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พระพุทธศาสนาเป็นของสว่นรวม 

แต่การปฏบิตัแิละผลของการปฏบิตัติามเป็นของสว่นบุคคล 

มแีต่เราเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหต้วัเราได ้มแีต่ตนเท่านัน้ทีเ่ป็นทีพ่ึง่แห่งตน 

ขอจงอย่าประมาทในความเกดิ ความเจบ็ไข ้ความชรา และความตายเลย 

 

 
 



  

ค าน า 

 ในโอกาสทีพ่ระโสภณวิสทุธิคณุ (หลวงปู่ บญุเพง็ กปปฺโก) มี
อายคุรบ 82 ปี ในวนัมาฆบชูา พ.ศ. 2553 (ตรงกบัวนัที ่ 28 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553) พระภกิษุ สามเณร อุบาสก อุบาสกิาวดัปา่
วเิวกธรรม ตลอดจนคณะศษิย ์ไดจ้ดังาน ทาํบุญอายขุึน้ และจดัพมิพ์
หนงัสอืเรยีบเรยีงคาํสอนอบรมภาวนาของหลวงปูเ่พือ่แจกเป็นธรรม
ทานในงานดงักลา่ว  
 ตลอดปี พ.ศ. 2552 หลวงปูอ่าพาธและธาตุขนัธไ์มแ่ขง็แรง แต่
ดว้ยบารมขีองทา่น งานสาธารณกุศลต่าง ๆ สาํเรจ็ลุลว่งไปอยา่งน่า
อศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นอาคารเรยีนโรงเรยีนวดัศรจีนัทรซ์ึง่สาํเรจ็ลงใน
เวลาไมก่ีเ่ดอืน การก่อสรา้งพระมหาเจดยีบ์ุรพาจารยซ์ึง่แลว้เสรจ็ไป
กวา่รอ้ยละ 90 การสรา้งกุฏเิพือ่รองรบัพระภกิษุสามเณรทีเ่พิม่จาํนวน
มากขึน้ ฯลฯ และทีส่าํคญัยิง่คอื การอบรมภาวนา ซึง่ทา่นไมเ่คยเวน้
แมแ้ต่วนัเดยีว 
 สาํหรบังานทีท่า่นมอบหมายใหพ้วกเราควบคุมดแูลแทนทา่น 
เมื่อการทาํงานเกดิปญัหา มขีอ้บกพรอ่งแลว้นํามารายงาน บางครัง้
หลวงปูก่ไ็มม่กีําลงัทีจ่ะดุวา่และสอนสัง่เหมอืนดัง่ทีเ่คยทาํแต่ก่อน บาง
วนัทีท่า่นสบายขึน้และทา่นดุเสยีงดงั พวกเราดใีจมากทีถู่กดุ หลวงปู่

ปรารภความตายทุกวนัจนพวกเราใจไมด่ ีแรก ๆ เรารูส้กึวา้เหว่
เหมอืนขาดรม่โพธิร์ม่ไทร แต่พวกเรากพ็ยายามทาํงานทีท่า่น



  

มอบหมายอยา่งดทีีสุ่ด คาํสอนของทา่นทีจ่ารกึในดวงจติพรัง่พรมูา
ชว่ยแกไ้ขปญัหาใหลุ้ลว่งไปไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์

 ในดา้นการภาวนา แมท้า่นเทศน์อบรมพวกเราไมไ่ดเ้หมอืนแต่
ก่อน แต่ทา่นเปิด ซดี ีทีบ่นัทกึกณัฑเ์ทศน์ของทา่นและนัง่คุมอยูต่ลอด 
แมเ้วลาทา่นไมอ่ยูท่า่นกม็อบหมายพระอาจารยส์ุภาพเปิดซดีแีละมี
การนัง่ภาวนาทุกวนั  
 นานเขา้  พวกเรากเ็ริม่ชนิกบัการ "บนิเดีย่ว" และสาํเหนียกวา่ 
หลวงปูก่ําลงัฝึกใหพ้วกเรา"อยูไ่ด"้ในสภาวะทีไ่มม่อีงคท์า่นซึง่จะตอ้ง
เกดิขึน้สกัวนั เราจะไมเ่ควง้ควา้ง เพราะเรามคีาํสอนของหลวงปูทุ่ก ๆ 
เรื่องทีจ่ารกึไวใ้นดวงจติ และคาํสอนภาวนาทีบ่นัทกึในหนงัสอื ในซดี ี
ทมัพไ์ดรฟ์ โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ เป็นหลกัของใจ 
 เหตุน้ี จงึไดต้ัง้ชื่อหนงัสอืเลม่น้ีวา่ "รม่โพธิร์ม่ไทร" เพือ่สื่อ
ความหมายวา่ พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าท่ีปรากฏเป็นค าอบรมสัง่สอนจากหลวงปู่  จะเป็น "ร่ม
โพธ์ิร่มไทร" คุ้มเกล้าปกเกศ ปกจิตปกใจ ปกป้องวิญญาณพวก
เราไปนานจนตราบถึงพระนิพพาน  
 เน้ือหาของหนงัสอืน้ีจะเป็นการเรยีบเรยีงเทศนาของหลวงปู่ให้
เป็นหมวดหมู่  ไดแ้ก่การเตรยีมตวัมา ฝึกนัง่ภาวนา แนวทางทีใ่ชใ้น
การฝึกอบรมภาวนา  นิมติคอือะไร  ประโยชน์ของนิมติ  จติสงบเป็น
อยา่งไร ประโยชน์ของความสุขทีเ่กดิจากความสงบ  การกําหนดจติ 
และสวรรคส์มบตั ิพระอรยิะ พระนิพพาน ฯลฯ 



  

การจดัทาํหนงัสอืเลม่น้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยการเสยีสละทรพัย์
ปจัจยัคา่พมิพข์องทา่นทีม่รีายนามทา้ยเลม่ หาก หนงัสอืเลม่น้ี
ก่อให้ เกดิประโยชน์อนัเป็นบุญกุศล คณะ ศษิย์ขอน้อมถวาย บชูาแด่
หลวงปูซ่ึง่เป็นองคแ์สดงธรรมะเหลา่น้ี แต่หากมอีกุศลกรรมประการใด
จากการอา่นหนงัสอืน้ี ขา้พเจา้ขอน้อมรบัและกราบขอขมาต่อ หลวงปู่

และต่อทา่นทัง้หลาย 
 ขออานุภาพแห่งพระรตันตรยั ตลอดถึง ผลานิสงสข์อง
ธรรมทานในครัง้น้ี จงเป็นพลวปัจจยัให้ท่านทัง้หลายประสบสขุ
สวสัด์ิพิพฒันมงคล วิบลูยพ์นูผลด้วยปฏิภาณธนสารสมบติั   
เจริญด้วยจตรุพิธพรชยัทกุประการ และจงเป็นปัจจยัให้ท่าน
ทัง้หลายบรรลมุรรคผลนิพพานโดยพลนั เทอญ ฯ 
      
     ศิษยภ์าวนา 2540 
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ร่มโพธ์ิร่มไทร 
 
อารมัภบท  
 หลวงปูเ่ริม่งานอบรมภาวนาในปี พ.ศ. 2507 เมื่อทา่นไปจาํ
พรรษาทีว่ดัปา่ครีวีนัคาํหวายยางอาํเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น เป็น
เวลา 2 ปี ทา่นฝึกภาวนาใหช้าวบา้นหลายคนประสบความสาํเรจ็ตาม
ควรแก่สถานะของคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืน  

 ปี พ.ศ. 2510 หลวงปูจ่าํพรรษาทีว่ดัพระศรมีหาธาตุบางเขน
และเริม่อบรมภาวนาใหก้บัอุบาสก อุบาสกิา กลุม่เลก็ ๆ ทีต่ดิตามทา่น
มาหลงัจากการนัง่ฟงัเทศน์บนโบสถท์ีว่ดัพระศรมีหาธาตุ ทา่นใชใ้ตถุ้น
กุฏเิป็นทีอ่บรม สว่นทีข่อนแก่น หลงัจากทา่นมารบัตําแหน่งเจา้อาวาส
วดัปา่วเิวกธรรมไมน่าน ทา่นกเ็ริม่ฝึกภาวนาใหล้กูศษิยก์ลุม่เลก็ ๆ 
สว่นใหญ่กไ็ดร้บัความสงบมากบา้งน้อยบา้ง ตามแต่กําลงัและความ
ขยนัหมัน่เพยีรของแต่ละบุคคล  

 การอบรมภาวนากลุม่เลก็เชน่น้ี ทา่นดาํเนินตาม องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพระพทุธเจา้ ทา่นวา่ครัง้พทุธกาล องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสัง่สอนพทุธบรษิทัคราวละไมก่ีค่น และใหน้ัง่
ภาวนาไปดว้ยฟงัเทศน์ไปดว้ย  

 ทีก่รุงเทพ ฯ หลวงปูจ่ะสอนภาวนาเฉพาะฆราวาสทีศ่าลาหา้
แยกวชัรพล เวลาประมาณ 18.30 - 20.00 น. สว่นทีข่อนแก่นหลวงปู่



  

จะสอนภาวนาทัง้พระภกิษุ สามเณร และฆราวาส โดยจดัทีน่ัง่แยกกนั
เป็นสดัสว่นในหอ้งโถงหน้ากุฏขิองทา่น เวลา 19.30 – 21.00 น. ใน
สถานทีฝึ่กภาวนาทัง้สองแหง่จะตดิเครื่องปรบัอากาศและจะมอีาสนะ
รองนัง่ใหด้ว้ย ทัง้น้ี หลวงปูป่ระสงคใ์หเ้กดิความสบายอนัจะทาํใหผู้ม้า
ฝึกภาวนาเขา้สูค่วามสงบโดยไมม่ปีจัจยักดดนัภายนอก 

 เมื่อผูร้บัการอบรมมาถงึสถานทีท่ีใ่ชอ้บรมภาวนาทา่นจะใหเ้ขา้
ไปนัง่ทนัท ีไมใ่หคุ้ยกนัมากเพราะการพดูคุยจะทาํใหอ้ารมณ์ฟุ้งและ
นัง่สงบยาก ก่อนภาวนาไมม่กีารสวดมนตท์าํวตัรเพราะเดนิทางมาถงึ
ไมพ่รอ้มกนั แต่หลงัจากภาวนาแลว้ ทา่นนําไหวพ้ระกลา่วคาํบชูาพระ
รตันตรยัสัน้ ๆ บางคนเสรจ็แลว้กก็ลบั แต่บางคนกร็อรายงานผลการ
นัง่และซกัถามในสิง่ทีต่ดิขดัสงสยั 

สาํหรบัผูท้ีไ่มส่ะดวกทีจ่ะมาทุกวนั กนํ็า ซดี ี ทีท่า่นแจกไปเปิด
ฟงัและปฏบิตัเิองต่อทีบ่า้น และนาน ๆ ครัง้กโ็ทรศพัทส์อบถาม หรอื
เดนิทางมาสอบถามรายงานความกา้วหน้าดว้ยตวัเอง ซึง่ทา่นกจ็ะ
เมตตาแกไ้ขใหทุ้กรายไป เพราะปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัภิาวนา
หากแกไ้ขไมไ่ดท้นัทว่งทกีจ็ะเกดิผลเสยีหายได ้ แต่สว่นใหญ่ทา่นจะ
เทศน์สอนดกัไวห้มดแลว้ ผูป้ฏบิตัติาม จงึไมม่คีวามกลวั และ มคีวาม
มัน่ใจในการกา้วเดนิต่อไปตามแต่ความพรอ้มของแต่ละคน 

การเตรียมตวัมาฝึกนัง่ภาวนา  



  

การมาฝึกภาวนากบัหลวงปูเ่ปรยีบไดก้บัการไปออกกําลงักาย
หลงัเลกิงาน ทา่นยํา้เสมอวา่ไมไ่ดจ้ะบงัคบัใหส้าํเรจ็หรอก ทา่นให้
ปฏบิตัเิพือ่ความสงบสบายของใจ เพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัภายภาค
หน้าเมื่อมคีวามพรอ้มแลว้ หลวงปูท่า่นพจิารณาวา่แต่ละคนทีม่าฝึก
กบัทา่นต่างยงัมภีาระหน้าที ่ยงัไมอ่าจทิง้ไปได ้จงึใหด้าํเนินความสงบ
ใหม้คีวามแน่นอนมัน่คงไปก่อน ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคของการงานและ
ความรบัผดิชอบของครอบครวั 

ทา่นไมบ่งัคบัใหถ้อืศลี นุ่งขาวหม่ขาว หรอืควบคุมกรยิาความ
ประพฤต ิและความสาํรวมระวงั  แต่เมื่อจติสูค่วามสงบแลว้ กค็อ่ย ๆ 
ปรบัปรุงตนเองใหม้คีวามสุภาพเรยีบรอ้ยโดยอตัโนมตั ิ ทา่นใหข้อ้คดิ
วา่ในครัง้พทุธกาล ทา่นอรหนัตสาวก สาวกิา ทัง้หลาย มใีครบา้งที่
เป็นคนดเีรยีบรอ้ยมาหาพระพทุธเจา้แลว้ทา่นจงึสอนใหส้าํเรจ็  เทา่ที่
เหน็กม็แีต่ โจร คนบา้ คนเสเพล หรอืพวกนกัเลงเจา้ลทัธทิัง้นัน้ เชน่
พระองคุลมิาล  พระปฏาจาราเถร ีฯลฯ  แต่เมื่อปฏบิตัติามแนวทาง
ของพระพทุธองค ์กย็งัสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์

บางคนคดิวา่จะมาฝึกภาวนาตอ้งมใีจทีส่งบก่อนแลว้จงึมา แต่
หลวงปูบ่อกวา่ถา้ใจสงบแลว้ไมต่อ้งมาหาทา่น ไมต่อ้งมารบัการฝึก 
ถา้ใจวุน่วาย ใจฟุ้งซ่านแลว้จงึใหม้าฝึกภาวนา บางคนวา่ตนเองไมม่ี
บารม ีหลวงปูท่า่นสอนวา่ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เมื่อ
ครัง้ทีเ่ป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ทา่นกไ็มท่ราบวา่ทา่นสรา้งบารมอีะไรมา 
ต่อเมื่อไดบ้รรลุอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณแลว้จงึทราบวา่องคท์า่นได้
บาํเพญ็บารมมีากมายมหาศาลมาก่อน บางคนคดิวา่ตนเองอยูอ่ยา่งน้ี



  

สบายดแีลว้ สุขมากกวา่ทุกข ์ไมเ่คยคดิถงึการเกดิ การแก่ การตาย ที่
เป็นของประจาํโลก จงึไมเ่หน็ความจาํเป็นทีต่อ้งภาวนา ต่อเมื่อโรคภยั
และความชรามาเยอืนจงึตื่นกลวัความตายและตอ้งการฝึกภาวนา แต่
การฝึกปฏบิตัใินยามชราหรอืยามทีม่คีวามเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยนัน้ 
ยากลาํบากยิง่นกั บางทยีงัไมท่นัจะได ้ความตายกม็าพรากรา่งทีใ่ชใ้น
การปฏบิตัไิปเสยีก่อน การคดิวา่ตวัเองฟุ้งซ่าน ตวัเองไมม่บีุญญา
บารม ีตวัเองไมม่ทีุกข ์จงึไมป่ฏบิตัภิาวนานบัเป็นความผดิมหนัตท์ีปิ่ด
กัน้โอกาสพน้ทุกขข์องตนเอง 

หลวงปูส่อนวา่การปฏบิตัภิาวนาเป็นการฝึกฝนจติ  แต่เอากาย
มากระท า เอากายมานัง่   สูด้ว้ยทางกาย แต่ใจเป็นผูก้ระท า เป็นผู้
ปฏบิตัอิยูข่า้งใน  การปฏบิตัมิแีต่นัง่ดว้ยทา่ทางอนัสงบ สว่นใจเป็นผู้
อยูภ่ายในรา่งกาย เราจะหาใจ เราจงึเอารา่งกายมานัง่ ทีเ่อารา่งกาย
มานัง่เพราะเขาอยูด่ว้ยกนั แต่ใหอ้าศยัรา่งกายเสยีก่อน  เขาอยู่
ดว้ยกนัตัง้แต่เกดิมา  และอยูด่ว้ยกนัมาจนกระทัง่บดัน้ี ยงัไมแ่ยกจาก
กนั เมื่อเอารา่งกายมานัง่ ใจกอ็ยูด่ว้ย   แต่การปฏบิตัน้ีิเพือ่จะเอา
รา่งกายไปสูสุ่คตสิวรรคก์ห็าใชไ่ม ่ รา่งกายเป็นเพยีงสะพานทีใ่หเ้รา
เดนิขา้ม คอืเอารา่งกายมาท า  แลว้ผูไ้ดป้ระโยชน์ กค็อืผูอ้ยูข่า้งใน เรา
มาหากนัวา่ใครคอืผูอ้ยูข่า้งใน กไ็ดแ้ก่ใจเรา   

ท าไมจงึตอ้งปฏบิตัผิูอ้ยูข่า้งใน เพราะทา่นผูน้ัน้อยูม่าแต่ดกึด า
บรรพแ์ลว้ หลายภพ หลายชาต ิหลายกปั หลายกลัป์ ตามค าสอนของ
พระพทุธเจา้ เขาได้ ทอ่งเทีย่วมาหลายภพหลายชาตหิาทีส่ิน้สุดไมไ่ด ้
การทอ่งเทีย่วไปมายงัมคีวามไมส่ม ่าเสมอ ทีเ่รามาครัง้น้ีเป็นมนุษย ์



  

พรอ้มดว้ยมนุษยส์มบตัซิึง่ถอืวา่ด ีแต่สว่นทีผ่า่นมาแลว้ เราเป็นอะไรก็
หาทราบไม ่  จะเป็นอะไรมากต็าม  พระพทุธเจา้ตรสัวา่ความทุกขใ์น
การเป็นในการมากย็งัอยู ่  ยงัเป็นทุกขอ์ยู ่  ยงัหาหนทางออกจากทุกข์
ไมไ่ด ้  ยงัไมม่ทีางไป  พระองคจ์งึไดม้าชีห้นทางออก  ก่อนทีพ่ระองค์
จะมาชีห้นทางออก   พระองคก์ไ็ดอ้อกไปแลว้ พระอรยิสงฆส์าวก
เจา้ของพระองคท์า่นกไ็ดอ้อกไปแลว้ มตีวัอยา่งแลว้ทา่นจงึบอก   
 การออกนัน้ ทา่นวา่หาอะไรสุขเทยีบไมไ่ด ้ หาอะไรมาเสมอ
เหมอืนไมไ่ด ้ เป็นยอดของความสุขและเป็นยอดของความเป็นมงคล  
ทา่นจงึไดม้าตรสัรู ้ มาชีห้นทางใหอ้อกไดอ้ยา่งทา่น ไปไดอ้ยา่งทา่น     
การทีพ่ระองคแ์ละพระอรยิเจา้ทัง้หลายจะออก จะหนีได ้  กด็ว้ยการ
ปฏบิตัภิาวนา  เราตอ้งการปฏบิตัเิพือ่ออก ถา้ออกไมไ่ดก้ย็งัเป็นบุญ
บารม ีอนัดบัแรกตอ้งการบุญเสยีก่อน   ถงึยงัไปไมไ่ด ้บุญกย็งัเป็นสิง่
ทีร่บัรองการปฏบิตัขิองเราอยู่ ไมไ่ดไ้รป้ระโยชน์    เหมอืนทีผ่า่นมา
บุญสนองเรา   เราจงึไดม้นุษยส์มบตั ิ เมื่อเราปฏบิตัยิงัไมถ่งึทีสุ่ด   ยงั
ไมถ่งึเป้าหมาย  บุญนัน้กจ็ะมารบัรอง มาสนองเราต่อไป แต่เราจะไป
อยูภ่พไหนยอ่มแลว้แต่อ านาจความดขีองเราทีจ่ะตามสนองผูท้ีอ่ยูใ่น 
ผูท้ีเ่รามาหาและมาปฏบิตักินัอยู ่    

ทา่นใหข้อ้คดิวา่ธรรมของพระพทุธเจา้นัน้ลกึซึง้นกั สว่น
ประเพณีนิยมของพวกเราทีพ่วกเราท ากนัอยูอ่ยา่งน้ี เป็นประเพณี
นิยม ท าไปกเ็พือ่เป็นความเป็นบุญเทา่นัน้ แต่วา่บุญนัน้อยูท่ีไ่หน กค็อื
อยูก่บัทา่นผูน้ัน้ผูท้ีอ่ยูก่บัความเป็นกลาง ถา้เขา้ไปไดแ้ลว้กห็มด
ปญัหา ทน้ีีเราจะเขา้ไปไดห้รอืเปลา่ เขา้ไปไดแ้ลว้ในนัน้กไ็มใ่ชว่า่ จะมี



  

แต่พวกฌาน พวกญาณ ยงัมสีิง่ทีจ่ะท าลาย พวกกามาสวะ อวชิชาสวะ 
อาสวะกค็อืกเิลสทีท่บัถมกนั ปิดบงักนั  เราจะเขา้ไปแกพ้วกน้ี    

ในจติแต่ละคนไมใ่ชว่า่จะสะอาดหมด ทีเ่ราวา่เราบรสิุทธิ ์ กว็า่
เอาไดอ้ยูห่รอก  เป็นบรสิุทธิภ์ายนอก เราไมป่ระกอบความชัว่ เป็น
ความบรสิุทธิท์างกาย  ทางวาจา กใ็ชอ่ยู ่ แต่สว่นภายใน สุทธ ิอสุทธิ
ปจัจตัตงั ความบรสิุทธิห์รอืไมบ่รสิุทธิก์เ็พราะตน   น่ีคอืวธิปีฏบิตั ิ ทาง
ทีเ่ราจะปฏบิตั ิ  ถา้เขา้ถงึตรงนัน้แลว้ เรา ไมไ่ดเ้ขา้ไปหาใครและไมไ่ด้
ไปเกาะใครหรอืขอใคร ไมไ่ดอ้า้งถงึใคร เราเป็นอสิระ เราจะเดนิไป
ดว้ยอสิระ และไมต่อ้งไปอา้งคนนัน้เป็นอยา่งนัน้ องคน้ี์เป็นอยา่งน้ี  
เป็นเรื่องของตวัเองทีเ่ขา้ไปถงึแลว้ จงึไมไ่ดไ้ปอา้งใคร คอือา้งตวัเอง 
แต่กอ็า้งอยูภ่ายในไมไ่ดไ้ปหาอวดคนหรอก เขารูข้องเขา เขาหา
หนทางออกของเขา นัน้แหละจงึจะรูย้อ้นหลงัได ้ อดตีชาตอิาจจะ
ปรากฏบา้ง แต่เราไมรู่ก้ม็ ี  อาจเคยไดป้ระสบเหน็ในนิมติอะไรต่างๆ 
ซึง่แสดงบอกเรื่องของเก่าของหลงั เกีย่วกบัเรื่องของอดตี เกีย่วกบัการ
กระท าของตวัเองทีเ่คยท ามา กค็อืกรรมนัน้แหละ กรรมทีเ่คยท ามาแต่
อดตีชาต ิมนักบ็อก บอกเรื่องกรรม แลว้กต็ามมาสนอง ญาณกเ็กดิใน
นัน้ แลว้เรื่องอนาคต บางทกีบ็อกหนทางทีจ่ะไป  บอกอยูใ่นตวัเอง     

เมื่อบอกแลว้เรากต็อ้งไป ตอ้งเดนิตามทีเ่ขาบอก คอืตวัของ
ตวัเองสอนตวัเอง  ในตอนนัน้เป็นเอกเทศ เราจะตอ้งไปของเรา จะ
ไปใกลไ้ปไกลไดข้นาดไหนกแ็ลว้แต่อายขุองเรา  พอก าลงัจะไดด้กีม็า
ตายเสยีอยา่งน้ีกม็ ี แทนทีจ่ะไดด้ ี พอเริม่จะไดด้นิีดหน่อย มจัจุมารก็
เลยมาตดัรอน มาสงัหารกนั เหมอืนพระอรยิเจา้ แคไ่ดพ้ระโสดาบนั 



  

แทนทีจ่ะบรรลุไปถงึพระอนาคามกีไ็ปไมไ่ด ้ มจัจุราชมาตดัก่อน  คอื
ตายก่อนอยา่งน้ีกม็ ี ทีไ่ปอยูพ่รหมโลกกนั ไปอยูช่ ัน้สุทธาวาสกนัก็
เพราะกรรมตดัรอน แทนทีจ่ะบรรลุอรหนัต ์ มจัจุราชกจ็ดัการเสยีก่อน  
แคโ่สดาบนัแทนทีจ่ะไดบ้รรลุธรรมชัน้สงูขึน้ไปอกีกไ็มใ่หไ้ป เอาแคน่ัน้
ก่อน พอไดเ้สวยสุขเสยีก่อน     แลว้จะไดม้าเกดิอกีเสยีก่อน ถา้
โสดาบนัตามต าราวา่ไว ้   ถา้เอกพชิ ีกอ็กีชาตเิดยีว ถา้โกลงัโกละกอ็กี 
3 ชาต ิถา้สตัตกัขตัตุปรมะก ็ 7 ชาต ิ  มอียู ่ 3 ชัน้ แคโ่สดาบนักย็งัไม่
เสมอกนั  

หลายทา่นผดัวนัประกนัพรุง่ ตัง้แต่ธาตุขนัธข์องหลวงปูย่งั
แขง็แรง เทศน์อบรมสด ๆ ไดทุ้กคนืไมม่ซีํ้า จนถงึปจัจุบนัทา่นเทศน์
ไมไ่ดแ้ลว้ แต่ยงันัง่คุมพวกเราภาวนาและใหค้าํแนะนําแกป้ญัหาจาก
การภาวนาได ้จงึควรเรง่รบีอยา่รรีอใหโ้อกาสผา่นไปอยา่งน่าเสยีดาย  
ทา่นเตอืนพวกเรา อยา่พากนัประมาทในชวีติความเป็นอยูข่องตวัเอง 
ถา้มโีอกาสและเวลาใหพ้ากนัส านึกบา้ง และใหพ้ากนักระท าบา้ง ท าก็
ไมไ่ดท้ าอะไรมาก แคน่ัง่เทา่นัน้  แต่นัง่กย็ากล าบากเกีย่วกบัแขง้กบั
ขา พอนัง่กเ็จบ็ ปวดแขง้ปวดขา จะใหน้ัง่สบายกน็ัง่ได ้ แต่ไมถู่ก
ระเบยีบ ถา้นัง่ฟงักฟ็งัไป แต่การนัง่ภาวนากใ็หน้ัง่ขดัสมาธเิหมอืน
พระพทุธรปู พระพทุธเจา้สอนมาอยา่งนัน้ กต็อ้งเอาตามนัน้ แต่การนัง่ 
ถงึจะล าบากกต็าม แต่หากมศีรทัธากท็ าได ้ ถงึจะเจบ็กม็สีิง่ตอบแทน
ความเจบ็ กค็อืบุญกุศล ถา้นัง่ไดก้ม็คีวามสงบสุขเป็นสิง่ตอบแทน   
ไมใ่ชว่า่เจบ็แลว้จะเจบ็โดยไรป้ระโยชน์ พอออกจากภาวนากห็าย 
ไมใ่ชว่า่จะเจบ็ไปตลอด เหมอืนการท าบุญใหท้านรอ้ยหน่ึง พนัหน่ึง 



  

เราถอืวา่มสีิง่ตอบแทนเราจงึใหท้าน การภาวนากเ็หมอืนกนั  ถงึเจบ็
บา้งกม็สีิง่ตอบแทน กค็อืบุญกุศล  ถา้ไดค้วามสงบ ความสงบคอืสิง่
ตอบแทน ใจสบายคอืสิง่ตอบแทน   ออกมาแลว้ขากห็ายเจบ็ ไมใ่ชว่า่
จะเป็นไปเลย ใหพ้ากนัคดิกนับา้ง ไมใ่ชว่า่คดิแต่วา่มนัเจบ็แลว้กเ็ลย
เลกิ ไมท่ าเลย  

ทา่นใหข้อ้คดิวา่ เราทุกคนทีไ่ดเ้กดิมาสมบรูณ์แลว้ดว้ยความ
เป็นมนุษยส์มบตั ิ ควรรกัษาคุณสมบตัอินัทีจ่ะน าใหเ้ราเป็นมนุษย์
สมบตัน้ีิเอาไว ้ ทีอ่งคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคเ์อาชวีติไป
แลกมา ก่อนทีเ่ราจะไดม้าประพฤตปิฏบิตั ิ พระองคเ์อาชวีติไปแลกมา
แต่ผูเ้ดยีวในครัง้แรก  ต่อมาจงึคอ่ยมพีระสงฆ ์สาวกเอาชวีติไปแลกมา 
แลว้เราจงึไดพ้ากนัมาปฏบิตั ิ เมื่อปฏบิตัแิลว้กไ็มใ่ชว่า่พระพทุธเจา้จะ
มาแยง่เอาผลงานกบัเรา พระองคส์อนกเ็พือ่จะใหเ้ธอทัง้หลายถา้ยงัไม่
ถงึทีสุ่ด กใ็หไ้ดไ้ปเกดิทางทีด่ ี เพือ่จะไดเ้ป็นมนุษยส์มบตัเิหมอืนทีเ่รา
ไดอ้ยูน้ี่  ความหมายของพระพทุธเจา้เป็นอยา่งน้ี  

แนวทางท่ีใช้ในการฝึก 
ทา่นใหน้ัง่ขดัสมาธ ิขาขวาทบัขาซา้ย มอืขวาทบัมอืซา้ย หงาย

มอืขึน้ เหมอืนพระพทุธรปูปางสมาธ ิจากนัน้กห็ลบัตาและ ทาํใจของ
เราใหม้คีวามสงบ ฟงัดเูหมอืนงา่ย แต่ ปกตขิองใจมนัจะดิน้รน 
กระเสอืกกระสน ไปโน่นมาน่ี ทอ่งเทีย่ว อยูใ่นจกัรวาลน้ี ใกลก้ไ็ป ไกล
กไ็ป ทีไ่หน ๆ มนักเ็ทีย่วไปหมด ตามถนนหนทาง ตามบา้นตามชอ่ง 
ตามทีท่าํงานของเรา ซอกแซกไปหมด ทา่นจงึสอนใหเ้ราทวนกระแส



  

ของความคดิ  ทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นวา่โอปนยโิก น้อมเขา้มา ทา่นให้เรา
ทวนกระแส น้อมเขา้มาหาตวัเอง น้อมความคดิ น้อมความรู ้ ทา่นวา่ที่
มนัทอ่งเทีย่วกค็อืกระแสแหง่ความคดิ มาตัง้ตวัรูต้รงทีป่ลายจมกู ทีล่ม
เขา้ลมออกก่อน แลว้กก็ําหนดตามลมเขา้ไป แลว้ก็ ตามลมออกมา 
ตามเขา้ไป ตามออกมา  

การหายใจเป็นของธรรมชาต ิ มนัทาํงานอยูโ่ดยธรรมชาตไิมม่ี
ใครสรา้งสรรค ์ไมม่ใีครปรุงแต่ง  อยา่ใหม้นัสัน้นกั อยา่ใหม้นัยาวนกั 
ใหม้นัพอด ีๆ  เรื่องต่าง ๆ เรากป็ลอ่ยไวก้่อน เรามากําหนดลมเรา ไป
ก่อน ลมเขา้ ลมออก เอาลมของตวัเอง จมกูกจ็มกูตวัเอง ใจกใ็จของ
ตวัเอง ทีท่าํอยา่งนัน้กเ็พือ่ใหม้นัสงบ เพือ่ใหค้วามสงบมาอยูข่า้งใน 

หลวงปูส่อนใหนํ้าทา่นผูรู้ต้ามลมหายใจเขา้และลมหายใจออก
เพือ่ใหท้า่นผูรู้ห้รอืจติ หรอืใจ ไมไ่ปคดิ ไปรูเ้รื่องอื่น ใหรู้แ้ต่ลมหายใจ 
แต่สว่นใหญ่กย็งัเผลอไปจนได ้ทา่นจงึใหใ้ชค้าํบรกิรรมชว่ย ทา่นให้
ประสานลมหายใจกบัคาํบรกิรรมเพือ่จะตามจบัทา่นผูรู้ใ้หม้าอยูท่ีฐ่าน
ทีต่ ัง้คอืความสงบ น้ีไมใ่ชข่องงา่ยเพราะทา่นผูรู้ ้ลมหายใจ และคาํ
บรกิรรมต่างกเ็ป็นของไมม่ตีวัตน แต่เมื่อทา่นผูรู้อ้ยูแ่ลว้ สงบแลว้ ทา่น
ใหส้งบทีก่ลางทรวงอก กลางทรวงอกโดยประมาณ ไมไ่ดใ้หว้ดัระยะ
วา่ กีน้ิ่ว กีเ่ซนตเิมตร สาํคญัวา่สงบกค็อืถูกตอ้งแลว้ 

ในการอบรม แต่ก่อนสว่นมากทา่นจะเทศน์กํากบั แต่บางครัง้
ทา่นกใ็หเ้ปิดซดีแีทนการเทศน์ บางครัง้กใ็หน้ัง่ไปเลยเงยีบ ๆ  โดย
ทา่นจะนัง่เฝ้าอยูต่ลอดไมเ่คยทิง้พวกเรา ปจัจุบนัทา่นอาพาธเทศน์
ไมไ่ด ้ทา่นกเ็ปิดซดีดีว้ยตนเองและคุม พวกเรานัง่ภาวนาทุกวนั 



  

หลงัจากออกจากทีภ่าวนาแลว้หลวงปูจ่ะเปิดโอกาสใหถ้ามปญัหาใน
การปฏบิตั ิหรอืรายงานผลการนัง่ 
 ในการสอนภาวนาสาํหรบัฆราวาส ทา่นใหพ้วกเราดาํรงความ
สงบไปก่อน เพราะยงัมภีาระในชวีติประจาํวนั มภีาระครอบครวั  ทา่น
ใหด้าํเนินความสงบเพือ่ความสุขสบายในชวีติประจาํวนั บางคนปวด
ศรีษะเน่ืองจากความเครยีด หรอืไมเกรน บางคนวุน่วายกบัปญัหา
เศรษฐกจิ บางคนวุน่วายกบัปญัหาสว่นตวั บางคนประสบปญัหาใน
การทาํงาน บางคนเป็นโรคความดนัโลหติสงู นอนไมห่ลบั เมื่อมารบั
การอบรมภาวนาจากทา่นปญัหาต่าง ๆ แมย้งัคงอยู ่แต่ดว้ยจติที่
ไดร้บัความสุขสงบเขา้ไปแทนที ่ทา่นเหลา่นัน้กม็คีวามพรอ้มในการ
ต่อสู ้และรบักบัสภาพปญัหาได ้ศรีษะทีเ่คยปวด หนกัทบึกโ็ลง่ไปหมด 
หลบัสบาย และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดด้ขีึน้ ไม่
ตอ้งพึง่ยานอนหลบัอกีต่อไป 

ทา่นไมเ่คยชีนํ้าในดา้นความรูค้วามเหน็ ลกูศษิยห์ลายคนไป
รายงานผลการภาวนากบัทา่นและกเ็ตรยีมจะไปถามทา่น แต่ระหวา่ง
ทีถู่กทา่นซกัถาม ลกูศษิยเ์หลา่นัน้กส็รุปคาํตอบไดเ้องโดยไมต่อ้งถาม
ทา่นอกี ทา่นบอกวา่     ธรรมะเป็นสนัทฎิฐโิก คอื ผูป้ฏบิตัดิแีลว้ยอ่ม
รูเ้องเหน็เอง และเป็น ปจัจตัตงั คอื รูเ้ฉพาะตน  ทา่นเพยีงสะกดิชีแ้นะ
ใหใ้นชว่งแรก พอนานเขา้กพ็ึง่ตนเองได ้แกไ้ขปญัหาใหต้นเองได ้สม
ดงัพทุธภาษติทีว่า่ อตัตาหอิตัโน นาโถ ตนแลเป็นทีพ่ึง่แหง่ตน ทา่น
ใหย้ดึถอืพระพทุธเจา้ศาสดาองคเ์อกเป็นสรณะ ยดึถอืพระธรรมคาํสัง่
สอนของพระพทุธเจา้เป็นสรณะ และยดึถอืพระสงฆผ์ูป้ฏบิตัติาม



  

พระพทุธเจา้เป็นสรณะ ผูป้ฏบิตัติามพระพทุธเจา้และพระธรรมกค็อื
เรา และพทุธะแทจ้รงิกค็อืใจของเราทีม่คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธิ
นัน่เอง 

ทา่นใหเ้ขา้ใจหลกัทีว่า่ ธรรมะปฏบิตัยิอ่มเป็นเรื่องสว่นบุคคล
ของแต่ละคน ถงึ เราจะรวมกนัมาทัว่ประเทศกต็าม แต่เมื่อปฏบิตัแิลว้
กเ็ป็นสว่นบุคคลแต่ละคนทีจ่ะตอ้งได ้สว่นทีไ่ดก้ไ็ดเ้ป็นบุคคล สว่น
การรกัษาสว่นรวมและเมื่อรกัษาสว่นรวมมาแลว้ กจ็ะมแีต่สว่นตวัทีเ่รา
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นประโยชน์แต่ตวัเอง เพราะมนัเป็นของจ ากดั  เพราะ
เรื่องของจติ มนัเป็นเรื่องจ ากดัเฉพาะตวัของแต่ละคน แต่ละคนมจีติ
ดวงเดยีวกนัไมใ่ชจ่ะแบง่ปนัใหก้นัได ้การรกัษาจติเป็นเรื่องเฉพาะ 
ไมใ่ชเ่รื่องของคนอื่นทีจ่ะมารกัษาให ้แมแ้ต่เราเองจะรกัษาใหค้นอื่นก็
รกัษาใหไ้มไ่ด ้มนัเป็นเรื่องจ ากดัอยูใ่นตวั แลว้เมื่อเราจะท าใหว้งจ ากดั
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์เฉพาะตน เรากจ็ะตอ้งปฏบิตัตินของตนเอง
เพือ่ใหเ้กดิความสงบท าอยา่งไรมนัจงึจะสงบได ้เราตอ้งเอาความสงบ
ใหม้นัได ้ใหม้นัมัน่คง ใหม้นัแน่นอน เพือ่ประโยชน์ของตน 
 ทุกสิง่ทุกอยา่งมจีะประเสรฐิยิง่กวา่ความสงบนัน้หาไดย้าก 
เพราะความสงบมนัเป็นของประเสรฐิ คอืมนัยงัความสุขในปจัจุบนัให้
เกดิขึน้ และเรากไ็ดค้วามสุขในปจัจุบนั สุขจากความสงบ มนักพ็รอ้ม
ดว้ยความรู ้ปญัญากเ็กดิขึน้มาในความสงบนัน้ และความรูท้ีเ่กดิขึน้
ในความสงบนัน้ เป็นความรูใ้นขัน้วเิศษ เป็นความรูท้ีห่าไดย้าก เพราะ
มนัไมเ่คยมมีากบับุคคลใดใครคนหน่ึง นอกจากองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้หรอืพระอรหนัต ์ และผูใ้ดทีจ่ะมาประพฤตติาม 



