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บทนาํ  

 
คนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังคือคนที่ประมาท 

คนเราชอบคิดว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของ
ศาสนา เป็นเรื่องทางพระที่เข้าใจยากและดูเหมือนจะ
ห่างไกลตัวเรานัก แต่ความจริงแล้วธรรมะก็คือความจริง  
ความถูกต้อง ท่ีเป็นหลักการดีๆในการปฏิบัติตนเพื่อ
ดํารงชีวิตของเรานั่นเองเราเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า...  

ชีวิตนี้คืออะไร?...  

เรากําลังวิ่งไล่ตามความสุขอยู่ใช่ไหม?... 

แล้วเราก็กําลังวิ่งหนีความทุกข์อยู่ใช่ไหม?... 

 ความสุขคืออะไร?... คือความสมหวังในทุกอย่าง...
ได้ในทุกสิ่งที่ตนปรารถนา...  

 

คาํอนุญาต 

 
 หนั งสือเล่มน้ีหลวงปู่ ท่านประสงค์แจกให้ เป็น 
ธรรมทานแก่พุทธบริษัทและผู้สนใจอย่างแท้จริงทุกท่าน  
ฉะนั้นหากท่านใดหรือคณะใดมีความประสงค์จะนําไป
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มีการเรียกร้องหรือ 
รับค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใดท้ังสิ้นกระทําได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ท่านก่อน เช่นเดียวกับหนังสือ
เล่มอื่นๆ ทุกๆ เล่มที่ได้เคยพิมพ์แจกจ่ายไปแล้ว 

 แต่หากเป็นการพิมพ์เพื่อจําหน่าย หรือมีค่าตอบแทน
ใดๆ หลวงปู่ท่านขอสงวนสิทธิ์ในทุกๆ เล่ม 
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มีสุขแล้วต้องมีทุกข์หรือไม่?... แล้วความทุกข์มัน
มาตอนไหน?... มาอย่างไร?... 

เมื่อเราได้ยินคําว่า “ทุกข์” เช่ือแน่ว่าทุกคนไม่มี
ใครปรารถนาอย่างแน่นอน ไม่อยากประสบพบเจอเลย... 
ไม่ว่าในเวลาใด... รูปแบบไหน... แต่ก็เป็นสิ่งท่ีน่าแปลก
คือ ไม่มีใครที่หนี “ความทุกข์” นี้พ้น  

 ความจริงก็คือ... เราทุกคนล้วนแต่จะต้องอยู่กับ
ความทุกข์ท้ังนั้น แต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง... บางคน
รู้จักทุกข์แล้วเพียรพยายามหาทางออกจากทุกข์ บางคน
มาถูกทาง แต่บางคนก็หลงทาง... บางคนไม่เคยรู้จักทุกข์  
เพราะชีวิตน้ีมีแต่ความสะดวกสบาย ราบรื่น สมหวัง  
สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน... ก็เลยไม่รู้ว่าจะหาทางออก
จากทุกข์ไปเพื่ออะไร 
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หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า “สิ่งที่ จําเป็นที่สุด
สําหรับชีวิต เม่ือต้องเผชิญกับความทุกข์ก็คือสติ  
ความรู้สึกตัว รู้ดีรู้ชั่ว รู้เหตุรู้ผล รู้จักตน เพราะสติ
เป็นที่พ่ึง เป็นมิตรแท้ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือเราในยาม
สุขและยามทุกข์ได้ตลอดไป” 

หนังสือ “สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธ
ของหลวงปู่” เล่มน้ีข้าพเจ้าได้รวบรวมบทความธรรมะ
ของพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ข้ึน 
เพื่อแจกเป็นธรรมทาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ท่ีอ่านหนังสือ
เล่มน้ี จะได้รับประโยชน์บ้าง มากน้อยตามภูมิรู้ภูมิธรรม
ของแต่ละบุคคล และดํารงตนให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ  
ละชั่ว สร้างแต่ความดี เพราะจิตใจที่รู้ระงับ รู้พิจารณา  
ย่อมนําพาชีวิตให้เดินทางผ่านวันคืนไปได้อย่างราบรื่น
มั่นคง 
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หากหนังสือเล่มน้ีมีข้อผิดพลาดในการรวบรวม
ประการใด โปรดอโหสิกรรมและขออย่าได้เป็นกรรมติด
ตัวข้าพเจ้าต่อไป ความสําเร็จและคุณค่าหนังสือเล่มน้ี 
มีข้ึนได้ด้วยการได้รับความเมตตาจากพระพิศาลญาณ
วงศ์และญาติธรรมหลายๆ ท่าน ท่ีให้ความร่วมมือแบ่ง
เบาภาระในทุกๆ ด้าน 

    

นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 

                            ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
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คาํอุทิศ  

 
อานิสงส์ ท่ีเกิดจากการสร้างและแจกหนังสือ 

“สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่” 
เป็นธรรมทานในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา 
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บูชาคุณ
ของพระธรรม บูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย 
บูชาคุณของพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) 
บูชาคุณบิดา-มารดา คุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
ท่ีมีมาในทุกภพทุกชาติ และอุทิศให้กับสามี บุตรธิดา 
ญาติสนิทมิตรสหาย เทพบุตรเทพธิดาผู้ปกป้องคุ้มครอง 
เปรต สัมภเวสี เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายของข้าพเจ้า 
และสรรพสัตว์ท้ังปวง จงอยู่เป็นสุข มีจิตวิญญาณเป็น
อิสระจากความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
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 ข้าพเจ้าอธิษฐานเอาอานิสงส์จากทานน้ี เป็นพลว
ปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงโลกุตตรธรรม  
สําเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังต้องเวียน
ตาย-เกิด ด้วยเหตุ-ปัจจัยยังไม่ถึงพร้อม ขอให้ข้าพเจ้า
ได้เกิดเฉพาะในสุคติภูมิ ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบ
กัลยาณมิตร มีสัมมาทิฏฐิ มีดวงตาเห็นธรรม ตราบจนเข้าสู่
พระนิพพานเทอญ 

 

นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 
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นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 

 

 

 

สารบัญ  

 

หน้า 

หลักของพระพุทธศาสนา ๑ 

ความสําคญัของการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอยู่ท่ีไหน ๒๕ 

ให้พิจารณาธาตุขันธ์ ๓๘ 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๗๙ 

บูชาพระคณุหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ๑๐๖ 
ปริศนาธรรมโบราณ ๑๐๙ 
ปริศนางานศพ ๑๑๑ 
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หลักของพระพุทธศาสนา 

 
  

 ก็ขอเจริญธรรม วันน้ีได้มีโอกาสมาพูดให้แก่ท่าน
ท้ังหลายที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง   

 ธรรมะคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวร
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านให้พิจารณา “พุทโธ”  
ให้มันรู้แจ้งเห็นจริง สัจธรรมท้ังหลาย ให้เราพากันรู้จัก
สิ่งไม่เกิดก็มี สิ่งไม่แก่ก็มี สิ่งไม่เจ็บก็มีนี่เรารู้จักสิ่งน้ีเกิด  
สิ่งนี้แก่ สิ่งนี้เจ็บ สิ่งนี้ตาย 

เราควรพิจารณาดูสิ่งใดไม่เกิด สิ่งใดไม่แก่ สิ่งใด 
ไม่เจ็บ สิ่งใดไม่ตาย เราอย่าไปนึกอื่น ให้นึกถึงดวงใจของ



2 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

เราเอาไว้ ผู้คิด ผู้นึก ท่ีมันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย  
เพราะเหตุใด   

เราตั้งสมาธิ พุทโธพุทโธพุทโธ ดวงใจของเราน่ิง
อยู่ภายใน มันไม่ส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลัง มันตั้งอยู่
จําเพาะตรงกลางๆ ผู้รู้นิ่งอยู่นั่นแหละ มันก็ไม่ตายแล้ว  
มันนิ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ตาย แล้วมันก็ไม่เกิด มันไม่เกิด
มันไม่แก่ แล้วมันไม่เจ็บ มันไม่เจ็บมันไม่ตาย มันไม่ตาย
มันก็ไม่ทุกข์   

พระพุทธเจ้าได้วางศาสนาส่ังสอนไว้ พระองค์ท่าน
สอนถึงเรื่องทาน ศีล สมาธิ ปัญญา นี่ เป็นหลักของ
พระพุทธศาสนา 

เราทั้งหลายก็ต้องการคุณงามความดี ความดีไม่ใช่อื่น 
ดีด้วยศีล ดีด้วยปัญญา ความงามในบาลีท่านบอกไว้ว่า 
อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง 
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กัลยา แปลว่า ความงาม งามเบ้ืองต้น ไพเราะ
เบื้องต้น   

เบื้องต้น คือ อะไร   

เบื้องต้นก็คือศีล ให้พากันรู้จักศีล   

ศีลคืออะไร   

ศีลไม่ ใ ช่ ฟ้า  อากาศ  ลม  ต้นไ ม้  ภู เขาเลากา  
บ้านเมือง กุฏิศาลา โบสถ์วิหาร วัดวาต่างๆที่เป็นศีล 

ศีลคือกาย วาจา ใจของเรา เราพากันสํารวมกาย
สํารวมใจให้เรียบร้อย เราไม่ทําโทษน้อยโทษใหญ่ท้ังกาย
ท้ังใจของเรา แล้วจะเกิดภพเกิดชาติไหนก็ตาม เราจะเป็น
คนเรียบร้อยเป็นคนงาม พระพุทธองค์ให้เราบําเพ็ญศีล  
สมาธิ ปัญญา เป็นหลักของพระพุทธศาสนา   

ศีลคือการรักษากาย รักษาวาจา รักษาใจของเรา  
ให้มันสงบเรียบร้อย เมื่อเรารักษากาย สํารวมใจ กาย  

เราเอาไว้ ผู้คิด ผู้นึก ท่ีมันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย  
เพราะเหตุใด   

เราตั้งสมาธิ พุทโธพุทโธพุทโธ ดวงใจของเราน่ิง
อยู่ภายใน มันไม่ส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลัง มันตั้งอยู่
จําเพาะตรงกลางๆ ผู้รู้นิ่งอยู่นั่นแหละ มันก็ไม่ตายแล้ว  
มันนิ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ตาย แล้วมันก็ไม่เกิด มันไม่เกิด
มันไม่แก่ แล้วมันไม่เจ็บ มันไม่เจ็บมันไม่ตาย มันไม่ตาย
มันก็ไม่ทุกข์   

พระพุทธเจ้าได้วางศาสนาส่ังสอนไว้ พระองค์ท่าน
สอนถึงเรื่องทาน ศีล สมาธิ ปัญญา นี่ เป็นหลักของ
พระพุทธศาสนา 

เราทั้งหลายก็ต้องการคุณงามความดี ความดีไม่ใช่อื่น 
ดีด้วยศีล ดีด้วยปัญญา ความงามในบาลีท่านบอกไว้ว่า 
อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง 
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วาจาของเราให้เรียบร้อย เราไม่ทําโทษน้อยใหญ่ท้ังทาง
กายและทางใจ แล้วเกิดมาอีกเราก็ไม่เกิดเป็นคนพิกล
พิการ  ถ้าเราเกิดมาอีก เราก็เกิดมาด้วยกายบริบูรณ์  
วาจาบริบูรณ์  ใจก็บริบูรณ์ เราต้องการอย่างน้ี เราต้อง
รักษาศีลไม่ใช่อื่น   

เรารักษากาย รักษาวาจา รักษาใจเพื่อให้ตัวของ
เราได้พ้นจากความตกทุกข์ได้ยาก ให้ตัวเราไม่วิกลวิการ  
ใจเราไม่วิกลวิการ รักษาตรงน้ีน่ีแหละเป็นหนทางท่ีจะ
ออกจากทุกข์ได้ ให้เราพากันทําตรงนี้   

 สมาธิเหตุไฉนเรียกว่ากรรมฐาน   

กรรม แปลว่า งานที่ทํา   

ฐานะ คือ ท่ีตั้ง   
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เวลานี้จิตเราตั้งอยู่ ณ สถานใด ในภูมิอันใด  
ในภพใด อยากรู้ต้องกําหนดจิตเข้านึกถึงภาวนาไป ให้
รู้จักหลักฐานของเรา จนทําจิตให้สงบอยู่ในกรรมฐาน   

ฐานท่ีตั้ ง น้ีพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ หลักของ
พระพุทธศาสนาก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องวัด  
สมาธิเป็นผู้ตั้งจิตมั่นในกาย ก็ลองตั้งดู จิตของเราต้ังมั่น
นั้นเป็นอย่างไร มันไม่ได้ส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลัง มัน
จําเพาะอยู่ท่ีรู้ ความรู้อยู่ตรงไหน เราก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้น  
เราไม่ต้องไปหาอะไร ดูสิ่งท่ีมีอยู่ มีอยู่ในดวงใจดวงจิต
ของเรา มันอยู่อย่างไรก็ดูอย่างนั้น เพื่อว่าจะให้เรารู้จัก
ความเป็นอยู่ของเรา มันเป็นสุขเราก็รู้จัก มันเป็นทุกข์เรา
ก็รู้จัก มันเฉยๆ เราก็รู้จักสมาธิ สมาธิคือว่างจากอารมณ์
สัญญาทั้งหมดเราก็รู้จัก จิตของเราตกอยู่ในช้ันใดภูมิใด
เราก็รู้จัก เช่นตกอยู่ในกามาวจรหรือพ้นจากกามาวจร
อย่างนี้เราก็รู้จัก   

วาจาของเราให้เรียบร้อย เราไม่ทําโทษน้อยใหญ่ท้ังทาง
กายและทางใจ แล้วเกิดมาอีกเราก็ไม่เกิดเป็นคนพิกล
พิการ  ถ้าเราเกิดมาอีก เราก็เกิดมาด้วยกายบริบูรณ์  
วาจาบริบูรณ์  ใจก็บริบูรณ์ เราต้องการอย่างน้ี เราต้อง
รักษาศีลไม่ใช่อื่น   

เรารักษากาย รักษาวาจา รักษาใจเพื่อให้ตัวของ
เราได้พ้นจากความตกทุกข์ได้ยาก ให้ตัวเราไม่วิกลวิการ  
ใจเราไม่วิกลวิการ รักษาตรงน้ีน่ีแหละเป็นหนทางท่ีจะ
ออกจากทุกข์ได้ ให้เราพากันทําตรงนี้   

 สมาธิเหตุไฉนเรียกว่ากรรมฐาน   

กรรม แปลว่า งานที่ทํา   

ฐานะ คือ ท่ีตั้ง   
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 สัมมาสมาธิคือการทําจิตให้เที่ยง อย่าให้มันไปก่อ
ภพก่อชาติ ก่อกรรมก่อเวรอะไร ขอให้ใจของมันสงบ  
เพราะมันเป็นสมาธิ ใจตั้งมั่น ตั้งเท่ียง ตั้งตรง ใจไม่
ง่อนแง่นคลอนแคลนไปในรูป ในกลิ่น ในรสสัมผัส
ท้ังหลายเหล่านั้น เวลามันจะไปน้ัน มันจะเท่ียวก่อภพก่อ
ชาติน้อยใหญ่ 

ดังนั้นจึงให้เราเข้าไปวดัดู เราเข้าสมาธิ เราตั้งใจให้
แน่วแน่ มันจะออกไปข้างหน้าเราก็รู้ มันจะไปข้างหลังเรา
ก็รู้ จะออกไปทางไหนเราก็รู้หมด เพราะว่าจิตของเราก็รู้
ตายไป นี่คือหัดทําสมาธิ เพื่อทําจิตของเราให้ต้ังมั่น   

ท่ีเราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ตั้งมั่น สิ่งไหนเป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกข์ สิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่
ตัวตน การทําใจให้ต้ังมั่นไม่หว่ันไหวเรียกสมาธิ เราจะหา
อะไรทําก็ต้องหาของท่ีเท่ียงที่แท้ ไม่ก็เอาของแปรผันยัก
ย้าย จึงต้องทําสมาธิ มันจึงจะรู้ เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญา  
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นั่งสมาธิน้อมเข้าไป เพ่งดูตัวรู้นั้น ความรู้มันไม่มีตัวไม่มี
ตน เป็นแต่ตัวรู้อยู่น้ัน เป็นแต่รู้อยู่อันเดียวเท่านั้น ผู้รู้เป็น
ของไม่ตาย และเป็นของไม่แตกไม่ทําลาย เป็นของไม่อด
ไม่จน เป็นของไม่ทุกข์ไม่ยากเป็นของไม่ลําบากไม่รําคาญ 

 คราวนี้เรามาพูดถึงปัญญา ความรู้นี่แหละเป็นของ
สําคัญ ท่ีเรียกว่า พุทธะ คือผู้รู้ เพราะเหตุน้ีเราก็มา
แสวงหาความรู้ เราต้องการความรู้ เราก็ทําความรู้นั้นอยู่  
ความรู้น้ีไม่ใช่มืด ไม่ใช่แจ้ง ไม่ใช่สว่าง ไม่ใช่หลง ความท่ีมัน
หลงเราก็รู้อยู่ มืดเราก็รู้อยู่ สว่างเราก็รู้อยู่ สุขมันก็รู้  
ทุกข์มันก็รู้อย่างน้ี เพราะฉะนั้นต้องกําหนดความรู้น้ีให้
เห็นจริงแจ้งประจักษ์จริงในตัวของเรา คือพุทธะ คือผู้รู้   

ความรู้แหละสําคัญมาก เราต้องเจริญให้ยิ่ง ทําให้ยิ่ง 
พิจารณาให้ยิ่ง กําหนดให้ยิ่ง ต้องเพ่งอยู่สิ่งเดียว พอเรา
กําหนดจิตน่ิงอยู่สิ่งเดียว แล้วโลกทั้งหลายมันก็จะระงับ
ดับไปท้ังหมด ภัยมันก็ดับหมด กิเลส ตัณหา ราคะ  

 สัมมาสมาธิคือการทําจิตให้เที่ยง อย่าให้มันไปก่อ
ภพก่อชาติ ก่อกรรมก่อเวรอะไร ขอให้ใจของมันสงบ  
เพราะมันเป็นสมาธิ ใจตั้งมั่น ตั้งเท่ียง ตั้งตรง ใจไม่
ง่อนแง่นคลอนแคลนไปในรูป ในกลิ่น ในรสสัมผัส
ท้ังหลายเหล่านั้น เวลามันจะไปน้ัน มันจะเท่ียวก่อภพก่อ
ชาติน้อยใหญ่ 

ดังนั้นจึงให้เราเข้าไปวดัดู เราเข้าสมาธิ เราตั้งใจให้
แน่วแน่ มันจะออกไปข้างหน้าเราก็รู้ มันจะไปข้างหลังเรา
ก็รู้ จะออกไปทางไหนเราก็รู้หมด เพราะว่าจิตของเราก็รู้
ตายไป นี่คือหัดทําสมาธิ เพื่อทําจิตของเราให้ต้ังมั่น   

ท่ีเราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ตั้งมั่น สิ่งไหนเป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกข์ สิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่
ตัวตน การทําใจให้ต้ังมั่นไม่หว่ันไหวเรียกสมาธิ เราจะหา
อะไรทําก็ต้องหาของท่ีเท่ียงที่แท้ ไม่ก็เอาของแปรผันยัก
ย้าย จึงต้องทําสมาธิ มันจึงจะรู้ เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญา  
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โลภะ โมหะ มันก็ดับไปเอง เพราะจิตน้ันไม่เป็นแล้ว ใคร
จะมาเป็นเล่า ภัยเวรมันก็ดับไปเอง ผู้นั้นไม่มีภัยแล้ว  
ภัยมันจะมาจากไหนเล่า ผู้นั้นไม่มีเวรแล้ว เวรมันจะมา
จากไหนเล่า ผู้นั้นไม่มีความช่ัว ความชั่วมันจะมาจากไหนเล่า 
ผู้นั้นไม่มีทุกข์ ทุกข์มันจะมาจากไหนเล่า มันมาแต่ผู้รู้
เท่านั้น ทําให้รู้เสียเดี๋ยวน้ี ให้แจ้งเสียเดี๋ยวน้ี ปัญญาก็จะ
เกิดจากสมาธินี่แหละ   

ถ้าเราตั้งหลักตั้งฐานได้แล้ว มันก็มีรากมีฐาน  
ปัญญาก็เกิดข้ึน พอจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้แล้ว นั่นเรียกว่า
ปัญญา จิตนิ่งมันก็รู้อีกแหละ นั่นเรียกว่าสติปัญญาอยู่
ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อ่ืนไกล ให้พากันเข้าใจ   

แต่น้ีต่อไปพากันหมั่นทําข้อปฏิบัติกันอยู่ เสมอ 
จงเพ่งพิจารณาให้มันรู้ เห็น ว่าพอเราจําแนกแจก 
สิ่งเหล่านั้นแล้ว จิตของเราก็เป็นหนึ่งอยู่ มันไม่มีคน ไม่มีตัว
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ไม่มีตนไม่มีผู้ไม่มีคนไม่มีบ้านไม่มีเมือง ไม่มีอะไรสักอย่าง 
จิตมันก็วางหมด พอจิตมันวางหมดก็ไม่มีอะไร ไม่มีภัยมีเวร   

พุทโธให้มันรู้ จิตของเราสงบ มีความเบิกบาน  
พุทโธเป็นผู้เบิกบาน พุทโธสว่างไสว พุทโธเป็นผู้รู้ สิ่งใด
เกิดข้ึนรู้ได้หมด ให้รู้เท่าทันสังขาร รู้เท่าทันวิญญาณ  
สังขารไม่เท่ียง วิญญาณมันก็ไม่เที่ยงทั้งหมด เราไม่ควร
ไปยึดถือเอาตัวเอาตน ถ้าไม่ยึดจิตของเรามันก็พ้นทุกข์
นะสิ เราไม่ไปสมมุติเราก็พ้น จิตของเราพ้นจากทุกข์ 
ถ้าเราไม่ว่าทุกข์ เราก็มีทุกข์มั้ยล่ะ อย่าไปว่า อย่าไป
สมมุติที่แท้เขาไม่มีทุกข์ไม่มียากอะไร เพียงแค่เราหลงอยู่
ในโลกสมมุติท้ังหมดท้ังสิ้น   

เมื่อเราอยู่ในโลกสมมุติทั้งหมดท้ังสิ้นแล้ว คําสอน 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์น้ัน เป็นเพียงอุบายให้คนทํา  
ให้คนท้ังหลายหันมาดูจิตนั่นเอง คําสอนของพระพุทธองค์

โลภะ โมหะ มันก็ดับไปเอง เพราะจิตน้ันไม่เป็นแล้ว ใคร
จะมาเป็นเล่า ภัยเวรมันก็ดับไปเอง ผู้นั้นไม่มีภัยแล้ว  
ภัยมันจะมาจากไหนเล่า ผู้นั้นไม่มีเวรแล้ว เวรมันจะมา
จากไหนเล่า ผู้นั้นไม่มีความช่ัว ความชั่วมันจะมาจากไหนเล่า 
ผู้นั้นไม่มีทุกข์ ทุกข์มันจะมาจากไหนเล่า มันมาแต่ผู้ รู้
เท่านั้น ทําให้รู้เสียเดี๋ยวน้ี ให้แจ้งเสียเดี๋ยวน้ี ปัญญาก็จะ
เกิดจากสมาธินี่แหละ   

ถ้าเราตั้งหลักตั้งฐานได้แล้ว มันก็มีรากมีฐาน  
ปัญญาก็เกิดข้ึน พอจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้แล้ว นั่นเรียกว่า
ปัญญา จิตนิ่งมันก็รู้อีกแหละ นั่นเรียกว่าสติปัญญาอยู่
ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อ่ืนไกล ให้พากันเข้าใจ   

แต่น้ีต่อไปพากันหมั่นทําข้อปฏิบัติกันอยู่ เสมอ 
จงเพ่งพิจารณาให้มันรู้ เห็น ว่าพอเราจําแนกแจก 
สิ่งเหล่านั้นแล้ว จิตของเราก็เป็นหนึ่งอยู่ มันไม่มีคน ไม่มีตัว
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มีมากมาย ก็เพราะกิเลสมีมากมาย แต่ทางท่ีดับทุกข์ได้ 
มีทางเดียว คือพระนิพพาน   

การที่ท่านท้ังหลายได้มีโอกาสมาประพฤติมา
ปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นน้ีมีน้อยนัก หากปล่อยโอกาส 
ให้ผ่านไป เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาติน้ี 
แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน 
เพื่อจะพบพระสัจธรรมอันเดียวกันน้ี   

ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว 
เราต้องรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาสอัน
ดีน้ีไป เพราะว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืม ความมืดมนย่อม
ครอบงําปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน   

เวลาภาวนาขอท่านท้ังหลายจงพยายามอย่าส่งจิต
ออกนอก ความรู้อะไรท้ังหลายทั้งปวงอย่าไปยึด ความรู้
ท่ีเราเรียนกับตํารับตํารา หรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอา
มายุ่งเลย ให้เราตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วก็เวลา 
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ภาวนาไปให้มันรู้ รู้จากจิตของเราน่ันแหละ ว่าจิตของเราสงบ
เราจะรู้เอง ต้องภาวนาให้มากๆ เมื่อเราภาวนามากๆ เข้า  
เวลามันจะเป็น จะเป็นของมันเอง ความรู้อะไรๆ ให้มัน
ออกจากจิตของเรา ความรู้ที่ออกจากจิตท่ีสงบนั่นแหละ  
เป็นความรู้ที่ลึกซ้ึงถึงที่สุด ให้มันรู้ออกจากจิตน่ันแหละ
มันดีคือจิตมันสงบ ทําจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียว อย่าส่ง
จิตออกนอก ให้จิตอยู่ในจิต แล้วให้จิตภาวนาเอาเอง 
ให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธ อยู่นั่นแหละ แล้วพุทโธ
นั่นแหละจะผุดข้ึนในจิตของเรา เราจะได้ รู้จักคําว่า 
“พุทโธ” นั้นเป็นอย่างไร แล้วรู้เองเท่านั้นแหละ ไม่มีอะไร
มากมาย   

การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น จะเริ่มต้น
โดยวิธีไหนก็ได้ เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว 
ท่ีท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนว เพราะจริตของคนไม่
เหมือนกัน จึงต้องมีวัตถุสีแสงและคําสําหรับบริกรรมเช่น 
พุทโธ สัมมา อะระหัง ยุบหนอพองหนอ เป็นต้น เพื่อจุดใด

มีมากมาย ก็เพราะกิเลสมีมากมาย แต่ทางท่ีดับทุกข์ได้ 
มีทางเดียว คือพระนิพพาน   

การที่ท่านท้ังหลายได้มีโอกาสมาประพฤติมา
ปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นน้ีมีน้อยนัก หากปล่อยโอกาส 
ให้ผ่านไป เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาติน้ี 
แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน 
เพื่อจะพบพระสัจธรรมอันเดียวกันน้ี   

ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว 
เราต้องรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาสอัน
ดีน้ีไป เพราะว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืม ความมืดมนย่อม
ครอบงําปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน   

เวลาภาวนาขอท่านท้ังหลายจงพยายามอย่าส่งจิต
ออกนอก ความรู้อะไรท้ังหลายทั้งปวงอย่าไปยึด ความรู้
ท่ีเราเรียนกับตํารับตํารา หรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอา
มายุ่งเลย ให้เราตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วก็เวลา 
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จุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน เมื่อจิตรวมสงบแล้ว คําบริกรรม
นั้นก็จะหลุดหายไปเอง แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รถเดียวกัน
คือมีวิมุตติ มีแก่น มีปัญญาอย่างยิ่ง   

เคยพูดเรื่องศีลไปแล้วว่า ศีลคือปกติ ปกติท่ีจิตอยู่
ปราศจากโทษ เป็นจิตท่ีมีเกราะกําบังป้องกันการกระทํา
ช่ัวทุกอย่าง   

สมาธิเกิดข้ึนได้นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
รักษาศีล คือจิตที่มีความมั่นคง มีความสงบเป็นพลังท่ีจะ
ทําส่งต่อไปอีก 

ปัญญาคือผู้รู้ คือจิตท่ีมันว่าง เบาสบาย รู้แจ้งแทง
ตลอดตามความเป็นจริงอย่างไร   

วิมุตติคือจิตที่เข้าถึงความว่าง   

จากความว่างก็คือละความสบาย เหลือแต่ความ
ไม่มีไม่เป็น ไม่มีความคิดอยู่เลย   
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ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงชาติ
หน้า ชาติหลัง หรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ ขอให้เราต้ังใจ
ปฏิบัติให้ตรง อันมีศีลสมาธิปัญญา อย่างแน่ๆ  ก็พอ   

ถ้าสวรรค์มีจริงถึง ๑๖ ช้ันตามตํารา ผู้ปฏิบัติดี
แล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตัวเองไปโดยลําดับ หรือ 
ถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลย ผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะน้ีก็ย่อม
ไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่อย่างเป็นผู้มีความสุข เป็นมนุษย์
ช้ันเลิศ   

การฟังจากคนอ่ืน การค้นคว้าจากตํารับตําราน้ัน  
ไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้ ต้องเพียรปฏิบัติ ทําวิปัสสนาให้แจ้ง 
ความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง   

แต่ถ้าเจริญจิตไม่ถึงอธิจิต อธิปัญญาแล้ว ย่อมเสื่อม
ลงได้เสมอ เพราะยังไม่ถึงโลกุตตรภูมิ   

ท่ีจริงพระอรหันต์ท้ังหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลย 
เพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์ ๕ แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาท  

จุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน เมื่อจิตรวมสงบแล้ว คําบริกรรม
นั้นก็จะหลุดหายไปเอง แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รถเดียวกัน
คือมีวิมุตติ มีแก่น มีปัญญาอย่างยิ่ง   

เคยพูดเรื่องศีลไปแล้วว่า ศีลคือปกติ ปกติท่ีจิตอยู่
ปราศจากโทษ เป็นจิตท่ีมีเกราะกําบังป้องกันการกระทํา
ช่ัวทุกอย่าง   

สมาธิเกิดข้ึนได้นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
รักษาศีล คือจิตที่มีความมั่นคง มีความสงบเป็นพลังท่ีจะ
ทําส่งต่อไปอีก 

ปัญญาคือผู้รู้ คือจิตท่ีมันว่าง เบาสบาย รู้แจ้งแทง
ตลอดตามความเป็นจริงอย่างไร   

วิมุตติคือจิตที่เข้าถึงความว่าง   

จากความว่างก็คือละความสบาย เหลือแต่ความ
ไม่มีไม่เป็น ไม่มีความคิดอยู่เลย   
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หยุดการปรุงแต่งมันก็จบแค่น้ี เหลือแต่บริสุทธ์ิ สะอาด  
สว่าง ว่าง เป็นสูญตา   

เมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้ว พระองค์ดับ
เวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่น หรือวิธีจิตอันปกติของมนุษย์  
ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะ ไม่ถูกภาวะอ่ืนใด 
มาครอบงําอําพรางให้หลงใหลใดๆ ท้ังสิ้น เป็นภาวะแห่ง
ตนเองอย่างบริบูรณ์ ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสูญตา  
หรือจักรวาลเดิมท่ีเรียกว่าพระนิพพาน อย่างใดอย่างหน่ึง 
ก็ได้ เราปฏิบัติมากเ็พื่อเข้าถึงภาวะอันนั้น   

การปฏิบัติทั้งหลาย ท่ีเราพยายามปฏิบัติก็เพื่อจะ
ใช้ในเวลาน้ีเท่านั้น คือเมื่อถึงเวลาท่ีจะตาย ให้เราทําจิต
ให้เป็นหนึ่ง แล้วหยุดเพ่งปล่อยวางทั้งหมด ให้เราคิดว่า  
สมบัติพัสถานท้ังหลายมันมีประจําอยู่ในโลกน้ีมาแล้ว
อย่างสมบูรณ์ ผู้ ท่ีขาดปัญญาและไร้ความสามารถ 
ก็ไม่อาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้น ย่อม
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ครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลําบากขันธ์ ส่วนผู้มี
ปัญญา มีความสามารถ ย่อมแสวงหายึดสมบัติของโลก
ไว้ได้อย่างมากมาย หาของอํานวยความสะดวกสบายแก่ตน
ได้ทุกกรณี   

ส่วนพระอริยเจ้าท่านท้ังหลายนั้น ท่านพยายาม
ดําเนินตัวเองเพื่อออกจากสิ่งเหล่าน้ีทั้งหมดไปสู่สภาวะ
แห่งความไม่มีอะไรเลย   

ในทางโลกมีสิ่งท่ีมี ส่วนในทางธรรมมีสิ่งท่ีไม่มี  
เมื่อเราแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่ง 
ท้ังปวงได้แล้ว จิตก็จะหมดพันธะกับเรื่องโศก รูป เสียง  
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะดีหรือเลว มันอยู่กับจิตที่ออกไป
ปรุงแต่งท้ังนั้น แล้วจิตท่ีขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิด 
เมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อํานาจของเครื่องร้อยรัด
ท้ังหลาย ท้ังทางกายและทางใจ   

หยุดการปรุงแต่งมันก็จบแค่น้ี เหลือแต่บริสุทธ์ิ สะอาด  
สว่าง ว่าง เป็นสูญตา   

เมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้ว พระองค์ดับ
เวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่น หรือวิธีจิตอันปกติของมนุษย์  
ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะ ไม่ถูกภาวะอ่ืนใด 
มาครอบงําอําพรางให้หลงใหลใดๆ ท้ังสิ้น เป็นภาวะแห่ง
ตนเองอย่างบริบูรณ์ ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสูญตา  
หรือจักรวาลเดิมท่ีเรียกว่าพระนิพพาน อย่างใดอย่างหน่ึง 
ก็ได้ เราปฏิบัติมากเ็พื่อเข้าถึงภาวะอันนั้น   

การปฏิบัติทั้งหลาย ท่ีเราพยายามปฏิบัติก็เพื่อจะ
ใช้ในเวลาน้ีเท่านั้น คือเมื่อถึงเวลาท่ีจะตาย ให้เราทําจิต
ให้เป็นหนึ่ง แล้วหยุดเพ่งปล่อยวางทั้งหมด ให้เราคิดว่า  
สมบัติพัสถานท้ังหลายมันมีประจําอยู่ในโลกน้ีมาแล้ว
อย่างสมบูรณ์ ผู้ ท่ีขาดปัญญาและไร้ความสามารถ 
ก็ไม่อาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้น ย่อม
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อันโทษทัณฑ์ทางกายอาจมีคนอ่ืนช่วยปลดปล่อย
ได้บ้าง ส่วนโทษทางใจนั้นมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัด
ไว้น้ัน ต้องรู้จักปล่อยตนตัวเองด้วยตัวเอง พระอริยเจ้า
ท้ังหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้ง ๒ ทางคือความทุกข์จึง
ครอบงําไม่ได้ ไม่มีใครตัดให้ขาดได้ มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมัน
ก็ดับไปเอง   

ส่วนเรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศึกษาอ่านตํารับตํารา
ให้เข้าใจ ให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิด 

ส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากๆ บางคนก็จะมีวิตก
วิจารมาก จึงไม่ต้องอ่านมากก็ได้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอา
เพียงอย่างเดียวพอ ให้เรายึดหลักธรรมที่แท้จริง นั่นคือ
จิตท่ีกําหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง เมื่อเราเข้าใจ
จิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว นั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม   

แม้ท่ีว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ช่ัวขณะหนึ่งนั้น ถ้าเรา
สังเกตจิตไม่ดี หรือสติไม่สมบูรณ์เต็มท่ีแล้ว ก็อาจเป็นได้
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ว่าละจากอารมณ์หยาบไปอยู่กับอารมณ์ละเอียดก็ได้  
จึงต้องหยุดความคิดทั้งปวงเสีย แล้วปล่อยจิตให้ต้ังอยู่
บนความไม่มีอะไรเลย   

ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ขอให้ท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆ  
ไม่ต้องอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัว
ไม่มีตน หาที่ตั้งไม่ม ีหาที่เปรียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง   

เวทนากับร่างกายน้ัน มันอยู่กันตามธรรมชาติของมัน 
แต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย ท่านองค์ไหนมีภูมิธรรมแค่ไหน 
ก็อยู่กับภูมิธรรมนั้น   

เพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายที่ประพฤติ
ปฏิบัตินั้น ขอให้ท่านจงพยายามรักษาศีล ศีลนั้นไม่ใช่ว่า
ทําไม่ทําอะไรเลยแล้วเป็นศีลได้ ศีลน้ันมีหลายขั้นตอน   

ศีลท่ีว่ามีหลายขั้นตอนนั้น คือศีลของปุถุชนก็อย่างหนึ่ง 
ศีลในอริยมรรคก็อย่างหนึ่ง   

อันโทษทัณฑ์ทางกายอาจมีคนอ่ืนช่วยปลดปล่อย
ได้บ้าง ส่วนโทษทางใจนั้นมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัด
ไว้น้ัน ต้องรู้จักปล่อยตนตัวเองด้วยตัวเอง พระอริยเจ้า
ท้ังหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้ง ๒ ทางคือความทุกข์จึง
ครอบงําไม่ได้ ไม่มีใครตัดให้ขาดได้ มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมัน
ก็ดับไปเอง   

ส่วนเรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศึกษาอ่านตํารับตํารา
ให้เข้าใจ ให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิด 

ส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากๆ บางคนก็จะมีวิตก
วิจารมาก จึงไม่ต้องอ่านมากก็ได้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอา
เพียงอย่างเดียวพอ ให้เรายึดหลักธรรมที่แท้จริง นั่นคือ
จิตท่ีกําหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง เมื่อเราเข้าใจ
จิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว นั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม   

แม้ท่ีว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ช่ัวขณะหนึ่งนั้น ถ้าเรา
สังเกตจิตไม่ดี หรือสติไม่สมบูรณ์เต็มท่ีแล้ว ก็อาจเป็นได้
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ศีลของปุถุชนนั้นต้องมีสมาทาน ต้องมีวิรัติเจตนา
เป็นเครื่องงดเว้น 

ศีลในอริยมรรคทีแรกก็เป็นศีลของปุถุชนนั้นเอง  
เมื่อมีการสํารวมระวังดีแล้ว จิตของเราจะก้าวข้ึนสู่
อริยมรรคอริยผล ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลไปด้วย    

สังวรการสํารวมอินทรีย์ การละความช่ัวทุจริต
ออกจากกาย ออกจากวาจาและจากใจก็มีข้ึนด้วยองค์
อริยมรรคนั้นๆ   

เหมือนเราจะข้ึนบันได เราต้องก้าวข้ึนบันไดข้ันแรกก่อน 
จึงจะก้าวขึ้นข้ันต่อๆ ไป เมื่อจิตของเราเหมือนกัน ก้าวขึ้น
สู่กระแสธรรมอย่างน้ีแล้ว ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผล
อย่างน้ีแล้ว การสมาทานก็ไม่มีวิรัติเจตนางดเว้นก็ไม่มี  
การสังวรระวังก็ไม่มี บรรดาสรรพกิจกิเลสน้อยใหญ่
ท้ังหลาย ซึ่งมีอวิชชาคือความโง่เป็นมูลรากอันเปรียบ
ด้วยข้าศึกน้อยใหญ่ นายทัพ นายกองและจอมจักรพรรดิ
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ท่ีสงบนิ่งเป็นอนุสัยอยู่ในจิตอันเปรียบเทียบด้วยฐานทัพ
ใหญ่นั้น เมื่อถูกสติปัญญาอันมีกําลัง ซึ่งเกิดพร้อมด้วย
สัมปยุตตธรรมเป็นเอกสมังคีฆ่าประหัตประหารเช่นน้ีแล้ว 
ก็จะถูกกําจัดถูกทําลายไปจนหมดสิ้น ไม่มีเช้ือท่ีจะนําไป
เกิดในภพใหม่ต่อไป เหมือนไฟท่ีหมดเช้ือดับมอดไปไม่มี
อะไรเหลืออยู่ฉันนั้น จิตประเภทน้ีเขาได้กล่าวไว้ว่า  
เมื่อจิตประเภทน้ีนั้น ส่วนที่จิตท่ีถูกสติปัญญาฟอกจน
หมดกิเลสส่วนหยาบแล้ว เหลืออยู่เฉพาะกิเลสส่วนที่เป็น
อนุสัยท่ีเคยพูดให้ทุกคนฟังว่า ในสังโยชน์ ๑๐ นั้น อนุสัย
คือด่านสุดท้ายท่ีเรียกว่าอวิชชา คือความโง่อันนอนเนื่อง
อยู่ในกิเลสยิ่งกว่ามนุษย์คนไหนจะรู้ได้ อันน้ีสําคัญมาก  
เพราะว่ากิเลสส่วนละเอียดน้ันมันนอนสงบนิ่งอยู่ในสันดาร  
ยังไม่ถูกกระทบอยู่ตราบใด มันก็จะสงบนิ่งอยู่ตราบน้ัน  
จิตประเภทน้ีที่พระบาลีได้กล่าวไว้ว่า ประภัสสร มิทัง  
ภิกขเว จิตตัง พระบาลีเรียกสภาวะจิตท้ังสองนั้นต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด   

ศีลของปุถุชนน้ันต้องมีสมาทาน ต้องมีวิรัติเจตนา
เป็นเครื่องงดเว้น 

ศีลในอริยมรรคทีแรกก็เป็นศีลของปุถุชนน้ันเอง  
เมื่อมีการสํารวมระวังดีแล้ว จิตของเราจะก้าวข้ึนสู่
อริยมรรคอริยผล ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลไปด้วย    

สังวรการสํารวมอินทรีย์ การละความช่ัวทุจริต
ออกจากกาย ออกจากวาจาและจากใจก็มีข้ึนด้วยองค์
อริยมรรคนั้นๆ   

เหมือนเราจะข้ึนบันได เราต้องก้าวข้ึนบันไดข้ันแรกก่อน 
จึงจะก้าวขึ้นข้ันต่อๆ ไป เมื่อจิตของเราเหมือนกัน ก้าวขึ้น
สู่กระแสธรรมอย่างน้ีแล้ว ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผล
อย่างน้ีแล้ว การสมาทานก็ไม่มีวิรัติเจตนางดเว้นก็ไม่มี  
การสังวรระวังก็ไม่มี บรรดาสรรพกิจกิเลสน้อยใหญ่
ท้ังหลาย ซึ่งมีอวิชชาคือความโง่เป็นมูลรากอันเปรียบ
ด้วยข้าศึกน้อยใหญ่ นายทัพ นายกองและจอมจักรพรรดิ
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ภาวะจิตดวงแรกท่ีท่านใช้คําว่า วิมุตติจิต หมายความว่า
จิตที่หลุดพ้น ท่านขยายคําว่า วิมุตติจิตเข้าไปว่า ได้แก่จิต
ท่ีหลุดพ้นจากอาสวะท่ีเนื่องด้วยกาม จิตท่ีหลุดพ้นจาก
อาสวะท่ีเนื่องด้วยภพน้อยใหญ่ จิตท่ีหลุดพ้นจากอาสวะ
ท่ีเนื่องด้วยอวิชชา คงจะเป็นจิตประเภทน้ีท่ีบงการ
กรรมฐานท่านเรียกว่าฐีติภูตะ ธรรมท้ังหลายไหลมาจากเหตุ 
กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุอันหน่ึง ใจก็เป็น
เหตุ อันหนึ่ง กายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง 
วจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง มโนทุจริตก็เป็น
เหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง การละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่ง
บุญอย่างหน่ึง การละวจีทุจริตก็เป็นเหตุบุญอย่างหน่ึง 
การละมโนทุจริตก็เป็นเหตุบุญอย่างหนึ่ง   

ทางของบุญของบาปเหล่าน้ี มันมีอยู่ในตัวของเรา
นี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน เราก็เอามาสร้างเอามาสะเอามาสมเอา 
ขอให้เราอย่ามัวเมาในอดีต ในอนาคต อดีตก็เป็นธรรมเมา  
อนาคตก็เป็นธรรมเมา มีแต่ปัจจุบันเท่าน้ันที่เป็นธรรมา   
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เพราะฉะน้ันแล้ว ธรรมาเมื่อมันเกิดข้ึน จิตของเรา
ดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบัน ตัดตัณหา 
ตัดกิเลส ตัดมานะทิฏฐิ ตัดความยึดมั่นถือม่ันของตนให้
เสร็จลง ให้สงบ ให้มันเกิดขึ้น   

อดีตมันล่วงไปแล้วไม่ต้องไปคํานึงนึกถึง ถือเอา
บุญเอาบาปในปัจจุบัน เราทําบุญทําบาป บุญบาปอันน้ี
แหละมันจะพาเราหมุนไปในปัจจุบัน อดีตผ่านไปแล้ว
เป็นมาแล้วอย่าไปคํานึงถึงเอามาเป็นอารมณ์ อดีต  
อนาคต ตัดออกไปให้หมด อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็น
ท่ีพึ่งของตน ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ตลอดชีวิต 
ยึดเอาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นอารมณ์ของใจ อย่าให้มัน
เกิดขึ้นกิเลสตัณหาทั้งหลาย   

เมื่อกิเลสตัณหามันเกิดข้ึน อนาคต อดีตที่มันผ่านมา
ให้เราพยายามตัดอดีต ตัดอนาคตลงให้หมด จนจิตของ
เรามันจะนิ่งอยู่ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน  

ภาวะจิตดวงแรกท่ีท่านใช้คําว่า วิมุตติจิต หมายความว่า
จิตที่หลุดพ้น ท่านขยายคําว่า วิมุตติจิตเข้าไปว่า ได้แก่จิต
ท่ีหลุดพ้นจากอาสวะท่ีเนื่องด้วยกาม จิตท่ีหลุดพ้นจาก
อาสวะท่ีเนื่องด้วยภพน้อยใหญ่ จิตท่ีหลุดพ้นจากอาสวะ
ท่ีเนื่องด้วยอวิชชา คงจะเป็นจิตประเภทน้ีท่ีบงการ
กรรมฐานท่านเรียกว่าฐีติภูตะ ธรรมท้ังหลายไหลมาจากเหตุ 
กายก็เป็นเหตุอันหน่ึง วาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ใจก็เป็น
เหตุ อันหนึ่ง กายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง 
วจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง มโนทุจริตก็เป็น
เหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง การละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่ง
บุญอย่างหน่ึง การละวจีทุจริตก็เป็นเหตุบุญอย่างหน่ึง 
การละมโนทุจริตก็เป็นเหตุบุญอย่างหนึ่ง   

ทางของบุญของบาปเหล่าน้ี มันมีอยู่ในตัวของเรา
นี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน เราก็เอามาสร้างเอามาสะเอามาสมเอา 
ขอให้เราอย่ามัวเมาในอดีต ในอนาคต อดีตก็เป็นธรรมเมา  
อนาคตก็เป็นธรรมเมา มีแต่ปัจจุบันเท่าน้ันที่เป็นธรรมา   
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เห็นรู้แจ้งในปัจจุบัน ตั้งความสัจลงไปเลยว่า เวลาน้ีเรา
ทําจิตทําใจให้สงบ อย่าไปคิดถึงอนาคต อดีตผ่านไปแล้ว  
เอาปัจจุบันน้ีแหละเป็นท่ีตั้ง อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย  
นิโรจน์และมรรค ทุกข์คือความทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง  
สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ตัณหามักจะเกิดในปัจจุบัน  
เกิดข้ึนทางกาย เกิดข้ึนทางวาจา เกิดข้ึนทางใจ สังขาร
กับสมุทัยน้ีเป็นอันเดียวกัน เวลากําหนดจิตเข้าไปจึงจะ
เห็นนึกถึงภาพคนนั้นภาพคนน้ีจนบางคร้ังนอนไม่หลับ  
ทุกข์ก็เกิดข้ึนตรงน้ี สมุทัยก็เกิดข้ึนตรงน้ี นิโรธคือความ
ดับทุกข์ก็เกิดอยู่ท่ีนี่เหมือนกัน เกิดอยู่ท่ีนี่หมด ไม่ได้เกิด
จากที่อ่ืน   

แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว พิจารณาให้รู้แจ้ง ตั้งอยู่ในศีล  
ตั้งอยู่ในธรรม   

ศีลคือการนําความช่ัวออกจากกายจากใจของเรา  
นําความผิดออกจากกายจากใจของเรา เป็นท่ีตั้งของมรรค  
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เป็นหนทางที่จะทําให้ความทุกข์ท้ังหลายสิ้นสุดไป ให้รู้
เหตุของความทุกข์ ทางดับทุกข์ท้ังหลายทั้งปวง   

สติท่ีรู้เท่าทัน คิดข้ึนเรื่องใดก็ตาม คิดท่าใดก็ดับ 
ถ้ามีสติ พร้อมกับปรุงข้ึน-ดับ ปรุงข้ึน-ดับ เรียกว่าสติพร้อม 
คิดไปก็หลงไปลืมไปแปลว่าไม่มีสต ิ  

ถ้ามีสติแล้วคิดร้ายก็ดีคิดดีก็ดี รู้พร้อมกันท้ังหมด  
สติรู้พร้อมกันดับลงทันทีน่ันแหละ ตัวสตินี้สําคัญมาก   

ถ้ามีสติก็มีปัญญาพร้อมกัน คิดข้ึนรู้พร้อมกัน คิดดี
ก็ตามคิดช่ัวก็ตาม หลงก็ตาม โกรธก็ตาม คิดแล้วข้ึนมา 
มีสติมันก็ดับไปทันที ไม่ต้องไปคุมมัน   

มีสติแล้วจะมีปัญญา เมื่อไม่มีสติก็จะเผลอ เผลอ
แล้วก็จะหลงไป ตัวสติครั้นเกิดข้ึนพร้อมกันทุกเมื่อแล้ว  
เมื่อเวลามันเกิดข้ึนพร้อมกันคราวใดจะดับพร้อมๆ กัน  
ถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่ดับ ไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร
จะเอาแต่ความสําเร็จให้ได้เหลวไหลไปเสีย   

เห็นรู้แจ้งในปัจจุบัน ตั้งความสัจลงไปเลยว่า เวลาน้ีเรา
ทําจิตทําใจให้สงบ อย่าไปคิดถึงอนาคต อดีตผ่านไปแล้ว  
เอาปัจจุบันน้ีแหละเป็นท่ีตั้ง อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย  
นิโรจน์และมรรค ทุกข์คือความทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง  
สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ตัณหามักจะเกิดในปัจจุบัน  
เกิดข้ึนทางกาย เกิดข้ึนทางวาจา เกิดข้ึนทางใจ สังขาร
กับสมุทัยน้ีเป็นอันเดียวกัน เวลากําหนดจิตเข้าไปจึงจะ
เห็นนึกถึงภาพคนนั้นภาพคนน้ีจนบางคร้ังนอนไม่หลับ  
ทุกข์ก็เกิดข้ึนตรงน้ี สมุทัยก็เกิดข้ึนตรงน้ี นิโรธคือความ
ดับทุกข์ก็เกิดอยู่ท่ีนี่เหมือนกัน เกิดอยู่ท่ีนี่หมด ไม่ได้เกิด
จากที่อ่ืน   

แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว พิจารณาให้รู้แจ้ง ตั้งอยู่ในศีล  
ตั้งอยู่ในธรรม   

ศีลคือการนําความช่ัวออกจากกายจากใจของเรา  
นําความผิดออกจากกายจากใจของเรา เป็นท่ีตั้งของมรรค  
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เมื่อมีสติก็ต้องมีความเพียร ความเพียรนั้นต้อง
รู้จักปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติก็เพียรผิดไป  
ความเพียรกับความมีสติคืออันเดียวกัน มีสติแล้วใจก็
ผ่องใส เบิกบานไม่หลงไม่ลืม คิดอย่างไรข้ึนมันก็จะดับลง
ไปพร้อมความคิดขึ้น นึกขึ้น ตัวสติจึงสําคัญยิ่งนัก   

วันน้ีก็ขอพูดให้ท่านท้ังหลายฟังแต่เพียงเท่าน้ี 
ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดข้ึนมีแก่ศรัทธาธรรม
ท้ังหลาย ขอท่านทั้งหลายจงพบพระนิพพาน ขอท่าน
ท้ังหลายจงข้ามห้วงกิเลสมหรรณพทั้งหลายเหล่าน้ี  
เข้าถึงพระนิพพานให้ได้เหมือนกันหมดทุกคนเทอญ 

 

 
 

 



สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่ l 25 

 

 

ความสาํคัญของการปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาํสอนอยูที่ ไหน  

 
  

วันน้ีก็จะมาขอพูดให้ญาติโยมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติ
ธรรมฟังอีกวันหน่ึง วิธีปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนน้ัน 
ความสําคัญอยู่ที่สติ 

สติ คือรู้หรือรู้เท่าทัน หรือความระลึกได้ นึกได้  
ความไม่เผลอ คือการคุมใจไว้กับสิ่งๆหนึ่ง   

เพราะฉะนั้นแล้ว การฝึกสติต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการพ้นทุกข์ หรือเพ่ือการสิ้นการหลงยึดถือ
ร่างกายและจิตใจ หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร

เมื่อมีสติก็ต้องมีความเพียร ความเพียรนั้นต้อง
รู้จักปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติก็เพียรผิดไป  
ความเพียรกับความมีสติคืออันเดียวกัน มีสติแล้วใจก็
ผ่องใส เบิกบานไม่หลงไม่ลืม คิดอย่างไรข้ึนมันก็จะดับลง
ไปพร้อมความคิดขึ้น นึกขึ้น ตัวสติจึงสําคัญยิ่งนัก   

วันน้ีก็ขอพูดให้ท่านท้ังหลายฟังแต่เพียงเท่าน้ี 
ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดข้ึนมีแก่ศรัทธาธรรม
ท้ังหลาย ขอท่านทั้งหลายจงพบพระนิพพาน ขอท่าน
ท้ังหลายจงข้ามห้วงกิเลสมหรรณพทั้งหลายเหล่าน้ี  
เข้าถึงพระนิพพานให้ได้เหมือนกันหมดทุกคนเทอญ 
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และวิญญาณ ว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา หรือเป็นตัว
เป็นตนของเรา จึงจะเป็นสัมมาสติ คือมีสติชอบตาม
มรรคมีองค์ ๘   

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวพวกพ้อง มันคู่กับสติ  
ถ้าไม่มีสัมปชัญญะมันก็จะทําอะไรผิดๆ ถูกๆ เพราะมัว
แต่มีสติรู้อยู่กับสิ่งใดภายในเพียงสิ่งเดียว หรือจดจ่ออยู่
แต่คําบริกรรม เช่นเราภาวนา พุทโธพุทโธ อยู่ตลอดเวลา  
บางคร้ังจนลืมไปว่ากําลังทําอะไรอยู่ เช่นบางคนเพลิน 
ขับรถเลยบ้าน ถึงห้องทํางานบางทีมีความสุขเดินเลยไป
เลยเฉยๆ บางคนก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะ! ออกจากบ้านแล้วล็อก
ประตู บ้านใส่ประแจบ้านแล้วรึยัง หรือรถที่มาเอา
ประแจล็อกรถไว้รึยัง บางทีหยิบของอีกที่หนึ่งเอาไปไว้อีก
ท่ีหนึ่งแล้วจําไม่ได้ มีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าหรือผ้าอีกุยพาดไว้
ท่ีบ่าบางคร้ังมันลืมง่ายๆ ถ้าไม่มีสัมปชัญญะ บางคนลืม
อะไรง่ายๆ เพราะฉะนั้นแล้ว สติต้องคู่กับสัมปชัญญะ 
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สติกับโยนิโสมนสิการ สติจะมีหน้าท่ีควบคุมดูแล
และรู้เท่าทันจิต เพื่อไม่ให้จิตน้ันมันแล่นเตลิดไปตามใจ
ชอบหรือชัง หรือตามกิเลสตัณหาที่เป็นอาสวอนุสัย คือ
ความเคยตัวเคยใจท่ีเป็นกิเลส สั่งสมมาจนเป็นนิสัย  
หรือถ้าพูดภาษาบ้านนอกก็คือสันดาน   

สติเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่คอยควบคุมดูแลและ
รู้เท่าทันลูกของตัวเอง ที่อยากจะกระทําอะไรไป
ตามใจตัวเอง เช่นลูกคอยแอบหนีเท่ียวหรือออกนอกลู่
นอกทาง แล้วไม่ชอบเล่าเรียนเขียนอ่าน ถ้ามีพ่อแม่
คอยดูแลจะรู้เท่าทันตลอดเวลา ลูกจะหนีไปเท่ียว
หรือออกนอกลู่นอกทางไม่ค่อยได้ เพราะมีพ่อแม่
คอยบังคับ คอยดูแลตลอดเวลา   

โยนิโสมนสิการทุกอย่างจะต้องทําหน้าที่ของ
ตัวเอง เหมือนโยนิโสมนสิการนั้นจะมีหน้าที่คอย
อบรมสั่งสอนจิตให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของรูป  

และวิญญาณ ว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา หรือเป็นตัว
เป็นตนของเรา จึงจะเป็นสัมมาสติ คือมีสติชอบตาม
มรรคมีองค์ ๘   

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวพวกพ้อง มันคู่กับสติ  
ถ้าไม่มีสัมปชัญญะมันก็จะทําอะไรผิดๆ ถูกๆ เพราะมัว
แต่มีสติรู้อยู่กับสิ่งใดภายในเพียงสิ่งเดียว หรือจดจ่ออยู่
แต่คําบริกรรม เช่นเราภาวนา พุทโธพุทโธ อยู่ตลอดเวลา  
บางคร้ังจนลืมไปว่ากําลังทําอะไรอยู่ เช่นบางคนเพลิน 
ขับรถเลยบ้าน ถึงห้องทํางานบางทีมีความสุขเดินเลยไป
เลยเฉยๆ บางคนก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะ! ออกจากบ้านแล้วล็อก
ประตู บ้านใส่ประแจบ้านแล้วรึยัง หรือรถที่มาเอา
ประแจล็อกรถไว้รึยัง บางทีหยิบของอีกที่หนึ่งเอาไปไว้อีก
ท่ีหนึ่งแล้วจําไม่ได้ มีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าหรือผ้าอีกุยพาดไว้
ท่ีบ่าบางคร้ังมันลืมง่ายๆ ถ้าไม่มีสัมปชัญญะ บางคนลืม
อะไรง่ายๆ เพราะฉะนั้นแล้ว สติต้องคู่กับสัมปชัญญะ 
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เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณตามที่กล่าว
มาแล้วเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนลูก
ของตัวให้รู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว อะไรควรทํา อะไร
ไม่ควรทํา อะไรทําแล้วจะมีประโยชน์ อะไรทําแล้วจะ
มีโทษ อะไรทําแล้วจะพ้นจากโทษจากทุกข์ 

ลูกท่ีได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดีตั้ งแต่เด็กๆ 
ก็จะเป็นผู้มีปัญญา รู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของเขาเอง 
และถ้ามีโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คอยอบรม
บ่มนิสัยอยู่ตลอดเวลาสติซึ่งเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่มีหน้าที่
คอยควบคุมดูแลหรือรู้เท่าทันลูก ก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
กับการท่ีต้องคอยควบคุมดูแล หรือรู้เท่าทันกันอยู่ตลอดเวลา   

ดังนั้น เมื่อมีสติและโยนิโสมนสิการอยู่ตลอดเวลา  
ก็เปรียบเหมือนว่าเรามีพ่อมีแม่คอยดูแลเราตลอดเวลา   

สมาธิถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาด ถ้าสติดีสมาธิ 
ก็จะมี 
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ก็จะขอพูดเรื่องสมาธิว่า สมาธิคือความมีใจต้ังม่ัน
ความต้ังมั่นของจิตหรือภาวะที่ จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่
กําหนด อย่างญาติโยมภาวนาหายใจเข้าพุท หายใจออกโธ  
มีคําภาวนาอย่างเดียวว่า “พุทโธ” เมื่อโยมภาวนาเข้าพุท 
ออกโธแล้ว จิตก็จะเร่ิมตั้งมั่น เมื่อภาวะที่จิตมีอารมณ์ 
อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรืออยู่กับองค์ภาวนาพุทโธไม่ฟุ้งซ่าน 
หรือแส่ส่ายไปทางอ่ืน เมื่อใดที่สติขาด เผลอสติ จิตใจก็
จะเพลินคิด นึก ปรุงแต่งเป็นเราหรือเป็นเขา หรือเป็นตัว
เป็นตนของเรา หรือเราเป็นนั่น เราเป็นนี่ แล้วเข้าไปเกาะ
เกี่ยวยึดถือสิ่งต่างๆ ทําให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ หรือเป็น
ความทุกข์   

แต่ถ้าญาติโยมทั้งหลายมีสติ มีสมาธิ จิตใจก็จะมี
แต่ความสงบ ตั้งมั่นอยู่ได้ ไม่หลงเพลินใจไปกับสิ่งใด  
ให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ สมาธิที่เกิดจาก

เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณตามที่กล่าว
มาแล้วเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนลูก
ของตัวให้รู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว อะไรควรทํา อะไร
ไม่ควรทํา อะไรทําแล้วจะมีประโยชน์ อะไรทําแล้วจะ
มีโทษ อะไรทําแล้วจะพ้นจากโทษจากทุกข์ 

ลูกท่ีได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดีตั้ งแต่เด็กๆ 
ก็จะเป็นผู้มีปัญญา รู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของเขาเอง 
และถ้ามีโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คอยอบรม
บ่มนิสัยอยู่ตลอดเวลาสติซึ่งเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่มีหน้าที่
คอยควบคุมดูแลหรือรู้เท่าทันลูก ก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
กับการท่ีต้องคอยควบคุมดูแล หรือรู้เท่าทันกันอยู่ตลอดเวลา   

