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ค�ำน�ำ

	 มีเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ	 เกิดขึ้นกับเราหลายอย่าง	 ทั้งที่เป็นเร่ืองภายในและ 
ภายนอก	จากสิง่ต่างๆ	เหล่าน้ีท�าให้เราพจิารณาเหน็ประโยชน์ของการเขียนบนัทกึ	ทัง้ๆ	ที ่
เม่ือก่อนเราเคยตกลงใจแล้วว่าจะไม่มกีารเขยีนบนัทกึเร่ืองเกีย่วกบัตวัเราเองเดด็ขาด	 
แต่พอพรรษา	๓	เราจ�าพรรษาที่	อ.บ้านหมี่	จ.ลพบุรี	ที่ส�านักวิปัสสนาชวนพ่วงพุทธ	
เรารู้สึกว่ามีจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายมากอย่างบอกไม่ถูก

	 ก่อนออกพรรษาในปีนัน้	น้องชายมาเยี่ยมและโยมพ่อฝากหนงัสือธรรมะมาให้	 
ด้วยความเป็นห่วงลูกกลัวว่าจะไม่มีความรู้ทางธรรม	 อยากให้เราได้รู้ในสิ่งที่ท่าน
อ่านพบ	 ส่วนเรากลับคิดว่าเราปฏิบัติมาน้ีก็พอจะมีความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาบ้าง	
ก็อยากจะแนะน�าโยมพ่อบ้างเท่าที่จะท�าได้	 ท่านไม่รู้หรอกว่าการศึกษาความรู้จาก
หนังสือน้ัน	 แม้จะศึกษาหนังสือทุกเล่มในโลกน้ี	 เราคิดว่าคงไม่มีวันจบสิ้นแน่นอน	 
การศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นั้น	ถ้าไม่ค้นคว้าลงในกายกับจิตแล้ว	เห็นทีจะไม่จบสิ้น	 
การศึกษาหนังสือก็เป็นเพียงแต่แนวทางเท่านั้น	เป็นแต่เพียงความจ�าที่น�ามาอวดอ้าง 
เท่านั้นเองว่า	“เรารู้มาก”	เป็นการอวดกิเลสกันเปล่าๆ	

	 การศึกษาจากหนังสือมิใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยทีเดียวก็หาไม่	 บางคร้ังก็เป็น 
การอ่านให้ได้รับความคิดความเห็นที่ดีได้	 บางคร้ังอ่านแล้วท�าให้เกิดศรัทธาในการ
ประพฤติปฏิบัติก็เป็นได้	 แต่การอ่านหนังสือต้องรู้จักอ่าน	 อ่านแล้วอย่าติดต�ารา	
พระพทุธองค์ท่านตรสัว่า	“อย่าเชือ่ตามต�ารา” ท่านให้พจิารณาหาเหตหุาผลจึงค่อยเชือ่	 
ด้วยเหตน้ีุ	จึงท�าให้เรารู้สกึว่า	โยมพ่อ	ญาตพิีน้่อง	และคนอืน่ๆ	ทีรู้่จักเรา	เขาเคยเหน็เรา 
ตั้งแต่เด็กเล็กๆ	จนเติบโตขึ้นมานี้	เขาย่อมคิดอยู่เสมอว่า	เราเป็นลูก	เราเป็นหลาน	
เพราะว่าทุกคนย่อมมีอุปาทานความยึดมั่นเป็นธรรมดา
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	 อีกสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เราเขียนบันทึกน้ี	 เพราะคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ 
น้องชายเรา	เพราะเมือ่ได้สนทนากนัเร่ืองการปฏบิตั	ิเรารู้สกึว่าเขาปฏบิตัไิด้ดพีอสมควร

	 เพราะเหตุนี้เราจึงคิดว่าถ้าบันทึกนี้ไม่มีประโยชน์ส�าหรับคนอื่นๆ	แล้ว	ถ้าจะมี 
ประโยชน์ต่อบดิาเราหรือญาตพิีน้่องเรา	กอ็าจจะไม่เป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์	 
หรือถ้าจะมีประโยชน์ส�าหรับคนอื่นๆ	บ้าง	เราก็ยินดี	การที่ผู้ใดได้ประโยชน์จากการ
อ่านบันทึกนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่าคุ้มค่าในการเขียนอยู่ทีเดียว

	 การที่จะเขียนบันทึกต่อไปน้ี	 ถ้าไม่กล่าวถึงตอนมีชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสบ้าง	 
ก็อาจจะไม่รู้เรื่อง	จึงขอกล่าวถึงบ้างในบางส่วนของชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวพันกัน

	 บนัทกึน้ี	เขยีนเมือ่วนัศกุร์ที	่๗	พฤศจิกายน	๒๕๒๓	ทีส่�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	 
สาขาวัดหนองป่าพง	ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	เขียนในขณะที่เรามาอยู่เฝ้าวัด	ภาวนาอยู่
รูปเดียว	สบายพอดี

“ถิรจิตฺโต ภิกขุ”
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ชีวิตฆรำวำส 

	 เราเกดิเม่ือวนัที	่๑๑	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๙๘	ณ	บ้านเลขที	่๕๐๖	โรงงานท่าหลวง	 
ต.ท่าหลวง	อ.ท่าเรือ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พยาบาลผดุงครรภ์	สมนึก	ศรีสุข	
ท�าคลอด

	 บิดาชื่อ	นายเทียบ	ถิรวัฒน์	มารดาชื่อ	นางจ�าเนียรพันธ์	ถิรวัฒน์	(เฟื่องทอง)

	 เราเป็นบุตรคนที่	๓	มีพี่น้องเป็นชายทั้งหมดรวม	๕	คน	เสียชีวิต	๑	คน

	 การศึกษา	เศรษฐศาสตร์บัณทิต	จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

	 โยมพ่อและโยมแม่เป็นชาวอบุลราชธานี	โยมพ่อเล่าว่า	ก่อนทีโ่ยมแม่จะตัง้ท้องเรา	 
โยมแม่ฝันว่าเห็นดวงดาวตกจากท้องฟ้าลงมาที่ลานบ้าน	 โยมแม่ก็เลยไปหยิบขึ้นมา	
แลว้กใ็สผ้่าขาว	กลายเปน็เพชรทีส่ว่างไสวมาก	กเ็ลยน�าไปไว้ที่หิ้งบชูา	เกดิปตีิใจมาก	
ตื่นขึ้นมาตอนเช้า	หลังจากนั้นไม่นานโยมแม่ก็ตั้งครรภ์	
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	 โยมพ่อท�างานบริษัท	เหลก็สยาม	จ�ากดั	ในเครือบริษทั	ปนูซเิมนต์ไทย	ทีท่่าลาน	 
จ.อยุธยา	 ส่วนโยมแม่ท�างานธนาคารออมสิน	 สาขาอุบลราชธานี	 ต่อมาเม่ือมีบุตร	 
โยมแม่ได้ลาออกจากงานเป็นแม่บ้านดูแลลกูๆ	โดยตดิตามโยมพ่อมาอยูท่ี	่ต.ท่าหลวง	
อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อคลอดบุตรคนที่	๕	โยมแม่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย	 
มีไข้ไทฟอยด์แทรก	มารักษาตัวที่	ร.พ.ศิริราช	และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่	๑๓	เม.ย.	
พ.ศ.	๒๕๐๑	อายุ	๓๓	ปี	หลังจากโยมแม่เสียชีวิต	แพทย์ตรวจพบโรคไทฟอยด์ 
จากลกูทัง้	๕	คน	บตุรชายคนที	่๕	อายุ	๓	เดอืน	จึงเสยีชีวติตามไป	แพทย์สัง่เผาผ้าห่ม	 
หมอน	ทีน่อน	เสือ้ผ้าทัง้หมด	ต้องเปลีย่นข้าวของเคร่ืองใช้ใหม่หมด	ผ้าเช็ดตวัของใช้
ทุกอย่างต้องซักด้วยน�้าร้อน	ลูกทั้ง	๔	คนที่เหลือ	นอนป่วยเรียงกัน	นอนไม่ได้สติ
เหมือนคนตาย	หมอฉีดยาให้ทุกวัน	๓-๔	วัน	จึงฟื้นกระดุกกระดิกได้	หนึ่งเดือน 
ผ่านไปยังนอนอุจจาระปัสสาวะอยู่กับที่	 สองเดือนจึงลุกน่ังได้พูดได้	 รักษาตัวอยู	่ 
๓	เดือน	ลูกๆ	ทั้ง	๔	จงึรอดชีวิตมาได้	ระหว่างเด็กๆ	ป่วยนัน้	มีคุณยายผาย	คุณป้า 
จิตวเิชยีร	คณุน้าสรุณ	ีช่วยกนัเป็นพยาบาล	อดหลบัอดนอนตลอด	๓	เดอืน	เดก็ทัง้	๔	 
ป่วยไม่ได้สติ	 นอนอุจจาระไหลเหม็นคลุ้งไปทั่วบ้าน	 คุณน้าสุรณีต้องอุ้มคนน้ันท ี
คนน้ีที	 อุ้มอาบน�้าอุ่น	 ซักผ้าอ้อม	 อดหลับอดนอน	 กางมุ้งเฝ้าหลานทั้ง	 ๔	 คน	 
คุณยายผายเล่าว่า	 บางครั้งคุณน้าสุรณีเอาผ้าไปซักไปต้มในครัว	 ท�าไปนั่งร้องไห้ไป	
เป็นทกุข์ทีพ่ี่สาวตาย	และหลานอกี	๔	คน	นอนไม่ได้สตเิหมือนคนตาย	ตอนน้ันเราม ี
อายุได้เพียง	๒	ปี	๑๐	เดือน	เท่านั้น	จากนั้นโยมพ่อและญาติๆ	จึงเป็นผู้ดูแลเด็ก 
ทัง้	๔	คน	ตลอดมา	ตอนน้ันทกุเยน็วนัศกุร์	โยมพ่อต้องน่ังรถไฟด่วนมาทีอ่บุลราชธานี	
เพื่อเยี่ยมลูกชายทั้ง	 ๔	 ที่ยังป่วยอยู่	 พอเย็นวันอาทิตย์ก็น่ังรถไฟกลับมาที่ท่าลาน	 
เพือ่ท�างานในเช้าวนัรุ่งขึน้	เป็นเช่นน้ีตลอดจนถงึปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	จึงรับเดก็ๆ	ทัง้	๔	กลบัมา 
อยู่ด้วยกันที่ท่าลาน	มีพี่เลี้ยง	๒	คน	และมีคุณยายผายคอยดูแล

	 อายุ	๔	ปี	โยมพ่อกพ็าลกูๆ	มาเรียนอนุบาลทีโ่รงเรียนแสงโกสทิธินุ์สรณ์	ต.ท่าหลวง	 
อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยธุยา	เรียนจบอนุบาล	โยมพ่อจึงตดัสนิใจพาลกูๆ	ไปอยูป่ระจ�า 
ที่โรงเรียนอ�านวยวิทยา	 บางกระบือ	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 ในระหว่างที่อยู่ประจ�าที่ 
โรงเรียนอ�านวยวทิยา	โยมพ่อได้ซือ้บ้านอยูใ่กล้ๆ	โรงเรียนทีบ่างกระบอื	เด็กๆ	จึงออก 
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จากโรงเรียนประจ�ามาอยู่บ้านที่โยมพ่อซื้อไว้	โดยมีคุณอาเทียม-อาบัวรัตน์	ถิรวัฒน์	 
เป็นผู้ดูแลหลานๆ	ทั้ง	๔	คน	ส่วนคุณพ่อจะกลับบ้านทุกเย็นวันศุกร์	เย็นวันอาทิตย์
จึงกลับไปที่ท�างาน	เป็นเช่นนี้ประจ�า	

	 ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	ลกูๆ	ทัง้	๔	คน	ย้ายไปเรียนทีโ่รงเรียนเซนต์จอห์น	ลาดพร้าว	 
เรียนอยู่ที่นี่รวม	๑๒	ปี	จนจบพาณิชยการเซนต์จอห์นรุ่นแรกของโรงเรียน

	 เน่ืองจากโยมพ่อเป็นศิษย์หลวงปู่ทองรัตน์	 กนฺตสีโล	 (ลูกศิษย์อาวุโสของ 
หลวงปู่มั่น	ภูริทตฺโต)	จึงอบรมสั่งสอนบุตรให้อยู่ในศีลในธรรมตลอดมา	เราเป็นคน 
ไม่ชอบโกหก	 มีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ	 เรามีความคิดและจิตใจที่ไม่เหมือนเด็กใน 
วัยเดียวกัน	สิ่งที่จ�าขึ้นใจ	คือตอนเด็กๆ	พ่อสอนว่า “ถ้าไปเล่นบ้านเพื่อน แม้แต่เข็ม
เล่มเดียวก็ห้ามหยิบของเขามา” ตอนเป็นเด็กชอบเอาเครื่องมือช่างของพ่อมาเล่นกัน	
แล้ววางไม่เป็นระเบยีบ	พ่อสอนว่า “ถ้าหยบิของมาจากทีไ่หน ให้ไปวางไว้ทีเ่ดิม คนที ่
จะใช้ของนั้นจะได้มาหยิบไปใช้ได้”	นี่เป็นสิ่งที่เราจ�าขึ้นใจตั้งแต่เด็ก	สิ่งที่เราจ�าขึ้นใจ 
อกีอย่างคือ	ปูส่อนว่า “ถ้าคิดจะเอาเปรียบคนอืน่ ให้ยอมเสยีเปรียบเขาจะดกีว่า” นึกได้ 
ดังน้ี	เราขอกล่าวถงึคณุปูเ่ดช	คณุพ่อเทยีบ	และคณุแม่จ�าเนียรพนัธ์	ถริวฒัน์	โดยถ่ายทอด 
มาจากบันทึกของคุณพ่อเทียบเพื่อเป็นอนุสรณ์ดังนี้

	 คณุปูเ่ดช	ถริวฒัน์	เกดิเมือ่วนัที	่๒๓	พฤษภาคม	๒๔๒๗	เป็นชาวอบุลราชธานี	
สมรสกับคุณย่าผาย	 ธานี	 มีบุตร	 ๕	 คน	 วัยเด็ก	 เด็กชายเดชเรียนหนังสือกับ 
พระเสมาธรรมรักขติ	“สงิห์”	เจ้าอาวาสวดัปทมุมาลยัองค์แรก	อดีตเจ้าคณะแขวงอตุรู	 
(แขวงอดุร)	มณฑลอบุลราชธานี	สมัยการปกครองยคุเก่า	การเรียนสมยัน้ันเรียนจาก 
หนังสือมูลบทบรรพกิจ	 หัดอ่านและเขียนลงในใบลาน	 บวชเรียนได้	 ๔	 พรรษา	 
ที่วัดปทุมมาลัย	 รับราชการในแผนกอัยการมณฑลอุบลราชธานี	 เมื่ออายุ	 ๒๕	 ปี	
พ.ศ.	๒๔๕๒	เงินเดือน	๓๐	บาท	เป็นเลขานุการพระยาอรรถวิรัชวาทเศรณี	(ปลั่ง	
จินตกานนท์)	ท�างานดี	ไม่มีความบกพร่องทั้งราชการและงานส่วนตัว	จึงเป็นที่นิยม 
รักใคร่ของข้าราชการในศาลยุติธรรมทุกๆ	 คน	 ลาออกจากราชการเน่ืองจากมีโรค
ประจ�าตัวคือปวดท้องบ่อยๆ	 เม่ือลาออกจากราชการ	 จึงท�าอาชีพรับขนส่งสินค้าไป 
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ต่างอ�าเภอโดยทางเกวียน	เช่น	ไปอ�าเภอเขื่องใน	อ�าเภอม่วงสามสิบ	โดยพาบุตรชาย	 
เด็กชายเทียบ	ถิรวัฒน์	ขณะนั้นอายุ	๘-๑๒	ปี	ไปด้วย	เมื่อรวบรวมเงินได้มากพอ	 
ปูเ่ดช	ถริวัฒน์	จึงซือ้ทีน่า	๘๐	ไร่	ราคา	๔๐๐	บาท	(ปัจจุบนัคอืบริเวณตลาดเทศบาล	๖,	 
ปทุมรัตน์,	โรงเรียนนารีนุกูล)	และฝึกสอนเด็กชายเทียบให้รู้จักท�านา	ท�าไร่	ฝึกลูก 
ให้ขยนัอดทน	ท�าไร่	ท�านาและค้าขายเป็น	ลกูๆ	ล้วนผ่านความล�าบาก	อดทน	ในการ 
ท�ามาหากินทุกๆ	ด้าน	โดยสอนลูกๆ	ว่า	ความขยันอดทนเมื่อเด็ก โตขึ้นจะสบายใน 
ภายหลัง 

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	บริจาคที่ดิน	๓๗	ไร่เศษ	ให้กระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อสร้าง 
โรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัด	 “โรงเรียนนารีนุกูล”	 ตลอดชีวิตปู่เดชได้สร้างกุศลไว้
มากมาย	 รวมถึงการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ปู่เดช	ถิรวัฒน์	 ได้รับพระราชทาน 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก	ชัน้ที	่๔	ชือ่	จัตรุถาภรณ์	ปูเ่ดช	ถริวฒัน์	 
เสยีชวิีต	เมือ่อาย	ุ๙๒	ปี	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	ในขณะนอนพนมมอืฟังสวดโพชฌงค์	๗

	 คติธรรมที่ปู่เดช	ถิรวัฒน์	สอนบุตรหลานคือ

	 ๑.	ถ้าคิดจะเอาเปรียบคนอื่น	ให้ยอมเสียเปรียบเขาดีกว่า

	 ๒.	ถ้าใครมายกมือไหว้ขอเงิน	จะต้องให้ไม่มากก็น้อย

	 ๓.	ในการด�ารงชีวิตและการท�างาน	ให้ยึดถือค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง	
การด�ารงชีวิตจะเป็นไปด้วยดีตลอด	

	 ๔.	ถ้าอยากเป็นเจ้าคนนายคน	ต้องท�าตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นทั้งการงาน
และความประพฤติ

	 ส่วนโยมพ่อ	นายเทียบ	ถิรวัฒน์	เกิดวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๖๖	เรียน
จบมัธยม	๖	จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	ตอนเรียนมัธยม	๔-๕-๖	ได้รับการ
ยกเว้นค่าเล่าเรียน	ม.๔	ได้รับเหรียญหมัน่เรยีน	จารึกชือ่นามสกลุและใบเชดิชเูกยีรต	ิ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ	ม.๕	ได้เหรียญเงิน	ม.๖	ได้เหรียญทองค�า
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	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๔	สอบเข้าศกึษาต่ออาชีวะช้ันสงูช่างกลปทมุวนั	ผู้ทีส่อบได้คะแนน	 
๑-๑๐	 จะได้รับทุนเรียนจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 นายเทียบ	 
ถิรวัฒน์	เป็นผู้หน่ึงทีไ่ด้รับทนุน้ี	ได้ทนุเรียนจนจบปีที	่๓	ระหว่างเรียนทีช่่างกลปทมุวนั	
นายเดช	ถริวฒัน์	ผู้พ่อ	ได้น�าบตุรชายไปฝากท่านเจ้าคุณพระเทพเวท	ีป.๙	รองเจ้าอาวาส 
วัดปทุมวนาราม	 ท่านเจ้าคุณได้กวดขันให้สวดมนต์	 น่ังสมาธิ	 จึงมีจิตน้อมน�าใน 
พระธรรมค�าสั่งสอนตั้งแต่นั้นมา

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๗	 เมื่อจบอาชีวะ	 ได้สอบเทียบปริญญาวิศวกรรมอุตสาหการ	 
จึงสมัครเข้าท�างานที่โรงงานฟอกหนังที่	๑๑	คลองเตย	สังกัดกรมพลาธิการทหารบก	 
ต�าแหน่งหัวหน้าควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร	ลาออกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	เข้าท�างานเป็นหวัหน้าหน่วยซ่อมยานยนต์พเิศษ	กรมการขนส่ง
ทหารบก	ที่ท�างานอยู่ในกรมช่างแสงทหารบก	สะพานแดง	บางซื่อ	

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๔	ได้รับค�าสัง่ไปซ่อมรถลากปืน	ป.ต.อ.	ในกรมป้องกนัต่อสูอ้ากาศยาน	 
๒๕	 คัน	 ได้ท�าเป็นผลส�าเร็จ	 ได้รับเลื่อนขั้นและเงินเดือนรวม	 ๕	 ขั้นในปีเดียว	 
และได้รับการเปลี่ยนจากข้าราชการพลเรือนช้ันตรีเป็นนายร้อยตรีเป็นคนแรกของ 
กองทัพบก

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๕	เพือ่นมาตดิต่อให้ไปท�างานโรงงานปนูซเีมนต์ท่าหลวง	อ.ท่าเรือ	
จ.พระนครศรีอยุธยา	จึงได้ไปท�างานที่บริษัท	เหล็กสยาม	จ�ากัด	ตั้งแต่นั้นมา

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๕	สมรสกับนางสาวจ�าเนียรพันธ์	เฟื่องทอง	มีบุตรด้วยกันเป็น 
ชาย	๕	คน	บตุรคนเลก็ถึงแก่กรรมเม่ือยงัเดก็	นางจ�าเนียรพนัธ์	ถริวฒัน์	ถงึแก่กรรม
ด้วยโรคมาลาเรีย	 และโรคไข้รากสาดน้อย	 (ไข้ไทฟอยด์)	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 เมษายน	
๒๕๐๑	ที่โรงพยาบาลศิริราช

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	โรงงานท่าหลวง	ได้ส่งไปศึกษา 
วิชาโลหะวิทยาและวิชาหล่อหลอมโลหะ	 (METALLURGY	 &	 FOUNDRY)	 
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ในยโุรป	๖	ประเทศ	เพือ่สร้างโรงงานอตุสาหกรรมหล่อเหลก็รูปพรรณขึน้ใหม่ทีโ่รงงาน 
ท่าหลวง	อยธุยา	ศกึษาเรียนรู้การหล่อชิน้ส่วนอปุกรณ์รถยนต์แบบต่างๆ	ด้วยแบบหล่อ 
เป็นทรายผสมน�า้มนัลนิสดิ	linseed	เป็นน�า้มนับบีจากเมลด็ฝ้าย	ศกึษาทีบ่ริษัทสร้าง 
และประกอบรถยนต์เฟียต	ประเทศอิตาลี

	 ศึกษาอยู่ตั้งแต่	๔	ก.ค.	๒๕๐๔	ถึง	๒๖	พ.ค.	๒๕๐๕	บริษัทฯ	ให้เช็คเดินทาง 
ไปใช้ใน	๖	ประเทศ	คดิเป็นเงินไทยสามแสนบาท	เรียนจบเหลอืกลบัมาหกหมืน่บาท	 
จึงน�าเงินที่เหลือไปคืนให้	มิสเตอร์ลาสมุนเช่น	สมุห์บัญชีใหญ่	ในขณะนั้น	มิสเตอร์ 
ว	ีเอฟ	เจสเปอร์เช่น	ผู้จัดการใหญ่	น่ังอยูใ่นทีน้ั่นด้วย	จึงถามว่า	คณุคดิยงัไงจึงเอาเงิน 
ที่เหลือมาคืนให้บริษัท 

	 นายเทยีบตอบว่า...ผมคิดว่า บริษัทฯ เป็นพ่อแม่ผม พ่อแม่ส่งลกูไปเรียน ให้เงิน 
ไปใช้ด้วย เมื่อเรียนจบแล้วมีเงินเหลือ จึงเอามาคืนให้พ่อแม่.....