  

สามารถยงัความสงบใหเ้กดิขึน้แก่ตวัเองได ้กจ็ะมเีฉพาะบุคคลผูท้ีท่ า
ได ้และส าหรบัความรูท้ีม่นัจะเกดิขึน้ ทา่นใหเ้ราคอยสงัเกต ซึง่มนั
เป็นค าสอนของจรงิทีเ่กดิขึน้ในตวัเอง เป็นค าสอนทีไ่ดป้ระโยชน์มาก 
เป็นค าสอนทีห่าไดย้ากและบุคคลกก็ระท าไดย้าก ค าสอนทีเ่กดิขึน้เอง 
เกดิขึน้แลว้ จะไปสอนใคร กส็อนตวัเองความรูช้นิดน้ีพระพทุธเจา้ทา่น
จงึตรสัวา่เป็นความรูข้ ัน้พเิศษ เป็นความรูอ้นัประเสรฐิ 
 เมื่อเรามคีวามสงบในตวัเองแลว้ ทา่นใหพ้ยายามรกัษาความ
สงบนัน้ใหม้นัมัน่คงและพจิารณาดว้ยตนเอง วา่มนัมอีะไรในความสงบ
นัน้ และมอีะไรทีจ่ะมาเกีย่วขอ้ง ทีจ่ะมาประสานกบัความรูข้องเรา ที่
จะท าใหเ้ราเกดิความรูข้ ึน้มา มนักไ็มม่อีะไรมากไปกวา่เรื่องสาเหตุ
แหง่ทุกขท์ีจ่ะเกดิความรูข้ ึน้เพือ่ใหเ้ราดบัทุกข ์เราจะท าอยา่งไรใหม้นั
ดบัทุกขไ์ด ้และท าอยา่งไรเหตุมนัจะเกดิขึน้มาได ้ปราก ฏไดเ้รากท็ า
เอา ยิง่ท ามากเทา่ไร กย็ิง่เกดิความรูเ้ทา่นัน้ กย็ิง่ปราก ฏในตวัของเรา
เทา่นัน้ ซึง่มนัเป็นความรูท้ีแ่ปลก มนัเป็นความรูข้องมนัในตวัเองไมใ่ช่
วา่เอาความรูท้ีอ่ ื่นมามนัเกดิขึน้ในตวัเองและกร็ูใ้นตวัเอง แลว้มนักใ็ห้
ความดใีนตวัเอง และความดกีเ็กดิขึน้ในตวัเอง  ความรูอ้นัน้ีจงึเป็น
ความรูอ้นัประเสรฐิทีพ่ระพทุธเจา้เรยีกวา่ปญัญา กเ็ป็นญาณดว้ย เป็น
ฌานดว้ย กเ็ป็นในตวัมนัสารพดัสารเพ เราจะรูจ้ะเหน็อะไรสิง่ไหนที่
พอจะพจิารณาได ้เรากพ็จิารณาดว้ยตวัเอง สิง่ไหนทีเ่ราจะถามไดเ้รา
กถ็ามดว้ยตนเอง เพือ่จะไดน้ าเอาความรูอ้นันัน้ขึน้มาพจิารณาอกี 
เพือ่จะไดแ้กไ้ขตวัเอง 



  

 ความรูก้เ็อามาจากสิง่ทีเ่ป็นมาก่อน หมายถงึทัง้โทษและคุณ น่ี
มนัเป็นมาก่อน ถา้มนัไมม่มีาก่อน กจ็ะเอาตวัอยา่งมาจากไหน จะเอา
ค าสอนมาจากไหนวา่มนัเป็นอยา่งนัน้ อยา่งนัน้ สว่นผูท้ีม่คีุณกจ็ะตอ้ง
มปีรากฏเคยมมีาก่อน  เราจงึรูว้า่คุณนัน้มคีุณประโยชน์อยา่งไร มนัก็
จะตอ้งมมีาก่อนเราเรยีกวา่ตวัอยา่ง ถา้มนัไมม่ตีวัอยา่ง เราจะเอา
อะไรเป็นอุทาหรณ์ ทุกสิง่ทุกอยา่งมนัตอ้งมตีวัอยา่ง เพราะฉะนัน้สิง่ที่
ปรากฏขึน้ มขีึน้ อนัไหนควรทีจ่ะถามได ้เรากถ็าม ถามกถ็ามดว้ย
ปญัญา เมื่อตอบกต็อบดว้ยปญัญา และเรากจ็งน ามาพจิารณาดว้ย ใน
สง่ทีเ่ขาตอบมา หรอืพดูมามนักเ็พือ่เรา มนัจะจรงิหรอืไมจ่รงิ มนักอ็ยู่
ในตวัของมนั กม็นัมมีนัจงึได ้ปรากฏถา้มนัไมม่มีนัจะปรากฏหรอื  จะ
ปรากฏอะไร เมื่อมนัปราก ฏจงึแสดงวา่มนัม ีเราตอ้งเขา้ใจอยา่งนัน้ 
เราจงึจะมคีวามมัน่ใจในความรูข้องเรา มนักไ็มเ่พือ่อะไรหรอก กเ็พือ่
ก าจดัมลทนิของตวัเอง เราจะน าความรูน้ัน้มาพจิารณาหาสาเหตุ
ตน้เหตุจะไดน้ ามาแกไ้ขปญัหาตวัเอง และก าจดัมลทนิทีส่นองเรามา
ไมรู่ว้า่กีภ่พ กีช่าต ิกีก่ปั กีก่ลัป์ เรากพ็ยายามทีจ่ะตอ้งน าเอามา 
ความรูม้นัใชไ้ดท้ัง้นัน้จะผดิหรอืถูก จะจรงิหรอืไมจ่รงิ ขอใหม้นัมี
ขึน้มาเทา่นัน้ 

ในการสอน ทา่นจะไมเ่คยบอกวา่ใครผดิ คนมาฝึกภาวนาใหม ่
ๆ มอีาการอยา่งไรกต็าม เชน่ นัง่หลบั นัง่ทาํทา่แปลก ๆ อยา่งไรก็
ตาม ทา่นกจ็ะบอกวา่ด ีด ีทัง้นัน้ เมื่อไดร้บัคาํชมจากหลวงปู ่ทุกคนจะ
เกดิความภมูใิจและมัน่ใจในการปฏบิตั ิไมล่งัเลสงสยั มแีต่ความ
ขยนัหมัน่เพยีร ทา่นไมต่อ้งออกปากชวนวา่ พรุง่น้ีใหม้าอกี เขากจ็ะ



  

พดูเองวา่พรุง่น้ีหนูจะมาอกี ทา่นวา่นัง่ใหม ่ๆ มนักจ็ะเหน็วา่เป็น
แปลก ๆ มคีวามสงสยั กลวัผดิเป็นธรรมดา ทา่นวา่มนัไมม่หีรอกทีผ่ดิ 
ถา้จะวา่ผดิมนักผ็ดิตัง้แต่ทีม่นัเกดิมาแลว้แหละ ทา่นใหฝึ้กเอา
ความสุข ความสงบ ความชาํนาญไปจนเมื่อเขามศีรทัธาในการนัง่และ
มขีนัต ิวริยิะ ตามสมควรแลว้ ทา่นกจ็ะชว่ยแกไ้ขใหเ้ขามี
ความกา้วหน้าไปตามกําลงัสตปิญัญา บารม ีของแต่ละคน  

ปัญหาเจบ็ขา ปวดหลงั 
 ในการนัง่ ทา่นให้ นัง่แบบสบายๆ คอ่ยแกไ้ขดว้ยตนเอง ถา้มนั
เมื่อย มนัเจบ็ ทนไมไ่หว  กพ็ลกิเอาบา้ง  ถา้พอทนไหวกใ็หท้นเอา  
ทา่นวา่ขามนัเจบ็แต่ใจมนัสบาย มนักค็ุม้คา่กนั  ขาเจบ็ หลงัเจบ็ มนัก็
ไปตามสภาพของสงัขาร ธรรมชาตมินัตอ้งมเีจบ็ มเีกดิ มแีก่ มเีจบ็ มี
ตาย มนัเป็นกฎตายตวัเป็นกฎธรรมชาต ิมเีกดิกต็อ้งมแีก่ มแีก่กต็อ้งมี
เจบ็ มเีจบ็มนักต็อ้งมตีาย พอเลกินัง่มนักห็ายเจบ็ ทา่นวา่ไมม่ใีคร
ถงึกบัตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพราะนัง่ภาวนา เวลาเราทาํอยา่งอื่นนัง่อยู่
หลายชัว่โมงกย็งัทนได ้น่ีมานัง่หาความด ีหาบุญกุศลใหต้นเองกน่็าจะ
อดทนบา้ง 
 ทา่นใหห้าความสบายใหเ้ขาผูอ้ยูข่า้งใน ทา่นวา่ความสบายที่
เราวา่สบายมนัไมไ่ดม้อียูเ่พยีงแคส่บายภายนอกน้ี ทีม่นัจะสบาย
ดกีวา่น้ีมนักย็งัมอียูอ่กี ก่อนทีจ่ะสบายกต็อ้งมทีุกขเ์สยีก่อน ทุกขก์บั
แขง้กบัขา ทุกขก์บัหลงักบัเอว มนักต็อ้งมขีองแลกเปลีย่นเอาบา้ง ถงึ



  

เราจะเจบ็ปวดรวดรา้วแขง้ขา แต่มนักไ็ดผ้ลสว่นภายใน สว่นภายนอก
มนัเจบ็ แต่ความสบายสว่นภายในมนักเ็ป็นผลลพัธ ์ 
 ทา่นวา่การนัง่เจบ็ แต่ความเจบ็ ปวดเป็นธรรมะ ความเจบ็ปวด
นัน้มนัแสดงออกซึง่ตวัทุกข ์ ก่อนจะมสีุขทา่นวา่มนักต็อ้งมทีุกขก์่อน 
ตวัธรรมะมนัเกดิขึน้จากเรา พยาธธิมัโมมห ิพยาธงิอนตัตโิต เรามี
ความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา หาลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปไมไ่ด้  การปฏบิตัิ
เพือ่การสิน้สุดแหง่ทุกข ์จาํเป็นตอ้งอาศยัขนัตคิอืความอดทน องค์
สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้เป็นตวัอยา่งของสุดยอดแหง่ความอดทน 
ก่อนทีพ่ระองคจ์ะบรรลุอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณ พน้จากกเิลส กต็อ้ง
ถงึพรอ้มดว้ยความอดทนต่อความทุกขย์ากลาํบากในการปฏบิตั ิและ
ยงัพรอ้มดว้ยวริยิะ คอืความพากเพยีรควบคูก่นั  

ก่อนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรสัรูท้า่นสรา้งทุกขใ์ห้
ตวัเองเสยีก่อน คอืบาํเพญ็ทุกรกริยิา ใหรู้จ้กัรูจ้กัทุกข ์รูจ้กัโทษในขนัธ์
น้ีก่อน แลว้จงึตรสั รูภ้ายหลงั เราจะไดสุ้ข มนักต็อ้งทุกขน์ัน่แหละเป็น
สกัขพียาน เมื่อดบัทุกขไ์ดแ้ลว้ สุขมนักเ็กดิตรงนัน้ ทุกขม์นัมทีีไ่หน 
สุขมนักม็ทีีน่ัน้ พระพทุธเจา้ตรสัเอาไว ้มนัมทีุกข ์มนักต็อ้งมสีุขแก ้
มนัมมีดื มนักต็อ้งมสีวา่งแก ้มนัมรีอ้น มนักต็อ้งมเียน็แก ้ก่อนทีเ่ราจะ
พน้ทุกข ์มนักต็อ้งมทีุกขม์าใหเ้หน็ก่อน ทีเ่รานัง่อยูน้ี่ กน็ัง่หาทุกข ์ให้
ทุกขม์นัเกดิเสยีก่อน เราจะไดรู้ว้า่ตวัเรามนัเป็นทุกขเ์หมอืนคาํสอน
ของพระพทุธเจา้ พอเรารูจ้กัวา่มนัเป็นทุกข ์เรากต็อ้งหาสุขแก ้ทุกข์
อนัใด มนักส็ุขอนันัน้  กเ็พราะมนักอ็ยูด่ว้ยกนั 



  

ทา่นใหอุ้ทธาหรณ์วา่ ขนัต-ิวริยิะมอียูใ่นพระหฤทยัใจของพระ
พทุธองคแ์ละพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย เชน่พระจตุบาลอดทนปฏบิตัิ
ไมน่อนหลบัตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษา ตากแ็ตก แต่กไ็ดส้าํเรจ็
เป็นพระอรหนัต ์พระรฐับาล เดนิจงกรมตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษา
เทา้แตก แต่กไ็ดส้าํเรจ็ดว้ยความอดทน บางองคส์าํเรจ็งา่ยเพราะได้
สรา้งบารมเีตม็มาแลว้แต่มใิชว่สิยัของพทุธภมู ิเมื่อฟงัธรรมแลว้
พจิารณาตามกระแสธรรมกส็าํเรจ็สิน้อาสวกเิลส ครัน้สาํเรจ็แลว้พระ
พทุธองคก์บ็วชใหแ้ลว้สง่ไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนาต่อไป สาวกภมูทิี่
สรา้งบารมมีาเตม็แลว้สาํเรจ็งา่ย เหมอืนน้ําทีป่ริม่แกว้หยดเพิม่ไมก่ี่
หยดกเ็ตม็ ต่างจากพทุธภมู ิกวา่จะสาํเรจ็ตอ้งทุกขย์ากลาํบากต่อสูก้บั
อุปสรรคนานปัการ เพือ่เป็นสกัขพียานรบัรองความสาํเรจ็ของทา่น ใน
การประกาศพระศาสนา ถา้ไมม่สีกัขพียานคอืความยากลาํบากของ
ทา่น ผูอ้ื่นกจ็ะไมเ่ชื่อ เมื่อทา่นเหลา่นัน้อาศยัขนัตแิละวริยิะต่อสูก้บั
อุปสรรคและความยากลาํบากจงึไดส้าํเรจ็และนําเอาคาํสอนไปชีบ้อก
ผูอ้ื่นต่อไป  

ดงันัน้เมื่อทา่นสอบถามผูท้ีม่าฝึกภาวนาวา่ เป็นอยา่งไรบา้ง 
หากผูใ้ดตอบวา่ปวดหลงั ปวดขา ทา่นกจ็ะบอกวา่ ไมไ่ดถ้ามถงึหลงั
ถงึขา ถามถงึใจ ทีม่านัง่น่ีไมไ่ดใ้หน้ัง่เอาหลงัเอาขานะ ใหน้ัง่เอาใจ 
 
การบริกรรม  
 ในการอบรมภาวนา ทา่นให้นัง่ขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซา้ยมอื
เบือ้งขวาทบัมอืเบือ้งซา้ย        ตัง้กายใหต้รง  แลว้กําหนดลมหายใจ



  

เขา้ลมหายใจออก  แลว้กบ็รกิรรมพทุโธ  ทา่นให้บรกิรรมพทุโธในจติ  
เพือ่ใหจ้ติของเราอยูก่บัพระพทุธเจา้  เพราะพระองคเ์ป็นนาถะเป็นที่
พึง่ เรากค็วรทีจ่ะเสกสรรจติของเราใหอ้ยูก่บัพระพทุธเจา้  เสกสรรจติ
ของเรานัน้ใหเ้ป็นพทุธะ  ใหเ้ป็นพทุโธ เราจะไมเ่สกสรรอะไรอยา่งอื่น  
เราจะกําหนดจติของเราและเสกคาถาในจติของเรา  คอื พทุโธเทา่นัน้ 
เราจะไมนํ่าเรื่องอื่ นมาคดินอกจากพทุโธ  เราจะดงึพทุโธนัน้เขา้หาจติ  
และดงึจติของเราเขา้หาพทุโธ  เพราะวา่พทุโธนัน้ไดแ้ก่  คุณของ
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทา่นคอยเราอยูเ่สมอ  คอยเราอยูท่ีห่วัใจเรา  
แต่พวกเรานัน้โดยมากมกัจะไมเ่ขา้ไปหาทา่น  ยงัคดิวา่พระพทุธเจา้
อยูท่ีป่ระเทศอนิเดยี  หรอืวา่พระพทุธเจา้นัน้อยูท่ีป่รนิิพพาน  แต่
แทจ้รงิพทุธะคอืผูรู้อ้งคน้ี์ทีอ่ยูก่บัเรา  พทุธะองคน้ี์ทีค่อยเราอยู่  แต่เรา
นัน้ไมค่อ่ยเสกสรรจติของตวัเองใหเ้ป็นพทุธะขึน้มา เราไมไ่ดเ้ขา้ไปหา
ทา่น มแีต่ออกไปหาขา้งนอก  คดิวา่ทา่นอยูใ่นถํ้า  คดิวา่ทา่นอยูใ่นปา่
ดงพงลกึ แต่แทจ้รงินัน้พทุธะคอืพระพทุธเจา้องคน้ี์ประจาํกบัพวกเรา
ทุกทา่น แต่เรากไ็มไ่ดเ้ขา้ไปหา มแีต่หาออกไปขา้ง  

การเสกสรรจติของตวัเองใหเ้ป็นพทุธะนัน้เป็นของประเสรฐิยิง่
นกั สมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะเสกสรรจติของเราใหอ้ยูก่บัที่  คอืใหอ้ยูก่บั
ตวัเอง อยา่ใหม้นัไป จะไปทีไ่หนกต็าม เราจะตอ้งรกัษาคอื สกดัเอาไว้
ดว้ยสติ สตอิยูท่ีไ่หน สตกิอ็ยูท่ีใ่จนัน้แหละคลา้ย  ๆ กบัวา่เอาตวัเอง
รกัษาตวัเอง กใ็จนัน้มสีติ กเ็อาสตทิีม่อียูก่บัตวัเองรกัษาตวัเอง  แลว้ก็
เสกพทุโธลงไป เสกใหม้ากเทา่ทีจ่ะมากได้ ถา้ใครอยากเจอของดอีนัที่



  

มใีนตวัเอง ไมจ่าํเป็น   กบัเรื่องอื่นคอืเราเสกพทุโธใหม้าก  เรยีกวา่ 
พทุธาภเิษกตวัเอง    เสกตวัเองใหเ้ป็นพทุธะ 
 ทา่นเปรยีบเทยีบการบรกิรรมพทุโธเหมอืนกบัการพทุธาภเิษก
วตัถุมงคล ทา่นวา่แมแ้ต่วตัถุ เรากย็งัพทุธาภเิษกให้ เป็นของดขีึน้ได้ 
เราจดัพธิพีทุธาภเิษกพระพทุธรปูทีห่ลอ่ดว้ยทอง  หรอืป ัน้ดว้ยปนูเป็น
รปูของพระพทุธเจา้  เราจดัพธิพีทุธาภเิษกกนั  แลว้กน็ัง่ปรกกนั  
พระพทุธรปูทีห่ลอ่ดว้ยทอง  ป ัน้ดว้ยปนู หรอืแกะสลกัดว้ยไมน้ัน้  เราก็
ยงัถอืวา่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นของดแีละเป็นของประเสรฐิ ควรแก่การสกัการะ
กราบไหว้ แลว้การพทุธาภเิษกตวัเองกไ็มไ่ดท้าํอะไรมาก  ไม่ตอ้งจดั
พธิอีะไร เพยีงแต่นัง่หลบัตา  แลว้กําหนดจติของตวัเองเสกพทุโธ ในใจ 
คอื บรกิรรมพทุโธเทา่นัน้ แต่สิง่ทีเ่ราไดค้อืความสงบ ความสุข สวรรค ์
พรหมโลก และแมก้ระทัง่พระนิพพาน ดงันัน้ การพทุธาภเิษก จติใจ
ของตวัเองจงึจดัวา่เป็นพทุธาภเิษกชัน้ยอด 
 พทุธาภเิษกตวัเองกค็อื  นัง่หลบัตา และเสกพทุโธไป  ทาํไดท้ัง้
กลางวนัและกลางคนื  ทัง้ยนื ทัง้เดนิ ทัง้นอน ทัง้นัง่ คอื ยนืเรากเ็สก
ได ้     นัง่เรากเ็สกได ้นอนเรากเ็สกได้ เดนิเรากเ็สกได้  เมื่อเราพทุธา
ภเิษกตวัเองแลว้ผลของการพทุธาภเิษกทีเ่ราจะไดร้บัคอื  ความสงบ  
เป็นเบือ้งตน้ เมื่อมคีวามสงบเรากม็คีวามสุข  มคีวามสบายในจติ  จติ
เรามคีวามสงบสุขสบายเป็นพืน้ฐาน  มสีมาธเิป็นทีต่ ัง้  เมื่อจติของเรามี
ความสงบสุขสบายและตัง้มัน่เป็นสมาธ ิกแ็สดงวา่เราตกเขา้ไปในรศัมี
ของพระพทุธเจา้แลว้  การพทุธาภเิษกตวัเองของเรากําลงัจะ เกดิผล
ปรากฏแก่เรา  เราจะรูคุ้ณคา่ของการพทุธาภเิษกตวัเอง  เราจะเหน็



  

ความดใีนตวัเองทีเ่กดิขึน้  ผลทีเ่ราได้รบั ไดแ้ก่ ความสุข ปีต ิ และ
ความอิม่ใจ  เมื่อเราไดร้บัผลคอื  ความสุขปีติ  และความเอบิอิม่ใน   
ตวัเองแลว้  ศรทัธาคอื  ความเชื่อมัน่ในคาํสอนของพระพทุธเจา้กจ็ะ
มากขึน้  เตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์  เราจะเหน็คุณคา่ธรรมคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ในเมื่อเราไดต้กเขา้สูก่ระแสธรรมของพระพทุธเจา้  ไดแ้ก่ 
ความสงบ 
 ทา่นสอนใหบ้รกิรรม พทุโธ เพยีงคาํเดยีว เพราะ รศัมขีอง
พระพทุธเจา้กด็ี  กระแสธรรมของพระพทุธเจา้กด็ี  ถอืวา่เป็นอนั
เดยีวกนั เมื่อลงไปรวมกนัทีจ่ติแลว้กแ็ยกกนัไมอ่อก  เพยีงแต่วา่แยก
พดู เหมอืนคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีม่มีากถงึแปดหมื่นสีพ่นัพระ
ธรรมขนัธ ์แต่เมื่อมารวมกนัแลว้กร็วมทีจ่ติใจของเรา  เมื่อจติของเรามี
ความสุขสบายและตัง้มัน่ดว้ยความสงบสุข  เรยีกวา่ สมาธิ เรยีกวา่เรา
เขา้สูก่ระแสธรรม  หรอือยูใ่นรศัมขีองพระพทุธเจา้ดว้ยอาํนาจทีเ่ราได้
พทุธาภเิษกตวัเอง  หรอืวา่เสกสรรตวัเองใหไ้ดเ้ป็นพทุธะ  คุณของ
พระพทุธเจา้ คุณของพระธรรม คุณของพระอรยิสงฆก์จ็ะปรากฏในจติ  
คุณพระรตันตรยัจะรวมเขา้ในมโนธาตุคอืใจของเราแหง่เดยีว  

การทีเ่ราเจรญิภาวนากเ็พือ่ใหใ้จของเรานัน้เขา้ไปสูจุ่ดของ
กระแสธรรม  จุดของรศัมแีหง่พระพทุธเจา้ทีม่ี อยู่แลว้ในหวัใจ  ถา้ใจ
ของเรามคีวามสงบตัง้เป็นสมาธแิลว้  เราจะพบคุณของพระพทุธเจา้   
พระธรรมเจา้ พระอรยิสงฆเ์จา้กอยูต่รงทีใ่นใจของเราโดยไม่ตอ้งไปหา
ทีอ่ื่นไกล  เราจะหาทีจ่ติของเรา  จะรกัษาจติของเราใหอ้ยูก่บัทา่นดว้ย
การทีเ่ราบรกิรรมเสกจติของเราใหเ้ป็นพทุโธ เมื่อเราไดพ้ทุโธแลว้ก็ จะ



  

รูว้า่ใจเป็นของทีม่คีุณคา่มาก ไมม่อีะไรทีจ่ะเปรยีบเทยีบได้  เราจะเหน็
ความดใีนใจของเรา เรากจ็ะไดต้ัง้ใจหาเฉพาะเจาะจงลงตรงทีใ่จของ
เราทีม่นัรูอ้ยูใ่นขณะน้ี  โดยบรกิรรมพทุโธหรอืวา่พทุธาภเิษกตนเอง  
เราอยา่เอาอยา่งอื่นมาแทรก แมแ้ต่ความคดิต่าง ๆ ทีจ่ะคดิขึน้มาเราก็
ระงบัไวก้่อน  ทัง้ทีเ่ป็นอดตี  ทัง้ทีเ่ป็นอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ  กอ็ยา่ไป
คาํนึง   ทัง้ทีส่ว่นดแีละทัง้ทีไ่มด่ี  เรากอ็ยา่เพิง่นําเอามา  คอื เราตดั
กระแสจติของตวัเองดว้ยปญัญาในขณะนัน้ และเรากข็ยบัพทุโธเขา้ไป  
เอา พทุโธนัน้ใหย้ ัง้ตวัใหไ้ด้  เสกพทุโธในจติของเรานัน้ใหไ้ด้  เราอยา่
ไปเอาเรื่องอื่น  ถา้จติของเรามคีวามสงบแลว้  เราจะนัง่ภาวนา   เทา่ไร
เรากน็ัง่ได ้คอืนัง่สบาย ตวัเบาและใจเบา นัง่แลว้กไ็มม่คีวามเดอืดรอ้น 
ไมม่คีวามอดึอดั ไมร่าํคาญ    ไมเ่จบ็โน้นปวดน้ี 

แต่ทา่นกไ็มใ่ชว่า่จะใหเ้ราถอืแต่คาํบรกิรรมเทา่น้ีแลว้กจ็ะวา่เรา
ภาวนาได ้ เราบรกิรรมกเ็พือ่ใหม้นัสงบ สิง่ทีเ่ราจะเอากค็อืความสงบ 
ไมใ่ชเ่อาคาํบรกิรรม เราเอาความสงบของจติ  เมื่อจติสงบตัง้มัน่เป็น
สมาธแิลว้ ทา่นใหว้างคาํบรกิรรม คอืคาํบรกิรรมมนัจะหายไป
เหมอืนกบัวา่เราลมืบรกิรรม ลมืลมหายใจ เรากว็างคาํบรกิรรมไปเลย 
ปลอ่ยไปเลย ไมต่อ้งกลบัมาบรกิรรมอกีเพราะมฉิะนัน้จติมนัจะถอน 

 การทีท่า่นใหใ้ชค้าํบรกิรรมพทุโธ เพราะ พทุโธเป็นนามธรรม 
เป็นคาํแสดงความเป็นผูรู้ ้แสดงพทุธานุภาพของพระพทุธเจา้ เมื่อใช้
ใจหรอืตวัรูซ้ึง่กเ็ป็นนามธรรมเชน่เดยีวกนัมากําหนดบรกิรรมคาํวา่พทุ
โธ เวลาใจสงบคาํบรกิรรมจะถูกวางไปโดยงา่ย และโดยอตัโนมตั ิและ



  

การทีท่า่นใหบ้รกิรรมคูก่บัอานาปานสตกิเ็ป็นเขา้กนัไดด้เีพราะแบง่คาํ
วา่ พทุ ในจงัหวะหายใจเขา้ และคาํวา่ โธ ในจงัหวะทีห่ายใจออก 

สาํหรบับางคนทา่นเหน็วา่ บรกิรรมพทุโธพรอ้มกบัตามลม
หายใจเขา้ออกยงัเอาไมอ่ยู ่ทา่นกจ็ะมอีุบายอื่นเชน่ เปลีย่นคาํ
บรกิรรมเป็น เมตตา เมตตา เมตตา หรอืนบัเลขเดนิหน้า ถอยหลงั
กํากบัไปดว้ย แลว้แต่จรติของแต่ละคนทีจ่ะดดัแปลงใหเ้อาใจของ
ตวัเองใหส้งบลงไปทีฐ่านทีต่ ัง้ได ้แต่เหนืออื่นใดกค็อืคาํบรกิรรม พทุโธ  
เพราะพทุโธเป็นผูเ้หนือโลก เราจะปราศจากความกลวั จะมคีวาม
มัน่ใจ ถา้ ใจของเรามคีวามสงบตัง้มัน่ดว้ยพทุโธ ภตูผปีีศาจทีไ่หนมาก็
เมตตาเขาอยูใ่นพทุโธโดยไมต่อ้งไปวา่สพัเพ สตัตาอะไรใหย้าก กจ็ติ
ของเรามนัมคีวามสงบดว้ยคุณธรรมคอืพทุโธแลว้ มนัก็ มคีวามเมตตา
มาเตม็ตวัแลว้ พวกวญิญาณจงึไดม้าขอสว่นบุญสว่นกุศล แต่ใน
สภาวะนัน้ คนทีเ่คยกลวัผอียา่งมากกจ็ะไมม่คีวามกลวัเลย มแีต่
เมตตาอยูใ่นตวัเองโดยอตัโนมตั ิ 

การบรกิรรม พทุโธ จงึชว่ยใหใ้จสงบตัง้มัน่เป็นสมาธไิดง้า่ย 
และมคีวามมัน่ใจวา่เราอยูใ่นรศัมขีองพทุธานุภาพ เราจงึไมม่คีวาม
กลวั ไมม่คีวามลงัเลสงสยั กลา้ทีจ่ะกา้วขา้มอุปสรรคในการภาวนาไป
จนมคีวามกา้วหน้าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ พทุโธกไ็มใ่ชว่า่พทุโธนอก 
ไมใ่ชพ่ทุโธ ทีเ่ป็น หนงัสอื พทุโธมนัอยูใ่น ทา่นเลา่วา่ครบูาอาจารย์
สมยัก่อนทา่นไปหาพทุโธใน ทา่นไปทาํใจของทา่นใหเ้ป็นพทุธ ทา่น
ไปเจอถํ้า แลว้กเ็ขา้ไปอยูใ่นถํ้า ไปเจอปา่อนัทีม่นัรกชฏัพอทีจ่ะเป็นที่
วเิวกวงัเวงได ้ทา่นกไ็ปอยู ่ ไปอยู่แลว้ทา่นกไ็ปนัง่หลบัตาเหมอืนกบัที่



  

พวกเรานัง่กนั ทา่นนัง่หลบัตาหาพทุธ ะ       พทุธ ะมนัอยูต่รงไหน 
พทุธะมนัอยูก่บัคนทีห่า กค็อืใจนัน้ เองเป็นพทุธ กไ็ปทาํใจใหเ้ป็นพทุธ 
กใ็จเป็นผูห้า พอหาไดแ้ลว้ใ จกเ็ป็นผูไ้ด ้ทา่นไปสูเ้อาเป็นเอาตาย 
แมแ้ต่สตัวร์า้ยต่าง ๆ  หรอืผดีุรา้ยทา่นกไ็มไ่ดว้ติกกงัวล ทา่นยิง่ได้
ธรรมะกบัพวกนัน้  
 ทา่นไปเจอถํ้ากเ็ขา้ไปอยูใ่นถํ้า     ถํ้ากไ็มใ่ชว่า่จะเป็นถํ้าเฉยๆ 
กม็อีะไรทีแ่ฝงอยูใ่นถํ้าทีเ่รามองไมเ่หน็ดว้ยตา เขากห็าวา่ไปแยง่ทีเ่ขา 
หาวา่ไปยดึทีเ่ขา ทาํลายทีเ่ขา เขากเ็กดิความไมพ่อใจ เขากแ็สดง
บทบาทลวดลายของเขาตามหน้าทีข่องเขา ทา่นเลา่วา่ โดยทัว่ไป คนื
แรก จะไปนอนเลยไมไ่ด ้นอนมนักเ็หยยีบ นอนมนักท็บั มนักล็ากแขง้
ลากขา เขยา่มุง้ เขยา่เตยีง เขยา่อะไรสารพดัทีม่นัจะทาํ มนัจะทาํให้
กลวั มนัจะทาํใหห้นี ถา้มนักนิไดม้นักก็นิ แต่มนัทาํอะไรไมไ่ด ้ เพราะ
ครบูาอาจารยท์า่นปลงตาย ตายในพทุโธ ทา่นกไ็มไ่ดอ้าศยั เครื่องมอื
หรอืศตัราอาวุธอะไร อาศยัพทุโธอนัเดยีว ทา่นกบ็อก วา่ อยาก กนิก็
กนิเลย เราเอาใหแ้ลว้ เราจะอยูก่บัพทุโธ เราจะตายในพทุโธ  จติมนั
ไมม่อีะไรเป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยัอกีแลว้ กม็แีต่พทุโธเทา่นัน้ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ได ้
นอกจากพทุโธแลว้จะเอาเครื่องมอืทีไ่หนทีจ่ะมาขบัไลม่นัได ้แลว้จะ
เอาอะไรมาผกูมดัมนั กม็นัไมม่ตีวัมตีน แต่มนักแ็สดง แลว้กส็ูก้นัหมด
คนื แต่ไมไ่ดสู้ก้นัดว้ยการลุกยนือะไร แต่สูด้ว้ยการนัง่ เรยีกวา่ นัง่ตาย 
จติมนักเ็ลยรวมลงเป็นพทุโธได ้กย็ดึเอาพทุโธเป็นหลกั จติกเ็ลยสงบ 
กส็งบเพราะเขา ถา้ไมม่เีขากเ็ลยไมไ่ดนึ้กถงึพทุโธ เขามาชว่ยใหเ้รา
นึกถงึพทุโธ ชว่ยใหจ้ติไมห่นีจากพทุโธ หนกัๆเขา้จติกเ็ลยเป็นพทุโธ 



  

จติเป็นพทุโธกค็อืจติสงบ พอจติสงบ พวกทีม่าหลอก มาหลอน มาทาํ 
ไมรู่ว้า่มนัหายกนัไปตัง้แต่เมื่อไหร ่ไมรู่เ้รื่อง กท็า่นไมไ่ดส้น ใจกบัของ
ภายนอก กม็นัสงบไปแลว้ แต่ พวกวญิญาณเหลา่น้ีเขากร็ู ้พอรูว้า่พระ
ทีไ่ปภาวนามจีติเป็นพทุธแลว้ มจีติสงบแลว้ เขากไ็มร่บกวน ปลอ่ยให้
ทา่นทาํตามประสงคเ์ตม็ที ่เขากย็นืเฝ้าดอูยูแ่ถวนัน้ แต่ไมไ่ดท้าํอะไร 
กไ็ดแ้ต่คอยแต่เฝ้าดแูลรกัษา อารกัขาทา่นดว้ยความเคารพ  
 แต่วา่ไปทาํผดิพระวนิยัแมแ้ต่เลก็น้อยกไ็มไ่ด ้เวลาอยูใ่นปา่ 
ถา้ไปผดิเพยีงเลก็น้อย มนักเ็ลน่งานอกี  มนักใ็หโ้ทษ ครบูาอาจารย์
ทา่นจงึรกัษาศลีเป็นอยา่งด ี ศลีกไ็ปอยูใ่นจติ จติกม็ศีลีมธีรรม 
ศลีธรรมกเ็ลยอยูใ่นจติ เขากม็คีวามเคารพกราบไหว ้ดแูล รกัษา ก็
ดว้ยอาํนาจของพทุโธ แต่มนั กจ็ะมาปรากฏเพยีงคนืเดยีวเทา่นัน้  ถา้
ไปสูป่า่ สูเ่ขา มนัมอียู ่๓ คนื ถา้ไมเ่ป็นคนืแรกมนักเ็ป็นคนืทีส่อง ถา้
ไมเ่ป็นคนืทีส่องมนักเ็ป็นคนืทีส่าม เป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้แต่เขา
จะทาํ แต่โดยมากมกัจะเป็นคนืแรก ทา่นจงึตอ้งเตรยีมพรอ้ม 
สตปิญัญา กลา้หาญ นึกถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์กม็เีทา่นัน้ สู้
ตาย พอจติมนัวางตายเขา้ไปแลว้เขากร็ู ้เขาเรยีกวา่วางขนัธ ์มนักเ็ลย
ไมไ่ดท้าํอะไร เรากเ็ลยไดธ้รรมะจากเขา พระครบูาอาจารยท์ีท่า่นไป
สมยัก่อนทีไ่ดธ้รรมะในปา่มา ไมเ่หมอืนธรรมะทีไ่ปเรยีน เขาสอนขอ้
อรรถขอ้ธรรมเป็นหมวดเป็นหมู ่แต่พวกอยูป่า่ทา่นไปเอาตวัจรงิ ของ
ธรรมะ คอืใจ ทุกองคท์า่นมอีุดมคตวิา่ ถ้ามนัไม่ดีกใ็ห้มนัตาย ถ้า
มนัไม่ตายกใ็ห้มนัได้ดี ทา่นถอืเอาอุดมคตน่ีิแหละไปสูพ้วกภตูผ ี 



  

 นอกจากพวกทีต่ามองไมเ่หน็ กม็พีวกทีต่าเหน็ กพ็วกเสอื ชา้ง 
หรอืง ูกแ็ลว้แต่เขาจะมา มนักม็าแสดงตามหน้าทีข่องกริยิาของเสอื งู
กแ็สดงตามหน้าทีข่องง ูชา้งกแ็สดงตามหน้าทีข่องเขา แต่ทา่นผูไ้ปคน
เดยีวนัน้ ไมม่อีะไร ปืนผาหน้าไมม้นักไ็มม่ ีมี แต่สิง่ที่ทา่นไปแสวง หา  
นัน่กค็อืพทุโธ ทา่นกเ็อาแต่พทุโธ พทุโธ คาํเดยีว ตายกต็ายในพทุโธ 
จติมนัเลยไมห่นีจากพทุโธ เพราะมนักลวั กลวัแลว้ตวัเองไมม่อีะไรจะ
สู ้กเ็ลยมแีต่พระพทุธเจา้เทา่นัน้เป็นทีพ่ึง่ จติกเ็ลยอยูก่บัพทุโธเทา่นัน้  
พทุโธกเ็ลยไมห่นี  กเ็ลยนึกตลอด บรกิรรมตลอด นึกตลอด ไมม่หีนี 
พระพทุธเจา้ไมห่นี กเ็ลยอยูก่บัพระพทุธเจา้ พออยูก่บัพระพทุธเจา้ ใจ
มนักส็งบ สงบลงโดยไมรู่ต้วักม็ ี บางทา่นบางองค ์มนัลงเมื่อไหรก่ไ็มรู่ ้
นัง่แต่หวัคํ่าจนตลอดรุง่แลว้คอ่ยถอนออกมา ยงัไมรู่ว้า่ ตนเอง สงบ
ตัง้แต่เมื่อไหร ่แขง้ขากค็อ่ยจบัออก ยกออก   ตัง้แต่นัน้มา นัง่ทีไ่หน
ไดท้ีน่ัน่ มนัอยูก่บัพทุโธตลอด ถา้จติเป็นพทุโธ มนักเ็ลยแจง้  เลย
สวา่งขึน้มาในตวัเองทัง้หมด น่ีความหมายของครบูาอาจารยท์ีท่า่นเลา่
ใหฟ้งั สมยัก่อนทา่นไปหาพทุโธ  
 กม็หีลวงปูเ่สาร ์หลวงปูม่ ัน่ หลวงปูส่งิห ์ทีเ่ป็นผูด้าํเนินการมา
ก่อนและเป็นตวัอยา่งมาก่อน นอกนัน้กค็อ่ยทยอยกนัไป ทยอยกนัไป 
แลว้กค็อ่ยมมีาโดยลาํดบั ๆ กโ็ดยลกัษณะน้ีแหละ ทา่นไมไ่ดไ้ปหา
อะไรนะ พระทีว่า่ไปปา่ ไปหาพทุโธ  เหมอืนกบัเรานัง่หาพทุโธอยู่
เดีย๋วน้ี เรากไ็มไ่ดเ้ดนิปา่เดนิดงอะไร ทา่นเดนิไปกเ็พือ่หาความสงบ 
หาทีว่เิวกเทา่นัน้ ทน้ีีวเิวกเรากม็แีลว้ ความสงบภายนอกเรากม็แีลว้  
ธรรมชาตอิยา่งอื่นเขากช็ว่ยเราอยูแ่ลว้ เรากม็แีต่นัง่กบันัง่ เรากม็แีต่