ดังนั้น เมื่อมีสติและโยนิโสมนสิการอยู่ตลอดเวลา  
ก็เปรียบเหมือนว่าเรามีพ่อมีแม่คอยดูแลเราตลอดเวลา   

สมาธิถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาด ถ้าสติดีสมาธิ 
ก็จะมี 
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สติน้ี จึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบ ถ้าสติขาด
ปัญญาก็จะขาด ถ้าสติมีปัญญาก็จะมี   

ปัญญาที่จะพูดนั้น ไม่ใช่ปัญญาในทางโลก แต่เป็น
ปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักธรรม
คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีเป็น
สัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ ได้แก่
ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค 

สมุทัย คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์   

นิโรธ คือความดับทุกข์ 

มรรค ๘ ได้แก่วิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์   

เมื่อใดท่ีสติขาด จิตใจของเราก็จะเพลินคิด นึก  
ปรุงแต่ง เป็นเราหรือเป็นของเรา หรือเป็นตัวตนของเรา  
หรือเราเป็นสิ่งนั้น แล้วเข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งต่างๆ  
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ทําให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นกิเลสตัณหาและเป็น
สมุทัยให้เกิดทุกข์   

แต่เมื่อมีสติจิตใจก็จะไม่หลงเพลินใจไปกับสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด ให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ คือสมุทัยดับ
ความทุกข์ก็ดับ   

นักปราชญ์ท้ังหลายจึงได้กล่าวว่า สติมีสมาธิก็จะ
มีปัญญาก็จะมี แต่ถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาดปัญญาก็
จะขาด 

ในขณะที่สติยังไม่เป็นมหาสติ คือสติกับจิตยังไม่
เป็นหน่ึงเดียวกัน จะต้องโยนิโสมนสิการตลอดเวลา  
เพื่อจะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา  
หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา หรือเราเป็นโน่นเป็นนี่ แล้วเข้า
ไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งต่างๆ ทําให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ  
พร้อมกับการฝึกสติกํากับในการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น 
การรู้รส การสัมผัส การรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา 

สติน้ี จึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบ ถ้าสติขาด
ปัญญาก็จะขาด ถ้าสติมีปัญญาก็จะมี   

ปัญญาท่ีจะพูดนั้น ไม่ใช่ปัญญาในทางโลก แต่เป็น
ปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักธรรม
คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีเป็น
สัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ ได้แก่
ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค 

สมุทัย คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์   

นิโรธ คือความดับทุกข์ 

มรรค ๘ ได้แก่วิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์   

เมื่อใดท่ีสติขาด จิตใจของเราก็จะเพลินคิด นึก  
ปรุงแต่ง เป็นเราหรือเป็นของเรา หรือเป็นตัวตนของเรา  
หรือเราเป็นสิ่งนั้น แล้วเข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งต่างๆ  



32 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

เพื่อความไม่เผลอเพลิดเพลินติดไปกับสิ่งใด ด้วยอํานาจ 
และสติ และปัญญาที่โยนิโสมนสิการได้ตลอดเวลา 
สติ สมาธิและปัญญา ก็จะมีกําลังแก่กล้ายิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ 
จนเป็นมหาสติ มหาสมาธิ มหาปัญญา  คือสติ สมาธิ
และปัญญารวมลงที่ใจ เหลือแต่รู้เปล่าๆ หรือสักแต่ว่ารู้   

เพราะฉะนั้นแล้ว สมาธิเกิดข้ึนกับใคร คําว่าสมาธิ
คือการตั้งใจมั่น เมื่อสมาธิเกิดข้ึนมีความตั้งใจมั่นแล้ว  
รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อายตนะ
ภายนอกเหล่าน้ีไม่สามารถที่จะมาส่งกระแสเข้ามาใน
อํานาจของสมาธิได้ สมาธิขั้นน้ีคืออัปปนาสมาธิ ถ้ายัง
เป็นขณิกสมาธิอุปจารสมาธิ เมื่อรูป รส กลิ่น เสียง  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มันเกิดข้ึน เราก็จะหวั่นไหวไปกับ
สิ่งเหล่าน้ี แต่ถ้าสมาธิของเราแน่น สงบแล้ว ใจของเราก็จะ
ไม่หวั่นไหวไปตามรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  
ใจของเราจะนิ่งสงบปราศจากกิเลสตลอดเวลา   
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วิธีที่จะฝกึสติ ก็ให้มีสติคุมจิตหรือใจให้รู้อยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เลือกใช้เป็นเครื่องล่อเสียก่อน ซึ่งแล้วแต่ความถนัด 
บางคนใช้คําบริกรรมหรือสวดมนต์เป็นต้นว่า พุทโธ 
ภาวนาเข้าพุทออกโธ อันน้ีโยมลองทําตามดูนะ หรือจะ
ภาวนาว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไม่ดูลมหายใจ ภาวนาอย่าง
เดียวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือว่าโยมจะภาวนาพร้อม
กับดูลมหายใจก็ได้ หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ หายใจ
ยาวๆ ออกยาวๆ เข้ายาวๆ เราจะได้เป็นผู้มีสติคุมจิตหรือ
ใจได้ตลอดเวลา   

เม่ือเราเลือกคําบริกรรม เช่นพุทโธ ก็ให้บริกรรมว่า 
พุทโธ ไม่ต้องส่งเสียงออกมา ให้เราพุทโธในใจของเรา  
เมื่อเราพุทโธในใจเรื่อยๆ หรือให้มีสติคุมจิตหรือใจของเรา 
เมื่อมีสติคุมจิตหรือใจให้รู้อยู่กับเครื่องล่ออย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสายตลอดเวลาทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน 
ไปที่ไหน เดินที่ไหนก็ให้เรารู้อยู่ตลอดเวลา   

เพื่อความไม่เผลอเพลิดเพลินติดไปกับสิ่งใด ด้วยอํานาจ 
และสติ และปัญญาที่โยนิโสมนสิการได้ตลอดเวลา 
สติ สมาธิและปัญญา ก็จะมีกําลังแก่กล้ายิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ 
จนเป็นมหาสติ มหาสมาธิ มหาปัญญา  คือสติ สมาธิ
และปัญญารวมลงที่ใจ เหลือแต่รู้เปล่าๆ หรือสักแต่ว่ารู้   

เพราะฉะนั้นแล้ว สมาธิเกิดข้ึนกับใคร คําว่าสมาธิ
คือการตั้งใจมั่น เมื่อสมาธิเกิดข้ึนมีความตั้งใจมั่นแล้ว  
รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อายตนะ
ภายนอกเหล่าน้ีไม่สามารถที่จะมาส่งกระแสเข้ามาใน
อํานาจของสมาธิได้ สมาธิขั้นน้ีคืออัปปนาสมาธิ ถ้ายัง
เป็นขณิกสมาธิอุปจารสมาธิ เมื่อรูป รส กลิ่น เสียง  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มันเกิดข้ึน เราก็จะหวั่นไหวไปกับ
สิ่งเหล่าน้ี แต่ถ้าสมาธิของเราแน่น สงบแล้ว ใจของเราก็จะ
ไม่หวั่นไหวไปตามรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  
ใจของเราจะนิ่งสงบปราศจากกิเลสตลอดเวลา   
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ถ้าเราเผลอสติ จิตหรือใจซึ่งเป็นความคิดนึกปรุงแต่ง 
ก็จะแอบไปคิดปรุงแต่งอย่างไร ต่อคนใดหรือสิ่งใดท่ีเห็น
อยู่ ต่อหน้าในขณะนั้น หรือแอบคิดนึกปรุงแต่งไปถึง 
คนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนหรือเรื่องในอดีตหรืออนาคต หรือแอบ
คิดปรุงแต่งเก่ียวกับอาการของกาย หรืออาการของจิต
ของตัวเราเอง ซึ่งถ้าเป็นคนหรือสิ่งใดที่ทําให้เกิดความ
พอใจก็จะเพลินใจไปกับสิ่งเหล่าน้ันเสีย ถ้าเป็นคนหรือ 
สิ่งใดท่ีไม่ชอบใจ จิตใจก็พยายามจะดิ้นรนผลักใส หรือ
อยากจะจัดการอย่างไร หรืออยากให้หายไป หรือเมื่อ
ขาดสติ จิตหรือใจก็ไม่มีผู้คุม จิตหรือใจก็จะท่องเท่ียวไป
ตามความอยาก หรือความเคยชิน หรือความเคยตัวเคยใจ 
และจะลืมเครื่องล่อ เครื่องล่อก็คืออะไร ก็คือลืมท่ีจะ
บริกรรมไป คือลืมภาวนาเข้าพุท ออกโธ ลืมมัน   

ก็ให้เรามีสติ รู้ตัวหรือรู้สึกตัว รู้เท่าทัน แล้วกลับมา
มีสติคุมจิตหรือใจของเรา ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนา  
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ให้มีสติคุมจิตหรือใจ ให้ รู้อยู่ ท่ี เครื่องล่อใหม่ๆ หรือ
กลับมาบริกรรมใหม่น่ันเอง   

แต่แล้วบางครั้งอาจจะเผลอสติอีก ก็ให้มีสติรู้ตัว
ขึ้นมาอีก แล้วก็ดึงมันกลับเข้ามาบริกรรม หรือให้มีสติมา
คุมจิต ทําอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เราอย่าต้องการให้มันสงบ  
เราอย่าไปบังคับมัน เราอย่าอยากให้มันสงบ ถ้าเราอยาก
ให้มันสงบนี่มันจะเครียด   

ให้เราภาวนาของเราไปเรื่อยๆ ว่าพุทโธพุทโธพุทโธ  
เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆ ตัวสติน้ีจะเป็นตัวคุมจิตเอาไว้  
ถ้าเราอยากให้สงบเราก็ต้องฝึกสติ และความสงบน้ัน 
มันจะเป็นผลข้ึนมาเอง เราอย่าไปเร่งเร้าหรือรีบร้อนจะ
เอาผล เราอย่าหงุดหงิด พยายามทําใจของเราให้เย็นๆ 
แต่อย่าเผลอขาดสติปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินล่องลอย
ไปกับสิ่งต่างๆ และไม่ต้องตั้งเป้าหมายให้ผิดไปจากความ
เป็นจริงว่า ทําแล้วจิตใจจะไม่คิดอะไรข้ึนมาอีกเลย หรือ
ทําแล้วจิตใจจะต้องมีแต่ความสงบผ่องใสแต่เพียงอย่างเดียว  

ถ้าเราเผลอสติ จิตหรือใจซึ่งเป็นความคิดนึกปรุงแต่ง 
ก็จะแอบไปคิดปรุงแต่งอย่างไร ต่อคนใดหรือสิ่งใดท่ีเห็น
อยู่ ต่อหน้าในขณะนั้น หรือแอบคิดนึกปรุงแต่งไปถึง 
คนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนหรือเรื่องในอดีตหรืออนาคต หรือแอบ
คิดปรุงแต่งเก่ียวกับอาการของกาย หรืออาการของจิต
ของตัวเราเอง ซึ่งถ้าเป็นคนหรือสิ่งใดที่ทําให้เกิดความ
พอใจก็จะเพลินใจไปกับสิ่งเหล่าน้ันเสีย ถ้าเป็นคนหรือ 
สิ่งใดท่ีไม่ชอบใจ จิตใจก็พยายามจะดิ้นรนผลักใส หรือ
อยากจะจัดการอย่างไร หรืออยากให้หายไป หรือเมื่อ
ขาดสติ จิตหรือใจก็ไม่มีผู้คุม จิตหรือใจก็จะท่องเท่ียวไป
ตามความอยาก หรือความเคยชิน หรือความเคยตัวเคยใจ 
และจะลืมเครื่องล่อ เครื่องล่อก็คืออะไร ก็คือลืมท่ีจะ
บริกรรมไป คือลืมภาวนาเข้าพุท ออกโธ ลืมมัน   

ก็ให้เรามีสติ รู้ตัวหรือรู้สึกตัว รู้เท่าทัน แล้วกลับมา
มีสติคุมจิตหรือใจของเรา ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนา  



36 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

เพราะธรรมชาติเขาจะต้องมีความคิดนึก หรือมีความ
ผ่องใสบ้าง มีความเศร้าหมองบ้าง มีสุขเวทนาบ้าง  
มีทุกขเวทนาบ้าง และมีอุเบกขาคืออารมณ์เป็นกลางๆ  
คือไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง สลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาเป็น
ธรรมดา ให้เรามีขันติบารมีคือความอดทนอดกล้ัน  
เมื่อเรามีความอดทนอดกล้ัน มีความเพียรที่จะฝึกสติ
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เมื่อใดท่ีเราเผลอสติจิตใจของ
เราก็จะแอบไปคิดปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ นั่นมันเรื่องของเขา 
คือความคิดที่เกิดขึ้นมาอยู่ในจิตในใจของเรา   

เพราะฉะนั้นแล้วบางคนยังไม่เคยทํากรรมฐาน  
บางคนก็ทํามาจนชินแล้ว บุคคลท่ีเริ่มทํากรรมฐานใหม่ๆ นั้น 
ให้ ต้ัง ขันติบารมี ว่า มันจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิ  
ขอประพฤติปฏิบัติ ๕ นาที ๒ นาที ๓ นาที อะไรก็แล้วแต่  
เมื่อเราให้สัจจะแก่ตัวเราเองแล้ว เราก็นั่งท่าไหนก็ได้  
ท่ีเป็นท่าที่เรานั่งแล้วมันถูกจริตของเรา หรือถูกนิสัยของเรา  
แล้วก็ภาวนาเข้าพุท ออกโธ ภาวนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
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ได้เวลา มันจะเลยไปบ้างหรืออาจจะไม่ถึงบ้าง ถ้ามันเลยไป
ก็เป็นกําไร ถ้ามันยังไม่ถึงก็เรียกว่าสัจจะของเรามันยังไม่
แน่นอน เราต้องต้ังสัจจะของเราน้ันให้แน่นอน   

สุดท้ายน้ีขออาราธนาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม  
คุณพระสงฆ์ ขอให้โยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญ 
ปราศจากทุกข์  ปราศจากโรค ปราศจากภัย ปราศจาก 
ภยันตรายทั้งปวง ความทุกข์ก็อย่าได้ ความไข้ก็อย่าได้มีมา 
ขอบารมีธรรมท่ีองค์สมเด็จพระบรมสุคตญาณเจ้าพระองค์
ตรัสรู้ไว้ดีแล้ว ขอญาติโยมทุกคนจงเข้าถึงกระแสธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ้นทุกข์จากการเกิด
เป็นมนุษย์ ขอให้ญาติโยมมีจิต มีสติ มีกําลัง มีบารมี 
เตรียมตัวท่ีจะเข้าพระนิพพาน ขอให้โยมปรารถนาสิ่งใด 
ขอให้จงได้ในสิ่งนั้น อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหังขิปปเมวะ สะ
มิชฌะตุ ท่านปรารถนาสิ่งใดจงได้สิ่งนั้น  ขอความสําเร็จ
นั้นจงบังเกิดข้ึนมีกับญาติโยมทั้งหลายท่ีได้มาประพฤติ
ปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนี้ทุกญาติทุกโยมเทอญ 

เพราะธรรมชาติเขาจะต้องมีความคิดนึก หรือมีความ
ผ่องใสบ้าง มีความเศร้าหมองบ้าง มีสุขเวทนาบ้าง  
มีทุกขเวทนาบ้าง และมีอุเบกขาคืออารมณ์เป็นกลางๆ  
คือไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง สลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาเป็น
ธรรมดา ให้เรามีขันติบารมีคือความอดทนอดกล้ัน  
เมื่อเรามีความอดทนอดกล้ัน มีความเพียรที่จะฝึกสติ
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เมื่อใดท่ีเราเผลอสติจิตใจของ
เราก็จะแอบไปคิดปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ นั่นมันเรื่องของเขา 
คือความคิดที่เกิดขึ้นมาอยู่ในจิตในใจของเรา   

เพราะฉะนั้นแล้วบางคนยังไม่เคยทํากรรมฐาน  
บางคนก็ทํามาจนชินแล้ว บุคคลท่ีเริ่มทํากรรมฐานใหม่ๆ นั้น 
ให้ ต้ัง ขันติบารมี ว่า มันจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิ  
ขอประพฤติปฏิบัติ ๕ นาที ๒ นาที ๓ นาที อะไรก็แล้วแต่  
เมื่อเราให้สัจจะแก่ตัวเราเองแล้ว เราก็นั่งท่าไหนก็ได้  
ท่ีเป็นท่าที่เรานั่งแล้วมันถูกจริตของเรา หรือถูกนิสัยของเรา  
แล้วก็ภาวนาเข้าพุท ออกโธ ภาวนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
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ใหพิจารณาธาตุขันธ 

 
  

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

อนิจจา  วะตะ  สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิ
โน  อุปปัชชิตตะวา  นิรุชฌันติ  เตสังวูปะสะโม  สโุข. 
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 ก็ขอเจริญธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายท่ีได้มาพร้อมกัน
เพื่อจะได้มารับฟังพระธรรมท่ีองค์สมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าของพวกเราที่พระองค์ทรงตรัสรู้ดีแล้ว   

มันไม่ไหวเลยร่างกายวันน้ีก็ป่วย ป่วยแต่ก็ต้องทํา
หน้าที่คือแสดงธรรมให้ท่านท้ังหลายได้ฟังธรรมในครั้งนี้   

ถ้าเรามาคิดพิจารณาแล้ว ร่างกายของเราน้ันมัน
ไม่เที่ยง เมื่อวานยังสบายดี วันน้ีกลับป่วย ร่างกายของ
คนเรานั้นประกอบไปด้วยผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น  
กระดูก น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเหงื่อ เป็นต้น เอาแต่ละ
อย่างมาเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าไม่เท่ียง ต้องทรุดโทรม  
ต้องเสื่อมไป หลุดล่วงไป ผุพังไป หรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปไม่ได้จึงเป็น
อนิจจัง และเวลาจะเปลี่ยนแปลงไม่เคยต้องขออนุญาต
ขออนุมัติจากเราก่อน ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึง
เป็นอนัตตา   

 

 

ใหพิจารณาธาตุขันธ 

 
  

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

อนิจจา  วะตะ  สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิ
โน  อุปปัชชิตตะวา  นิรุชฌันติ  เตสังวูปะสะโม  สโุข. 
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บางคนอาจจะพิจารณาเห็นได้ชัดเจนในสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง ก็ให้เพ่งพิจารณาแต่เฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้น เช่น เรา
ให้กรรมฐาน เราเป็นอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานพระภิกษุท่ี
บวชใหม่น้ันว่า เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ คือ ผม  
ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้เราพิจารณาผม หรือหนัง หรือ
กระดูก เป็นต้น ให้เห็นสิ่งเหล่าน้ีเป็นอนิจจังและอนัตตา  
โดยเพ่งพิจารณาผมให้เห็นเปลี่ยนแปลงไป หลุดล่วงไป
อยู่ตลอดเวลา หรือผิวหนังของเราก็ตามแต่ ก็ต้องเห่ียว
ย่นไปตลอดเวลา เมื่อตายแล้วก็เน่าเปื่อยไป ส่วนกระดูก
ก็ต้องผุพังลุล่วงไป เช่นกระดูกฟันย่อมเห็นได้ชัดเจน 
เมื่อตายแล้วก็เหลือแต่ข้ีเถ้ากระดูกจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงนั้น
ย่อมเป็นไปไม่ได้ จะหลุดล่วง จะเห่ียว จะผุพัง มันไม่เคย
ห่วงใยเราเลย หรือมันไม่ต้องขออนุญาตจากเราก่อนเลย  
เขาจึงไม่ใช่ของเรา เป็นต้น   
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ให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่า ร่างกายเป็นของ
สกปรกโสโครก มีหนังแผ่นเดียวหุ้มห่อเอาไว้ มีรูเจาะที่
แผ่นหนังตรงที่ใดก็จะมีข้ีเหม็นๆไหลออกมา เช่น ข้ีตา ข้ีหู  
ข้ีน้ํามูก ข้ีปาก ข้ีฟันอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นของเหม็นไหล
ออกมาตามรูต่างๆ ถ้าเราพิจารณาให้เห็นเป็นประจักแก่
ใจว่า ขนาดเป็นๆ ยังเหม็นขนาดน้ี ยิ่งเมื่อตายแล้วจะมี
สภาพเป็นอย่างไร   

ให้เราพิจารณาถึงร่างกายของเราว่าสักวันหนึ่งนั้น  
เราต้องแก่ เราต้องเจ็บ เราต้องตาย ร่างกายมีความไม่เที่ยง 
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เมื่อตายแล้วต้องเน่าเปื่อยผุพัง
ไปด้วยกันท้ังหมดท้ังสิ้น ต้องเป็นทุกข์เพราะมีความ
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

ทุกข์เพราะอะไร?... ทุกข์เพราะความแก่ ทุกข์
เพราะความเจ็บป่วย ทุกข์ทรมาน ทุกข์เพราะความ
เจ็บใกล้จะตาย ไม่อาจจะยึดถือได้ดั่งใจ อย่างว่าจง

บางคนอาจจะพิจารณาเห็นได้ชัดเจนในสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง ก็ให้เพ่งพิจารณาแต่เฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้น เช่น เรา
ให้กรรมฐาน เราเป็นอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานพระภิกษุท่ี
บวชใหม่น้ันว่า เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ คือ ผม  
ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้เราพิจารณาผม หรือหนัง หรือ
กระดูก เป็นต้น ให้เห็นสิ่งเหล่าน้ีเป็นอนิจจังและอนัตตา  
โดยเพ่งพิจารณาผมให้เห็นเปลี่ยนแปลงไป หลุดล่วงไป
อยู่ตลอดเวลา หรือผิวหนังของเราก็ตามแต่ ก็ต้องเห่ียว
ย่นไปตลอดเวลา เมื่อตายแล้วก็เน่าเปื่อยไป ส่วนกระดูก
ก็ต้องผุพังลุล่วงไป เช่นกระดูกฟันย่อมเห็นได้ชัดเจน 
เมื่อตายแล้วก็เหลือแต่ข้ีเถ้ากระดูกจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงนั้น
ย่อมเป็นไปไม่ได้ จะหลุดล่วง จะเห่ียว จะผุพัง มันไม่เคย
ห่วงใยเราเลย หรือมันไม่ต้องขออนุญาตจากเราก่อนเลย  
เขาจึงไม่ใช่ของเรา เป็นต้น   
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อย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่าเสื่อมไปนะ ทุกข์สิ่งทุก
อย่างมันก็ไม่ฟัง มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึงเป็น
อนัตตา 

ร่างกายของคนเราน้ัน ถ้าเราพิจารณาถึงปู่ย่าตา
ยาย ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของเราที่ตายแล้วว่ามีสภาพ
เป็นอย่างไร แล้วให้พวกท่านทั้งหลายย้อนนึกถึงตัวเอง
บ้างว่า ร่างกายของเราอีก ๕๐ ปี ๑๐๐ ปีข้างหน้า เราก็
เป็นเช่นเดียวกับเขา และทุกคนท่ีอยู่กับเรา ไม่ว่าจะเป็น
ผั ว  เ ป็ น เมี ยหรื อ เ ป็ นลู ก เ ต้ าทั้ ง หลาย ก็ ต้ อง เ ป็ น
เช่นเดียวกัน   

ให้เราถามตัวเองว่า อีก ๑๐๐ ปี หรือ ๒๐๐ ปี
ข้างหน้า คนที่เรารักเราชังจะมีสภาพที่ไม่ตาย เป่ือย เน่า  
พุพองไปเหมือนกับผู้ท่ีตายไปแล้วเหล่านั้นได้หรือไม ่ 
และเมื่อตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างไร   
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ให้เราพิจารณาร่างกายนี้ ท่ีหลงว่าเป็นของเราหรือ
เป็นตัวตนของเรานั้น แท้ท่ีจริงแล้วมันเป็นเพียงธาตุ หรือ
สารอาหารท่ีดื่มกินและหายใจเข้าไปทุกวันตั้งแต่เกิดจน
ตาย ซึ่งท้ังอาหาร น้ํา อากาศและความร้อน ล้วนเป็น
ธรรมชาติท้ังสิ้น กว่าเราจะตายต้องเบียดเบียนกินเลือด
กินเน้ือของสัตว์ท้ังหลาย ท้ังสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่
มากมายจนนับไม่ถ้วนแล้ว เราเคยทําดี มีเมตตา แผ่ส่วน
กุศลผลบุญที่เราได้ทําไปให้สัตว์เหล่านั้นบ้างรึเปล่า   

ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้ว ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ  
เอ็น กระดูก อวัยวะภายในร่างกายเราท้ังหมดล้วนเติบโต
ได้มาจากเลือดเนื้อของผู้อ่ืนทั้งนั้น แต่แล้วเราก็มายึดถือ
ว่ามันเป็นของเรา แม้จะทะนุถนอมรักใคร่ห่วงใยร่างกาย
ของเราสักเพียงใด ในที่สุดก็ต้องตายเน่าเปื่อยผุพังคืน
ธรรมชาติเขาไป ส่วนที่เป็นของแข็งก็จะกลายเป็นธาตุดินไป 
ส่วนที่เป็นของเหลวจะกลับคืนสู่ธาตุน้ําในธรรมชาติ 

อย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่าเสื่อมไปนะ ทุกข์สิ่งทุก
อย่างมันก็ไม่ฟัง มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึงเป็น
อนัตตา 

ร่างกายของคนเราน้ัน ถ้าเราพิจารณาถึงปู่ย่าตา
ยาย ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของเราที่ตายแล้วว่ามีสภาพ
เป็นอย่างไร แล้วให้พวกท่านทั้งหลายย้อนนึกถึงตัวเอง
บ้างว่า ร่างกายของเราอีก ๕๐ ปี ๑๐๐ ปีข้างหน้า เราก็
เป็นเช่นเดียวกับเขา และทุกคนท่ีอยู่กับเรา ไม่ว่าจะเป็น
ผั ว  เ ป็ น เมี ยหรื อ เ ป็ นลู ก เ ต้ าทั้ ง หลายก็ ต้ อ ง เ ป็ น
เช่นเดียวกัน   

ให้เราถามตัวเองว่า อีก ๑๐๐ ปี หรือ ๒๐๐ ปี
ข้างหน้า คนท่ีเรารักเราชังจะมีสภาพที่ไม่ตาย เป่ือย เน่า  
พุพองไปเหมือนกับผู้ท่ีตายไปแล้วเหล่านั้นได้หรือไม ่ 
และเมื่อตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างไร   
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ธาตุลม อากาศเพราะความร้อนจะดับกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ของเขาตามเดิม เพราะเรายืมของเขามาใช ้

ส่วนจิตใจหรือวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ
จะดับไปเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติ เว้นแต่ว่าจะมี
ความยึดติดสิ่งใดอยู่ คือยังไม่ส้ินกิเลสตัณหา หรือยัง
ไม่ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ธาตุวิญญาณก็จะไปรวมตัว
กับธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศข้ึนมาอีก ส่วนจะเกิดเป็น
อะไรนั้นแล้วแต่ผลกรรมดี-ช่ัวท่ีเราทําไว้มันจะพาเราไป  
เหมือนที่บอกว่าอวิชชาปัจจยา สังขารา เมื่อเรามีความโง่  
ความโง่นั้นเ ป็นปัจจัยก่อให้เ กิดภพ  ก่อให้เ กิดชาติ  
ก่อให้เกิดรูปนามไม่มีวันที่สิ้นสุด   

เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่ามีวาสนา
ดีแล้ว เม่ือเรามีวาสนาดีแล้ว ต้องประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้ละออกจากธรรมธาตุ คือขันธ์ทั้ง ๕ นี้ให้ได้ 
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ให้เรากําหนดพิจารณา การพิจารณานั้นต้องมีสติ  
ระหว่างท่ีกําหนดพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกาย
อยู่นั้น ถ้าเราเผลอสติ จิตหรือใจก็จะแอบคิดปรุงแต่งต่อ
คนใดหรือสิ่งใดท่ีอยู่ต่อหน้าในขณะน้ัน หรือแอบคิดปรุง
แต่งไปถึงคนอื่น หรือสิ่งอ่ืน หรือเรื่องอ่ืน ในอดีตหรือ
อนาคต หรือแอบคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาการของกาย  
หรืออาการของจิตของตนเอง ทําให้เกิดความพอใจหรือ
ความไม่พอใจ หรือเกิดความรักหรือความชัง และทําให้
สติไม่รู้อยู่กับการพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกาย  
คือลืมท่ีจะพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกายไป ก็ให้
มีสติรู้ตัวหรือรู้สึกตัว หรือรู้เท่าทัน แล้วกลับมามีสติรู้อยู่
กับการพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกาย  แต่แล้วก็
จะเผลอสติอีก ก็ให้มีสติรู้ตัว หรือรู้สึกตัว หรือรู้เท่าทัน  
แล้วกลับมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกายอีก  
ใ ห้ ทําอย่าง น้ี ไปเรื่อยๆ  โดยต้องมีสติ กํากับในการ
พิจารณาอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าสติขาด สมาธิจะขาด  

ธาตุลม อากาศเพราะความร้อนจะดับกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ของเขาตามเดิม เพราะเรายืมของเขามาใช ้

ส่วนจิตใจหรือวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ
จะดับไปเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติ เว้นแต่ว่าจะมี
ความยึดติดสิ่งใดอยู่ คือยังไม่ส้ินกิเลสตัณหา หรือยัง
ไม่ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ธาตุวิญญาณก็จะไปรวมตัว
กับธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศข้ึนมาอีก ส่วนจะเกิดเป็น
อะไรนั้นแล้วแต่ผลกรรมดี-ช่ัวท่ีเราทําไว้มันจะพาเราไป  
เหมือนที่บอกว่าอวิชชาปัจจยา สังขารา เมื่อเรามีความโง่  
ความโง่นั้นเ ป็นปัจจัยก่อให้เ กิดภพ  ก่อให้เ กิดชาติ  
ก่อให้เกิดรูปนามไม่มีวันที่สิ้นสุด   

เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่ามีวาสนา
ดีแล้ว เม่ือเรามีวาสนาดีแล้ว ต้องประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้ละออกจากธรรมธาตุ คือขันธ์ทั้ง ๕ นี้ให้ได้ 
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ปัญญาจะขาด ถ้าสติมี สมาธิจะมี ปัญญาก็จะมี คือใจ
ยอมรับความเป็นจริง โดยไม่หลงผิดไปว่าร่างกายเป็นเรา
หรือตัวเรา หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา หรือไม่หลงไปว่ามี
ตัวเราหรือตัวของเราอยู่ในร่างกายนี้   