	 ผู้จัดการใหญ่จึงพดูว่า....ในบริษทัปนูซเีมนต์น้ี มีแต่คุณคนเดียวเท่าน้ันทีเ่อาเงิน 
มาคืน คุณเป็นผู้มีคุณธรรมสูง 

	 สมุห์บัญชีใหญ่......บริษัทฯ ไม่มีบัญชีรับเงินคืนหรอก ให้ไปแล้วก็เป็นของคุณ 
คุณเอาไปซื้อหุ้นบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ ๖ บริษัทฯ ก็แล้วกัน 

	 ว่าแล้วกย็กหโูทรศัพท์พดูกบัหม่อมเจ้าชมุปกบตุร์	ชมุพล	ณ	อยธุยา	ผู้อ�านวยการ 
แผนกหุน้	ให้จัดการขายหุน้	๖	บริษัทฯ	ให้	นายเทยีบ	ถริวฒัน์	จึงซือ้หุน้ไว้	๖๐,๐๐๐	บาท	 
ราคาหุน้ละ	๑๐๐	บาท	ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	ราคาหุน้เพิม่ขึน้เป็นหุน้ละ	๑,๐๐๐	บาท	 
จึงขายให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไป	ได้เงินมา	๖๐๐,๐๐๐	บาท

	 วันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๑	อายุ	๖๕	ปี	นายเทียบ	ถิรวัฒน์	ได้อุปสมบท	
ที่วัดหนองป่าพง	จ.อุบลราชธานี	พระมงคลกิตติธาดา	เป็นพระอุปัชฌาย์	พระเลี่ยม	
€ิตธมฺโม	เป็นพระอนุสาวนาจารย์	พระครูบรรพตวรกิจ	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	
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	 หลวงพ่อเทียบ	ถิรธมฺโม	มรณภาพเมื่อวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	
พรรษา	๑๖	ที่โรงพยาบาลชลบุรี

	 ส่วนโยมแม่.....จากบันทึกของโยมพ่อได้กล่าวไว้ว่า	นางจ�าเนียรพันธ์	ถิรวัฒน์	
(เฟ่ืองทอง)	เกดิวนัที	่๑๙	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๖๘	เป็นบตุรสาวของนายสาย-นางผาย	 
เฟื่องทอง	มีพี่น้องเป็นหญิงทั้งหมด	๓	คน	 เด็กหญิงจ�าเนียรพันธ์เรียนหนังสือชั้น
ประถมปีที	่๑	ทีโ่รงเรียนเทศบาล	จนจบประถมปีที	่๔	เม่ืออาย	ุ๘	ขวบ	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	 
จากน้ันเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีนารีนุกูล	 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจ�าจังหวัด		
น.ส.จ�าเนียรพันธ์เป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก	สมองดี	ปัญญาดี	สอบได้คะแนนเป็น 
ที	่๑	ตลอด	เป็นนักเรียนคนแรกและคนเดียวในยคุน้ันทีเ่รียนหลกัสตูร	๖	ปี	สามารถ
เลื่อนชั้นและเรียนจบได้ใน	๔	ปี	

	 หลงัจากเรียนจบมธัยมปีที	่๖	ได้เข้าท�างานทีส่�านักงานออมสนิจังหวดัอบุลราชธานี	 
ต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงานออมสินที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ	คืออายุ	๑๖	ปี

	 เร่ืองการท�าบญุสนุทานน้ัน	น.ส.จ�าเนียรพนัธ์และคณุยายผายผู้เป็นแม่	ได้อปัุฏฐาก 
ดูแลพระเณรที่วัดเลียบ	 (เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์เคยเป็นเจ้าอาวาส)	 ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน 
เป็นประจ�า	 จะต้มน�้ามะตูมและน�าน�้าปานะไปถวายแด่พระเณรที่วัดเลียบทุกวัน	 
ถ้าพระเณรขาดเหลือสิ่งใด	ก็จะจัดหาน�าไปถวายด้วยความศรัทธามิได้ขาด	มีจิตใจ
อ่อนโยนใฝ่ในบุญกุศล

	 น.ส.จ�าเนียรพันธ์	ได้สมรสกบันายเทยีบ	ถริวฒัน์	เมือ่วนัที	่๑๔	มนีาคม	๒๔๙๕	 
แต่งงานแล้วจึงได้ลาออกจากงานไปอยู่กับสามีที่โรงงานปูนซิเมนต์ไทย	 ท่าหลวง	
จ.สระบุรี	เมื่อมาอยู่ที่นี่ได้ชวนสามีไปท�าบุญถวายอาหาร	ถวายสังฆทาน	ที่วัดสะตือ 
พุทธไสยาสน์	ที่อยู่ใกล้โรงงานเป็นประจ�า	และมักจะเหมาซื้อปลาดุก	ปลาช่อน	เต่า	
ปลาไหล	ไปปล่อยท่าน�า้หน้าวดั	เป็นคลองแควป่าสกั	เวลาแม่ค้าหาบปลาไปปล่อย	จะม ี
เดก็ๆ	ในตลาดท่าลานตามไปดเูป็นแถว	เน่ืองจากไม่เคยพบไม่เคยเหน็คนใจบญุซือ้ปลา 
ไปปล่อยเป็นหาบๆ	 เม่ือเธออธิษฐานปล่อยปลาลงในน�้าแล้ว	 เมื่อควักให้เงินแม่ค้า	 
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แม่ค้ารับเงินแล้วจะกราบลงทีป่ลายเท้าของเธอ	แล้วร�าพงึว่า คณุนายใจบญุเหลอืเกนิ  
ต่อไปอฉัินไม่ขายปลาอีกแล้ว อิฉันจะขายผัก ขายขิง ขายถัว่ฝักยาวฯ เธอจะบอกแม่ค้าว่า	 
ดีแล้ว ขายผัก ไม่ต้องฆ่าปลา ไม่บาป	เด็กจะยืนฟังกันเงียบกริบ	

	 เมื่อย้ายลงมาอยู่กับสามี	 เธอจะให้น้องสาวพาแม่ลงมาเที่ยวบ้าง	 พาไปท�าบุญ
ไหว้พระพทุธบาทสระบรีุ	บางคร้ังกพ็าไปท�าบญุไหว้พระทีอ่ยธุยา	หรือลพบรีุ	ทกุคร้ัง 
เธอจะบอกสามีล่วงหน้า	๑	อาทติย์	เพือ่เตรียมการ	เธอเป็นคนใจบญุ	ใจกศุล	ยิม้เสมอ	 
ไม่เคยหน้าบึ้งขึ้งโกรธใคร	หน้าตาเบิกบานอยู่เสมอ	 ไม่เคยอารมณ์เสีย	 มีแต่ความ
เมตตากรุณาต่อลูกๆ	เสมอ	สีหน้าจะไม่แสดงความไม่พอใจในเรื่องใดๆ	นี่เป็นกิริยา
ของเธอ	เธอเป็นทีรู้่จักของชาวตลาดท่าลานด	ีชาวตลาดและพนักงานโรงงานท่าหลวง 
นิยมนับถือในตวัเธอเป็นอย่างด	ีเพราะเธอมมีารยาทอนังดงามแปลกกว่าคนอืน่	เธอมี
ผิวพรรณดี	รูปร่างสง่างาม	เดินช้าๆ	รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเป็นเสน่ห์แก่คนทั่วไป	 
เธอมีจิตใจดี	มีเมตตาต่อเพื่อนบ้าน	เป็นที่รักและนับถือของคนงานลูกน้องของสามี	 
คนงานมกัจะกล่าวว่า	คณุนายใจดใีจบญุเหลอืเกนิ ไม่เคยเหน็ นายผู้ชายและนายผู้หญงิ 
คงจะเป็นเทวดามาเกดิ ใจบญุเหลอืเกนิ เธอจะยิม้เรียบๆ	ด้วยความเมตตาและกล่าว 
เป็นเชิงแนะน�าว่า ใครรักษาศีล ๕ ได้ คนน้ันก็เป็นเทวดามาเกิดทุกคนน่ันแหละ 
ครอบครัวไหนมีศีล ๕ ครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวเทวดา 

	 คุณแม่จ�าเนียรพนัธ์	ถงึแก่กรรมเม่ืออาย	ุ๓๓	ปี	ในวนัที	่๑๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๐๑	 
ที่โรงพยาบาลศิริราช	เวลากลางคืนค่อนรุ่ง	ด้วยโรคมาลาเรียและโรคไทฟอยด์	แต่ 
แพทย์รักษาเฉพาะไข้มาลาเรีย	จึงถงึแก่กรรมด้วยโรคไทฟอยด์	ในเวลา	๗	วนัเท่าน้ัน

	 น้ีคือประวัติบางส่วนบางตอนของชีวิตคุณปู่เดช	 คุณพ่อเทียบ	 และคุณแม่
จ�าเนียรพนัธ์	ถริวฒัน์	จากบนัทกึของคุณพ่อเทยีบ	ถริวฒัน์	เราจึงขอน�ามาลง	ณ	ทีน่ี่	 
เพื่อร�าลึกถึงบุญคุณของท่าน

	 ส่วนชีวิตในวัยเด็กของเรา	 ตอนเรียนชั้น	 ป.๓-๔	 ปกติไปโรงเรียนกับพี่ชาย 
เป็นประจ�า	ตอนกลับบ้านเดินคุยกันหยอกล้อกัน	คุยไปคุยมา	ถามอะไรกันเรื่องนั้น 
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เร่ืองน้ี	พีก่โ็กหกไปเร่ือยๆ	แบบหลอกเล่น	เรากรู้็สกึไม่ชอบใจ	ถามอะไรกไ็ม่ได้ความจริง 
พูดเลี่ยงไปเร่ือยๆ	 เมื่อพ่ีชายถาม	 เราก็แกล้งตอบไปอย่างน้ันอย่างน้ี	 เราก็รู้สึกว่า	 
เวลาถามอะไรแล้วไม่พูดความจริง	เราก็ไม่ค่อยพอใจ	ไม่ชอบใจ	ก็เลยบอกพี่ชายว่า	 
ตัวกับเขามาสาบานกันไหมว่า ต่อไปน้ีเราจะไม่โกหกกัน ถ้าถามอะไรต้องตอบตาม
ความเป็นจริง ห้ามโกหกกนั เพราะว่าโกหกแล้วพดูอะไรกไ็ม่รู้เร่ือง	พีช่ายและเรากเ็ลย 
ตกลงกันว่าต่อไปนี้จะไม่โกหกกัน	ถามอะไรจะตอบตามความเป็นจริง	

	 เรียนหนังสอืจบประถม	๗	เราอาย	ุ๑๒	ปี	ช่วงปิดภาคเรียน	คณุพ่อถามว่า ใครจะ 
บวชเณรอทุศิส่วนกศุลให้คณุแม่บ้าง	เราและพีช่ายคนโตจึงบวชเป็นสามเณรทีว่ดัเลยีบ	 
อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	นาน	๑	เดือน	คุณยายผายต้มน�้ามะตูมสดไปถวายพระเณร 
ทุกวันตอนเย็น	

	 ตอนเรียนอยู่พาณิชยการเซนต์จอห์น	ปี	๑	เห็นเพื่อนผู้ชาย	๒	คนทะเลาะกัน	 
คนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทเรียนหนังสือมาด้วยกัน	๙	ปีแล้ว	อีกคนเป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่ง 
รู้จักกนั	เราอยู่ในเหตกุารณ์จึงเข้าไปห้ามทัง้คูใ่ห้เลกิทะเลาะกนั	ทัง้สองกห็ยดุทะเลาะกนั	 
แต่เราเหน็ความขุน่มวัในจิตใจของทัง้คู	่เรารู้สกึเกลยีดความโกรธทีม่อียูใ่นจิตใจของ
เพือ่น	แต่เราไม่สามารถทีจ่ะช่วยอะไรได้	เราจึงพดูกบัตนเองว่า “เราจะท�าความโกรธน้ี 
ให้มันสิ้นไปจากจิตใจเรา”

	 วันหน่ึงหลังเลิกเรียน	 ขณะรอรถประจ�าทางกลับบ้านที่หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย	
คลองประปา	ประชาชืน่	รถประจ�าทางแน่นมาก	ขึน้ไม่ได้	ระหว่างคนลงจากรถและทยอย 
ขึน้รถ	สายตาเรามองเหน็คณุป้าคนหน่ึงน่ังอยูริ่มหน้าต่างรถ	หนัไปมองเหน็เดก็นักเรียน 
ชายหญงิ	เราได้ยนิคณุป้าบ่นในใจว่า	“เด็กสองคนน้ีไม่รู้จักตัง้ใจเรียน มวัมาจีบกันอยูไ่ด้  
ถ้าพ่อแม่รู้คงจะเสยีใจแย่”	เราได้ยนิดงัน้ันกนึ็กในใจว่า	โชคดทีีไ่ม่เป็นเรา	ถ้าเป็นเรา 
คงอายป้าคนน้ีแน่ๆ	เลย	เราจึงสญัญากับใจตนเองว่า “เราจะไม่มแีฟน เราจะมแีต่เพือ่น  
ถ้าเราเรียนจบและท�างานช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว จึงคิดจะมีแฟน”

	 หลังจากนั้นไม่นานประมาณเดือนหนึ่ง	กิเลสก็เกิดขึ้น	เรามองเห็นผู้หญิงสวย	 
เกดินึกชอบขึน้มา	แล้วรู้สกึอดึอดัใจ	พอกลบับ้านกป็รึกษาพีช่าย	ถามพีว่่า	เราชอบผู้หญงิ 
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จะท�าอย่างไรดี พี่ชายแนะน�าว่า “ให้ท�าความรู้จัก และชวนคุย”	พอไปเรียนหนังสือ 
กลับมา	พี่ชายถามว่า “ได้ท�าความรู้จักผู้หญิงคนนั้นหรือยัง”	เราตอบว่า	“ยังไม่กล้า”  
พี่ชายแนะน�าต่อว่า	 “พรุ่งน้ีชวนเขาไปทานข้าว และก็ไปส่งบ้าน”	 เราเป็นเด็กขี้อาย	 
ไม่กล้าท�า	 พี่แนะน�าต่อไปว่า	 “พรุ่งน้ีให้ชวนเขาไปดูหนังวันหยุด”	 พอกลับมาบ้าน	 
พีก่ถ็ามอกีว่า “ท�าตามค�าแนะน�าหรือยัง” เราตอบว่า	“เราไม่กล้าคยุด้วย”	พีช่ายจึงหยุด 
แนะน�า	ต่อมาเราก็รู้สึกอึดอัดใจมากจากการแอบชอบผู้หญิงคนนี้	เวลานึกถึงก็รู้สึก 
อึดอัดใจ	 คืนหน่ึงความจ�าผุดขึ้นมาว่า “ไหนเราสัญญากับใจตนเองมิใช่หรือว่าจะ 
ไม่มแีฟน จะมแีต่เพือ่น จะเรียนหนังสอืให้จบก่อน ท�างาน จึงค่อยมีแฟน” เรากถ็ามใจ 
เราว่า	“ก็เราชอบเขาน่ี จะให้ท�าอย่างไร”	กมี็ค�าตอบผุดขึน้มาว่า “ถ้าอย่างน้ันกไ็ม่ต้อง 
ชอบเขา”	พอได้ค�าตอบน้ีขึน้มา	ความรู้สกึทีว่่าชอบผู้หญงิคนน้ีมนัละลายออกไปจากใจ	 
จิตรู้สกึโล่ง	ไม่อดึอดั	ความชอบหายไป	เช้ารุ่งข้ึนไปเรียนหนังสอืตามปกต	ิเมือ่เหน็ผู้หญงิ 
คนน้ีก็รู้สกึเฉยๆ	ความรู้สกึชอบหายไป	ในกาลต่อมากม็โีอกาสพดูคยุกนัและเป็นเพือ่น 
กันเท่านั้น	เรายังไม่คิดเรื่องอื่น	เรายังเป็นเด็ก	ยังเรียนไม่จบ	ไม่มีงานท�า	ต้องอาศัย
เงินพ่อเรียนหนังสอื	เราจึงคดิว่ายงัไม่สมควรจะมแีฟนในวยัเรียน	เราคิดว่าควรเรียน
จบก่อน	และมีงานท�า	เป็นผู้ใหญ่พอสมควรจึงคิดเรื่องมีคู่ครอง

	 เมือ่เราอาย	ุ๑๖-๑๘	ปี	เราเรียนอยู	่ร.ร.พาณิชยการเซนต์จอห์น	วนัหน่ึงโยมพ่อ	 
น�าหนังสอืพุทธธรรมมาให้อ่าน	ปกตถ้ิาท่านพบเร่ืองไหนส�าคญัๆ	ท่านจะท�าเคร่ืองหมาย 
ไว้ให้ลูกๆ	ได้อ่านเสมอ	เผอิญวันนั้นหยิบหนังสือพุทธธรรมขึ้นมาอ่าน	เห็นค�า	๓	ค�า	
มีค�าอธิบายเสร็จในแต่ละบรรทัด	

	 ค�าทีว่่าน้ัน	คือค�าว่า “ความโลภ ความโกรธ ความหลง”	เม่ืออ่านความหมายจบแล้ว	 
เรามคีวามรู้สกึขึน้มาในใจเลยทเีดียวว่า “ความโลภ ความโกรธ ความหลง” น้ี	มนัเป็น 
อารมณ์ทีไ่ม่ด	ีเป็นสิง่ทีท่�าให้เราเกดิความทกุข์ใจขึน้มาได้	อย่ากระน้ันเลย	ตัง้แต่บดัน้ี	 
เราจะพยายามเลกิพยายามละอารมณ์ทัง้หลายเหล่าน้ีให้น้อยลงไป	ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ	
เท่าที่เราจะท�าได้	เรายังจ�าค�า	๓	ค�านี้ได้ติดตาเลยในหน้ากระดาษนั้นจนกระทั่งบัดนี้