  

ปฏบิตักิบัปฏบิตั ิสนุกหาตวัเอง กค็อืหาพทุโธน่ีละ่ หาใจกบัพทุโธ  
พทุโธกบัใจ ไมใ่ชเ่ป็นพทุโธภายนอก  

ความสงบและความสขุท่ีเกิดจากความสงบ 
 ในการภาวนาทา่นใหมุ้ง่เอาความสงบก่อน บางคนถูกสอนมา

ใหป้ฏเิสธสมถกรรมฐาน ทา่นสอนวา่ถา้ไมด่าํเนินความสงบให้
คลอ่งตวัแลว้จะวปิสัสนา มนัเป็นไปไมไ่ด ้ไดก้จ็ะไดแ้ต่วปิสัสนึก คอื
นึกเอาเองตามทีจ่าํมาจากการอา่นตําราหรอืการฟงัเทศน์ คดิวา่ตวัเอง
จาํชื่อสมมตเิรยีกธรรมะไดแ้ลว้กค็ดิวา่ตนเองไดแ้ลว้ แต่จะใหพ้น้ทุกข ์
พน้จากกองกเิลสมนัเป็นไปไมไ่ด ้ทา่นสอนวา่สมถะเป็นเหตุ วปิสัสนา
เป็นผล อยา่กลวัแต่จะไมม่คีวามรู ้  ทา่นวา่ความรูเ้รากร็ูม้าหมดแลว้ 
จากการอา่นตํารบัตํารามาและไดย้นิไดฟ้งัมา ความรูไ้มไ่ดส้อนยาก 
แต่ความสงบมนัยาก ทาํอยา่งไรทีม่นัจะสงบ และความสงบมนัเป็น
อยา่งไร อะไรมนัสงบ เมื่อสงบมนัสงบตรงไหน และมนัมอีะไรเกดิขึน้  

สงบมนักส็งบอยูท่ีก่ลางใจเรา กต็ามลมเขา้ไป  เราจะเอาพระ
นามของพระพทุธเจา้เขา้ไปดว้ยกไ็ด ้พทุ เขา้ไป โธ ออกมา ผสมกนั
กบัลมและความคดิของเราใหเ้ขา้กนั ทาํใจของเราใหเ้ขา้กนักบัพทุโธ 
ใหพ้ทุโธเขา้กนักบัใจ แลว้เรา กค็อยสงัเกตเอาแคน่ัน้ไมต่อ้งไปคดิทีจ่ะ
ใหม้นัรูอ้ะไร แมก้ระทัง่ความอยาก อะไรกต็าม อยากดกีต็าม เราก็
ระงบัไวก้่อน 

เราใชจ้ติคอืผูรู้ข้องเรามามากแลว้ ไมเ่คยใหเ้ขาไดพ้กัเลย ไม่
เคยหาความสงบใหเ้ขาบา้งเลย มแีต่ปลอ่ยใหฟุ้้งซ่าน ทุกขย์าก ไป



  

ตามอารมณ์การปรุงแต่งจนไมม่สีถานีจอด ทา่นจงึสอนใหเ้รา หาความ
สงบใหเ้ขาบา้ง หาความสุขใหเ้ขาบา้ง ดว้ยคุณของพระพทุธเจา้ 
พระพทุธศาสนาคอืศาสนาแหง่พทุธะคอืผูรู้ห้รอืใจ การปฏบิตัติาม
พระพทุธศาสนากค็อืการปฏบิตัใิจ คอืทาํ ใจของเราใหส้งบดว้ยการ
ภาวนา การภาวนา คอืการกําหนดลมหายใจเขา้ หายใจออก สตขิอง
เรากม็าตัง้อยูต่รงน้ี ปญัญาหรอืสมัปชญัญะกม็าอยูต่รงน้ี ทา่นให้
กําหนดเขา้ไป ตัง้ขอ้สงัเกตเขา้ไป ตามเขา้ไปทีท่รวงอก แลว้เรากค็อย
สงัเกต   

ก่อนทีจ่ะสงบ ทา่นใหร้ะงบัความฟุ้งซ่านดว้ยพทุโธ ทา่นให้
อุบายวา่ มนัฟุ้งซ่านอยูต่รงไหน มนักส็งบลงทีต่รงนัน้ ความฟุ้งซ่าน
ฟุ้งซ่านกบัความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในเบือ้งตน้
จติกฟุ้็งซ่านไปตามหน้าทีข่องเขา เราจงึมาบรกิรรมภาวนา คอืพทุโธ 
เพือ่ทีจ่ะใหม้นัระงบัความคดิของตวัเอง ทีม่นัคดิมาก ฟุ้งมาก มนักฟุ้็ง
ไปตามความรู ้วุน่วายไปตามความรู ้เบือ้งตน้กเ็ป็นอยา่งนัน้ จะไป
โทษมนักไ็มไ่ด ้เพราะมนัเป็นมาอยา่งนัน้ กจ็ติมนัมหีน้าทีค่ดิ มหีน้าที่
ก่อความคดิ มนักต็อ้งคดิก่อเรื่องในตวัเอง สรา้งขึน้มาในตวัเอง คดิ
ขึน้มาในตวัเอง โลกจงึไดว้จิติรพสิดารขึน้มากเ็พราะความคดิน้ี  

ทา่นยํา้เสมอวา่อยา่ไปกลวั อยา่ไปใชค้วามคดิในทางทีจ่ะทาํให้
จติของเราเกดิความวติกกงัวลกบัความกลวั เวลาจติของเรามคีวาม
สงบมนัจะมอีาการไมเ่หมอืนปกตธิรรมดา มนัมอีาการเบาตน เบาตวั 
เบากาย เบาใจ เราอยา่ไปวติกกบัมนัวา่มนัจะเป็นนัน่เป็นน่ี บางคนก็
วบูวาบๆ เหมอืนกบัจะหลบั เหมอืนเคลิม้  พอ เขา้ใจวา่จะหลบั กถ็อน



  

จติ สะบดัหวั แทนทีม่นัจะลงกไ็มป่ลอ่ยใหม้นัลง บางคนเป็นอยา่งน้ีอยู่
หลาย ๆ ปี กม็ ีทา่นสอนวา่ ถา้มนัหลบักล็องใหม้นัหลบัด ูเวลานัง่แลว้
วบูวาบๆ มา กล็องปลอ่ยใหม้นัหลบัไปด ู พอคดิวางใจวา่จะหลบักช็า่ง
มนั ใหม้นัหลบัไป บางคนจติกล็งน่ิมลงไปเลยกม็ ีบางคนกเ็หมอืนกบั
ตกเหว ทิง้กอ้นหนิลงเหวกม็ ี  แลว้กส็วา่งเมื่อภายหลงั มนักแ็ลว้แต่
จติ จะใหม้นัเหมอืนกนัหมดมนักไ็มเ่หมอืน ทีส่าํคญัคอืเราอยา่ไปกลวั
มนัเทา่นัน้ มนัจะเป็นอะไรกอ็ยา่ไปกลวั ทา่นจงึสอนใหเ้ราพยายามยดึ
เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ คอื พทุโธ เป็นทีพ่ึง่ เมื่อเราพึง่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรากไ็มต่อ้งกลวั เพราะเราเป็นลกู
ของตถาคต เราเป็นศษิยข์องตถาคต ถา้พระองคไ์มร่กัษาเราใครจะมา
รกัษา พระพทุธเจา้ไมช่ว่ยเราใครจะมาชว่ย ถา้ไมช่ว่ยเราถา้ไมร่กัษา
เรา เราจะไปนบัถอื ทา่นไดอ้ยา่งไร ถา้ชว่ยเราไมไ่ด ้ทีเ่รามคีวาม
เคารพนบัถอืเพราะทา่นชว่ยเราและกเ็ป็นทีพ่ึง่ของเราทัง้ปจัจุบนัชาติ
และปรโลกขา้งหน้า  

ทา่นใหอุ้บายเอาชนะความกลวัและปญัหาอื่น ๆ โดยตดัสนิใจ
ตาย อยา่งมากกแ็คต่าย ตดัสนิใจ ตายในพระพทุธ ตายในพระธรรม 
ตายในพระสงฆ ์เมื่อเราตดัสนิใจเชน่นัน้ ทา่นวา่ชาตแิลกชาต ิภพแลก
ภพ ชาตอิรยิชน แลกกบัชาตปิุถุชน ภพสงบสนัตแิลกกบัความวุน่วาย
ฟุ้งซ่าน เมื่อตดัสนิใจตายแลว้ ทุกอยา่งมนักก็ลายเป็นเรื่องเลก็ ปวด
ขา ปวดหวั ปวด หลงั ปวดเอว หนกัอกหนกัใจอะไร พอเอาความตาย
เขา้ขม่แลว้ ทุกอยา่งราบคาบหมด 



  

การทีห่ลายคนมาฝึกภาวนากบัทา่น เพราะฝึกจากทีอ่ื่นมา
หลายสาํนกัแลว้ แต่กย็งัไมเ่กดิผลอะไร จงึมาลองฝึกกบัทา่น สว่น
ใหญ่จะตดิอยูท่ีค่วามกลวั กลวัเหน็ เหน็ผมีนัน่ากลวั กลวัมนิีมติ เดีย๋ว
จะไปตดินิมติ กลวัสงบ พอกําลงัเขา้ภวงัคเ์หมอืนจะหลบั กนึ็กถงึ
ขอ้เขยีนหรอืคาํสอนทีผ่า่นตาผา่นหมูาวา่ระวงัตดินิมตินะ ระวงัตดิสุข
นะ  กเ็ลยถอนจติออกกลบัมาบรกิรรมอกี มากําหนดลมหายใจอกี มา
นัง่ปวดขาทนทุกขท์รมานอกี กลบัมานัง่คดิขอ้ธรรมะ ตามชื่อสมมติ
เรยีกอกี แลว้กฟุ้็งซ่านวุน่วายอกี วนัแลว้วนัเลา่ เดอืนแลว้เดอืนเลา่ ปี
แลว้ปีเลา่ กไ็ดแ้ต่บอกใคร ๆ วา่เราไปฝึกภาวนา นัง่ไดต้ัง้ 2 ชัว่โมง 3 
ชัว่โมงนะ เดนิจงกรมอกีทัง้คนื แต่ผลจากการภาวนายงัไมม่อีะไร
ปรากฏเลย บางคนจนกระทัง่ตาย กไ็ดเ้ทา่เก่า เทา่กบัตอนก่อนทีจ่ะ
มาเกดิเป็นคน กเ็ลยตายไปฟร ีๆ ตายขาดทุน เกดิมาเป็นมนุษยท์ัง้ที
กวา่จะเป็นมาไดก้แ็สนยาก แต่กป็ลอ่ยใหเ้สยีโอกาสไป ตามคาํโบราณ
ทีว่า่เสยีชาตเิกดิ 

ทา่นวา่ทีเ่ราพากนัฝึกภาวนากเ็พราะเรากต็อ้งการบุญ ตอ้งการ
ความสุข สุขทัง้ปจัจุบนั สุขทัง้อนาคต แต่ก่อนทีม่นัจะสุขจะปรากฏแก่
เรา กต็อ้งอาศยัความสงบเสยีก่อน ความสงบทีเ่กดิขึน้จากการภาวนา  
เมื่อจติสงบปราศจากอารมณ์คอืความฟุ้งซ่าน นัน้แหละ  ความสุขจะ
ปรากฏขึน้มา เรากจ็ะไดเ้หน็บุญ เหน็กุศลทีเ่ราทาํไปแลว้มาบรรจุไวท้ี่
ดวงจติเรา เรากจ็ะไดเ้หน็คุณคา่แหง่บุญ แล ะเหน็คุณคา่แหง่จติของ
ตวัเอง เหน็คุณคา่ของตวัเอง และกเ็หน็คุณคา่ของ พระพทุธศาสนา 
เมื่อจติของเรามคีวามสงบ เรากจ็ะไดรู้ผ้ลการกระทาํของตวัเอง  ผล



  

ของบุญกุศลทีบ่รรจุเอาในจติเราทีเ่ราไดท้าํมาแลว้  ทีร่บัมาแลว้ เมื่อ
เรารูผ้ลของการกระทาํตวัเอง เรากจ็ะมคีวามพอใจ ถอืวา่เป็นของแท ้
คาํสอนของพระพทุธเจา้พระองคต์รสัเอาไวเ้ป็นของแท ้และกเ็ป็น
ประโยชน์ กบัชวีติเรา เป็นประโยชน์กบัจติของเรา แลว้ เรากจ็ะได้
ปฏบิตัติ่อไป ยิง่เราปฏบิตัมินักย็ิง่เพิม่ขึน้มาก แลว้กย็ิง่ดมีากขึน้ ก็
เพราะเราเหน็ผล เพราะผลมนัเกดิขึน้ในปจัจุบนั ไมต่อ้งรอไปชาตหิน้า 
เพราะชาตน้ีิมนัดแีลว้ กค็วามดมีนัมอียูแ่ลว้ ชาตหิน้ามนักต็อ้งตามไป 
กข็องมนัอยูใ่นตวัของมนัแลว้ เรากไ็มต่อ้งไปหาทีอ่ื่นไกล กม็นัอยูใ่น
ใจเรา 
 ทา่นวา่สว่นใหญ่นกัภาวนา เวลาใจเป็นสุขกไ็มรู่ ้ หาวา่ตดิสุข 
เวลาใจสงบกห็าวา่ตดิสงบ ถา้ อยา่งนัน้จะทาํไปทาํไม ถา้ไมต่อ้งการ
ความสงบ ถา้ ทาํแลว้ไมสุ่ขจะทาํมนัทาํไม ที่ เราทาํกเ็พือ่ความสุข ก็
เมื่อมนัสุขแลว้กย็งัไปตําหนิความสุขอกี เวลาเสยีเงนิทาํบุญ คนละ 
100 บา้ง  200 บา้ง  500 บา้ง  พนับา้ง สองพนับา้ง เป็นหมื่นบา้ง 
เป็นแสนบา้ง เป็นลา้นบา้ง เพือ่อะไรละ่ ถามหน่อย  ถา้ไมต่อ้งการ
ความสุขแลว้มาทาํบุญเพือ่อะไร กเ็หมอืนเราซือ้ความสุขตรงๆ ไมใ่ช่
หรอื แต่พอมคีวามสุขมาแลว้ทาํไมจงึไปตําหนิวา่ตดิสุข ไมรู่ว้า่พากนั
ภาวนาอยา่งไร ทัง้ๆทีห่ามนัอยูแ่ลว้ ยงัหาวา่ไปตดิมนั ยงัไปโทษมนั
อกี อยา่งน้ีกไ็มรู่จ้ะไปสอนยงัไง ไมรู่จ้ะใหพ้าทาํยงัไง   
 ทา่นวา่ อยา่ไปคดิถงึความสาํเรจ็เป็นพระอรยิะ อยา่รบีไปคดิ
เรื่องความสาํเรจ็ ใหเ้อาความสุขไปก่อน เอาความสบายเพือ่เราจะ
ประกอบสมัมาอาชพีของเราก่อน เพราะเรามนัทุกขม์าก ฆราวาสทุก



  

ราย มใีครไมทุ่กขใ์จและกายละ่ บางครัง้น้ําตาเชด็หวัเขา่  ความ
เป็นอยูข่องเรามนัไมง่า่ย อยา่คดิวา่เราสบาย  ความอดทนของพวกเรา
นัน้ทนจรงิๆ  สูจ้รงิๆ  กส็ูต้ายเหมอืนกนั ถงึอยากใหเ้อาความสุขจาก
ความสงบไวป้ระจาํจติของตวัเองบา้ง  เมื่อเวลาเราประกอบอาชพีหรอื
ความเป็นอยูข่องเราจะไดม้คีวามสบายบา้ง เวลาความ ทุกขเ์กดิขึน้ 
เรากจ็ะไดแ้กป้ญัหาดว้ยตนเองดว้ยความสงบสุข ทา่นจงึให้ เอาความ
สงบ ความสุข ความสบายในความเป็นอยูข่องเราก่อน   
 ทา่นวา่ทา่น ตอ้งการทีจ่ะใหเ้ราทัง้หลายผูท้ีม่ศีรทัธาน้ี ใหม้ี
ความสุขตดิในหวัใจของตวัเองไดบ้า้ง  ทุกขม์นัตดิมานานแลว้ ใหสุ้ข
มนัตดิบา้ง อยา่ไปโทษ เรื่องตดิสุข ใหม้นัสงบใหม้ากๆ  มนัไมไ่ด้
เสยีหาย  ไมไ่ดไ้ปผดิศลีผดิธรรมอะไร  บางคนพดู เรื่องตดิสุข
เหมอืนกบัวา่จะไปตกนรกอเวจ ีไปโทษกนัเรื่องความสงบจติ โทษ
เรื่องความสุขของจติทีม่นัมคีวามสุขในความสงบ ทัง้ทีม่นัจะไปสวรรค์
มนักย็งัไมรู่เ้ลย คุณภาพของเมอืงสวรรคม์นัมาตดิตวัเองยงัไมรู่้ เลย 
สมบตัขิองสวรรคม์าตกอยูใ่นหวัใจตวัเองยงัไมรู่ ้ ยงัไปโทษกนัอกี  ที
น้ีกไ็มรู่จ้ะสอนยงัไง ทา่นวา่สอนใหไ้ดแ้ลว้กห็าวา่ไมถู่ก  หาวา่ผดิ ที่
มนัถูกอยูท่ีไ่หนกใ็หไ้ปหาเอา ลองไปหาด ูพอไป หาคนอื่นมา เขาพดู
อยา่งนัน้กเ็อาคาํพดูเขานัน้มาพดู  คนนัน้พดูอยา่งนั ้ น ทา่นคนนัน้พดู
อยา่งน้ี อนัน้ีผดิอนัน้ีถูก กถ็า้รูจ้กัวา่ทา่นผูน้ัน้ ถูกกไ็ปเอาของทา่นผูน้ัน้
เลย มนักไ็มม่ปีญัหา แ ต่กไ็มเ่หน็มนัไดอ้ะไร ไดแ้ต่มาเถยีง เถยีง แลว้
มนักไ็มไ่ดอ้ะไรอกีละ่ ถา้มนัไดเ้รากไ็มว่า่ แต่มนัไมไ่ดอ้ะไร   



  

 ทา่นให้ เราดตูวัของเราเอง ผดิกด็ถีูกกด็ ีใครจะวา่อยา่งไรกต็อ้ง
รูต้วัเอง ถา้จติมนัสงบจรงิๆ มนัมคีวามสุขจรงิๆ มนัพดูกนัไมย่ากแล ะ
มนักไ็มส่งสยัหรอก เรื่องบุญเรื่องบาป มนัไมส่งสยัวา่มจีรงิ รูจ้รงิ และก็
เขา้ใจด ีกเ็พราะมนัรูเ้องเหน็เอง จงึอยากให้ พวกเราไดค้วามสงบ 
เพราะเมื่อใจสงบตัง้มัน่เป็นสมาธแิลว้  ใจจะเป็นทีร่วบรวมเอาซึง่ความ
ดทีัง้หลาย จะดอียูใ่กลก้ต็าม ดอียูไ่กลกต็าม ดอียูท่ีไ่หนกต็าม มนัรวม
มาตรงน้ีหมด สมกบัพระพทุธเจา้วา่ ธรรมทัง้หลายอยูท่ีใ่จ เราก็หาเอา
ตรงใจน้ี อยา่ไปหาทีอ่ื่น หาศลี หาธรรม หาบุญ หากุศล หามรรค หา
ผล หาสวรรค ์นิพพาน หาเอาทีท่า่มกลางหน้าอกเราน้ี จะเป็นใครก็
ตาม ชายกต็าม หญงิกต็าม พระสงฆ์ องคเ์จา้อะไรกต็าม หาเอาตรง
ทา่มกลางหน้าอกน้ีทัง้นัน้ หาอยูใ่นตวัเรา ตวัเราอยูท่ีไ่หนมนักอ็ยูท่ีน่ัน่ 
ไมใ่ชว่า่จะเป็นปา่ เป็นภเูขาหรอืในถํ้ากห็าไม ่กม็นัอยูก่บัตวัเรา เราอยู่
ไหนมนักอ็ยูท่ีน่ัน่   

เพราะธรรมะมนัอยูภ่ายใน ไมใ่ชอ่ยูภ่ายนอก ไมใ่ชอ่ยูใ่นตํารา 
ตํารานัน้เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ซึง่ปราชญบ์ณัฑติทา่นจารกึไว ้ 
สว่นธรรมะกค็อืตวัเรา เพราะมนัอยูก่บัใจน้ี ใจมนัอยูก่บั ตวัเราไมใ่ชอ่ยู่
ในตํารา ความสงบไมใ่ชต่ําราสงบ คอืใจเราสงบ สมาธไิมใ่ชต่ําราเป็น
สมาธ ิ ตําราเป็นคาํสอน สมาธคิอืใจเราตัง้มัน่ จะเป็น ขณิกะกด็ ีอุปจา
ระกด็ ีอปัปนากด็ ีมนัอยูท่ีใ่จเราเป็นผูไ้ด ้เป็นผูเ้ป็น แต่ตําราทา่นบอก
วา่มนัเป็นอยา่งนัน้ อยา่งนัน้ แต่ผูท้ีไ่ด ้ผูท้ีเ่ป็น คอืใจเรา ใจเราเป็นผู้
สงบ สงบน้อย สงบมาก มัน่น้อย มัน่มาก จะตัง้มัน่ขนาดไหน มาก
ขนาดไหน น้อยขนาดไหน มนักเ็รื่องของใจ เรื่องของเรา ถา้ใจของเรา



  

มคีวามตัง้มัน่ขนาดไหน เรากต็อ้งรบัทราบดว้ยตนเอง แลว้มนัจะรูเ้หน็
อะไร กเ็รื่องของตวัเอง มนัเป็นหน้าทีข่องเราทัง้นัน้ ทีเ่รยีกวา่ศกึษา
ธรรมะดว้ยตนเอง  

ทา่นสอนไมใ่หต้ดิความรูภ้ายนอก มนัเป็นเพยีงสมมตทิี่
นกัปราชญโ์บราณแต่งตัง้ขึน้มาอธบิายความเป็นไปของใจทีเ่กดิขึน้
จากการปฏบิตัภิาวนา ซึง่อาจจะตรงกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้
แต่ในการปฏบิตัใิหเ้ราหยดุคดิคาํศพัทต์่าง ๆ เหลา่น้ีก่อน หากปฏบิตัิ
ไดแ้ลว้จงึคอ่ยนํามาเทยีบเคยีงภายหลงักไ็ด ้ขอ้อรรถขอ้ธรรมต่าง ๆ 
เราก็ไดรู้ ้ไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั ไดอ้า่นมาแลว้ทัง้นัน้ ก็ ให้พากนัมา
ศกึษาในตวัเองบา้ง ศกึษาทีไ่หน ใจเราอยูท่ีไ่หนกศ็กึษาทีน่ัน่ ใจของ
เรากไ็ดแ้ก่ทา่นผูรู้ ้กศ็กึษาในทา่นผูรู้ ้ตอ้งนัง่ศกึษา ตอ้งหลบัตาศกึษา 
ใหด้เูอา หาเอา ทาํเอา รกัษาเอา ไมม่ใีครจะรกัษาใหเ้รา ไมม่ใีครจะไป
ทาํใหเ้รา เราตอ้งทาํเอาเองในใจของตนเอง จะเกดิขึน้มนักเ็กดิใน ใจน้ี 
จะด ีจะรา้ยกอ็ยูต่รงใจน้ี กเิลสมนักอ็ยูต่รง ใจน้ี ธรรมะมนักอ็ยูต่รงใจน้ี 
มนักอ็ยูด่ว้ยกนั  

ทา่นใหเ้อาความสงบเสยีก่อน อยา่ไป รูก้่อนสงบ ถา้มนัสงบ
แลว้จะมอีะไรเกดิขึน้ในความสงบนัน้ ความด ีสิง่ทีไ่มด่ ีกจ็ะรูไ้ดด้ว้ย
ตวัเอง โดยมากเราจะ อาศยัคนอื่นเขาวา่แลว้กว็า่ตามเขาไปหมด ไมรู่้
วา่จะจรงิหรอืไมจ่รงิ ตวัเราจะรู้ดว้ยตวัเอง เราจะวา่ในตวัเองบา้งกไ็มม่ ี
มแีต่อาศยัคนอื่น เราควรจะรูข้องตวัเองบา้ง เหน็ในตวัเองบา้ง อยา่ให้
แต่คนอื่นเขาบอก เวลาเขาพดูใหฟ้งัถา้มนัผดิเรากไ็มรู่ ้ถูกเรากไ็มรู่ ้ก็
ไดแ้ต่ฟงั ถา้จติของเรามคีวามสงบบา้ง เราจะสรุปดว้ยตวัเองไดว้า่ 



  

ความสุขจรงิมนัอยูต่รงน้ี ของจรงิมนัอยูต่รงน้ี ถงึมนัจะผสมผสานกนั
กบักเิลสกอ็ยา่ไปตําหนิมนั ถา้ไมม่กีเิลส เราจะไดเ้กดิมาเป็นคนหรอื 
มนักต็อ้งมเีป็นธรรมดา ธรรมชาตขิองเขาเป็นอยา่งนัน้ ความไมม่ี
กเิลสมนักผ็สมกนัอยูอ่ยา่งนัน้ อยา่พึง่ไปตําหนิมนั อยา่พึง่ไปโทษมนั 
แมก้ระทัง่ความฟุ้งซ่าน ความวุน่วาย กอ็ยา่พึง่ตําหนิมนั กต็วัเองเคย
ทาํมาอยา่งนัน้ มนักจ็งึตอ้งเป็นอยา่งนัน้ก่อน  

เมื่อเกดิความสงบขึน้ ความสงบ กจ็ะไประงบัความฟุ้งซ่าน มนั
กจ็ะไประงบัความวุน่วาย อะไรจะไประงบัความฟุ้งซ่านได ้นอกจาก
ความสงบ จะใหค้วามฟุ้งซ่าน ความวุน่วายมนัหายจากเรา ไปโดยงา่ย 
มนัเป็นไปไมไ่ด ้มนัจะตอ้งอาศยัความสงบ เมื่อมนัสงบแลว้ ความ
ฟุ้งซ่านมนัหายไป อะไรมนัจะเกดิขึน้  เรากค็อ่ยดเูอาส ิกม็นัเกดิในจติ
เรา มนัไมไ่ดเ้กดิขา้งนอก จติเรามนัสงบ อะไรเกดิในความสงบกด็เูอา
เอง ใคร อื่นทีไ่หนจะไปรูไ้ปเหน็วา่ความสงบของเรามนัเป็นอยา่งไร
และเกดิอะไรขึน้ เพราะมนัปรากฏในตวัเอง เราจะรูด้ว้ยตนเอง  อยา่ง
ความเบา เบากาย เบาใจ ปีต ิขนลุก ขนชนั อยา่งน้ี เรา กเ็ป็นผูรู้เ้อง 
ถา้มนัมคีวามสงบในตวัเอง มนัเป็นเรื่องของตวัเองทัง้นัน้ ทีว่า่รูเ้อง 
เหน็เอง  

ทา่นไมใ่หเ้อาคาํถามของคนอื่นมาถามทา่น ทา่นใหแ้ต่ละคน
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง สงบดว้ยตนเอง เมื่อมนัปรากฏอะไร จงึคอ่ยพดูให้
ทา่นฟงั วา่มนัมอีะไรเกดิขึน้ ทา่นกจ็ะไดช้ว่ยแกป้ญัหาตรงนัน้ แต่ถา้
ยงัไมเ่ป็นอะไรเลย ยงัไมม่อีะไรเลย กไ็มรู่ว้า่จะแกป้ญัหาอะไร  ถา้เอา
อาการทีเ่กดิกบัผูอ้ื่นมาถามทา่นจงึไมต่อบ  



  

ทา่นวา่ความสงบ มนัจะสงบน้อยกต็าม สงบมากกต็าม มนั
ตอ้งเอาไวก้่อน มนัจะมอีะไรเกดิขึน้คอ่ยวา่กนัเมื่อภายหลงั มนัเบาตน 
เบาตวั เบากาย เบาใจ ถา้มนัสงบ ความเจบ็ปวดนัน้มนักห็ายของมนั
เอง ถา้มนัสงบ มนักม็คีวามสุขในตวัเอง มนัไมไ่ดไ้ปสน ใจกบัความ
เจบ็ กม็นัสบายในตวัเอง มนัทนได ้มนัสูไ้ด ้ ทา่นไมใ่หไ้ปกําหนดทีม่นั
เจบ็ปวด จะไปเพง่พจิารณาเพือ่จะใหม้นัหายมนัเป็นไปไมไ่ด ้ ใครจะ
ไปรบัรองขาตวัเอง เมื่อเวลามนัเจบ็มนัปวดขึน้มา จะเอาความคดิไป
แกไ้ขมนัเป็นไปไมไ่ด ้มอียา่งเดยีวกค็อืทาํความสงบ อยา่ไปสนมนั 
พอมนัสงบแลว้มนัเบาตน เบาตวั มนัมคีวามสุขในตวัเอง มนักห็าย
ของมนัในตวัเอง แลว้มนักน็ัง่ไปได ้เพราะมนัสบาย ทน้ีีมนักเ็ลยเบา
ตน เบาตวั หายจากความเจบ็ความปวด  

เพราะฉะนัน้ทา่นจงึใหท้าํความสงบเอาไวก้่อน แต่อยา่อยาก 
ถา้อยากมนัมกัจะเสยีหาย มนัรบกวนความสงบ แมแ้ต่ของภายนอก 
เรากร็ะงบัไวก้่อน เมื่อสงบแลว้ จงึคอยดวูา่ความสงบมนัจะอาํนวยผล
อยา่งไร เมื่อ ใจของเราเป็นสุขแลว้ ผลมนั จะเกดิอยา่งไรคอ่ยมาดเูอา 
อยา่เพิง่ไปอยาก  

เมื่อความสงบมนัมมีาแลว้ และเรามโีอกาสไดป้ฏบิตั ิ เรากค็วร
ทาํความสงบเอาไวก้่อน รกัษาความสงบเอาไว้ อยา่งไรมนัจะสงบไดก้็
ใหม้นัสงบ ต่อไปเราอาจจะหาเวลายาก อาจจะไมม่โีอกาส คดิวา่เราจะ
มโีอกาสมนัยาก ถงึเวลาเรามโีอกาสทาํ แต่ ถา้เกดิสุขภาพเราไม่
อาํนวยมนักย็าก ภาระเรากม็าก มนัมเีรื่องอา้ง ในเมื่อเวลาเรามโีอกาส
ทาํ พอทาํไดเ้รากท็าํไปเลย เอาโอกาสและเวลาทีม่นัวา่ง ทาํไดก้ท็าํไป 



  

เพราะสุขภาพรา่งกายเป็นของไมแ่น่ เรากร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่มนัเป็นอนิจจงัก็
คอืไมเ่ทีย่ง เรากร็ูก้นัอยูแ่ลว้วา่มนัเป็นทุกขงัคอืมนัเป็นทุกข ์ตลอดทัง้
อนตัตาเรากเ็คยทอ่งมาแลว้ เรื่องเกดิ เรื่องแก่ เรื่องเจบ็ เรื่องตาย มนั
เป็นของไมแ่น่ทัง้นัน้ รบีทาํเอาไว ้ในเมื่อเวลาเรามโีอกาสและมเีวลา
และสุขภาพรา่งกายของเราดทีีจ่ะกระทาํได ้อยา่ไปอา้งกาลอา้งเวลา 
ชวีติไมใ่ชเ่ป็นของแน่นอน อยูด่ ีๆ แผน่ดนิไหว ตกึ รามบา้นชอ่งทบั
ถมลงมาแลว้จะทาํอยา่งไร อยูด่ี  ๆ มนักร็ะเบดิตูมขึน้มา แน่นอนหรอื 
มนัไมม่อีะไรแน่นอน เราอยา่ไปอา้งกาลอา้งเวลาจนเกนิไป อะไรเราก็
ประสบการณ์มาพอแลว้ โลกเรามนักอ็ยูม่าถงึบดัน้ี ดเีรากร็ู้ ไมด่เีรากร็ู ้
แต่มนัพดูไมไ่ด ้เรื่องของโลก แต่ความดภีายในของเราอนัทีจ่ะเป็นที่
พึง่ของเรา เรากร็บีทาํเอา  

แมแ้ต่การทีเ่ราจะชาํระกเิลสอาสวะทีม่นัหมกัหมม ตกตะกอน
นอนเน่ืองอยู ่ทา่นก็ ใหท้าํใจใหส้งบมัน่คง ตัง้มัน่เป็นสมาธิ เสยีก่อน 
สงบดว้ยคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รวมเป็นพทุโธ น้อมลงสู่
หวัใจของตวัเองและอยูใ่นทา่มกลางหน้าอก แลว้กส็งัเกตดอูยูต่รงนัน้ 
ดกีอ็ยูต่รงนัน้ ชัว่กอ็ยูต่รงนัน้ ใหเ้ลอืกคดัจดัสรรตวัเอง ใหแ้ต่คนอื่น
เขาชาํระตวัเอง ตวัเองไมช่าํระตวัเอง กไ็มรู่จ้ะเอาความบรสิุทธิม์าจาก
ไหน ไมต่อ้งสง่จติ ของเราไป ใหต้ัง้ไวท้ีท่า่มกลางหวัใจของเราน้ี อยา่
ปลอ่ยใหม้นัเพน่พา่นตามถนนหนทาง โอปนยโิกกน้็อมเขา้มา เอหปิ ั ส
สโิกกเ็รยีกเขา้มาด ู ทา่นใหอุ้บายในการจบัตวัรูใ้หอ้ยู ่ทา่น
เปรยีบเทยีบรา่งกายเป็นทีอ่ยูข่องเขา เขาอยูต่รงน้ี บา้นหลงัน้ีมเีสา
สองเสา ทา่นใหน้้อมเอาผูรู้ม้าดทูีอ่ยูข่องตนเอง มาด ูบา้นตวัเองทีเ่คย



  

อยูน่บัตัง้แต่เกดิมาถงึบดัน้ี ความแก่มนักม็าถงึแลว้ ความเจบ็มนักไ็ด้
ปรากฏแลว้ กเ็หลอือยา่งเดยีวคอืความตาย เรยีกใหม้นัมาด ูแมจ้ะเป็น
บา้นหรหูรอืคบัแคบ หรอืเป็นคอนโดกเ็ชา่เขาอยู ่มสีญัญา เชา่ สญัญา
เชา่กีปี่ไมเ่ทา่กนั พอหมดสญัญาเขากจ็ะมาขบัไลเ่ราหนี จะเรยีกเอา
คนื ผูท้ีอ่ยู่กจ็ะหนีหวัซุกหวัซุนไปทางไหน ทาํสญัญากบัเขามากีปี่กไ็ม่
รู ้นบัตัง้แต่ 1 นาท ีจนถงึ  40 ปี  50  ปี 60 ปี 80 ปี หมดสญัญาเขาก็
มาเรยีกคนื ปญัหาคอืเราไมรู่ว้า่เมื่อไรจะหมดสญัญา ตอ้งเตรยีมตวั
ยา้ยออกทุกวนัเวลา ทุกวนิาท ีทุกลมหายใจเขา้ออก  ถา้ไมเ่ตรยีมตวั
ใหด้ ีเจา้พระยาจติราชจะไมม่ทีีอ่ยูท่ีเ่ป็นรา่งมนุษย ์ไปสรา้งใหมจ่ะไดด้ี
หรอืไมด่ ีทุนของเรามหีรอืยงั ทา่นใหข้อ้คดิเราอยา่งน้ี 

 เพราะฉะนัน้ในเมื่อเรายงัอาศยัเขาอยู ่ยงัมรีา่งมนุษยใ์หเ้ป็นที่
อาศยั กร็บีทาํประโยชน์จากทีท่ีเ่ราอาศยั คดิใหด้ ีอยา่พากนัประมาท 
มนัไมม่อีะไรแน่นอนทัง้นัน้ มนัเกดิขึน้ใหเ้ราเหน็ในวนัน้ี ใหเ้รารูใ้น
วนัน้ี ไมท่ี่ หน่ึงกท็ีห่น่ึง ทาํอยา่งไรจะทาํจติใจของเราใหม้คีวามสงบตัง้
มัน่ เป็นสมาธ ิเป็นทีพ่ึง่ของตวัเองไดก้็ ควรจะรบีทาํ เพราะเมื่อใจตัง้
มัน่เป็นสมาธแิลว้ แมไ้มม่รีา่งน้ีใหอ้าศยัเรากย็งัมหีลกัในตวัเอง ไมต่อ้ง
ลอยลอ่งเป็นสมัภเวส ีการทาํความสงบ กไ็มไ่ดท้าํอะไรมาก เพยีงแต่
กําหนดลมหายใจเขา้ หายใจออก พทุ เขา้ไป โธ ออกมา พทุโธ พทุโธ 
พทุโธ อยูข่า้งใน และเมื่อมนัสงบแลว้กร็กัษาความสงบของเราเทา่นัน้ 
อะไรจะเกดิขึน้ในความสงบเรากต็ัง้เอาไว ้มนัมแีต่ความสุขถา้มนัสงบ 
ถา้เราไมเ่อาความสุขกไ็มรู่จ้ะเอาอะไรอกี น้อยกต็าม มากกต็าม ขอให้
มนัสุขก่อน เมื่อนัง่แลว้มคีวามสุขสบายใจมนัจะไดเ้ป็นเครื่องดงึดดูให้