ก่อนอื่นนั้นขอให้พวกท่านท้ังหลาย จะต้องมีวิริยะ
คือความเพียร และขันติคือความอดทนอดกลั้น ในการ
กําหนดพิจารณาถึงความเป็นจริงดังกล่าวกลับไปกลับมา
เป็นหมื่นๆ แสนๆ ล้านๆ ครั้ง และการพิจารณาทุกครั้ง
ต้องจบลงที่ความตาย คือความเน่าเป่ือยผุพัง กลายเป็น
ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศไปหมดสิ้น ไม่เหลือเป็นตัวเป็นตน 
ท่ีจะให้ยึดถือได้ว่าเป็นของเรา หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา 
หรือเราเป็นสิ่งนั้น จนกว่าใจจะยอมรับตามความเป็นจริง   

ตามท่ีกําหนดพิจารณาน้ัน มิใช่พอเริ่มกําหนด
พิจารณาก็สร้างอารมณ์หรือความรู้สึกให้ปล่อยวางจน
ร้องไห้ หรือเบื่อหน่ายชีวิตหรือหน้าที่การงาน หรือพอเริ่ม
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กําหนดพิจารณาก็ใช้กําลังจิตข่มเอาทันที เพื่อจะให้ใจ
เกิดความรู้สึกปลง ปล่อยวางโดยเร็ว ซึ่งจะมีผลทําให้เรา
เกิดความอึดอัดไม่สบายกายไม่สบายใจ เพราะมันเป็น 
ผลบังคับของมัน   

เมื่อใดที่ใจยอมรับตามความเป็นจริงในเรื่องของ
ร่างกายตามที่กําหนดพิจารณานั้นจนหมดใจ การกําหนด
พิจารณาก็จะดับหายไปจากใจทันที จะเกิดความอัศจรรย์ใจ
เกิดข้ึนจนเจ้าของตัวเองคือตัวของเรานั้นจะรู้สึกได้ด้วย
ตัวของเราเอง มันจะรู้สึกว่ามีแต่ความรู้สึกเบา เหมือน 
ไม่มีตัวไม่มีตน หรือเหมือนกับเหาะเหินเดินอากาศได้ 
พร้อมกับใจปล่อยวางจากการหลงยึดร่างกายตัวตนว่า
เป็นตัวเรา หรือเป็นของเราด้วยใจเขาเองจนหมดสิ้น มิใช่
ว่าเราพยายามสร้างอารมณ์หรือความรู้สึกให้ปล่อยวาง
จนร้องไห้หรือเบื่อหน่ายชีวิต เมื่อถึงตรงน้ีแม้เราจะ
พยายามคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกาย ระวังใจ 
ถ้าใจของเรายังมีความยึดติด ยึดถือเบื่อๆ อยากๆ อยู่

ปัญญาจะขาด ถ้าสติมี สมาธิจะมี ปัญญาก็จะมี คือใจ
ยอมรับความเป็นจริง โดยไม่หลงผิดไปว่าร่างกายเป็นเรา
หรือตัวเรา หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา หรือไม่หลงไปว่ามี
ตัวเราหรือตัวของเราอยู่ในร่างกายนี้   

ก่อนอื่นนั้นขอให้พวกท่านท้ังหลาย จะต้องมีวิริยะ
คือความเพียร และขันติคือความอดทนอดกลั้น ในการ
กําหนดพิจารณาถึงความเป็นจริงดังกล่าวกลับไปกลับมา
เป็นหมื่นๆ แสนๆ ล้านๆ ครั้ง และการพิจารณาทุกครั้ง
ต้องจบลงที่ความตาย คือความเน่าเป่ือยผุพัง กลายเป็น
ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศไปหมดสิ้น ไม่เหลือเป็นตัวเป็นตน 
ท่ีจะให้ยึดถือได้ว่าเป็นของเรา หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา 
หรือเราเป็นสิ่งนั้น จนกว่าใจจะยอมรับตามความเป็นจริง   

ตามท่ีกําหนดพิจารณาน้ัน มิใช่พอเริ่มกําหนด
พิจารณาก็สร้างอารมณ์หรือความรู้สึกให้ปล่อยวางจน
ร้องไห้ หรือเบื่อหน่ายชีวิตหรือหน้าที่การงาน หรือพอเริ่ม
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อย่างน้ีเรียกว่าอารมณ์ความหลง แท้ท่ีจริงแล้วร่างกาย
ของคนเรานั้นใจก็จะไม่ยอมคิดข้ึนมาอีกเลย ไม่ว่าจะ
พยายามคิดสักเพียงใดก็ตาม  เพราะจิตรู้แจ้งชัดหรืออ่ิม
ในความเป็นจริงของร่างกายของตนและของคนอื่นแล้ว   

แต่ถ้าเรายังคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงของ
ร่างกายได้อีก ก็ต้องคิดพิจารณาต่อไป อย่าหลงกลถูก
กิเลสหลอกเอาง่ายๆ ถึงแม้จะมีความรู้สึกว่างและเบา
มากสักเพียงใด ก็ต้องลองคิดพิจารณาต่อไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะเกิดความอัศจรรย์ใจข้ึนมา และไม่สามารถคิด
พิจารณาต่อไปได้อีก จึงยอมปล่อยวางความคิดนั้นเสีย   

ขอให้เราสังเกตให้เห็นความเกิด-ดับในฝ่ายจิตใจ
ของเรา ต่อจากนั้นให้สังเกตในฝ่ายจิตใจหรือในฝ่าย
นามธรรม ซึ่งเป็นเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข รู้สึกเป็นทุกข์ 
หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือรู้สึกเป็นกลางๆ สัญญาคือ
ความจํา สังขารคือความคิดปรุงแต่ง และอารมณ์ทั้งหมด
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ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายที่เป็นกุศลหรือฝ่ายอกุศล คือ
อารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ว เมื่อมันทําให้เกิดข้ึนแล้ว มันก็
ดับไป เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป ดับไป ดับไป อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ขาดสาย  เหมือนกับแสงหิ่งห้อยที่มีแสงสว่างวาบแล้ว
ดับไป สว่างวาบแล้วดับไปในเวลากลางคืนไม่เห็นมีสิ่งใด
คงท่ี ใจก็จะค่อยๆ ปล่อยวางจากการหลงยึดถือว่าจิตใจ 
มีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนของเราไปเรื่อย ๆ   

เมื่อเห็นเกิด-ดับได้ ชัดเจนอย่างต่อเนื่องแล้ว  
ต่อจาก น้ันใ ห้ เราพึงสั ง เกตเ ห็นแต่หน้าดับไปของ
ความรู้สึกความจํา ความคิดนึกปรุงแต่งและอารมณ์
ท้ังหมดอยู่ตลอดเวลา เหมือนดั่งแสงห่ิงห้อยในเวลา
กลางคืนท่ีเกิดแสงสว่างวาบข้ึนแล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสาย จนใจอ่ิมในความเป็นจริงของจิตใจหรือฝ่าย
นามธรรม ว่าไม่มีอะไรท่ีเหลือเป็นตัวตนคงที่เลย คงมีแต่
เกิดข้ึนแล้วดับไปจนหมดสิ้น ไม่มีอะไรเหลือคงท่ีหรือเป็น
แก่นที่จะให้เรายึดมั่นถือมั่นใจของเราก็จะยอมรับตาม

อย่างน้ีเรียกว่าอารมณ์ความหลง แท้ท่ีจริงแล้วร่างกาย
ของคนเรานั้นใจก็จะไม่ยอมคิดข้ึนมาอีกเลย ไม่ว่าจะ
พยายามคิดสักเพียงใดก็ตาม  เพราะจิตรู้แจ้งชัดหรืออ่ิม
ในความเป็นจริงของร่างกายของตนและของคนอื่นแล้ว   

แต่ถ้าเรายังคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงของ
ร่างกายได้อีก ก็ต้องคิดพิจารณาต่อไป อย่าหลงกลถูก
กิเลสหลอกเอาง่ายๆ ถึงแม้จะมีความรู้สึกว่างและเบา
มากสักเพียงใด ก็ต้องลองคิดพิจารณาต่อไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะเกิดความอัศจรรย์ใจข้ึนมา และไม่สามารถคิด
พิจารณาต่อไปได้อีก จึงยอมปล่อยวางความคิดนั้นเสีย   

ขอให้เราสังเกตให้เห็นความเกิด-ดับในฝ่ายจิตใจ
ของเรา ต่อจากนั้นให้สังเกตในฝ่ายจิตใจหรือในฝ่าย
นามธรรม ซึ่งเป็นเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข รู้สึกเป็นทุกข์ 
หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือรู้สึกเป็นกลางๆ สัญญาคือ
ความจํา สังขารคือความคิดปรุงแต่ง และอารมณ์ทั้งหมด
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ความเป็นจริง พร้อมกับปล่อยวางการหลงยึดถือจิตใจ
หรือฝ่ายนามธรรมว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเรา หรือเป็นตัว
เป็นตนของเรา หรือเราเป็นสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง โดยใจ
ของเราน้ันจะปล่อยวางของมันเอง   

ไม่ใช่ว่าเราสร้างอารมณ์หรือความรู้สึกปล่อยวาง  
แต่ใจยังไม่ยอมปล่อยวางจริงๆ จะสังเกตความแตกต่างได้
ถ้าเรารู้สึกสร้างอารมณ์หรือสร้างความรู้สึกปล่อยวาง  
ใจจะยังมีความเบื่อๆ อยากๆ ในอารมณ์ต่างๆ อยู่ แต่ถ้า
เห็นตามความเป็นจริง จนใจปล่อยวางจากการหลงยึดถือ
ของเขาเอง จะไม่มีความเบื่อๆ อยากๆ ในอารมณ์ใดอีก  
ใจก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ คือความว่างเปล่า
อันเดียว ไม่มีขอบเขต ไม่มีตัวตน ไม่มีร่างกาย ไม่มีที่อยู่
หรือที่เรียกว่าใจเป็นธรรม หรือธรรมกับใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน หรือที่เราเรียกกันว่า “พุทโธ” 
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พุทโธ คือ เป็นผู้รู้  ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน เคยพูดกับ
ทุกคนว่า ทุกคนภาวนา “พุทโธ” แต่เข้ายังไม่ถึง 
“พุทโธ”เพราะฉะน้ันแล้ว ขอให้พวกเธอจงเข้าให้ถึง 
“พุทโธ” ให้ได้ คือความเป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานด้วยใจ   

สําหรับบางคนนั้นก็อาจจะปล่อยวางจากการหลง
ยึดถือร่างกายได้ไม่ยาก โดยเพียงแค่เห็นคนแก่ คนเจ็บ  
คนตาย การเผาศพก็ดี เผาแล้วคงเหลือแต่เถ้ากระดูก ก็
อาจจะปลงใจได้ว่า ร่างกายเป็นของไม่เท่ียง ไม่มีอะไร
เป็นตัวเป็นตนให้ยึดมั่นถือมั่นได้ เขาจึงปล่อยวางจากการ
หลงยึดถือเสีย อาจจะมีวิธีการคิดอย่างใดให้ใจของเรา
นั้นปล่อยวางจากการหลงยึดถือร่างกายได้ไม่ยากหรือ
เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยอย่างหนักต้องเข้าโรงพยาบาล ก็
อาจจะพิจารณาเห็นความจริงได้ทันทีว่า ร่างกายน้ี
เปรียบเหมือนเรือผุๆ  เมื่อเสียต้องเอาไปซ่อม ซ่อมได้ก็
เอากลับมาใช้ใหม่ ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องท้ิงไปเหมือนซาก

ความเป็นจริง พร้อมกับปล่อยวางการหลงยึดถือจิตใจ
หรือฝ่ายนามธรรมว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเรา หรือเป็นตัว
เป็นตนของเรา หรือเราเป็นสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง โดยใจ
ของเรานั้นจะปล่อยวางของมันเอง   

ไม่ใช่ว่าเราสร้างอารมณ์หรือความรู้สึกปล่อยวาง  
แต่ใจยังไม่ยอมปล่อยวางจริงๆ จะสังเกตความแตกต่างได้
ถ้าเรารู้สึกสร้างอารมณ์หรือสร้างความรู้สึกปล่อยวาง  
ใจจะยังมีความเบื่อๆ อยากๆ ในอารมณ์ต่างๆ อยู่ แต่ถ้า
เห็นตามความเป็นจริง จนใจปล่อยวางจากการหลงยึดถือ
ของเขาเอง จะไม่มีความเบื่อๆ อยากๆ ในอารมณ์ใดอีก  
ใจก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ คือความว่างเปล่า
อันเดียว ไม่มีขอบเขต ไม่มีตัวตน ไม่มีร่างกาย ไม่มีที่อยู่
หรือที่เรียกว่าใจเป็นธรรม หรือธรรมกับใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน หรือที่เราเรียกกันว่า “พุทโธ” 
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เรือ จึงได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวตน
ของเราที่มีสภาพคงที่ท่ีจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ผุพังย่อม
เป็นไปไม่ได้ ใจก็จะปล่อยวางจากการหลงยึดมั่นถือมั่นใน
ร่างกายของเรา   

เวทนา อย่างมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข  
ความรู้สึกเป็นทุกข์และความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่ง
ในขณะเจ็บป่วยนั้น ก็คงมีแต่ความเจ็บปวดอย่างหนักซึ่ง
เป็นทุกขเวทนา จึงต้องเร่งพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง
ของเวทนาว่า เวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบายเนื้อ
ไม่สบายกาย นั่นเป็นเพียงเจตสิกคืออาการท่ีเกิดพร้อม
กับการเกิดวิญญาณธาตุ คือมารับรู้รูป รส กลิ่น เสียง 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแล้ว
จะเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งข้ึนมาพร้อมกับวิญญาณ
ธาตุนั้นทุกครั้ง 
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เวทนาทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาตามลําพังหรือจะ
มีเวทนาอยู่ลอยๆ โดยไม่มีวิญญาณธาตุเกิดขึ้นมา
รับรู้รูป รส เสียง กลิ่น โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี่ไม่ได้  
และวิญญาณธาตุก็เช่นเดียวกัน จะเกิดอยู่ลอยๆ 
โดยไม่มีรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ที่
มันมากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไม่ได้ 

ดังนั้นเมื่อรูปดับไปจากตา วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้
รูปทางตาก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไป  
เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้  
เมื่อเสียงดับไปจากหู วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้เสียงทางหู
ก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะจะ
เหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เมื่อกลิ่นดับ
ไปจากจมูก วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้กลิ่นทางจมูกก็ต้อง
ดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะจะเหลือ

เรือ จึงได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวตน
ของเราที่มีสภาพคงที่ท่ีจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ผุพังย่อม
เป็นไปไม่ได้ ใจก็จะปล่อยวางจากการหลงยึดมั่นถือมั่นใน
ร่างกายของเรา   

เวทนา อย่างมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข  
ความรู้สึกเป็นทุกข์และความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่ง
ในขณะเจ็บป่วยนั้น ก็คงมีแต่ความเจ็บปวดอย่างหนักซึ่ง
เป็นทุกขเวทนา จึงต้องเร่งพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง
ของเวทนาว่า เวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบายเนื้อ
ไม่สบายกาย นั่นเป็นเพียงเจตสิกคืออาการท่ีเกิดพร้อม
กับการเกิดวิญญาณธาตุ คือมารับรู้รูป รส กลิ่น เสียง 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแล้ว
จะเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งข้ึนมาพร้อมกับวิญญาณ
ธาตุนั้นทุกครั้ง 
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แต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวน้ันไม่ได้ เมื่อรสดับไป
จากลิ้น วิญญาณธาตุท่ีเกิดมามันก็เหมือนกัน   

เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อจิตใจหรือใจที่คิด นึกถึงสิ่งใด
ดับไป วิญญาณธาตุท่ีเกิดความรู้สึกนึกคิดก็ต้องดับไป  
เวทนาท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา  
หรืออุเบกขาเวทนาน้ันไม่เท่ียง เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย 
ที่มากระทบกันทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเกิด
วิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้สิ่งที่มากระทบน้ัน เม่ือเหตุ
ปัจจัยนั้นดับไป เวทนาทั้งหลายก็ต้องดับไป ดังนั้น 
จะห้ามไม่ให้เกิดเวทนาไม่ได้ เกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็
ไม่ได้ และจะเลือกเอาแต่เวทนาท่ีดีๆ ที่ถูกใจซึ่งเป็น
อุเบกขาเวทนา หรือสุขเวทนาโดยไม่ให้มีทุกขเวทนา
เลยนั้นก็ไม่ได้   

เวทนาท้ังหลายเป็นเพียงนาม ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มี
รูปร่างใดๆ ท้ังสิ้น มันเกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัยท่ีทําให้
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เกิดข้ึน เมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับ เวทนาน้ันก็ต้องดับไปด้วย  
จึงเป็นเพียงอนิจจัง คือไม่เท่ียง ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  
เวทนาก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราท้ังสิ้นทั้งปวง เมื่อมัน
เกิด-ดับตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ ดังนั้น มิใช่เรามี
เวทนาหรือหลงยึดติดถือว่าเวทนาเป็นของเรา เมื่อไม่
ยึดถือเอามาเป็นของเราแล้วก็จะไม่มีผู้ทุกข์กับเวทนา  
เวทนาก็จะเป็นสักแต่ว่าเวทนาท่ีเกิด-ดับตามเหตุปัจจัย
อยู่ตลอดเวลา จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ จะเลือกเอาแต่
เวทนาท่ีดีๆ ท่ีเป็นความสุข หรือที่ชอบใจก็ไม่ได้ เมื่อมี
เวทนาท่ีเป็นความทุกข์หรือไม่ชอบใจ จะเร่งให้ดับเร็วๆ 
ตามใจอยากก็ไม่ได้ ดับแล้วจะไม่อยากให้เกิดอีกก็ไม่ได้
เช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิดเวทนา  
เวทนาก็ต้องเกิดอีก ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรา มันจึง
เป็นอนัตตา และเมื่อยังไม่ตาย ก็ต้องมีรูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มันมากระทบกันทางตา หู จมูก  

แต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวน้ันไม่ได้ เมื่อรสดับไป
จากลิ้น วิญญาณธาตุท่ีเกิดมามันก็เหมือนกัน   

เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อจิตใจหรือใจที่คิด นึกถึงสิ่งใด
ดับไป วิญญาณธาตุท่ีเกิดความรู้สึกนึกคิดก็ต้องดับไป  
เวทนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา  
หรืออุเบกขาเวทนาน้ันไม่เท่ียง เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย 
ที่มากระทบกันทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเกิด
วิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้สิ่งที่มากระทบน้ัน เม่ือเหตุ
ปัจจัยนั้นดับไป เวทนาทั้งหลายก็ต้องดับไป ดังนั้น 
จะห้ามไม่ให้เกิดเวทนาไม่ได้ เกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็
ไม่ได้ และจะเลือกเอาแต่เวทนาท่ีดีๆ ที่ถูกใจซึ่งเป็น
อุเบกขาเวทนา หรือสุขเวทนาโดยไม่ให้มีทุกขเวทนา
เลยนั้นก็ไม่ได้   

เวทนาท้ังหลายเป็นเพียงนาม ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มี
รูปร่างใดๆ ท้ังสิ้น มันเกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัยท่ีทําให้
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ล้ิน กาย ใจอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อุเบกขาเวทนา สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา  
ทําให้เราต้องรับทุกขเวทนาไปด้วย   

เพราะฉะน้ันแล้ว เราจะเลือกเอาแต่สุขเวทนาหรือ
อุเบกขาภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จึงเป็นทุกขัง  
ให้กําหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้ีไว้ในใจโดย 
แยบคายอยู่ตลอดเวลา จนกว่าใจจะยอมรับตามความ
เป็นจริง แล้วปล่อยวางการหลงยึดถือเวทนาท้ังหมดไปเอง  
เพราะเห็นว่าไม่สามารถจะเลือกเอาแต่สุขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนาท่ีชอบใจ แล้วผลักใสทุกขเวทนาท้ิงไปได้  
เหมือนกับยิ่งดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์กลับยิ่งทุกข์ หรือถ้า
เกลียดทุกข์รักสุขก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้ ต้องปล่อยวางท้ังสุข
และทุกข์เสีย เพราะเห็นว่าไม่อาจเลือกเอาได้ ก็จะพ้น
จากทุกข์ คือไม่มีทุกข์ทางใจอีก จะมีก็แต่ทุกข์ทางกาย
เท่านั้น   
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ความเจ็บปวดในร่างกายท่ียังมีอยู่ เพราะเหตุปัจจัย
ท่ีทําให้เกิดความเจ็บปวดทางกายยังมีอยู่ ทุกขเวทนา 
ทางกายก็ย่อมยังมีอยู่ ต่อเมื่อเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิด
ทุกขเวทนาทางกายดับไป ทุกขเวทนาน้ันก็ย่อมดับไป 
เมื่อหมอให้ยาแก้ปวด ระบบประสาททางกายตรงท่ี
เจ็บปวดก็ถูกตัดรอนออกไป จึงจะไม่เกิดความเจ็บปวด
ช่ัวคราว เมื่อหมอรักษาหายแล้ว สิ่งท่ีมากระทบกับ
เส้นประสาทกายก็ไม่มี ความเจ็บปวดจึงดับไป หรือ
เพราะเหตุท่ีทําให้เกิดความเจ็บปวดดับไป ความเจ็บปวด
จึงดับไป แต่ก็ต้องไม่เกิดทุกขเวทนาเพราะเหตุอ่ืนต่อไป   

เนื่องจากเวทนาท้ังสุขเวทนา ทุกขเวทนาและ
อุเบกขาเวทนาจะต้องเกิด-ดับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นให้เราท่านทั้งหลายพยายามรักษาใจให้
รู้สึกเป็นกลาง หรือรู้สึกเป็นปกติ รู้สึกให้มันว่างๆ ซึ่งเป็น
อารมณ์อุเบกขาเวทนาเพียงหน้าเดียวไม่ได้ เพราะ
ในขณะที่ เ กิด วิญญาณข้ึนมารับรู้  รูป  กลิ่น  เสียง  

ล้ิน กาย ใจอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อุเบกขาเวทนา สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา  
ทําให้เราต้องรับทุกขเวทนาไปด้วย   

เพราะฉะน้ันแล้ว เราจะเลือกเอาแต่สุขเวทนาหรือ
อุเบกขาภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จึงเป็นทุกขัง  
ให้กําหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้ีไว้ในใจโดย 
แยบคายอยู่ตลอดเวลา จนกว่าใจจะยอมรับตามความ
เป็นจริง แล้วปล่อยวางการหลงยึดถือเวทนาท้ังหมดไปเอง  
เพราะเห็นว่าไม่สามารถจะเลือกเอาแต่สุขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนาท่ีชอบใจ แล้วผลักใสทุกขเวทนาท้ิงไปได้  
เหมือนกับยิ่งดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์กลับยิ่งทุกข์ หรือถ้า
เกลียดทุกข์รักสุขก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้ ต้องปล่อยวางท้ังสุข
และทุกข์เสีย เพราะเห็นว่าไม่อาจเลือกเอาได้ ก็จะพ้น
จากทุกข์ คือไม่มีทุกข์ทางใจอีก จะมีก็แต่ทุกข์ทางกาย
เท่านั้น   
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โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มันเกิดข้ึนครั้งใดก็จะเกิดเวทนา  
ซึ่งเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
ทุกครั้งไป แต่ถ้าเราพยายามจะรักษาให้ใจเป็นปกติหรือ
เป็นกลาง หรือว่างเปล่าซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาเพียงอย่าง
เดียวนั้น จะยิ่งเป็นทุกข์และมีความเครียดมาก เพราะไม่
เป็นไปตามใจอยากตามอารมณ์ของเรา เนื่องจากเราฝืน
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ถ้าทําดั่งน้ีเมื่อมีคนใดหรือ
สิ่งใดมากระทบก็จะเกิดอารมณ์ ก็จะยิ่งระเบิดอารมณ์
ออกมามากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเกิดแก่ผู้ฝึกจิตจํานวน
มาก หรือถ้าไม่ปล่อยอารมณ์ออกมาใส่คนอื่น ก็จะยิ่ง
สะกดจิตให้น่ิงเฉยๆ ยิ่งข้ึนไป ดังน้ีถ้าถูกกระทบจะยิ่งมี
อารมณ์หงุดหงิดง่าย แล้วก็จะหลงเข้าใจผิดว่า เป็น
เพราะสมาธิยังไม่ดีพอ จึงมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ก็จะยิ่ง
ทําให้ใจให้น่ิงเฉยยิ่ง ข้ึนไปอีก จนเกิดความผิดปกติ 
ทางร่างกาย เช่นเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง เบ่ือ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น   
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วิธีแก้เมื่อธาตุขันธ์ของเราแปรปรวนอาจต้อง
เข้าถึงโรงพยาบาล วิธีแก้นั้นให้เลิกทําใจให้นิ่งๆ เฉยๆ  
วางๆ ปล่อยอารมณ์ไปก่อนและพยายามทําใจให้รู้สึก 
เป็นกลาง หรืออย่าพยายามรักษาใจให้เป็นปกติตลอดเวลา 
โดยพยายามไม่ให้มีอารมณ์อันใดเลย   

การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีโยนิโสมนสิการ  
คือการกําหนดพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง
ดังกล่าวของเวทนาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ระหว่างที่
เรากําหนดพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาอยู่นั้น  
ถ้าเราเผลอสติ จิตหรือใจซึ่งเป็นความคิดนึกปรุงแต่ง  
ก็จะแอบไปคิดปรุงแต่งอย่างไรต่อคนใดหรือสิ่งใดท่ีอยู่ 
ต่อหน้าในขณะนั้น หรือแอบคิดปรุงแต่งใจถึงคนอื่น หรือ
สิ่งอื่นหรือเรื่องในอดีต หรืออนาคต ทําให้เกิดความพอใจ  
หรือความไม่พอใจ หรือทําให้เกิดความรักหรือความชัง  
หรือแอบคิดปรุงแต่งพึงพอใจอาการของจิต หรืออาการ
ของกาย ซึ่งเป็นเวทนาที่กําลังพิจารณาอยู่นั้น หรือแอบ

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มันเกิดข้ึนครั้งใดก็จะเกิดเวทนา  
ซึ่งเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
ทุกครั้งไป แต่ถ้าเราพยายามจะรักษาให้ใจเป็นปกติหรือ
เป็นกลาง หรือว่างเปล่าซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาเพียงอย่าง
เดียวนั้น จะยิ่งเป็นทุกข์และมีความเครียดมาก เพราะไม่
เป็นไปตามใจอยากตามอารมณ์ของเรา เนื่องจากเราฝืน
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ถ้าทําดั่งน้ีเมื่อมีคนใดหรือ
สิ่งใดมากระทบก็จะเกิดอารมณ์ ก็จะยิ่งระเบิดอารมณ์
ออกมามากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเกิดแก่ผู้ฝึกจิตจํานวน
มาก หรือถ้าไม่ปล่อยอารมณ์ออกมาใส่คนอื่น ก็จะยิ่ง
สะกดจิตให้น่ิงเฉยๆ ยิ่งข้ึนไป ดังน้ีถ้าถูกกระทบจะยิ่งมี
อารมณ์หงุดหงิดง่าย แล้วก็จะหลงเข้าใจผิดว่า เป็น
เพราะสมาธิยังไม่ดีพอ จึงมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ก็จะยิ่ง
ทําให้ใจให้น่ิงเฉยยิ่ง ข้ึนไปอีก จนเกิดความผิดปกติ 
ทางร่างกาย เช่นเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง เบ่ือ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น   
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คิดปรุงแต่งเป็นความกังวลใจ หรือดิ้นรนผลักใส หรือ
อยากให้อาการของจิต หรืออาการของกายซึ่งเป็น
ทุกขเวทนาที่ไม่ชอบใจหายไป และทําให้สติไม่รู้อยู่กับ
การพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนา คือลืมท่ีจะ
พิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาไป ก็ให้มีสติ รู้ตัว  
หรือรู้สึกตัว หรือรู้เท่าทัน แล้วกลับมามีสติรู้อยู่กับการ
พิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนา แต่แล้วก็จะเผลอ
สติอีก ก็ให้สติรู้ ตัว หรือรู้สึกตัว หรือรู้ เ ท่าทัน แล้ว
กลับมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาอีก ให้ทํา
อย่างน้ีเรื่อยๆ ไปโดยต้องมีสติกํากับในการพิจารณาอยู่
ตลอดเวลา   

เพราะถ้าเราขาดสติ สมาธิก็จะขาด ปัญญาก็จะขาด 
แต่ถ้าเรามีสติ สมาธิก็จะมี ปัญญาก็จะมี เมื่อสติ สมาธิ 
ปัญญาสมบูรณ์ดีแล้ว ให้เราคอยสังเกตเห็นความเป็นจริง
ของเวทนาของเราอยู่เฉยๆ หรือรู้อยู่เปล่าๆ โดยไม่เข้าไป
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อยากหรือไม่อยากอย่างใดอย่างหนึ่ง ปล่อยวางทั้งทุกข์
และสุข พึงเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา   

จิตหรือใจในขณะท่ีทําหน้าท่ีคิดนึกตรึกตรองน้ัน  
ก็ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง ไม่มีที่อยู่ จะปรากฏเป็นเพียงพลัง
แล้วก็ดับไป และเมื่อมีความคิด นึก ตรึกตรองข้ึนคร้ังใด 
ก็จะเกิดวิญญาณธาตุ ซึ่งเราเรียกว่า “มโนวิญญาณ”  
เกิดข้ึนมารับรู้ความคิดท่ีมันเกิดข้ึนโดยทันทีทุกครั้งไป  
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ โดยจะมีแต่จิตที่คิดนึกลอยๆ 
แล้วไม่มีวิญญาณธาตุเกิดมารับพร้อมกับความคิดนึกน้ัน
ไม่ได้ 

เมื่อความคิด นึก ตรึกตรองดับไป วิญญาณธาตุท่ี
เกิดข้ึนมารับรู้ความคิดในขณะนั้น ก็ดับไปพร้อมกัน และ
ในขณะท่ีวิญญาณธาตุเกิดข้ึนมารับรู้ความคิดน้ัน ก็จะมี
เวทนา ซึ่งเป็นสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออุเบกขา
เวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่รู้สึกเป็นสุข ไม่รู้สึก

คิดปรุงแต่งเป็นความกังวลใจ หรือดิ้นรนผลักใส หรือ
อยากให้อาการของจิต หรืออาการของกายซึ่งเป็น
ทุกขเวทนาที่ไม่ชอบใจหายไป และทําให้สติไม่รู้อยู่กับ
การพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนา คือลืมท่ีจะ
พิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาไป ก็ให้มีสติ รู้ตัว  
หรือรู้สึกตัว หรือรู้เท่าทัน แล้วกลับมามีสติรู้อยู่กับการ
พิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนา แต่แล้วก็จะเผลอ
สติอีก ก็ให้สติรู้ตัว หรือรู้สึกตัว หรือรู้ เ ท่าทัน แล้ว
กลับมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาอีก ให้ทํา
อย่างน้ีเรื่อยๆ ไปโดยต้องมีสติกํากับในการพิจารณาอยู่
ตลอดเวลา   