 ความโลภ	เราคิดในใจตอนนั้นว่า	เราจะพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้น
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 ความโกรธ	เราจะเป็นคนมเีมตตา	มแีต่ความกรุณา	จะอดกลัน้ต่ออารมณ์ทีเ่กดิขึน้ 
ให้ได้	เพราะเราคิดว่าอารมณ์เป็นสิง่ไม่ด	ีตัง้แต่น้ันมาเรากพ็ยายามละเว้นในสิง่ต่างๆ	 
เรื่อยมา

	 ระหว่างที่เราก�าลังศึกษาอยู่พาณิชยการน้ัน	 เราเคยได้ยินพวกชาวบ้านพูดถึง 
พระบ่อยๆ	ว่า	พระบวช	๕	พรรษา	๑๐	พรรษา	แล้วมักจะสึกออกมา	โยมก็เลย
เสือ่มศรัทธาลงไปบ้าง	บางท่านเป็นมหากส็กึ	ท�าให้เรามีความรู้สกึคดิว่า	ถ้าเราบวชละก็	 
เราจะไม่สกึเหมอืนพระพวกน้ัน	ถ้าเราบวชจะไม่สกึแน่	เราจะไม่ท�าให้คนทัง้หลายมอง 
พระพทุธศาสนาในทางไม่ดี	อนัน้ีเป็นความคดิของเราเท่าน้ัน	แต่ตอนน้ันเรายงัไม่คิด 
จะบวช

	 พอเรียนจบพาณิชยการ	 เราก็เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยหอการค้าไทย	 คณะ
เศรษฐศาสตร์	ตอนจบพาณชิยการใหม่ๆ	เราได้ไปเทีย่วภเูกต็กับน้องชายและเพือ่นๆ	
วนัหน่ึงได้ไปเทีย่วทีห่าดทรายขาว	ใกล้สะพานสารสนิ	เพือ่ไปชมเต่าขึน้มาวางไข่	ได้มี 
เหตกุารณ์ทีท่�าให้เราได้พบกบัแสงสว่าง	และเร่ิมทีจ่ะตัง้ใจท�าความด	ีเราได้พบกบัท่าน 
ที่อยู่ในอีกมิติหนึ่ง	 ท่านเรียกตัวเองว่า	 “จ้าวทะเล”	 ท่านมาอบรมแนะน�าสั่งสอนเรา 
หลายๆ	อย่าง	ท่านชี้แนะให้เห็นโทษของการเบียดเบียนชีวิตสัตว์	จนกระทั่งท�าให้เรา 
เลิกโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมา	ท่านท�าให้เราทราบว่า	ในโลกนี้มีภพมีชาติจริง	เราเชื่อ 
เช่นนั้น	ท่านกล่าวถึงธรรมที่เป็นของคู่กัน	ท่านว่า “มีน�้าก็มีปลา มีรถก็มีถนน มีชาย 
กมี็หญงิ มีมดืกม็สีว่าง” หลงัจากเหตกุารณ์น้ันผ่านไปแล้ว	เรากพ็จิารณาเหน็ว่า	“มีบาป  
กม็บีญุ”	ท่านสอนให้เรามจิีตใจเมตตาต่อสตัว์	ท่านเปิดโอกาสให้เราถามข้อข้องใจต่างๆ	 
กบัท่านได้	ตัง้แต่วนัน้ันมา	เราก็เลยพยายามท�าแต่ความด	ีละเว้นความช่ัว	มคีราวหน่ึงกม็ ี
ความคิดผุดขึน้มาภายในจิตว่า “ความดีใดทีม่อียูใ่นโลกน้ี เราปรารถนา”	เราเลยพยายาม 
ท�าแต่ความดี	ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี	จนบัดนี้เรายังระลึกถึงบุญคุณของท่านเสมอมา

 “จิตใจของเรามกัจะคอยเตอืนเราอยูเ่สมอให้ท�าความด ีสิง่ใดไม่ดีให้เลกิ ให้ละเว้น  
เราพิจารณาเห็นโทษ เราก็ถือศีล ๕ ได้ครบทุกข้อ จิตใจเรายินดีในการรักษาศีลโดย
ไม่ต้องบังคับตั้งแต่นั้นมา มีแต่ความสบายใจ”



16

	 เรามักจะนึกถึงคนยากคนจนตลอดเวลา	เวลาฤดูหนาว	เราอยู่อุ่นสบาย	คิดถึง
คนที่ล�าบากตามชนบท	 ไม่มีผ้าห่มนอน	 ฤดูฝน	 ถ้าบ้านหลังคาร่ัวคงนอนกันไม่ได	้ 
รู้สกึสงสารมาก	ถ้าเรามฐีานะดี	เราจะช่วยเหลอืเขา	เราคดิแบบน้ีบ่อยๆ	เราสงสารคนมาก	 
แต่เราไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือทุกๆ	คนได้	เราเลยต้องวางเฉย

	 วันหน่ึงขณะที่เราน่ังรถประจ�าทางกลับจากวิทยาลัยหอการค้า	 ผ่านสามแยก
เตาปนูไปทางถนนประชาชืน่	เลยีบคลองประปา	เมือ่รถวิง่ไปถงึป้ายรถเมล์เพือ่จอดส่ง 
ผู้โดยสาร	ขณะน้ันมวียัรุ่นกลุม่หน่ึงน่ังจับกลุม่อยูท่ีป่ากซอยเข้าหมูบ้่าน	เมือ่เหน็รถคนัน้ี 
เข้ามาจอดส่งผูโ้ดยสาร	คนกลุ่มนีก้็วิง่กรเูข้ามาที่รถประจ�าทาง	กระเปา๋รถเมล์ตะโกน
บอกให้คนขับรีบออกรถ	 คนขับรถรีบเร่งเครื่องออกหนีวัยรุ่นกลุ่มนี้	 คนกลุ่มนี้เห็น 
รถเร่งเครื่องหนี	จึงใช้ก้อนหินขนาดเท่าก�าปั้นขว้างเข้ามาในรถสวนกับรถที่วิ่งออกไป	
หนิก้อนน้ันเข้ามาทางหน้าต่างรถพุง่ตรงมาทีน่ั่งท้ายรถทีเ่ราน่ังอยู	่หนิถกูขว้างเข้ามาด้วย 
ความแรง	บวกความเร็วของรถที่วิ่งสวนไป	หินก้อนนั้นถูกหน้าผากของเราอย่างแรง	
กระเด็นตกไปทีบ่นัไดรถ	เรารู้สกึถงึความแรงของหนิทีว่ิง่เข้ากระแทกหน้าผากของเรา	
แต่เหมอืนมีแผ่นฟิล์มทีก่ัน้อยูร่ะหว่างหน้าผากของเรากบัก้อนหนิ	จึงไม่รู้สกึระคายผิว 
แม้แต่น้อย	กไ็ม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตใุด	เพยีงแต่ตอนน้ันเราแขวนพระหลวงพ่อกบ	
วดัเขาถ�า้สาริกา	อยู่เพยีงองค์เดียว	ภายหลงัเราทราบว่าวยัรุ่นกลุม่น้ีมปัีญหาทะเลาะกบั 
กระเป๋ารถเมล์คันนี้

	 ตอนเรียนอยูม่หาวทิยาลยั	ถ้าจ�าไม่ผิดคงจะเป็นปี	๒	เราน่ังรถเมล์ไปไหนตามถนน	 
ถ้าแถวน้ันมีคนมาก	 เรามักจะมองออกไปนอกหน้าต่างรถ	 ระยะน้ันมองดูคนรู้สึก 
แปลกๆ	ไป	ความรู้สกึเกิดขึน้ในจิตว่า	คนทกุๆ	คนกด็เูหมือนสตัว์ชนิดหน่ึงน่ันแหละ	 
แต่โลกเขาสมมุติให้เป็นคนเท่านั้น	ไม่ต่างอะไรเลยกับพวกหมู	วัว	ควาย	เมื่อตายไป 
ก็เหลือแต่ร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพัง	คนก็เช่นเดียวกัน

	 มองเห็นคนแล้ว	 มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีจิตวิญญาณมาอยู่ในร่างของคน 
เหล่าน้ัน	ร่างกายของคนเรากเ็หมอืนกบัสตัว์หรือหุน่ยนต์	เมือ่จิตของแต่ละคนสัง่งาน	 
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กายของเขาเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวไปมาตามแต่จิตจะบังคับเรื่อยๆ	ไป	แต่ถ้าตายแล้ว
ก็คงเหลือแต่ร่างกาย	เหมือนสัตว์อย่างไรก็อย่างนั้น	

	 ระยะน้ันมหีลายๆ	คร้ังทีเ่รามองดคูนทัง้หลายผิดแปลกออกไป	ไม่เหมือนเมือ่ก่อน	 
เรามองดูคนตามป้ายรถเมล์	เห็นคนยืนบ้าง	เดินบ้าง	คุยกันอยู่บ้าง	ท�าท่าทางต่างๆ	
หวีผมบ้าง	ยิ้มบ้าง	หัวเราะบ้าง	หน้าบึ้งตึงบ้าง	เห็นแล้วคิดว่าคนเหล่านี้ไม่ต่างอะไร
กบัสตัว์เลย	แต่มจิีตใจประเสริฐและฉลาดกว่าสตัว์ทัง้หลายเท่าน้ันเอง	ลกัษณะอาการ
เคลือ่นไหวน้ัน	แต่ละคนกท็�าตามอ�านาจจิตของแต่ละดวงทีจ่ะสัง่งานท�าเท่าน้ัน	มคีวาม
รู้สึกเบื่อๆ	คนขึ้นมาบ้างในขณะนั้น

	 ตอนทีเ่ราศึกษาอยู่ปี	๓	เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึน้มา	เช่น	ปวดท้อง	ท้องเสยี	หรือ
ปวดปัสสาวะ	เรามักจะคดิในขณะทีเ่ป็นเสมอเลยว่า เอ๊ะ.....น่ีมนัอะไรกันน่ี เราเจ็บปวด 
ตัวเรา เราบอกให้หายปวดท้อง ปวดศีรษะ ไม่ได้เลยหรือนี่ ไหนว่าเป็นร่างกายของ 
เราไงละ ท�าไมไม่อยู่ในความควบคุมของเรา แสดงว่าร่างกายนี้ต้องไม่ใช่ของเราแน่  
เราพิจารณาสิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ีอยู่เป็นประจ�าเสมอมาในระยะน้ัน	 ไม่ว่าจะปวดศีรษะ	
ปวดท้อง	ท้องเสีย	ปวดปัสสาวะ	เรามักจะพิจารณาว่า	ถ้าเป็นตัวเราจริงแล้ว	เราต้อง 
สามารถทีจ่ะบงัคับให้ร่างกายหายเจ็บป่วย	หรือหายปวดท้อง	ปวดปัสสาวะ	ในระหว่าง
เดนิทางได้ซ	ิเอาไว้ปวดเมือ่ไปถงึบ้านก่อนซ	ิท�าไมเราบงัคบัไม่ได้เลย	สิง่เหล่าน้ีท�าให้เรา
รู้ความจริงขึน้มาบ้างแล้วว่า น่ีไม่ใช่ร่างกายของเรา เพราะไม่อยูใ่นอ�านาจบงัคับบญัชา 
ของใจเราได้เลย

	 เราก�าลงัศกึษาอยูน้ั่น	วนัหน่ึงขณะทีน่ั่งคยุอยูก่บัเพือ่น	เหน็รถของวทิยาลยัมาส่ง 
นักศกึษา	มนัีกศึกษาหญงิเดินผ่านมา	ตามองไปเหน็ผู้หญงิคนหน่ึง	รู้สกึชอบว่าผู้หญงิ 
คนน้ีสวย	คดิอยูใ่นใจว่า	ถ้าผู้หญงิคนน้ีสวยเกนิสามเดอืน	เราจะท�าความรู้จัก	วนัหน่ึง 
เหน็ผู้หญงิคนน้ีเดินผ่านมาอกี	วนัน้ีมองดูไม่เหมอืนวนัก่อน	วนัน้ีไม่สวย	เพราะทรงผม 
เปลี่ยนไปเลยไม่สวย	 เราเลยไม่ได้ท�าความรู้จัก....อีกคร้ังได้เจอผู้หญิงอีกคนหน่ึง	 
ใจกช็อบว่าเขาสวย	เลยคิดในใจอกีว่า	ถ้าสวยเกินสามเดอืนจะท�าความรู้จัก	วนัหลงัมา 
เหน็ผู้หญงิคนน้ีอกี	เอ๊ะ...วนัน้ีไม่สวยแล้ว	เพราะเขาเปลีย่นชดุใหม่เลยไม่สวย	ปรากฏว่า 
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ทัง้วทิยาลยัหอการค้าไม่มีผู้หญงิคนไหนสวยเกนิสามเดอืน	เราเลยไม่ได้ท�าความรู้จัก 
กบัใคร	มคีวามคดิว่าเราจะมเีพือ่นเท่าน้ัน	เรียนจบท�างานแล้วจึงค่อยมแีฟน	บางคร้ัง 
เรามองผู้หญงิเหน็ว่าสวย	พอมองดตู่อไปหลายๆ	วนั	กเ็หน็ว่าไม่สวยแล้ว	ทกุๆ	คนทีเ่รา 
เหน็ว่าสวย	มองดูไม่กีค่ร้ังกเ็หน็ความไม่สวย	เราเลยไม่สนใจผู้หญงิ.......พอมาบวชแล้ว	 
จึงรู้ว่าอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในสมัยเรียนน้ัน	เป็นอารมณ์วปัิสสนา	คอืพจิารณาความไม่เทีย่ง 
ของรูปหรือคน

	 หลงัจากน้ันไม่นาน	เหน็เพือ่นผู้ชายทะเลาะกบัแฟน	เวลาทะเลาะกนั	ผู้หญงิกดู็ 
หน้าตาไม่สวย	เราจึงถามใจตนเองว่า	เราจะชอบผู้หญงิทีต่รงไหน	กม็คี�าตอบผุดข้ึนมาว่า	 
“ให้ชอบที่จิตใจ” 

	 บางคราวไปเทีย่ว	เราเหน็สิง่ก่อสร้าง	โบสถ์	ศาลา	หรือสถานทีส่วยงาม	จิตใจเรา 
มักพจิารณาความเสือ่มอยูเ่สมอ	คอืเหน็สถานทีน้ั่นๆ	เสือ่มลง	พงัลง	หรือเหน็สถานที ่
เก่าแก่พงัแล้วกลบัมาพจิารณาเป็นสถานทีท่ีท่รงสภาพสมบรูณ์ขึน้	เหน็ความเสือ่ม	ความ
แตกสลายไปในที่สุด	เห็นความเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	อยู่เสมอๆ	จนจิตใจเปลี่ยนไป	

	 ขณะเรียนอยู่ปีที	่๔	บางวนัรู้สกึว่าในจิตใจในหวัเราเตม็ไปด้วยความคดิ	ไม่ยอม 
หยุดคิดจนถึง	๔-๕	ทุ่ม	และในขณะที่มีความคิดไม่หยุดนั้น	มีความรู้สึกอีกอย่าง 
เกิดขึ้นมาในจิตว่า...เอ๊ะ จิตของเราท�าไมเราห้ามให้หยุดคิดไม่ได้ นี่ก็แสดงว่าจิตใจ
ไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของจิตใจ เผอิญเรานึกได้ว่าเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่น
บางตอน	ท่านเคยสอนชาวเขาให้ตามหาพุท-โธ	ให้น่ังสมาธ	ิวนัละ	๕-๑๐	นาท	ีวนัน้ัน 
เลยคดิอยากน่ังสมาธขิึน้มา	ตกดกึจึงขึน้ไปน่ังสมาธใินห้องพระ	น่ังสมาธไิปได้สกัครู่	
ความคิดก็หยุด	จิตใจก็สบาย	เมื่อเราก�าหนดสติอยู่ที่ลมหายใจ	เข้า-พุท,	ออก-โธ	
จิตใจกเ็ลกิคดิ	มาจับอยูท่ีล่มหายใจเข้าออก	จนจิตใจสบาย	ต่อแต่น้ันมา	เราจะขึน้ไป 
นั่งสมาธิทุกครั้งเมื่อมีความคิดไม่หยุด...

	 มอียูค่ร้ังหน่ึง	น่ังภาวนาแล้วปวดขา	ขาชา	เราเลยพจิารณาว่า	กายน้ีไม่ใช่ของเรา  
เป็นแต่เพียงธาต ุ๔ เท่าน้ัน	วนัน้ันพจิารณาสกัครู่หน่ึง	จิตใจยอมรับเหน็ตามการพจิารณา 
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......เกิดอาการรวมลง	วูบลง	๓	ครั้ง	รู้สึกว่าลมหายใจหายไป	ร่างกายไม่มี	ค�าภาวนา 
หยุดภาวนา	แต่จิตใจขณะน้ันเป็นสขุมากทีส่ดุ	คดิว่าขอให้เราอยูอ่ย่างน้ีโดยทีไ่ม่ต้อง 
กลับมาเป็นคนอีกก็ยอม	 เพราะว่าจิตใจสุขมากจริงๆ	 สุขอย่างบอกไม่ถูกเลยละ	 
สขุจนกระทัง่คิดว่าความสขุทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไม่สามารถสูค้วามสขุในขณะทีจิ่ต 
เป็นเช่นน้ีได้เลย	พอคดิได้ดงัน้ีก็มคีวามรู้ถามตวัเองข้ึนมาว่า	ร่างกายเราหายไปไหน?  
ลมหายใจเราหายไปไหน? พทุโธหายไปไหน? เราพยายามขยบัตวั	ขยบัร่างกาย	เพราะ 
เหน็ว่าร่างกายหายไป	ลมหายใจหายไป	จนรู้สกึว่าลมหายใจค่อยๆ	หยาบข้ึนมาเร่ือยๆ
จนเป็นปกติ	ครั้งนั้นเรารู้สึกแปลกใจมาก

	 เรียนอยูปี่	๔	เทอมสดุท้าย	มเีหตกุารณ์อย่างหน่ึงเกดิขึน้	ขณะทีย่นือยูบ่นรถประจ�าทาง 
ไปวทิยาลยั	จะมภีาพพระพทุธชนิราชปรากฏอยูข้่างหน้าบรเิวณหน้าผากของเรา	ประมาณ	 
๕	นาท	ีพระพทุธชนิราชเป็นสทีอง	ข้างๆ	ทีค่รอบเป็นสเีงิน	เหน็อยูห่ลายวนั	เราคดิว่า	 
เราจะบ้าหรืออย่างไร	อยู่ดีๆ	ก็มองเห็นพระพุทธชินราช	แต่เราก็ตั้งสติดูอยู่

	 ในระยะต่อมา	เวลาเราเดินทางไปเรียน	เรามักจะเห็นคนบนรถอยู่สามลักษณะ
อยู่เสมอ	มีเด็กเล็กๆ	คนแก่	และคนเจ็บ	ทุกครั้งที่เห็น	จิตก็จะพิจารณาไปเองเลย
ในขณะน้ัน	 เมื่อเห็นสภาพภายนอกก็น้อมมาดูตัวเรา	 เห็นเด็กเล็กๆ	 จิตก็คิดไปว่า	 
ความเกิดขึ้นมานี้เป็นทุกข์เหลือเกิน	กว่าจะโตขึ้นมาเท่าเรา	ผ่านความสุขและทุกข์มา 
เท่าไหร่	จิตกน้็อมมาดตูวัเอง	แต่ก่อนเรากเ็คยเป็นเดก็เลก็ๆ	อย่างน้ี	กว่าจะเตบิโตมาจน 
ถึงขณะนี้	มีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไป	มันน่าเบื่อหน่ายเสียจริง	พอคิดจบ	ก็มองดู 
คนเจ็บที่นั่งมาในรถ	 สังเกตดูสีหน้าและแววตาเขามีความทุกข์มาก	 เพราะมีโรคภัย 
เบียดเบียน	พอจิตพิจารณาเสร็จ	ก็ย้อนกลับมาพิจารณาดูร่างกายตัวเอง	แล้วคิดว่า 
ตวัเรากย่็อมมคีวามเจ็บป่วยเหมือนกนั	ถ้าเราเจ็บป่วย	เรากท็กุข์เช่นกัน	....เหน็ความเจ็บ 
เป็นทกุข์	เมือ่จิตพจิารณาเสร็จ	กห็นัไปเหน็คนแก่คนหน่ึงอาย	ุ๖๐-๗๐	ปี	มองดแูล้ว 
จิตกพ็จิารณาว่า	คนเราเกิดมาแล้วกต้็องแก่เช่นน้ีทกุคน	ต้องแก่เช่นน้ีทกุคนแน่	ในกาล 
ข้างหน้า	ผมต้องหงอก	หนังต้องเหีย่ว	ฟันต้องเสยี	มองดแูล้วไม่สวยเลย	เรากต้็องเป็น 
เช่นนั้นเหมือนกัน...เห็นความแก่เป็นทุกข์	
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	 จิตนึกต่อไปว่า	อีกไม่นานคนทุกๆ	คนในรถนี้ต้องตายหมด	ไม่มีใครเหลือ....
เห็นความตายเป็นทุกข์	

	 เมื่อจิตพิจารณาไปอย่างน้ีแล้วก็นึกข้ึนว่า ร่างกายที่เราอาศัยอยู่น้ีไม่ใช่ของเรา  
เพราะว่าเมื่อคราวเจ็บป่วย หรือแก่ หรือตาย เราไม่มีอ�านาจจะบังคับหรือห้ามไม่ให้
ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ พอจิตพิจารณาเสร็จ	 ก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายมากที่สุด	 
เกดิความรู้ว่า	กค็วามเกดิน่ีไงเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์	ในขณะน้ันท�าให้คดิอยูค่นเดยีวว่า	
เราไม่อยากเกิดอีกแล้ว...เราจะหาทางท�าไม่ให้มีการเกิดอีกให้พบ	 ระยะน้ันจิตใจเรา 
คดิอยูเ่ช่นน้ีแทบทกุวนั	ทกุคร้ังทีไ่ปวทิยาลยั	เราต้องพบกบัเด็กเลก็ๆ	คนเจ็บป่วย	คนแก่	 
อยูบ่นรถคนัเดียวกันเสมอ	จิตใจเราคิดพจิารณาไปเองประมาณ	๑๐-๒๐	นาทเีสมอๆ	 
จนเกิดความเบื่อหน่าย	สลดใจ	ไม่อยากเกิดอีก.....