  

เรามศีรทัธา มวีริยิะ มขีนัต ิเรากจ็ะไดข้ยนัปฏบิตัมิากขึน้ เราจะได้
อดทนต่อความเจบ็ปวดของรา่งกายได ้เพราะความสุขทีเ่กดิจากการ
ปฏบิตัมินัคุม้คา่กนั และ เรากจ็ะไดส้รา้งสรรคค์วามสุขใหม้นัมากขึน้ 
สุขครัง้แรกมนักป็ระสมปนกนักบัพวกกเิลสทัง้หลาย เมื่อเราทาํไป ทาํ
ไป จติใจของเรากล็ะเอยีดไป ละเอยีดไป สุขมนักเ็พิม่มากขึน้ มากขึน้ 
กเิลสมนักล็ดน้อยถอยลงของมนัเอง  

ทา่นสอนใหส้รา้งคุณธรรมใหส้มบรูณ์ในจติของเรา สรา้งจติ
ของเราใหส้มบรูณ์ดว้ยความสงบ สรา้งสมาธใิหม้นัสมบรูณ์ ใหม้นั
มัน่คง จะมอีะไรหรอืไมม่อีะไรกช็่ างเถอะ ขอใหม้นัมคีวามสงบตัง้มัน่
เป็นสมาธกิ่อน จะรูห้รอืไมรู่อ้ะไรกเ็อาความสงบไวก้่อน แลว้ดวูา่มนัจะ
มอีะไรเกดิไหม อยา่ไปกลวัวา่มนัไมรู่ ้กเ็ลยไมเ่อามนั ไมเ่อากเ็ลย
ไมไ่ด ้คอย แต่ทาํลายความสงบของตวัเอง ขอใหม้นัมคีวามสงบ
เสยีก่อน ถา้มนัไมรู่จ้รงิ ๆ คอ่ยเลกิมนั แต่สว่นมากใจมนัยงัไมท่นัจะ
สงบ ยงัไมเ่ป็นสมาธกิก็ลวัไวก้่อน กลวั จะเป็นอยา่งทีเ่ขาสอนกนัวา่
อยา่ปลอ่ยใหส้งบเดีย๋วจะตดิสุข เดีย๋วจะตดินิมติ เดีย๋วจะเป็นบา้ เดีย๋ว
จะไมม่คีวามรู ้เดีย๋วจะไมม่ปีญัญา  พอจติจะสงบกร็บีถอนมาเริม่ตน้
ใหม ่ ตกลงกเ็ลยไมรู่ว้า่สมาธใิหค้วามรูอ้ยา่งไร ความรูใ้นสมาธเิป็น
อยา่งไรกเ็ลยไมรู่ ้มแีต่กลวัไวก้่อน มแีต่เชื่อคนอื่น มแีต่เชื่อเขา แต่ไม่
เคยเชื่อเรา ไมส่มกบัเป็นพทุธศาสนิกชน คอืเป็นชาวพทุธ เป็นผูรู้ ้ผู้
ฉลาด เขาบอกอะไรกเ็ชื่อตามเขา ไมเ่คยคดิทบทวนวา่เชื่อแลว้เรามดีี
ขึน้บา้งไหม คนอื่นทาํไมเขาดกีนัได ้ทาํไมเราเชื่อเขาทุกอยา่งแต่กเ็อา
ดไีมไ่ด ้กไ็มเ่คยคดิ 



  

ทา่นจงึสอนใหต้ัง้ใจวา่ จะเป็นอยา่งไรกใ็หม้นัเป็นกนัเสยีก่อน 
ตดัสนิใจตวัเองเสยีก่อน มนัจงึจะรูด้รีูช้อบกนั ถา้ไปกลวัไวก้่อน กลวั
วา่จะเป็นนัน่เป็นน่ี กถ็า้เราไมเ่ป็นซะมนัจะเป็นอะไร กเ็รารูอ้ยู ่สิง่ทีไ่ม่
ดเีรากจ็ะไปเป็นทาํไม เราจะทาํใหเ้ราด ีไมใ่ชท่าํใหเ้ราเสยี สิง่ทีไ่มด่ี
เรากอ็ยา่ไปเป็นมนัส ิ กจ็ติของเรามคีวามมัน่คงในศลี สมาธ ิปญัญา 
จะไปเป็นอะไร จติมนัจะทาํลายความฟุ้งซ่านคอืโลกธรรม  กเ็หนือโลก
ธรรมแลว้มนัจะไปกลวัอะไร  ถา้เราไมก่ลวัเสยีอยา่ง แลว้มนักไ็มม่ี
อะไร  ใจของเราอนัเป็นทีร่กัอยา่งยิง่น้ี เป็นสิง่ที่ ควรรกัษา ควรปฏบิตั ิ
ควรประคบัประคองใหอ้ยูใ่นความสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิจะไดเ้ป็น
ประโยชน์แก่เราในสมัปรายกิภพในภายภาคหน้า ถา้ กเิลสอาสวะมนั
จะหมดไปกใ็หม้นัหมดไป ถา้ยงัไมห่มด  ใจอนัทีไ่ดฝึ้กฝนดแีลว้กย็งั จะ
ไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของเราในขา้งหน้า  

ในการภาวนาทา่นกเ็ทศน์กํากบัไปดว้ย เรากต็อ้งฟงัดว้ยจติที่
สงบ กายและวาจาของเรานัน้สงบระงบัแลว้ การสงบกายและวาจา
ไมใ่ชข่องยาก แต่ใจของเราจะใหส้งบนัน้เป็นของยาก เพราะใจเป็น
ของทีไ่มม่ตีวัตน สามารถเลด็ลอดไปเทีย่วโดยทีเ่ราไมรู่ต้วั ไปไดท้ัว่
โลกโดยไมต่อ้งมยีานพาหนะอะไร เดีย๋วกไ็ป เดีย๋วกม็า มาแลว้กนํ็า
ของภายนอกมาดว้ย มาประสานปรุงแต่งกบัของภายใน เป็นการ
รบกวนความสงบของตนเอง แทนทีเ่ราจะยดึเอาคาํบรกิรรมคาํใดคาํ
หน่ึง เรากป็ลอ่ยใหเ้รื่องอื่นยืน่มอืเขา้มา ทาํใหเ้กดิความฟุ้งซ่าน หา
ความสงบไมไ่ด ้แต่ถา้เรามุง่ประสานใจกบัคาํบรกิรรมจนสงบไดแ้ลว้ 
เราจะสบายกบัความสงบของจติ จติของเราจะมคีวามสงบและเยอืก



  

เยน็ ซึง่กค็งไมเ่หลอืวสิยัของพวกเรา แต่ถา้เราจะนําเรื่องต่าง ๆ มา
คดิพจิารณากจ็ะเป็นการทาํลายความสงบ ตามหลกัของครบูาอาจารย์
ทีท่า่นปฏบิตัมิาก่อน ทา่นพจิารณาของปฏกิูลน่าเกลยีดโสโครก จนจติ
มคีวามสลดสงัเวช มคีวามเขา้ใจในไตรลกัษณ์เพยีงพอและรบัรอง
ตนเองวา่แน่นอนแลว้ ทา่นจงึปลงความเป็นอยูข่องตวัเองต่อความ
เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วา่เป็นของแน่นอนแลว้ ทา่นกจ็งึหาทีพ่ึง่
ของจติ ทา่นยดึมัน่ในคุณของพระรตันตรยัวา่เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ แลว้จงึ
มาปฏบิตักิําหนดจติของตนใหเ้กดิความสงบดว้ยหลกัของกรรมฐาน 
อยา่งเรามากําหนดลมหายใจเขา้ออกของตนเองตามหลกัอานาปาน
สต ิกําหนดทีป่ลายจมกู รูล้มหายใจเขา้ออกของตนเองจนจติมัน่คง 
อาจบรกิรรมพระนามของทา่นคอืพทุโธกํากบัไปดว้ย เวลาหายใจเขา้
เรากว็า่พทุธ เวลาหายใจออกเรากว็า่โธ เพือ่ความสงบ เพือ่กําจดัการ
คดิปรุงแต่งเรื่องอื่น ใหจ้ติมอีารมณ์อนัเดยีวเรยีกวา่เอกคตารมณ์  

เมื่อจติมอีารมณ์อนัเดยีว จติกจ็ะลงสูฐ่านทีต่ ัง้ของจติหรอืฐาน
ทีต่ ัง้ของความสงบ ซึง่กอ็ยูท่ีท่า่มกลางหน้าอกหรอืทรวงอก เมื่อจติ
สงบคาํบรกิรรมและความยดึในลมกจ็ะหายไปเอง เรากต็ามรูต้ามเหน็
ผลของความสงบวา่จะเป็นไปในลกัษณะไหน อยา่คดิวา่เราลมืคาํ
บรกิรรม หรอืลมืลมหายใจแลว้กลบัมาบรกิรรมตัง้ตน้ใหม ่พอจติจะลง
กด็งึขึน้มาอกี ถา้ทาํเชน่นัน้กแ็ลว้ไมเ่ป็น ทาํไปกีปี่กไ็มรู่ว้า่ภาวนาแลว้
จะไดอ้ะไร กไ็ดแ้ต่บรกิรรมอยูอ่ยา่งนัน้ ไดแ้ต่คาํบรกิรรม แต่ไมไ่ด้
ตามรูผ้ลของการภาวนาทีเ่กดิขึน้จากความสงบ เราควรตามความสงบ
เขา้ไป ปลอ่ยใหจ้ติสงบใหเ้ตม็ที ่อยา่กลวั ถา้กลวัความสงบกไ็มรู่จ้ะ



  

เอาอะไรมาเป็นผลของการภาวนา ถา้จะเอาแต่ความคดิความ
พจิารณากไ็มย่าก ไมจ่าํเป็นตอ้งมานัง่ใหเ้จบ็แขง้เจบ็ขา นัง่อยา่งไรอยู่
ในอริยิาบถไหนกค็ดิได ้พจิารณาได ้ 

ทา่นใหเ้รามุง่สูค่วามสงบ ลองดวูา่ความสงบจะใหผ้ลอยา่งไร 
เกดิประโยชน์หรอืเกดิโทษอยา่งไร ไมใ่ชเ่อาแต่มาถามผูอ้ื่น ทา่นวา่
ตอบไปแลว้กอ็ยูเ่ทา่เดมิ ไมเ่หน็จะดขีึน้ ตอบใหช้ดัอยา่งไรกย็งัคง
สงสยัอยูต่ามเดมิ กเ็พราะยงัไมท่าํดว้ยตวัเองใหป้รากฏในตวัเอง ถา้
ทาํใหเ้กดิความสงบในตวัเอง ผลลพัธแ์หง่ความสงบปรากฏในตวัเอง
แลว้ ความสุขและความด ีตลอดจนความรูค้วามเหน็อนัเป็นผลของ
ความสงบไดเ้กดิขึน้ในตวัเองแลว้ กไ็มจ่าํเป็นจะตอ้งไปถามใครทีไ่หน 
ถา้มคีวามไมเ่ขา้ใจบางอยา่งถามแลว้ ไดร้บัคาํตอบเขา้ใจแลว้กม็แีต่จะ
ทาํเอาอยา่งเดยีว มแีต่ตามรูอ้ยา่งเดยีว คอยเกบ็ผลคอืความรูอ้นั
เกดิขึน้จากความสงบนัน้ ความรูท้ีเ่ปลีย่นไปในความสงบแต่ละครัง้ 
เรากม็คีวามรูเ้พิม่พนูขึน้ ความสงบกล็ะเอยีดมากขึน้เรื่อย ๆ ความสุข
ทีเ่กดิขึน้จากความสงบและปญัญาญาณทีเ่กดิขึน้ทาํใหม้คีวามขยนัใน
การปฏบิตั ิขนัต ิคอืความอดทน วริยิะ คอืความขยนัหมัน่เพยีรกจ็ะ
เกดิขึน้โดยไมต่อ้งใหใ้ครมาบอก กเ็ราเหน็ความดใีนตวัเอง เรากย็อ่ม
มคีวามขยนัอดทนทาํ แมช้วีติกย็งัสละไดเ้พือ่ผลของการปฏบิตัคิอื
ความสงบ ความด ีและความสุขทีเ่กดิขึน้นัน้ 

ปญัหาคอืสว่นใหญ่ทีน่กัปฏบิตัมิกัไมค่อ่ยสนใจมุง่สูค่วามสงบ 
ไมค่อ่ยจะยอมรบัความสงบ แต่ถา้สอนใหค้ดิ กม็กัจะชอบทาํตาม จาํ
ชื่อธรรมะเป็นขอ้ ๆ ไดแ้มน่ นัง่ไปยงัไมท่นัจะเป็นอะไร ทา่นวา่เพยีง



  

แคช่า้งกระพรบิห ูงแูลบลิน้ กร็บีเอาสมมตมิาจบัทนัท ีน่ีโทสะนะ น้ี
โลภะนะ น้ีขณิกะสมาธนิะ น่ีภวงัคน์ะ พอไปขานชื่อใหม้นัเทา่นัน้ 
สมาธถิอนเลย แลว้ความคดิกเ็ตลดิเปิดเปิงไป หมดชัว่โมง 2 ชัว่โมง 3 
ชัว่โมง กเ็อามาคุยใสก่นั เมื่อกีน้ัง่ไป 40 นาทกีเ็ขา้ภวงัคแ์ลว้กร็บีถอน
จติออกมาพจิารณา ไมย่อมใหม้นัตดิอยูใ่นความสงบ แต่ผลจากนัน้ที่
นัง่คดิไปบา้น ไปเมอืงนอก ไปทีท่าํงาน ไปรา้นอาหาร คดิไปถงึแฟน 
ถงึศตัรคููอ่าฆาต ถงึอาหารจานโปรด ไมไ่ดฉุ้กคดิบา้งเลยวา่ทีท่าํกนั
นัน้มนัถูกแลว้หรอื มนัดแีลว้หรอื นตัถ ิสนัต ิปะรงั สุขงั สุขอืน่นอกจาก
ความสงบไมม่ ี พระพทุธเจา้ทา่นสอนไวน้ัน้มนัไมม่คีวามหมายอะไร
เลยหรอื  

แต่เรากอ็ยา่ไปคดิวา่สงบแลว้กค็อืสาํเรจ็ อยา่ไปคดิวา่มนัจะ
งา่ยอยา่งนัน้ เราทาํความสงบเป็นพืน้ฐานไวก้่อน และเป็นการเสรมิ
ความสุขสบายใหก้บัตวัเองบา้ง สมยัน้ีบา้นเมอืง เศรษฐกจิ การงานมี
แต่ความวุน่วายทัง้นัน้ ถา้เราไมห่าความสงบเป็นเครื่องต่อตา้นความ
วุน่วายบา้งกจ็ะพากนัเป็นประสาท เราชาวพทุธทัง้หลายควรพากนั
แสวงหาความสงบในจติเพือ่ต่อสูก้บัเหตุการณ์วุน่วายต่าง ๆ  สว่น
คุณธรรมจะเกดิขึน้โดยวธิไีหนในเมื่อมนัสงบแลว้นัน้กใ็หเ้ป็นเรื่องทีแ่ต่
ละคนจะพนิิจพจิารณารบัทราบดว้ยตนเองวา่ผลทีเ่กดิขึน้มอีะไร เป็น
อยา่งไร มากน้อยขาดไหน ใจทีไ่ดร้บัผลคอืความสงบมผีลอยา่งไร ก็
ใหร้บัทราบประจกัษ์กบัใจของตนเอง ความเชื่อในตําราจะเกดิขึน้ได้
จรงิหรอืไม ่เกดิอยา่งไร ใหค้ดิคน้คาํตอบดว้ยตนเอง ไมต่อ้งไปถาม
ใคร ถา้เราเป็นผูรู้จ้รงิเราตอ้งตอบคาํถามของตนเองได ้ต่างคนต่าง



  

ปฏบิตั ิต่างนํามาแลกเปลีย่นกนั แกป้ญัหากนัทางดา้นการปฏบิตั ิ
สว่นการจาํจากตํารามาถามผูอ้ื่นนัน้ไมเ่กดิประโยชน์อะไร ตรงขา้มถา้
คน้หาจากในจติของตนเองกจ็ะหายจากความสงสยั จติถามจติ จติ
ตอบจติ จติรูจ้ติ จติเหน็จติ จติเหน็กาย แต่กายไมไ่ดเ้หน็จติ อนัน้ี
ดกีวา่ ถา้เราคอ่ยคน้หาไปในลกัษณะน้ี คุณธรรมกจ็ะสงูขึน้ไป
ตามลาํดบั ถงึจะไมส่าํเรจ็ แต่กเิลสกจ็ะลดไปในตวั เมื่อจติมคีวามสงบ 
กเิลสกจ็ะคายตวัออกมาในรปูนิมติ หรอืญาณ จติจะเบาจากกเิลส 
กเิลสทีจ่ะมาหลอกลวงกไ็มเ่กดิผลเพราะจติทีส่งบแลว้จะไมไ่ปตาม ถา้
ความสงบตัง้มัน่มากขึน้ กเิลสกจ็ะลดลงไปมากขึน้ ผตีวัเองทีค่อย
หลอกตวัเองกจ็ะทาํอะไรไมไ่ดเ้พราะจติไมไ่ปตาม เมื่อความสงบ
เกดิขึน้ ความสุขกเ็กดิขึน้ตามมา สุขในความสงบไมเ่หมอืนกบัสุขทาง
โลกยีะ อยา่ไปกลวัวา่จะตดิสุขเพราะสุขในความสงบไมม่อีะไรเสยีหาย
อยา่งทีม่กัเชื่อต่อกนัมาผดิ ๆ ใหล้องสงบด ูใหล้องสุขจากความสงบด ู
ถา้มนัเสยีหายแลว้กจ็งึเลกิ ถา้ดจีงึทาํต่อไป  

ทีเ่ราทาํกนัทุกวนัน้ีกเ็พราะเชื่อวา่ทาํแลว้เกดิผลดจีงึไดม้าทาํ 
ทาํดว้ยคุณธรรมคอืขนัตแิละ โสรจัจะ เรากจ็ะไดเ้หน็สมณะในตวัเอง 
สมณานญัจะทสันงั คอืจะไดเ้หน็ความสงบ สมณะแปลวา่ผูส้งบ จติเรา
เมื่อเกดิความสงบกเ็ทา่กบัเกดิสมณะภายใน เรากําลงับวชจติใจของ
ตวัเองดว้ยศลี สมาธ ิปญัญา เราขานนาคภายในดว้ยคาํบรกิรรมพทุโธ 
หรอืสมัมาอะระหงั หรอืยบุหนอพองหนอ กต็าม เมื่อใจของเรามคีวาม
สงบในตวัเอง เทา่กบัเกดิสมณะคอืบวชภายใน อยา่มวัแต่รบัคาํสอน
ผูอ้ื่น ใหส้อนตวัเองบา้ง อยา่รอใหผู้อ้ื่นกําจดัความมดืทาํความแจง้



  

ใหแ้ก่ใจตนเอง มนัเป็นไปไมไ่ด ้เราตอ้งทาํดว้ยตวัเอง บวชตวัเอง 
บวชภายใน ทา่นมคีวามรูก้นัมามากมายทัง้จากตําราและจากการฟงั
จงึไมจ่าํเป็นทีจ่ะคอยถามผูอ้ื่นอกี นกัปฏบิตัติอ้งถามตวัเอง คน้ตวัเอง 
หาตวัเอง ตอบตวัเอง แกต้วัเอง ไมเ่ชน่นัน้จะไมส่ิน้สุด อยา่หวงัวา่จะ
หายสงสยัจากคาํตอบของผูอ้ื่น ถามกนัไปตอบกนัไปเหมอืนนกัเทศน์
สองธรรมาสน์แลว้กย็ตุกินัไปโดยไมห่ายสงสยั ตอ้งลงกนัตาม
ทอ้งเรื่อง ต่างจากนกัปฏบิตัทิีเ่กดิความรูเ้หน็ขึน้ในตวัเองเมื่อไดร้บั
การแกใ้หจ้ากครบูาอาจารยท์า่นตอบเปรยีบเทยีบใหง้า่ย ๆ เพยีงหน่ึง
หรอืสองครัง้กห็ายสงสยัและทาํต่อไปเองได ้

เราอายมุาถงึขนาดน้ีกนัแลว้ ความตายรออยูข่า้งหน้าทุกคนไม่
จาํกดัอาย ุไมม่คีวามแน่นอน อยา่มวัรอชา้ ใหร้บีหาทีพ่ึง่ คอืพทุโธ ธมั
โม สงัโฆ ภพหน้าอยูไ่มไ่กล พอหมดลมกเ็ป็นอกีภพหน่ึง ขา้งหน้าจะ
เป็นอะไรไมม่ใีครรบัรอง ถา้เรามคีวามเมตตาสงสารตวัเองแลว้กใ็หพ้า
กนัปฏบิตัอิยา่งเชน่ทีเ่ราพากนัมาทาํในครัง้น้ี นตัถสินัต ิปะรงัสุขงั สุข
อืน่นอกจากความสงบไมม่ ี ใหพ้ยายามยดึความสงบเป็นหลกั ฐาน
ทีต่ ัง้ของความสงบอยูท่ีถ่ํ้ากลางทรวงอก ภายในถํ้าเตม็ไปดว้ยสิง่
สกปรกปฏกิูลน่าเกลยีดโสโครก อยา่มวัแต่ไปถํ้าทีส่วยงามภายนอก 
ใหเ้ขา้ไปดถูํ้าภายใน เวลาไดธ้รรมะกไ็ดจ้ากถํ้าภายในตนเองน้ี ใหไ้ป
พนิิจพจิารณาดว้ยตนเองและปฏบิตัติาม จติของเรากจ็ะบงัเกดิขึน้ซึง่
ความสงบ และความด ี 

 



  

นิมิต และประโยชน์ของนิมิต 
การทีเ่รานัง่ภาวนาจนกระทัง่ใจมคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิยิง่

นัง่เรากย็ิง่สบาย  ยิง่นัง่เรากย็ิง่มคีวามสุข  ยิง่นัง่เรากย็ิง่มคีวามรูแ้ละ
ปญัญาเกดิขึน้ในตวัเอง คอืปญัญาจะเกดิขึน้โดยอตัโนมตัใินความสงบ
นัน้ มนัรูข้องมนัเอง  มนัเหน็ของมนัเอง  นิมติหรอืมโนภาพ  มนัเกดิขึน้
แลว้มนักห็ายไป  มนัเกดิขึน้อกีแลว้มนักห็ายไป  หากเหน็กเ็ป็นหน้าที่
ของเขาทีจ่ะตอ้งเป็นนิมติเครื่องหมายมาใหเ้ราเหน็  จะเป็นหว้ยหนอง
คลองบงึ ปา่ไม ้ภเูขา อาคารบา้นเรอืน วดัวาอารามกแ็ลว้แต่ ตลอดถงึ
สตัว์ บุคคล ทีจ่ะเป็นนิมติมาใหเ้ราเหน็  เรากเ็ป็นแต่เพยีงรบัรู้  รูว้า่น้ี
เป็นแต่เพยีงนิมติเครื่องหมาย  เรากไ็มไ่ดเ้อานิมตินัน้ออกมาได้  กไ็ด้
แต่เพยีงวา่เราเหน็  แลว้สิง่เหลา่นัน้กห็ายไป  หมดไป แต่สาํหรบัใจทีม่ี
ความสงบอยูน่ัน้ มนักเ็หน็ดว้ยความสุข  เหน็ดว้ยความสบาย  ไมใ่ชว่า่
เหน็แลว้จะเป็นทุกข์  หรอืวา่เหน็ดว้ยความเป็นทุกขใ์จ  มนัมคีวามสุข
ในตวัเอง มนักเ็หน็ดว้ยความสุข  สิง่เหลา่นัน้มนัผา่นมาแลว้กล็บไป  
อยา่งอื่นกเ็ขา้มาแทน  บางทกีห็ายไปเลย  จตินัน้กม็คีวามสงบอยู่  
หรอืไมก่ส็วา่งอยู่  เป็นแสงสลวั ๆ และนวลขาวไปหมดอยา่งน้ีกม็ี  มนั
เป็นเรื่องของความสงบทีเ่กดิขึน้ในตวัเอง คอืเป็นเรื่องของจติ  แต่เราก็
ไมไ่ดม้คีวามกลวัอะไร  เรากไ็มไ่ดม้วีติกกงัวลอะไร  โทษอะไรกไ็มม่ี  
แลว้มนักห็ายของมนัไป น้ีเรยีกวา่นิมติ 
 ทีเ่ราเหน็นิมติกไ็มใ่ชอ่ยา่งลมืตาดเูหมอืนของภายนอก  ใหม้ี
ความสงบตัง้มัน่เป็นสมาธใิหม้คีวามสวา่งในตวัเองเสยีก่อนจงึจะเหน็  
ความสุขกม็ใีนตวัเอง เพราะจติมคีวามสงบ ไมม่โีทษอะไร    ยิง่เราทาํ



  

ไปยิง่มคีวามสงบเทา่ไร จตินัน้กย็ิง่มผีลลพัธด์มีากขึน้เทา่นัน้ แต่กต็อ้ง
ใหม้คีวามสงบตดิต่อกนัไปเรื่อย  ๆ อยา่งวนัน้ีนัง่ใหม้คีวามสงบ  วนั
พรุง่น้ีมานัง่กส็งบต่อไปอกี  มะรนืกส็งบต่อไปอกี  ถา้ลกัษณะน้ีจติของ
เรากจ็ะมคีวามละเอยีดไปดว้ยความสงบนัน้    แต่กไ็มไ่ดอ้ยูค่งที่  วนัน้ี
ดเีทา่น้ี ถา้สงบอกีกด็ยีิง่ขึน้ไปอกี  ถา้ลกัษณะน้ีจติของเรากจ็ะมคีวาม
ละเอยีดไปดว้ยความสงบนัน้  แต่กไ็มไ่ดอ้ยูค่งที่  วนัน้ีดเีทา่น้ี ถา้สงบ
อกีกด็ยีิง่ขึน้ไปอกี เรยีกวา่ดขีึน้โดยลาํดบัๆ  
 เวลาใจจะสงบ ทา่นสอนใหป้ลอ่ยมนัลงไปทีท่า่มกลาง ที่ ตัง้
ของใจอยูต่รงนัน้ พอเขาลงไปถงึสถานทีข่องเขา ทีเ่ราเรยีกวา่สมาธิ
เขากจ็ะเหน็ของทีอ่ยูใ่นตวั เกดิความสวา่งไสวขึน้ในตวั แต่ก่อนมนัมดื
ไปหมด  มดืมนอนธการ พอใจเขา้ไปถงึทีต่ ัง้ มนัเกดิความสวา่ง ความ
มดืมนักห็ายหมด ความสวา่งกอ็ยูก่บัตรงทีม่นั เคยมดื พอเกดิความ
สวา่งขึน้ สารพดัเรื่องทีจ่ะรูจ้ะเหน็ เหน็สิง่ทีม่นัเอามา เหน็สิง่ทีม่นัทาํ
มา มนัเคยทาํอะไรมา มนักจ็ะเหน็หมด  ทีเ่ราเรยีกวา่เจา้กรรมนายเวร  
มนักเ็หน็อยูใ่นตวัมนั ความดทีีม่นัสรา้งมา มนักเ็หน็ มนักร็ู ้ รูว้า่ค วาม
ดมีนัอยูต่รงน้ี  มนัไมใ่ชอ่ยูท่ีอ่ ื่น แมแ้ต่เทพเจา้เหลา่เทวดาทัง้หลายก็
อยูใ่นนัน้ ทา่นผูรู้้จะเหน็เทวดา จะเหน็วา่ทีเ่รามาทาํบุญกนั เทวดาเขา
จะมาอนุโมทนากบัเราไหม แมต้ลอดถงึเจา้ทีเ่จา้ทาง ภตูผปิีศาจ เขาก็
มาดเูรา มาอนุโมทนากบัเรา   
 ทา่นให้ นัง่ดเูอา แต่ตอ้งนัง่ใหใ้จสงบและอยา่ไปอยากเหน็ ใหใ้จ
เราสงบมนัจงึจะเหน็  เหน็ผูท้ีล่ว่งลบัไปก่อน เขาไมม่ี รา่งแลว้เขาจะมา
อยา่งไร เขามา อนุโมทนาอยา่งไร ใหพ้ากนัดู   ดวูา่เทวดาเขามากนั



  

ยงัไง เขาขึน้รถมาไหม เขาเสยีคา่พาหนะเทา่ไร ดเูอา แมก้ระทัง่พวก
ทีเ่ขาอยูแ่ถวน้ี เขามากนั อยา่งไร แลว้เขาไปกนัอยา่งไร เขาอยูก่นั
อยา่งไร เขามบีา้นไหม  บา้นเขาอยูอ่ยา่งไร กใ็หด้กูนับา้ง  อยา่มวัแต่
ไปถามคนอื่น ไปถามแต่พระ พระทา่นกไ็มเ่หน็นะ ทา่นกร็ู้ เทา่กบัใน
หนงัสอื กเ็หมอืนเรารูห้นงัสอืมานัน่ละ่ ทา่นกไ็มเ่คยเหน็ ผูท้ีไ่มภ่าวนา  
จติมนัไมส่งบ มนัจะไปเหน็ไดอ้ยา่งไร เทพเจา้เหลา่เทวดาเขาไมม่เีน้ือ
มหีนงัเหมอืนเรา เขาไมไ่ดม้เีจบ็มปีวดเหมอืนเรา  และเขากไ็มไ่ดม้ตีน
มตีวัเหมอืนอยา่งเรา เขาเป็นโอ ปปาตกิะ เกดิผดุขึน้แลว้กห็ายไปใน
ขณะนัน้ ชัว่วบู เขาไปงา่ยมางา่ย  แวบเดยีว ชัว่กระดกิน้ิวมอืกถ็งึแลว้  
อยูไ่กลขนาดไหนเขากม็าได ้ เขามาดเูรา และมารกัษาพวกเรา  ภะวะ
ตุ สพัพะมงัคะลงั  ขอสรรพมงคลกจ็งมแีก่ทา่น รกัขนัตุ สพัพะเทวะตา  
ขอเหลา่เทวดาจงมารกัษาทา่น  สะทาโสตถ ีภะวนัตุ เต ขอความ
สวสัดจีงมแีก่ทา่น  น่ีพระทา่นกใ็หพ้รเราวา่ใหเ้ทวดามารกัษาเรา  แต่
เราเหน็หรอืเปลา่ละ่  เหน็เทวดามารกัษาไหม เขามารกัษาเราดว้ย 
และเขากม็าอนุโมทนาสาธุการกบัเราดว้ย และเขากม็าขอสว่นบุญสว่น
กุศลกบัเราอกีดว้ย ทน้ีีเรากข็อความสวสัดจีากเขาอกี มนักต็่างคนต่าง
อาศยักนั เทวดาอาศยัเรา เรากอ็าศยัเทวดา จะเป็นเทวดาเมอืงนอกก็
ตาม เทวดาเมอืงไทยกต็าม กด็เูอา ของมนัอยูก่บัเรา เอาอะไรด ูเอา
เจา้ของบา้น เจา้ของบา้นคอืใคร กค็อืใจเรา เอา ใจด ูอยา่ไปเอาตาด ู
ตาดมูนัไมเ่หน็ เหน็กเ็หน็ตน้ไม ้เหน็วหิาร เหน็คนนัง่  อยากเหน็
เทวดาตอ้งเอาตาในด ู เราไมต่อ้งไปถามคนอื่น เรารูเ้ราเหน็ ดว้ย
ตวัเองเมื่อมคีวามสงบ ความสงบมนัมคีุณคา่อยา่งน้ี    



  

 ก่อนตาในจะเกดิ ใจตอ้งสงบตัง้มัน่เป็นสมาธกิ่อน เหมอืนกบั
การฝนั ถา้ไมห่ลบัมนักไ็มฝ่นั ทีเ่ขาฝนัเรา เรยีกวา่นิมติ เหน็นัน่เหน็น่ี  
เหมอืนเรานอนหลบัเรากย็งัฝนัเหน็นัน่เหน็น่ี  แต่พอเขาเหน็นิมติกว็า่
ไปตดินิมติ เหน็ครัง้เดยีว  แวบเดยีว กห็าวา่ตดิแลว้  ถึ งตดินิมติมนัก็
ไมต่าย ถา้มนัจะตาย ก็ ใหม้นัตาย บางทกีว็า่หลงนิมติ หลงนิมติมนั ก็
ไมต่าย ใหม้นัหลง เสยีก่อนเพราะมนัยงัไมเ่คยเหน็ นิ มติกเ็กดิขึน้มาก็
ปลอ่ยใหม้นัเกดิ ก็ทคีวามฝนั เราหลบัไปแลว้ ก็ยงัฝนั กห็น้าทีข่องมนั
ทีจ่ะตอ้งฝนั จติสงบไปแลว้ กห็น้าทีข่องมนัจะเหน็นิมติ มนัเกดิตาใน 
พระพทุธเจา้ทา่นวา่จกัขทุพิย ์โสตทพิย ์ทา่นวา่ไวท้าํไม 

ในขณะทีจ่ติของเรามคีวามสงบ เราจะไดเ้หน็ดว้ยตนเองและ
ไดรู้ด้ว้ยตนเอง คอืนิมติคลายตวัออกจากจติ จติของเรากไ็ดป้ระสบกบั
ของทีเ่ราไมเ่คยรูไ้มเ่คยเหน็ เราไมค่ดิวา่จะมมีา แต่มนักม็มีาได ้
เพราะอะไร กเ็พราะจติของเรานัน้มพีทุธะ คอืจติไดต้ัง้มัน่อยูใ่นความ
เป็นพทุโธ เมื่อจติของเรามพีทุโธอยูแ่ลว้ เราเชื่อไดว้า่พระพทุธเจา้นัน้
เป็นสรณะและทีพ่ึง่ของเรา เมื่อเราเชื่อในพระพทุธเจา้แลว้ อะไรหรอื
จะมาทาํลายเราได ้ จติเรากไ็มก่ลวั ต่อเมื่อจติของเราเป็นพทุธะแลว้ 
จะไปหวัน่ไหวอะไร กเ็ราพึง่พระพทุธเจา้แลว้ พระพทุธเจา้มแีลว้ในจติ
ของเรา เราจะกลวัอะไร กเ็ราเป็นศษิยข์องตถาคต พระตถาคตกย็อ่ม
รกัษาเรา เรากเ็ป็นลกูของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้กต็อ้งรกัษาเรา 
สิง่ใดในโลกทีจ่ะทาํลายพระพทุธเจา้ได ้ มนัไมม่ ี เมื่อเราไดเ้ขา้ถงึทา่น
แลว้กไ็มม่อีะไรทีจ่ะมาทาํลายเราได ้เรากไ็มก่ลวั เมื่อจติไมก่ลวั เราจะ



  

เดนิจติไดส้ะดวก คอื ไมส่งสยั และมัน่ใจวา่ไมม่อีะไรทีจ่ะมาทาํใหเ้รา
เสยีหาย  
 ทา่นวา่ มนัจะตดินิมติหรอืไมต่ดิกใ็หอ้ยูก่บัมนัก่อน นิมติภายใน
มนักไ็มไ่ดร้า้ย เทา่กบันิมติภายนอก ตดินิมติภายใน  หลงนิมติภายใน
มนัไมเ่หมอืนหลงนิมติภายนอก ตดินิมติภายในนัน้ไมเ่หมอืนตดินิมติ
ภายนอก  พวกเรามนัตดินิมติภายนอกเหน็ไหม ตดิบา้นชอ่งหอ้งหอ  
ตดิขา้วของ ตดิไรน่าเรอืกสวน นัน่เป็นนิมตินอกไมใ่ชห่รอื ทีม่นั ละไป
ไมไ่ด ้เพราะมนัตดินิมติหลงนิมติภายนอกนัน่ละ่ แต่นิมติในมนัไมห่ลง
หรอก  มนักม็ใีหเ้หน็เป็นครัง้เป็นคราว มาแลว้มนักห็ายไป อยา่งใหม่
กเ็กดิขึน้อกี เกดิแลว้เรากร็ู ้ รูแ้ลว้กแ็ลว้ไป ไมไ่ดม้าตดิพอทีจ่ะใหเ้รา
ลาํบากราํคาญ หรอืเสยีหายอะไร กเ็ป็นแต่เพยีงใหเ้ราเหน็เทา่นัน้ ให้
เรารูม้นั เทา่นัน้ มนัมาบอกขา่วเลา่แจง้สิง่ทีเ่ราทาํมา กจ็ะไมใ่หเ้หน็
อะไรเลย  มแีต่ เฉยๆ แลว้ก็ไปคดิเอาอนิจจงั  ทุกขงั อนตัตา คดิวา่จะ
สาํเรจ็ไปเลย แต่กจ็ะไมไ่ดเ้หน็อะไร ถา้จะละกเิลส โดยคดิเอามนัก็จะ
งา่ยเกนิไป  ยงัไมเ่หน็กเิลส จะทิง้กเิลส จะฆา่กเิลส กไ็มรู่จ้ะไป ทิง้
อะไร ไปฆา่อะไร อยากจะฆา่มนั แต่พอจะเหน็กไ็ปกลวั เหน็ หาวา่ไป
ตดิ กม็นัตดิมาก่อน ตดิมาแลว้กีภ่พกีช่าต ิทาํไมไมว่า่   
 เวลามานัง่ภาวนา แลว้จติสงบตัง้มัน่เป็นสมาธแิลว้กเ็หน็นิมติ
ขึน้มากห็าวา่ตดินิมติ หลงนิมติ อวดอุตร ิ นัง่แลว้กไ็ปพดูอะไรไมไ่ด ้
ถา้พดูออกมากห็าวา่อวดอุตร ิ ถา้อวดมนัจะเป็นอะไร อวดอุตรมินั
ไมไ่ดไ้ปเสยีหายอะไร มนัไมไ่ดเ้อาอุตรไิปขายไดเ้งนิไดท้องอะไร ที
เวลานัง่ แลว้ไมไ่ดอ้ะไร  ไดแ้ต่เอาทีท่อ่งจาํจากตํารามาพดู มาคุยกนั 



  