เพราะถ้าเราขาดสติ สมาธิก็จะขาด ปัญญาก็จะขาด 
แต่ถ้าเรามีสติ สมาธิก็จะมี ปัญญาก็จะมี เมื่อสติ สมาธิ 
ปัญญาสมบูรณ์ดีแล้ว ให้เราคอยสังเกตเห็นความเป็นจริง
ของเวทนาของเราอยู่เฉยๆ หรือรู้อยู่เปล่าๆ โดยไม่เข้าไป
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เป็นทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดข้ึน จะไม่เกิดเวทนาอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้ ซึ่งในขณะที่คิด นึก ตรึกตรองเรื่องการงาน
หรือเรื่องปกติในชีวิตประจําวันแล้ว ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือ
เป็นทุกข์นั้นเป็นเพราะว่าเกิดอารมณ์อุเบกขาเวทนา คือ
ความรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่มีเวทนาเกิดข้ึน  
ซึ่ ง เมื่อความคิด  นึก  ตรึกตรองดับไปในแต่ละคร้ัง  
วิญญาณที่รับรู้ความคิด นึก ตรึกตรองในขณะน้ันก็ดับไปด้วย 
ดังนั้น เวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือ
อุเบกขาเวทนาก็ต้องดับไปพร้อมกันด้วย เพราะเวทนา 
ไม่สามารถจะเกิดอยู่ลอยๆ ได้ เวทนาจึงไม่สามารถติด
อยู่ในจิตใจท่ีทําหน้าท่ีเป็นเพียงนาม คิด นึก ปรุงแต่งได้  
และเวทนาก็ไม่สามารถติดอยู่ในวิญญาณธาตุท่ีไม่มี
ตัวตน ไม่มีรูปร่าง ไม่มีที่อยู่ เกิด-ดับเร็วมากได้ด้วย   

ดังนั้นทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวด ความรู้สึกอึดอัด 
จิตใจไม่ผ่องใส ใจหายแวบ ใจเฉา ใจทุกข์เกิดข้ึนมา 
เป็นต้น   
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สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาจึงไม่สามารถติดอยู่
ในจิตใจหรือวิญญาณได้ เหตุท่ีเรารู้สึกว่ามีเวทนาหรือ
อารมณ์ใดต้ังอยู่ในใจได้นานน้ัน ก็เพราะเราจําเวทนา
หรืออารมณ์นั้นข้ึนมาใหม่บ่อยๆ พร้อมกับหลงยึดมั่นถือ
มั่นในเวทนาน้ันหรืออารมณ์นั้นว่าเป็นของเรา หรือเรา
เป็นเวทนา หรือเราเป็นอารมณ์น้ันโดยไม่มีสติปัญญา
รู้เท่าทัน   

การท่ีจําเวทนาข้ึนมาบ่อยๆ นั้น เป็นเพียงความนึก
คิดปรุงแต่งของเวทนาทั้งท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจในอดีต
ข้ึนมา มันมิใช่เป็นเพียงแค่สัญญาในขันธ์ท้ัง ๕ ท่ีเป็น
ความจําได้หมายรู้ตามปกติของธรรมชาติจริงๆ   

ถ้าเป็นเองความจําได้หมายรู้ตามธรรมชาติจริงๆ 
แล้วจะไม่มีความทุกข์ใจเข้ามาปน เพราะเป็นเพียง
ความจําได้หมายรู้ว่า อะไรเป็นอะไรในขณะปัจจุบันท่ีรูป
มากระทบทางตา มีเสียงมากระทบทางหู เป็นต้น คือ

เป็นทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดข้ึน จะไม่เกิดเวทนาอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้ ซึ่งในขณะที่คิด นึก ตรึกตรองเรื่องการงาน
หรือเรื่องปกติในชีวิตประจําวันแล้ว ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือ
เป็นทุกข์นั้นเป็นเพราะว่าเกิดอารมณ์อุเบกขาเวทนา คือ
ความรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่มีเวทนาเกิดข้ึน  
ซึ่ ง เมื่อความคิด  นึก  ตรึกตรองดับไปในแต่ละคร้ัง  
วิญญาณที่รับรู้ความคิด นึก ตรึกตรองในขณะน้ันก็ดับไปด้วย 
ดังนั้น เวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือ
อุเบกขาเวทนาก็ต้องดับไปพร้อมกันด้วย เพราะเวทนา 
ไม่สามารถจะเกิดอยู่ลอยๆ ได้ เวทนาจึงไม่สามารถติด
อยู่ในจิตใจท่ีทําหน้าท่ีเป็นเพียงนาม คิด นึก ปรุงแต่งได้  
และเวทนาก็ไม่สามารถติดอยู่ในวิญญาณธาตุท่ีไม่มี
ตัวตน ไม่มีรูปร่าง ไม่มีที่อยู่ เกิด-ดับเร็วมากได้ด้วย   

ดังนั้นทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวด ความรู้สึกอึดอัด 
จิตใจไม่ผ่องใส ใจหายแวบ ใจเฉา ใจทุกข์เกิดข้ึนมา 
เป็นต้น   
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จิตใจเกิดความคิดนึกปรุงแต่งถึงเรื่องราวใดหรือสิ่งใดก็
แล้วแต่ข้ึนมาเท่านั้น และจะมีสังขารในขันธ์ ๕ คือ 
ความคิดนึกปรุงแต่งเข้ารับช่วงต่อจากสัญญา ทําให้รู้
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปได้อีก เช่นถ้ามีแต่สัญญาก็จะ
จําได้แต่เพียงว่า เป็นคน เป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือ 
เป็นสัตว์สิ่งของเท่าน้ัน โดยไม่มีรายละเอียดอ่ืนๆ อีก  
ซึ่งเปรียบเหมือนกับภาพถ่ายของกล้องถ่ายรูป จะถ่ายรูป
ได้เพียงแต่ภาพนิ่ง ไม่มีรายละเอียดต่อเนื่อง แต่เมื่อมี
สังขาร คือความนึก คิด ปรุงแต่งเข้ามาผสม ก็จะรู้
เพิ่มเติมว่าใครเป็นใคร ทํางานท่ีไหน อย่างไร เกี่ยวพันกับ
คนน้ีเก่ียวพันกับคนโน้นอย่างไรบ้าง หรือเป็นสัตว์เลี้ยง
ของคนโน้นคนน้ี เป็นสิ่งของของคนโน้นคนน้ี โดยจะมี
สังขารปรุงแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
จะเหมือนกับภาพที่ฉายจากจอหนังคือมีภาพเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องให้รู้เรื่องได้มากกว่าภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูปซึ่ง
ถ้ามีแต่ความจําโดยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่น
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ในเวทนา หรืออารมณ์ใดๆ ว่าเป็นของเรา หรือเราเป็น
เวทนา หรือเราเป็นอารมณ์นั้นๆ ก็จะไม่มีกิเลสตัณหาตัวใด 
หรือความทุกข์ใจเข้ามาปนได้   

ดังนั้นการจําเวทนาท้ังสุขและทุกข์ หรือจําอารมณ์
ใดท่ีเคยรู้สึกในอดีตข้ึนมาใหม่ จึงมิใช่เป็นความจําโดย
แท้จริงตามธรรมชาติ แต่เป็นความคิด นึก ปรุงแต่งไปถึง
เวทนา คืออารมณ์ที่เคยได้รับท้ังในอดีตทั้งท่ีชอบใจและ
ไม่ชอบใจ พร้อมกับการหลงยึดถือเวทนา หรืออารมณ์
นั้นว่าเป็นของเรา   

จิตหรือใจมีความหมายเดียวกัน คือคิดกับรู้ คือรู้
ทางหู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ซึ่งจิตหรือใจท่ีมีสภาพรู้จะมี
ช่ือเรียกต่างหากว่า “วิญญาณ” อาการทางจิตเป็น
เจตสิก ถ้าพูดอย่างน้ีไม่รู้ว่าท่านท้ังหลายจะเข้าใจรึเปล่า  
คือสิ่ง ท่ีประกอบของจิต เกิด-ดับพร้อมกับจิตหรือ

จิตใจเกิดความคิดนึกปรุงแต่งถึงเรื่องราวใดหรือสิ่งใดก็
แล้วแต่ข้ึนมาเท่านั้น และจะมีสังขารในขันธ์ ๕ คือ 
ความคิดนึกปรุงแต่งเข้ารับช่วงต่อจากสัญญา ทําให้รู้
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปได้อีก เช่นถ้ามีแต่สัญญาก็จะ
จําได้แต่เพียงว่า เป็นคน เป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือ 
เป็นสัตว์สิ่งของเท่าน้ัน โดยไม่มีรายละเอียดอ่ืนๆ อีก  
ซึ่งเปรียบเหมือนกับภาพถ่ายของกล้องถ่ายรูป จะถ่ายรูป
ได้เพียงแต่ภาพนิ่ง ไม่มีรายละเอียดต่อเนื่อง แต่เมื่อมี
สังขาร คือความนึก คิด ปรุงแต่งเข้ามาผสม ก็จะรู้
เพิ่มเติมว่าใครเป็นใคร ทํางานท่ีไหน อย่างไร เกี่ยวพันกับ
คนน้ีเก่ียวพันกับคนโน้นอย่างไรบ้าง หรือเป็นสัตว์เลี้ยง
ของคนโน้นคนน้ี เป็นสิ่งของของคนโน้นคนน้ี โดยจะมี
สังขารปรุงแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
จะเหมือนกับภาพที่ฉายจากจอหนังคือมีภาพเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องให้รู้เรื่องได้มากกว่าภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูปซึ่ง
ถ้ามีแต่ความจําโดยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่น
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วิญญาณในขณะท่ีมารู้ทางตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ  
ซึ่งก็คือเวทนา สัญญาและสังขารท้ังหมด   

ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกท่านท้ังหลาย  
จะต้องมีปัญญาแยกอาการทางกาย ซึ่งเป็นเวทนาทาง
กายออกจากเวทนาทางจิต ซึ่งเป็นอาการของจิตโดย
เด็ดขาด ถ้าแยกไม่ขาดจะมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเวทนาทางจิตจะเกิดเร็ว ดับเร็ว  
แต่เวทนาทางกายจะดับช้า ต้องรอให้ความเจ็บป่วยทาง
กายหายเสียก่อน ซึ่งก็ต้องรักษาไปตามอาการของโรค   

ดังนั้นเวทนาทางกาย หรืออาการทางกายทั้งหมดนั้น  
เราอย่าไปยุ่งให้มันวุ่นวายใจ อย่าผลักใส อยากให้หาย
เร็วๆ ให้ไปรักษาตามอาการ และหมั่นพิจารณาทําใจ
ยอมรับตามความเป็นจริงว่า ความเจ็บป่วยไม่สบาย
บางครั้งไม่ต้องรักษาก็สามารถหายเองได้ บางครั้งก็ต้อง 
รักษาถึงจะหาย  ก็ ใ ห้รักษาไปตามอาการของโรค  
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บางครั้งรักษาก็ไม่หาย และในท่ีสุดก็ต้องตายกันหมด 
ทุกคน   

เคยสอนไอ้เต้ยว่า เวลาหลวงปู่ป่วย บางทีไอ้เต้ย
จะสงสาร หรือมีเวทนาอะไรก็ไม่รู้มันแหละ เพราะฉะนั้น
แล้วบอกไอ้เต้ยว่า กูชอบดูเวทนาเวลาป่วย คือพิจารณา  
ว่าคนเรานั้นมันต้องมีความป่วยด้วยกันหมดทุกคน ไม่มี
ใครท่ีจะไม่ป่วย เพราะฉะนั้นแล้ว กูรู้ตัวกูดี ว่ากูควรจะ
รักษาหรือไม่ควรจะรักษา ก็สอนไอ้เต้ยไปอย่างนั้น 
ถ้าเช่นนั้นแล้วคนเราเมื่อป่วยแล้วรักษาไม่หาย มันก็ต้อง
ตายด้วยกันหมดทุกคน ถ้าเราหมั่นพิจารณา และทําใจ
ยอมรับตามความเป็นจริงเช่นน้ีได้ ก็จะไม่มีความทุกข์ใจ
กับเวทนาทางกายนั้น   

ถ้ามัวไปยุ่งกับเวทนาทางกายจะทําให้ไม่สามารถ
พ้นทุกข์ได้ เพราะมัวแต่ไปดิ้นรนผลักใสเวทนาทางกาย
อยู่ แม้จะผลักใสนานเพียงใด ก็จะไม่มีทางผลักใสเวทนา

วิญญาณในขณะท่ีมารู้ทางตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ  
ซึ่งก็คือเวทนา สัญญาและสังขารท้ังหมด   

ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกท่านท้ังหลาย  
จะต้องมีปัญญาแยกอาการทางกาย ซึ่งเป็นเวทนาทาง
กายออกจากเวทนาทางจิต ซึ่งเป็นอาการของจิตโดย
เด็ดขาด ถ้าแยกไม่ขาดจะมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเวทนาทางจิตจะเกิดเร็ว ดับเร็ว  
แต่เวทนาทางกายจะดับช้า ต้องรอให้ความเจ็บป่วยทาง
กายหายเสียก่อน ซึ่งก็ต้องรักษาไปตามอาการของโรค   

ดังนั้นเวทนาทางกาย หรืออาการทางกายทั้งหมดนั้น  
เราอย่าไปยุ่งให้มันวุ่นวายใจ อย่าผลักใส อยากให้หาย
เร็วๆ ให้ไปรักษาตามอาการ และหมั่นพิจารณาทําใจ
ยอมรับตามความเป็นจริงว่า ความเจ็บป่วยไม่สบาย
บางครั้งไม่ต้องรักษาก็สามารถหายเองได้ บางครั้งก็ต้อง 
รักษาถึงจะหาย  ก็ ใ ห้รักษาไปตามอาการของโรค  
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ทางกายให้หายขาดไปได้ และจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ต่อการบรรลุธรรม เพราะจะทําให้การบรรลุธรรมนั้นเนิ่นช้า
ออกไปเรื่อยๆ จนอาจข้ามภพข้ามชาติไปอีกหลายภพ
หลายชาติหลายกัปหลายกัลป์ และจะฟังธรรมไม่เข้าใจเลย 
เพราะมัวแต่หงุดหงิดดิ้นรนผลักใสเวทนาทางกายอยู่   

เมื่อเห็นโทษยิ่งใหญ่ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
การบรรลุธรรม ก็ให้ทําใจยอมรับเวทนาทางกายตาม
ความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบัน แล้วก็ให้ปล่อยวาง
เวทนาทางกายเสียจะได้ไม่ทําให้การบรรลุธรรมน้ันเนิ่นช้า
ออกไป   

จิตหรือใจท่ีคิดและอาการทางจิตทุกชนิดน้ันล้วน
เป็นนาม ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ มีแต่อาการ
ทางจิตท่ีปรากฏข้ึนมาให้รับรู้ได้ เช่นความนึกคิดปรุงแต่ง  
อารมณ์วิตกวิจารณ์ ความคิดดิ้นรนผลักใสเวทนา หรือ
อารมณ์ท่ีไม่ชอบใจ หรือความคิดปรุงแต่งเป็นความ
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อยากได้ อยากเอาสิ่งต่างๆ หรืออารมณ์ที่ชอบใจ ความ
พึงใจ ความจําสิ่งใดข้ึนมา เจตนาคือความตั้งใจ ความจงใจ 
เวทนาทางจิตนั้น มันมีความรู้สึกเป็นสุข หรือความรู้สึก
เป็นทุกข์ ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขา สติ สมาธิ  
ปัญญา ลักษณะอาการที่ปรุงแต่งเข้าไปดูเข้าไปรู้ใจตัวเรา
เองนั้น การพยายามกระทําทางใจอย่างใด การคอยเฝ้า
ระวังใจตัวเรา การพยายามรักษาใจของเราให้สงบ 
ว่างเบาๆ ให้มันสบาย ความรู้สึกกลัวว่าเป็นเราหรือเป็น
ตัวของเรา ซึ่งก็เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งข้ึนมา หาใช่ 
มีตัวตนของเราอยู่จริงไม่ ความผ่องใส ความไม่ผ่องใส  
ศรัทธาความเกรงกลัวต่อบาป ความละอายแก่ใจ 
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้มันเกิดข้ึนสรุปแล้ว 
ถ้าเรามีอารมณ์อิจฉาริษยา อารมณ์ราคะ โทสะ โมหะ  
มีทิฏฐิต่างๆ เป็นต้น สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่
ร่างกายและไม่ใช่อาการทางกาย หรือเวทนาทางกายแล้ว 
จะจัดเข้าในอาการของจิตหรือทางใจนี้ท้ังหมด   

ทางกายให้หายขาดไปได้ และจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ต่อการบรรลุธรรม เพราะจะทําให้การบรรลุธรรมนั้นเนิ่นช้า
ออกไปเรื่อยๆ จนอาจข้ามภพข้ามชาติไปอีกหลายภพ
หลายชาติหลายกัปหลายกัลป์ และจะฟังธรรมไม่เข้าใจเลย 
เพราะมัวแต่หงุดหงิดดิ้นรนผลักใสเวทนาทางกายอยู่   

เมื่อเห็นโทษยิ่งใหญ่ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
การบรรลุธรรม ก็ให้ทําใจยอมรับเวทนาทางกายตาม
ความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบัน แล้วก็ให้ปล่อยวาง
เวทนาทางกายเสียจะได้ไม่ทําให้การบรรลุธรรมนั้นเนิ่นช้า
ออกไป   

จิตหรือใจท่ีคิดและอาการทางจิตทุกชนิดน้ันล้วน
เป็นนาม ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ มีแต่อาการ
ทางจิตท่ีปรากฏข้ึนมาให้รับรู้ได้ เช่นความนึกคิดปรุงแต่ง  
อารมณ์วิตกวิจารณ์ ความคิดดิ้นรนผลักใสเวทนา หรือ
อารมณ์ท่ีไม่ชอบใจ หรือความคิดปรุงแต่งเป็นความ
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จิตหรือใจท่ีคิด รวมท้ังอาการทางจิตทั้งหมดเป็น
อนิจจัง คือเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีแสดงอาการข้ึนมา  
หรือมีปฏิกิริยาข้ึนมา หรือปรากฏข้ึนมา หรือไหวตัว
ข้ึนมา  หรือกระเพื่อม ข้ึนมาตามปกติธรรมดาของ
ธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ และไม่ใช่ของเรา หรือ
ไม่ใช่เราเป็นอาการเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นย่อม
ดับไปเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป
เป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดท่ีคงที่ท่ีจะยึดมั่นถือมั่นได้ และจะ
เป็นเช่นน้ีตลอดไปจนกว่าจะตาย ย่อมมีอาการที่ถูกใจ
บ้างไม่ถูกใจบ้าง จะเลือกให้เกิดแต่อาการที่ชอบใจ ส่วน
อาการท่ีไม่ชอบใจจะไม่ให้เกิดไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมันอย่างน้ัน เราต้องทนรับทุกข์ไปตาม
สภาพ จึงเป็นทุกขัง แต่เมื่อทําใจยอมรับตามความเป็น
จริงได้ก็จะไม่เป็นทุกข์ และเหตุท่ีไม่สามารถเลือกเอาแต่
อาการท่ีชอบใจได้เพราะไม่ใช่ของเรา จึงไม่อยู่ในบังคับ
ของเรา เรียกว่าอนัตตา ดังนั้นพยายามบังคับ หรือทําใจ
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อย่างใดอย่างใดที่จะไม่ให้อาการอย่างใดเกิดข้ึน แม้แต่
อารมณ์ราคะ หรือโทสะ หรือโมหะ และเมื่ออารมณ์ใด
เกิดแล้วก็พยายามบังคับให้มันรีบดับไปเร็วๆ เนื่องจาก
เราไม่ชอบใจ หรือพยายามทําให้ไม่มีอาการใดๆ อีกเลย  
โดยเข้าใจผิดว่า ถ้าเรากําหนดรู้อยู่เช่นน้ีแล้ว อาการ
ท้ังหมดจะหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่า การพยายาม
กระทําท่ีผิดเช่นน้ี จะทําให้เรารู้สึกอึดอัด วิงเวียนศรีษะ  
คลื่นไส้ ปวดเมื่อย มันเป็นอาการท่ีทําให้เกิดความ
เจ็บป่วยทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่ทําให้พ้น
ทุกข์ได้ 

วิญญาณ วิญญาณคือจิตหรือใจที่ทําหน้าที่รับรู้
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นธาตุตามธรรมชาติและ
เป็นนามคือมีแต่ชื่อ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีตัวตน ไม่มี
รูปร่าง ไม่มีที่อยู่และไม่ใช่วิญญาณของเรา มีชื่อเรียกต่างๆ 
กันว่า จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ อย่างน้ี
เป็นต้น   

จิตหรือใจท่ีคิด รวมท้ังอาการทางจิตทั้งหมดเป็น
อนิจจัง คือเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีแสดงอาการข้ึนมา  
หรือมีปฏิกิริยาข้ึนมา หรือปรากฏข้ึนมา หรือไหวตัว
ข้ึนมา  หรือกระเพื่อม ข้ึนมาตามปกติธรรมดาของ
ธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ และไม่ใช่ของเรา หรือ
ไม่ใช่เราเป็นอาการเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นย่อม
ดับไปเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป
เป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดท่ีคงที่ท่ีจะยึดมั่นถือมั่นได้ และจะ
เป็นเช่นน้ีตลอดไปจนกว่าจะตาย ย่อมมีอาการที่ถูกใจ
บ้างไม่ถูกใจบ้าง จะเลือกให้เกิดแต่อาการที่ชอบใจ ส่วน
อาการท่ีไม่ชอบใจจะไม่ให้เกิดไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมันอย่างน้ัน เราต้องทนรับทุกข์ไปตาม
สภาพ จึงเป็นทุกขัง แต่เมื่อทําใจยอมรับตามความเป็น
จริงได้ก็จะไม่เป็นทุกข์ และเหตุท่ีไม่สามารถเลือกเอาแต่
อาการท่ีชอบใจได้เพราะไม่ใช่ของเรา จึงไม่อยู่ในบังคับ
ของเรา เรียกว่าอนัตตา ดังนั้นพยายามบังคับ หรือทําใจ
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ท้ังน้ีเพื่อให้เห็นว่า วิญญาณไม่ใช่มีดวงเดียวตั้งแต่
เกิดจนตาย และวิญญาณไม่ใช่ผีของคนตาย เป็นเพียง
ธาตุตามธรรมชาติ จะเกิดข้ึนมารู้หรือรับรู้ก็ต่อเมื่อมีเหตุ
ปัจจัยให้เกิดข้ึน คือมีรูปมากระทบตา มีเสียงมากระทบหู  
อย่างน้ีเป็นต้น มีเรื่องราวมากระทบใจ จิตใจเกิดความคิดนึก
ปรุงแต่งถึงเรื่องราวใดๆ หรือสิ่งใดข้ึนมาน่ันเอง เมื่อเหตุ
ปัจจัยท่ีมากระทบน้ันดับไป วิญญาณธาตุท้ังหลายก็ต้อง
ดับไป ไม่สามารถตั้งอยู่ ได้ จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ 
จะไม่ให้ดับก็ไม่ได้ เพราะเมื่อมีเหตุปัจจัย คือมีรูป เสียง  
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มากระทบกับทางตา หู  
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะเกิดเป็นวิญญาณธาตุข้ึนมา คือ
เกิดข้ึนมารับรู้สิ่งท่ีมากระทบนั้นทุกครั้งไป เมื่อเหตุปัจจัย
ท่ีมากระทบนั้นดับไป วิญญาณธาตุท้ังหลายก็ต้องดับไป  
ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใคร และไม่อาจยึดถือเอาได ้ 
จึงไม่ใช่วิญญาณของเรา หรือวิญญาณของเรามิใช่หลง
เข้าใจผิดว่า วิญญาณคือผีของคนตายท่ีลอยออกจากร่างไป  
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มิเช่นน้ันถ้าระลึกไว้ในจิตที่ผิดอย่างน้ีตลอดเวลา จะทําให้
วิญญาณธาตุเป็นสิ่งท่ีมีตัวตน มีรูปร่างเหมือนตัวเรา  
หรือเป็นวิญญาณของเรา แล้วจะหลงว่าเราคือวิญญาณ
นั่นเสียเอง ดังนี้จะทําให้ไม่สิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเรา หรือมี
เราเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดเวลา เป็นเพราะระลึกหรือนึก
ไว้ในใจท่ีผิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าไม่กระทบ
กระทําใจไว้ในใจโดยแยบคาย 

วิญญาณธาตุนั้น เป็นธาตุท่ีไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง  
ดังนั้นในขณะท่ีมีวิญญาณธาตุเกิดข้ึนมารู้รูป กลิ่น เสียง  
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็จะไม่เห็น ไม่รู้รูปร่างหรือ
อาการของวิญญาณธาตุเลย โดยเราจะรู้เฉพาะสิ่งท่ีถูก  
คือรู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เท่านั้น   

จะขออธิบายให้ท่านท้ังหลายท่ีพูดมานั้นจะเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจไม่รู้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายต้องคอยอบรมจิต
ของเราให้มีสติ และโยนิโสมนสิการในการอบรมจิตใจ  

ท้ังน้ีเพื่อให้เห็นว่า วิญญาณไม่ใช่มีดวงเดียวตั้งแต่
เกิดจนตาย และวิญญาณไม่ใช่ผีของคนตาย เป็นเพียง
ธาตุตามธรรมชาติ จะเกิดข้ึนมารู้หรือรับรู้ก็ต่อเมื่อมีเหตุ
ปัจจัยให้เกิดข้ึน คือมีรูปมากระทบตา มีเสียงมากระทบหู  
อย่างน้ีเป็นต้น มีเรื่องราวมากระทบใจ จิตใจเกิดความคิดนึก
ปรุงแต่งถึงเรื่องราวใดๆ หรือสิ่งใดข้ึนมาน่ันเอง เมื่อเหตุ
ปัจจัยท่ีมากระทบน้ันดับไป วิญญาณธาตุท้ังหลายก็ต้อง
ดับไป ไม่สามารถตั้งอยู่ ได้ จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ 
จะไม่ให้ดับก็ไม่ได้ เพราะเมื่อมีเหตุปัจจัย คือมีรูป เสียง  
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มากระทบกับทางตา หู  
จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็จะเกิดเป็นวิญญาณธาตุข้ึนมา คือ
เกิดข้ึนมารับรู้สิ่งท่ีมากระทบนั้นทุกครั้งไป เมื่อเหตุปัจจัย
ท่ีมากระทบนั้นดับไป วิญญาณธาตุท้ังหลายก็ต้องดับไป  
ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใคร และไม่อาจยึดถือเอาได ้ 
จึงไม่ใช่วิญญาณของเรา หรือวิญญาณของเรามิใช่หลง
เข้าใจผิดว่า วิญญาณคือผีของคนตายท่ีลอยออกจากร่างไป  
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ให้เ ข้าใจตามความเป็นจริงของรูป เวทนา สัญญา  
สังขารและวิญญาณ ซึ่งเป็นขันธ์ ๕ หรือกาย เวทนา 
จิตธรรมในสติปัฏฐาน ๔ พร้อมท้ังเหตุเกิดและเหตุดับ
ของสิ่งเหล่านั้น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสาย   

ด้วยอํานาจสติ สมาธิและปัญญา ท่ีท่านทั้งหลาย
ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ครั้นมีความคิดปรุงแต่งหรืออาการ
ใดปรากฏแก่ใจ สติก็จะรู้ตัวทันที ใจซึ่งเป็นสมาธิก็จะไม่
หวั่นไหว ปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงของทุกความคิด
ปรุงแต่งหรือทุกอาการที่ปรากฏขึ้นมา ไม่ว่าอาการน้ันจะ
ถูกใจหรือไม่ถูกใจ หรือไม่ว่าจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  
หรือเป็นอุเบกขาเวทนาคือเป็นของกลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์  
หรือไม่ว่าจะผ่องใสหรือเศร้าหมอง หรือไม่ว่าจะเป็นกุศล
หรืออกุศล ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป หรือไม่ว่าจะดี
หรือช่ัว รวมท้ังเกิดความรู้สึกตัว หรือเกิดความคิด  
นึก ปรุงแต่ง หรือเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเรา
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หรือเป็นของเรา ว่าอาการเหล่านั้นทุกอาการเป็นเพียง 
สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านั้นย่อมดับ 
เป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดท่ีเท่ียงหรือคงท่ี นอกจากความตาย
ท่ีจะเอาเป็นท่ียึดถือได้ว่าเป็นของเรา หรือเป็นของเรา 
หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา หรือเราเป็นอาการเหล่าน้ัน
เข้ามาเกิดข้ึนตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดา แล้วย่อม
ดับไปเป็นธรรมดา แม้จะเป็นอาการท่ีชอบใจก็ไม่อาจ
ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไป หรือเป็นอาการที่ไม่ชอบใจก็จะ
ไม่อาจดิ้นรนผลักใสให้ดับขาดไปได้อย่างใจมันอยาก  
เพราะเขาเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะต้องรู้อย่างน้ี
จนกว่าใจจะยอมรับตามความเป็นจริง จึงจะปล่อยวาง
จากการหลงยึดถือได ้  

เพราะฉะนั้นแล้ว หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้
กล่าวว่า “ให้รู้อยู่ที่ต้นจิต หรือจิตที่ต้น พ้นโหยหวน  
ถ้ารู้ปลายจิตผิดทันที” ซึ่งน่าจะหมายความว่า ถ้ามี

ให้เ ข้าใจตามความเป็นจริงของรูป เวทนา สัญญา  
สังขารและวิญญาณ ซึ่งเป็นขันธ์ ๕ หรือกาย เวทนา 
จิตธรรมในสติปัฏฐาน ๔ พร้อมท้ังเหตุเกิดและเหตุดับ
ของสิ่งเหล่านั้น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสาย   

ด้วยอํานาจสติ สมาธิและปัญญา ท่ีท่านทั้งหลาย
ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ครั้นมีความคิดปรุงแต่งหรืออาการ
ใดปรากฏแก่ใจ สติก็จะรู้ตัวทันที ใจซึ่งเป็นสมาธิก็จะไม่
หวั่นไหว ปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงของทุกความคิด
ปรุงแต่งหรือทุกอาการที่ปรากฏขึ้นมา ไม่ว่าอาการน้ันจะ
ถูกใจหรือไม่ถูกใจ หรือไม่ว่าจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  
หรือเป็นอุเบกขาเวทนาคือเป็นของกลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์  
หรือไม่ว่าจะผ่องใสหรือเศร้าหมอง หรือไม่ว่าจะเป็นกุศล
หรืออกุศล ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป หรือไม่ว่าจะดี
หรือช่ัว รวมท้ังเกิดความรู้สึกตัว หรือเกิดความคิด  
นึก ปรุงแต่ง หรือเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเรา
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ความคิดปรุงแต่ง หรืออาการใดแล้ว ไม่รู้ตั้งแต่เริ่มต้นคิด
หรือเริ่มต้นมีอาการ โดยมารู้ภายหลัง เรียกว่ารู้ปลายจิต  
ความอยากพ้นทุกข์เป็นตัณหาสุดท้ายท่ีต้องปล่อยวาง  
แม้ใจของเราจะยอมรับความเป็นจริงแล้ว ก็ต้องหยุด
อยากหรือหยุดดิ้นรนค้นหาพระนิพพาน หรือหยุดอยาก
หรือหยุดดิ้นรนเพื่อจะออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิง จึงจะพบ
พระนิพพาน   