	 ตั้งแต่นั้นมาเราก็คิดอยู่เสมอว่า	ถ้าเราพร้อมเมื่อไร เราจะบวชไม่สึก	เราคิดว่า 
ไม่เกิน	๕	ปี	เราจะบวช	จะไปเรียนต่อปริญญาโท	๒	ปี	แล้วท�างานเลีย้งดูโยมพ่ออกี	๓	ปี	 
ระหว่างน้ันกจ็ะพยายามปฏิบตัติวัเป็นคนดไีปด้วย	เราจะพยายามพจิารณาค่อยๆ	ละ
ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ไปเรื่อยๆ	ถึงเวลานั้นคงพร้อมที่จะบวชโดยไม่สึก	

	 เราถือศีล	๕	แล้ว	เวลาไปเที่ยวที่ไหน	ถ้าเห็นพระพุทธรูปในโบสถ์	หรือรอย
พระพุทธบาท	 จิตใจเราแปลกไปจากเดิม	 คือเมื่อเราเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปใน 
สถานที่ต่างๆ	นั้นเสร็จแล้ว	เราจะพนมมือขึ้นเหนืออก	อธิษฐานว่า	“ถ้าพระสัทธรรม
ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ามจีริงแล้ว เป็นค�าสัง่สอนทีว่เิศษทีส่ดุแล้ว เป็นไปเพือ่ความ 
พ้นทกุข์ ลกูขอให้ได้พบทางสายน้ีด้วยเถิด และขอให้ลกูได้เดินทางถกูและตรงทีส่ดุด้วย”  
เราได้อธิษฐานเช่นนี้เสมอทุกๆ	ครั้ง	โดยไม่มีใครบอก	ไม่มีใครแนะน�า	จิตใจอยาก
อธิษฐานเอง

	 ระยะที่ยังศึกษาอยู่	เราพยายามคิดแต่สิ่งที่ดี	สิ่งที่เป็นประโยชน์	ถ้าสิ่งใดไม่ดี	
ไม่เกิดประโยชน์	จะพยายามไม่ให้จิตคิดถึง	เมื่อจิตคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา	ก็พยายาม
เอาสตมิาดูทีล่มหายใจ	หรือบางคร้ังกภ็าวนาพทุ-โธไปด้วย	การท�าเช่นน้ีท�าให้ความคิด 
ไม่ดีหายไป
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	 คราวทีจิ่ตใจเราเหน็ความเกิด	ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	เป็นทกุข์แล้ว	จิตใจ 
ก็ไม่อยากเกิดเป็นอะไรทั้งนั้น	 ท�าให้เรานึกไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
พระองค์กท็รงเหน็สภาพ	๔	อย่างน้ี	คือ	ความเกิด	ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	มาก่อน 
เราแล้ว	พระองค์เหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นทกุข์	พระองค์จึงสละราชสมบตัอิอกบวช	จนได้ 
ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า	เราจึงเข้าใจว่าท�าไมพระพทุธองค์จึงออกบวช	เราคดิว่า	“เรากค็ง 
พอมีบุญอยู่บ้างที่ได้มาเห็นในจิตใจว่า ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้คือความทุกข์” 

 คดิดูแล้วคนทกุๆ	คนน่าจะเหน็ตามพระพทุธเจ้า	แต่ไม่มใีครเหน็ด้วย	เพยีงแต่รับรู้ 
เท่าน้ันว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย	 แต่คนทั้งหลายไม่เห็นเข้าไปในจิตใจของเขา	 
ซึ่งน่าจะเห็นกันง่ายๆ	แต่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นตามความเป็นจริง

	 พ.ศ.	๒๕๒๐	เราก�าลงัเรียนอยูปี่ที	่๔	ไม่ค่อยได้ไปเทีย่วทีไ่หนนัก	เพราะเราถอืศีล	๕	 
บางครั้งเวลาไปห้องสมุดที่วิทยาลัย	พบหนังสือธรรมะก็อ่านบ้างเล็กน้อย	๒-๓	เล่ม	 
ระยะน้ันรู้สกึว่าจิตใจเร่ิมหนัเหมาทางธรรมะ	เวลาเรามจิีตว่างๆ	สบายๆ	มคีวามรู้ผุดข้ึน 
มาในจิตว่า	 “ถ้าเราได้บวชในชาติน้ี ชาติน้ีจักเป็นชาติสุดท้ายของเรา” แต่ตอนน้ัน 
เราก็ยังไม่พร้อมที่จะออกบวช	แต่รู้สึกแปลกใจที่มีค�าพูดนี้ผุดขึ้นมาในจิต

	 เราคดิอยูเ่สมอว่า	“เราจะสร้างแต่ความดจีนกว่าจะตาย ถ้าพร้อมทีจ่ะบวชกจ็ะบวช  
ถ้ายังไม่พร้อมก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ”

	 บางคร้ังเดนิทางไปวทิยาลยั	มองดผูู้คนรู้สกึเบือ่หน่ายมากทเีดียว	“คร้ังหน่ึงเรา 
เดนิทางไปเทีย่วต่างจังหวดั เรานอนหลบัไปบนรถ พอตืน่ขึน้มา เรามองเหน็ภาพอสภุะ  
ภาพคนตายหมดทั้งคันรถนั้น เห็นทุกคนในรถล้วนแต่เน่าเป็นซากศพด้วยกันทั้งนั้น  
คนขบัรถกเ็น่าเป่ือย รถก็ผุพัง มคีวามรู้สกึว่าคนในรถล้วนแต่ตายกนัทัง้หมด ทกุคน 
ก�าลังนั่งอยู่บนรถ แล้วรถคันนี้จะพาเราไปถึงที่ไหนกันก็ไม่อาจทราบได้ ในตอนนั้น  
เราคดิไม่ออกว่าเราจะไปไหนกันน่ี คิดว่าไม่มสีิง่มชีวีติอยู่บนรถเลยนอกจากเรา คดิแต่ 
เพยีงว่ารถคนัน้ีก�าลงัจะพาทกุคนไปสูค่วามตายเป็นเบือ้งหน้า นึกมองเหน็ภาพว่ารถจะ 
พาทกุๆ คนวิง่ไปสูป่ากเหวแล้วกจ็ะต้องตายกนัหมด ในขณะน้ันรู้สกึสลดใจว่า ต่อไปน้ี 
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ทกุคนกจ็ะต้องตายกันหมด ไม่มใีครสามารถจะพ้นความตายไปได้เลย พอนึกได้ดงัน้ัน  
จิตก็เป็นปกติ พิจารณาถึงความคิดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาท�าให้คิดอยู่เสมอว่า เราจะไม่
ประมาท จะสร้างแต่ความด ีสิง่ใดไม่ด ีเราจะเว้นเสยี....”	จิตใจเหน็ขนาดน้ีแล้วกย็งับวช 
ไม่ได้อีก	กิเลสของมนุษย์นี้ช่างหนาแน่นจริงๆ

	 ต่อมาประมาณเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	เราเริ่มรักษาศีล	๘	พอเราท�ามาได้	 
๓	 สัปดาห์	 เราก็พิจารณาถึงเหตุที่ท�าให้เราบวชไม่ได้ในตอนน้ีว่าเราติดขัดอะไรอยู่	
เราเห็นเหตุ	๒	อย่างคือ	

 ๑. เราห่วงพ่อและพี่น้อง 

 ๒. เรายังมีความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์.... 

	 นิสยัของเรา	เราชอบท�าอะไรต่อเมือ่ใจพร้อม	มเีหตผุลให้ใจเชือ่	ไม่บงัคบัจิตใจ	
ถ้าใจพร้อมจึงค่อยท�าอะไรตามที่ต้องการ	ถ้าใจเราไม่พร้อม	ก็ต้องให้เวลาจิตใจบ้าง 
พอสมควร	ในตอนน้ันเราคดิว่า	๒	ข้อน้ี	เราละได้เมือ่ไหร่	เรากจ็ะบวช	อย่างมากทีส่ดุ 
ไม่เกิน	๕	ปี	คงพร้อมที่จะบวช	ต่อมาไม่นานนักเราได้พิจารณาถึง

	 ข้อที	่๑.	ความห่วงพ่อและพีน้่อง	เราพิจารณาว่า	สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของๆ	ตน	 
มกีรรมเป็นผู้ให้ผล	มกีรรมเป็นแดนเกดิ	มกีรรมเป็นผู้ตดิตาม	มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั	 
ใครท�ากรรมใดไว้	 ดีก็ตาม	 ชั่วก็ตาม	 ย่อมได้รับกรรมนั้น	 เรามัวแต่ไปห่วงคนอื่น	 
เขาก็ต้องมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	เราได้น�ามาพิจารณาเกิดปัญญาเห็นจริง 
ตามนั้นว่า	เราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร	ทุกๆ	คนก็โตๆ	กันแล้ว	มีความคิดด้วยกัน 
ทกุคน	มีความรับผิดชอบแล้ว	ทกุๆ	คนย่อมเป็นไปตามกรรม	เราพจิารณาแล้วเหน็จริง 
ตามนั้นเลยตัดใจได้	

	 ข้อที่	๒.	ประมาณกลางเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	 เราลองนึกถึงผู้หญิงที่ 
หน้าตาดีๆ 	หรือสวยงาม	๒-๓	คน	พอเรานึกภาพคนหน่ึงข้ึนมา	กเ็หน็หนังตรงใบหน้า 
ลอกออก	 จิตใจก็เห็นเป็นสภาพไม่สวยไม่งาม	 เห็นผู้หญิงที่นึกถึงในขณะน้ันมีแต่ 
น�้าเลือดน�้าหนองไหลเยิ้มนองใบหน้า	เห็นเป็นภาพในจิต	ก็นึกถึงคนที่	๒	พอนึกถึง 
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ใบหน้า	แค่ขณะจิตเดียวหนังกล็อกออก	น�า้เลอืดน�า้เหลอืงไหลอาบหน้า	จิตสลดสงัเวชลง	 
นึกถึงคนที่	๓	หนังใบหน้าก็ลอกออก	น�้าเลือดน�้าเหลืองไหลนอง	จิตสลดสังเวชมาก	 
เหน็เป็นภาพในจิต	จิตใจกเ็กดิเปลีย่น	เกดิความเบือ่หน่ายมากทีส่ดุ	ถ้าคนเป็นเช่นน้ี	 
เราไม่ต้องการครองเรอืน	ตัง้แต่น้ันมาเหน็ผู้หญงิกไ็ม่มคีวามต้องการ	เพราะจิตใจทรง 
อารมณ์เบือ่หน่ายมาตลอด	ถ้าเหน็ผู้หญงิมองดสูกัแต่ว่าเหน็ยงัง้ัน	เมือ่จิตใจเหน็ผู้หญงิ 
ไม่สวย	ก็คิดว่าในชาตินี้เราจะไม่แต่งงาน	จะขอปฏิบัติไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะบวช

	 ปลายเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	เย็นวันหนึ่ง	คุณน้าผู้หญิงข้างบ้านบอกว่า	 
มีพระมาพักอยู่ที่บ้าน	 ถ้าอยากสนทนาธรรมก็ให้ไปที่บ้านคุณน้า	 เย็นวันน้ันเราไป
สนทนาธรรมกบัพระ	พอสมควรก็กลบับ้าน	เราข้ึนไปบนห้องพระทีบ้่าน	หยบิหนังสอื 
ธรรมะเล่มหน่ึงมาอ่าน	พอเปิดขึน้มา	เรากพ็บกบัประโยคหน่ึงซึง่เขียนไว้ว่า	ปัจฉิมโอวาท	 
ขององค์สมเดจ็พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า	พระองค์ได้ตรัสว่า	“ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายพึงถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด” 

	 เราอ่านประโยคนี้พร้อมกับพิจารณาตาม	รู้สึกเห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ตรัส	
เราเลยคดิว่า	การทีเ่ราตัง้ใจไว้ว่าอกี ๕ ปีจะบวชน้ัน ท�าไมต้องรอ ถ้าตายก่อนละ ถ้าตาย 
ตอนนี้ก็คงไม่ได้บวชแน่ ความดีก็ยังไม่ได้สร้างไว้มาก ถ้าตายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา 
ถ้าเราคดิจะบวชแน่นอนแล้วจะรอต่อไปท�าไม ตอนน้ีจิตใจเรากพ็ร้อมแล้ว ไม่ฝืนใจใน 
การบวช ไม่ต้องบังคับใจตนเอง เป็นไปด้วยการพิจารณาของสติ ปัญญา และความ
พร้อมทีใ่จด้วยความพอดี เราได้พจิารณาธรรมบทน้ีอยูส่กัระยะหน่ึง	ขณะน้ันเป็นเวลา
ประมาณ	๒๓.๐๐	น.	ในคืนวันนั้น	เราเห็นชัดขึ้นมาในจิตดังนี้	ซึ่งมีความหมายอัน
ลึกซึ้งและเข้าใจในโอวาทของพระพุทธองค์	ยากที่จะอธิบายให้ใครฟังได้

	 ปัจฉิมโอวาทบทน้ี	 ท�าให้เราแน่ใจมั่นใจในการบวช	 ก่อนนอนคืนน้ัน	 เราได้
ตัดสินใจเด็ดขาดและบอกตนเองว่า	 “แต่น้ีต่อไปอีกไม่เกินสองเดือน เราจะขอบวช 
ไม่สึก”
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 ที่เราให้เวลาตัวเองอีกสองเดือน	เพราะต้องจัดการธุระต่างๆ	ให้เสร็จเสียก่อน	
ตอนน้ันคดิว่าไม่เกินปลายเดือนมถุินายนคงจะบวชได้	แต่ตอนน้ันยงัไม่คดิว่าจะบวช
ที่ไหน	มีความตั้งใจไว้ว่า

	 ๑.	จะบวชไม่สึก

	 ๒.	ต้องบวชแบบง่ายๆ	ไม่มีแห่นาค	ไม่มีดื่มเหล้า	ไม่มีมหรสพเด็ดขาด

	 ๓.	จะบวชวดัทีไ่ม่มกีารปลกุเสกพระ	เชือ่ในเร่ืองกรรมมากกว่าเคร่ืองรางของขลงั

	 ๔.	ต้องบวชต่างจังหวัด	ตามป่า	ตามเขา	ตามชนบท

	 เราคดิคนเดยีวในใจว่า ถ้าบวชแล้วจะเข้าไปปฏบิตัอิยูใ่นป่าในถ�า้องค์เดยีวจนกว่า 
จะตาย ถ้าไม่พ้นทกุข์กจ็ะขอตายอยูใ่นป่า	ขณะน้ันจิตใจเรามุ่งมัน่เดด็เดีย่วมาก	อยากจะ 
ท�าอย่างน้ีจริงๆ	ประกอบกบัว่าเรายงัไม่มีความรู้ในเร่ืองราวต่างๆ	ดพีอ	เข้าใจว่าบวชแล้ว 
จะท�าอะไรกไ็ด้	จะไปไหนกไ็ด้ตามใจเรา	ภายหลงัมาทราบว่า	บวชแล้วต้องอยูว่ดัจนครบ	 
๕	พรรษาก่อน	จึงจะไปไหนได้ตามล�าพัง

	 เราลองถามคณุน้าผู้หญงิดวู่า	ถ้าจะบวช อยากให้บวชทีไ่หน คณุน้าแนะน�าครูบา- 
อาจารย์ขึน้มา	๒	รูป	คอื	หลวงตามหาบวัและหลวงพ่อชา	เราถามว่า	วดัหลวงตามหาบวั 
อยู่ที่ไหน? วัดหลวงพ่อชาอยู่ที่ไหน? คุณน้าก็น�ารูปทั้งสองท่านมาให้ดู	 เราก็คิดว่า	 
ครูบาอาจารย์ทัง้สองท่านเป็นผู้ปฏบิตัดีิ	ปฏบิตัชิอบ	คณุน้าอยากให้บวชทีว่ดัหนองป่าพง	 
เพราะมีหลานชายบวชอยู่ที่นั่น	เราได้ถามต่อว่า ที่วัดหนองป่าพงบวชง่ายหรือเปล่า?  
อยู่ต่างจังหวัดไหม?	 มีการปลุกเสกพระไหม?	 คุณน้าบอกว่า บวชง่ายๆ ไม่มีการ
ปลกุเสกพระ เรากเ็ลยคดิว่าไหนๆ	จะบวชไม่สกึอยูแ่ล้ว	กค็วรบวชทีว่ดัหนองป่าพงน้ี	 
เพราะโยมพ่อก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานี	ถ้าไปบวชที่วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	เกรงว่า 
โยมพ่อจะเดินทางไปเยี่ยมล�าบาก	 และเป็นห่วง	 เพราะช่วงนั้นโยมพ่อท�าธุรกิจอยู่ที่
อุบลราชธานี	จึงตัดสินใจบวชที่วัดหนองป่าพง
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	 เม่ือคดิจะบวชไม่สกึ	เพราะไม่ต้องการเกดิอกี	แต่เรากไ็ม่สามารถจะรู้ได้ว่าทางที ่
ถกูต้องทีส่ดุในการแสวงหาความไม่เกิดอกีน้ี	คอืการบวชน่ีหรือ?	เป็นวธิทีีถ่กูต้องทีส่ดุ 
แล้วหรือ?	ท�ายังไงจึงจะรู้ได้หนอ?

	 เหตุที่คิดเช่นนี้	เป็นเพราะว่าในขณะนั้นเราเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องการบวชเลย	 
ไม่ได้ศึกษาอะไร	เพยีงแต่ไม่อยากเกดิ	แล้วระลกึถงึพระพทุธเจ้าทีท่่านออกบรรพชาแล้ว
ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	เรารู้จากการเรียนในหนังสอืศีลธรรม	แต่วธิกีารด�าเนิน	 
เราไม่รู้ว่าพระองค์ทรงท�าอย่างไร?

	 ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	กม็คี�าถามขึน้ในจิตเราเสมอว่า	เราจะรู้ 
ได้อย่างไรว่าการบวชนี้จะเป็นทางไม่เกิดอีก	เป็นทางที่ถูกต้องแล้ว?

	 วนัหน่ึงในเดอืนพฤษภาคม	เราน่ังรถประจ�าทางกลบัจากวทิยาลยั	กน่ั็งคิดอยูใ่นใจ 
คนเดียวว่า	

 “เราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าทางนี้ถูกต้องที่สุด” 

	 มีค�าตอบสะท้อนออกมาจากภายในจิตใจ	เห็นเป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตว่า	

 “มีแกงอยู่ ๒ ถ้วย ทั้ง ๒ ถ้วยนี้เป็นแกงเผ็ดชนิดเดียวกัน

 ถ้วยแรก มองดูสีสันของแกงแล้วน่าทานกว่าถ้วยสอง เมื่อเราเห็นแกงถ้วยแรก
น่าทานกว่า เรากเ็ลยตกัถ้วยแรกกนิก่อน เม่ือลองทานแล้วกเ็หน็ว่ามีรสอร่อยดี กเ็ลย 
มวัแต่ทานแกงถ้วยแรกทกุวนัๆ โดยไม่สนใจแกงถ้วยสอง เพราะถ้วยสองมองดสูสีนั 
ไม่น่าทาน

 พอทานแกงถ้วยแรกทกุๆ วนั จนกระทัง่รู้สกึเบือ่ กห็นัไปเหน็แกงถ้วยสอง นึกอยาก 
ลองชิมดู พอตักใส่ปากค�าแรกเท่านั้น เราก็อุทานออกมาจากจิตว่า โอ้โฮ.....แกงถ้วย 
สองน้ีอร่อยกว่าถ้วยแรกเสยีอกี น่ีเรามวัหลงโง่ทานแต่แกงถ้วยแรกทกุๆ วนั โดยไม่รู้เลย 
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ว่ารสชาตสิูแ้กงถ้วยสองน้ีไม่ได้เลย ต่อไปไม่กนิแล้วล่ะแกงถ้วยแรก จากน้ันกม็คี�าตอบ 
ออกมาจากจิตอีกว่า....