เหมอืนกบัวา่ตวัเองเป็นอยา่งในตํารา กไ็ปยกยอกนั ไมว่า่อวด แต่พอ
นัง่ไดก้ห็าวา่อวด กม็นัยงัไมไ่ดพ้น้กเิลส  นิมติมนักต็อ้งมากบักเิลส  
กเิลสมนักม็ากบันิมติ  กเิลสมนักแ็ส ดงนิมติออกมาใหเ้หน็กนัเทา่นัน้ 
ถา้ไมเ่หน็เรากไ็มม่คีวามรูอ้ะไร ดงันัน้จงึอยากใหเ้หน็  อยาก ใหรู้ ้เหน็
ศลีเหน็ธรรม เหน็มรรคเหน็ผล พอจะไปเหน็มรรคเหน็ผล เหน็ศลีเหน็
ธรรมเทา่นัน่ กห็าวา่อวดอุตร ิ แลว้จะมานัง่ภาวนากนัทาํไม เหน็แลว้
พดูไมไ่ดจ้ะนัง่ไปทาํไม อุตรมินักไ็มใ่ชเ่ป็นของตํ่า  อุตริคอืธรรมชัน้สงู 
พอเอาธรรมะมาพดูกห็าวา่อวดอุตร ิถา้มนัไดเ้อาเลย กลวัแต่ วา่มนั
ไมไ่ด ้ใครจะวา่อวดก็วา่ไปเถอะ ของเราดขีองเราได ้เรากไ็มไ่ดเ้อามา
ขาย ใหม้นัตดิเถอะ ถา้มนัตดิสุขจรงิๆถา้มนัตดินิมติจรงิๆ  ถา้มนัเป็น
โทษจรงิๆ ใหม้าหาทา่น ทา่นจะแกะออกให ้ถา้แกะไมอ่อกกจ็ะเอามดี
ถาก  มดีถากไมอ่อกกจ็ะเอาขวานแซะ  ทาํไมถงึไปกลวัมนั  กไ็ปกลวั
อยา่งน้ีมนักเ็ลยไมไ่ดอ้ะไร ภาวนากนัมา ไมรู่้กีปี่ เขา้วดักนัมาไมรู่ก้ีปี่ 
อยูใ่นสาํนกักไ็มรู่ก้ีส่าํนกั ก็ไมเ่หน็มนัได ้ถา้ไดแ้ลว้มนักไ็มย่าก จะนัง่
ตรงไหนกไ็ด ้ไมไ่ดล้าํบาก แต่พวกทีม่นัไมส่งบ จะทาํยงัไงกท็าํไป  ขึน้
ศอกขึน้เขา่ขึน้แขนขึน้ขากข็ึน้ไป ไมม่ทีางสงบ สว่นบุญกไ็ดต้ามเคย 
แต่เรื่องจติทีจ่ะมคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธิ  ทีจ่ะใหม้นัเกดิความสุข
ขึน้มาภายในตวัของตวัเอง แลว้จะไปเกดิความรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้มาใน
ตวัของตวัเอง มนักไ็มม่ ีมนัไดแ้ต่ทาํ ไมรู่ท้าํ หาอะไร ไมรู่ว้า่นัง่หา
อะไร ไมรู่ว้า่ไปเดนิหาอะไร ไมเ่หน็มนัไดอ้ะไร  แมก้ระทัง่ถงึจติใจของ
ตวัเองทีม่คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิทีจ่ะใหม้คีวามสุขสบายขึน้มาใน
ตวัของตวัเองเทา่นัน้กย็งัไมไ่ดป้รากฏในตวัของตวัเองเลย  



  

 ทา่นจงึสอนใหเ้ราทาํใจให้ มนัสงบ ถา้มนัสงบมนันัง่ไดห้มดคนื 
ใหจ้ติสงบ ถา้ ตดิสุขกใ็หม้นัตดิเถอะ กลวั แต่มนัไมม่ใีหต้ดิ อยา่มวัแต่
สงสยั ตดิสุข ตดิสงบ ตดินิมติ หลงนิมติ  มนัไปหลงทีไ่หน มนัไปตดิที่
ไหน ตดิแลว้มนัพาตวัเองไปไหน มนัยงักไ็มรู่ ้ แต่กจ็าํคาํคนอื่นมาวา่
ก่อน  ถา้มนัเคยหลง เคยตดิมาแลว้ และมนัทาํใหต้วัเองเสยีหายมา
ก่อนกจ็ะไมว่า่หรอก แต่น่ีมนัไมเ่คยมอีะไรใหไ้ปตดิเลย ไมเ่คยเหน็เลย
วา่มนัใหโ้ทษอยา่งไรกไ็ปโทษก่อนแลว้ ตกลงกเ็ลยไมไ่ดอ้ะไร ทา่น
สอนวา่ยิง่ตดิสุขตดินิมติ ยิง่ชอบ ขอใหม้นัตดิ มนัจะมาเทา่ไหรใ่หม้นั
มาเถอะ พวกทีไ่มม่สีุขไมม่นิีมติ มนัจงึลาํบาก วิง่ไปตรงนัน้ตรงน้ี    
 ทา่นวา่สว่นใหญ่ การสอนภาวนา มกัจะเพง่โทษกนัอยา่งนัน้ ผู้
ปฏบิตักิเ็ลยชะงกั กเ็ลยไมท่าํต่อ กเ็ลยกลวั ไมท่าํไปเลย คนทีจ่ะทาํ
ต่อไปกเ็ลยไมไ่ดท้าํ กเ็ลยแลว้กนัไปเลย กเ็พราะเรื่องนิมติ พอจติมนั
สงบแลว้ มนัเหน็กเ็หน็ไป กอ็ยา่ไปกลวัมนั ใครจะวา่อวดกใ็หม้นัวา่ไป 
มนัไดแ้ลว้มนัจะเป็นอยา่งไร  มนัจะไปผดิใคร  เขากไ็มไ่ดจ้บัไปใสคุ่ก
ใสต่าราง  อวดอุตร ิมแีต่ด ีใครจะไปวา่กอ็ยา่ไปสน ใจ  นิมติมนักเ็กดิ
ขึน้กบัจติ เมื่อมนัสงบมนักต็อ้งเป็นไปตามหน้าทีข่องเขาสกัก่อน บาง
ทกีว็า่อุปาทาน บางทกีว็า่คดิเอาเอง  กไ็มใ่หม้นัคดิเอาเองแลว้ใครจะ
ไปคดิใหม้นั ก็อุปาทานมนักย็งัไมห่มด  คนมนัยงัมอีุปาทานอยู ่ทัง้ๆที่
ตวักม็อีุปาทานเตม็อยู ่ก็ ยงัหาวา่เขาอุปาทาน เวลา เขาไดนิ้มติกห็าวา่
เขาหลง หาวา่เขาตดิ  ตดินิมติมนักไ็มไ่ดเ้สยีหายอะไรขอใหม้นัเป็น
จรงิๆ แต่โดยมากมนัไมเ่ป็นแต่มนัไปพดูเอาเฉยๆ ทัง้ทีไ่มม่อีะไรเลยก็
ไปวา่เอาเฉยๆ   ถา้มนัเป็นจรงิๆ มมีาจรงิ ๆ  กอ็ยา่ไปกลวัมนั 



  

นิมติกค็อืบุญกุศลความดทีีเ่ราไดท้าํเอาไวม้าแสดงใหเ้หน็  นิมติ
บางอยา่งกค็อืความเป็นบาปมาแสดงใหเ้หน็ บางทมีนักไ็ม่ ใชบ่าป
ไมใ่ชบุ่ญ  มนัเหน็เป็นตน้ไมภ้เูขาเลากา  ปา่ดงพงลกึ  ภเูขาอะไร
ต่างๆ  เหน็กช็า่งมนั  กเ็หมอืนเราอยูเ่ฉยๆมนักย็งัคดิ  แต่เราไมไ่ดไ้ป
หลงตดิมนั เป็นแต่เพยีงรูเ้ทา่นัน้ แลว้มนักผ็า่นไป  อยา่งอื่นมนัมาอกี
กช็า่งมนั แลว้มนักห็ายไป แลว้มนัจะตดิเมื่อไหร ่สมมตวิา่เรานัง่วนัน้ี
เราเหน็วหิารทัง้หมด วนัหลงักน็ัง่อกี เหน็วหิารกต็ดิอยูน่ัน่อกี  วนัหลงั
กน็ัง่อกีวหิารกต็ดิอยูน่ัน่อกี อยา่งน้ีกพ็อวา่ตดิ  แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอยา่ง
นัน้  วนัน้ีกเ็หน็วหิาร ครัง้ต่อไปเหน็ประตู บางทกีไ็ปเหน็บงึเหน็หนอง
เหน็ภเูขา มนักไ็มใ่ชว่า่เหน็แต่ของเก่า  เหมอืนกบัเราฝนั  ใครฝนัของ
เก่าทุกท ี ถา้มนัฝนัของเก่าไดม้นักด็สี ิเคยฝนัถูกเลข  วนัหลงัจะได้
ฝนัใหม้นัเป็นเลขเหมอืนกบัทีฝ่นัวนัแต่ก่อน มนัก็ เป็นไปไมไ่ด ้มนัจะ
เป็นของมนัไปขา้งหน้า  แลว้จะไปตดิอะไร   
 ถา้เราไปโทษกนัอยูอ่ยา่งน้ี นกัภาวนาจะไมก่า้วหน้า  ไมไ่ปไม่
มา  มวัแต่กลวักนัอยู ่ทีม่นัจะทะลุปรุโปรง่ไปขา้งหน้ามนั กเ็ลยไมก่ลา้
ไปเพราะมวัแต่กลวัวา่จะตดิ เราบุกไปเลย อยา่ไปกลวัเรื่อง ตดินิมติ 
ตดิสุข ใหม้นัตดิ เลย ขอใหสุ้ขมามากๆ  จะเอาใหม้นัหมด  ขอใหต้ดิ
เถอะสุข กลวัอยา่งเดยีวคอืมนัไม่มใีหต้ดิ โดยมากมนัตดิแต่ทุกข ์ใครก็
เอาแต่ทุกขม์าหา กต็อ้งไปหาพระใหพ้ระแกใ้ห ้แต่วา่ เวลามคีวามสุขก็
ไปหาวา่ตดิสุข เวลาตวัเองเป็นทุกขม์ากไ็ปใหพ้ระแกใ้หอ้กี  เอาความ
ทุกขไ์ปใหพ้ระ เป็นอยา่งนัน้มนัดหีรอื เวลาความสุขเกดิขึน้ จากความ
สงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิแลว้จะใหม้นัสุขมนัไปอยูท่ีต่รงไหน กม็นัสุขอยู่



  

ในตวัของมนัแลว้ จะใหม้นัไปสุขอยูน่อกไดอ้ยา่งไร ใจอยู่ ในน้ี  สุขอยู่
ตรงโน้น  จะเป็นอยา่งนัน้ไดอ้ยา่งไร     
 ทา่นใหเ้ราบุกไปเลย ทาํไปเลย ใหม้นัไดส้มกบัทีเ่รามาทาํ 
ไมใ่หว้นัเวลาเสยีไปเปลา่ ๆ เสยีแขง้เสยีขาไปเปลา่ ๆ  พวกเราไมต่อ้ง
กลวั  เป็นยงัไงกใ็หม้นัเป็น  จะเป็นอะไร ภายนอก กเ็ป็นคนอยูต่าม
เคย สว่นภายในใหม้นัเป็นเทวดา เป็นอนิทร ์เป็นพรหมไป  พอจะเป็น
อรหนัตไ์ดก้ใ็หเ้ป็นไปเลยสาํหรบัสว่นภายใน  ถา้เป็นไปไมไ่ดก้อ็ยูเ่ป็น
คน ออกจากคนกไ็ปเป็นคน อกี  เราไดแ้ลว้เรากเ็กบ็ เอาของเรา อยา่
ไปพดูใหใ้ครฟงั พดูใหค้นไมรู่เ้รื่องเขากห็าวา่เราผดิ กเ็หมอืนกบัวา่
เขาเก่งวเิศษมา เหมอืนกบั เขาผา่นมาหมด เขาพดูโดยไมไ่ดนึ้กถงึ
ตวัเองวา่เป็นอยา่งไร ปฏบิตัิอยา่งไรกไ็มรู่ ้เวลาเราไดเ้รากเ็กบ็เอาของ
เรา แลว้เรากไ็ปใชใ้นพวกเรา เป็นประโยชน์แก่พวกเรา เรากใ็ชก้นัเอา
เอง โดยไมจ่าํเป็นทีจ่ะไปหาใคร ไปหาคนอื่นใหเ้ดอืดรอ้นทาํไม  เราก็
เป็นคนคนหน่ึง จะทาํดไีมไ่ดห้รอื ทา่นใหค้ดิอยา่งน้ี  บางสิง่บางอยา่ง
ไมจ่าํเป็นตอ้งไปถามใคร บางสิง่บางอยา่งกไ็มต่อ้งไปอวดใคร กเ็ราได้
ของเราแลว้ เป็นของเราแลว้ ใครจะมาเหน็ ทา่นสอนใหเ้รา อยา่ไปยุง่
กบัใคร มหีน้าทีท่าํเรากท็าํของเราไปเลย คอยแต่หาวา่คนอื่นผดิ แต่
ความผดิของตวัเอง กเิลสตวัเองมนักเ็ตม็อยูเ่หมอืนกนั ถา้ตวัเองหมด
กเิลส จะวา่ เขาอยา่งไรกว็า่ไปเถดิ ถา้กเิลสยงัเตม็หวัอยู่ กอ็ยา่เพิง่ไป
วา่คนอื่นผดิ มนัเทา่กนั เราเอาความสงบสุขกบักเิลสไวก้่อน ยงัหนีมนั
ไมไ่ด ้กอ็ยูก่บัมนัก่อน มนัจะสุขในความสงบ เป็นนิมติอะไรกช็า่ง อยู่
กบัมนัก่อน แลว้เราคอ่ยไป คอ่ยรูม้นั อยา่ไปกลวั 



  

 ถา้มนัมคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิสิง่ทีเ่ราไมเ่คยเหน็ สิง่ทีเ่รา
ไมค่ดิวา่มนัจะม ีแต่มนักม็มีา แต่มนักเ็หน็โดยอตัโนมตั ิเหน็ในตวั
เทา่นัน้ มนัไมไ่ดเ้หน็ดว้ยตานอก กเ็หน็ดว้ยตาใน ใครอยากจะรูเ้รื่อง
กรรมเรื่องเวร เรื่องทุกขย์ากอะไร มนัไมต่อ้งไปถามใคร สิง่ใดทีต่วัเอง
ทาํมามนัเป็นผลมาใหเ้รารบั เรากจ็ะตอ้งรูด้ว้ยตนเอง เหน็ดว้ยตนเอง 
เราจะไปแกเ้จา้กรรมนายเวร จะแกท้ีไ่หน กแ็กอ้ยูข่า้งใน  

เมื่อใจมคีวามสงบ ตาในมนัมรีอบดา้น มหีลายมติ ิเหน็ไดท้ัง้
อดตี ปจัจุบนัและอนาคต  ทา่นจงึไดรู้ห้มด ชาตภิพ ชื่อเสยีงเรยีงนาม 
ตระกูลชัน้วรรณะกร็ูม้าหมดดว้ยปุพเพนิวาสานุสตญิาณ สิง่ทีค่ดิวา่จะ
เป็นไปไมไ่ด ้ แต่มนักเ็ป็นมาได ้ ทัง้จุตูปปาตญาณ วญิญาณของสตัว์
ทัง้หลายลอ่งลอยอยูต่ามสถานทีต่่างๆ อยูต่ามบรรยากาศ  อยู่
ขา้งหน้าเรา หรอือยูข่า้งๆเรา คาํวา่โลกหน้า เรากค็ดิวา่มนัอยูไ่กล แต่
จุตูปปาตญาณของพระพทุธเจา้นัน้ทา่นมองเหน็หมด รูห้มด คนนัน้ทาํ
อนันัน้ไปเป็นอนันัน้ คนนัน้ทาํอนัน้ีไปเป็นอยา่งน้ี ขีเ้หลา้เมายาตายไป
แลว้ มนัเป็นอยา่งนัน้ เอาน้ําทองแดงกรอกปากมนั อยา่งนัน้ อยา่งนัน้  
โบราณเขายงัวา่  ทา่นเหน็มาหมดแต่จะไปแกก้แ็กไ้มไ่ด ้กม็นัเป็น
มาแลว้ กม็แีต่ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามผลของกรรมทีม่นัเคยกระทาํมา มนั
หมดฤทธิ ์มนักห็มดเอง กป็ลอ่ยไปส ิเมตตากเ็มตตาอยู ่แต่เมตตาที่
จะใหม้นัหายนัน้ มนัเป็นไปไดย้าก  

จติของเราเมื่อมนัมคีวามสงบ มนัไมเ่หน็อยา่งหน่ึง กเ็หน็อยา่ง
หน่ึง แต่มนัจะไปเหน็มากเหมอืนอยา่งพระพทุธเจา้มนักเ็ป็นไปไมไ่ด ้
ผูท้ีต่รสัรูส้อนโลกนัน้อนัหน่ึง เรามนักเ็ป็นแต่เพยีงสอนเรา สอนใหรู้ว้า่



  

ตวัเองเป็นมาอยา่งไรบา้ง พอเคา้ๆ แลว้จะเป็นไปขา้งหน้าอยา่งไรบา้ง  
กพ็อทีจ่ะมองออก กพ็อทีจ่ะเหน็ เหน็แลว้กจ็ะไดเ้กดิสลดสงัเวชตวัเอง 
ทีเ่รามาเกดิ มายงัไง เกดิแลว้รูแ้ต่วา่ตวัเองเกดิเป็นคน แลว้กจ็ะเป็น
คนอยูอ่ยา่งน้ี   ออกจากคนไปสูโ่ลกหน้าแลว้จะเป็นอะไร มนักไ็มรู่้ 
 ถา้จติมนั สงบ มนั เหน็รอบดา้น ทัง้ ทีเ่ป็นนิมตินอก ทัง้ ทีเ่ป็น
นิมติใน นิมตินอกกค็อืพวกวญิญาณทีม่นัผา่นมาใหเ้ราเหน็ อยา่งนัน้
บา้ง อยา่งน้ีบา้ง คนนัน้ บา้ง คนน้ีบา้ง มนักเ็ป็นไปตามหน้าทีข่องมนั
เสยีก่อน สว่นนิมติในกก็เิลสของตวัเองมนัคลายออกมา กเิลสตณัหา
มนักแ็สรง้นิมติออกมา มนัสรา้งนิมติออกมาใหเ้หน็ มนักเ็ป็นเรื่องของ
กเิลสของตวัเอง มนัคลายออกมา คลายออกจากหวัใจตวัเอง แลว้กม็า
ใหต้วัเองเหน็ พอเหน็แลว้เรากเ็ลยกลวั กลวัจะเป็นอยา่งนัน้ กลวัจะ
เป็นอยา่งน้ี หลวงปูท่า่นวา่ ผเีจา้ของหลอกเจา้ของ  ผตีวัเองหลอก
ตวัเอง กไ็ปกลวัเจา้ของ ทัง้ทีเ่ขาใหเ้หน็ กเ็หน็กเิลสตวัเองนัน้ แหละ 
มนัเป็นนิมติออกมา เราไปกลวักเิลสตวัเองกเ็ลยเลกิ เลยไมท่าํต่อ 
กเิลสมนักเ็ลยวา่ ปานนัน้กว็า่อยากพน้ทุกข ์แคน้ี่มนักย็งักลวั มนัจะ
ไปพน้ทุกขไ์ดอ้ยา่งไร แทท้ีจ่รงิแลว้นิมติมนัเป็นเรื่องตวัเอง แมแ้ต่เป็น
พระไปภาวนาในปา่ในดง มนักย็งัแสรง้นิมติออกมาใหเ้หน็เป็นเพศ
ตรงกนัขา้มถอืขนัดอกไมม้าขออาราธนาใหท้า่นสกึ พอไปรบัขนัมนั
เทา่นัน้ มนัรอ้น น้ี นิมติเกดิจากตณัหาตวัเอง กเิลสตวัเองมนัมาหลอก
ตวัเอง ตวัเองกเ็ลยหลงของตวัเอง กลวักก็ลวัของตวัเอง กเ็ลยเลกิ ก็
เลยไมท่าํ กเ็ลยสกึไป   



  

 แต่ถา้รูเ้ทา่เอาทนั มนัจะเอาอะไรมา เรากไ็มส่นใจ กเ็ราจะละ
ความอยาก เราไมอ่ยากเรากไ็มร่บั มนักไ็มเ่ป็นอะไร เขาเรยีกวา่รูเ้ทา่
เอาทนัต่อกเิลสของตวัเอง เมื่อ ใจมนัสงบกเิลสมนักแ็สดงเป็นตนเป็น
ตวันะ ถา้ไมส่งบกไ็มรู่้ วา่กเิลสอยูท่ีไ่หน หน้าตาเป็นอยา่งไร  รูจ้กัแต่
ชื่อทีส่มมตเิรยีกตามตํารา โลภบา้ง โกรธบา้ง หลงบา้ง อวชิชาบา้ง 
ตณัหาบา้ง มานะบา้ง ทฐิบิา้ง กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ จาํชื่อ
ไดม้ากมายแลว้กเ็ขา้ใจวา่เรารูก้เิลส แทท้ีจ่รงิกก็เิลสตวัเดยีวแต่เรยีก
หลายชื่อ แต่พอตวัมนัแสดงตวัจรงิออกมาใหเ้หน็ ก็ กลบักลวัมนั แต่ก็
ไมรู่จ้กัมนั ไมรู่ว้า่มนัชื่ออะไรในหมวดหมูท่ีท่อ่งจาํได ้ ปานนัน้กค็ดิวา่
อยากจะละกเิลส อยากพน้ทุกข ์ 
 เวลานิมติเกดิขึน้จากตวัเองเรยีกวา่สงัขาร สงัขารคอืการปรุง
แต่ง เวลามนัสงบมนักแ็ต่งจติเป็นรปูเป็นรา่งออกไปหลอกมนั ถา้
สงัขารธรรมดากเ็หมอืนเราชาวบา้น มนักป็รุงแต่ง เดีย๋วกค็ดิเรื่องนัน้   
เดีย๋วกค็ดิเรื่องน้ี  คดิไปคดิมาเกดิเป็นบา้กม็ ีเกดินอนไมห่ลบักม็ ีทา่น
ใหไ้ปรูเ้ทา่เอาทนัอนัน้ี อยา่คดิวา่ภาวนาแลว้กเิลสมนัจะเมตตาเรา  
อยา่ไปคดิวา่กเิลสมนัจะสงสารเรา เขาจะหาวา่เราจะหนีจากเขา อยู่
ดว้ยกนัมานานทาํไมจะมาหนีจากกนั มนักเ็ลยจดัการไปก่อน จะวา่มนั
จะจดัการก่อนกใ็ช ่หรอืมนัจะใหรู้้จกัมนักใ็ช ่ แต่เรากไ็ปกลวัเสยี มนัก็
เลยไดโ้อกาสจดัการเรา 
 ตามหลกัธรรมะ หรอืหลกัปรยิตั ิ จาํแนกนิมติเป็นสาม อนัดบั
แรกกเ็รยีกวา่ บริกรรมนิมิต  กค็อืเราบรกิรรม พทุโธ พทุโธ อนัน้ี
เรยีกวา่บรกิรรมนิมติ พอมนัสงบไปแลว้ มนัรูม้นัเหน็อะไรต่างๆขึน้มา



  

กเ็รยีกวา่   อคุคหนิมิต กอ็ุคคหนิมติน้ี แหละทีม่นัไปหลอกตวัเองอยู่   
ก่อนทีจ่ะไปถงึปฏิภาคนิมิตมนัตอ้งผา่นอุคคหนิมติเสยีก่อน  แต่ สว่น
ใหญ่ก็ ไปกลวัก่อน แลว้กไ็ปคดิวา่ทาํไปแลว้มนัไมม่อีะไร มนัไมไ่ด ้
อยา่ไปเอา  ถา้เราจะไมเ่อากเิลสมนักส็ง่เสรมิ ถา้เราจะไมเ่หน็กเิลสมนั
ก็สง่เสรมิ  มนักว็า่ ถา้เหน็แลว้มนัจะเป็นบา้เป็นบอ เหน็แลว้จะผดิ
หนทาง  
 กเิลสตวัเองมนัหลอกตวัเอง มนักปิ็ดเอาไวห้มด เรา ภาวนา
แทบตายกเ็ลยไมไ่ดอ้ะไร คดิวา่มนัไมม่ ีคดิวา่จะ ละกเิลสงา่ยๆ อยู่
อยา่งน้ีกค็ดิวา่มนัจะหมดหรอื มนัไมม่ทีาง ถา้จะพดูตามหลกัของ
ปฏบิตั ิอยา่คดิวา่เราจะไปหนีจากมนังา่ยๆ หรอืคดิวา่มนัจะหนีจากเรา
งา่ยๆ  คดิวา่เราจะมาถอืศลีถอืธรรม  ถอืปฏบิตัแิลว้เขาจะเมตตาอะไร
กบัเรา เพือ่ใหเ้ราพน้จากเขานัน้ อยา่ไปคดิ เขาไมม่เีมตตา เขาไมม่ี
กรุณา พรหมวหิาร ๔ กเิลส กม็นัไมม่ ี เราอยา่ไปมกังา่ยเกนิไป อยา่
ไปเขา้ใจงา่ยๆ ศลีกร็ูว้า่ศลีหรอก กเ็ป็นคาํสอนพระพทุธเจา้ จะเป็นศลี
อะไรกต็าม   แต่จะใหเ้ขาเมตตานัน้อยา่ไปคดิ   
 เมื่อเราทาํจติของเราใหม้คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิ  อุคคห
นิมติมนัเกดิ   ทีม่นัเกดิขึน้มาน้ี สาํคญัแต่เบือ้งแรก  ครัง้แรก ถา้ผา่น
ตรงน้ีไปได้กค็ดิวา่ไมม่ปีญัหาแลว้ คอืมนักลวั ไปเหน็อนันัน้ดาํๆ เหน็
มดืๆ มวัๆ กไ็ปคดิวา่มนัเป็นนัน่เป็นน่ี กเ็ลยกลวั กเ็ลยเลกิ ไมท่าํ มนั
กเ็ลยไมผ่า่นมนั  ถา้นิมติเกดิ มนัไมม่อีะไรทีจ่ะแก ้  มี แต่ตายคาํเดยีว  
ถา้ลงวา่ตายแลว้ มนัไมก่ลวัอะไร มงึอยากกนิกก็ิ น มงึกนิไดก้ก็นิไป



  

เลย ขา้ยอมตา ย ตายในพระพทุธ ตายในพระธรรม  ตายในพระสงฆ์  
เทา่น้ีกผ็า่นอุคคหนิมติไปได ้  ถา้ลงวา่กลวัตายกผ็า่นอุคคหนิมติไมไ่ด ้
 สาํหรบัเรื่องภาวนาบา้ มนักอ็าจจะมอียา่งทีเ่ขาวา่  ภาวนาบา้ 
ทา่นเคยรกัษาแกบ้า้ภาวนาหลายคน ทา่นเทศน์กระแทกแรง ๆ และ ก็
ไดท้าํน้ํามนตใ์หก้นิ ทา่นเทศน์ดา่มนัใหรู้จ้กัตวัมนั กเ็จา้ของกลวั
เจา้ของ กผ็เีจา้ของหลอกเจา้ของ  กต็วัเองมนัไมป่ลงตาย  กไ็ป กลวั
ตาย มนักเ็ลยหลอกส ิ  หลอกมนักเ็ป็นบา้ จติมนั กฟ็ ัน่เฟือน ทา่นกใ็ห้
สตเิขา เตอืนเขา บอกเขา พอเขาคดิขึน้ไดม้นักห็าย    

ทา่นวา่การแกภ้าวนาบา้เรากต็อ้งถามมนัเสยีก่อน มนักเ็ลา่
เรื่องของมนั มนัเป็นอยา่งไร จติมนัเป็นอยา่งไร มนัเป็นมาอยา่งไร 
เขากเ็ลา่มาใหเ้ราฟงัเสยีก่อน เรากจ็บัจุดมนัได ้พอจบัจุดมนัไดแ้ลว้   
เรากเ็อาของมนันัน้แหละแกม้นั กค็อืเอาตายนัน่แหละแก ้พอวางตาย
แลว้มนัหายหมด เพราะมนัไมก่ลวั  พอมนัไมก่ลวัแลว้มนัจะไป
สัน่สะเทอืนอะไร มนัจะไปคดิวา่อนันัน้จะมากนิ  จะมาทาํอะไร มนัก็
ไมไ่ดค้ดิทาํนองนัน้แลว้  พอมนัวา่ตายเสยีแลว้ มนักห็มด กม็นัไมก่ลวั
ตายแลว้มนัจะกลวัอะไรอกีทีไ่หน มนักเ็ลยเดนิจติไปงา่ย สิง่เหลา่นัน้
มนักห็ายไป นิมติมนัจะมมีาเทา่ไรกม็า มนัไมก่ลวั รูก้ส็กัวา่รู ้เหน็กส็กั
วา่เหน็เทา่นัน้  

แต่วา่อยา่เอานิมติเป็นสวรรคนิ์พพาน นิมติไมใ่ชส่วรรค ์นิมติ
ไมใ่ชนิ่พพาน นิมติไมใ่ชพ่รหมโลก นิมติเป็นเครื่องหมายบอกแหง่
ความสงบเทา่นัน้ ถา้มนัไมส่งบกไ็มเ่หน็ มนักไ็มม่ี นิมติ แต่ผูท้ีจ่ะไป
สวรรคไ์ปนิพพานกค็อืผูเ้หน็นิมติ ตวั นิมติไมไ่ดไ้ปสวรรคนิ์พพาน ผู้



  

เหน็นิมติกค็อืใจตวัเองทีจ่ะไปสวรรค ์ไปนิพพาน เรากม็ารกัษาใจ มา
รูเ้ทา่ทนันิมติ กด็เูฉยๆ ผา่นมาแลว้กแ็ลว้ไป ทา่นใหเ้รารูเ้ทา่เอาทนัจติ
ซึง่กเิลสมนัคลายออกไปหลอกตวัเอง  

คุณคา่แหง่ความสงบของจติ กไ็ดแ้ต่แคว่า่มนัเป็นบุญ  บุญก็
เป็นของประจาํโลกอยูแ่ลว้ ทา่นให้เราเอาใจ  เอาผูส้งบ แต่เวลามนัจะ
สงบมนัจะผา่นดา่นแรก  ทีว่า่อุคคหนิมติ   ในเบือ้งตน้ หรอืครัง้แรก 
พอครัง้ที่สอง ครัง้ ที่สาม  มนักร็ูแ้ลว้วา่ไมม่พีษิมภียัอะไร ไมม่โีทษ
อะไรเลย เพยีงแต่วา่รกัษาใจไมใ่หไ้ปหลงตามกบัสิง่ทีเ่ราเหน็ รกัษาผู้
เหน็นิมติน้ีอยา่ใหไ้ปหลงตามกบัสิง่ทีเ่ราเหน็นัน้   

ถา้มนัไมรู่ไ้มเ่หน็อะไรเสยีเลย   กไ็มรู่จ้ะเอาความรูม้าจากไหน  
ก็จะไมไ่ดรู้อ้ะไร ไดแ้คก่ําหนดลมกบับรกิรรมอยู่ อยา่งนัน้   ความรูท้ี่
จะใหม้นัเกดิขึน้ ปญัญาทีจ่ะใหม้นัเกดิขึน้ กไ็มรู่ว้า่มนัจะเกดิจากไหน 
เกดิอะไร  เกดิ อยา่งไร กไ็มรู่อ้กี  กว็า่แต่จะเอาปญัญา วา่แต่จะใช้
ปญัญา แต่กไ็มรู่ว้า่ปญัญาจะเกดิขึน้จะเกดิ อยา่งไร   ความสงบกไ็มม่ ี  
ความรูค้วามเหน็ภายในตวัเองกไ็มม่ ีกไ็มรู่ว้า่จะไปเกดิปญัญาได้
อยา่งไร   แลว้มนัจะหนีจากทุกขไ์ด้ อยา่งไร ตกลงทุกขก์เ็ลยขงัคอไว ้
ครอบงาํเอาไว ้กเ็ลยเป็นเครื่องผกู เครื่องมดั เครื่องรอ้ย เครื่องรดั มนั
กผ็กูกม็ดั มนักร็อ้ยกร็ดัอยูอ่ยา่งน้ี   แลว้กม็าเกดิมาตาย   เกดิมาแลว้
กไ็ดม้านัง่ภาวนาเจบ็แขง้เจบ็ขาอกี    
 น่ีมนัเรื่องของกเิลส มนัโทษของสงัสารวฏั โทษของวฏัฏะ เรา
จะหนีจากวฏัฏะน้ี เมื่อจะหนีจากเขา กอ็ยา่ไปหว่งเขามากนกั กลวัแต่
มนัจะตาย ถงึอยา่งไรมนักจ็ะตายอยูแ่ลว้ เมื่อจติมนัสงบลงไป มนัตัง้



  

มัน่เป็นสมาธ ิมนัจะเกดิความสวา่งขึน้มาบา้ง มอีะไรปรากฏมาใหเ้หน็
บา้งกอ็ยา่ไปกลวัมนั  ทา่นสอนใหรู้จ้กัแกนิ้มติ มแีต่บอกกนัทาํ ทาํไป
แลว้ เวลาเขาเกดิอะไรมากไ็มรู่เ้รื่องอกี เวลาเขาไปเหน็ภตูผปีีศาจที่
มนัไปนัง่อยูต่รงนัน้บา้ง ยนือยูต่รงนัน้บา้ง  มาตรงนัน้บา้ง   กไ็ปหาวา่
เขาเพอ้เจอ้อกี  แลว้มนักเ็ลกิทาํ แลว้กไ็ปบอกผวีา่อยา่มาหลอกมนันะ 
อยา่มาใหม้นัเหน็ อยา่งนัน้อยา่งน้ี   มนัจะไปบอกนิมติ จะไปบอกได้
อยา่งไร มนัจะไปรูเ้รื่องหรอื   กม็นัไปแลว้ กม็นัผา่นมาแลว้  กบ็อก
คนทีเ่หน็สวิา่อยา่ไปกลวัมนั ถา้มนักนิไดก้ใ็หม้นักนิ ใหม้นัเอาไปเถอะ 
อยา่ไปเสยีดายมนัเถอะถา้มนักนิได ้ ตอ้งบอกกนัอยา่งนัน้ ทน้ีีมนัก็
หายกลวัเทา่นัน้ เรากต็ายในพระพทุธ   ตายในพระธรรม   ตายใน
พระสงฆ ์  กจ็ติของเรามนัเป็นลกูศษิยข์องตถาคต   ทีน้ี่มนักห็าย มนั
กไ็มม่อีะไรกลวั  เวลาเหน็แมน้ํ่าทา่นกแ็กใ้หว้า่ นตัถติณัหา สมานท ี
แมน้ํ่าอื่นเสมอตณัหาไมม่ ีเหน็ปา่ไมท้า่นกว็า่กเิลสคอืปา่อนัรกชฏั 
เหน็เสอืเหน็สตัวร์า้ย ทา่นกว็า่นัน่แหละตวัโทสะ ฯลฯ แลว้ทา่นกข็ยาย
ความใหเ้ราน้อมเขา้มาหาทีต่วัของเรา ทีใ่จของเรา 
 ทา่นวา่การเหน็นิมติเป็นการหาความเป็นจรงิของบุญบาป หา
ความเป็นจรงิของใจ เมื่อใจมนัคลายออกมาซึง่นิมติ คอืกเิลสมนัคลาย
ออกจากจติ เวลามนัคลายออกแลว้จติมนักเ็บา ทีเ่รานัง่ เวลานิมติมนั
ออกไป  เขาเรยีกวา่กเิลสมนัคลายออกไปเป็นนิมติ จติเรากเ็บา มนัก็
คลายออกทลีะน้อยๆ ทลีะอยา่งๆ   ทา่นกบ็อกใหเ้ราไดร้บัทราบ
ลว่งหน้าเอาไวก้่อน เมื่อเกดิขึน้แลว้เรากจ็ะไดไ้มห่วัน่วติกกบัสิง่ทีม่นั
จะเกดิขึน้นัน้ เรื่องของกามกเิลส ทีท่าํมาทุกเรื่อง ทุกอยา่ง มนัทาํมา



  

หมด   แลว้กจ็ะไมใ่หม้นัแสดงออกมาใหเ้หน็  กไ็มรู่จ้ะเอาอะไรใหเ้หน็ 
บางทมีนักเ็ป็นกรรมของตวัเองทีต่วัเองไดก้ระทาํมากแ็สดงออกมาให้
เราเหน็  ความเหน็เหลา่นัน้มนัทาํใหเ้รารูจ้กัใจของตวัเอง รูจ้กักเิลส
ของตนเอง เมื่อรูจ้กัแลว้ กเิลสมนักจ็ะคอ่ยบรรเทาระงบัไปเอง เราจงึ
ควรยอมรบัการเหน็นิมติวา่เป็นประโยชน์เป็นเครื่องหมายแหง่
ความกา้วหน้าในการปฏบิตั ิเมื่อผา่นอุคคหนิมติไดแ้ลว้ ต่อไปก็
ปฏภิาคนิมติซึง่จะเป็นไปตามปญัญาญาณโดยอตัโนมตั ิ  

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 
การทีเ่รามาปฏบิตัธิรรม กม็าดว้ยศรทัธา ดว้ยความเชื่อ เชื่อ

วา่พระธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้เมื่อปฏบิตัแิลว้จะไดร้บัคอืความ
สงบ ความสงบจะเป็นฐานทีต่ ัง้แหง่การรองรบัเอาซึง่ความด ีเราจงึ
ตอ้งท าความสงบของจตินัน้เอาไวร้องรบั 
 จติกไ็ดแ้ก่ความรูส้กึนึกคดิทีม่อียูใ่นตวัเรา มนัไมไ่ดเ้ป็นตน
เป็นตวัเหมอืนกบัรา่งกาย มนัไมม่วีตัถุทีจ่ะปรากฏต่อสายตา มนัมแีต่
ตวัรู ้ตวัรูน้ี้จะรบัภาระทัง้หมด ด ีชัว่ ทุกข ์สุข รอ้น เยน็ มดื สวา่งกอ็ยู่
กบัเขา สต ิสมัปชญัญะ โลภ โกรธ หลงกอ็ยูก่บั จติมนัมลีกัษณะอยา่ง
นัน้  คอืมนัเป็นแคล่กัษณะแต่มนัหาตวัตนไมไ่ด ้จะใหม้นัสงบเป็น
ปกตอิยูโ่ดยล าพงักไ็มไ่ด ้เราตอ้งฝึกเพือ่ใหเ้กดิความสงบ 
 การทีเ่ราจะฝึกใหจ้ติสงบทัง้เขาหาตวัตนไมไ่ดน้ัน้ ตามหลกัค า
สอนของพระพทุธเจา้ ทางทีจ่ะท าใหส้งบกค็อืสมถะกรรมฐานใน
เบือ้งตน้ และวปิสัสนากรรมฐานในเบือ้งปลาย 



  

