ถา้ไมม่พีระพทุธศาสนาแทรกแซงอยูใ่นโลกแลว้ ชาวโลกกเ็กดิจลาจลอลหมา่น ไมม่ี
ประตูบรรเทา เป็นชาวโลกทีไ่ม่มขี ื่อมแีป เป็นช่างไมท้ี่ไม่มดีิง่ มาตราวดัระยะและ
มาตราตวงกไ็ม่ม ี(ช่างก่อสรา้งจะทิง้ดิง่ ไม่มดีิง่กเ็ป็นช่างก่อสรา้งปลอม) ไม่มรีะดบั
น้ํากไ็ม่ไดอ้กีฯ นักกฎหมายของชาวโลก ไม่เอาธรรมวนิัยของพระพุทธศาสนาเป็น
แว่นดวงใจดวงธรรม กไ็ปไมร่อดอกี กฎหมายของประเทศกเ็ช่นกนั และชาวโลกไม่
ลดตําแหน่งกเิลส ที่เป็นนายหน้าของความประพฤตแิต่ละท่านแต่ละท่านอกี กจ็ะ
เอาสนัตภิาพมาจากประตูใด ขอเรยีนศกึษาไวก้บัปวงปราชญ์ทัว่ไตรโลกธาตุดว้ยฯ 
ส.ค.ส. ทุกๆ ปี...” 

     หลวงปูห่ลา้ เขมปตฺโต 