 แกงถ้วยแรก คือ การด�าเนินชีวิตในเพศฆราวาสที่เราก�าลังด�าเนินอยู่ หมายถึง 
ชีวิตทางฝ่ายโลก

 แกงถ้วยสอง คือ การด�าเนินชีวิตในเพศนักบวช ปฏิบัติกรรมฐานจนกว่าจะ 
ไม่เกิดอีก หมายถึงชีวิตฝ่ายธรรม”

	 ครัง้แรกเราเกิดมาใช้ชวีติในทางโลก	เหมือนกบัการทานแกงถ้วยแรก	จนกระทัง่
ต่อมารู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาส	 ไม่อยากเกิดอีก	 หมายถึงเราทานแกงถ้วยแรก 
จนเบือ่	ต่อมามีโอกาสได้สมัผัสกบัความสขุของการน่ังสมาธ	ิท�าให้เราเหน็ว่าชวีติทางโลก	 
สูค้วามสงบจากการน่ังสมาธไิม่ได้เลย	หมายความว่า	เราลองชมิแกงถ้วยทีส่อง	ได้รับ
ความอร่อยจากถ้วยทีส่อง	จึงรู้ว่าแกงถ้วยแรกสูถ้้วยสองไม่ได้เลย	ถ้าจะเปรียบเทยีบกนั 
แล้วแสดงให้เห็นว่าความอร่อยของแกงถ้วยสอง	 หรือการยินดีในเพศสมณะน้ันมี
ความสุขมากกว่าฆราวาส	และสามารถท�าให้เราพ้นทุกข์ได้

	 เมือ่จิตถามตวัเองและตอบขึน้มาเองดงัน้ีแล้ว	ท�าให้เราน่ังงงอยูพ่กัหน่ึง	และร�าพงึ 
ในใจว่า	

 เอ๊ะ....ใครตอบขึ้นมานี่?	 ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตอบขึ้นมาเอง	 แต่มี
คนพดูให้ฟัง	ท�าให้เรางง	และในขณะน้ันท�าให้เราเกดิความมัน่ใจขึน้มามากทเีดยีวว่า	 
ทางนี้ถูกทางแล้ว

	 พอตัดสินใจบวช	จิตของเรามันแปลก	จิตเป็นหนึ่งไม่มีสอง	 ไม่อาลัยอาวรณ์
ในโลก	ก่อนจะบวชถามตนเองเพื่อทดสอบจิตใจตนเองว่า

	 ๑.	ให้ทรัพย์สมบตัหิมดทัง้โลกเป็นของเราผู้เดยีว	แต่ห้ามการบวช	จะเอาไหม?	

 เราตอบในใจว่า.....เราไม่ปรารถนา เราปรารถนาการบวช 
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	 ๒.	ให้เรามีอ�านาจมากที่สุด	สามารถท�าอะไรก็ได้	แต่ห้ามการบวช	

 เราตอบว่า.......เราไม่ปรารถนา เราปรารถนาการบวช

	 ๓.	ให้เลือกผู้หญิงได้ตามต้องการ	เป็นร้อยเป็นพันก็ได้ตามปรารถนา	แต่ห้าม
การบวช	

 เราตอบว่า....เราไม่ปรารถนา เราปรารถนาการบวช

	 ..............เมื่อพบหลวงพ่อชา	และหลวงพ่อทราบว่าเราอยากจะบวช

	 หลวงพ่อชาหันมาถามว่า	“ท�าไมถึงอยากบวช”

	 เราตอบท่านสั้นๆ	ว่า “ผมไม่อยากเกิดอีกครับ”

	 หลวงพ่อชาท่านก็เงียบไปสักครู่หนึ่ง	ท่านก็พูดให้เราฟังว่า

 “เราน่ะบ้า รู้ตัวมั้ย.....บ้ามีสองอย่างนะ คือ บ้าข้างบนกับบ้าข้างล่าง 

 บ้าข้างล่าง หมายถงึ คนวกิลจริต พดูจาเพ้อเจ้อ ไม่รู้เร่ือง ไม่มีสต ิเขาถงึเรียกว่า  
คนบ้า 

 คนอยู่ตรงกลาง คือ คนปกติธรรมดาสามัญชนทั่วๆ ไป 

 บ้าข้างบน หมายถึง พระอริยเจ้า เราน่ะมันบ้าข้างบน....รู้ไหม เป็นพระอริยเจ้า 

 การบวชอยู่ในเพศสมณะนี้ เป็นเพศที่ประมาณค่ามิได้”

	 หลวงพ่อชาถามว่า “เราเข้าใจไหม”

	 เราจึงเรียนตอบว่า “เข้าใจครับ”

	 หลวงพ่อชาถามว่า	“เข้าใจว่าอย่างไร”
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	 เราเรียนตอบท่านว่า	“หมายถึงว่า ไม่มีทรัพย์สมบัติหรือสิ่งมีค่าอะไรจะมามีค่า 
หรือเทียบเท่ากับการอยู่ในเพศสมณะได้ครับ จึงว่าประมาณค่ามิได้”

	 หลวงพ่อชากล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว”

	 จากน้ันท่านได้พูดให้เราฟังอีกสักครู่	 ท่านก็บอกให้ไปขออนุญาตโยมพ่อก่อน	 
ไม่ต้องกลวั	ทีน่ี่เป็นบ้านของเรา	พอหลวงพ่อพดูจบ	เรารู้สกึว่าจิตใจเกิดปีตจินบอกไม่ถกู	 
ท�าให้มคีวามมัน่ใจมากขึน้ในทกุๆ	อย่าง	ความสงสยัหายหมดสิน้โดยไม่ต้องถามท่านอกี	 
เพราะคราวแรกเราตั้งใจจะมาถามปัญหากับท่าน	 ท่านได้ตอบปัญหาให้เราก่อนที่เรา 
จะถาม	หลังจากนั้นเราจึงขออนุญาตท่านกลับไปบ้านขออนุญาตโยมพ่อเพื่อจะบวช

	 เย็นวันต่อมา	เรากราบนมัสการลาหลวงพ่อชากลับกรุงเทพฯ	

	 หลวงพ่อถามว่า	“จะบวชเมื่อไหร่?” 

	 เราตอบท่านว่า “อกี ๒ เดอืนจากน้ีไปครับ ผมขอกลบัไปท�าธรุะเร่ืองต่างๆ ให้เสร็จ 
ก่อนครับ”

	 ปลายเดือนพฤษภาคม	ได้รับข่าวจากทางมหาวทิยาลยัโคโรลาโด	ประเทศสหรัฐ- 
อเมริกา	ตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	สาขาการวางผังเมอืง	ทางมหาวทิยาลยั 
ให้ไปสัมภาษณ์ในวันที่	 ๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 เราได้พิจารณาแล้วว่าจะบวช	 
ตดัสนิใจเด็ดขาดแล้ว	จึงสละสทิธิไ์ม่ไปศกึษาต่อ	แต่เราสมคัรเข้าศึกษาต่อทีว่ทิยาลยั	ซึง่ 
เป็นสาขาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	คอื	วดัหนองป่าพง	จังหวดัอบุลราชธานี

	 ...............	“เมื่อเข้ามาอยู่วัดหนองป่าพง รู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง มีแต่ความ
สบายทีไ่ด้รับจากความสงบจากธรรมชาต ิคราวน้ีล่ะ เราจะขดุรากถอนโคนกเิลสให้หมด
สิน้ไป คราวน้ีแหละเป็นโอกาสดีแล้วล่ะ รู้สกึว่าภาระความรับผิดชอบทางโลกหมดไป  
เม่ือเข้ามาวดั มีแต่คิดว่าเป็นโอกาสดีแล้วทีเ่ราจะท�าให้ถงึทีส่ดุแห่งความพ้นทกุข์ เราจะ 
ปฏิบัติจนกว่าเราจะพ้นทุกข์ ถ้าไม่พ้นทุกข์ในชาติน้ี เกิดมาชาติหน้าเราจะท�าต่ออีก 
เราจะท�าจนกว่าเราจะตายไปถึงจะหยุดท�า”



29

	 เราได้โกนศีรษะเป็นผ้าขาว	เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	

	 บวชเป็นสามเณร	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๑

	 บวชเป็นพระภิกษุ	เมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑

 เราขอยุติชีวิตฆราวาสแต่เพียงเท่านี้
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“บันทึกกำรปฏิบัติในชีวิตสมณะ”

	 การเขียนบันทึกเล่มนี้ขึ้นมามิได้มุ่งหวังอะไรมากนัก	มิได้หวังค�าสรรเสริญหรือ
เยินยอ	 เพราะเรารู้ตัวดีว่าสิ่งนี้ไม่สามารถจะท�าให้เราหลงตัวเองหรือพลอยยินดีด้วย	
เพราะว่าใครจะว่าอะไรกช่็าง	ความจริงกย่็อมเป็นความจริงอยูต่ลอดไป	เราย่อมรู้ตวัเอง 
ดีกว่าใครๆ	ว่าเรามีความคิดเช่นไร	ท�าไปเพื่ออะไร

	 บนัทึกเลม่นีอ้าจจะไม่มเีนือ้หาสาระ	ไม่มแีก่นสาร	หรอือะไรพิสดารนกั	แตเ่ปน็
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติของเราเท่าน้ันที่พอจะน�ามาเขียนบันทึกไว้ได้ตามแต่ความจ�า
จะจ�าได้	 แต่จะให้ละเอียดชัดเจนนักนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้	 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้
เฉพาะตัว

	 แต่ว่า...บนัทกึน้ีอาจมปีระโยชน์บ้างส�าหรับผู้ทีจ่ะปฏิบตัเิพือ่ต้องการความพ้นทกุข์	 
มนัเป็นเพยีงหนทางเร่ิมต้นเท่าน้ัน	ไม่ใช่จะท�าให้พ้นทกุข์ได้เลย	แต่อาจจะท�าให้ความทกุข์	 
ความโศกเศร้าต่างๆ	พอจะบรรเทาไปได้บ้างเล็กน้อยถ้าปฏิบัติตามได้

	 ถ้าเป็นประโยชน์บ้างเลก็น้อยต่อโยมพ่อ	พี	่น้อง	หรือใครกต็ามสกัคนหน่ึง	กถ็อื 
ได้ว่ามเิสยีแรงทีอ่ตุส่าห์บนัทกึไว้	ถ้าเกดิประโยชน์	กข็ออนุโมทนาด้วยต่อบคุคลซึง่ได้รับ 
ประโยชน์นี้เพราะว่า

 “ธรรมทั้งหลายที่เรายังไม่รู้นั้นยังมีอีกมาก”

 “ความบริสุทธิ์ที่เรายังไม่ถึงก็ยังมีอีก”
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	 บนัทกึน้ีเราเร่ิมเขยีนเมือ่วนัที	่๙	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	ตัง้แต่เราเร่ิมบวชจนถงึ 
พรรษาที่	๓	ปลายปี

	 และเราก็บันทึกต่อเนื่องมาเรื่อยๆ	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๓๑

	 และเริ่มบันทึกต่ออีกครั้งเมื่อวันที่	๑๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	

	 ส่วนทีเ่หลอืน้ัน	เราเขยีนจากความทรงจ�าทีย่งัหลงเหลอือยูข่องเรา	เน่ืองจากเรา
หยุดบันทึกมานาน	เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่ง	ไม่อยากพูด	ไม่อยากเขียน	
ในขณะนั้น	

	 ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสบายทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญ

พระอัครเดช ถิรจิตฺโต



32

ชีวิตใต้ร่มผ้ำกำสำวพัสตร์

“ควำมทรงจ�ำที่เหลือ”

	 ชีวิตใหม่ของเราเริ่มขึ้นเมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	เราเดินทางไปบวช 
ผ้าขาวทีวั่ดบงึลฏัฐวินั	ต.ท่าหลวง	อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยธุยา	โดยร่วมออกเดนิทาง 
ไปวดัหนองป่าพง	จ.อบุลราชธานี	กบัคณะญาตโิยม	ในวนัที	่๙	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	 
เพื่อไปงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่อชา	 สุภทฺโท	 มีน้องชายและเพื่อน	 ๒-๓	 คน	 
ร่วมเดนิทางไปด้วย	ในคราวน้ันเรามิได้แจ้งหรือบอกข่าวการบวชให้เพือ่นๆ	ทราบ	เพราะ 
เกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจในตัวเรา	ถึงจะพูดให้ฟังก็คิดว่าเพื่อนๆ	คงไม่เข้าใจในตัวเรา

	 เมือ่เสร็จงานบญุวนัคล้ายวนัเกดิหลวงพ่อชา	วนัที	่๑๑	มถินุายน	๒๕๒๑	(ในปีน้ัน	 
ท่านนับวนัเกดิเป็นข้างขึน้	ข้างแรม	งานบญุวนัคล้ายวนัเกดิหลวงพ่อชาจึงตรงกบัวนัที่	 
๑๑	มิ.ย.)	คณะทีม่าจากท่าลานเดนิทางกลบั	พวกเขาเหล่าน้ันลมืเราหมดทกุคน	ทิง้เราไว้ที ่
วัดหนองป่าพงคนเดียว....

	 จากบ้านมาสูว่ดั	คนอืน่บอกว่ารู้สกึเหงาวงัเวงใจอย่างบอกไม่ถกู	ไม่สนุก	และอืน่ๆ	 
แต่ส�าหรับเราคนน้ีกลับมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับคนอื่น	 เรารู้สึกเหมือนมาอยู ่
อีกโลกหนึ่ง	จิตใจปกติ	มีแต่ความสบายที่ได้รับจากความสงบ	จากธรรมชาติของวัด
หนองป่าพง	
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	 อีกส่วนหนึ่งคิดอยู่เสมอว่า	คราวนี้...คราวนี้ละ	เราจะขุดรากถอนโคนกิเลสให้
หมดสิ้นไป	คราวนี้แหละเป็นโอกาสดีแล้ว	 รู้สึกว่าภาระความรับผิดชอบทางโลกนั้น 
หมดไป	 เม่ือเข้ามาวัด	 จิตใจคิดแต่ว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะท�าให้ถึงที่สุดแห่ง 
ความทกุข์	เราจะปฏบิตัจินกว่าเราจะพ้นทกุข์ ไม่กลบัมาเกดิอกี ถ้าไม่พ้นทกุข์ในชาตน้ีิ  
เกิดมาชาติหน้าเราจะท�าต่ออีก เราจะท�าจนกว่าเราจะตายไปถึงจะหยุดท�า...

	 อาหารม้ือแรกในขณะทีเ่ป็นผ้าขาวทีว่ดัหนองป่าพงน้ัน	อาหารทกุชนิดรวมลงใน 
กะละมังสีขาว	ระหว่างที่รับประทานอาหารจวนจะหมดนั้น	ในภาชนะมีขนมหวานคือ 
วุ้นกะทิเปื้อนแกงเผ็ด	 พอเราตักขนมน้ันเข้าปาก	 ได้สัมผัสรสขนมที่เปื้อนแกงเผ็ด	 
เรารู้สกึรังเกยีจ	เลยคายทิง้ลงกระโถนไป	ขณะน้ันมสีตเิตอืนขึน้มาว่า “ท�าไมทานไม่ได้  
ในกระเพาะมีช่องแยกเป็นอาหารคาวหวานหรือไม่”	 จิตก็ตอบว่า “ไม่มี กระเพาะมี 
ช่องเดียว” “คนอื่นท�าไมทานได้...แล้วเราท�าไมทานไม่ได้” เลยรู้สึกเจ็บใจตนเองที่ 
แพ้กเิลส	ในขณะน้ันเราเลยตัง้สจัจะลงไปว่า	“นับแต่น้ีเป็นต้นไป ถ้าวนัใดฉันภตัตาหาร 
ด้วยความอยาก เราจะไม่ฉันภตัตาหารในวนัน้ัน”	ในระหว่างทีก่�าลงัเดนิไปทีล้่างภาชนะ	 
รู้สกึเจ็บใจตนเองทีแ่พ้กเิลส	จึงพดูกบัใจตนเองว่า	“เราจะขุดรากถอนโคนกเิลสให้สิน้ไป 
จากจิตใจของเรา” 	เมือ่ล้างภาชนะเสร็จกลบัมาทีศ่าลา	มโียมลกูศษิย์หลวงพ่อชามาตาม 
เราไปกราบถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อ	ในขณะที่เรากราบถวายดอกไม้ธูปเทียนเสร็จ	 
หลวงพ่อสนทนาถามความเป็นมา	แล้วท่านกก็ล่าวสอนว่า “เอาให้ดนีะ...ขุดรากถอนโคน 
กิเลสให้มนัหมดสิน้ไปจากใจ” เรารู้สกึแปลกใจว่า	ค�าพดูประโยคน้ีเราพดูกบัใจตนเอง 
ในขณะที่เราเดินไปล้างภาชนะ

	 หลังจากนั้นทุกๆ	วันก่อนทานอาหาร	หรือก่อนฉันภัตตาหารในเวลาที่บวชแล้ว	 
เราจะพิจารณาอาหารก่อนฉันให้เห็นเป็นปฏิกลู	ให้จติเป็นอุเบกขา	จงึมีสติในการฉนั
อาหาร	ถ้าพจิารณาก่อนทานหรือฉันอาหารไม่ทนั	เราจะก�าหนดจิตให้เป็นสมาธ	ิจนจิต 
เป็นอุเบกขา	แล้วจึงฉันอาหาร	ถ้าพิจารณาอาหารไม่ทัน	 เราจะมีสติพิจารณาอาหาร
ขณะฉัน	ถ้ายังไม่พอใจ	ก็จะพิจารณาอาหารหลังจากฉันเสร็จแล้ว
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		 ก่อนฉันอาหาร	เราจะพิจารณาอาหารให้เป็นปฏกิลู	เป็นธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	
ธาตไุฟ	ขณะฉัน	เราพจิารณารสสมัผัสทีโ่คนลิน้	รู้ว่ารสเปร้ียว	เคม็	หวาน	อร่อยหรือ 
ไม่อร่อย	 ให้เห็นความเกิดดับในปัจจุบัน	 เม่ืออาหารล่วงผ่านล�าคอไปแล้วก็จะไม่มี 
รสชาตอิะไร	หลงัฉัน	เราจะพจิารณาว่า	อาหารทกุสิง่ทกุอย่างจะรวมลงในกระเพาะอาหาร	 
ไม่มช่ีองอาหารหวานคาว	ทกุสิง่เมือ่รวมลงไปในกระเพาะอาหาร	ธาตไุฟในร่างกายและ 
น�า้ย่อยกจ็ะเผาผลาญอาหาร	ส่วนทีเ่ป็นประโยชน์กถ็กูดดูซมึไปหล่อเลีย้งร่างกาย	ส่วนที่ 
ไม่เป็นประโยชน์ก็จะถูกขับถ่ายเป็นธาตุดิน	ธาตุน�้า	จิตก็วางเป็นอุเบกขา	เราท�าเช่นนี้ 
ตลอดมาในทุกๆ	วัน...