 สมถะกรรมฐานเป็นอุบายทีจ่ะท าใหใ้จของเรามคีวามสงบ  มนั
จะสงบไดอ้ยา่งไร  หลกัของสมถะกรรมฐานกไ็มม่ตีวัตน เป็นเพยีง
สมมตแิละบญัญตัขิึน้ใหเ้ราท าตาม  สมถะแปลวา่อารมณ์ทีย่งัจติใหเ้กดิ
ความสงบ เป็นอุบายทีจ่ะใหเ้กดิความสงบ ซึง่พระพทุธองคท์รงบญัญตัิ
อารมณ์ของสมถะไวท้ีใ่ชก้นัทุกวนัน้ีคอื อนุสต ิ10  คอืพทุธานุสต ิ ระลกึ
ถงึคุณของพระพทุธเจา้ ธรรมานุสต ิระลกึถงึคุณของพระธรรม 
สงัฆานุสต ิระลกึถงึคุณของพระอรยิสงฆ ์ ศลีานุสต ิระลกึถงึศลี  จาคานุ
สต ิ ระลกึถงึทาน เทวตานุสต ิระลกึถงึคุณทีท่าํบุคคลใหเ้ป็นเทวดา 
มรณานุสต ิ ระลกึถงึความตาย กายคตาสต ิระลกึถงึรา่งกายวา่เป็นของ
น่าเกลยีด โสโครก อานาปานสต ิ  ระลกึถงึลมหายใจเขา้ออก อุปสมานุ
สต ิระลกึถงึพระนิพพาน แต่เมื่อเราบรกิรรมเรากบ็รกิรรมพทุโธ กบัลม
หายใจเขา้หายใจออก บรกิรรมดว้ยความรูท้ีป่ระสานกนั เวลาหายใจเขา้ 
พธุ หายใจออก โธ   เพยีงเทา่น้ีเพือ่จ ากดัความคดิไมใ่หก้ระจดักระจาย 
ถา้ไปก าหนดหลายอยา่ง กวา่จติจะปลอ่ยวางมาใหม้ารวมอยูจุ่ดเดยีว
ไดม้นักย็าก มนัจะแตกแขนงกระจายไปทัว่โลก กวา่ทีเ่ราจะเอามนัมา
ได ้มนักเ็ลยหมดเวลาก่อน  การบรกิรรมภาวนาเชน่น้ีคอืการเจรญิ
สมถะกรรมฐาน กค็อืยงัสมถะใหเ้จรญิขึน้ ใหค้วามสงบมนัเจรญิขึน้ ให้
ใจมนัมคีวามสงบ เจรญิยิง่ขึน้ ทีม่นัยงัไมส่งบกใ็หส้งบ ทีม่นัสงบไป
แลว้ กจ็ะใหม้นัเจรญิยิง่ ๆ ขึน้  
 เมื่อมนัมคีวามสงบในตวัของเขาแลว้ ดว้ยการภาวนา สิง่ทีจ่ะ
เป็นผลลพัธแ์หง่ความสงบกค็อืความสุข  ความสุขคอืรสชาตขิองพระ
ธรรมทีเ่ราไดป้ฏบิตัแิลว้ รสของพระธรรมต่างจากสุขธรรมดาเราทีย่งั



  

ไมเ่คยมมีา  รสของพระธรรมเป็นรสทางใจ เป็นรสทีจ่ะใหเ้รา
ปราศจากซึง่ความทุกขโ์ศกอนัเป็นของประจ าโลก  โลกน้ีมนัมคีวาม
ทุกข ์ความโศกเศรา้  ถา้จติเรามคีวามสงบสุข มนักป็ราศจากความ
ทุกขโ์ศก ปราศจากความเศรา้หมอง จติกส็ดใส มคีวามสะอาดในตวั 
สิง่ทีม่วัหมองซึง่ท าใหเ้รา่รอ้น ท าใหร้ะทมทุกข ์และท าใหเ้กดิความ
หนกักจ็ะปลาสนาการไป เมื่อจติมนัปราศจากความหนกั มนักเ็กดิ
ความเบาตวั เบาตน เบากาย เบาใจ กแ็สดงวา่มนัมคีวามสงบและมี
ความสุขมารบัรอง เมื่อสุขมารบัรองในตวัเอง มคีวามดใีนตวัเอง มี
สมบตัคิอืความสุขในตวัเอง  ทีน้ี่ศรทัธาทีเ่ราเคยมมีามนัจะสมบรูณ์  
มนัจะตอ้งเอบิอิม่กบัความสงบสุขอนัทีเ่ขาไดม้าเป็นสมบตัขิองเขา ก็
นัน่แหละปีติมนัเกดิ  ปีตคิอืความอิม่ใจดว้ยความสงบ อิม่ไปดว้ย
ความสุข อิม่ความสงบและความสุข เมื่ออิม่แลว้เขากไ็มด่ิน้รนหาอะไร
อกี ความพงึพอใจในผลของการปฏบิตักิย็งัใหศ้รทัธาเกดิ ใหศ้รทัธา
พรอ้มสมบรูณ์   
 แต่ความสุขนัน้จะมเีพยีงแคน้ี่กห็าไม ่ เมื่อศรทัธาสมบรูณ์แลว้
มนัจะเกดิอุตสาหะวริยิะในการกระท าต่อไป  เพราะมนัเหน็สุขที่
แทจ้รงิซึง่อยูภ่ายในไมใ่ชสุ่ขภายนอก สุขภายในทีไ่มต่อ้งอาศยัของ
ภายนอกใด ๆ มาท าใหเ้กดิขึน้ มนัเป็นสุขของจติทีเ่กดิโดยอตัโนมตั ิ
จากการกระท าทีอ่ยูภ่ายใน และไดก้ระท าขึน้มาดว้ยก าลงัของตวัเอง  
เขากจ็ะด าเนินจติไปโดยล าดบั รกัษาความสงบนัน้ไปโดยล าดบั และก็
ท าความสงบนัน้ใหม้นัมากขึน้ไปโดยล าดบั เมื่อความสงบมมีากขึน้
และมคีวามแน่นอนมัน่คงทีเ่รยีกวา่สมาธ ิไมม่กีารหวัน่ไหวกบัสิง่



  

ภายนอกทีจ่ะมาท าใหวุ้น่วายฟุ้งซ่านอกี เขากเ็จรญิความสุขอนัน้ี
ใหม้าก ความสุขน้ีมนักม็าจากความสงบ เขากจ็ะเจรญิความสงบให้
มาก เจรญิความสงบใหแ้น่นอน ดว้ยหลกัการภาวนา เขากย็ดึหลกั
ของการภาวนาเป็นฐานแหง่การปฏบิตัขิองเขา แลว้เขากจ็ะไดร้กัษา
รากฐานการปฏบิตัขิองเขาทีย่งัความสงบใหเ้กดิขึน้ หรอืสมถะ
กรรมฐานน้ีใหม้ัน่คงต่อไป  
 เมื่อจติยงัความสงบไดแ้ลว้ กต็อ้งฝึกฝนใหม้คีวามแน่นอน มี
ความช านาญในความสงบนัน้ ทา่นวา่ลงกใ็หม้นัลงเตม็ที ่สงบกใ็หม้นั
สงบเตม็ที ่ใหจ้ติมคีวามคลอ่งตวั ช านาญในการเขา้การออก และ
รกัษาความสงบไวเ้พือ่ใหเ้ป็นบาทของวปิสัสนา เมื่อจติสงบมัน่คงดี
แลว้ เราจะพจิารณาอะไรมนักย็อ่มได ้แต่ถา้จติไมส่งบ พจิารณาแลว้ก็
ไมไ่ดผ้ล ไมอ่าจพจิารณาเรื่องใดเรื่องเดยีวได ้แต่จะน าเรื่องอื่น
ภายนอกมาคดิสบัสนปนเปกนัไป 

เมื่อมนัแน่นอนและมัน่คงแลว้ เรากจ็ะพจิารณาไปตามอาการ
ของจติ ทีเ่รยีกวา่ปญัญา ปญัญาจะเกดิเมื่อจติเรามคีวามสงบมัน่คง
แลว้ มนักเ็กดิความคดิในทางทีด่ ีความดทีีเ่กดิขึน้จากความคดิอนัที่
มนัมคีวามสงบเป็นความคดิทีเ่กดิขึน้โดยอตัโนมตั ิเป็นความคดิที่
ประกอบไปดว้ยความเยอืกเยน็ ประกอบไปดว้ยความสงบ ประกอบ
ไปดว้ยความสดใส ทีเ่รยีกวา่ปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา
เรยีกวา่ภาวนาปญัญา  
 เมื่อปญัญาเกดิ มนักม็กีารพจิารณาในฐานแหง่ความสงบ  เมื่อ
จติมคีวามสงบ มนัจะหยดุน่ิงและมรีากฐานมัน่คง ไมม่กีารเคลื่อนยา้ย



  

ไปไหน ปญัญามนักเ็กดิ เมื่อมนัเกดิมนักจ็ะตอ้งพจิารณาไปในฐาน
แหง่ความมัน่คงของจติทีเ่รยีกวา่สมาธ ิถา้จติไมห่ยดุน่ิง ไมป่กัหลกั
ฐานใหม้ัน่คง มนัพจิารณาไมไ่ดเ้พราะมนัไมอ่ยู ่มนัจะเทีย่วไปตาม
อารมณ์ของโลก อารมณ์ของโลกมนัไมใ่ชน้่อย มนัไปไดทุ้กอารมณ์ 
เราจะไปพจิารณากบัการไปของเขา มนักเ็ลยพจิารณาอะไรไมไ่ด ้กไ็ด้
วา่ไปเทา่นัน้ เราจะเอาการไปของเขามาพจิารณาเพือ่เป็นประโยชน์
แก่ตวัเขามนักห็าเป็นไปอยา่งนัน้ไม ่มนักเ็ป็นความหลง คอืจติมนัหลง
ไปตามอารมณ์ แต่เมื่อเรามาสงบยบัยัง้ตัง้มัน่เป็นสมาธแิลว้ มนักเ็กดิ
ปญัญาญาน เมื่อเกดิขึน้แลว้เขาจะเอาปญัญาไปตรวจตวัของเขาทีม่ี
ความสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิแต่ก่อนเขาดิน้รนวุน่วาย หาความสุขใน
ตวัเองไมไ่ด ้บดัน้ีเขามคีวามสุขในตวัเองแลว้ เขากจ็ะไดต้รวจคน้หา 
ตรวจดวูา่ความสุขอนัน้ีมาจากไหน และมอีะไรผสมผสานในความสุขน้ี 
ความสุขอนัน้ีมนัเป็นของจรงิหรอืยงั พอทีจ่ะอาศยัไดห้รอืยงั และเรา
จะเชื่อความสุขอนัน้ีไดห้รอืยงั 
 การพจิารณาธรรมะคอืการพจิารณาจติ จติทีไ่ดธ้รรมะดว้ยการ
ทีเ่ราปฏบิตัจินมคีวามสงบมัน่คงดแีลว้ หาความหวัน่ไหวในตวัเอง
ไมไ่ด ้มแีต่ความตัง้มัน่ ต่อสูก้บัเหตุการณ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัจติ ใหม้นั
หายจดืจางไปในขณะนัน้ เราตอ้งพจิารณาถงึตน้เหตุทีท่ าใหเ้กดิความ
วุน่วาย เหตุทีท่ าใหเ้กดิความฟุ้งซ่าน เรากใ็ชป้ญัญาของเราทีเ่กดิขึน้
ดว้ยความเป็นสมาธ ิและมคีวามสงบเป็นอาหารส าหรบัทีจ่ะเลีย้งตวั
ของตวัเองใหป้ระกอบไปดว้ยความสุข เมื่อมอีาหารอนัสมบรูณ์ คอืมี
รสชาตอินัสมบรูณ์ มคีวามสุขอิม่เตม็ที ่จติกไ็มไ่ปเอาอยา่งอื่นเขา้มา



  

ท าใหเ้กดิความฟุ้งซ่าน เมื่อมคีวามสงบ มคีวามมัน่คงแลว้ เราตอ้งใช้
ปญัญาของเราทีม่นัเกดิขึน้ในความสงบนัน้ คน้หาเหตุอนัทีม่นัเป็น
ตน้เหตุของจติทีม่นัยงัความฟุ้งซ่านใหเ้กดิขึน้ในตวัของเขาเองมาแต่
เก่าก่อน  

วปิสัสนาหมายถงึปญัญา  ในเบือ้งตน้ ทา่นใหเ้ราพจิารณา
สงัขารรา่งกายของเรา วา่เป็นภยั เป็นศตัร ูเราอยูก่บัเขามานาน เป็น
เพือ่นสนิทสนมกนัมาเป็นเวลานาน จนยดึถอืวา่ เป็นเรา เป็นเขา เป็น
ตวั เป็นตน พระพทุธเจา้ทา่นจงึใหพ้จิารณาสงัขารรา่งกายวา่เป็นศตัร ู
เป็นอสรพษิ เป็นสตัวร์า้ย เมื่อพจิารณาแลว้กย็งัความรูใ้หเ้กดิขึน้ 
เรยีกวา่ ญาณ ญาณทีรู่ใ้นความเป็นจรงิ รูโ้ทษของกเิลส รูฐ้านของ
กเิลสทีหุ่ม้หอ่เอาไว ้พจิารณาเหน็โทษภยัในสงัขารความเป็นอยูข่อง
ตนเองในการเกดิ ทีเ่กดิมากเ็น่ืองจากสงัขารคอืความปรุงแต่ง ปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิสงัขารกค็อือวชิชา  อวชิชาปจัจยาสงัขารา  สงัขาราปจัจยา
วญิญาณงั  ตน้เหตุของอวชิชา ตามต าราทา่นกว็า่จตินัน้อยูใ่นความ
เป็นอวชิชา คอืความมดื ถา้มนัมคีวามมดืในตวักม็คีวามหลง ถา้มี
ความหลงมนักเ็ป็นไปตามลกัษณะอาการแหง่ความหลง จติมนัชอบ
รงัสรรคพ์รรณนาต่าง ๆ นา ๆ ประการในตวัของเขาอยูแ่ลว้ เมื่อมตีวั
หลงเขา้ครอบ มนักร็งัสรรคพ์รรณนาไปตามอ านาจของความหลง แต่
ความหลงอนันัน้ จติเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นผูม้คีวามรู ้แลว้มนักส็าวหา
เรื่อง หาเหตุต่าง ๆ เขา้พรรณนาท าใหต้วัเองเกดิความทุกขร์อ้นขึน้ 
ความหลงกเ็น่ืองมาจากความมดืคอือวชิชา  อวชิชาคอืความไมรู่ข้อง
จติ คอืความมดืของจติ แต่มนัมดืโดยลกัษณะอยา่งไรทีว่า่อวชิชาคอื



  

ความมดื มนัไมเ่หมอืนความมดืภายนอกเวลากลางคนืไมม่แีสง ความ
มดืภายนอกเมื่อไดร้บัแสง ความมดืกห็ายไป แต่แสงภายนอกกไ็ม่
สามารถทีจ่ะยงัความสวา่งและกก็ าจดัพวกอวชิชาคอืความมดืภายใน
ได ้ความมดืภายในนัน้ ทัง้ทีเ่รารูก้ย็งัมดื 
 เมื่อมคีวามมดื กต็อ้งมคีวามหลง หลงดว้ยฐานะความเป็นอยู่
ของตวัเอง หลงในตวัของตวัเอง หลงในความส าคญัของตวัเอง คอื
หลงในกเิลส กเิลสเหลา่น้ีมนัออกมาจากจติอนัเดยีวกนักบัทีม่นัมดื มดื
กอ็ยูต่รงนัน้ หลงกอ็ยูต่รงนัน้ โลภกอ็ยูต่รงนัน้ โกรธกอ็ยูต่รงนัน้ 
ความยดึมัน่ถอืมัน่อะไรมนักอ็ยูต่รงนัน้ ความก าหนดัรกัใคร ่ยนิดใีน
รปู ในเสยีง ในกลิน่ ในรส มนักอ็ยูต่รงนัน้ คอืมนัอยูก่บัจติอนัเดยีวกนั
 เมื่อรูว้า่มนัอยูก่บัจติอนัเดยีวกนั เมื่อเราจะก าจดัความมดืหรอื
ความหลง เราจะตอ้งไปก าจดัตรงจติอนัเดยีวกนันัน้ ปญัญาทีเ่กดิขึน้
เมื่อจติของเรามคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธแิละมคีวามมัน่คงในตวัเอง 
มนักไ็มห่วัน่ไหวไปตามอ านาจของความหลง เพราะความดทีีเ่กดิขึน้
ในจติทีม่นัตัง้มัน่เป็นสมาธนิัน้มนัมอีานุภาพในตวั มคีวามสวา่ง สว่นที่
มนัสวา่งเป็นรศัมอีอกจากอ านาจของจติ วญิญาณคอืความรู ้กร็ูว้า่มนั
สวา่ง วญิญาณกเ็กดิขึน้ซึง่ปญัญา เรยีกวา่ ปญัญาญาน 
 ปญัญาญานทีเ่กดิขึน้สามารถทีจ่ะน าพาไปพจิารณาหาเหตุและ
ผลทีม่นัเกดิขึน้ในเบือ้งตน้ซึง่เขาจมอยูใ่นอ านาจกเิลสทีก่กัขงัเขา
เหมอืนกบันกัโทษคนหน่ึงมาเป็นเวลานาน แต่วา่เขาเป็นนกัโทษโดย 
ไมรู่ต้วัเองวา่เป็นนกัโทษ กเิลสเขามอี านาจควบคุมจติของเราเพราะ
มนัประกอบดว้ยความหลง องคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคก์็



  

บอกเราวา่เมื่อจติเป็นสมาธแิละมคีวามตัง้มัน่แลว้ กย็อ่มสามารถรูก้าร
ปรากฏในจติตามความเป็นจรงิ  รูเ้รื่องกเิลสทีม่นัเป็นสาเหตุใหเ้รา
ไดร้บัทุกขท์รมานมาหลายภพหลายชาต ิและมนักกัขงัเราใหอ้ยูใ่น
อ านาจของเขา ใหรู้ว้า่เราเป็นนกัโทษอยูใ่ตอ้ านาจของเขา กจ็ะตอ้ง
เอาปญัญาไปพจิารณาในตวัของตวัเองซึง่อยูใ่นอ านาจของเขา เรา
พจิารณาหาตน้เหตุทีอ่ยูภ่ายในนัน้ ปญัญากค็น้ในจติทีเ่รยีกวา่
วปิสัสนา วปิสัสนาญาณ กค็อืญาณอนัรูแ้จง้ ปญัญาอนัรูแ้จง้  คน้หา
เหตุทีม่นัเป็นมาโดยวธิไีหนทีท่ าใหเ้ราเกดิความหลงใหลมาจนบดัน้ี 
ทัง้ทีม่นัหลงใหลมากน็บัไมถ่ว้น หลงใหลในอะไร กห็ลงใหลในชาตใิน
ภพ ในความเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย มนักห็ลงใหลมาอยา่ง
น้ี ถา้มนัยงัมอียูอ่ยา่งน้ีมนักย็งัตอ้งหลงต่อไปหาทีส่ิน้สุดไมไ่ดเ้ขาก็
จะตอ้งเป็นเจา้ใหญ่นายโต ทีจ่ะตอ้งจบักุมคุมขงัเราอกี เรากต็อ้งเป็น
ผูต้อ้งขงัอกีต่อไป แลว้กไ็ปตามภพตามชาต ิเรื่องภพเรื่องชาตทิีจ่ะไป
สิน้สุดกนัตรงไหนกห็ามไีม่ 
 ชาตภิพมนัไปจากไหน ใครเป็นผูส้รา้งขึน้ ใครเป็นผูน้ าเราไป
ในสถานทีท่ีเ่ราจะตอ้งไปอยูใ่นความเป็นภพหรอืความเป็นชาต ิ ใคร
เป็นผูน้ าพาทีจ่ะใหเ้ป็นอยา่งนัน้ กก็เิลสทัง้นัน้ทีเ่ป็นผูน้ าพาไปสูภ่พ
ชาต ิกเิลสกอ็ยูก่บัจติ แยกกนัไมอ่อก เมื่อแยกกนัไมอ่อกมนักต็อ้งไป
ตามอ านาจของกเิลส พระพทุธเจา้ใหพ้จิารณาถงึเรื่องกเิลสทีม่นั
ผสมผสานกนัอยู ่ ตดิพนักนัมาไมรู่ว้า่กีภ่พ  กีช่าต ิกีก่ปั กีก่ลัป์ สว่น
จติมนัเป็นอยา่งไร สว่นกเิลสมนัเป็นอยา่งไร ทีเ่ขาอยูด่ว้ยกนัมนัมสีว่น
แบง่กนัไดห้รอืไม ่และมนัแยกกนัไดห้รอืไม ่หรอืมนัจะต่อกนัไปอยา่ง



  

น้ีตลอด เรากร็ูว้า่กเิลสมนัอยูใ่นจติ เรากร็ูว้า่เรามจีติทีป่ระกอบไปดว้ย
กเิลส กเิลสทีม่นัผสมผสานกนัอยูก่บัจติ มนัปะปนกนัอยูอ่ยา่งไร  เรา
จะคดัลอก  เราจะช ารอก ออกมาไดอ้ยา่งไร อนัน้ีจะตอ้งอาศยัปญัญา
ทีม่นัเกดิขึน้โดยอตัโนมตัจิากการภาวนา การภาวนายงัสมาธใิหเ้กดิ
แลว้กม็ปีญัญาขึน้ เรากน็ าเอาปญัญาไปพนิิจพจิารณาหาความเป็น
จรงิ สิง่ทีม่นัอยูอ่าศยั ทีม่นัยงัมคีวามยดึมัน่ ถอืมัน่วา่เป็นตน เป็นตวั 
เป็นเรา เป็นเขา เป็นของของเรา 
 เกดิมาแลว้เรากว็า่ด ีแต่ความดขีองการเกดิมนัไปไดส้กักีย่ก 
มนัไมใ่ชด่เีพราะความสุข แต่เป็นดเีพราะความทุกข ์การทีเ่ราจะรกัษา
สงัขารรา่งกายในความเป็นอยูแ่หง่ชวีติมนัไมใ่ชเ่รื่องงา่ย มนัเป็นศตัรู
กบัผูท้ีอ่ยูข่า้งในโดยไมรู่ต้วั เวลามนัเจบ็ปว่ย ไมส่ะดวกสบาย มนัก็
เป็นภยัในตวั เป็นศตัรกูนัในตวั หมดภาระชาตน้ีิกไ็ปต่อชาตหิน้า 
หมดสงัขารอนัน้ีกไ็ปต่อสงัขารอนัหน้า ทน้ีีตวัยดึมัน่อยูต่รงไหน อะไร
เป็นสาเหตุ แลว้มนัยดึเพือ่อะไร มนัยดึเอาอะไร แมแ้ต่ธาตุขนัธข์อง
เราคอืรปู นาม  กย็งัยดึมัน่วา่เป็นตน เป็นตวั เป็นเรา เป็นเขา เมื่อเรา
มายดึมัน่ ถอืมัน่ ในตวั ในตน ในเรา ในเขา วา่เป็นของของเรา วา่เป็น
ตวัของเรา กค็วามยดึมัน่ชนิดน้ีทีย่งัผกูพนัเราอยู ่มนัเป็นสาเหตุทีจ่ะ
ท าใหเ้ราตดิอยูใ่นภพในชาตกิเ็พราะความยดึมัน่ แต่ตน้ตอความยดึ
มัน่มนัอยูต่รงไหน ตน้ตอกอ็ยูใ่นอ านาจของกเิลส อยูใ่นฐานของกเิลส 
กเิลสเป็นตน้เหตุทีจ่ะท าใหเ้กดิความยดึมัน่ถอืมัน่ ถา้เราจะมาละความ
ยดึมัน่ ถอืมัน่โดยปราศจากการคน้คดิในภายในนัน้จะเป็นไปไดย้าก  
เมื่อจติมคีวามสงบตัง้มัน่ดแีลว้ ทา่นจงึใหเ้ขา้ไปตรวจดใูนสกลกาย 



  

โครงกระดกู เน้ือ หนงั ตบั ไต ไส ้พงุ ซึง่มนัสมัพนัธก์นัอยู ่เราเคย
ยดึถอืวา่เป็นเรา เป็นของของเรา แต่เหน็แลว้มนัเป็นของปฏกิูลน่า
เกลยีดโสโครก เป็นเพยีงการประชุมกนัของธาตุทัง้ 4 และมกีารเสื่อม
สลายไปในทีสุ่ด เหน็เชน่นัน้เรากจ็ะไดท้ิง้รปูขนัธ ์เมื่อวางรปูขนัธไ์ด ้
ความยดึในนามขนัธค์อื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กจ็ะคลายตวั
ลงไป เมื่อพจิารณาลกึลงไปกจ็ะวางลงไดต้ามล าดบั 
 ถา้เราเขา้ไปพจิารณาตน้ตอของมนัทีอ่ยูใ่นจติดว้ยอ านาจของ
ปญัญาญาณจากการทีเ่ราไดป้ฏบิตัมิา  ดว้ยหลกัของสมถะกรรมฐาน 
เรากเ็อาปญัญานัน้เขา้ไปคน้หา เขา้ไปส ารวจ และเขา้ไปตรวจด ู
อวชิชามนัอยูต่รงไหน อะไรมนัเป็นอวชิชา ความมดืของจติเป็น
อยา่งไร ทีเ่รยีกวา่อวชิชา และอวชิชามนัแตกแขนงออกมา และมนั
กระจายออกมาในตวัของเขา ตามสรรพางคร์า่งกายของเรา ท าใหม้ดื
ไปหมด ท าใหห้ลงไปหมด และท าใหย้ดึมัน่ถอืมัน่ไปหมด มนักเ็ลยลมื
ความเป็นจรงิ สิง่ทีเ่ป็นจรงิแท ้ๆ มนักไ็มม่อีะไรเหมอืนทีม่นัยดึ แมแ้ต่
ตวัของเขาเอง เขากย็งัหารูต้วัของเขาไม ่ทัง้ทีเ่ขามคีวามยดึมัน่ถอืมัน่  
เราตอ้งเขา้ไปพจิารณาตน้เหตุของความเป็นอวชิชา ไดแ้ก่ความมดื
แลว้น าความรูแ้จง้เขา้ไป  
 เมื่อจติของเรามคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธแิลว้ ยงัความรูแ้จง้
ใหเ้กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ เกดิปญัญาญาณขึน้มา จะเป็นปุพเพนิวา
สานุสสตญิาณกด็ ีพอใหม้นัเกดิขึน้ไดก้ใ็หม้นัเกดิขึน้บา้งตามสมควร
แก่ฐานะแหง่อ านาจคุณธรรมของเรา ทีเ่ราปฏบิตัไิด ้แมก้ระทัง่จตุูป
ปาตญาณ รูจ้กักรรมเวรของสตัวท์ีม่นัไดก้ระท าไปแลว้ มนัท าใหเ้กดิ



  

ตรงไหน และไปทรมานมนัอยา่งไร กต็อ้งใหม้นัรูไ้ดบ้า้งเลก็ ๆ น้อย ๆ 
กจ็ะเป็นสาเหตุทีจ่ะใหเ้ราเขา้ใจความหมายในธรรมค าสอนของ
พระพทุธเจา้ 
 ชาตภิพในอดตีทีม่นัเป็นมา และทีม่นัจะไปเกดิต่อไปขา้งหน้า
ดว้ยอ านาจของกรรมเวรกเ็น่ืองมาจากอาสาวะ คอืพวกกเิลสทัง้หลาย 
จะเป็นกามาสวะกด็ ี เป็นอวชิชาสวะกด็ ีมนัหมกัดองอยูใ่นจติ มนัเป็น
เหตุใหเ้ราไปก่อภพ ก่อชาต ิเมื่อรูว้า่กเิลสเป็นสาเหตุใหเ้ป็นมาอยา่งน้ี 
ทน้ีีเราจะมาตดัชาตภิพของตนเอง โดยทีเ่ราไดนิ้มติไปรูไ้ปเหน็วา่ชาติ
นัน้เราเป็นอยา่งนัน้ ชาตน้ีิเราเป็นอยา่งน้ี หรอืนิมติอนัทีม่นัเกดิขึน้ใน
เรื่องการทีส่ตัวท์ ัง้หลายมนัตายจากน้ีไปเกดิตรงนัน้ ตายจากนัน้ไป
เกดิตรงนัน้ อยูใ่นสงัสารวฎัฎ ์กลบักนัไปกลบักนัมา เราจะมาดบัตรงน้ี 
โดยทีเ่รารูแ้ลว้วา่ ถา้กเิลสมนัยงัอยูส่ว่นน้ีมนักห็าไดด้บัไม ่และมนัก็
จะตอ้งเป็นมาและเป็นไปเหมอืนอยา่งทีเ่คยเป็นมานัน่เอง 
  เชน่เดยีวกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระองคค์น้เขา้
ไปพจิารณาหาสาเหตุทีท่ าใหพ้ระองคไ์ปเป็นนัน้ ไปเป็นน้ี ตลอดทัง้
สตัวอ์ื่นทีเ่ป็นอยา่งนัน้อยา่งน้ีดว้ยปญัญาญาณของพระองค ์แลว้กต็่อสู้
กนัอยา่งหนกัก่อนทีพ่ระองคจ์ะไดช้ยัชนะกเิลสถอนรากถอนโคน 
จนถงึกบัวา่จติของพระองคแ์ทบจะหวัน่ไหวในขณะนัน้ ถา้จติของ
พระองคข์าดความมัน่คง ความเป็นสมาธ ิกอ็าจจะหวัน่ไหวตามกเิลส
ในสว่นทีเ่ป็นเหตุนัน้ได ้แต่พระองคไ์มไ่ดไ้ปตาม แต่พระองคไ์ดต้ัง้
ขอ้สงัเกตและพจิารณาไปตามอาการทีม่นัมาแสดงหลอกใหห้ลง ถงึ
มนัจะแสดงโดยวธิไีหนกต็าม  พระองคก์ไ็มไ่ดห้ลงไปตามสิง่ทีม่นัจะ



  

มาหลอกลวงนัน้ กด็ว้ยความมัน่คงของพระองค ์จติของพระองคม์ี
ความตัง้มัน่เป็นสมาธเิหมอืนกบัแผน่ดนิ ไมม่กีารหวัน่ไหวไปตาม
กเิลส น ้าจติน ้าใจอนัประกอบไปดว้ยคุณธรรม ไดบ้งัเกดิขึน้แก่ดวง
หฤทยัของพระองค ์คุณธรรมเกดิขึน้ดว้ยน ้าจติ น ้าใจของพระองค ์
จติใจของพระองคก์เ็ตม็เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม  กเิลสทัง้หลายทีม่นั
เคยเป็นเจา้นายมาแต่ก่อนกถ็อดถอนตวัเองออกไป พระองคก์็
พจิารณาเหน็โทษของกเิลสแลว้ กเิลสนัน้มนักย็อ่ยยบัไป  เหมอืนกบั
นางธรณีบบีมวยผมมาทบัถมพวกเสนามารทัง้หลายใหย้อ่ยยบัไป จติ
ของพระองคก์ถ็อนออกจากอ านาจกเิลส เมื่อถอนออกจากอ านาจ
กเิลสแลว้ จติของพระองคก์อ็ยูเ่หนืออ านาจกเิลส กเิลสจะมาท าลาย
และจะจบักุมคุมขงัอกีเหมอืนแต่เก่าก่อนนัน้มนัเป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ 
พระองคก์ถ็อนตวัออกมาเป็นอสิระ 
 เมื่อเป็นอสิระแลว้ ความจรงิทัง้ 4 ประการกเ็กดิขึน้จากที่
พระองคไ์ดถ้อดถอนออกมาเป็นอสิระ คอื ทุกข ์สมุหทยั นิโรธ มรรค  
เป็นความเป็นจรงิทีพ่ระพทุธเจา้ทุกพระองคไ์ดต้รสัรูม้า  เมื่อพระองค์
ไดป้รากฏธรรม 4 ประการน้ีแลว้ บรรดากเิลสทัง้หลายทีจ่ะมายยุง
สง่เสรมิแต่ก่อนนัน้กห็มดไปสิน้ไป พระองคจ์งึไดป้ระกาศตนเองวา่
เป็นสมัมาสมัพทุธะ คอืเป็นผูท้ีต่รสัรูช้อบดว้ยตนเอง การทีพ่ระองคร์ู้
ไดอ้ยา่งน้ีเกดิจากการทีพ่ระองคพ์จิารณาตามล าพงั แต่การพจิารณา
ตามหลกัของพระพทุธเจา้ตามทีก่ลา่วมาน้ีกไ็มใ่ชว่า่จะจ ากดัเฉพาะ
พระองค ์พระองคก์ใ็หพ้วกเราพจิารณาเหมอืนอยา่งพระองคท์ี่
พจิารณามานัน้ 



  

 ถงึแมว้า่เราจะไมม่คีวามแก่กลา้สามารถเหมอืนอยา่งพระองคก์็
ตาม แต่กใ็หพ้จิารณาไปตามก าลงัสภาพจติของตวัเองทีเ่ป็นมาตาม
วสิยัของสาวกภมู ิ กค็อืพจิารณาไปตามวธิกีารของพระพทุธเจา้ทีไ่ด้
พจิารณามาแลว้ แต่การท าความเพยีรนัน้กค็งไมไ่ดห้นกัหนาเหมอืน
อยา่งพระพทุธเจา้ เป็นแต่เพยีงวา่ไดป้ญัญาญาณขึน้มา กพ็จิารณาไป
ตามกระแสธรรม อนัน้ีมนัเกดิขึน้จากการปฏบิตัขิองตนเองทีเ่ราได้
ปฏบิตัดิแีละปฏบิตัชิอบแลว้ เราตอ้งเขา้ไปตรวจตราถงึโคตรของจติ 
รากเหงา้ของจติ รากเหงา้ของกเิลส รากเหงา้ของกุศล รากเหงา้ของ
อกุศล กเิลสสว่นหยาบคอื นิวรณ์ 5 เรากต็ดัทิง้ไป จากนัน้กถ็อดถอน
กเิลสสว่นกลางและสว่นละเอยีด เมื่อเราพจิารณาโดยญาณทีร่ะลกึภพ
ชาตทิีเ่กดิมา ทัง้ในอบายภมู ิในนรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัว์
เดรจัฉาน พจิารณาการเกดิทีเ่น่ืองมาจากอาสวะกเิลส ทีม่นัหมกัหมม 
หมกัดอง สะสม อยูน่านหลายกปัหลายกลัป์ พจิารณาโดยอนุโลม
ปฏโิลมเหน็วา่เป็นโทษ จติกจ็ะเกดิความเบื่อหน่าย เกดินิพพทิาญาณ 
ญาณทีเ่บื่อหน่ายอยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชเ่บื่อชัว่คราว เพราะอนิษฐารมณ์ 
จติกจ็ะทิง้จากโลกยีะ ไปสูโ่ลกุตตระ กม็นัเหน็โทษของกเิลสแลว้จติมนั
กถ็อนตวัจากกเิลสโดยอตัโนมตั ิเหมอืนกลัน่น ้าออกจากสเีป็นน ้า
บรสิุทธิ ์และมนักจ็ะขึน้มาอยูเ่หนือกเิลสเหมอืนหยดน ้ากลิง้บนใบบวั 
ไมอ่าจซมึลงไปในใบบวัได ้ 
 ธรรมะเกดิขึน้จากการปฏบิตัทิีเ่รยีกวา่สนัทฎิฐโิก ผูป้ฏบิตัดิี
แลว้ ยอ่มรูเ้องเหน็เอง เรากพ็จิารณาไปตามทีเ่รารูเ้อง เหน็เอง และ
มนัเป็นขึน้มาในตวัเอง มนัรูเ้หน็อะไรขึน้มาในตวัเอง เรากพ็จิารณาไป



  

ตามนัน้ พจิารณาหาตน้เหตุวา่มนัมาจากไหน และอะไรเป็นผูท้ีท่ าให้
เราไดรู้ ้ไดเ้หน็ขึน้มา ตน้เหตุมนัเกดิอยูต่รงไหน เรากจ็ะไดค้น้เขา้ไป
หาตน้เหตุ พจิารณาดว้ยปญัญาญาณ แลว้กจ็ะไดป้ระสบพบเหน็ดว้ย
ตนเอง เมื่อประสบพบเหน็ดว้ยตนเอง รูว้า่มนัมาจากกเิลส มาจาก
อวชิชา อวชิชาเป็นตน้เหตุ เมื่อเขา้ไปก าจดัอวชิชาไดแ้ลว้ ตณัหา
ทัง้หลายทีม่นัพาใหก้่อภพ ก่อชาต ิกม็นัไดเ้หน็แลว้ กม็นัไดรู้แ้ลว้ รู้
แลว้กก็ าจดัมนัดว้ยปญัญาญาณทีม่นัเกดิขึน้และกไ็มไ่ดห้ลง ไมไ่ดท้ า
ตาม แลว้กก็ าจดัออกจากจติของตวัเอง กเิลสมนักห็ลุดไป มนักเ็หลอื
แต่ใจ ตวัสมมตทิีม่นัจะมาปรุงแต่ง ทีจ่ะน าจติของเขาใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจของกเิลสอกีกเ็ป็นไปไมไ่ด ้เพราะเรารูจ้กัมนัแลว้และก าจดัมนั
ออกแลว้ดว้ยองคม์รรค กเ็กดินิโรธขึน้มา นิโรธะกค็อืความดบัหรอื
ความแจง้ กด็บัอวชิชา ดบัตณัหาเรยีกวา่นิโรธ  จติมนักเ็ป็นไปในทาง
ละกเิลสสามารถเอาชนะกเิลสของตนเองได ้  

พระพทุธเจา้จงึไดส้อนและไดว้างหลกัเอาไว ้เพือ่วา่สาวกของ
พระองคก์ช็ าระกเิลสได ้ การช าระกเิลส การละกเิลส ดว้ยปญัญาญาณ
กไ็มใ่ชจ่ะมเีฉพาะแต่สมยัทีพ่ระพทุธเจา้ยงัมอียู ่ในเวลาต่อ ๆ มา ที่
พระพทุธเจา้ปรนิิพพานไปแลว้กย็งัไดส้ าเรจ็เป็นสว่นมาก ความส าเรจ็
อนันัน้มนักต็อ้งตดิต่อกนัมาโดยล าดบั ตามอ านาจคุณธรรมของผูท้ีจ่ะ
ปฏบิตัแิละเสยีสละไดเ้หมอืนกบัครัง้พทุธกาล ไมไ่ดจ้ ากดักาลเวลา แต่
วา่สมยัหลงั บุคคลผูท้ีจ่ะมาเชื่อและเสยีสละโดยเดด็ขาดไดใ้นการ
ปฏบิตันิัน้มน้ีอย อนัน้ีมนัเป็นความจรงิอยู ่แต่ค าสอนของพระพทุธเจา้
นัน้ไมม่ยีคุ ไมม่สีมยั ถา้ใครท าได ้ เสยีสละได ้และช าระกเิลสของ



  