เพราะถ้าหากใจยังไม่หยุดอยาก หรือไม่หยุดดิ้นรน
ค้นหาพระนิพพาน ก็จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า  
มีเราหรือตัวเรา หรือตัวตนของเรายังไม่ได้ ยังไม่ถึง  
หรือยังไม่บรรลุพระนิพพาน ดังนั้นก็จะมีอาการดิ้นรน
ค้นหาต่อไปเรื่อยๆ เมื่อยิ่งดิ้นรนค้นหาก็จะยิ่งเป็นทุกข์  
เพราะไม่เป็นไปได้ดั่งใจอยากเสียที เมื่อยิ่งเป็นทุกข์ก็ยิ่ง
ดิ้นรนค้นหาทางท่ีจะออกจากทุกข์ เมื่อยิ่งดิ้นรนค้นหา 
ก็จะยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่ง   
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พระนิพพานน้ันขอให้ท่านท้ังหลายไม่ ต้องไป
แสวงหา หรือดิ้นรนหา ขอให้ท่านท้ังหลายจงประพฤติ
ปฏิบัติ มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น   

เมื่อท่านท้ังหลายนั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วใน
ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะสมาธิน้ันเป็นตัวท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้ว 
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับใคร สมาธิคือความตั้งใจมั่น เมื่อมันมี
ความต้ังใจมั่นเกิดข้ึน อารมณ์ท้ังหลาย คืออารมณ์
ภายนอก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจมันดับสนิทคืออยู่กับ
สมาธิ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ไม่
สามารถที่จะไปกระทบกับอารมณ์แห่งสมาธิได้   

เมื่อสมาธิเกิดมีความต้ังใจมั่นแล้ว อารมณ์ท่ีมันจะ
มากระทบนั้นมันย่อมไม่เกิดข้ึนกับพวกเราอย่างแน่นอน  
มาคราวน้ีปัญญามันจะเกิดข้ึนมาเพื่ออบรมจิตใจของเรา
ให้มีเห็นความเป็นจริง ในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือกาย  
เวทนา จิตธรรมในสติปัฏฐาน ๔  

ความคิดปรุงแต่ง หรืออาการใดแล้ว ไม่รู้ต้ังแต่เริ่มต้นคิด
หรือเริ่มต้นมีอาการ โดยมารู้ภายหลัง เรียกว่ารู้ปลายจิต  
ความอยากพ้นทุกข์เป็นตัณหาสุดท้ายท่ีต้องปล่อยวาง  
แม้ใจของเราจะยอมรับความเป็นจริงแล้ว ก็ต้องหยุด
อยากหรือหยุดดิ้นรนค้นหาพระนิพพาน หรือหยุดอยาก
หรือหยุดดิ้นรนเพื่อจะออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิง จึงจะพบ
พระนิพพาน   

เพราะถ้าหากใจยังไม่หยุดอยาก หรือไม่หยุดดิ้นรน
ค้นหาพระนิพพาน ก็จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า  
มีเราหรือตัวเรา หรือตัวตนของเรายังไม่ได้ ยังไม่ถึง  
หรือยังไม่บรรลุพระนิพพาน ดังนั้นก็จะมีอาการดิ้นรน
ค้นหาต่อไปเรื่อยๆ เมื่อยิ่งดิ้นรนค้นหาก็จะยิ่งเป็นทุกข์  
เพราะไม่เป็นไปได้ดั่งใจอยากเสียที เมื่อยิ่งเป็นทุกข์ก็ยิ่ง
ดิ้นรนค้นหาทางท่ีจะออกจากทุกข์ เมื่อยิ่งดิ้นรนค้นหา 
ก็จะยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่ง   
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ขอให้ท่านท้ังหลายท่ีได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามา 
รู้สึกว่าตอนน้ีเสียงไม่ค่อยดี ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียง 
เท่านี้ก่อน   

ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกคนเทอญ 
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สัตว โลกยอมเปนไปตามกรรม 

 
  

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 

 กัมมุนา วัตตติโลโก 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

ขอให้ท่านท้ังหลายท่ีได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามา 
รู้สึกว่าตอนน้ีเสียงไม่ค่อยดี ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียง 
เท่านี้ก่อน   

ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกคนเทอญ 

 

 
 

 

 

 

 



80 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

 ขอเจริญพรแด่พ่อขาวแม่ขาว ท่ีได้มาประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรมยังในศาลาของวัดใหม่ปลายห้วยนี ้  

โยมเอ๊ยเราทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้น  
แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีพระองค์ก็ยังหนีกรรมไปไม่พ้น  
และเราทุกคนก็ไม่สามารถท่ีจะหนีกรรมพ้น เราสร้างกรรม
อะไรเข้าไว้ เราทั้งหลายต้องเป็นผู้ได้รับกรรมเหล่านั้นแล    

เหตุท่ีพูดเช่นน้ีก็เพื่อให้เรานั้นน้อมระลึกนึกถึงกรรม
ท่ีเราได้สร้าง กรรมท่ีเราได้สร้างน้ันจะเป็นกรรมช่ัวหรือ
กรรมดีก็ตามแต่ กรรมชั่วก็ส่งผลให้เราได้รับ กรรมดีก็
ส่งผลให้เราได้รับ เพราะว่ากรรมชั่วและกรรมดีย่อม
ให้ผลที่แตกต่างกันไป   

สตรีหรือบุรุษท่ีชอบกระทํากรรมช่ัว คือเป็นคน
เห้ียมโหดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไร้เมตตา  
กรุณา มุทิตา ชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์น้อยใหญ่
ท้ังหลาย ด้วยมือเราเองก็ดี ด้วยไม้ก็ดี หรือด้วยศัตราวุธ
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อะไรก็แล้วแต่ หรือเป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใคร
เขาว่านิดด่าหน่อยก็มีอารมณ์อันขุ่นเคืองพยาบาทอาฆาต
คนเหล่านั้น แสดงความโกรธให้ปรากฏเกิดข้ึน หรือเป็น 
ผู้มีใจริษยาคนอ่ืนได้ลาภได้ยศ ได้ความเคารพกราบไหว้
บูชาก็เกิดความไม่สบายใจ ทนไม่ได้ หรือเป็นผู้ท่ีเกิด
มาแล้วไม่เคยบําเพ็ญทานหรือให้ทานกับใคร ไม่เคยให้น้ํา  
ไม่เคยให้ผ้าผ่อนท่อนสไบ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไม่เคยให้แม้แต่
ข้าวน้ําอะไรก็แล้วแต่ อย่างน้ีเป็นต้น หรือเป็นคนแข็ง
กระด้างเย่อหยิ่ง ชอบดูถูกคน ไม่เคารพนับถือกราบไหว้
หรือแสดงความเอ้ือเฟื้อแก่คนที่สมควรได้รับการปฏิบัติ
หรือเป็นผู้ไม่สอบถามสมณะหรือพระว่าอะไรดี อะไรไม่ดี  
อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ สิ่งไหนควรปฏิบัติ สิ่งไหนควรท่ี
จะละ อะไรเมื่อทําจะเป็นไปเพื่อเกิดโทษเกิดทุกข์ อะไร
เมื่อลงมือทําจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสุขชั่ว 
กาลนาน หรือตัดสินความไม่ยุติธรรม รุกเอาที่ดินกันบ้าง  
เอาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมาเป็นของตน กินเหล้า

 ขอเจริญพรแด่พ่อขาวแม่ขาว ท่ีได้มาประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรมยังในศาลาของวัดใหม่ปลายห้วยนี ้  

โยมเอ๊ยเราทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้น  
แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีพระองค์ก็ยังหนีกรรมไปไม่พ้น  
และเราทุกคนก็ไม่สามารถท่ีจะหนีกรรมพ้น เราสร้างกรรม
อะไรเข้าไว้ เราทั้งหลายต้องเป็นผู้ได้รับกรรมเหล่านั้นแล    

เหตุท่ีพูดเช่นน้ีก็เพื่อให้เรานั้นน้อมระลึกนึกถึงกรรม
ท่ีเราได้สร้าง กรรมท่ีเราได้สร้างน้ันจะเป็นกรรมชั่วหรือ
กรรมดีก็ตามแต่ กรรมชั่วก็ส่งผลให้เราได้รับ กรรมดีก็
ส่งผลให้เราได้รับ เพราะว่ากรรมชั่วและกรรมดีย่อม
ให้ผลที่แตกต่างกันไป   

สตรีหรือบุรุษท่ีชอบกระทํากรรมช่ัว คือเป็นคน
เห้ียมโหดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไร้เมตตา  
กรุณา มุทิตา ชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์น้อยใหญ่
ท้ังหลาย ด้วยมือเราเองก็ดี ด้วยไม้ก็ดี หรือด้วยศัตราวุธ
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เมายา ประพฤติร้ายผู้อ่ืน เผาป่าที่สัตว์อยู่อาศัย ขโมย
สมบัติของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และของศาสนา ท่ีเรียกว่า
คนเหล่าน้ีเป็นคนใจบาปชั่วช้า ประกอบกรรมด้วยโลภะ  
โทสะ โมหะ เช่น บางคนเผาบ้านเผาเมือง เราจะเห็นกัน
ถ้าเราดูข่าวคราว ว่าเผาบ้านเผาเมืองกัน ไม่ว่าจะเป็นวัด
เป็นวา มันทําลายกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีความ
โกรธแค้นอะไรกันอยู่ในตัวของตัวเอง โดยไม่รู้ตัวเองด้วย
ซ้ําไปว่า ตัวเองนั้นมีความโกรธ ทําแล้วจะได้อะไรข้ึนมา  
มันมีแต่ความเสียหาย เสียชีวิต ตายกันก็มากมายท่ีเราได้
ดูข่าวดูคราว อันบางคนนั้นก็คบชู้สู่สาว หรือผิดศีลธรรม
ประเพณี ผู้ชายเป็นชู้กับหญิงของผู้อ่ืน หญิงของผู้อ่ืนเป็น
ชู้ผัวของคนอื่น หรือชายหญิงที่เป็นผัวเมียกันประพฤติ
นอกใจไปเป็นชู้กับผู้อื่น เป็นคนมักมากในกามารมณ์  
หรือแสดงว่าตนน้ันเป็นคนใจบุญใจกุศล เรี่ยรายว่าจะเอา
ไปทําบุญทํากุศล แต่กลับยักยอกเงินทําบุญของผู้อ่ืนเป็น
ของตน หลอกลวงผู้อ่ืน อันน้ีมีเรื่องจริง จะไม่ขอบอกช่ือ
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วัดช่ือวา ไปบอกบุญกฐินแถวกรุงเทพให้เขามาทอด 
เมื่อเขามายังไม่ถึงไปซื้อหมูหนึ่งตัวมาฆ่า เพื่อจะเอามาไว้
เลี้ยงแขกท่ีมาทอดกฐิน แขกยังมาไม่ถึงเลยชาวบ้าน 
ชาวช่องกินกันหมดไปแล้วหนึ่งตัว เมื่อรู้ว่าพวกกรุงเทพ
ใกล้จะถึง ไปเอามาล้มอีกหนึ่งตัว ซื้อเหล้าแดงเหล้าขาว
กินกันอย่างสนุกสนาน พอพวกกรุงเทพมาถึงก็ยิ่งกินกัน
มากมายมหาศาล พอทอดกฐินแล้วได้เงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 
พอได้เงิน ๙๐,๐๐๐ บาท พวกกรุงเทพกลับไป หักโน่น
หักนี่ หักค่าหมู หักค่าเหล้าค่ายา รวมแล้วเหลือเข้าวัด
เพียงแค่ ๖,๐๐๐ บาท อันน้ีเรี่ยรายกันมาทําบาป ไม่ได้
เรี่ยรายกันมาทําบุญ เหมือนเราหลอกลวงผู้อ่ืนให้แสดงว่า 
ใจนั้นเป็นบุญ แต่มันไม่ใช่   

คนทําบุญน่ะหาง่าย แต่คนใจบุญนั้นหายาก 

คนทําบุญน้ันสักแต่ว่าทํา อย่างเช่นเราไปบอกทําบุญ
ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างวิหาร  

เมายา ประพฤติร้ายผู้อ่ืน เผาป่าที่สัตว์อยู่อาศัย ขโมย
สมบัติของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และของศาสนา ท่ีเรียกว่า
คนเหล่าน้ีเป็นคนใจบาปชั่วช้า ประกอบกรรมด้วยโลภะ  
โทสะ โมหะ เช่น บางคนเผาบ้านเผาเมือง เราจะเห็นกัน
ถ้าเราดูข่าวคราว ว่าเผาบ้านเผาเมืองกัน ไม่ว่าจะเป็นวัด
เป็นวา มันทําลายกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีความ
โกรธแค้นอะไรกันอยู่ในตัวของตัวเอง โดยไม่รู้ตัวเองด้วย
ซ้ําไปว่า ตัวเองนั้นมีความโกรธ ทําแล้วจะได้อะไรข้ึนมา  
มันมีแต่ความเสียหาย เสียชีวิต ตายกันก็มากมายท่ีเราได้
ดูข่าวดูคราว อันบางคนนั้นก็คบชู้สู่สาว หรือผิดศีลธรรม
ประเพณี ผู้ชายเป็นชู้กับหญิงของผู้อ่ืน หญิงของผู้อ่ืนเป็น
ชู้ผัวของคนอื่น หรือชายหญิงที่เป็นผัวเมียกันประพฤติ
นอกใจไปเป็นชู้กับผู้อื่น เป็นคนมักมากในกามารมณ์  
หรือแสดงว่าตนน้ันเป็นคนใจบุญใจกุศล เรี่ยรายว่าจะเอา
ไปทําบุญทํากุศล แต่กลับยักยอกเงินทําบุญของผู้อ่ืนเป็น
ของตน หลอกลวงผู้อ่ืน อันน้ีมีเรื่องจริง จะไม่ขอบอกช่ือ



84 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

สร้างเจดีย์ อะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราไปบอกแล้ว เขาก็อด
ไม่ ได้ก็ ทําไปอย่างนั้นแหละ เพราะไม่ ได้ทําด้วยใจ 
ทําเพราะเกรงใจ ถ้าคนไหนใจบุญ เมื่อเราไปบอกบุญจะ
ยิ่งรับและดีใจที่เรานั้นได้ไปบอกบุญ และทํามาด้วยจิตอัน
บริสุทธ์ิ ทํามาด้วยความเต็มใจ อันนี้เรียกว่า คนใจบุญ   

บางคนน้ันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปกครองประพฤติตน
เป็นคนอันธพาล กดขี่ข่มเหงชาวบ้านชาวช่อง เอาทรัพย์สิน
เขามา เพราะฉะน้ันแล้วอย่างกฎหมายกําหนดให้เอาเท่า
โน้นเท่าน้ี แต่ไอ้พวกน้ีมันเอาทรัพย์เขามาเกินพิกัดท่ี
กฎหมายกําหนด ไม่มีความกรุณาแก่คนท้ังหลาย คดโกง  
ไม่มีความซื่อสัตย์ ปลอมแปลงอะไรก็แล้วแต่หลอกขาย
ผู้อ่ืน ได้ทรัพย์สินเงินทองมาโดยไม่ชอบธรรม หรือด่าว่า
พ่อแม่ปู่ย่าตายาย พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ไม่เลือก
หน้าไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี  
หรือเป็นหญิงชายใจบาปหยาบช้า บางคู่บางคนด่าตี
คู่ครองด้วยความโกรธ แล้วก็หันไปคบชู้ประพฤติตน
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นอกใจตามใจชอบ เพราะว่าคนเหล่าน้ีประพฤติอกุศลกรรม
อันหยาบช้าลามก จิตประกอบด้วยโมหะคือความหลง 
มีปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือมีความเห็นผิดจากหลักธรรม
คําสอน ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่มีสรณะเป็นท่ีพึ่งท่ีจะยึด
ให้มั่นคง เมื่อคนเหล่าน้ีตาย สิ่งท่ีแน่นอนคือเมื่อตายไป
แล้วย่อมไปสู่ทุคติอบายภูมิ ได้รับทุกข์โทษทรมานอย่าง
แสนสาหัสในนรกด้วยประการต่างๆ จนขาดใจตาย แล้วก็
กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมารับทุกข์รับโทษต่อไปอีก   

คนท่ีตกนรกน้ันไม่มีวันตาย เพราะคนเหล่านั้นท่ี
บอกว่าไม่มีวันตาย คือเมื่อรับโทษหนึ่งครั้งจบลงก็ต้องรับ
โทษคร้ังที่สอง ท่ีสาม ท่ีสี่ ท่ีห้า เรื่อยๆไป เพราะมันไม่มี
วันตาย จนกว่าจะหมดอายุในนรก ซึ่งมีอายุเป็นล้านๆ ปี  
หรือเกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานได้รับ
ความทุกข์ทรมานในร่างกายนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุ   

สร้างเจดีย์ อะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราไปบอกแล้ว เขาก็อด
ไม่ ได้ก็ ทําไปอย่างนั้นแหละ เพราะไม่ ได้ทําด้วยใจ 
ทําเพราะเกรงใจ ถ้าคนไหนใจบุญ เมื่อเราไปบอกบุญจะ
ยิ่งรับและดีใจที่เรานั้นได้ไปบอกบุญ และทํามาด้วยจิตอัน
บริสุทธิ์ ทํามาด้วยความเต็มใจ อันนี้เรียกว่า คนใจบุญ   

บางคนน้ันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปกครองประพฤติตน
เป็นคนอันธพาล กดขี่ข่มเหงชาวบ้านชาวช่อง เอาทรัพย์สิน
เขามา เพราะฉะน้ันแล้วอย่างกฎหมายกําหนดให้เอาเท่า
โน้นเท่าน้ี แต่ไอ้พวกน้ีมันเอาทรัพย์เขามาเกินพิกัดท่ี
กฎหมายกําหนด ไม่มีความกรุณาแก่คนท้ังหลาย คดโกง  
ไม่มีความซื่อสัตย์ ปลอมแปลงอะไรก็แล้วแต่หลอกขาย
ผู้อ่ืน ได้ทรัพย์สินเงินทองมาโดยไม่ชอบธรรม หรือด่าว่า
พ่อแม่ปู่ย่าตายาย พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ไม่เลือก
หน้าไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี  
หรือเป็นหญิงชายใจบาปหยาบช้า บางคู่บางคนด่าตี
คู่ครองด้วยความโกรธ แล้วก็หันไปคบชู้ประพฤติตน
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ครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็จะมีอายุสั้น มีโรคมาก  
เกิดเป็นคนพิกลพิการ มีผิวพรรณต่ําทราม ต่ําต้อย 
ด้อยอํานาจวาสนา เกิดมาแล้วก็เกิดในตระกูลต่ําต้อย 
เกิดในตระกูลยาจกข้นแค้นแสนสาหัส เป็นผู้ไม่มีปัญญา 
ถ้าจะมีปัญญาก็มีปัญญาเพียงน้อยนิดเท่าน้ัน   

ในทางตรงกันข้าม เมื่อญาติโยมทั้งหลายที่ได้มา
ประพฤติปฏิบัติรักษาศีล ๘ ท่ีศาลาแห่งน้ี ช่ือว่าโยม
ท้ังหลายนั้น สร้างแต่กรรมดี คือมีเมตตาการุณแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลาย ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ท้ังหลาย
เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีปัญญา ว่าสิ่งไหนที่จะเก็บผลประโยชน์
เอาไปไว้ใช้ในภพหน้าและภพน้ีได้ โยมท้ังหลายเป็น 
ผู้ บําเพ็ญทานทุกวัน แม้จะให้น้อยให้มากไม่สําคัญ 
อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ถ้าเราทําด้วยเป็นผู้ใจบุญ 
ไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง แสดงความเอ้ือเฟื้อ แสดง
ความเคารพในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อย่าง
เรากราบไหว้แก่ผู้ ท่ีสมควรได้รับการประพฤติปฏิบัติ  
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หรือเป็นผู้รู้จักสอบถามว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนช่ัว ให้ญาติ
โยมทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันน้ี ถ้าญาติโยมประพฤติ
ปฏิบัติสมถกรรมฐานจนได้ฌาน เมื่อตายแล้วย่อมไป 
เกิดในโลกสวรรค์ ครั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืน 
ไม่ เป็นคนข้ีโรค  ไม่ พิกลพิการ  เป็นคนน่าเลื่อมใส 
มีอํานาจวาสนามาก เกิดในตระกูลสูง ร่ํารวย แล้วก็เป็น
ผู้มีปัญญามาก   

มนุษย์จะประกอบกรรมต่างๆ นั้น ท้ังท่ีเป็นกุศล
กรรมและอกุศลกรรม เราจะแบ่งออกเป็น ๔ จําพวก 
ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีพระองค์นั้นได้ตรัส
ไว้ว่า   

คนประเภทท่ี ๑ ผู้มืดมาแล้วมืดไป คือบุคคลท่ี
เกิดในตระกูลอันต่ําต้อย ยากจนขัดสน ลําบากฝืดเคือง
อย่างมากในการหาเลี้ยงชีพ มีปัจจัย ๔ อย่างหยาบ เช่น
มีอาหารและน้ํา น้อย  มี เครื่องนุ่ ง ห่มเสื้อผ้าก็เ ก่าๆ 

ครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็จะมีอายุสั้น มีโรคมาก  
เกิดเป็นคนพิกลพิการ มีผิวพรรณต่ําทราม ต่ําต้อย 
ด้อยอํานาจวาสนา เกิดมาแล้วก็เกิดในตระกูลต่ําต้อย 
เกิดในตระกูลยาจกข้นแค้นแสนสาหัส เป็นผู้ไม่มีปัญญา 
ถ้าจะมีปัญญาก็มีปัญญาเพียงน้อยนิดเท่าน้ัน   

ในทางตรงกันข้าม เมื่อญาติโยมทั้งหลายที่ได้มา
ประพฤติปฏิบัติรักษาศีล ๘ ท่ีศาลาแห่งน้ี ช่ือว่าโยม
ท้ังหลายนั้น สร้างแต่กรรมดี คือมีเมตตาการุณแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลาย ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ท้ังหลาย
เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีปัญญา ว่าสิ่งไหนที่จะเก็บผลประโยชน์
เอาไปไว้ใช้ในภพหน้าและภพน้ีได้ โยมท้ังหลายเป็น 
ผู้ บําเพ็ญทานทุกวัน แม้จะให้น้อยให้มากไม่สําคัญ 
อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ถ้าเราทําด้วยเป็นผู้ใจบุญ 
ไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง แสดงความเอ้ือเฟื้อ แสดง
ความเคารพในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อย่าง
เรากราบไหว้แก่ผู้ ท่ีสมควรได้รับการประพฤติปฏิบัติ  
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ร่างกายก็มอซอไม่สะอาด หม่นหมอง หรือมีร่างกาย 
ไม่สมประกอบ บางคนก็เป็นบ้าใบ้บอดหูหนวก หาท่ีนอน
ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรคไม่ค่อยได้ แต่เขากลับประพฤติใน
ความช่ัว ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อตายไป
แล้วคนเหล่านี้ย่อมเข้าถึงทุคติภูมิคือนรก เป็นต้น   

 คนประเภทท่ี ๒ ผู้มืดมาแล้วสว่างไป คือบุคคล
ท่ีเกิดในตระกูลต่ํา ผิวพรรณหยาบ แต่เป็นคนมีศรัทธา  
มีความเช่ือ ไม่มีความตระหนี่ เป็นคนมีความคิดอัน
ประเสริฐ มีใจไม่ฟุ้งซ่าน ถึงจะให้ทานอย่างโยมท่ีมา
ประพฤติปฏิบัตินั้น โยมทําบุญคนละ ๒๐ คนละ ๑๐๐ 
และโยมให้ด้วยความเต็มใจคือให้ทาน เห็นพระภิกษุสงฆ์
มาโยมก็ยกมือไหว้ หรือเห็นวณิพกคนจนอ่ืนๆ กริยา
มารยาทเรียบร้อย ไม่ห้ามคนที่กําลังให้ทานและโมทนาบุญ 
เห็นบุคคลใดให้ทานก็แล้วแต่จะโมทนาบุญ และชอบ 
สวดมนต์ภาวนา เมื่อบุคคลเหล่านี้ตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
สุคติภูมิอันมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเบื้องต้น   
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คนประเภทท่ี ๓ ผู้สว่างมาแล้วมืดไป คือบุคคล
ท่ีเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ มีโภคสมบัติมาก เป็นผู้มีปัจจัย
อันประณีต ท้ังเป็นคนที่มีรูปร่างสมส่วน เป็นคนหล่อเป็น
คนสวย ผิวพรรณงดงามดูน่าชมเป็นยิ่งนัก แต่กลับเป็น
คนไม่มีศรัทธา มีความตระหนี่ ไม่มีความเอ้ือเฟื้อกรุณา
อาทร มีใจหยาบช้า มักขึงโกรธ ชอบด่าชอบบริภาษ
บุคคลต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเอง ไม่เช่ือ
เรื่องการให้ทาน ไม่เชื่อเรื่องพระพุทธ พระธรรมมีจริง  
ไม่เชื่อการปฏิบัติมีจริง เมื่อตายแล้วคนเหล่าน้ีย่อมตก
ไปสู่อบายภูมิคือนรกอย่างแน่นอน ไม่มีใครท่ีจะไม่ตก
เพราะใจชั่วแต่ตัวสะอาด เมื่อใจชั่วแล้วถึงตัวจะสะอาด
อย่างไร ใจท่ีมันมืดมิด ท่ีมันถูกอวิชชาคือความโง่ห่อหุ้ม
ดวงจิตดวงใจ ดวงปัญญาเอาไว้ไม่ให้เห็นความจริง 
น่าสงสารคนเหล่านี้เป็นยิ่งนัก   

ร่างกายก็มอซอไม่สะอาด หม่นหมอง หรือมีร่างกาย 
ไม่สมประกอบ บางคนก็เป็นบ้าใบ้บอดหูหนวก หาท่ีนอน
ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรคไม่ค่อยได้ แต่เขากลับประพฤติใน
ความช่ัว ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อตายไป
แล้วคนเหล่านี้ย่อมเข้าถึงทุคติภูมิคือนรก เป็นต้น   

 คนประเภทท่ี ๒ ผู้มืดมาแล้วสว่างไป คือบุคคล
ท่ีเกิดในตระกูลต่ํา ผิวพรรณหยาบ แต่เป็นคนมีศรัทธา  
มีความเชื่อ ไม่มีความตระหนี่ เป็นคนมีความคิดอัน
ประเสริฐ มีใจไม่ฟุ้งซ่าน ถึงจะให้ทานอย่างโยมท่ีมา
ประพฤติปฏิบัตินั้น โยมทําบุญคนละ ๒๐ คนละ ๑๐๐ 
และโยมให้ด้วยความเต็มใจคือให้ทาน เห็นพระภิกษุสงฆ์
มาโยมก็ยกมือไหว้ หรือเห็นวณิพกคนจนอ่ืนๆ กริยา
มารยาทเรียบร้อย ไม่ห้ามคนที่กําลังให้ทานและโมทนาบุญ 
เห็นบุคคลใดให้ทานก็แล้วแต่จะโมทนาบุญ และชอบ 
สวดมนต์ภาวนา เมื่อบุคคลเหล่านี้ตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
สุคติภูมิอันมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเบื้องต้น   
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คนจําพวกท่ี ๔ นี้น่าโมทนาบุญเป็นยิ่งนัก คือ
สว่างมาแล้วสว่างไป ก็คือคนท่ีเกิดในตระกูลสูงศักดิ์  
มีผิวพรรณงามและประพฤติสุจริตไม่ว่ากาย วาจา แล้วก็ใจ  
เมื่อตายไปแล้วคนเหล่าน้ี ย่อมถึงสุคติเป็นแน่นอน สุคติภูมิ
อันสูงส่ง เพราะคนเหล่าน้ีนิยมให้ทาน นิยมทําบุญ ชอบ
สวดมนต์ภาวนา  คนเหล่า น้ีชอบดูแลศาสนา  ดูแล
พระภิกษุสงฆ์ อย่างนี้เป็นต้น   

บุคคล ๔ จําพวกน้ี เราจะอยู่จําพวกไหน ก็ขอให้
เราน้ันจงพิจารณาดูด้วยตัวของตัวเอง ไม่มีใครไปบังคับ
บัญชาเราได้ ทําดีย่อมได้ดี ทําช่ัวย่อมได้ช่ัว   

บางคนเกิดมาเสวยบุญเก่า อาจทําให้คนทั่วไปเห็น
ว่าไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ทําไมจึงได้ดีมีสุข ซึ่งอันท่ีจริง 
คนเหล่าน้ีเขาทํามามากต้ังแต่ชาติที่แล้วหรืออดีตชาติ 
เราไม่รู้ เราไม่เห็นของเขา ตราบเท่าท่ีผลบุญยังให้ผลอยู่นั้น 
คนเหล่าน้ีก็จะมีความสุขสบายดีจนกว่าผลบาปจะให้ผล  



สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่ l 91 

จึงจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน แต่ถ้าผลบุญหมดไป
เพราะเหตุไม่ได้ทําดี หรือไม่ได้สร้างบุญกุศลข้ึนมาใหม่อีก 
ก็จะได้รับแต่ผลบาป ซึ่งจะมีความทุกข์ ความเดือดร้อน
ในประการต่างๆอย่างมาก   

บางคนทําบาปกรรมอยู่แต่คนท้ังหลายเห็นว่า
ทําไมเขาจึงได้ดีมีสุข ท้ังน้ีเพราะผลบาปยังไม่ได้ให้ผล  
เนื่องจากกําลังเสวยบุญเก่าอยู่ แต่เมื่อผลบุญเก่าหมดไป
บาปกรรมก็จะให้ผล ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน
ในประการต่างๆ ซ้ําแล้วซ้ําอีก ซึ่งในขณะที่ผลบาปให้ผล
อยู่นั้น ส่วนใหญ่จะได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน
หลายๆ อย่างต่างๆ กัน ท่ีจะเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน
แต่เพียงครั้งเดียวนั้นน้อยมากทั้งน้ีเพราะบาปกรรมที่
ตัวเองทําไว้มีมากมายหลายอย่างหลายประการรอให้ผลอยู่ 
เมื่อมีโอกาสก็จะส่งผลต่อเนื่องกันไป หนักบ้าง เบาบ้าง 
แล้วแต่ผลกรรมที่ ทําไว้ ดังท่ีคําโบราณได้กล่าวว่า 