	 เรามาอยูว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ	ได้รับความช่วยเหลอืและความสะดวกสบายในสิง่ 
ต่างๆ	ด้วยดี	ท�าให้เราเข้าใจเร่ืองการอยูใ่นเพศสมณะได้ดขีึน้	ต้องขอขอบคณุท่านอาจารย์ 
ทุกๆ	ท่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย	ซึ่งเราไม่เคยลืมเลย

 วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ บรรพชาเป็นสามเณร

 วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุโบสถวัด 
หนองป่าพง

 ได้รับฉายา “ถิรจิตฺโต” ผู้มีจิตตั้งมั่น

 พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)	เป็นพระอุปัชฌาย์	พระครูโพธิสาร-
คณุวัฒน์	(พระอาจารย์บญุช	ู€ติคโุณ)	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	พระโจเซฟ	ปภากาโร	 
เป็นพระอนุสาวนาจารย์



35

พรรษำที่ ๑ 

วัดบึงเขาหลวง	ต.กลางใหญ่	อ.เขื่องใน	จ.อุบลราชธานี

	 วันที่	 ๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	 เราและหมู่คณะรวม	๕	 รูป	ถูกส่งไป 
จ�าพรรษาที่วัดบึงเขาหลวง	 เป็นวัดป่าอยู่บนเนินเขา	 มีต้นไม้ใหญ่มากแต่ไม่ทึบ	 
เป็นป่าโปร่งๆ	มบีงึอยูใ่นบริเวณวดั	มหีลวงพ่อจันทร์	อนฺิทวโีร	เป็นประธานสงฆ์	ก่อนทีเ่รา 
จะไปอยูว่ดับงึเขาหลวง	เราเหน็นิมิตพระองค์หน่ึงเดนิเข้าไปในป่า	แล้วเราเดนิตามหลงั	 
ในนิมิตมีลักษณะคล้ายหลวงพ่อจันทร์	

	 ในเร่ืองของการฉันภัตตาหาร	เราถอืธดุงควตัร	ฉันมือ้เดียว	ภาชนะเดียว	และไม่
รับอาหารทีม่าภายหลงั	มพีระเจ้าหน้าทีแ่จกอาหาร	อาหารประเภทใดทีเ่ราอยากฉันมากๆ	
เราจะไม่ฉัน	อาหารไหนที่เราชอบมากๆ	เราก็รับไว้น้อยหรือไม่รับเลย	อาหารอันไหน 
ทีเ่ราไม่ชอบ	เรากรั็บให้มากขึน้	ถ้ายงัไม่พอใจในการควบคุมอาหาร	เมือ่จัดอาหารลง 
ในบาตรเรียบร้อยหมดแล้ว	เราจะคลกุอาหารรวมกนัทัง้หมดให้มรีสชาตเิดียวจึงค่อย 
ฉันอาหารนั้น	เราท�าเช่นนี้อยู่เป็นประจ�า	เป็นการทวนกระแสกิเลสในเรื่องอาหาร

	 วนัหน่ึงในพรรษา	มโียมน�าข้าวเหนียวถัว่ด�ามาถวาย	จัดเป็นถ้วยถวายพระเณร	 
นานๆ	ทจึีงจะมขีนมหวานเช่นน้ีมาถวายพระเณรสกัคร้ังหน่ึง	เราชอบฉันข้าวเหนียวถัว่ด�า	 
เราจึงรับไว้	๑	ถ้วย	ก่อนฉัน	เราก็เทขนมนี้ลงในบาตร	และพิจารณาอาหารก่อนฉัน	 
เราเห็นจติใจเราว่าเราอยากฉนัขนมนี้	เราจงึคลุกเคล้าอาหารรวมกันทั้งหมด	เวลาฉนั 
จึงเป็นรสชาตเิดียวกนัหมด	ไม่ได้สมัผัสรสชาตขินมถ้วยน้ันเลย	หลงัฉันอาหารเสร็จแล้ว	 



36

ไปล้างบาตร	ระหว่างทีล้่างบาตรอยูน้ั่น	กเ็หน็ว่าจิตใจยังโหยหาขนมถ้วยน้ี	คอืมันอยาก 
ฉันขนมถ้วยน้ี	แต่ไม่ให้มนัฉัน	จิตใจมนัจึงโหยหาถงึขนมถ้วยน้ีจนออกมาทางค�าพดู	
ถามเพื่อนพระด้วยกันว่า “เมื่อกี้ท่านได้ฉันข้าวเหนียวถั่วด�ามั้ย” เพื่อนพระก็ตอบว่า 
“ได้ฉันอยู่” เราถามว่า	“เป็นอย่างไรบ้าง... อร่อยมั้ย” เพื่อนก็ตอบว่า “อร่อยดี”	....
นี่แหละ	กิเลสในจิต	เมื่อถูกควบคุมมากๆ	จะดิ้นรนไปตามกิเลสตัณหา

	 ส่วนการปฏบิตัขิองเราตอนพรรษา	๑	น้ัน	เราท�าความเพยีรในอริิยาบถน่ังสมาธิ	 
หรือเดินจงกรม	วนัหน่ึงไม่ต�า่กว่า	๘-๑๐	ชัว่โมง	นอนพกักลางคนื	๔	ชัว่โมง	กลางวนั 
ไม่พัก	 (นอกจากอาพาธ)	 เนสัชชิกทุกวันพระ	 เรื่องกุฎีที่พัก	 เราถือเสนาสนะตามที่ 
ท่านจัดให้	พจิารณามรณานุสสตทิกุๆ	เช้าทีต่ืน่ขึน้มาว่า	วนัน้ีเรายงัมีชวีติอยูห่รือ	ยงัมี 
ลมหายใจ	คนืน้ีเราจะตายตอนเวลา	๒๒.๐๐	น.	เวลานอน	พอพจิารณาความตายเสร็จ	 
สติก็กลับมาอยู่ในปัจจุบัน	แล้วคิดว่า	วันนี้เราจะท�าความเพียรให้มากที่สุด	เราจะไม่ 
ประมาทในชีวิต	เราก็จะมีสติคุมจิตในทุกๆ	อิริยาบถเท่าที่จะท�าได้	ให้สติตั้งมั่นอยู่ 
ในปัจจุบัน	 โดยไม่คิดถึงอดีตและอนาคต	 เมื่อคิดถึงอดีต	 เราก็ใช้ปัญญาพิจารณา 
ละความคิดอันน้ันออกไป	 เมื่อคิดถึงอนาคต	 เราก็ใช้สติปัญญาละอารมณ์ออกไป	 
สตก็ิกลบัมาอยู่ในปัจจุบนั	ถ้ามีอารมณ์ความโลภ	โกรธ	ความพอใจ	ไม่พอใจ	ในรูป	เสยีง	 
กลิ่น	รส	สัมผัส	เกิดขึ้น	เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์นั้นในทุกๆ	ขณะจิต	 
เพือ่ท�าจิตให้เป็นกลาง	เป็นอเุบกขา....เราพยายามท�าสตใิห้มาก	และพยายามตามดจิูต 
ของตัวเอง	 ก่อนบวชเราเคยหัดฝึกสติมาบ้างแล้ว	 โดยพยายามให้จิตคิดแต่สิ่งที่ด	ี 
ถ้าจิตคดิไปในทางไม่ดี	เราก็รีบก�าหนดลมหายใจทกุคร้ังไป	ท�าให้ความคดิไม่ดีหายไป	 
วธิน้ีีดมีากและได้ผลส�าหรับตวัเรา	ต่อมาเม่ือเรามาบวช	เราพยายามก�าหนดสตวิธิใีหม่	 
คอืพยายามท�าสมาธ	ิถ้าจิตคดิในทางทีด่หีรือไม่ดี	เรากพ็ยายามไม่ให้คดิ	เราจะพยายาม 
ท�าสมาธ	ิก�าหนดสตดูิลมหายใจเข้า-ออก	ไม่ให้คิดถงึเร่ืองต่างๆ	เราคดิว่าความคิดดี 
หรือไม่ดีควรตัดออก	พยายามท�าความสงบ	เราเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า	 
“สติ เป็นทางสายเอก”	จริงๆ
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	 อยู่ที่วัดบึงเขาหลวง	 เราพยายามฝึกสติและตามดูจิตของเรา	 การน่ังสมาธิใน 
ระยะน้ัน	เราใช้ค�าภาวนาว่า	พทุ-โธ	หายใจเข้า-พทุ	หายใจออก-โธ	เราท�าความสงบ 
แต่อย่างเดียวในตอนนั้น	บางครั้งมีนิมิตปรากฏ	ระยะแรกๆ	เราดูบ้างไม่ดูบ้าง	คือ	 
ไม่สนใจนัก

	 เวลาน่ังสมาธิ	 จิตสงบ	 จิตมีปีติ	 สบาย	 พอเราจะเลิกน่ัง	 เราก็พิจารณาว่า	 
“สิง่ทีผ่่านไปแล้วน้ีเป็นอดตี ไม่ใช่ตวัตน เพราะว่าสิง่น้ีเกดิขึน้แล้วดบัไป ไม่ควรยดึว่า 
เป็นเรา เพราะผ่านไปแล้ว”	เมื่อเลิกนั่ง	เราก็ก�าหนดสติต่อไป

	 เวลาเดินจงกรม	ระยะแรกๆ	เราก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจบ้าง	อยู่ที่ปลายเท้าบ้าง	
ไม่แน่นอน	ในตอนแรกถ้ามีความคิดมาก	เราจะก�าหนดทีล่มหายใจ	ถ้าหยดุคิด	เราจะ 
ก�าหนดสติที่เท้า

	 ตอนเราบวชใหม่ๆ	เราจับอารมณ์ได้ว่า	อารมณ์ทีอ่ยูเ่ฉยๆ	ไม่คดิอะไร	เป็นอารมณ์ 
ปัจจุบนั	อารมณ์เช่นน้ีเราสงัเกตเหน็ว่า	จิตใจสบายดี	ไม่มคีวามกงัวล	ไม่ทกุข์	เพราะมัน 
ปล่อยวาง	ไม่คิดอะไร	อยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน	เราเลยคิดว่าอารมณ์ที่ถูกต้องควรจะ 
เป็นอารมณ์ปัจจุบัน	 คือจิตอยู่กับปัจจุบันจึงจะถูกต้อง	 ต่อมาเรามีความคิดเผลอ 
ปรุงแต่งไปในอดตี	หรือปรุงแต่งไปในอนาคต	เรากค็ดิเสมอว่าการปรุงแต่งคิดไปในอดตี	 
วิง่ตามความคดิไปในอนาคต	เป็นอารมณ์ทีผิ่ดแน่เลย	เราเลยพยายามตดัความคิดใน
อดีตและอนาคตออกเสยี	ให้มแีต่ปัจจุบนั	มสีตอิยูก่บัปัจจุบนั	ในระยะแรกต้องใช้สติ
ให้ทนักับอารมณ์มาก	อบุายต่างๆ	จึงเกดิข้ึนมาเพือ่มาแก้ไขให้จิตอยูก่บัปัจจุบนัธรรม

	 เราพยายามท�าสมาธแิละตามดจิูต	จนเราสามารถรู้จัก	“อารมณ์ กบั จิต” ได้	ในตอน 
กลางพรรษา	เราสามารถทีจ่ะเข้าใจความหมายของค�าจ�ากดัความว่า	“คนหลงโลก คอื 
คนหลงอารมณ์ คนหลงอารมณ์ คือ คนหลงโลก”	พอเรารู้จักจิตกับอารมณ์ชัดใน 
จิตใจของเราแล้ว	เราก็จะสามารถเข้าใจความหมายได้ดี
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	 ถ้าเราทกุคนท�าสมาธจินเกดิความสงบแล้ว	จิตใจกจ็ะตัง้มัน่	สตกิจ็ะตัง้มัน่	แล้ว
ทุกคนก็จะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้นแล้วดับไป	 ไม่ควรเข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆ	
ให้รู้เท่าทันในอารมณ์นั้นๆ

	 วันหนึ่งมีการเผาศพหญิงชราในวัด	 ตอนบ่ายสองโมงมีการสวดมนต์	 เริ่มเผา
ประมาณเวลา	๑๗.๐๐	น.	ท�าให้เราได้รู้ว่า “การพลดัพรากจากสิง่ทีต่นรักเป็นทกุข์อย่างยิง่”  
เราจึงได้น�าสิ่งน้ีมาพิจารณาเพื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอยู ่ตลอดเวลา	 
ตอนกลางคืนประมาณเวลา	๒๑.๐๐-๒๒.๐๐	น.	ขณะทีเ่ราเดินจงกรมอยูท่ีก่ฎีุ	ห่างจาก 
ที่เผาศพ	๓๐๐	ม.	จิตรู้สึกกลัวในสถานที่นั้น	 เราจึงจุดตะเกียงน�้ามันก๊าดเดินไปที่ 
เผาศพซึง่เป็นเนินเขาคนเดียว	หยดุยนืทีก่องฟืนทีก่�าลงัลกุโชนเผาร่างหญงิชราผู้น้ันอยู่	 
เสียงลมหวีดหวิวพัดยอดไผ่	เกิดความกลัว	เราบอกกับใจตนเองว่า	ถ้าไม่หายกลัว	 
เราจะไม่กลับกุฎี	ยืนท�าสมาธิจนจิตสงบ	แล้วพิจารณาร่างที่ก�าลังถูกไฟเผาอยู่ให้เห็น 
เป็นธาตุ	 ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 ย้อนกลับมาพิจารณาตนเองว่า	 เราก็จะเป็นเช่นน้ัน 
เหมอืนกัน	จิตจึงปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ในกายตนชัว่คราว	และความกลวักห็ายไป	 
พอลมืตาขึน้มา	เหน็หวักะโหลกคนตายก�าลงักลิง้ตกมาข้างกองฟืน	และมองเหน็ส่วน
ท้องทีมี่ล�าไส้	มนี�า้มาก	เผาไหม้ยาก	เราจึงน�าไม้ไผ่ไปเข่ียร่างน้ันให้ไฟเผา	ทีเ่ราท�าเช่นน้ี	 
เราต้องการแก้ความกลัวให้หายไป	พอความกลัวหายไปแล้ว	เราจึงเดินกลับกุฎี

	 วันหน่ึงเราบิณฑบาตที่บ้านกลางใหญ่	 เห็นผู้หญิงคนหน่ึงหน้าตาดีพอสมควร	 
เราเหน็กส็กัแต่ว่าเหน็	พอเรารับบาตรเสร็จขณะก�าลงัเดนิผ่านไป	เรากนึ็กอยากจะมองด ู
ว่าจะเป็นเช่นไร	เพราะเคยได้ยินมาว่า	การมองดูผู้หญงิน้ันไม่ด	ีเราจึงหนักลบัไปมองดู 
ผู้หญิงคนนั้นใหม่	เพียงวินาทีเดียวเท่านั้น	ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นซากศพ	เห็นแต่ 
โครงกระดูกกบัหนังตดิกระดกู	(เป็นธาต	ุ๔)	ในพริบตาน้ัน	เราตกใจรีบหนักลบัมาทนัที	 
แต่เรารู้สึกพอใจในสภาวธรรมนั้น

	 ตอนเยน็วนัน้ันเป็นวนัพระ	มกีารประชุมร่วมกนัท�าวตัรสวดมนต์เยน็ทีศ่าลา	ปกติ
เราจะมาที่ศาลาก่อนเวลาและน่ังสมาธิรอท�าวัตรสวดมนต	์ ตอนสวดมนต์เราหลับตา	 
ระหว่างสวดมนต์	 เราหันไปมองดูญาติโยมว่ามากันมากหรือไม่	 ก็เห็นญาติโยมเป็น
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ซากศพไปหมดทุกคน	แม้กระทัง่พระเณรทีอ่ยูใ่นศาลาทัง้หมดกเ็ป็นซากศพไปด้วยกัน	 
ยกเว้นเราคนเดียว	ลักษณะเป็นซากศพที่เน่าบ้าง	แห้งบ้าง	เรารู้สึกตกใจมาก

 ตัง้แต่น้ันมา ถ้าเรานึกจะเพ่งดใูคร ในวนิาทน้ัีนกจ็ะเหน็เป็นซากศพทนัทเีลย ว่างๆ  
บางคร้ังเราก็เพ่งดูพระด้วยกนักเ็พลนิดเีหมือนกนั การทีเ่ราเหน็เช่นน้ีกเ็ป็นสิง่ทีแ่ปลก  
และก็เป็นประโยชน์ต่อเรามาก เพราะว่าเราจะได้หมดปัญหา ไม่ต้องวิตกเกี่ยวกับ 
เพศตรงข้ามเหมือนกับพระองค์อื่นๆ เท่าไหร่นัก เรารู้สึกพอใจเหมือนกัน แต่เรา 
ไม่ดีใจจนเกินไปนัก เพราะเราจะไม่ประมาทตลอดไป 

	 การท�าความเพียรนั้นให้เห็นผลทันทีนั้นเป็นไปไม่ได้	เพราะเราปล่อยจิตมาไม่รู้ 
ว่าก่ีปีแล้ว	เพราะฉะน้ันเราต้องท�าไปเร่ือยๆ	ได้แค่ไหนกเ็อาแค่น้ัน	แต่ต้องท�าให้สม�า่เสมอ	 
น�้าหยดใส่ตุ่มทีละหยดก็ยังเต็มได้

	 ในพรรษา	เราสามารถมองเหน็คนและสตัว์เป็นซากศพได้เองโดยไม่ต้องก�าหนด	 
มองดูก็เห็นด้วยตาเปล่า	 (ลืมตา)	 ต่อมาเราสามารถก�าหนดหรือดูใครก็ได้ให้เป็น
ซากศพ	 บางครั้งเราก�าหนดดูญาติโยมที่มาท�าบุญ	 หรือบางครั้งก็ดูพระเณรด้วยกัน	 
มองเหน็เป็นซากศพ	เน่าบ้าง	แห้งบ้าง	หรือบางคร้ังกเ็หน็เป็นโครงกระดกูเดนิได้	ฯลฯ	
ในพรรษาเราเลยก�าหนดดูบ่อยๆ	คนใส่บาตร	เราก็ก�าหนดให้เป็นซากศพ	บางครั้ง 
พระที่เดินบิณฑบาตไปข้างหน้าเรา	 เราก�าหนดดูเห็นเป็นซากศพ	 จีวรขาดรุ่งร่ิง	 
ในระยะนั้นเราก�าหนดเล่นมาก	เราก�าหนดให้คนเป็นซากศพบ่อย	จนกระทั่งว่าถ้าเรา 
มีความคิดหรือนึกถึงผู้หญิงหรือเพื่อนคนใดในจิตใจแล้ว	 เราจะเห็นภาพในจิตเป็น 
ภาพผู้หญงิคนน้ันถกูลอกหนังออกเป็นแผ่นๆ	จนถงึกระดกู	แล้วกห็ายไป	(เป็นเร็วมาก	 
หมายถงึภาพทีแ่ปรสภาพไปชัว่ขณะจิตเดยีว)	ในระยะน้ันเป็นเช่นน้ีทกุคร้ังทีเ่รานึกถงึ 
ใครก็ตาม	เป็นเองโดยอัตโนมัติ	มองเห็นในจิตใจ	จนเรารู้สึกเบื่อหน่าย	คลื่นไส้มาก	 
จะอาเจียน	ตั้งแต่นั้นมาเราเลยเลิกก�าหนดอสุภะ	เพราะว่ารู้สึกคลื่นไส้เมื่อก�าหนดดู	 
เราเลกิก�าหนดอสภุะไประยะหน่ึงเพราะรูส้กึเบือ่หน่ายมาก	เราจึงน่ังแต่สมาธ	ิเดนิจงกรม 
ไปตามปกต	ิก�าหนดให้มีสตต่ิอเน่ืองกันหลงัจากเลกิน่ังสมาธ	ิหรือเดนิจงกรมแล้วกต็าม	 
ท�าเช่นนี้ทุกๆ	วัน
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	 พอออกพรรษาประมาณเดือนพฤศจิกายน	เราท�าความเพยีรไปตามปกต	ิวนัหน่ึง 
ในตอนเช้าเวลาจะออกบิณฑบาต	เราก็มีสติตามดูจิต	พอบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้าน	
เรามองเหน็ชาวบ้านและสตัว์	ตลอดจนบ้านเรือน	วตัถตุ่างๆ	เราเหน็ชาวบ้านเป็นซากศพ 
หมดทกุคน	พอเข้าไปในหมู่บ้าน	เราเหน็หมู่บ้านกลายเป็นบ้านร้าง	ผุพงับ้าง	แสดงให้ 
เห็นความเสื่อมโทรม	มีใยแมงมุมขึ้นบ้าง	มองเห็นความเสื่อมทั้งหมู่บ้าน	

	 เรามองเห็นลักษณะเป็นภาพซ้อนภาพ	คือมีภาพสภาพจริงที่เป็นอยู่ซ้อนกันกับ
ภาพที่เสื่อม	ผุพัง	หรือเน่าเปื่อยเป็นอสุภะ	หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตลอดจนคนและสัตว์	
แสดงให้จิตเหน็ความเสือ่มความเน่าเป่ือยไปทัง้หมดในปัจจุบนั	เรากลบัมาถงึวดั	กเ็หน็ 
ก�าแพงวดัพงัลง	เหน็เป็นภาพซ้อนภาพแสดงความเสือ่ม	เข้ามาในวดัเหมอืนอยูใ่นวดัร้าง	 
เราก็ได้แต่พยายามก�าหนดสติให้ตั้งม่ัน	 ดูสภาวะที่เป็นเองปรากฏให้จิตเห็น	 เราจึง 
ดูเฉยๆ	 ไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไร	 เพียงแต่อุทานออกมาในใจได้ยินเพียงคนเดียวว่า  
“...น่ีมันอะไรกัน เอาล่ะ...จะเป็นอะไรก็เป็นกัน ไม่กลัวล่ะ”	 พอเรามองดูพื้นดิน 
ตามทางเดิน	ก็เหมือนสภาพทางเดินเก่า	ตะไคร่ขึ้น	เหมือนกับว่าไม่เคยมีคนเดินมา
ก่อนเลย	เราเงยหน้าขึ้นมองเห็นต้นไม้	ก็เห็นเป็นต้นไม้แห้งตายหมดทุกต้น	เราเห็น 
อยู่เช่นน้ีประมาณ	 ๒	 วัน	 จึงคลายเป็นปกติ	 ระหว่างที่เห็นสภาพหรือสภาวธรรม 
ที่แสดงความเสื่อม	จิตใจเราเพียงแต่ดูสภาวะความเปลี่ยนแปลงเฉยๆ	เท่านั้น	มิได้
ปรุงแต่งอะไร

	 เรามาระลกึถึงเหตกุารณ์ทีผ่่านมา	๒	วนั	เราจึงคิดว่า	ท�าไมจึงเกดิสภาวะแบบน้ี 
ขึน้มา	เราจึงเขยีนจดหมายไปหาโยมพ่อ	เล่าเร่ืองทีเ่กดิสภาวธรรมน้ี	และขอให้โยมพ่อ 
น�าจดหมายฉบับน้ีไปกราบเรียนเล่าถวายหลวงพ่อชาให้ด้วย	 ตอนน้ันการเดินทาง
สือ่สารไม่สะดวกเหมอืนทกุวนัน้ี	ใช้เวลาหลายวนั	ระหว่างน้ันเรากท็�าความเพยีรไปตาม 
ปกติทุกวัน

	 ต่อมาไม่กีว่นั	หลงัฉันเช้า	ท�ากิจวตัรส่วนตวัเสร็จแล้ว	เราก�าลงักวาดพืน้บนระเบยีง 
กุฎีอยู่เพื่อที่จะเดินจงกรม	 เรานึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ัน	 ก็เกิดมีความรู้	 
ความเข้าใจชนิดหน่ึงเกิดขึ้นในจิตใจขณะจิตน้ันว่า	 “ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ว  
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ย่อมเสือ่มสิน้ไปเป็นธรรมดา”	ความรูอ้นัน้ีอทุานออกมาจากจิต	พร้อมกบัขณะจิตน้ัน	 
จิตใจก็เห็นความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายชัดเจนขึ้นในจิตใจในขณะนั้น

	 รู้สึกเหมือนกับว่า	จิตเห็นสภาวธรรมนั้นชัดเจนแจ่มแจ้ง	จนจิตใจยอมรับตาม
ความเป็นจริงว่า

 “ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา”

	 รู้สึกเหมือนกับว่า “จิตพลิกขณะจิตหนึ่ง”

	 พลิกในความเข้าใจในสภาวธรรมและความหมายที่เกิดขึ้นในจิตใจได้ดีทีเดียว 
.....ว่าเกิดอะไรขึ้น?