ตวัเองได ้ดว้ยหลกัคุณธรรมอนัทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั ิมกีารเจรญิ
สมถะกรรมฐานและวปิสัสนากรรมฐาน มาโดยล าดบั แลว้กส็ามารถที่
จะก าจดัอาสวะกเิลสของตนเองได ้ 
 แต่ถา้ไมท่ า แมแ้ต่ยงัอยูต่่อหน้าพระพทุธเจา้ มนักไ็มไ่ด ้แมแ้ต่
จะปฏบิตัดิแูลพระพทุธเจา้อยูก่ไ็มไ่ด ้ กเ็หมอืนอยา่งชวีกโกมารภจั ผู้
เป็นหมอรกัษาพระองค ์ เมื่อพระองคเ์ป็นอะไรมากไ็ปเยยีวยารกัษา
ดแูล ถงึจะอยูใ่กลพ้ระพทุธเจา้ในสมยันัน้ กย็งัไมม่คีวามส าเรจ็ เพราะ
ผูท้ีไ่มส่ าเรจ็ถงึจะอยูใ่กลก้ไ็มส่ าเรจ็ ผูท้ีจ่ะส าเรจ็ถงึจะอยูห่า่งไกลเป็น
เวลานานเทา่ไรกต็าม แต่บุญญาบารมขีองบุคคลผูน้ัน้ทีจ่ะไดส้ าเรจ็ใน
ระยะนัน้ ความส าเรจ็อนันัน้กย็อ่มมาถงึ  ทา่นผูน้ัน้จะเป็นยคุใดกต็าม  
หากมกีารปฏบิตัเิจรญิสมถะกรรมฐาน และวปิสัสนากรรมฐานกย็อ่ม
เกดิความส าเรจ็ได ้เชน่เดยีวกนั 

การก าหนดจิต 
การทีเ่ราจะนัง่ปฏบิตันิัน้ ทา่น ใหเ้รามคีวามสาํรวมจติ  เพราะ

จตินัน้เป็นหลกัสาํคญัของการภาวนา เราจงึควรทีจ่ะสาํรวมจติของ
ตวัเองใหอ้ยูใ่นองคพ์ทุโธ  ตัง้พทุโธไวเ้ป็นหลกั อยา่สง่จิ ตออกไปขา้ง
นอก จติหรอืใจของเรามพีรอ้มกนัทุกคน ทัง้หญงิกด็ ีทัง้ชายกด็ ีจะ
เป็นนกับวชกต็าม ไมเ่ป็นนกับวชกต็าม กจ็ะตอ้งมใีจ  เมื่อบุญอยูท่ีใ่จ  
หรอืความดอียูท่ีใ่จ  สมควรอยา่งยิง่ทีเ่ราจะมารกัษาใจของ เราใหอ้ยู่
ดว้ยความเป็นบุญ  การทีจ่ะเป็นบุญไดก้ไ็มใ่ชเ่ป็นของงา่ย เราจะตอ้ง



  

อาศยัความสงบทีเ่กดิขึน้จากการฟงัดว้ย ความสงบ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ภาวนาดว้ย   คอืเราฟงัไปดว้ยและภาวนาไปดว้ย 

ภาวนากค็อืกําหนดจติกําหนดใจของเราไปดว้ย  เพือ่จะชว่ยให้
รูค้วามนึกคดิปรุงแต่ง เวลาจติ มนัจะหนี พอ ไดย้นิไดฟ้งัธรรมทีแ่สดง
ไป  จตินัน้จะไดรู้ส้กึสาํนึกตวัของตวัเองวา่เราภาวนา  เราไมไ่ดไ้ปที่
อื่นจตินัน้มนักจ็ะไดย้อ้นกลบัมาตรงฐานทีต่ ัง้ ตรงทีม่คีวามรู ้ ตรงทีม่ี
ความคดิ ตรงทีม่คีวามวุน่วาย ตรงทีม่คีวามฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านมนั
อยูต่รงไหน ความสงบมนักอ็ยูต่รงนัน้ ใจมนักอ็ยูต่รงนัน้ อยูต่รงทีเ่รา
คดิ ตวัคดิกค็อืตวัใจ  ทา่นใหเ้ราพยายามกําหนดหวัใจตวัเองและให้
รูเ้ทา่เอาทนัความคดิของตวัเอง ซึง่มนัคดิมากทาํใหเ้กดิความยุง่ยาก
ในตวัเอง แลว้โอปนยโิกคอืน้อมเขา้มาอยา่ไดป้ลอ่ยใหไ้ปตามกระแส
โลก ใหท้วนกระแสโลกเขา้มาสูก่ระแสธรรม   

กระแสธรรมมนัอยูท่ีใ่จ ใจไมใ่ชอ่ยูข่า้ง นอก ใจของเราอยูใ่น
ทา่มกลางทรวงอก  ทา่นจงึใหเ้รากําหนดจติทีท่า่มกลางทรวงอกของ
เรา อยา่สง่จิตของเราไปตามกระแสโลก อยา่ไปตามความคดิสารพดัที่
มนัจะคดิไป ทา่นใหใ้ชส้ตแิละปญัญาของตวัเองรูเ้ทา่และเอาทนัจติ
และความคดิของตวัเอง ใหเ้รยีกมนัเขา้มา โอปนยโิก น้อมเขา้มา เมื่อ
มนัเขา้ไปตัง้มัน่และมัน่คงอยูใ่นทา่มกลางทรวงอกแลว้  เราจะไดถ้าม
วา่เรามาจากไหน เราอยูท่ีไ่หนก่อนทีเ่รามาอยูท่ีน่ี่ และออกจากทีน่ี่เรา
จะไปไหน จะไปอยูก่บัใคร ใครจะเป็นผูร้บัรองและใครจะเป็นผูจ้ดัสรร
ใหเ้รา ใครจะจดัสถานทีอ่ยูใ่หเ้รา เมื่อน้อมเขา้มาแลว้ เรยีกเขา้มาแลว้ 
เขา้มาอยูใ่นถํ้ากลางหน้าอกแลว้ กจ็ะถามกนังา่ย พดูกนังา่ย จะไดรู้้



  

เรื่องของตวัเอง เราทาํบุญอะไรมาบา้ง เราไดส้รา้งบารมอีะไรมาบา้ง  
เรากจ็ะไดรู้อ้ดตีชาตขิองตวัเอง และ รูว้า่มาอยูท่ีน้ี่ไดอ้ยา่งไร เอาอะไร
มาบา้ง โดยมากที่ เอาตดิมามกัจะมแีต่เจา้กรรมและนายเวร  มกัจะมี
กนัแทบทุกคน  คนไหนทีจ่ะพน้จากเจา้กรรมนายเวรเป็นไปไดย้าก 
ความทุกขย์ากลาํบาก ความเดอืดรอ้นวุน่วาย ทีม่มีากเ็พราะเจา้กรรม
นายเวร 

เจา้กรรมนายเวรน้ีเราไมต่อ้งการแต่มนัมาทาํไม มนัตอ้งการ
อะไร ทาํไมถงึมาใหเ้ราทุกขย์ากลาํบาก แลว้มนัมาจากไหน ระยะทาง
มนัไกลขนาดไหนทีม่นัตามมา กรรมเวรนัน้เราไปทาํอยู่ ทีไ่หนและทาํ
กบัใคร เขาจงึตามมาสนองใหเ้ราทุกขย์ากลาํบาก เมื่อเราโอปนยโิก
น้อมเขา้มา เรยีกเ ขา้มาแลว้ เขา้มาอยูก่บัองคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาค
เจา้กค็อืองคพ์ทุโธ  พทุโธกอ็ยูต่รงนัน้  พระธรรมคาํสอนของพระองค ์
คุณของพระอรยิสงฆ ์ทา่นทัง้สามกร็บัรองเราอยูต่รงนัน้   เมื่อทา่น
รบัรอง  ทา่นกนํ็าความสงบมาให ้ความสงบนัน้จะนําความรูต้่างๆให้
เกดิขึน้จากความเหน็ของตวัเองทีม่คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิแลว้เรา 
กจ็ะเหน็สิง่ทีม่นัเป็นมาแลว้ เหน็บุญของตวัเองทีท่าํมาแลว้ เหน็เจา้
กรรมนายเวรตวัเองทีท่าํมา มนัเป็นมาอยา่งน้ีๆ  เรากจ็ะไดเ้ขา้ใจ  จะ
ไดรู้เ้รื่องสมกบัวา่ตําราทา่นวา่เอาไว ้บาปอกุศลมนัเป็นอยา่งนัน้  บุญ
กุศลมนัเป็นอยา่งนัน้  เรากจ็ะไดม้า ตรวจสอบหาความเป็นจรงิจากที่
ตํารากลา่วเอาไวแ้ลว้นัน้  เพือ่ทีจ่ะไมม่ขีอ้สงสยั 

ก่อนทีเ่ราจะรูจ้ะเหน็ไดน้ัน้เราตอ้งกําหนดจติ น้อมจติเขา้มาหา
พทุโธ  น้อม จติเขา้มาหาธรรมโม น้อม จติเขา้มาหาหวัใจตวัเอง อยา่



  

ไปตามกระแสของโลก  ถา้ไปตามกระแสของโลกมนัไปไกล หาที่
สิน้สุดไมไ่ด ้ไมรู่ว้า่มนัจะไปหยดุตรงไหน เวลาไปมนัไปโดยลาํพงั โดย
ไมรู่ส้กึตวั อยา่งทีเ่รานัง่อยูใ่นขณะน้ี  ทัง้ๆทีเ่รานัง่อยูน่ี่ แต่มนักเ็ทีย่ว
ไปรอบโลกและรอบจกัรวาล เรยีกวา่มนัไปตามกระแสของโลก  เมื่อ
มนัไปตามกระแสของโลก โลกมนัวุน่วาย โลกมนัมคีวามฟุ้งซ่าน โลก
มนันําความทุกขม์าให ้เรา จงึควรตดักระแสจติของตวัเองบา้ง ยดึเอา
หลกัหวัใจของตวัเองคอืองคท์า่นผูรู้ค้อืพทุโธนัน้เป็นเป้าหมาย ดงึเอา
ความรูน้ัน่เขา้มาอยูท่ีน่ัน้เพยีงจุดเดยีว ถา้พทุโธอยูก่บัจติ ถา้จติของ
เราอยูก่บัพทุโธ พทุธะกแ็ปลวา่ผูรู้ ้ พทุธะกแ็ปลวา่ผูต้ื่น พทุธะก็
แปลวา่ผูเ้บกิบาน กใ็จของเรานัน้แหละเป็นผูต้ื่น เป็นผูรู้ ้เป็นผูเ้บกิ
บาน พระพทุธกด็ ีพระธรรมกด็ ีพระสงฆก์ด็ ีกม็ารวมกนัอยูท่ีใ่จของ
เรา เอาใจของเรามาสงบตัง้มัน่เป็นสมาธดิว้ยอาํนาจพทุโธเป็นหลกั  

ทา่นใหเ้ราจะโอปนยโิกน้อมเขา้มารูเ้ทา่เอาทนัใจของเรา สิง่ที่
อยูก่บัเขาไดแ้ก่กเิลส โลภกด็ ีโกรธกด็ ีหลงกด็ ีมนัอยูต่รงไหน เราก็
ไดแ้คบ่น่วา่เป็นคนโกรธงา่ย เป็นคนอยากมาก เป็นคนหลงมาก เป็น
คนฟุ้งซ่านมาก แต่เรากไ็มไ่ดเ้ขา้มาดหูวัใจของตวัเอง สิง่ทัง้หลาย
เหลา่น้ีมนักอ็ยูท่ีห่วัใจเรา เมื่อใจของเราเขา้มาตัง้อยูใ่นองคพ์ทุโธ  พทุ
โธกม็ารูค้วามโลภ ความโกรธ  ความหลง  มนัเป็นอนัธพาลภายใน
สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคอ์ยูก่บัพาลภายในน้ีมาหลายภพ
หลายชาต ิ หลายกปัหลายกลัป์ หาทีน่บัไมถ่ว้น มนัตดิพระองคม์า  
เมื่อพระองคไ์ดม้าเจรญิพทุธจติ ทาํจติของพระองคใ์หเ้กดิความตัง้มัน่
เป็นสมาธ ิไมไ่ดไ้ปสอ้งเสพกบัอนัธพาลภายในเหมอืนแต่ก่อน  



  

ทา่นให้ น้อมกระแสความรูข้องจติเขา้มาตัง้ไวท้ี่ ทา่ม กลาง
หน้าอก  น้อมกระแสของจติทีไ่ปตามกระแสของโลกเขา้มาตัง้ไวท้ี่
ทา่มกลางทรวงอก แลว้กําหนดจติดบูา้งวา่ในน้ีมนัมอีะไร ตบั ปอด ไต 
ไส้พงุกอ็ยูต่รงนัน้  อาหารใหม ่อาหารเก่า กระดกู เน้ือ น้ําเลอืด 
น้ําเหลอืงมนักอ็ยูท่ีน่ัน้  แต่ผูท้ีอ่ยูใ่น จะเอา ของเหลา่ นัน้มาเป็น
ประโยชน์กห็าใชไ่ม ่เป็นแต่เพยีงพจิารณาของเหลา่นัน้เป็นของปฏกิูล
น่าเกลยีดโสโครก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นเหน็แลว้จงึ
นํามาสอนเรา อนัตงั ไสใ้หญ่ อนัตะคุณัง ไส้น้อย อุทะรยิงั อาหารใหม ่
กะรสีงั  อาหารเก่า  พระพทุธองคท์า่นเหน็มาแลว้ รูแ้ลว้วา่ มนัเป็น
อนิจจงัทัง้นัน้  ถงึจะอยูไ่ดน้านเทา่ใดแต่ทา้ยสุดกห็นีไมพ่น้ แม้
พระพทุธเจา้วปิสัสกีม็อีายตุัง้เจด็หมื่นปี  พระพทุธเจา้เวสสภกูห็กหมื่น
ปี แต่ในทีสุ่ดกย็งัไมพ่น้ไปจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย พระองค์
กไ็ปสูป่รนิิพพานและไมไ่ดย้อ้นกลบัมาอกี ทา่นหนี ของปฏกิูลโสโครก
ภายใน หนีอนิจจงั เกดิแก่ เจบ็ ตาย โดยวธินีัน้  แต่สาํหรบัเราทา่น
ทัง้หลาย เรามาพจิารณาเหน็ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ทีม่มีาแก่
เรา และเรากห็าหนทางจะหนีจากสิง่เหลา่น้ี   โดยการทาํจติใหต้ัง้มัน่
เป็นสมาธ ิปกัหลกัฐานมัน่คงภายในสกลกาย แลว้กําหนดจติทีต่ ัง้มัน่
เป็นสมาธนิัน้ คน้หา ตรวจดทูัง้สิง่ทีอ่ยูภ่ายในสกลกายและสิง่ทีส่ะสม
อยูภ่ายในใจอนัไดแ้ก่กเิลส ใหรู้จ้กัมนั และรูเ้ทา่เอาทนักเิลสทีเ่ป็น
นามธรรม หาตวัตนไมไ่ด ้แต่มอีาํนาจมากมายเหลอืคณานปั  

การกําหนดจตินอกจากจะใชต้รวจดภูายในสกลกายของตนเอง 
สาํรวจกเิลสของตนเอง ตรวจดคูวามเป็นมาของกเิลส ตรวจดคูวาม



  

เป็นมาของอุปนิสยัของตนเอง อนัเป็นประโยชน์ในการชาํระสะสาง
กเิลสแลว้ ทา่นยงัใหเ้ราฝึกหดักําหนดจติดสูิง่ต่าง ๆ ภายนอกซึง่การ
กําหนดจติดจูะต่างจากทีเ่ราด ูทีเ่รามองเหน็ดว้ยสายตาเน้ือ ตาเน้ือ
มองไปไดด้า้นเดยีวและดไูดเ้ฉพาะในมติเิวลาปจัจุบนั ดไูดร้ะยะทาง
จาํกดั และเหน็เฉพาะของทีม่ตีวัตน แต่ตาจติหลบัตาดแูต่ดไูดทุ้กมติ ิ
ทัง้อดตี ปจัจุบนั อนาคต ดไูดร้อบทศิ ไมจ่าํกดัระยะทาง จะขา้มน้ํา 
ขา้มทะเล มหาสมุทรกย็งัดไูดรู้ไ้ด ้อยา่วา่แต่สิง่ของทีม่ตีวัตนเลย สิง่ที่
เป็นนามธรรมเชน่วญิญาณ ภตูผ ีเทวดา กด็ไูด ้แมแ้ต่ความนึก
ความคดิของผูอ้ื่น  หากมคีวามชาํนาญแลว้กําหนดจติดไูด ้รูไ้ด ้  ทา่น
วา่รูไ้ดทุ้กอยา่ง จติถามจติ จติตอบจติ จติเหน็กาย แต่กายไมเ่หน็จติ 
ถา้ใครเริม่ภาวนาไดท้า่นจะฝึกใหก้ําหนดดพูลงัของพระพทุธรปู หรอื
ตัง้โจทยอ์ื่น ๆ ใหฝึ้กกําหนด บางคนต่อตา้นคดิวา่เป็นเรื่องไมถู่กตอ้ง 
แต่บางคนกท็าํตามดว้ยความสนุกสนาน คนทีท่าํตามจติจะพฒันาเรว็
มาก เพราะทา่นกําลงัใหเ้ราฝึกจติใหม้คีวามชาํนาญในการเขา้การ
ออก คอืฝึกกําหนดจติ จติทีฝึ่กฝนดแีลว้ เราสามารถกําหนดดไูดโ้ดย
ไมต่อ้งหลบัตา ทา่นชว่ยใหเ้รามพีืน้ฐานจติทีด่ทีีม่ ัน่คงสาํหรบัชาํระ
สะสางกเิลสเมื่อบารมเีราเตม็แลว้ บางคนใชคุ้ณลกัษณะพเิศษของจติ
ชว่ยเหลอืผูค้นตามกําลงั แต่ทา่นจะไมใ่หล้ะเลยการปฏบิตัพิฒันาจติ 
ไมเ่คยปลอ่ยใหเ้ราเผลอคดิวา่จะมอีะไรทีเ่หนือกฎแหง่กรรมไปได ้ไม่
มอีะไรเหนือกฎแหง่กรรมนอกจากพระนิพพานเทา่นัน้ 

ทา่นสอนใหเ้ราใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัใิจตนเองเหนือสิง่
อื่น ทา่นไมใ่หเ้รา ตามแต่ความเหน็ของกเิลส แค่ การใหท้านและ



  

สมาทานศลี ทา่นเหน็วา่ไมส่มบรูณ์  ทานกบัศลีมนัเป็นบุญประจาํโลก
อยูแ่ลว้ บุญกบับาปมนักค็ูก่นัมาเป็นของประจาํโลก แม้แต่ของดทีา่นก็
วา่เรากม็วัแตไ่ปยนิดกีบัของภายนอก แต่ความดใีนตวัเองทาํไมไมห่า 
อยา่งบอกวา่พระองคน์ัน้ดบีา้งพระองคน้ี์ดบีา้ง พระพทุธรปูองคน์ัน้เก่ง
ศกัดิส์ทิธิบ์า้งอะไรบา้ง เรยีกวา่พระธาตุบา้ง พระอะไรบา้ง มนัไปเอาด ี
ขา้งนอก สว่นภายในตวัเอง ธาตุในตวัเอง คอืมโนธาตุทาํไมไมพ่ากนั
คดิบา้ง เอาแต่พระธาตุของผูท้ีเ่ป็นไปแลว้ กระดกูทีท่า่นเป็นพระธาตุ
ไปแลว้มนักเ็ป็นแลว้ ทา่นจะสาํเรจ็หรอืไมส่าํเรจ็กเ็ป็นเรื่องของทา่น  
เราจะไปรบัรองทา่นไมไ่ดเ้พราะเราไมเ่หน็ จะเป็นจรงิหรอืไมจ่รงิเรา
จะเอาอะไรไปรบัรอง มโนธาตุตวัเองมนัจะไปอบายภมู ิถา้ไมไ่ป
อบายภมูกิไ็ปสุคต ิถา้ไม่ ไปสุคตกิไ็ปอบายภมู ิ ทา่นใหเ้อามโนธาตุ 
เพราะสิง่เหลา่น้ีสวรรคท์า่นกไ็มไ่ป นรกทา่นกไ็มไ่ป นิพพานทา่นกไ็ม่
ไป ทา่นเป็นพระธาตุกเ็ป็นพระธาตุอยูอ่ยา่งนัน้  กราบกก็ราบอยูน่ัน้ ผู้
ทีจ่ะไปนรก ไปสวรรค ์หรอืไปพระนิพพานก็ ผูไ้ปกราบผูไ้ปไหวอ้ยูน่ัน้ 
กราบไหวแ้ลว้จะไปไหน เราจะไปมวัเมาอะไรกบัของเหลา่น้ีใหม้าก
จนเกนิไป แลว้กย็นิดกีบัการกราบไหว้ สกัการบชูา    เราโอปนยโิก 
น้อมเขา้มาสูม่โนธาตุไมด่หีรอื ทาํไมไมพ่ากนัคดิ เวลาครบูาอาจารย์
ทา่นดกีโ็หก่นัไป ทาํไมไมค่ดิทาํใหด้เีหมอืนทา่น  

ถงึเราจะอยูอ่ยา่งฆราวาสกต็าม อยา่ไปคดิวา่เราเป็นฆราวาส
จะเป็นไปไมไ่ด ้ถามดใูจวา่มนัเป็นฆราวาสหรอื เป็นพระหรอื เป็นคน
หรอื เป็นสตัวห์รอื เป็นอะไรหรอื มนัไมไ่ดเ้ป็นอะไรทัง้นัน้ ไมใ่ชส่ตัว ์
ไมใ่ชบุ่คคล ไมใ่ชต่วั ไมใ่ชต่น ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชเ่ขา ตามตําราทา่นวา่



  

อยา่งน้ี มนัไมม่อีะไร เรื่องภายนอกมนัเป็นเรื่องสมมติ  สว่นภายในมนั
ไมไ่ดเ้ลอืกใครทัง้นัน้ละ่ เราเป็นฆราวาสกม็สีทิธิเ์ทา่กนั  เรากจ็งึไดพ้า
กนักระทาํ แมแ้ตเ่ราจะทาํการทาํงานอยูม่นักเ็พือ่เลีย้งชพีเอาไวก้่อน 
เพือ่รกัษาขนัธ ์ เพือ่บาํรุงขนัธ์ เพือ่เอาขนัธม์าทาํประโยชน์เพือ่ผูอ้ยูใ่น
และผูอ้ยูน่อกดว้ย ผูอ้ยูน่อกคอืบาํรุงตวัเอง ผูอ้ยูใ่นกค็อืใจผูท้ีจ่ะไดท้าํ
ประโยชน์อกี เราหาอยูทุ่กวนั หามาบาํรุงผูอ้ยูน่อก แลว้เอาผูอ้ยูน่อก
ใหม้คีวามสะดวกสบายแลว้เอาไปทาํประโยชน์ เพือ่ ใหผ้ลประโยชน์
มนัเกดิขึน้ภายใน ฝึกทัง้ของภายนอก ฝึกทัง้ ของภายใน ฝึกของ
ภายนอกเพือ่ประโยชน์ภายใน พอทีจ่ะไดก้ใ็หม้นัได ้พอทีจ่ะเป็นกใ็ห้
มนัเป็น พอทีจ่ะดกีใ็หม้นัด ีเอาลงสูม่โนธาตุของตวัเอง ตอนน้ีเรา
ทาํงานไปก่อน พอถงึเวลา ใหม้นัพรอ้มเสยีก่อน พอมนัหมดภาระแลว้ 
ชวีติยงัมอียูแ่ละคุณธรรมยงัมอียู ่ กโ็ดดไปส ิ จะอยูต่รงไหนกอ็ยูไ่ด ้
ของเก่าทาํใหม้นัเจรญิขึน้ๆ พอมนัเจรญิ ขึน้ จะไปเมื่อไรกไ็ป จะไปถงึ
พระนิพพานเลย หรอืถา้ไมถ่งึกจ็ะเป็นคุณสมบตัติดิไปในชาตติ่อ ๆ 
ไป ตราบจนถงึพระนิพพานเป็นทีส่ิน้สุด 

สวรรคส์มบติั พระอริยเจ้า พระนิพพาน 
ในการปฏบิตัธิรรม เทวดาไดพ้ากนัมาอนุโมทนา มาชว่ยรกัษา  

และมาฟงัธรรมพรอ้มกบัพวกเรา เหลา่เทพเจา้และเทวดาทัง้หลายทีม่ี
ศรทัธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทา่นจะมาประคบัประคอง  
รกัษาพทุธศาสนาและมารกัษาผูป้ฏบิตัธิรรม การมาของเทวดาทา่น
มาโดยวธิไีหนและเทวดาเป็นอยา่งไร  มจีรงิหรอืไม ่  



  

 เทวดาโดยสมมุตเิรยีกวา่สมมุตเิทพ  คอืพระราชามหากษตัรยิ ์ 
อุบตัเิทพคอืเทวดาโดยอุบตัซิึง่เกดิขึน้ดว้ยบุญญาธกิารของผูม้บีุญ  
เป็นเทพเจา้เหลา่เทวดาอยูใ่นสวรรค ์ นบัตัง้แต่ชัน้ดาวดงึส ์ ยามา  
ดุสติ  นิมมานรด ี ปรนิมติตะวสวด ี ผูท้ีเ่ป็นอุบตัเิทพทีไ่ดไ้ปเกดิเป็น
เทวดาดว้ยอ านาจบุญฤทธิห์รอืบุญญาธกิารทีเ่ขาไดก้ระท าไวต้ัง้แต่ยงั
มชีวีติอยูใ่นโลกมนุษย ์โดยการใหท้านกด็ ี รกัษาศลีกด็ ี หรอืท าสิง่ที่
จะเป็นประโยชน์กด็ ี สิง่ทัง้หลายเหลา่นัน้มารวมตวักนัเขา้  เรยีกวา่  
บุญญาบารมทีีม่าสนบัสนุนสนองใจของเขาผูท้ีเ่ป็นบุญใหไ้ปอุบตัใิน
สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ชัน้ยามา หรอืชัน้ดุสติ สงูขึน้ไปโดยล าดบั  แมพ้วก
เราโดยทัว่ไปมองไมเ่หน็ แต่พระพทุธเจา้ทา่นรบัรอง ตัง้แต่ในธมัมจกั
กปัปวตัตนสตูร  เป็นสตูรแรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ปญัจ
วคัคยีท์ ัง้ 5 ทา่นกร็บัรองในเรื่องสุคตสิวรรค ์วา่มผีูท้ีจ่ะไปสูสุ่คตสิวรรค ์
จะไปดว้ยอ านาจบุญญาธกิารคอืการใหท้านและการรกัษาศลีเทา่ที่
ตวัเองจะรกัษาได้  ความอุดมสมบรูณ์ของสวรรค ์ทา่นวา่ไมม่คีวามอด
อยากทุกขย์าก การไดเ้สวยสุขสมบตัอิยูเ่ป็นเวลาชา้นานกด็ว้ย
บุญญาธกิารของแต่ละทา่นทีไ่ดท้ าเอาไว ้ในสวรรคแ์ต่ละชัน้กพ็รอ้มไป
ดว้ยความสุขตามฐานะของแต่ละชัน้ จะสุขน้อยหรอืมากขึน้อยูก่บั
อ านาจบุญของแต่ละคนทีท่ าไป น่ีคอืเทพเทวดาในสรวงสวรรค ์  

สว่นเทวดาในโลกมนุษยเ์รยีกวา่เทวธรรม และธรรมของเทวดา
เหลา่น้ีไดแ้ก่ หริ ิคอืความละอายต่อบาป และโอตตปัปะ คอืความเกรง
กลวัต่อบาป อนัน้ีเป็นเทวธรรม คอืธรรมของเทวดา ทีเ่ราเป็นเทวดา
กนัอยูทุ่กวนัน้ีเพราะธรรม 2 ประการน้ี เรยีกวา่เทวดาในมนุษย ์



  

 เมื่อเรามเีทวธรรม 2 ขอ้น้ีประจ าอยู ่อุบตัเิทพทา่นกย็นิดปีรดีา
ปราโมทยก์บัพวกเราทีม่คีุณธรรม ทา่นจงึมาอนุโมทนาและรกัษาพวก
ทีเ่ป็นเทวดาดว้ยกนั  เทวดา 2 จ าพวกน้ีต่างกร็กัษาซึง่กนัและกนั  คอื
อุบตัเิทพกม็าอนุโมทนาสาธุการกบัการปฏบิตัธิรรมของพวกเราทา่น
ทัง้หลายผูม้หีริธิรรมคอืความละอายในบาป โอตตปัปะธรรมคอืความ
เกรงกลวัต่อบาป เราจงึไดม้าปฏบิตัแิละน าเอาธรรมะ 2 ขอ้น้ี เป็น
เครื่องประดบัตวัเองอยูทุ่กลมหายใจเขา้ออกทีเ่รามชีวีติอยู ่และ
พยายามรกัษากายวาจา และจติไมใ่ห้ผดิเพีย้นไปจากธรรม 2 ประการ
น้ี เราละอายต่อบาปอยูเ่สมอ กายของเรากไ็มท่ าชัว่ วาจาเรากไ็ม่
กลา่วชัว่ ใจของเรากไ็มค่ดิชัว่ เรยีกวา่กายสุจรติ มโนสุจรติ วจสีุจรติ  
คอืความบรสิุทธิพ์รอ้มไปดว้ยองคส์าม 
 เมื่อเรารกัษาตวัเราใหอ้ยูใ่นคุณธรรมชื่อวา่เป็นผูม้หีริธิรรม  คอื  
มคีวามละอายต่อความชัว่ เกรงกลวัตวัของตวัเองจะเป็นบาปเป็น
กรรม และพยายามประคบัประคองรกัษาตวัเอง  มคีวามกลวับาปอยู่
เสมอ ไมล่ว่งละเมดิในศลีของตวัเอง เป็นลกัษณะของโอตตปัปะธรรม  
 เมื่อเรารกัษากาย วาจา จติ ใหพ้รอ้มดว้ยองคส์ามน้ีจดัไดว้า่
เป็นเทวธรรม คอืเราอยูใ่นธรรมของเทวดา อยูใ่นความเป็นเทวดา 
เทวดาทีต่าเราเหน็และเทวดาทีต่าเราไมเ่หน็เป็นเทวดาทีอ่อกจากรา่ง
มนุษย ์ เป็นโลกของวญิญาณทีเ่หนือกวา่โลกของเรา  เป็นโลกทีเ่สวย
คุณสมบตัคิอืคุณธรรมทีส่ง่ผลใหไ้ปสูสุ่คตสิรวงสวรรค ์เป็นเทวดาที่



  

ปราศจากรา่ง ถงึมรีา่งกเ็ป็นรา่งทพิย์  กายทพิย ์ กายทพิยห์รอืรา่ง
ทพิยอ์าจจะแสดงขึน้ชัว่ขณะหน่ึงใหเ้ราเหน็เป็นครัง้คราวได้ 
 ถา้เราอยากเหน็เทวดาทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้  ใหเ้รามองลงไป
ทีใ่จของเรา ใหเ้พง่มองจอ้งเขา้ไปพรอ้มดว้ยค าทีเ่รานึกวา่ พทุโธ คอื
สง่ค าวา่พทุโธใหเ้ขา้ไปทีใ่จ เมื่อเพง่มองจอ้งเขา้ไป จนใจใจของเราน่ิง
ไมม่กีารไปและไมม่กีารมา จติจะรวมตวัเขา้ไปอยูท่ีจุ่ดของความเป็น
พทุธะคอืความน่ิง คอืความสงบ มคีวามมัน่คง ใจของเราสงบอยูด่ว้ย
ความมัน่คงนัน้เรยีกวา่สมาธ ิเมื่อจติของเราเป็นสมาธ ิไมม่กีาร
หวัน่ไหวไมส่ัน่สะเทอืน และอยูด่ว้ยความสงบ ดว้ยความเป็นพทุโธ  
และมัน่อยูด่ว้ยความเป็นพทุโธ จติจะเกดิอา นุภาพหรอืเกดิพลงัใน
ตวัเองเป็นความสวา่ง เมื่อจติเกดิความสวา่ง จติกจ็ะมหี ูมตีา เมื่อจติมี
ห ูมตีา กจ็ะเหน็กายทพิยข์องเทวดา  
 ในขณะทีจ่ติของเรามคีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิเทวดาจะมา
อนุโมทนา เขาเหน็วา่เรามบีุญญาธกิาร มี คุณธรรมแลว้ เมื่อเขามาให้
เหน็ทางจติ เราจะเหน็เขาแต่งตวัแบบสวยงาม มเีครื่องแต่งตวัอนั
วจิติรพสิดาร  แตกต่างสวยงามกวา่โลกมนุษย ์ เมื่อเราเหน็อยา่งนัน้ 
เรากจ็ะเกดิความปีต ิคอืความพอใจ เขามาใหเ้หน็เพือ่มารกัษาเรา  
สว่นทีไ่มด่ทีา่นกจ็ะชว่ยสนบัสนุนและประคบัประคองใหเ้กดิความดขีึน้ 
เมื่อเราเหน็ของด ีเรากจ็ะตอ้งดใีจและท าความดตี่อไป การท าความดี
ตอ้งท าใหเ้ราไดด้ขีึน้เรื่อยๆ ดทีัง้นอก ดทีัง้ใน ดขีึน้ ดขีึน้ เหมอืนกบั
เทวดามาชว่ยเรา น้ีเรยีกวา่เทวดารกัษา 



  

 ภะวะตุสพัพะมงัคะลงั ขอสรรพมงคลจงมแีก่ทา่น  รกัขนัตุ
สพัพะเทวะตา ขอเหลา่เทวดาจงมารกัษาทา่น  เทวดาทา่นมารกัษา
โดยลกัษณะนัน้ในสว่นลกึทีเ่ราเหน็ในทางจติ สว่นเราทีไ่มเ่หน็ ถา้เรา
มศีลีธรรมเทวดายอ่มมารกัษา เพราะเทวดาผูม้ธีรรมยอ่มรกัษาผู้
ปฏบิตัธิรรม เหมอืนอยา่งองคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ พระองค์
เสดจ็ไปอยู ่ณ สถานทีใ่ด สถานทีน่ัน้ยอ่มมรีศัมี  มแีสงสวา่ง เมื่อพระ
อานนทท์ลูถามพระพทุธองคว์า่นัน้คอือะไร พระองคบ์อกวา่ นัน้คอื
เทวดาเขามารกัษาและน าความสวา่งไสวนัน้มาให ้ตามนุษยค์อืตาเน้ือ
น้ีกย็งัเหน็ได ้
 แมแ้ต่พระอรยิสงฆส์าวกทีส่ าเรจ็แลว้ มคีุณธรรมแลว้ เทวดาก็
ไปรกัษาคุม้ครองใหม้คีวามปลอดภยั ปราศจากอุปทัว ะอนัตราย  
ส าหรบัเทวดานัน้กไ็มไ่ดส้ าเรจ็มรรคผลอะไร ทา่นเป็นผูม้บีุญทีไ่ดไ้ป
เป็นเทวดา แลว้กม็าอนุโมทนาผูท้ีไ่ดบ้รรลุธรรมสงูกวา่ทา่น มา
อนุโมทนาและรกัษาผูส้ิน้อาสวะกเิลสเพือ่ความเป็นบุญของเทวดาเอง  
เทวดากพ็ลอยไดบุ้ญดว้ย เป็นการสรา้งบุญสรา้งบารมใีนเทวดาต่อไป 
 พวกเราเทวดาทา่นกม็ารกัษาเราเชน่กนั แต่คงจะมองไมเ่หน็  
เพราะใจของเรายงัมดืมน เมื่อใจเราสงบบา้งแลว้อาจเหน็แต่เราอาจไม่
รู ้จงึควรพยายามกระท าจติใหม้คีุณธรรม ท าจติของเราใหเ้ขา้ไปสู่
ความสงบและยงัความสวา่งไสวใหเ้กดิขึน้ภายใน เรากจ็ะไดเ้หน็ในสิง่
ทีเ่รายงัไมเ่คยไดเ้หน็ หรอืสิง่ทีเ่ราไมค่ดิวา่มนัจะม ีทีพ่ระพทุธเจา้ทา่น
ให ้เอหปิสัสโิก เรยีกใหม้าดขูองแปลก  ของในตวัเองน้ีมนัเป็นของของ
ทีแ่ปลก เราไมค่ดิวา่จะมจีะเป็น กม็ขีึน้มาไดแ้ละกเ็ป็นได ้เราตอ้ง โอ



  

ปนยโิก น้อมเขา้ไปภายใน ของทีแ่ปลกประหลาดมนัจะปรากฏขึน้  ทัง้
เทวดา อนิทร ์พรหม ย ม ยกัษ์ เปรต อสุรกาย และสตัวเ์ดรจัฉานกจ็ะ
มาใหเ้หน็ เราไมไ่ดไ้ปหาดทูีอ่ื่น เราดอูยูเ่ฉพาะทีใ่จ ยิง่ดยูิง่เหน็ เ หน็
ภายในใจของเราเอง เมื่อเหน็อยา่งน้ีใจกจ็ะมคีวามขยนัหมัน่เพยีรมาก
ขึน้ จะตอ้งมคีวามพยายามมากขึน้ วริเิยนะ ทุกขมจัเจติ  ผูท้ีจ่ะพน้
ทุกขไ์ดเ้พราะความเพยีร  จติจะขยนัขนัแขง็โดยไมม่ใีครจะมาชีแ้นะ
ใหเ้ราขยนั เพราะเมื่อเราเหน็ความดใีนตวัเองแลว้ เราจะเกดิความ
ขยนัในตวัเอง ยิง่เราปฏบิตัมิากเทา่ไร กย็ิง่ไดผ้ลดมีากขึน้เทา่นัน้และ
จะดไีปตลอด ไมม่ทีางทีจ่ะเกยีจครา้น มแีต่ความขยนัขนัแขง็อยา่ง
เดยีว ทีเ่หน็กก็เ็หน็ดว้ยความสุข ใจกเ็ป็นสุขดว้ย เยอืกเยน็ เอบิอิม่ ใจ
ทีด่แีละเป็นสุขไมม่ทีางเกยีจครา้นมแีต่ขยนักบัขยนั แมแ้ต่คนจะ
พดูคุยดว้ยกไ็มอ่ยากจะพดูจะคุยกลวัจะเสยีเวลา  แมจ้ะไปท าอยา่งอื่น
กจ็ะไมอ่ยากท ากลวัเสยีเวลา ตากไ็มอ่ยากจะลมื  อยากจะหลบัอยู่
เรื่อย  ส ารวมอยูเ่รื่อย  จติจะมแีต่ความสงบอยูต่ลอด 
 อยา่คดิวา่จะมแีต่คนทีบ่าํเพญ็ความด ีประพฤตเิทวธรรม เมื่อ
สิน้ชวีติและยงัไมถ่งึพระนิพพานกไ็ปเป็นเทวดาบนสวรรค ์เป็นอุบตัิ
เทพ แต่ยงัมพีวกทีไ่มป่ระพฤตธิรรมกต็อ้งไปเป็นผ ีอาจจะเป็นเปรต
หรอือสุรกาย หรอืทีท่าํบาปอกุศลกไ็ปเป็นเดรจัฉานหรอืนรก เวลาเรา
ทาํบุญอุทศิสว่นกุศล เขากม็ารบับุญ รบักุศลจากเรา สว่นทีเ่ราเคย
ลว่งเกนิมาตัง้แต่ในอดตีชาต ิเขากจ็ะตามอาฆาตพยาบาท เรยีกวา่เจา้
กรรมนายเวร เจา้กรรมนายเวรผกูอาฆาตเรามาตัง้แต่ชาตไิหน เราไป
ทาํอะไรไวเ้ขาจงึตดิตามผกูอาฆาตพยาบาทเรามาจนตลอดถงึทุกวนัน้ี 