คนจําพวกท่ี ๔ นี้น่าโมทนาบุญเป็นยิ่งนัก คือ
สว่างมาแล้วสว่างไป ก็คือคนท่ีเกิดในตระกูลสูงศักดิ์  
มีผิวพรรณงามและประพฤติสุจริตไม่ว่ากาย วาจา แล้วก็ใจ  
เมื่อตายไปแล้วคนเหล่าน้ี ย่อมถึงสุคติเป็นแน่นอน สุคติภูมิ
อันสูงส่ง เพราะคนเหล่าน้ีนิยมให้ทาน นิยมทําบุญ ชอบ
สวดมนต์ภาวนา  คนเหล่า น้ีชอบดูแลศาสนา  ดูแล
พระภิกษุสงฆ์ อย่างนี้เป็นต้น   

บุคคล ๔ จําพวกน้ี เราจะอยู่จําพวกไหน ก็ขอให้
เราน้ันจงพิจารณาดูด้วยตัวของตัวเอง ไม่มีใครไปบังคับ
บัญชาเราได้ ทําดีย่อมได้ดี ทําช่ัวย่อมได้ช่ัว   

บางคนเกิดมาเสวยบุญเก่า อาจทําให้คนทั่วไปเห็น
ว่าไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ทําไมจึงได้ดีมีสุข ซึ่งอันท่ีจริง 
คนเหล่าน้ีเขาทํามามากต้ังแต่ชาติที่แล้วหรืออดีตชาติ 
เราไม่รู้ เราไม่เห็นของเขา ตราบเท่าท่ีผลบุญยังให้ผลอยู่นั้น 
คนเหล่าน้ีก็จะมีความสุขสบายดีจนกว่าผลบาปจะให้ผล  
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ผีซ้ําด้ามพลอย คือเวลามีทุกข์ความเดือดร้อนมักจะโดน
ผีซ้ําด้ามพลอยหลายๆ ครั้ง   

ในทางตรงกันข้ามคือผู้ที่ทําความดี ทําแต่บุญกุศล  
แต่คนทั้งหลายเห็นว่า ทําไมเขาจึงได้รับแต่เคราะห์กรรม  
บางคร้ังถึงแก่ชีวิตก็มี บางครั้งเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ก็มี  
ก็เพราะผลบาปกรรมที่ทําไว้ในอดีตหรือในชาติก่อนให้ผลอยู่ 
ซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นของเขาได ้  

อย่างไรก็ตามการเสวยผลบุญหรือผลบาปกรรมที่
กระทําในอดีต อาจถูกตัดรอนไปด้วยบาปหรืออาจถูก
ส่งผลด้วยบุญท่ีกระทําในปัจจุบัน เช่นกําลังเสวยผลบุญ
อยู่ดีๆ บางครั้งก็ไปพูดตําหนิติเตียนว่าพระอริยสงฆ์  
หรือบิดามารดา เขาเปรียบเทียบกันไว้ว่า คุณของพ่อคุณ
ของแม่ท่ีมีต่อลูกนั้นเทียบเท่าพระอรหันต์ แม้บางคนบาง
ท่านจะประพฤติไม่ดีก็เป็นกรรมของท่านเอง เราอย่าไป
ตําหนิติเตียนด่าว่าเขา เราจะเป็นผู้เสียใจในภายหลัง 
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จะทําให้บุญกุศลท่ีกําลังเสวยนั้นถูกบาปกรรมมาตัดรอน  
ทําให้เราต้องเสื่อมเสียท้ังทางโลก เสื่อมท้ังทางธรรม  
เราไม่สามารถทําบุญล้างบาปได้   

ท่ีพูดเช่นน้ี ก็คือบุญก็อยู่ส่วนบุญ และบาปก็อยู่
ส่วนบาป บุญและบาปต้องติดตามตัวเราเหมือนเงา
ตามตัว 

มันมีทางแก้ก็เคยพูดให้ฟังแล้ว คือต้องเร่งทําบุญ
ทํากุศลให้มาก เริ่มต้นตั้งแต่ให้เราทําความดี อย่างญาติโยม
ท่ีมาประพฤติธรรมในวันน้ีโยมให้ทานแล้ว โยมมีศีลแล้ว
และโยมยังได้ประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานซึ่งอาจารย์ประสิทธ์ิ พระอาจารย์สมบัติและ
ท่านพระครูอุดรแต่ละองค์ก็มาสอนโยมแต่ละวัน  และ
จะต้องไม่ทําบาปหรืออกุศลกรรมใหม่อีก   

เมื่อบุญมันเกิดข้ึนกับญาติโยมแล้ว เมื่อบุญกุศล 
มีมากข้ึนไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ โอกาสท่ีจะได้รับผลบุญจึง 

ผีซ้ําด้ามพลอย คือเวลามีทุกข์ความเดือดร้อนมักจะโดน
ผีซ้ําด้ามพลอยหลายๆ ครั้ง   

ในทางตรงกันข้ามคือผู้ที่ทําความดี ทําแต่บุญกุศล  
แต่คนทั้งหลายเห็นว่า ทําไมเขาจึงได้รับแต่เคราะห์กรรม  
บางครั้งถึงแก่ชีวิตก็มี บางครั้งเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ก็มี  
ก็เพราะผลบาปกรรมที่ทําไว้ในอดีตหรือในชาติก่อนให้ผลอยู่ 
ซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นของเขาได ้  

อย่างไรก็ตามการเสวยผลบุญหรือผลบาปกรรมที่
กระทําในอดีต อาจถูกตัดรอนไปด้วยบาปหรืออาจถูก
ส่งผลด้วยบุญท่ีกระทําในปัจจุบัน เช่นกําลังเสวยผลบุญ
อยู่ดีๆ บางครั้งก็ไปพูดตําหนิติเตียนว่าพระอริยสงฆ์  
หรือบิดามารดา เขาเปรียบเทียบกันไว้ว่า คุณของพ่อคุณ
ของแม่ท่ีมีต่อลูกนั้นเทียบเท่าพระอรหันต์ แม้บางคนบาง
ท่านจะประพฤติไม่ดีก็เป็นกรรมของท่านเอง เราอย่าไป
ตําหนิติเตียนด่าว่าเขา เราจะเป็นผู้เสียใจในภายหลัง 
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มีมากกว่า เมื่อไม่ทําบาปอกุศล ทําแต่ความดีเป็นบุญ
เป็นกุศล ใจก็จะเป็นบุญจนถึงวันตาย เมื่อตายก็จะได้ไป
เสวยผลบุญ ไม่ตกไปสู่อบายภูมิ   

เมื่อชาติใดฉันใดท่ีโยมยังประพฤติปฏิบัติกันอยู่
ขณะนี้ เมื่อชาติใดปฏิบัติจนพ้นทุกข์ บรรลุถึงพระนิพพาน  
ก็จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ผลบาปกรรมน้ันจึง 
ไม่อาจให้ผลเราได้อีกต่อไป   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น  
พระองค์ได้ตรัสในคิริมานนทสูตรว่า ใครจะพาใครไปสวรรค์ 
นรกและพระนิพพานนั้นไม่ได้ จะไปนรก ไปสวรรค์และ
จะไปพระนิพพานได้ต้องไปด้วยตัวเอง จะพาคนอ่ืนไป
ด้วยไม่ได้เป็นอันขาด   

ผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์หรือนรก อยากได้ความสุข
เป็นสวรรค์และพระนิพพานในภายหน้า ก็จงทําตนทํา
ตัวเองให้พ้นจากทุกข์หรือนรก ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่น้ี  
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ให้เราละกรรมช่ัวบาปและอกุศล ตัณหา ภวตัณหาและ
วิภวตัณหาท้ังหลาย ให้ละออกให้หมด สร้างทําแต่กรรม
ดีที่เป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลมันสามารถดับกิเลสตัณหา
ท้ังหลาย   

อะไรเป็นตัวบุญตัวกุศล ตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่
สิ่งอื่น คือสิ่งที่ดับซึ่งกิเลสตัณหา ถ้าเราสามารถดับ
กิเลสตัณหาได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้น  
ถ้าเราดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันว่าเราไม่ได้บุญ
ไม่ได้กุศลเลย   

กิเลสตัณหานั่นเองก่อให้เกิดทํากรรมต่างๆ กัน
ขึ้นมา ถ้ามันสร้างกรรมขึ้นมาแล้ว การที่เราจะคิดดี พูดดี  
ทําดี หรือคิดช่ัว พูดชั่ว ทําชั่ว แล้วก็ต้องรับผลแห่งกรรมน้ัน 
หมุนเวียนเป็นกิเลส กรรมและวิบากเป็นผลให้มีความสุข 
ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรม หรือทํา

มีมากกว่า เมื่อไม่ทําบาปอกุศล ทําแต่ความดีเป็นบุญ
เป็นกุศล ใจก็จะเป็นบุญจนถึงวันตาย เมื่อตายก็จะได้ไป
เสวยผลบุญ ไม่ตกไปสู่อบายภูมิ   

เมื่อชาติใดฉันใดท่ีโยมยังประพฤติปฏิบัติกันอยู่
ขณะนี้ เมื่อชาติใดปฏิบัติจนพ้นทุกข์ บรรลุถึงพระนิพพาน  
ก็จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ผลบาปกรรมน้ันจึง 
ไม่อาจให้ผลเราได้อีกต่อไป   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น  
พระองค์ได้ตรัสในคิริมานนทสูตรว่า ใครจะพาใครไปสวรรค์ 
นรกและพระนิพพานนั้นไม่ได้ จะไปนรก ไปสวรรค์และ
จะไปพระนิพพานได้ต้องไปด้วยตัวเอง จะพาคนอ่ืนไป
ด้วยไม่ได้เป็นอันขาด   

ผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์หรือนรก อยากได้ความสุข
เป็นสวรรค์และพระนิพพานในภายหน้า ก็จงทําตนทํา
ตัวเองให้พ้นจากทุกข์หรือนรก ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่น้ี  
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ให้เกิดความเสื่อม ทุกข์ยากลําบากท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคต แล้วแต่ผลกรรมที่ทํานั้น   

อันว่าบาปบุญ สุขทุกข์ ย่อมไม่มีอยู่นอกตัว   

บุญกุศลและความสุขนั้น คือจิตเดิมแท้ที่ไม่มี
กิเลสตัณหา   

ส่วนบาปกรรม คือทุกข์โทษนั้น คือหมู่แห่ง
ตัณหา   

ตัณหาจะมี ณ ที่อื่นนอกตัวตนนั้นไม่มี ตัวบุญ
และตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละ   

เมื่อเราไม่อยากได้ทุกข์ในนรก เป็นเปรต อสุรกาย  
สัตว์เดรัจฉาน หรือมนุษย์ท่ีพิกลพิการ เกิดมาเป็นคน
ยากจนข้นแค้นแสนสาหัส โดยอยากได้สุขเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์บริบูรณ์ สวรรค์หรือพระนิพพาน ก็จงพยายาม  
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แก้ท่ีไหน มันไม่ต้องไปแก้ที่ไหน แก้ท่ีใจของเรานี่แหละ  
ด้วยการพยายามดับกิเลสตัณหาที่ใจของตัวเราเอง   

กิเลสตัณหามีมากก็ทุกข์มาก กิเลสตัณหามีน้อย
ก็ทุกข์น้อย สิ้นกิเลสตัณหาก็สิ้นทุกข์คือพระนิพพาน 
ซึ่งเราต้องทําเอง ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกเท่าน้ัน 
ถ้าเราไม่ทําเอง ใครจะมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ได้ ให้เรา
ได้รับความสุขได้เล่า เพราะสุขทุกข์อยู่ ท่ีตัวของเรา 
เมื่อเราหามิได้แล้ว ใครคนอื่นที่ไหนจะหามาให้เราได้   

สุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ   

ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส   

ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ   

ถ้าอยากได้ความสุขจะมัวนั่งทุกข์กันทําไม  

 

ให้เกิดความเสื่อม ทุกข์ยากลําบากท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคต แล้วแต่ผลกรรมที่ทํานั้น   

อันว่าบาปบุญ สุขทุกข์ ย่อมไม่มีอยู่นอกตัว   

บุญกุศลและความสุขนั้น คือจิตเดิมแท้ที่ไม่มี
กิเลสตัณหา   

ส่วนบาปกรรม คือทุกข์โทษนั้น คือหมู่แห่ง
ตัณหา   

ตัณหาจะมี ณ ที่อื่นนอกตัวตนนั้นไม่มี ตัวบุญ
และตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละ   

เมื่อเราไม่อยากได้ทุกข์ในนรก เป็นเปรต อสุรกาย  
สัตว์เดรัจฉาน หรือมนุษย์ท่ีพิกลพิการ เกิดมาเป็นคน
ยากจนข้นแค้นแสนสาหัส โดยอยากได้สุขเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์บริบูรณ์ สวรรค์หรือพระนิพพาน ก็จงพยายาม  



98 l สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่

บุคคลท้ังหลายที่ได้มาประชุมกัน ณ ลานธรรมใน
ศาลาหลังนี้ เข้าใจว่า บุญกุศล สวรรค์และพระนิพพาน
ได้มาโดยการสวดอ้อนวอน ร้องขอแล้วจะมีผู้นํามาให้  
ส่วนบาปกรรม ทุกข์โทษนรกและสัตว์เดรัจฉาน จะมีผู้ใด
หรือสิ่งใดหรือมาปลดปล่อยให้ได้ท้ังสิ้น   

เพราะฉะน้ัน หรือเราจะทําบุญให้ทาน สร้างกุศลใดๆ 
เช่นถวายสิ่งของ หรืออาหารแด่พระสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์ 
แล้วก็คอยดู ว่าท่านจะใช้หรือจะฉันของเราหรือไม่  
เมื่อ ท่านไม่ ได้ ใ ช้หรือให้ทานผู้ อ่ืนต่อไป  หรือไม่ ได้ 
ฉันอาหารที่ถวายก็เกิดความไม่สบายใจ หรือทําการ
ก่อสร้างสิ่งใดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วยึดติดสิ่งนั้นว่า
เป็นของเรา ต่อเมื่อผู้ใดมาทําสกปรกหรือทําให้ผิดจาก 
ท่ีสร้างไว้ ก็จะเกิดความไม่สบายใจข้ึนมา หรือก่อสร้าง 
ไม่เสร็จก็มีอันมาเจ็บป่วยใกล้ตายเกิดความทุกข์ใจว่า
ก่อสร้างไม่เสร็จ หรือท่ีสุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนา  
เพราะว่าวัดใหม่ปลายห้วยน้ีจัดบวชน้อมถวายเป็น 



สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธของหลวงปู่ l 99 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันท่ี 
๑-๑๐ ธันวาคม ทํากันมาก็ได้หลายปี ญาติโยมที่นั่งใน
ศาลาน้ีก็ได้พากันมาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม มาบวชนุ่งขาว
ห่มขาวรักษาศีล ๘ เรียกว่าเราออกบวชในพระพุทธศาสนา 
เพราะว่ามันได้บุญใหญ่ มันได้บุญมาก เพราะฉะนั้น
แล้ว จิตใจของเราจะหาความสุขหรือความทุกข์มัน
อยู่ที่ใจของเรา 

ผู้ที่ได้เกิดมาแล้วในโลกน้ีอย่าเป็นผู้หลงอย่างเดียว  
คนหลงโลกน้ันมันเหมือนคนหลงทาง หลงสงสาร เพราะ
ไม่รู้จักบุญ ว่าบุญคือความสุข บุญให้อะไรแก่เรา เมื่อเรา
เอาบุญมารักษา เมื่อเราทําบุญแล้วปรารถนาเอาความสุข
ในภายหน้า มันน่าสมเพชนักหนา เพราะว่าตัวทําบุญก็ได้
บุญในทันใดน่ันเอง โยมเข้าใจกันมั้ยว่า ตัวเราน่ันแหละ
เมื่อคิดจะทําบุญก็ได้บุญในทันใดนั่นเอง ไม่ต้องรอให้ไป
ประเคน เพราะว่าบุญมันเกิดข้ึนตั้งแต่เรามีความตั้งใจ

บุคคลท้ังหลายที่ได้มาประชุมกัน ณ ลานธรรมใน
ศาลาหลังนี้ เข้าใจว่า บุญกุศล สวรรค์และพระนิพพาน
ได้มาโดยการสวดอ้อนวอน ร้องขอแล้วจะมีผู้นํามาให้  
ส่วนบาปกรรม ทุกข์โทษนรกและสัตว์เดรัจฉาน จะมีผู้ใด
หรือสิ่งใดหรือมาปลดปล่อยให้ได้ท้ังสิ้น   

เพราะฉะนั้น หรือเราจะทําบุญให้ทาน สร้างกุศลใดๆ 
เช่นถวายสิ่งของ หรืออาหารแด่พระสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์ 
แล้วก็คอยดู ว่าท่านจะใช้หรือจะฉันของเราหรือไม่  
เมื่อ ท่านไม่ ได้ ใ ช้หรือให้ทานผู้ อ่ืนต่อไป  หรือไม่ ได้ 
ฉันอาหารที่ถวายก็เกิดความไม่สบายใจ หรือทําการ
ก่อสร้างสิ่งใดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วยึดติดสิ่งนั้นว่า
เป็นของเรา ต่อเมื่อผู้ใดมาทําสกปรกหรือทําให้ผิดจาก 
ท่ีสร้างไว้ ก็จะเกิดความไม่สบายใจข้ึนมา หรือก่อสร้าง 
ไม่เสร็จก็มีอันมาเจ็บป่วยใกล้ตายเกิดความทุกข์ใจว่า
ก่อสร้างไม่เสร็จ หรือท่ีสุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนา  
เพราะว่าวัดใหม่ปลายห้วยน้ีจัดบวชน้อมถวายเป็น 
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เกิดข้ึนแล้วท่ีในจิตในใจของเรา เราทําในเวลาใดก็ได้ใน
เวลาน้ัน แต่เรายังไม่รู้เรานั่งทับนอนทับบุญรึเปล่า   ไม่ได้
รับบุญคือความสุข จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์  เกิดใน
พระพุทธศาสนา   

เมื่อเราอยากจะรู้ว่า เราจะได้ความสุขในสวรรค์ 
หรือจะได้รับความทุกข์ในนรก ก็จงสังเกตดูใจของ 
ตัวเราเองที่ยังไม่ตาย ใจของเรามีความสุขมากหรือ 
มีทุกข์มาก เม่ือตายไปก็คงมีความสุขหรือทุกข์มาก
เท่านั้น ไม่มีพิเศษมากกว่ากัน เพราะนรก สวรรค์  
บาปบุญคุณโทษ ไม่มีตราชั่งที่จะมาวัดบาปบุญกุศล
สุขมากทุกข์มากมันอยู่ที่ใจของเรา   

คนท้ังหลายผู้ปรารถนาความสุขในภพน้ีและภพ
หน้าแล้ว ขอให้ญาติโยมท้ังหลายที่มาดีแล้วจงรักษาใจให้
ได้รับความสุข ส่วนตัวตนร่างกายภายนอกนั้นไม่สําคัญ  
ไม่ว่ามันจะเกิดความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิด เมื่อตาย
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แล้วก็ท้ิงอยู่เหนือแผ่นดินหาประโยชน์มิได้ ส่วนใจน้ันเป็น
ของติดตามตัวเราไปในอนาคตเบื้องหน้า   

ฉันใดก็ฉันนั้น บุญกุศลท้ังหลายจะติดตามเราไป
ยังสัมปรายภพภายภาคหน้า ท่ีว่าตายนั้น ตายแต่รูป
ร่างกายธาตุขันธ์ท้ังหลายดับเท่านั้น ถ้าเมื่อใดจิตใจตาย
แล้วก็คงจะไม่ต้องเกิด ไม่ต้องตายอีกคือพระนิพพาน  
ถ้าเกิดอีกก็ต้องตายอีก เมื่อเป็นเช่นน้ีจะพ้นทุกข์ได้
อย่างไร ท่ีตายทั้งรูปแตกขันธ์ดับ ตายท้ังจิตท้ังใจ มีแต่
พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเหล่าน้ัน  
ท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าเราเข้าใจก็เอาตั้งแต่
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์   

พระโสดาบันนั้นกลับมาเกิดอย่างมากอีก ๗ ชาติ  
อย่างกลางอีก ๓ ชาติ อย่างน้อยอีก ๑ ชาติ แล้วก็จะ
เข้าถึงพระนิพพานได้ ท่านเหล่านั้นนับตั้งแต่พระอรหันต์
ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก   

เกิดข้ึนแล้วท่ีในจิตในใจของเรา เราทําในเวลาใดก็ได้ใน
เวลาน้ัน แต่เรายังไม่รู้เรานั่งทับนอนทับบุญรึเปล่า   ไม่ได้
รับบุญคือความสุข จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์  เกิดใน
พระพุทธศาสนา   

เม่ือเราอยากจะรู้ว่า เราจะได้ความสุขในสวรรค์ 
หรือจะได้รับความทุกข์ในนรก ก็จงสังเกตดูใจของ 
ตัวเราเองที่ยังไม่ตาย ใจของเรามีความสุขมากหรือ 
มีทุกข์มาก เม่ือตายไปก็คงมีความสุขหรือทุกข์มาก
เท่านั้น ไม่มีพิเศษมากกว่ากัน เพราะนรก สวรรค์  
บาปบุญคุณโทษ ไม่มีตราชั่งที่จะมาวัดบาปบุญกุศล
สุขมากทุกข์มากมันอยู่ที่ใจของเรา   

คนท้ังหลายผู้ปรารถนาความสุขในภพน้ีและภพ
หน้าแล้ว ขอให้ญาติโยมท้ังหลายที่มาดีแล้วจงรักษาใจให้
ได้รับความสุข ส่วนตัวตนร่างกายภายนอกนั้นไม่สําคัญ  
ไม่ว่ามันจะเกิดความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิด เมื่อตาย
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ถ้าเราเข้าใจว่า ตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ ทําบุญทํา
กุศลก็มุ่งจะเอาความสุขในเบ้ืองหน้า ครั้นตายไปก็หาได้
พ้นทุกข์ไปตามความประสงค์ไม่ สวรรค์และพระนิพพาน
มีอยู่ที่ตัวนี่แหละ ให้เรารีบเร่งประพฤติปฏิบัติให้ได้ ให้ถึง  
ตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิต ยังเป็นมนุษย์อยู่จึงจะพ้นทุกข์ได้   

พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้ความสุขในสวรรค์ไม่ว่า
ชั้นใดๆ จนถึงช้ันพรหมก็ยังไม่ปราศจากความทุกข์
ทั้งหมดท้ังสิ้น สุขกับทุกข์ก็มีอยู่เสมอกัน เป็นความสุข
ที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ คือเมื่อใดใจเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ 
เมื่อใดใจเป็นทุกข์ก็เป็นนรก มิใช่มีแต่ความสุขปรารถนา
หรือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่เหมือนพระนิพพาน 
มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียว ไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลย  

เพราะฉะนั้นแล้ว ชีวิตของเรานั้นมันไม่ยั่งยืนนาน 
เป็นชีวิตช่ัวคราวไม่คงทน อย่างโยมบางคนน่ีที่มา
ประพฤติปฏิบัติ ๗๐–๘๐ แล้ว มันเหมือนไม้ใกล้ฝ่ัง
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เข้าไปทุกขณะ ทุกขณะ เรือมันรั่วแล้วรั่วอีก ชันยา
แล้วยาอีก มันก็ยังรั่วน้ํา เพราะสังขารนี่แหละท่ีมัน 
ไม่เที่ยง มันไม่แน่นอน มันไม่ยั่งยืน เป็นชีวิตช่ัวคราว
ไม่คงทน เป็นชีวิตที่จําเป็นจะต้องเคลื่อนแตกทําลาย
ดับไปเป็นธรรมดา เป็นชีวิตท่ีจะถูกชาติติดตาม  
ถูกชรา ถูกมรณะย่ํายีอยู่ตลอดเวลา   

เพราะฉะน้ันแล้ว เมื่อเราถูกความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เข้ามาตัดรอน ความท่ีเราอยู่ในสภาพที่ทนได้โดยยาก  
ไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทาน ไม่มีอะไรเป็นท่ีหลบเร้น 
ไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีอะไรเป็นท่ีอาศัย เพราะฉะนั้นแล้ว
มันเหมือนกับว่า หากเรามีจิตไม่ผ่องแผ้ว เมื่อเรากําลัง
ใกล้จะสิ้นอายุขัย โดยตัวเราเองยังเป็นปุถุชนคือไม่ได้เป็น
พระโสดาบัน เราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
รึเปล่า เพราะจิตใจของเราน้ี เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้ว 
ไม่มีใครสามารถมาช่วยยกออกจากจิตของเราได้ และจะ

ถ้าเราเข้าใจว่า ตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ ทําบุญทํา
กุศลก็มุ่งจะเอาความสุขในเบ้ืองหน้า ครั้นตายไปก็หาได้
พ้นทุกข์ไปตามความประสงค์ไม่ สวรรค์และพระนิพพาน
มีอยู่ท่ีตัวนี่แหละ ให้เรารีบเร่งประพฤติปฏิบัติให้ได้ ให้ถึง  
ตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิต ยังเป็นมนุษย์อยู่จึงจะพ้นทุกข์ได้   

พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้ความสุขในสวรรค์ไม่ว่า
ชั้นใดๆ จนถึงช้ันพรหมก็ยังไม่ปราศจากความทุกข์
ทั้งหมดท้ังสิ้น สุขกับทุกข์ก็มีอยู่เสมอกัน เป็นความสุข
ที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ คือเมื่อใดใจเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ 
เมื่อใดใจเป็นทุกข์ก็เป็นนรก มิใช่มีแต่ความสุขปรารถนา
หรือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่เหมือนพระนิพพาน 
มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียว ไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลย  

เพราะฉะนั้นแล้ว ชีวิตของเรานั้นมันไม่ยั่งยืนนาน 
เป็นชีวิตช่ัวคราวไม่คงทน อย่างโยมบางคนน่ีที่มา
ประพฤติปฏิบัติ ๗๐–๘๐ แล้ว มันเหมือนไม้ใกล้ฝ่ัง
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นําทุกข์ของเราไปยกให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้ความสุขก็มี
อาการเช่นกัน   

สุขและทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้ สิ่งที่จะช่วยให้สุขได้ 
มีแต่อํานาจแห่งกุศลผลบุญ เช่นการให้ทาน การรักษาศีล  
การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าเท่าน้ัน ท่ีจะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้ มนุษย์
และเทวดา อินทร์ พรหม และใครๆ ก็แล้วแต่ จะมาช่วย
ให้พ้นจากทุกข์และให้เราเสวยผลสุขไม่ได้   

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นั้นก็ไม่อาจช่วยใครได้ ท่ีพูดเช่นน้ีเพราะว่าพระองค์น้ัน
เป็นผู้แนะนําตักเตือนให้เรารู้จักสุขจักทุกข์ ให้เรารู้สวรรค์
และนรกเท่าน้ัน ตัวของเราเองน่ีแหละต้องยกตัวเอง ถ้ารู้
ว่านรกและสวรรค์อยู่ที่ตัว และยกตัวให้ข้ึนสวรรค์ไม่ได้ 
ช่ือว่าเกิดมาเสียชาติเกิด และเสียเวลาท่ีเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา น่าเสียดายที่เราได้เกิดมามีรูปร่างกาย  
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มีอวัยวะพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง  และเรายังได้พบ
พระพุทธศาสนาด้วย สมควรได้สวรรค์และพระนิพพาน
โดยแท้   

เพราะฉะน้ันแล้วทําให้เต็มท่ี ทําให้เต็มใจของเรา  
เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเต็มท่ีเต็มใจของเราแล้ว ปล่อย
อารมณ์ให้มันว่าง ปล่อยวางทุกสรรพสิ่ง อย่าแบกทุกข์ไว้  
สลัดทุกข์ให้หมดด้วยกันท้ังหมดท้ังสิ้นเทอญ 

 

 
 

 

 

นําทุกข์ของเราไปยกให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้ความสุขก็มี
อาการเช่นกัน   

สุขและทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้ สิ่งที่จะช่วยให้สุขได้ 
มีแต่อํานาจแห่งกุศลผลบุญ เช่นการให้ทาน การรักษาศีล  
การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าเท่าน้ัน ท่ีจะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้ มนุษย์
และเทวดา อินทร์ พรหม และใครๆ ก็แล้วแต่ จะมาช่วย
ให้พ้นจากทุกข์และให้เราเสวยผลสุขไม่ได้   

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นั้นก็ไม่อาจช่วยใครได้ ท่ีพูดเช่นน้ีเพราะว่าพระองค์น้ัน
เป็นผู้แนะนําตักเตือนให้เรารู้จักสุขจักทุกข์ ให้เรารู้สวรรค์
และนรกเท่าน้ัน ตัวของเราเองน่ีแหละต้องยกตัวเอง ถ้ารู้
ว่านรกและสวรรค์อยู่ที่ตัว และยกตัวให้ข้ึนสวรรค์ไม่ได้ 
ช่ือว่าเกิดมาเสียชาติเกิด และเสียเวลาท่ีเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา น่าเสียดายที่เราได้เกิดมามีรูปร่างกาย  
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บูชาพระคุณหลวงปูทองดี อนีโฆ 

 
  

หลวง  ปู่องค์หนึ่งผู้  เมตตา 

ปู่  ท่ีหลานบูชา  กราบไหว้ 

ทอง  แท้ยากจักหา ใดเปรียบ 

ดี  ประดุจพ่อไซร้ ลูกพร้อม แทนคุณ 

วัด  อยู่ในใจแล้ว  สุขใจ จริงเอย 

ใหม่  ก็อยากกลับไป อยู่นี่ 

ปลาย  ทางสว่างไสว เป็นสุข 

ห้วย  น้ําเต็มบ่งชี้  ดื่มรส  ธรรมสอน 
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ยอกรขึ้นเหนือเกล้า  โอ้ว่าเจ้าประคุณเอ๋ย 

แต่ก่อนไม่รู้เลย  ว่าพระเดช  พระคุณมา 

ลูกหลงในวัฏฏะ  ไม่ลดละซึง่อัตตา 

เวียนว่ายตายเกิดมา  นับหมื่นแสนนับล้านปี 

เดินหลงในวังวน  พบผู้คนก็มากมี 

ไม่เหมือนหลวงปู่ทองดี  เมตตาล้นดุจสายธาร 

บัดนี้ได้พบแล้ว  ดั่งดวงแก้วของลูกหลาน 

กราบน้อมนมัสการ  ทุกวันวารระลึกคุณ 

สอนสั่งให้ละวาง  ทําจิตว่างด้วยการุณ 

ให้รู้ซึ่งบาปบุญ  กั้นกิเลส  และนิวรณ์ 

สารพันท่านสอนธรรม  ท่านแนะนําด้วยอาทร 

หมู่มารมาราญรอน  ท่านก็สอนให้อภัย 

 

 

บูชาพระคุณหลวงปูทองดี อนีโฆ 

 
  