	 ตัง้แต่น้ันมารู้สกึว่าจิตเปลีย่นแปลงไปมาก	เหมอืนกบัว่า “จิตพลกิกลบั” มองเหน็ 
วัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน	 ไม่เห็นมีอะไรสวยเลย	 
เห็นเป็นแต่เพียงธาตุ

	 มีเพื่อนเอากลด	๒	อัน	ชนิดเดียวกัน	ท่านท�าด้วยมือตนเองมาให้ดู	ถามว่า... 
อนัไหนสวยกว่ากนั?	ความรู้สกึในจิตทีแ่ท้จริงเหน็ว่า	ไม่มีอะไรสวย	มสีภาพเหมอืนกนั	 
เท่ากัน	เห็นเข้าไปว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองที่ประกอบกันขึ้นมา	แต่ว่า 
คราวนั้น	เราตั้งสติดูของทั้ง	๒	อัน	แล้วพูดไปตามสมมุติว่า	อันนี้	อันนั้น	สวยกว่า	
แต่ความรู้สกึของเราในขณะน้ัน	มองไม่เหน็มอีะไรสวย	ความคดิ...ความเหน็	รู้สกึว่า 
ภายในจิตใจขัดกับคนอื่นเขาหมด

	 สภาพของจิตใจของเราทีเ่หน็วตัถสุิง่ของแล้ว	ไม่รู้สกึยนิดี	ยนิร้าย	เหน็กส็กัแต่ว่า 
เห็นเท่านั้น	เราทราบดีว่า	“จิตเราหลุดจากรูปวัตถุแล้ว”

	 แต่เรากม็คีวามรู้อกีอย่างหน่ึงซ้อนขึน้มาในจิตอกีว่า	สิง่น้ีไม่เทีย่ง	เราจะตัง้สตดูิมนั 
ต่อไป
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	 เรามีความคิดว่า	 สิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจชัดเจนขึ้นเช่นน้ี	 เป็นสิ่งที่มีอยู่ 
เป็นปกติ	เป็นธรรมชาติของสิ่งนี้เองอยู่แล้ว	เพียงแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้รู้มาก่อน	 
พอเราได้มาเห็นมารู้เข้า	เราก็ไม่ควรไปหลงยึดขึ้นมาว่าเป็นตัวตน

	 เราควรคดิว่า	เมือ่เรามารู้ถงึสิง่ทีเ่ป็นอยูต่ามธรรมดาตามปกตเิช่นน้ีแล้ว	เรากค็วร 
ปล่อยวางสิ่งนี้ไว้ตามธรรมชาติ	ไม่ควรจะไปยึดมั่นน�ามาเป็นตัวตน

	 สิง่ทีเ่กดิขึน้มาน้ีเป็นแต่เพยีงสภาวธรรมเท่าน้ันทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้จิตเหน็ตามความ
เป็นจริง	จะได้คลายจากอุปาทานจากความยึดมั่นถือมั่น	

	 ตั้งแต่ที่จิตเห็นสภาวะความเสื่อม	และเข้าใจในสิ่งนั้นดีแล้ว	ต่อมาเราเห็นวัตถุ
สิง่ของ	ก็สกัแต่ว่าเหน็เท่าน้ัน	จิตใจไม่ยนิด	ียนิร้าย	แต่มคีวามรู้อยูว่่าสิง่น้ันสวยหรือ
ไม่สวย

	 ในตอนที่จติเห็นความเสื่อมของสิ่งทั้งหลาย	รูส้ึกว่าผู้ชายผู้หญิงนัน้ไม่ม	ีเพราะ
คนทุกคนตายไปแล้วเหมือนกันหมด	ต้องเน่าเปื่อย	ผุพัง	กลายเป็นธาตุเหมือนกัน	

	 จิตใจรู้สึกเบื่อหน่ายมากที่สุดจนกระทั่งจิตไม่ยอมพิจารณาต่อไป	 เพราะรู้สึก
เบื่อหน่ายมาก	ตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกทางเพศไม่มีเลย	แม้จะปรุงแต่งนึกคิดอย่างไร
ก็ไม่ปรากฏ	ความรู้สึกขาดหายไป

	 ปกตติัง้แต่เราบวช	เร่ืองผู้หญงิน้ีไม่เคยมปัีญหาหนักใจเลยส�าหรับเรา	เราถอืว่า 
เร่ืองน้ีหมทูีส่ดุเลย	เพราะจิตใจเราไม่มคีวามต้องการ	เพยีงแต่ว่าอารมณ์น้ันมอียู	่แต่พอ 
จะมอีารมณ์	เรากก็�าหนดพจิารณาอสภุะขึน้มาแทน	อารมณ์น้ันกห็ายไป	อารมณ์กามราคะ	 
ไม่เคยท�าอนัตรายอะไรเราได้เลยในระยะแรกทีบ่วชเข้ามาใหม่ๆ	ถ้ามอีารมณ์เกดิข้ึนมา	 
จะมีอารมณ์อยู่ไม่นาน	ประมาณ	๓-๕	นาที	ก็หายไป

	 ต่อมาพอเราก�าหนดพิจารณาอสุภะคล่องแล้ว	พอเริ่มจะมีอารมณ์เกิดขึ้น	เราก็ 
ก�าหนดอสภุะทนัท	ีท�าให้อารมณ์ยนิดไีม่เกดิ	เร่ืองน้ีเราจึงสบายมาก	เราพจิารณาขนาด 
ทีว่่า	เหน็เดก็ผู้ชายหรือผู้หญงิ	ถ้าเรามีความรู้สกึว่าหน้าตาน่ารัก	แค่น้ีแหละ	เรากก็�าหนด 
อสุภะท�าลายแล้วล่ะ



43

	 พอมาเหน็ความเสือ่มในจิตแล้ว	รู้สกึเบือ่หน่ายทีส่ดุ	เราเลยหยดุพจิารณา	อารมณ์ 
กามราคะขาดหายไป	แต่เราไม่เชื่อ	เราคิดในตอนนั้นว่า อะไรกันนี่ เราปฏิบัติมาแค่  
๓-๔ เดอืนเท่าน้ัน อารมณ์...จะหมดแล้วหรือ เราจะคอยดเูจ้าต่อไป ตัง้แต่น้ันมา	เราหยดุ 
พิจารณาอสุภะ

	 เร่ืองรูปวัตถุสิ่งของ...เม่ือจิตเห็นความเสื่อมของวัตถุตามความเป็นจริงแล้ว	 
จิตเหน็วมิตุตชิดัแจ้ง	เลยเข้าใจในสมมตุ	ิจิตเหน็ทกุสิง่เป็นเพยีงแต่ธาต	ุต่อมาจิตกท็รงตวั 
อยู่ในอุเบกขา	ในความไม่ยินดี	ยินร้าย	ในรูปวัตถุ	มองดูก็สักแต่ว่าเห็น	

	 ในตอนน้ันมคีวามรู้ชดัขึน้มาในจิตว่า “จิตหลดุจากรูปวตัถแุล้ว”	เป็นความรู้ทีเ่รา 
เพิง่ได้สมัผัส	เป็นความรู้ทีเ่ราไม่เคยรู้มาแต่กาลก่อน	มคีวามรู้พร้อมปล่อยวาง	คอืเหน็ว่า 
สภาวธรรมที่เรารู้มาเห็นชัดแจ้งตามความเป็นจริงนี้	มีเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้ว	เป็น
ธรรมชาติในตัวเองอยู่แล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ด้วยกันหมด
ทั้งสิ้น

	 แต่จิตใจของคนทัว่ไปไม่ยอมรับสภาวะน้ันตามความเป็นจริง	เลยหลงยดึถอืใน 
สภาวะทีต่ัง้อยูเ่สมอไป	เขาไม่ยอมคิดว่าสภาวะทีต่ัง้อยูน่ั่นจะคงทนตลอดไปไม่ได้	ทกุสิง่ 
ทกุอย่างย่อมแตกสลายไปในทีส่ดุ	แม้นชีวติของทกุๆ	คนกต็าม	กต้็องแตกสลายไปใน 
ที่สุด

	 ความยดึมัน่น่ีเองเป็นตวัทกุข์	ถ้าใครมาหลงยดึมัน่ในสิง่ใด	สิง่น้ันกจ็ะท�าให้เกดิ 
ทุกข์ได้

	 เมือ่เราเข้าใจและยอมรับว่าความรู้ทีเ่ราเพิง่เหน็เพิง่เข้าใจน้ีเป็นของมอียูป่กตติาม
ธรรมชาติอยู่แล้ว	แต่คนเราไม่เห็นไม่เข้าใจ	เลยหลงยึดมั่นท�าให้เกิดทุกข์ขึ้นมา

	 เราเลยปล่อยวางความรู้น้ีอกีคร้ังหน่ึง	ให้เป็นอยูต่ามธรรมชาตอิย่างเดิม	ไม่ยดึถอื	 
เอาความรู้นี้เข้ามาเป็นตัวตน	ไม่ยึดว่าสภาวธรรมที่เราเห็นนั้นเป็นของเรา
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	 ถึงแม้นว่าในจิตใจเราจะมีความเชื่อม่ันมากแค่ไหนก็ตามว่าจิตเราหลุดจากรูป
วตัถแุล้ว	คอืว่า	จิตไม่ยนิดี	ยนิร้าย	ในวตัถสุิง่ของแล้ว	เมือ่ตาเหน็รูปกไ็ม่เกดิความยนิดี	 
เห็นก็สักแต่ว่าเห็น	รู้สึกเฉยๆ	ถ้าจิตของบุคคลใดเข้าถึงสภาพเช่นว่านี้แล้ว	ก็เข้าใจ 
ค�าว่า “เห็นสักแต่ว่าเห็นเอง”

	 ถึงพดูไปเท่าไหร่	ผู้ทีไ่ม่ได้สมัผัสกค็งจะไม่รู้ได้	ถงึรู้	กเ็ป็นการรู้ตามความเข้าใจ	
รู้ตามความจ�า	แต่จิตใจที่แท้จริงไม่เห็นตามความเป็นจริง	คือเห็นชัดซึ่งวิมุตตินัน้เอง

	 ผู้ทีรู้่ตามความจ�า	เม่ือรู้แล้วกเิลสกไ็ม่หมดได้เลย	ถ้าตากระทบรูปกจ็ะเกดิกเิลส 
ขึน้มาอกี	คอืความยนิดี	ความอยากได้	แต่สภาวะจิตทีเ่ข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็น 
จริงแล้ว	จะไม่ยินดี	ยินร้าย	เห็นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นเท่านั้น

	 เมื่อกิเลสลดลงมากเท่าไหร่	 ความสุขก็จะเกิดข้ึนแก่บุคคลน้ันมากข้ึนเท่าน้ัน	 
สขุในทีน้ี่	ไม่ใช่ความสขุตามความเข้าใจของคนทัง้หลาย	สขุแบบน้ีไม่มทีกุข์แฝงหรือ
ซ่อนเร้นอยู่	ความสุขแบบนี้คือสุขแบบไหนกันล่ะ...

	 สขุแบบน้ี	กค็อืสขุอันเกดิจากความสงบไงล่ะท่านทัง้หลาย	พระพทุธองค์ท่านตรัส 
ไว้แล้วว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”

	 สขุทีเ่กดิจากความสงบเป็นอย่างไรหรือ?	สขุน้ีไม่ใช่ความสขุทีเ่กดิจากจิตใจสงบ
เป็นสมาธินะ	ไม่ใช่เกิดปีติและสุขใจ

	 สุขนี้เป็นความสุขที่เกิดจากกิเลสสงบ	และมีผลท�าให้จิตยิ่งสงบขึ้น	สงบโดยที่ 
ปราศจากกิเลส	คือกิเลสลดลงไปบ้างเล็กๆ	น้อยๆ

	 ความสงบของจิตแบบน้ีทีว่่าไม่มทีกุข์แฝง	กเ็พราะว่าเป็นความสขุแบบไม่มคีวาม
ยินดียินร้ายเหลืออยู่	 เพราะฉะนั้น	พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ
ไม่มี”
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	 ปกติคนเราท�าสมาธิ	เมื่อจิตสงบก็มีความสุขใจ	กายเบา	แต่เมื่อออกจากสมาธิ
มาแล้ว	เมื่อไปกระทบกับอารมณ์ก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอีก	แบบนี้เรียกว่า	
“จิตสงบครับ” แต่กิเลสไม่สงบ

	 ส่วน “กิเลสสงบ” นั้น	อยู่ในจิตดวงเดียวกัน	แต่ว่าจิตใจมีความเห็นตามความ
เป็นจริงของสภาวธรรม	จึงท�าให้กิเลสสงบ	ไม่ยนิดยีนิร้ายเม่ือมสีิง่อืน่มากระทบ	(พดูถงึ 
เฉพาะเรื่องวัตถุสิ่งของเท่านั้น)

	 ถงึแม้นว่าจิตทีแ่ท้จริงเชือ่มัน่มากแค่ไหนกต็ามว่า	“จิตเราหลดุจากรูปวตัถแุล้ว” 
แต่ในจิตใจของเราก็มิได้ประมาทในสิ่งที่ละได้แล้ว	มีสติดูต่อไปเรื่อยๆ

	 นับตัง้แต่จิตใจเราเข้าไปเหน็สภาวธรรมทีเ่สือ่มน้ัน	จิตเหมอืนกบัว่า	“จิตพลกิกลบั”  
และมีสิ่งเปลี่ยนแปลงในจิตใจอยู่	๒	อย่าง	คือ

 ๑. ความรัก ความรักต่อทกุๆ	คนขาดหายหมดสิน้ไป	ไม่รักใครทัง้น้ัน	จิตเหน็ว่า	 
ไม่มผู้ีชาย	ผู้หญงิ	ทกุคนมสีภาพเหมอืนกนัหมด	ต้องเน่า	ต้องกลายเป็นธาตใุนทีส่ดุ	 
เห็นความจริงในจิตใจเช่นน้ี	 จิตเลยไม่รู้ว่าจะไปรักสิ่งปรุงแต่งสมมุติขึ้นมาเป็นคน	
ผู้ชาย	ผู้หญิง	ท�าไม

	 ความรักต่อทกุคนขาดสะบัน้ลงในขณะน้ัน	แต่กลบัมีความรู้สกึใหม่ขึน้มาแทน	 
ความรู้สกึน้ีคอืความเมตตาสงสาร	คณุพ่อ	ญาต	ิพีน้่อง	เราอยากจะให้เขารู้	อยากให้ 
เขาเห็นอย่างที่เรารู้เราเห็น....จะได้ท�าให้ทุกๆ	 คนเห็นตามความเป็นจริง	 แล้วจะได ้
ท�าให้ความทกุข์โศกต่างๆ	คลายลงไปหรือบรรเทาเบาบางลง	เม่ือเกดิมกีารพลดัพราก
จากกนัไปจะได้ไม่เศร้าโศกเสยีใจไป	เพราะว่าเป็นเร่ืองธรรมดาเป็นของธรรมชาตทิีว่่า  
“ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึน้แล้วย่อมดบัไป” “สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มสลายไปในทีส่ดุ”  
ค�า	๒	ประโยคนี้	ฟังดู	อ่านดู	น่าจะเข้าใจได้ง่ายๆ	 เพราะว่าก็บอกอยู่ชัดเจนแล้ว	
แต่ว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เลย	ผู้ที่จะมารู้ถึงชัดแจ้งนั้นหาได้ยากที่สุด
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	 ปรากฏว่าความรักหายไป	กลบักลายมาเป็นความเมตตาสงสารคนทัง้หลายทัง้ปวง	 
อยากให้รู้อยากให้เห็นตามพระพุทธองค์	

 ๒. ความอยาก	ความอยาก	หรือความต้องการของจิต	นับตั้งแต่จิตเห็นสภาพ 
ความเสือ่มของสิง่ทัง้หลาย	จิตกเ็ลยพลอยไม่ยนิดยีนิร้ายต่อวตัถสุิง่ของ	เพราะเหน็ชดัว่า	 
ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึน้แล้วย่อมเสือ่มสลายในทีส่ดุ	จิตเหน็ว่าทกุอย่างเป็นแต่เพยีงธาต	ุ๔	 
เท่านั้น	เมื่อจิตทรงอุเบกขา	วางเฉย	ไม่ยินดียินร้ายแล้ว	ก็เข้าใจชัดว่า	ทรัพย์สมบัติ	 
แก้ว	แหวน	เงิน	ทอง	เพชร	พลอย	อื่นๆ	ล้วนแต่เป็นเพียงธาตุเท่านั้น	เพชร	ทอง	 
ก็ไม่มีความส�าคัญต่างจากก้อนหินธรรมดาน้ีเอง	 เพียงแต่ว่าคนเราเข้าไปสมมุติให้ 
เป็นเพชรเป็นทองค�าเท่าน้ันเอง	แต่ค่าทีแ่ท้จริงไม่มเีลย	มสีภาพเท่ากนัหมด	จิตเหน็ว่า	 
ทกุสิง่ทกุอย่าง	ทรัพย์สมบตั	ิล้วนแต่เป็นของไม่มค่ีา	ไม่เป็นแก่นสาร	หาสาระอะไรมิได้เลย	 
มสีภาพเท่ากนัหมด	ท�าให้เกดิความรู้สกึความอยากในจิตใจลดน้อยลงไป	คงเหลอืแต่ 
เพียงใช้สิ่งของก็เพื่อแสวงหาทางไม่เกิดอีกเท่าน้ันเอง	 ความอยากได้ของสวยงามมา 
เป็นสมบัติในจิตใจไม่มีแล้ว