  

เรากไ็มอ่าจทราบได ้แต่เขากต็ามมา และไมไ่วห้น้าเราเลย ไมว่า่
ผูว้เิศษทีไ่หน แมแ้ต่พระสงฆ ์พระโมคคลัลานะซึง่เป็นพระอรหนัตท์รง
ฤทธิม์าก ยงัถูกโจร 500 คน มาทุบทา่นจนกระดกูแตกหกัและ
เขา้ฌานมานิพพานต่อหน้าพระพทุธเจา้ พวกเราอยา่มาอวดดใีสก่รรม 
เราหนีมนัไมพ่น้ ทีเ่รามาปฏบิตัทิุกวนัน้ีเพราะสว่นดมีนัยงัอาํนวย แต่
เวลาสว่นไมด่มีนัจะมาสง่ผล อุบตัเิหตุ หรอืภยัพบิตัมิาถงึเพยีงไมก่ี่
วนิาท ีไมก่ีน่าท ีตายทลีะหลายศพ เขามาจดัการคราวละนบัพนั นบั
หมื่น นบัแสน กม็ ีเจา้กรรมนายเวรเขาจะมาแสดงเมื่อไร เรากไ็มอ่าจ
ทราบได ้ 
 มทีางเดยีวคอืบาํเพญ็ภาวนาจนจติตัง้มัน่เป็นสมาธ ิเกดิญาณ
ปญัญาขึน้ เรากอ็าจจะเหน็อดตีกรรมทีเ่ราเคยทาํมา 1 หรอื 2 ชาต ิ
หรอืมากกวา่นัน้ กต็ามแต่กําลงัความสงบตัง้มัน่ของจติ เหมอืนทีพ่ระ
พทุธองคท์า่นทรงตรสัรูจ้ตููปตญาณ รูค้วามเป็นไปของสตัว ์สตัวน้ี์ทาํ
กรรมน้ีแลว้จงึไปเกดิเป็นอยา่งนัน้ ทา่นกน็ัง่บาํเพญ็ภาวนาจนกระทัง่
ทา่นเหน็อยูภ่ายในคอืหลบัตาเหน็ หลบัตาเน้ือแลว้ใชต้าในเหน็เราเอง
กค็วรจะพจิารณาบา้ง อกุศลกรรมทีเ่ราทาํมาแลว้เราจะไปแกค้นืก็
ไมไ่ด ้แต่ถา้เราเหน็วา่เราทาํกรรมอะไรไวต้ัง้แต่เมื่อไร ทาํไมเราจงึไม่
เสมอผูอ้ื่น ทาํไมเราจงึอาภพักวา่ผูอ้ื่น เรากร็ูแ้ต่วา่มาจากผลของกรรม 
มาจากเจา้กรรมนายเวร แลว้เรากท็าํบุญสะเดาะเคราะหก์นั แต่เราก็
มองไมเ่หน็ เขาจะมารบัหรอืไม ่เขาจะอโหสกิรรมใหเ้ราหรอืไม ่สูเ้รา
มาบาํเพญ็ภาวนาทาํจติใหผ้อ่งใสเกดิตาในรูแ้จง้ในตวัเอง เมื่อเจา้
กรรมนายเวรมาแสดงตนเรากจ็ะไดข้ออโหสกิรรมจากเขา เรากจ็ะได้



  

ยกบุญกุศลจากการทาํความดใีหเ้ขาเป็นการตอบแทน ถา้เขา
อโหสกิรรมใหเ้รา เรากจ็ะไดรู้ด้ว้ยตวัเราเอง 
 เราปฏบิตัธิรรม แต่เรากไ็มรู่ว้า่ธรรมะหน้าตาเป็นอยา่งไร เรา
ไมไ่ดนึ้กวา่ธรรมะมนักอ็ยูท่ีต่วัเราน้ี อยูท่ีก่ายกบัจติของเราเองน้ี 
ไมไ่ดอ้ยูใ่นหนงัสอื อยูท่ีพ่ระพทุธเจา้ หรอือยูท่ีป่ระเทศอนิเดยี มนัอยู่
ทีต่วัเอง เราจงึไมค่วรสง่จติสง่ความคดิออกนอกตวัเอง ตวัเองทีม่ี
ตวัตน แขนสองขาสองหวัหน่ึงกอ็ยูต่รงน้ีแต่ทาํไมจงึไมเ่หน็ธรรมะ 
ทาํไมไมเ่หน็ขนัธ ์5 ของตวัเอง ทอ่งจาํไดแ้ต่ชื่อ รูจ้กัแต่ความดขีองคน
อื่น พากนัวิง่ตามความดขีองคนอื่นไปทีโ่น่นทีน่ี่แต่ไมเ่คยหาดใีน
ตวัเอง การทีเ่ราปฏบิตัธิรรมกเ็พราะเราอยากด ีเรารกัษาศลี ทาํบุญทาํ
ทานและบาํเพญ็ภาวนา กเ็พือ่สรา้งความดใีหเ้กดิใหม้แีก่ตวัเอง ไมใ่ช่
เพือ่คนอื่น ผูท้ีไ่ดร้บัผลบุญกค็อืตวัเราทัง้นัน้  
 เทวดาทัง้หลายทีม่ารกัษาเราทีท่าํความดรีกัษาเทวธรรม แลว้
จะมใีครเหน็ ถา้เราทาํใจสงบตัง้มัน่เป็นสมาธเิรากจ็ะไดเ้หน็เทวดา
ทีม่าอนุโมทนากบัเราและรกัษาพวกเรามจีาํนวนนบัไมถ่ว้น เทวดาน้ีก็
คอืตวับุญ แต่ถา้เราเหน็เปรต เหน็ผ ีเหน็สตัวน์รก นัน่กค็อืตวับาป 
เขามาแสดงผลของการกระทาํของเขา เมื่อเหน็แลว้เรากจ็ะไดรู้ว้า่ ผล
ของบุญกม็คีวามเป็นเทวดามารองรบั ผลของบาปกม็เีปรต มผี ีมสีตัว์
เดรจัฉานมารองรบั นัน้คอืธรรมะของจรงิทีเ่ราเหน็เองอยูภ่ายใน เรา
จะไดม้ัน่คงในศรทัธาต่อการปฏบิตั ิเพราะเรากท็ราบวา่ถงึเราจะทาํไม่
สาํเรจ็ถงึพระอรยิะ พระอรหนัต ์กย็งัมสีวรรคส์มบตัเิป็นทีร่องรบัผล
การปฏบิตัขิองเรา 



  

 แต่ตราบทีเ่รามชีวีติอยูแ่ละมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิเราก็
จะตอ้งมุง่สูพ่ระอรยิะเจา้ไวก้่อน จะเป็นอรยิะชัน้ใดกต็าม โสดาบนั 
สกทิาคาม ีอนาคาม ีหรอืพระอรหนัต ์เรากต็อ้งตัง้เป้าหมายไวก้่อน 
และตอ้งเพยีรพยายามถงึทีสุ่ดไวก้่อน ยิง่เราเหน็แลว้วา่เทวดาแมจ้ะมี
สว่นเสวยสุขนาน แต่กย็งัมวีนัหมด หมดแลว้กต็อ้งมาท าแบบน้ีอกี เรา
จงึมุง่หน้าในการบ าเพญ็ภาวนาเพราะเป็นเพยีงทางสายเดยีวทีจ่ะพา
เราไปสสูายพระอรยิะได ้ไมม่ทีางสายอื่น มแีต่การภาวนาเพือ่ความ
สงบของจติเทา่นัน้ ถา้จติสงบแลว้ ช านาญแลว้และมัน่คงแลว้ จติจะไม่
มหีนี ทุกลมหายใจเขา้ ทุกลมหายใจออก จติไมห่นี เราจะท างานท า
การอยูก่ต็าม จะพดูจะคุยกต็าม จติมคีวามรูอ้ยูเ่สมอ ไมไ่ดห้นีออกไป
ไกล จะอยูต่ลอด จะภาวนาเมื่อไรก าหนดไดท้นัทจีติจะลงวบูไปเลย 
หรอืน่ิงไปเลย ถา้จติเคยชนิกบัความสงบและไดร้บัผลของการปฏบิตัิ
ดว้ยความสงบไปแลว้ เราจะไปนัง่ท าความเพยีรทีไ่หนจะไมย่าก พอ
หลบัตา จติกจ็ะลงเลย จติจะไปท างานอยูภ่ายใน ไปรูอ้ยูข่า้งใน ไม่
ไดม้ารบัรูข้า้งนอกคอืไมส่มัผสักบัของภายนอก แมแ้ต่เสยีงทีจ่ะมา
รบกวนกต็าม  จตินัน้จะไมร่บัสมัผสั แมแ้ต่ความรอ้นบางอยา่งมา
กระทบ จติกย็งัไมร่บัสมัผสันัน้เพราะไปรูเ้ฉพาะตวัของเขาอยูข่า้งใน 
จติจะท างานของเขาอยูโ่ดยเฉพาะ สมควรแก่เวลาแลว้จงึจะออกมา 
 จติจะเกดิความรูพ้เิศษขึน้เรยีกวา่ ญาณ   ญาณและปญัญากจ็ะ
ผดุขึน้ คอืเขารูว้า่อนัน้ีเป็นอยา่งน้ี อนันัน้เป็นอยา่งนัน้ จติจะหาความ
จรงิในตวัเองและตรวจอยูใ่นสรรพางคร์า่งกายตวัเอง ตัง้แต่กระดกูทุก
ขอ้ ไสทุ้กขด พงุ อาหารใหม ่อาหารเก่า ขัว้ตบั ขัว้ปอด กระดกูสนั



  

หลงั น ้าเลอืด น ้าเหลอืง มนัจะส ารวจตรวจตราจนรูเ้หน็ในสกลกายเรา
น้ี ยิง่เหน็กย็ิง่รู ้ยิง่รูก้ย็ ิง่เหน็ เหน็ดว้ยความเป็นจรงิ เหน็เหมอืนกบัตา
เราเหน็ ความสวา่งในจติกเ็หมอืนกบัตาเราเหน็ เมื่อจติเหน็แลว้
จะตอ้งนึกวา่เรอืนรา่งของเราทีเ่ราอยูอ่าศยั เรากถ็อืวา่เป็นของทีส่วย
สดงดงาม เมื่อเราเขา้มาดจูรงิๆ มใิชเ่ป็นของทีส่วยสดงดงามเลย มนั
อยูใ่นของสกปรกโสโครกจรงิๆ มแีต่น ้าเลอืดน ้าเหลอืง น ้ามกู น ้าลาย  
ขีห้ ูขีต้า ขีเ้หงือ่ ขีไ้คล  เราอยูไ่ดโ้ดยยดึวา่เป็นเรา  และเป็นของของ
เรา เป็นของสวยของงาม เป็นของสะอาด ท าไมถงึอยูไ่ด ้ เมื่อจติเหน็
ในสกลรา่งกายทีเ่ราอยูอ่าศยัน้ีเป็นของสกปรก กจ็ะเกดิความเบื่อ
หน่าย เรามาหลงอยูไ่มรู่ก้ีภ่พกีช่าต ิไมใ่ชเ่ฉพาะแต่ชาตน้ีิ ชาตทิีผ่า่น 
มานัน้เรากอ็ยูอ่ยา่งน้ีมาหลายกปัหลายกลัป์ ท าไมถงึหลงมาอยูใ่น 
เรอืนรา่งอนัสกปรกอยา่งน้ี  กจ็ะเกดิไดม้คีวามสลดสงัเวชในตวัเอง 
นอกจากสกปรกโสโครกแลว้ยงัไมย่นืยงมัน่คง ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 
 เมื่อเราเหน็อยา่งน้ีแลว้เราจะไมห่ลง เรากไ็มย่ดึตดิ เราจะเกดิ
ความเบื่อหน่าย นิพพทิาญาณ คอืความเบื่อหน่ายดว้ยปญัญาการรู้
แจง้ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยความรูแ้ละความเหน็ของจติทีต่ ัง้มัน่เป็นสมาธติ่าง
จากเบื่อแบบอนิษฐารมณ์คอือารมณ์ทีไ่มพ่งึปรารถนา  เมื่อเบื่อกจ็ะ
หาทางออกจากทุกข ์ทางออกจากทุกขค์อืองคม์รรค มรรคปฏปิทา 
เสน้ทางกค็อืตวัปญัญา จติจะกา้วไปและหลุดไปเป็นอยา่งๆ จาก
วกิขมัภนวมิุตต ิ(ความหลุดพน้จากกเิลสดว้ยการขม่นิวรณ์ ๕  ไวด้ว้ย
อาํนาจของฌาน) ตทงัควมิุตต ิ(ความหลุดพน้จากกเิลสดว้ยอาํนาจ
ของวปิสัสนาญาณ) แลว้กจ็ะหลุดออกไปจนถงึสมุจเฉทวมิุตต ิ (ความ



  

หลุดพน้จากกเิลส ดว้ยการตดัขาด ดว้ยมรรคญาณ  กเิลสทีถู่กตดัขาด
ไปแลว้ยอ่มไมก่ลบัมาเกดิไดอ้กี) กจ็ะหลุดไปอยา่งแทจ้รงิ จติทีห่ลุด
ไปกด็ว้ยความเบื่อหน่าย ถา้ไมเ่บื่อหน่ายจะหลุดไปไดอ้ยา่งไร  จะเป็น
วมิุตตหิลุดจากความเป็นทุกข ์หลุดจากสิง่ทีเ่คยอยูอ่าศยัมาไดอ้ยา่งไร 
เมื่อมนัหลุดไปแลว้ พน้ไปแลว้ มนัไมย่อ้นกลบัมาอกี นตัถ ิ สนัต ิ ปะ
รงั  สุขงั  สุขอื่นนอกเหนือจากความสงบไมม่ ี จติทีว่า่หลุดไป  หลุดไป
จนถงึสนัต ิคอืความสงบ  ถงึสนัตแิลว้มนักส็งบแลว้กห็มด สนัตกิส็ุข 
จากนัน้จะเรยีกวา่อะไรกเ็รยีกเอา  จะเรยีกวา่นิพพานหรอืไมก่ต็ามแต่ 
กห็ลุดจากกเิลสตณัหา  มานะ  ทฎิฐ ิ ราคะ  โทสะ  โมหะ  อวชิชา  ก็
หลุดไปหมดแลว้ จะเป็น ญาณทสันะวสิุทธ ิคอืความหมดจดบรสิุทธิ ์
ดว้ยญาณอนัทีเ่กดิขึน้ในจติของตวัเอง เราจะเรยีกวา่อะไรกเ็รยีกเอา  
มนัหมดเรื่องสมมต ิไมม่สีมมุตบิญัญตัแิลว้ ความหมดแหง่สมมุตแิละที่
ไมไ่ดส้มมุตอิะไร ความไมม่อีะไรนัน้เองทีเ่ราเรยีกวา่นิพพาน ที่
พระพทุธเจา้หรอืนกัปราชญบ์ณัฑติทา่นวา่นิพพาน คอืมนัหลุดไป
หมด ไมม่อีะไรเหลอื ถา้เขา้ถงึขัน้นัน้แลว้จติมนัไมไ่ดส้มมุต ิ มนัไมไ่ด้
อวดอา้งและมนัไมไ่ดอ้วดดอีะไรเลย จะมเีฉพาะสนัตสิุข  คอืความสุข 
ในความสงบอนัทีห่ลุดพน้แลว้ดว้ยญาณทสันะวสิุทธ ิคอืญาณอนัวิ
สุทธไิดบ้งัเกดิขึน้แลว้ในมโนธาตุ มนัไมม่อีะไรเหลอื มแีต่ดวงปญัญา
คอืดวงธรรม นัน่แหละทา่นจงึไดเ้รยีกวา่ธรรมะคอืดวงปญัญาอนั
บงัเกดิขึน้ ทีว่า่เหน็ธรรมจะเหน็อยา่งน้ี  
 เมื่อจติอยูใ่นพทุโธ  แลว้มาสงบอยูใ่นสกลรา่งกาย  แลว้กจ็ะได้
เหน็ เทวดา อนิทร ์พรหม ยม ยกัษ์ ตอ้งเหน็ไปหมด ผา่นไปหมด  



  

เมื่อเหน็แลว้กผ็า่น มนัเลยของมนัไปเลย พอรูแ้ลว้วา่เทวดา อนิทร ์
พรหม ยม ยกัษ์ยงัมกีเิลสและยงัเสวยสุขเสวยทุกข ์คอืตอ้งมาเวยีน
วา่ยตายเกดิอยู ่เมื่อรูแ้ลว้กจ็งึไมไ่ดส้นใจ เรากจ็ะท าใหพ้น้สิง่เหลา่น้ี
อกี เวน้ไวแ้ต่ชวีติของเรามนัสัน้เทา่นัน้ คอืเราก าลงัจะไดด้มีนัจะมา
ตายก่อน เมื่อตายแลว้ผลบุญเรามกีต็อ้งไปเป็นพวกน้ี ถา้ชวีติของเรา
ยัง่ยนือยูแ่ละยงัดอียู ่เมื่อเหน็อยา่งน้ีแลว้จะไดร้บีกระท าความดขีอง
ตวัเองใหม้ากขึน้เพือ่จะไดใ้หจ้ติเลด็ลอดออกไปคอืหนีจากทุกข ์เมื่อ
ออกจากทุกขไ์ปแลว้และมองคนืหลงัทีเ่ราไดเ้ป็นมนุษยม์า นบัแต่เรา
เกดิมาจนปจัจุบนัทีเ่รามคีวามสุข เป็นความสุขทีไ่มม่อีะไร
เปรยีบเทยีบ ถา้จะยอ้นคนืกต็อ้งคดิสงัเวชในชวีติตวัเองทีป่ระกอบ
สมัมาอาชพีเลีย้งชพีมานัน้ทุกขย์ากขนาดไหน ดิน้รนกระเสอืกกระสน
ขนาดไหน ดิน้ไปตามความอยากของตวัเองและเมื่อไดม้าแลว้ตอ้งพบ
ความล าบากในผลทีเ่ราไดท้ ามาดว้ยความอยากนัน้ มนัจะเหน็วา่กเิลส
ตณัหาทีพ่าเราดิน้ถงึขนาดน้ี พาใหเ้รามทีุกขถ์งึขนาดน้ี มนัจะสงัเวช
ในชวีติตวัเอง และชาตกิ่อนๆกต็อ้งเป็นอยา่งน้ี  ถา้เป็นผูช้ายกต็อ้ง
เป็นหวัหน้าครอบครวั  ตอ้ง ดูแลคนในครอบครวั ตอ้งรบัผดิชอบ
ทัง้หมด ถา้เป็นแมบ่า้นกต็อ้งรบัผดิชอบในการดแูลสมบตัพิสัถาน  
แมก้ระทัง่ถงึสตัวท์ีจ่ะมาเกดิในเรา สมมุตวิา่เป็นลกู เราจะตอ้งดแูล
และรบัผดิชอบทัง้หมด ความทุกขย์ากทีเ่ราอยูค่รองเรอืนมา ทุกขย์าก
ขนาดไหน มนัทุกขอ์ยา่งมหนัต ์เปรยีบกบัความสุขในปจัจุบนัทีเ่ราสุข
อยูน้ี่มนัหา่งไกลกนัตัง้หลายโยชน์ เราจะสงัเวชในชวีติทีต่อ้งเกดิมา  
เมื่อเกดิความสงัเวชในชวีติของตวัเองทีเ่กดิมา  เรากพ็รอ้มทีจ่ะใหจ้ติ



  

หลุดพน้ไปจะไดร้บัความสุขอยา่งเตม็ที ่เมื่อจติไดร้บัความสุขอยา่ง
เตม็ที ่ถงึเราจะมคีวามสลดสงัเวชในชวีติตวัเอง ในชาตภิพของตวัเอง
กต็าม กถ็อืวา่ตวัเองหมดภาระแลว้ ทีจ่ะมาเป็นอยา่งน้ีอกีจะไมม่อีกี
แลว้ ถอืวา่พรหมจรรยเ์ราไดอ้ยูจ่บแลว้ กจิทีพ่งึท าเราไดท้ ามา
หมดแลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้งท าต่อไปอกี ถงึเราจะมคีวามสงัเวชกต็ามแต่
มนัหลุดไปแลว้ มนั ไมม่โีทษอะไร  มแีต่จะเสวยสุขจากความหลุดพน้
ของตวัเอง เราจะสมมุตเิป็นนิพพานหรอืไม ่ทา่นกไ็มไ่ดบ้งัคบัใหเ้รา
เรยีก คอืมนัไมม่สีมมุติ  สมมุตเิรา สมมุตเิขา สมมุตขิา้ว สมมุตขิอง 
สมมุตเิงนิ สมมุตทิอง ไมม่ ีมแีต่เฉพาะตวัของเราและวนัทีจ่ะตอ้งดบั
ไปเทา่นัน้ เมื่อดบัแลว้มนักแ็ลว้กนัไป โลกน้ีกล็ากนัเพยีงเทา่น้ี ทีจ่ะ
กลบัมาอกีไมม่แีลว้  เราจะสมมตอิะไรกแ็ลว้แต่ จะสมมุตวิา่เป็น
อรหนัตก์ว็า่ไป จะสมมุตวิา่ทา่นเป็นขณีาสพกว็า่ไป จะสมมุตวิา่ทา่น
เป็นอรยิบุคคลกส็มมุตไิป ทา่นไมไ่ดว้า่อะไรเลย  ไมม่กีารอวดอา้ง  
ไมม่กีารทีจ่ะเอาไปอา้งใคร ไมม่กีารทีจ่ะไปอวดใคร  ออ่นเหมอืนกบั
ส าล ีไมม่กีารแขง็กระดา้ง เคารพต่อพระธรรมวนิยั คอืมนัหมดมานะ
ทฎิฐแิลว้   
 ถา้จติของเราเขา้ถงึความหลุดไปดว้ยอ านาจแหง่คุณธรรม
ภายใน กเ็รยีกวา่วสิุทธเิทพ คอืเทพบรสิุทธิเ์พราะใจมนัหลุดไป
หมดแลว้ สมมตเิทพไดแ้ก่องคพ์ระราชามหากษตัรยิ ์ อุบตัเิทพ  เทพ
ก าเนิดเกดิเป็นเทวดาในสรวงสวรรคด์ว้ยอ านาจบุญญาธกิาร แต่เทพ
ทีเ่ป็นชัน้ยอดกค็อืวสิุทธเิทพ รกัขนัตุสพัพะเทวะตา เทวดาน้ีจะรกัษา
ทา่นใหม้ทีีส่ ิน้สุดคอืปลดทุกขใ์หเ้ราได ้สว่นอุบตัเิทพกเ็พยีงชว่ย



  

สนบัสนุนประคบัประคองความเป็นอยูข่องเราใหป้ราศจากอุปทัว ะ
อนัตรายบางอยา่ง หรอืชว่ยสนบัสนุนใ ห้เราบ าเพญ็ความดคีอืรกัษา
เราไว ้เมื่อเทวดารกัษาเรา เรากอ็ยูอ่ยา่งสบาย เหมอืนเทวดารกัษา
พระพทุธเจา้หรอืผูม้คีุณธรรม 
 ภะวะตุสพัพะมงัคะลงั   ขอสรรพมงคลจงมแีดท่า่น   ความเป็น
มงคลทัง้หมดมารกัษาพวกเรา นบัตัง้แต่เทวดาขัน้ตน้ จนถงึเทวดาขัน้
สุดยอดคอืวสิุทธเิทพ เรยีกวา่ความเป็นมงคลทัง้ปวงรกัษาเรา เมื่อ
รกัษาแลว้กห็มดทุกข ์เป็นวสิุทธเิทพไมม่ทีุกขอ์กีไมม่คีวามล าบากอกี  
ทา่นใหเ้ราพจิารณาตวัเองและพยายามประคบัประคองตวัเอง ถงึจะยงั
ไมห่มดทุกขก์ต็าม แต่ขอใหอ้ยูด่ว้ยความเป็นบุญกุศล  ใหบุ้ญกุศลเป็น
สมบตัขิองตวัเอง เพือ่เป็นบารม ีทานบารมกีด็ ีศลีบารมกีด็ ีเนกขมัมะ
บารมกีด็ ีใหม้าเป็นสมบตัขิองเรา และเราจะคอ่ยกา้วไปเป็นขัน้ๆ  
ตามอุปนิสยั ถอืวา่เป็นปจัจยัทีจ่ะสง่ใหเ้ราไปไดต้ามขัน้ตอน ตาม
ระยะๆ  จนกวา่วา่ทานบารมกีด็ ีศลีบารมกีด็ ีเนกขมัมะบารมกีด็ี  จะ
แก่กลา้สามารถทีจ่ะผลกัดนัและอุม้ชดูวงจติ ของเราน้ีใหพ้น้ไปจาก
โลกน้ี หรอืใหถ้งึซึง่ความเป็นอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณเหมอืนองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แมน้หากเรายงัไมส่ามารถใหส้ าเรจ็เสรจ็
สิน้ไปในชาตน้ีิ กข็อใหไ้ดถ้งึพระอรยิะ และมาปฏบิตัติ่ออกีไมก่ีช่าตกิ็
จงึส าเรจ็ หรอืหากตอ้งละจากรา่งกายน้ีก่อนจะถงึพระอรยิะ ดว้ย
อ านาจของการประพฤตเิทวธรรมและผลแหง่การบ าเพญ็ภาวนาก็
ขอใหม้สีวรรคส์มบตัเิป็นทีร่องรบั ไมต่อ้งไปสูอ่บายภมูอิกีเลย เอวงั.  
  



  

เจา้ภาพพิมพห์นงัสือและจดัท า ซีดี ธรรมะ  

 อ.สมชัย–ผศ.สณุี และคุณชินภัทร + คุณคชานน อษัฎายุธ 12,000

บาท 

 คุณแม่จ าลอง – คุณอรพินท ์– คุณประพิมพ์พร จ่ันเผือก 10,000 

บาท 

 คุณปรานี ฉันทาดิศัย ดาโลดม    10,000 

บาท 

 คุณชนัญญา-คุณพัลลภ-คุณภพพล-คุณพลภพ  เอยีวพันธ์     6,200 

บาท 

 คุณชนะ และครอบครัว ชนกโอวาท                     5,840 บาท 

 นพ.วิญญู – คุณสวุรรณา เอี่ยมชีรางกูร   5,000 บาท  

 คุณภีม – คุณจีรนันท ์ธงสนัติ และครอบครัว   5,000 บาท  

 ดร.บัญชร แก้วส่อง และครอบครัว    5,000 บาท  

 ผศ.ดร.อมร สวุรรณนิมิต     5,000 บาท  

 คุณปิยะรัตน์ ลีแสวงสขุ     3,000 บาท  

 ผศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง     3,000 บาท  

 คุณวิภาวดี และคุณวิภารัตน์ ฤทธชัิย และน้องนัทธี+น้องวิชยา 3,000 บาท  

 ดร.สริภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา–ดร.ค ารณ สนุัต;ิ คุณสพุจน์–คุณดารณุ ีเชี่ยวชาญวัฒนา;  

คุณเสร-ีคุณสภุาวด ีด.ช.สเุกษมและ ด.ช.สรวิชย์ ดาวด ี  2,500 บาท 

 ครอบครัวมนตรีกุล      2,500 บาท  

 คุณชมาภรณ์-คุณปรัชญา-คุณอรชยา จันทราภัย                  2,200 บาท 



  

 คุณประสทิธิ์ชัย-คุณอญัชุลี วีระยุทธวิไล   2,000 บาท 

 คุณปริษฐา วรวงศ์วสุ      2,000 บาท 

 คุณธารนท ีกฤตบุญญาลัย     2,000 บาท  

 คุณไทชิและคุณไทโย ฮาเซกาวา    2,000 บาท  

 ผศ.ปัญญาพล–คุณเกตุมณี ด.ช.ณัชวัศ ด.ช.ปองพล หอระตะ   2,000 บาท 

 คุณนันทพัิฒน์ บุญทวี     2,000 บาท  

 ลูกหลานคุณพ่อเงก็เจง็ แซ่ล้ิม และคุณแม่อุไร ชีวรักษ์สกุล 2,000 บาท  

 ลูกหลานคุณพ่อเปงย้ง แซ่เฮ้ง และคุณแม่ขางิ้ม แซ่ตั้ง  2,000 บาท  

 คุณอนุตร – คุณฐิติวรรณ นันทโพธเิดช   2,000 บาท  

 พระมหานภดล สริิวัฑฒโน     2,000 บาท  

 คุณอภิณชๅ – คุณจิตชนก แดนวังเดิม   1,500 บาท  

 ครอบครัวโรจนพานิช                  1,100 บาท 

 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล      1,000 บาท  

 คุณวิทวัส จารุจันทร      1,000 บาท  

 คุณเจตศุภางค์ เปล่งข า     1,000 บาท  

 คุณแม่สมุาลี ห่วงไธสง พร้อมลูกหลาน   1,000 บาท  

 คุณปิยะ จึงอนุวัตร      1,000 บาท 

 คุณประพันธ ์– คุณจิรายุ เกษมวุฒิ    1,000 บาท  

 คุณรสวรรณ เชาว์สวุรรณกจิและครอบครัว   1,000 บาท 

 กปัตันมนู อาษา                                       1,000 บาท 



  

 คุณทรรศนีย์-คุณชลินธร-คุณอทิธธิร  อศิรเสนา ณ อยุธยา   1,000 บาท 

 คุณวิเวียน +กปัตันสทุรรศ์ เดชกุญชร              1,000บาท 

 นายพิพากษา – นางพิศวาท ชุมแวงวาปี   1,000 บาท  

 นายสมศักด์ิ-นางจงดี; นายภาธร,น.ส.วิภาวี ภิรมย์ไชย  1,000 บาท  

 นายวิศิษฐ์ – นางสชุาดา ทองสมบูรณ์ พร้อมครอบครัว  1,000 บาท  

 นายสรุศักด์ิ-นางพรรณิภา และนายกกฤตวิทย์ ทองณรงค์ 1,000 บาท  

 คุณสภุาพร พันธุส์นิ และครอบครัว            900 บาท 

 น.ท.หญิงฉวีวรรณ กลิ่นบวัแก้ว+ร.ท.หญิง ภัทรพรรณ   เพช็ญไพศิษฏ ์  900 บาท 

 คุณสภุาพร กนัย์วุฒินนท ์                       800 บาท 

 คุณโฉมนิภา อุดมสนิกุล                          654 บาท 

 คุณทดัดาว มั่นดี                                 648 บาท 

 คุณสมพร จักรเพช็ร      600 บาท  

 คุณอนุชัย อชัญาวัฒน์                          600 บาท 

 คุณฐานิกา นิธวิาณิชย์                           600 บาท 

 คุณ ทศันา เลาหวิไล                             600 บาท 

 คุณเอก  ศรีรัตนารุ่งเรือง                      600 บาท 

 คุณกติติเฉลิม อาจศัตรู                              600 บาท 

 คุณศิริชัย ว่องสาธรกจิ                         600 บาท 

 คุณบุษกร-คุณ พรนภา สกิขมณฑล                   600 บาท 

 คุณปรัชญา จันทราภัย                                   600 บาท 



  

 อาจารย์มาลี  ศรีสดสขุ                    600 บาท 

 เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดขอนแก่น  530 บาท   

 คุณสรัุชฎา ศรีทนิ และคุณวัฒนา ปานอุทยั   520 บาท  

 ครอบครัวศรุติรัตน์วรากุลและญาติธรรม   520 บาท  

 รอ.สมนึก – นางสนิท แจ้งวิชา    500 บาท  

 คุณเรณ ู+ ปณิธ ิ– ปิยณัฐ องคนิกูล    500 บาท  

 คุณบัณฑติ กติติกรณ์ และครอบครัว    500 บาท  

 คุณแม่สวุรรณ สาคัมภีร์+พ.ท.วิชัย–คุณเพญ็ศรี สาค าภีร์ 500 บาท  

 คุณกมลทพิย์ คงประเสริฐอมร    500 บาท  

 ครอบครัวคงประเสริฐอมร     500 บาท  

 คุณวีรวงศ์ คงประเสริฐอมร     500 บาท 

 ครอบครัวสขุรองแพ่ง     500 บาท  

 ครอบครัวโสมนัส      500 บาท  

 นางซุ้ย แซ่ฉ่ัว      500 บาท  

 คุณก้องเกยีรติ กาญจนพันธุ ์    500 บาท  

 ผศ.ดร.เกยีรติ แสงอรุณและครอบครัว    500 บาท  

 คุณแม่องัมวย-ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล   500 บาท 

 คุณหยก ภัทรพงศ์ภัค                                     500 บาท 

 คุณนฤมล  ฉัตรนุกูลชัย                                   500 บาท 

 น.ต.หญิงนภารัตน์ โรหะทศัน์    500 บาท 



  

 คุณสมคิด-คุณนลินี พงษ์กล ่า                             500 บาท 

 คุณระพีพงษ์ กมลรุจิเรข     500 บาท  

 คุณจิระประภา ศิริสงูเนิน     500 บาท  

 คุณทศันีย์ วชิรโกวิทย์ และครอบครัว    500 บาท  

 คุณวันเพญ็  เหล่าศรีไพบูลย์                500 บาท 

 คุณวิลาวัลย์ พุ่มกล ่า      500 บาท  

 คุณอมรชัย ภมูิวิเศษ      500 บาท  

 น.ส.เพียงขวัญและน.ส.แพรวา สวุรรณนิมิต   500 บาท  

 รศ.อนุตร จ าลองกุล      450 บาท  

 คุณอนัญญา ภักดีโต                              300 บาท 

 คุณอนิทริา ดานะสถิตย์ฐาวร                    300 บาท 

 คุณเอกพงษ์-จารวี-พิชามญช์ สวุรรณอนิทร์                     300 บาท 

 คุณดวงดี ส ารวย       300 บาท  

 คุณนงเยาว์ ตั้งศิริ      300 บาท  

 คุณสวุรรณา+คุณธญัญลักษณ์+คุณชูชัย พงศ์โสภี  300 บาท  

 คุณปราณี – คุณศันสนีย์ พงศ์มณี    300 บาท 

 น.ส.อารีย์ ตัณฑเทศ      300 บาท  

 น.ส.จินดารัตน์ มณีเจริญ     300 บาท  

 นางภาวนา รักประสงค์     300 บาท  

 ผศ.ดร.สมจิตร - ผศ.ดร.งามนิจ อาจอนิทร์และครอบครัว   300 บาท 



  

 คุณโชติกา – อ.วชิราวุธ – ด.ญ.สายอกัษร  ธรรมวิเศษ  3 00 บาท 

 คุณไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย และครอบครัว   300 บาท 

 คุณอญัชณา กจิส่งเสริมกุล     300 บาท  

 น.ส.ศตมนต์ เกดิผล      300 บาท  

 คุณณัฐพงศ์ คุ้มวงศ์      300 บาท  

 คุณวลัยพันธ ์ปิยประภัสรานันท์    300 บาท 

 คุณอรรถพล รอดเจริญ และครอบครัว   250 บาท  

 คุณภัทร์นฤน สมุาวงศ์                                 240 บาท 

 น.ต.หญิง จีรภา สขุศักด์ิ+ครอบครัว    200 บาท  

 ดร.สมพร คนยงค์      200 บาท  

 ดร.ปล้ืมจิตต์ เตชธรรมรักข์     200 บาท 

 นางจ าเริญ มณีเจริญ      200 บาท  

 นางกานต์ชนก – นายสมคิด วิเชียรขจร   200 บาท  

 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ + ด.ญ.ภัทรวลัญชญ์ ไพบูลย์   200 บาท  

 คุณพรรณี  เสาวโรจน์                                     200 บาท 

 คุณศิริวรรณ     เอยีวพันธ์                                    200 บาท 

 คุณสวุณี  คันธพนิต                      200 บาท 

 คุณศลยา  สขุสอาด                      200 บาท 

 คุณนวลจันทร์  มัจฉริยกุล                  200 บาท 

 คุณชัชฎาภรณ์ สงัขกุล     120 บาท  



  

 คุณเขมากร มีผล      120 บาท  

 คุณแม่พร-คุณธรียุทธ พืชธญัญากจิ    100 บาท  

 รตต.ฟ้อน-นางสนีุย์-น.ส.สวุรรณี พินธุกนก   100 บาท  

 คุณสเุมธ-คุณจันทรา-วนพรรษ์-นโม ทา่นเจริญ  100 บาท  

 ร.ต.อ.เดชาธร ดีมี + คุณพรนิภา เอื้อบุญยะนันท ์ 100 บาท  

 น.ส.บังอร สดุมรรคา      100 บาท  

 น.ส.รัตนา รักประสงค์     100 บาท  

 นายวันดี รักประสงค์      100 บาท  

 คุณศศิธยาน์  กฤตยาพิมลพร     100 บาท  

 ผศ.ดร.ไพรัช ทาบสแีพรและครอบครัว    100 บาท 

 คุณฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา     100 บาท  

 คุณโกศล เรืองวงศ์วิทยา            100 บาท  

 ด.ช.ศิวกร เรืองวงศ์วิทยา     100 บาท  

 ด.ญ.ภัคจิรา เรืองวงศ์วิทยา     100 บาท  

 คุณส าลวน ช่ืนพิบูลย์      100 บาท  

 คุณถาวร ช่ืนพิบูลย์      100 บาท  

 คุณวนันพรณ์ ช่ืนพิบูลย์     100 บาท  

 คุณประชาบาล ช่ืนพิบูลย์     100 บาท  

 คุณปฏภิาณ แก้ววิเชียร     100 บาท  



  

 คุณนุสรา  วังทองชัยเจิญ                                 100 บาท 

 คุณกนกวรรณ มงคลพร                                   100 บาท 

 คุณเกศิณี  บุญรัตน์ประพันธ ์                100 บาท 

 น.ส. ธนัยพร พุ่มช้าง      100 บาท  

 นางมาลี นรัธกจิ      100 บาท  

 คุณอานนท-์คุณสทุธชิา  ธรรมสทิธริงค์             100 บาท     

 

 

 

หมายเหตุ ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 151,192.- บาท ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่าย

จัดท า ซีดี และค่าพิมพ์หนังสอืขออนุญาตน าสมทบ “ผ้าป่าสร้างอาคารรังสรัีกษา 

หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก” ตามค าสั่งของหลวงปู่ ฯ 

 

 

 
 