หลวง  ปู่องค์หนึ่งผู้  เมตตา 

ปู่  ท่ีหลานบูชา  กราบไหว้ 

ทอง  แท้ยากจักหา ใดเปรียบ 

ดี  ประดุจพ่อไซร้ ลูกพร้อม แทนคุณ 

วัด  อยู่ในใจแล้ว  สุขใจ จริงเอย 

ใหม่  ก็อยากกลับไป อยู่นี่ 

ปลาย  ทางสว่างไสว เป็นสุข 

ห้วย  น้ําเต็มบ่งชี้  ดื่มรส  ธรรมสอน 
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ลูกหลานหมดท้ังสิ้น  พลีชีวินน้อมถวาย 

ปฏิบัติท้ังใจกาย  ถวายเป็นสังฆบูชา 

ยอกรขึ้นเหนือเศียร  พร้อมธูปเทียนและมาลา 

เรียงร้อยถ้อยอักษรา  กราบบูชาพระคุณเทอญ 

      

 

   ลกูหล้าหลานแก้ว 

           (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙) 
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ปริศนาธรรมโบราณ 

 
  

ธงกฐินท้ัง ๔  
ธงกฐินท้ัง ๔ คือ จระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า 

เป็นปริศนาธรรมคนโบราณ 

จระเข้ หมายถึง ความโลภ (ปากใหญ่ กินไม่อิ่ม) 

ตะขาบ หมายถึง ความโกรธ (พิษท่ีเผ็ดร้อนเหมือน
ความโกรธที่แผดเผาจิต) 

นางมัจฉา หมายถึง ความหลง (เสน่ห์แห่งความงาม
ท่ีชวนหลงใหล) 

ลูกหลานหมดท้ังสิ้น  พลีชีวินน้อมถวาย 

ปฏิบัติท้ังใจกาย  ถวายเป็นสังฆบูชา 

ยอกรขึ้นเหนือเศียร  พร้อมธูปเทียนและมาลา 

เรียงร้อยถ้อยอักษรา  กราบบูชาพระคุณเทอญ 

      

 

   ลกูหล้าหลานแก้ว 

           (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙) 
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เต่า หมายถึง สติ (การรักษาอายตนะทั้ง ๖ ดุจเต่า
ท่ีหดอวัยวะซ่อนในกระดอง) 

“ธงจระเข้” ใช้ประดับในการแห่ (มีตํานานว่า
เศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ําตามขบวนกฐินจนขาดใจตาย) 

“ธงนางมัจฉา” ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐิน  
(เป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเช่ือว่าอานิสงส์จากการ
ถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม) 

“ธงตะขาบ” ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดน้ีมีคน 
มาจองกฐินแล้ว (ให้ผู้จะมาปวารณาทอดกฐินผ่านไปวัด
อ่ืนเลย ไม่ต้องเสียเวลามาถาม) 

“ธงเต่า” ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดน้ีทอดกฐิน
เรียบร้อยแล้ว (จะปลดลงในวันเพ็ญเดือน ๑๒) 

ในปัจจุบันจะเห็นเพียงธงจระเข้และนางมัจฉา  
ท่ีปรากฏในงานกฐิน ส่วนธงตะขาบและเต่าพบเห็นได้น้อย  
จะมีเป็นบางวัดที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเก่าอยู่ 
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ปริศนางานศพ 

 
  

๑. มัดตราสังข์สามเปราะ มัดที่คอ หมายถึง บ่วง
รักลูก มัดท่ีมือ หมายถึง บ่วงรักสามี-ภรรยา มัดตรงข้อเท้า 
หมายถึง บ่วงรักสมบัติ ติดอยู่สามบ่วงน้ีไปนิพพานไม่ได้ 
ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิ้น 

๒. เคาะโลงรับศีล ไม่ใช่ให้คนตายมารับศีล  
แต่เพื่อเป็นการบอกคนท่ีมาร่วมงานว่า อย่าเอาแต่มัว
ประมาทขาดสติ ไม่สนใจในหลักธรรมคําสอน เมื่อตายไป
หมดโอกาสทําความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกข้ึนมา
ไม่ได้ 

เต่า หมายถึง สติ (การรักษาอายตนะทั้ง ๖ ดุจเต่า
ท่ีหดอวัยวะซ่อนในกระดอง) 

“ธงจระเข้” ใช้ประดับในการแห่ (มีตํานานว่า
เศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ําตามขบวนกฐินจนขาดใจตาย) 

“ธงนางมัจฉา” ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐิน  
(เป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเช่ือว่าอานิสงส์จากการ
ถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม) 

“ธงตะขาบ” ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดน้ีมีคน 
มาจองกฐินแล้ว (ให้ผู้จะมาปวารณาทอดกฐินผ่านไปวัด
อ่ืนเลย ไม่ต้องเสียเวลามาถาม) 

“ธงเต่า” ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดน้ีทอดกฐิน
เรียบร้อยแล้ว (จะปลดลงในวันเพ็ญเดือน ๑๒) 

ในปัจจุบันจะเห็นเพียงธงจระเข้และนางมัจฉา  
ท่ีปรากฏในงานกฐิน ส่วนธงตะขาบและเต่าพบเห็นได้น้อย  
จะมีเป็นบางวัดที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเก่าอยู่ 
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๓. สวดพระอภิธรรม มักสวดเป็นภาษาบาลี  
คนเป็นฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตาย แต่จริงๆ แล้ว
เป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมี ชี วิตอยู่ เพื่อท่ีจะนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจําวัน ดังนั้นแม้
จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล  
ควรสํารวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวด ให้จิตสงบนิ่งอยู่
กับเสียงพระสวด ก็จะเกิดสมาธิจิตได ้

๔. บวชหน้าไฟ มักเข้าใจกันว่า เป็นการบวชจูง
ผู้ตายข้ึนสวรรค์ ความจริงนั้นไม่ใช่ เพราะการบวชหน้า
ไฟเป็นการปลงธรรมสังเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ในท่ีสุด มนุษย์ก็มีเท่าน้ี ทําให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิต 
ในโลกียวิสัย ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แล้วพอใจ
ในสมณะเพศ มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเข้า 
สู่มรรคผลนิพพาน 
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๕. การนิมนต์พระจูงออกหน้าศพ เพื่อจะสอน
คนที่ยังอยู่ให้ได้สํานึกว่า ตอนที่ยังอยู่ ต้องเดินตามหลังพระ 
หมายความว่าให้ดําเนินชีวิตตามพระธรรม คําสั่งสอน
พระพุทธเจ้าน่ันเอง จึงจะอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้า 

๖. การเวียนซ้าย ๓ รอบ หมายถึง การเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในภพท้ังสาม อันมีกามภพ รูปภพ อรูปภพ  
ด้วยอํานาจกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบส้ิน  
ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลส เป็นการสอนธรรมชั้นสูง 
จึงได้พาศพเวียนซ้าย 

๗. การใช้น้ํามะพร้าวล้างหน้าศพ เพื่อช้ีให้เห็น
ว่าน้ํามะพร้าวเป็นน้ําสะอาดบริสุทธ์ิ ผู้เข้าสู่มรรคผล
นิพพานต้องชําระจิตให้สะอาดด้วยน้ําทิพย์จากพระธรรม 

๘.การแปรรูป หลังจากเผาแล้ว มีการเก็บอัฐิและ
มีการเข่ียข้ีเถ้าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมา เพื่อจะ
บอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไป 

๓. สวดพระอภิธรรม มักสวดเป็นภาษาบาลี  
คนเป็นฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตาย แต่จริงๆ แล้ว
เป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมี ชี วิตอยู่ เพื่อท่ีจะนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจําวัน ดังนั้นแม้
จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล  
ควรสํารวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวด ให้จิตสงบนิ่งอยู่
กับเสียงพระสวด ก็จะเกิดสมาธิจิตได ้

๔. บวชหน้าไฟ มักเข้าใจกันว่า เป็นการบวชจูง
ผู้ตายข้ึนสวรรค์ ความจริงนั้นไม่ใช่ เพราะการบวชหน้า
ไฟเป็นการปลงธรรมสังเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ในท่ีสุด มนุษย์ก็มีเท่าน้ี ทําให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิต 
ในโลกียวิสัย ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แล้วพอใจ
ในสมณะเพศ มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเข้า 
สู่มรรคผลนิพพาน 
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รายชื่อผูรวมพิมพหนังสือ             
“สายลมแหงศรัทธา”  

 
  

พระครใูบฎีกาสมเดช  กตปุญโญ ๓,๐๐๐ 
พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ ๑,๐๐๐ 
พระชัยธวัช  ฐานวโร ๑,๐๐๐ 
พระบุญมี  ปริปุณฺโณ ๕๐๐ 
พระมเขมเขมปุตโต ๑๐๐ 
คุณจุไรรัตน์  ภิรมย์ภักดี ๖,๐๐๐ 
คุณวิสุทธิ-์คุณสุภาพ-คุณสุวิภา-คุณภาวสุทธิ์สุวัฒนพิเศษ 
และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพิจิตร ๕,๐๐๐ 
ดร.เกศศิณี   ตระกูลทิวากร ๓,๐๐๐ 
ครอบครัวพิศกนก ๓,๐๐๐ 
คุณเทพชัย  สนธยานนท์ ๓,๐๐๐ 
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คุณศริตา ทรงอุดมวัฒนา และครอบครวั, 
คุณธีษิณ- เขมปภาสร ทรงอุดมวัฒนา และครอบครัว, 
คุณพรรณธิดา  มัน่คง และครอบครัว, 
คุณรวิทเอก  ทรงอุดมวัฒนาและครอบครัว   
คุณนิรัส-พิมทอง  อินทิศ  และครอบครวั ๒,๒๐๐ 
คุณภูมินทร-์อัมพร-กัญจน์ฉตัร-ปวริศา   ตระกูลทิวากร ๒,๐๐๐ 
คุณพีรวัฒน-์พิมพา  นิมมานพิภักด์ิ และครอบครัว ๒,๐๐๐ 
คุณณัฐมนต์-กิติพงษ์-ณภทัรารัตน-์ติลทรีย์  อภิโชติ    ๒,๐๐๐ 
คุณธาราพร   ธีระแนว ๒,๐๐๐ 
ดร.พรต   ซอโสตถิกุล และครอบครัว ๒,๐๐๐ 
คุณระวิดา   ซอโสตถิกุล ๒,๐๐๐ 
คุณวิบูลย ์ อุตสาหกิจ ๒,๐๐๐ 
คุณรัชนก  แสง-ชูโต ๒,๐๐๐ 
คุณณฐ  ทองศรีพงศ์ ๒,๐๐๐ 
คุณวิทยา  จรรยาพาณิชย์ และครอบครวั ๒,๐๐๐ 
คุณจิโรตถ์  บรูณะบุญวงศ์ และครอบครวั ๒,๐๐๐ 
ม.ร.ว.พันธุ์ดิศ-คุณราศี  ดิศกุล ๒,๐๐๐ 
คุณวีระ-คุณปิยะพร ศรีสงวนศิลป์ ๒,๐๐๐ 
คุณสมร-สมศักด์ิ-จิรัญญา-เอ้ืองฟ้า  ปิน่ทอง    ๑,๖๐๐ 
คุณจําเรียง  สุขหร่อง ๑,๓๐๐ 
คุณบุม๋ (สระแก้ว) ๑,๐๐๐ 

๒,๒๒๔ 
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“สายลมแหงศรัทธา”  

 
  

พระครใูบฎีกาสมเดช  กตปุญโญ ๓,๐๐๐ 
พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ ๑,๐๐๐ 
พระชัยธวัช  ฐานวโร ๑,๐๐๐ 
พระบุญมี  ปริปุณฺโณ ๕๐๐ 
พระมเขมเขมปุตโต ๑๐๐ 
คุณจุไรรัตน์  ภิรมย์ภักดี ๖,๐๐๐ 
คุณวิสุทธิ-์คุณสุภาพ-คุณสุวิภา-คุณภาวสุทธิ์สุวัฒนพิเศษ 
และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพิจิตร ๕,๐๐๐ 
ดร.เกศศิณี   ตระกูลทิวากร ๓,๐๐๐ 
ครอบครัวพิศกนก ๓,๐๐๐ 
คุณเทพชัย  สนธยานนท ์ ๓,๐๐๐ 
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คุณศราวุธ-รุ่งทิพย์   โภชนะสมบัต ิ ๑,๐๐๐ 
คุณอดิศร-นภากร-ธนากร-ภูวดล  ทิพย์ทํา ๑,๐๐๐ 
คุณพนิดา-กรพัฒน์  อินจนัทร์   ๑,๐๐๐ 
คุณนิกร-จําเรียง  อินจันทร์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คุณบุญเรือน-วัชระ  นาควิโรจน์ ๑,๐๐๐ 
เด็กท้ายกุฏิ ๑,๐๐๐ 
คุณ ชิต-อารี-ธนากูล-สุชานาก  ห่านพงษ์ศกัด์ิ ๑,๐๐๐ 
คุณสุรศกัด์ิ-บุญผ่อง-กนกกร  ทิมะณี ๑,๐๐๐ 
คุณสุนทรี   จิรภาวสุทธิ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คุณโกเมศ-ธนาภรณ์  แก้วผลึก ๑,๐๐๐ 
คุณธีษิณ-น้ําฝน  ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐ 
ร้านเอเชียค้าวัสดุและร้านพีรพงษ์คอนกรีต ๑,๐๐๐ 
คุณประไพ  ทิพย์โกศัย ๑,๐๐๐ 
คุณพิสณห์-ปนัดดา  จันทร์ศรี และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คณะฉับไว ๑,๐๐๐ 
คุณติณณารตัน ์ ชลสุข  ๑,๐๐๐ 
คุณชุลีกร   สุขป้อม ๑,๐๐๐ 
คุณแม่เหนียม  หรุ่นโพธิ ์ ๑,๐๐๐ 
คุณประนอม หรุ่นโพธิ-์ เอกชัย  โลหะกิจไพศาล 
เกศรินทร ์ พาสัมพันธ ์   ๑,๐๐๐ 
คุณพัชรพร   ชูศรี ๑,๐๐๐ 
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คุณสุวรรณี  ทวีเพิ่มทรัพย์  ๑,๐๐๐ 
คุณปราโมทย์  แสงรัตน์  ๑,๐๐๐ 
คุณพนิดา-กรพัฒน์  อินจนัทร์  ๑,๐๐๐ 
คุณนพวีท-์คุณรภัส ๑,๐๐๐ 
คุณธนัชชา   บูรณะบุญวงศ์ ๑,๐๐๐ 
คุณวิลาสินี  ธรรมประกอบ ๑,๐๐๐ 
คุณอาภาศิริ  จันทรศัม ี ๑,๐๐๐ 
คุณกัลยา  เลิศเกษมทรัพย์ ๑,๐๐๐ 
คุณปราณี  สขุอารีย์กิจ ๑,๐๐๐ 
น.อ.ปรีชา- ทวีสิน  สันติเวชชกุล ๑,๐๐๐ 
คุณธนสวรรณ  สุขอารีย์กิจ ๑,๐๐๐ 
คุณสุวรฏัฐิภา  โยคะกุล ๑,๐๐๐ 
คุณปทัมาศ  วู๊ดวาร์ด ๑,๐๐๐ 
คุณพัณณ์ชิตา   เกตนุิธี ๑,๐๐๐ 
คุณศณา  ซอโสตถิกุล ๑,๐๐๐ 
คุณอรนาฏ   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และครอบครวั ๑,๐๐๐ 
คุณดํารง   ประทานทศพร ๑,๐๐๐ 
คุณลลิตา  ศศิประภา ๑,๐๐๐ 
คุณอรวรรณ  โอสถานนท์-มนัส  คุณธนงักุล ๖๐๐ 
ครอบครัวเหตานรุักษ์ ๕๖๗.๘๙ 
 

คุณศราวุธ-รุ่งทิพย์   โภชนะสมบัต ิ ๑,๐๐๐ 
คุณอดิศร-นภากร-ธนากร-ภูวดล  ทิพย์ทํา ๑,๐๐๐ 
คุณพนิดา-กรพัฒน์  อินจนัทร์   ๑,๐๐๐ 
คุณนิกร-จําเรียง  อินจันทร์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คุณบุญเรือน-วัชระ  นาควิโรจน์ ๑,๐๐๐ 
เด็กท้ายกุฏิ ๑,๐๐๐ 
คุณ ชิต-อารี-ธนากูล-สุชานาก  ห่านพงษ์ศกัด์ิ ๑,๐๐๐ 
คุณสุรศกัด์ิ-บุญผ่อง-กนกกร  ทิมะณี ๑,๐๐๐ 
คุณสุนทรี   จิรภาวสุทธิ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คุณโกเมศ-ธนาภรณ์  แก้วผลึก ๑,๐๐๐ 
คุณธีษิณ-น้ําฝน  ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐ 
ร้านเอเชียค้าวัสดุและร้านพีรพงษ์คอนกรีต ๑,๐๐๐ 
คุณประไพ  ทิพย์โกศัย ๑,๐๐๐ 
คุณพิสณห์-ปนัดดา  จันทร์ศรี และครอบครัว ๑,๐๐๐ 
คณะฉับไว ๑,๐๐๐ 
คุณติณณารตัน ์ ชลสุข  ๑,๐๐๐ 
คุณชุลีกร   สุขป้อม ๑,๐๐๐ 
คุณแม่เหนียม  หรุ่นโพธิ ์ ๑,๐๐๐ 
คุณประนอม หรุ่นโพธิ-์ เอกชัย  โลหะกิจไพศาล 
เกศรินทร ์ พาสัมพันธ ์   ๑,๐๐๐ 
คุณพัชรพร   ชูศรี ๑,๐๐๐ 
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คุณพุทธิพงษ ์ วงศ์เกียรติ์ขจรและครอบครัว 
อุบลวรรณ  แสงเพชร   ๕๐๐ 
คุณสิริชัย-พิมภา-นิชกานต์  จิตนุยานนท์ ๕๐๐ 
คุณสุรชาต-ิช่อฟ้า  ฉัตรสุทธิพงษ์ ๕๐๐ 
คุณณรินทร-์นพรตัน์ เพชรพงษ์ และครอบครัว ๕๐๐ 
คุณนิรันดร์  เพชรพงษ์-เนตรนภา  แพทอง ๕๐๐ 
คุณกฤษฎา  อินจันทร์-กนกวรรณ  จนัทา ๕๐๐ 
คุณวิภาพร   หวงวงษ์ ๕๐๐ 
ร.ต.ท. ชัชวาลย์    แสนวงศ์ และครอบครัว   ๕๐๐ 
คุณนนัท์นภัส  สีสม  ๕๐๐ 
คุณณัฐกานต์-ชัยรตัน์-ตฤษพล  ขมินทกูล   ๕๐๐ 
คุณวณิชย์  หลายประสิทธิ์ และครอบครวั   ๕๐๐ 
คุณประสงค์-เพชรจู   สตานิคม ๕๐๐ 
คุณเสร-ีโม-ปภาวดี  ลุงหล้า  ๕๐๐ 
คุณสุณีย์  เจิดเมธาวุฒิ  ๕๐๐ 
คุณพชรวงศ์   สุขป้อม  ๕๐๐ 
คุณสายม่าน   สุขป้อม ๕๐๐ 
คุณมาโนช-ประนอม   เพชรพงษ์ ๕๐๐ 
คุณกุลพัทธ์   พัฒนานุสรณ์  และครอบครัว ๕๐๐ 
คุณวนิดา-เกศริน-อานนท ์ หรุ่นโพธิ ์ ๕๐๐ 
คุณแม่สมจิต  ธีระแนว ๕๐๐ 
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คุณนิตยา  แสงรัตน ์ ๕๐๐ 
คุณกนกวรรณ จนัทา-กฤษฎา  อินจันทร์ ๕๐๐ 
คุณสุรชาต-ิช่อฟ้า  ฉัตรสุทธิพงษ์ ๕๐๐ 
คุณเกษสุดา   ภักดีไพฑูรย์ ๕๐๐ 
คุณสรวัชร์  ยืนยงค ์และครอบครัว ๕๐๐ 
คุณพรเดช -ด.ญ.มัดฝ้าย  อุยะนนัทน์ ๕๐๐ 
คุณณฏัฐินี  ภาสะพงศ์-คุณสุกัญญา  เอ่ียมสกุลรัตน์ ๕๐๐ 
คุณบุญเนียง  เบี้ยจั่น-กชกร-หิรัญยา-ภัคพร  แสงอุ่น     ๔๐๐ 
อจ.นรพัฒน์  มหาเมฆทัศนีย์  และครอบครัว ๔๐๐ 
คุณชญาภา   ทวีกุลชัย และครอบครัว ๓๐๐ 
คุณอภิชิต  เข็มทอง ๓๐๐  
คุณไฉน   ชูศรี ๓๐๐ 
คุณนกุูล  อินจันทร์ และครอบครัว  ๓๐๐ 
คุณอุมาวดี  ไตรรัตโนภาส ๓๐๐ 
คุณสมร เนตรนิล-พุด  เสียงเพราะ-บณุร ์ จางใส 
สุพรรณ สาแก้ว-สมาน นัสสุระ   ๒๙๐ 
อุบาสิกาจิ๋ง ๒๕๐ 
คุณประภาศรี  สิทธิ์เกษม ๒๐๐ 
คุณทัชมงค์  สีสม  ๒๐๐ 
คุณแม่บุญชู  เทพมาศ ๒๐๐ 
คุณสุนนัทา  เหล่าเขตการณ์ ๒๐๐ 

คุณพุทธิพงษ ์ วงศ์เกียรติ์ขจรและครอบครัว 
อุบลวรรณ  แสงเพชร   ๕๐๐ 
คุณสิริชัย-พิมภา-นิชกานต์  จิตนุยานนท์ ๕๐๐ 
คุณสุรชาติ-ช่อฟ้า  ฉัตรสุทธิพงษ์ ๕๐๐ 
คุณณรินทร-์นพรตัน ์เพชรพงษ์ และครอบครัว ๕๐๐ 
คุณนิรันดร์  เพชรพงษ์-เนตรนภา  แพทอง ๕๐๐ 
คุณกฤษฎา  อินจันทร์-กนกวรรณ  จนัทา ๕๐๐ 
คุณวิภาพร   หวงวงษ์ ๕๐๐ 
ร.ต.ท. ชัชวาลย์    แสนวงศ์ และครอบครัว   ๕๐๐ 
คุณนนัท์นภัส  สีสม  ๕๐๐ 
คุณณัฐกานต์-ชัยรตัน-์ตฤษพล  ขมินทกูล   ๕๐๐ 
คุณวณิชย์  หลายประสิทธิ์ และครอบครวั   ๕๐๐ 
คุณประสงค์-เพชรจู   สตานิคม ๕๐๐ 
คุณเสร-ีโม-ปภาวดี  ลุงหล้า  ๕๐๐ 
คุณสุณีย์  เจิดเมธาวุฒิ  ๕๐๐ 
คุณพชรวงศ์   สุขป้อม  ๕๐๐ 
คุณสายม่าน   สุขป้อม ๕๐๐ 
คุณมาโนช-ประนอม   เพชรพงษ์ ๕๐๐ 
คุณกุลพัทธ์   พัฒนานุสรณ์  และครอบครัว ๕๐๐ 
คุณวนิดา-เกศริน-อานนท ์ หรุ่นโพธิ ์ ๕๐๐ 
คุณแม่สมจิต  ธีระแนว ๕๐๐ 
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คุณสมพงศ์  บัวดี ๒๐๐ 
คุณเฮียง  สีปาน  ๒๐๐ 
คุณประจิม  รักษาบตุร  ๒๐๐ 
คุณสมหมาย  ยืดยาว  ๒๐๐ 
คุณสําอาง  จอมทอง ๒๐๐ 
อ.ศิริวรรณ  ลิขิตวรวรรณ ๒๐๐ 
คุณพิชชามณฐ์  นนท์บุญญาวัฒน์ ๒๐๐ 
คุณลําจวน  มณีโชติ  ๒๐๐ 
คุณ จิตรลัดดา  สุทธินนัท ์ ๒๐๐ 
คุณศุภมาศ  ลีลือสาย  ๒๐๐ 
คุณสวัสดิ์  นาจันทอง ๒๐๐ 
คุณลําพวน   มีแดนไผ่ ๒๐๐ 
คุณมาริน   ทรัพย์พร้อม ๒๐๐ 
คุณน้อย-สุดใจ ป้าพูล-น.ส.รัตนาวดี-น.ส.ศรีประไพ ๒๐๐ 
คุณยุพิน   ปานท่าไข่ ๒๐๐ 
คุณศุภนิตย์  ฮิลล์ และครอบครัว ๒๐๐ 
คุณสุภวัน  ขันธรรม-คุณบุษยา  ศิริปาเต ๒๐๐  
คุณสุนิสา  จาํปาสิม ๒๐๐ 
คุณสุภาพร  นาคเกษม ๒๐๐ 
คุณสมควร   บุษดี ๑๒๐ 
คุณชูศรี ๑๐๐ 
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คุณกรกตสุรรตัน ์ ๑๐๐ 
คุณชลากร   ฤทธิ์พิรณุ ๑๐๐ 
คุณ รุจิรา  แนวณรงค์ ๑๐๐ 
คุณประดิษฐ์  แก้วแย้ม  ๑๐๐ 
คุณธีรนนัท์  เทพมาศ ๑๐๐ 
คุณย้อย  พุ่มวิท ๑๐๐ 
คุณวันเพ็ญ  ฉิมคง  ๑๐๐ 
คุณมาลัย  สุขโพรง  ๑๐๐ 
คุณธภัสสรณ์  เจริญผลบุลวัชร ๑๐๐ 
คุณแสง  วรรณศิริ  ๑๐๐ 
คุณดวงจนัทร์  ศรีมงคล  ๑๐๐ 
คุณสมภาร  บุษดี  ๑๐๐ 
คุณสงคราม  แสงกระจ่าง  ๑๐๐ 
คุณบัญญัติ  สีคํา  ๑๐๐ 
คุณลําใย  ดุษฎี  ๑๐๐ 
คุณพยอม  ใจกลํ่า  ๑๐๐ 
คุณประยงค์  สุวรัตน์  ๑๐๐ 
คุณจํานงค์  กันพรม  ๑๐๐ 
คุณเรณ ู คําลอย  ๑๐๐ 
คุณเหร่-อํานวย  กู่โพธิ ์  ๑๐๐ 
คุณทา  เนียมสนิท  ๑๐๐ 
แม่ชีสมพงษ ์ มิชิฉัยยะ  ๑๐๐ 

คุณสมพงศ์  บัวดี ๒๐๐ 
คุณเฮียง  สีปาน  ๒๐๐ 
คุณประจิม  รักษาบตุร  ๒๐๐ 
คุณสมหมาย  ยืดยาว  ๒๐๐ 
คุณสําอาง  จอมทอง ๒๐๐ 
อ.ศิริวรรณ  ลิขิตวรวรรณ ๒๐๐ 
คุณพิชชามณฐ์  นนท์บุญญาวัฒน์ ๒๐๐ 
คุณลําจวน  มณีโชติ  ๒๐๐ 
คุณ จิตรลัดดา  สุทธินนัท ์ ๒๐๐ 
คุณศุภมาศ  ลีลือสาย  ๒๐๐ 
คุณสวัสดิ์  นาจันทอง ๒๐๐ 
คุณลําพวน   มีแดนไผ่ ๒๐๐ 
คุณมาริน   ทรัพย์พร้อม ๒๐๐ 
คุณน้อย-สุดใจ ป้าพูล-น.ส.รัตนาวดี-น.ส.ศรีประไพ ๒๐๐ 
คุณยุพิน   ปานท่าไข่ ๒๐๐ 
คุณศุภนิตย์  ฮิลล์ และครอบครัว ๒๐๐ 
คุณสุภวัน  ขันธรรม-คุณบุษยา  ศิริปาเต ๒๐๐  
คุณสุนิสา  จาํปาสิม ๒๐๐ 
คุณสุภาพร  นาคเกษม ๒๐๐ 
คุณสมควร   บุษดี ๑๒๐ 
คุณชูศรี ๑๐๐ 
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คุณอัมพันธ ์ ลัดดาผล  ๑๐๐ 
คุณสําราญ  จิตผล  ๑๐๐ 
คุณบุญเรือน  รอดบัว  ๑๐๐ 
คุณพิเชษฐ์-สมทรง  ฤกษ์รตันไพศาล  ๑๐๐ 
คุณมาลี  ทองศร ี ๑๐๐ 
คุณสมปอง   วงหลอด ๑๐๐ 
คุณสมกรุง   ทองอินทร์ ๑๐๐ 
คุณสงวน   สวนเศรษฐ์ ๑๐๐ 
คุณศักด์ิศรี   อยู่ทับ ๑๐๐ 
คุณยุพิน   ศรีสุขสาม ๑๐๐ 
คุณมานพ  สุขกันท ์ ๑๐๐ 
ครอบครวับษุดี ๑๐๐ 
คุณสุกัลยา   ศรีโมลา ๑๐๐ 
คุณป้าเหรียญ   พันธ์เกต ุ ๑๐๐ 
คุณแม่จํานงค์    รุ่งเรือง ๑๐๐ 
คุณจักรกฤษณ์ มาดบุญ ๑๐๐ 
คุณกานต์รวี   สุดชานัง ๑๐๐ 
คุณเพ็ญศรี  เนียมมงคล และครอบครัว ๑๐๐ 
คุณพหุคุณ   กลีบเทศ ๑๐๐ 
คุณประเมิน  มีสายบัว ๕๐ 
คุณทองหล่อ   ๔๐ 
คุณเจริญ  พลเยี่ยม ๓๐ 
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คุณอัมพันธ์  ลัดดาผล  ๑๐๐ 
คุณสําราญ  จิตผล  ๑๐๐ 
คุณบุญเรือน  รอดบัว  ๑๐๐ 
คุณพิเชษฐ์-สมทรง  ฤกษ์รตันไพศาล  ๑๐๐ 
คุณมาลี  ทองศร ี ๑๐๐ 
คุณสมปอง   วงหลอด ๑๐๐ 
คุณสมกรุง   ทองอินทร์ ๑๐๐ 
คุณสงวน   สวนเศรษฐ์ ๑๐๐ 
คุณศักด์ิศรี   อยู่ทับ ๑๐๐ 
คุณยุพิน   ศรีสุขสาม ๑๐๐ 
คุณมานพ  สุขกันท ์ ๑๐๐ 
ครอบครวับษุดี ๑๐๐ 
คุณสุกัลยา   ศรีโมลา ๑๐๐ 
คุณป้าเหรียญ   พันธ์เกต ุ ๑๐๐ 
คุณแม่จํานงค์    รุ่งเรือง ๑๐๐ 
คุณจักรกฤษณ์ มาดบุญ ๑๐๐ 
คุณกานต์รวี   สุดชานัง ๑๐๐ 
คุณเพ็ญศรี  เนียมมงคล และครอบครัว ๑๐๐ 
คุณพหุคุณ   กลีบเทศ ๑๐๐ 
คุณประเมิน  มีสายบัว ๕๐ 
คุณทองหล่อ   ๔๐ 
คุณเจริญ  พลเยี่ยม ๓๐ 
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