	 ตัง้แต่ฝากจดหมายโยมพ่อไปกราบเรียนถวายหลวงพ่อชา	ประมาณ	๒	สปัดาห์	
โยมพ่อกลับมาเยี่ยมเราที่วัดบึงเขาหลวง	มากับป้า	อา	และหลานๆ	เราไม่ได้เจอญาติ
มานานแล้ว	จึงสนทนากบัญาตทิีม่าเยีย่ม	โยมพ่อได้เล่าให้ฟังว่าได้น�าจดหมายของเรา
ไปถวายหลวงพ่อชา	หลวงพ่อชาให้โยมพ่ออ่านจดหมายของเราให้ท่านฟัง	โดยโยมพ่อ 
ได้บนัทกึเทปไวเ้พื่อจะน�าค�าตอบของหลวงพอ่มาเปิดให้เราฟังในภายหลัง	โยมพอ่จงึ
เปิดเทปที่อัดค�าพูดของหลวงพ่อชาไว้ให้เราฟัง	 เมื่อหลวงพ่อชาได้ฟังจดหมายที่โยม
พ่ออ่านให้ฟังจบแล้ว	ท่านตอบว่า	“นี่เป็นนิสัยปัจจัยเก่าของเขาที่เขาได้บ�าเพ็ญบารมี 
มาตัง้แต่อดตีชาต ิชาตน้ีิจะเป็นชาตสิดุท้ายของเขาแล้ว”	แล้วท่านกพ็ดูธรรมะอย่างอืน่ 
ต่อไปอกีหน่อย	หลงัจากฟังหลวงพ่อชาตอบปัญหาจบแล้ว	เรากไ็ม่ลมืตวัลมืใจของเรา	 
เราได้พูดให้โยมทุกคนในที่น้ันฟังว่า สิ่งที่หลวงพ่อชาพูดมาน้ี อาจจะเป็นจริงหรือ 
ไม่จริงกไ็ด้ ถ้าเราไม่ปฏิบตัภิาวนา ก็อาจจะไม่เป็นอย่างทีท่่านพดู แต่ถ้าเราปฏบิตัภิาวนา  
ไม่ท้อถอย ก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านพูดก็เป็นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเรา.... 
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ก่อนกลบัโยมพ่อบอกว่า	“เอาเทปไว้ไหม”	เราตอบท่านว่า	“ไม่”	ช่วงน้ันเราค่อนข้างจะ 
มุง่ม่ันการภาวนา	ไม่สนใจอยากเก็บสิง่ของใดๆ	ไว้มากเกนิความจ�าเป็น	เราจึงให้โยมพ่อ 
น�ากลับไป	 อีกอย่างหน่ึง	 เราได้รับค�าตอบจากการภาวนาของเราก่อนค�าตอบของ 
หลวงพ่อชาจะมาถึง	เราได้ค�าตอบและเข้าใจปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดแล้ว

	 ตอ่จากนัน้มาประมาณเดือนครึ่ง	เราก็เริ่มสงัเกตเห็นวา่อารมณ์กามราคะที่เรามี 
ความรู้สกึว่าขาดหายไป	กเ็ร่ิมโผล่เปิดเผยตวัออกมาอกีคร้ังหน่ึง	ในระหว่างเดือนคร่ึงน้ี	 
เราไม่ได้พิจารณาอสุภะต่อเลย	 มีแต่ท�าความเพียรไปตามปกติ	 แต่ไม่ได้พิจารณา 
อสภุะต่อ	ซึง่เป็นการกระท�าทีผิ่ดอยูม่าก	เพราะว่าขณะน้ันไม่มใีครแนะน�า	และเรากไ็ม่ได้ 
เล่าให้ใครฟังด้วยในขณะน้ัน	เราพยายามท�าความเพยีรและตามดจิูตตามเดมิเท่าน้ัน	
การที่ตั้งสติดูจิตอยู่เสมอน้ัน	 ท�าให้เรารู้ว่าอารมณ์น้ันยังไม่ขาดเหมือนอย่างที่เรา 
คาดการณ์ไว้ไม่ผิดเลย	เราไม่มีความแปลกใจหรือเสยีใจเลยในการทีม่อีารมณ์ขึน้มาอกี	 
เพราะเราไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจังนัก	และมคีวามไม่ประมาทอยูเ่สมอ	จิตใจเรากค็งเป็น 
ปกติ

	 เมื่ออารมณ์ความยินดียินร้ายโผล่ขึ้นมาอีก	แต่เบาบางไม่รุนแรง	เป็นแต่เพียง
ความพอใจในรูปเท่านั้น	แต่ไม่เกิดความก�าหนัด	เราจึงรู้ได้ว่าอารมณ์ยังไม่ขาด	

	 เราจึงพิจารณาว่า	ท�าไมหนอ...ท�าไม?...อารมณ์ถึงไม่ขาด	แต่ความยินดียินร้าย
ในรูปวถัตจึุงขาดไปได้	ไม่ต้องพจิารณาอกี	เมือ่เราได้พจิารณาดูจึงพบสาเหตวุ่า	การที่ 
อารมณ์กามราคะไม่ขาดทีเดียว	เพราะว่า...

	 การทีเ่ราพจิารณาเหน็ความเสือ่มสิน้ไปของสิง่มชีีวติทัง้หลายคอืคนและสตัว์น้ัน	 
เรามองเห็นธรรมแต่เพียงภายนอกเท่าน้ัน	 คือเห็นอสุภะในกายคนอื่นและสัตว์อื่น	 
เราไม่ได้เหน็ธรรมภายในชดัเจนเลย	ธรรมภายในคอืการมองเหน็อสภุะในกายของเรา 
นี้เอง	อารมณ์จึงยังไม่ขาด

	 เราพบว่าสาเหตทุีอ่ารมณ์ขาดหายไปน้ัน	ไม่ใช่เกิดจากอะไรอืน่ไกลหรือมากมายนัก	 
แต่เป็นเพราะว่าเราพจิารณาก�าหนดดูอสภุะภายนอก	คอืร่างกายคนอืน่มาก	บ่อยๆ	มาก	 
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จนกระทั่งจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชมากที่สุด	 จนท�าให้คลื่นไส้	 จึงหยุด
ก�าหนด	

	 อารมณ์เบือ่หน่าย	หรืออารมณ์ยนิร้าย	คอืความชงัน้ี	ยงัเป็นอารมณ์ทีผิ่ดอยู	่มใิช่ 
อารมณ์ทีถ่กูต้อง	อารมณ์เบือ่หน่ายเมือ่เกดิขึน้มากๆ	ท�าให้อารมณ์ยนิดีขาดหายไปได้ 
ชัว่ระยะหน่ึง	นานจนกว่าความเบือ่หน่ายจะคลายออกไป	ความยนิดีจึงจะปรากฏเข้ามา 
อีกครั้งหนึ่งในจิตใจ

	 การที่เราก�าหนดสติดูจิตอยู่เสมอ	จึงท�าให้เราพบสาเหตุว่าอารมณ์หายไปเพราะ	
อารมณ์เบือ่หน่ายเข้ามาบงัไว้เท่าน้ัน	ซึง่ยงัไม่ถงึทีส่ดุ	ส่วนรูปวตัถน้ัุน	จิตใจเรายงัคงมี 
ความรู้สึกว่าสักแต่ว่าเห็นอยู่ตามเดิม	

	 เราพิจารณาดูในจิต....เราคิดว่ารูปวัตถุน้ันเป็นสิ่งไม่มีชีวิต	 เม่ือจิตเข้าไปเห็น
ความเสือ่มสลายตามความเป็นจริงแล้ว	จิตกเ็ลยถอนความยดึมัน่	ถอนอปุาทานออก
เสยีสิน้	เพราะเหตวุ่าวตัถไุม่ใช่สิง่มชีวีติ	จึงถอนอปุาทานได้ง่าย	ไม่เหมอืนกบัร่างกาย 
ของคนเรา	เรายึดถือ	มีความยึดม่ันในสงัขารร่างกายไว้ไม่รู้ว่ากีภ่พกีช่าตแิล้ว	การทีเ่รา 
เหน็ความเสือ่มแต่เพยีงภายนอกเท่าน้ัน	จึงท�าให้อารมณ์ไม่ขาดไปได้เลย	เพยีงแต่ว่า 
เบาบางลงเท่านั้นเอง	เพราะยังไม่เห็นร่างกายเราชัดเจนพอ	พอเราเริ่มรู้ว่าอารมณ์นั้น
ยงัไม่หมด	เรากเ็ลยคิดว่าตัง้แต่บดัน้ีไป	เราต้องหนัมาพจิารณาให้เหน็กายภายในเป็น
อสุภะด้วย 

	 แต่ก่อนตอนบวชใหม่ๆ	เราเคยพจิารณาเมือ่เวลาเหน็คนแก่	คนเจ็บ	เวลาบณิฑบาต 
ในตอนเช้า	แต่เราก็พิจารณาความไม่เที่ยงแต่เพียงภายนอกเท่านั้นเอง	มาระยะหลัง	
เราเร่ิมหัดพิจารณาให้เห็นธรรมภายนอกแล้วย้อนกลับมาดูให้เห็นธรรมภายในด้วย	
คือเมื่อเห็นคนแก่หรือพิจารณาอสุภะในกายคนอื่นแล้ว	 เราก็ก�าหนดย้อนกลับมาดู
ให้เห็นว่าตัวเราต้องแก่	ต้องตายบ้าง	เห็นอสุภะบ้าง

	 ระยะแรกๆ	น้ันรู้สกึว่าท�าได้ยากมาก	เพราะการทีจ่ะเข้ามาเหน็ร่างกายของเราน้ัน 
ยากที่สุด	และในระหว่างนั้นเราก็ไม่ค่อยได้พิจารณากายเท่าไรนัก	ท�าบ้างเล็กน้อย
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	 ต่อมาเราได้มีโอกาสอ่านหนังสอื	“คริิมานนทสตูร”	ท�าให้เราเชือ่ม่ันในการปฏบิตัิ 
ของเรามากยิง่ขึน้ว่าท�าถกูทางแล้ว	ไม่ผิดแน่	สาระส�าคญัในหนังสอืกล่าวว่า	“ผู้ทีเ่จริญ 
อสุภกรรมฐานจะให้ถึงที่สุดแล้วนั้น ต้องเห็นอสุภะในกายตน” “ถ้าผู้ใดเจริญอสุภ- 
กรรมฐาน เห็นอสุภะในกายตนแล้ว ผู้นั้นก็จะถึงซึ่งนิพพาน”	ในหนังสือได้กล่าวไว้ 
ดังนี้

 (ต่อมาในภายหลังเราพิจารณาว่า ค�าที่สืบต่อกันมา เราว่ายังไม่ถูกต้องทั้งหมด 
เรานึกถงึค�าตรัสของพระพทุธองค์ในกาลามสตูร พระพทุธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ไม่ให้เชือ่ 
ตามต�าราที่สืบต่อกันมา ควรพิจารณาหาเหตุผลให้รู้ด้วยปัญญา เรามาพิจารณาว่า  
การพิจารณาอสุภกรรมฐาน ถ้าผู้ใดเจริญอสุภกรรมฐาน เห็นอสุภะในกายตนแล้ว  
จนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของอริยมรรคแล้ว ผลก็จะปรากฏคือการปล่อยวาง 
ความยึดม่ันถอืมัน่ในร่างกายตน ร่างกายบคุคลอืน่ และวตัถธุาตทุัง้หลายโดยสิน้เชงิ 
หมดความสงสัยในเรื่องของร่างกาย เหลือแต่ความหลงส่วนละเอียดของจิต)

	 การพิจารณาอสุภะ	 จะพิจารณาส่วนใดส่วนหน่ึงให้เห็นชัดก็ได้	 ก็ถึงที่สุด 
เหมอืนกนั	หรือจะพิจารณาให้เหน็กายแต่ละส่วน	ให้เหน็อนิจจัง	ตลอดถงึอนัตตากไ็ด้	 
จะพิจารณาทีละส่วนก็ได้	 ให้เห็นความเป็นอนัตตา	 เราคิดว่า...สิ่งใดก็ตามที่รู้ที่เห็น	
เราต้องน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไป

	 ในระหว่าง	 ๖	 เดือน	 ที่เราอยู่วัดบึงเขาหลวงน้ัน	 เราท�าความเพียรได้ดีมาก	
(กรกฎาคม-ธันวาคม	๒๕๒๑)	เราพยายามใช้สติตามดูจิต	ถ้าจิตใจมีความทุกข์ใจ	
เราถอืว่าวางจิตผิด	เราจะแก้ไขทีจิ่ตทนัท	ีหาอบุายแก้จิตให้ทนัเหตกุารณ์เพือ่ไม่ให้เกดิ 
ความทุกข์ทางจิตได้	เราพยายามวางจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุด	เพราะเราคิดว่า	 
อารมณ์ปัจจุบนัน้ีด	ีไม่ค่อยมคีวามทกุข์	ถ้าจิตคดิไปในอดีตหรืออนาคต	เรากจ็ะพจิารณา 
ให้จิตมาอยู่ในปัจจุบันเสมอๆ	 อุบายต่างๆ	 เพื่อแก้ไขจิตได้เกิดขึ้นมากมายในการ 
แก้ไขจิต	เราคดิว่า	ถ้าจิตใจเร่ิมมีความทกุข์	เราว่า	...	ผิด	เราเลยคดิพจิารณาแก้ไขจิต 
ให้อยู่ในสภาพปกติ	คือปัจจุบันธรรม	ท�าจิตให้เป็นสมาธิ	ไม่มีกังวลใดๆ	
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	 ใน	๖	เดือนน้ี	เราน่ังสมาธ	ิเราไม่ค่อยได้สนใจกบันิมิตหรือปีตทิีเ่กดิข้ึนระหว่าง
นั่งสมาธิ	พอนั่งสมาธิเสร็จ	เราตัดทิ้งเป็นอดีตหมด	ไม่ยึดถือมาเป็นตัวตน	และเราก็ 
พยายามก�าหนดให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ	นอกจากเผลอสติ

	 ประมาณวันที่	๒๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	เราได้เดินทางกลับวัดหนองป่าพง	 
ระยะน้ันมีหมูค่ณะพระ	๓	รูป	ได้ไปวเิวกและแวะมาเยีย่มเราทีว่ดับงึเขาหลวง	แต่ไม่พบ	 
เพราะเราเดินทางกลบัวดัหนองป่าพงแล้ว	ประมาณต้นเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๒๒	 
ท่านจึงกลับวัดหนองป่าพง	 เราจึงพบกับท่านทั้ง	 ๓	 รูปที่นั่น	 ระยะต้นเดือนนี้ที่วัด 
หนองป่าพงก�าลังจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับเททองหล่อพระประธาน	 ในวันที่	 ๑๓	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา	ระยะนั้นมีกิจนิมนต์พระไปฉันในบ้าน 
บ่อยครั้ง	เมื่อมีกิจนิมนต์ไปฉันในบ้าน	เราได้พยายามท�าสมาธิพิจารณาให้เห็นความ 
เสือ่มของสิง่ทัง้หลายอยูเ่สมอ	เม่ือเราหลบัตาท�าสมาธ	ิเราจะก�าหนดให้พระทีไ่ปด้วยกนั	 
หรือญาติโยมที่บ้านนั้นให้เป็นอสุภะหรือซากศพแบบไหนก็ได้	หรือจะก�าหนดให้เป็น 
โครงกระดูกกไ็ด้	ในระยะน้ันเราสามารถก�าหนดได้ดมีาก	แต่พอเราหดัน้อมกลบัเข้ามา 
ดตูวัเราเองบ้าง	ก็ไม่เหน็ชดัเหมือนเหน็คนอืน่	ไม่ชดัเจนนัก	อาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิง่ 
จะเริ่มหัดพิจารณาให้เห็นอสุภะในกายเราก็ได้

	 แต่เรากไ็ม่ท้อถอย	เราพยายามก�าหนดดทูัง้ภายนอกและมาดภูายในตวัเราเองด้วย	 
ทุกๆ	ครั้งที่ไปฉันในบ้าน	แม้แต่จะไปบิณฑบาตแถวๆ	วัด	ถ้าเราเห็นผู้หญิงที่ไหน	 
ถ้าจิตเฉยๆ	เรากไ็ม่พจิารณา	แต่ถ้าจิตจะเคลือ่นออกจากความเป็นกลางเมือ่ไร	เรากจ็ะ 
จัดการกับอารมณ์ที่หวั่นไหวทันที	 คือพอจิตจะเร่ิมเคลื่อนออกจากความเป็นกลาง	 
เรากก็�าหนดอสภุะเข้าไปแทนทีใ่นทนัททีกุๆ	คร้ังไป	จิตใจกจ็ะเกดิสลดสงัเวชลงทนัที	
หมดความยนิดใีนรูปน้ัน	ความยนิดขีองเราในทีน้ี่หมายถงึ	เช่น	เรามองเหน็รูปผู้หญงิ	
ถ้าจิตบอกว่าคนน้ีหน้าตาด	ีคอืรู้ว่าสวยเท่าน้ันแหละ	เรากจ็ะจัดการกบัอารมณ์ของจิต
ทันที	ในระยะนั้นเราท�าอยู่เช่นนี้เสมอๆ	จนช�านาญ

	 เราคิดว่าความยนิดียงัผิดอยู	่เพราะไม่เป็นกลาง	ฉะน้ัน	เม่ือมคีวามยินดเีกดิขึน้	 
เราจะพจิารณาให้ไปอยูต่รงกนัข้ามเสมอ	ท�าให้จิตสลดเพือ่จะได้ให้จิตเกดิการปรับตวัได้	 
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จิตใจจะได้เป็นกลางๆ	คือจิตทรงอุเบกขาได้ในที่สุด	เราเชื่อเช่นนี้	(เป็นความคิดใน
ตอนนั้น)

	 เราขอคั่นจังหวะนิดหน่อย	 เราเกือบลืมไปว่าตอนที่เราอยู่วัดบึงเขาหลวงน้ัน	 
ตอนงานกฐนิ	มพีระตามสาขาต่างๆ	ไปงานหลายสบิรูปด้วยกนั	มกีารเทศน์ตลอดคืน	
ในคืนนั้นเราได้ฟังเทศน์ไป	๒-๓	รูป	เราเป็นคนอย่างไรก็ไม่ทราบ	....ตามความรู้สึก 
เกิดเข้าใจว่า...พระเหล่าน้ีเทศน์ตามต�ารา	ไม่ได้เทศน์ออกจากจิตใจทีแ่ท้จริง	เทศน์ในสิง่ 
ที่ตัวเองยังท�าไม่ได้	ยังไม่ถึง	แต่ท�าไมท่านจึงกล้าเทศน์กล้าสอนคนอื่นในขณะที่ท่าน 
ยงัท�าไม่ได้	ท่านเชือ่หรือว่าจะไม่สอนเขาผิดๆ	ถ้าสอนผิดแล้ว	เขาน�าไปบอกคนอืน่ต่อไป	 
จะท�าให้เข้าใจผิดกันไปหมด

	 เราเลยคิดว่า	คนทีย่งัว่ายน�า้ไม่ข้ามฝ่ัง	ท�าไมถงึไปสอนให้คนอืน่เขาว่ายข้ามได้เล่า	 
เด๋ียวกจ็มน�า้ตายกนัหมดหรอก	ตวัเองควรทีจ่ะหดัว่ายน�า้ข้ามให้ได้ก่อนซ	ิแล้วค่อยไป 
สอนคนอื่น

	 พอฟังเทศน์ได้ไม่กีท่่าน	กก็ลบัไปพกั	ตัง้แต่น้ันมาเลยไม่ค่อยชอบฟังเทศน์คนอืน่ 
มากมายนัก	 ถ้าเรามองดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่า	 เราก็ไม่ฟังเอาด้ือๆ	 เลย....นิสัยน้ีไม่ดี 
เลยนะ

	 คนืน้ัน	เรากลบักฎุคีดิพจิารณาถงึเร่ืองการเทศน์สัง่สอนบคุคลอืน่	ท�าให้เกดิค�ามัน่ 
สัญญาที่ให้ไว้แก่จิตใจเราว่า

	 ๑.	ถ้าเรายังไม่จบกิจ	(พ้นทุกข์)	เราจะไม่เป็นเจ้าอาวาส	หรือสั่งสอนใครก็ตาม	
นอกจากญาต	ิพีน้่อง	คนใกล้ชดิ	เท่าน้ัน....เพราะไม่อยากสอนคนอืน่ผิดๆ	หรือสอนใน 
สิ่งที่ท�าไม่ได้

	 ๒.	ถ้าเรายงัไม่พ้นทกุข์	เราจะไปอยูใ่นป่า	หรือไม่กข็อเขาอยูต่ามวดัอย่างเงียบๆ	
และจะตายอย่างเงียบๆ

	 จะไม่มกีารตัง้วดัอย่างเดด็ขาด	ถ้าเราไม่พ้นทกุข์...	(ความคดิทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ัน)
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	 ต่อมาประมาณต้นเดอืนมีนาคม	เราได้มีโอกาสอ่านหนังสอืมหาสตปัิฏฐาน	๔	ของ
หลวงปู่เทสก์	เทสรังสี	เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ	พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว	เรายิ่งมีความ 
เชือ่มัน่มากเลยว่าการปฏบิตัขิองเราถูกจริตกบัแบบน้ี	อ่านแล้วเราเข้าใจได้ด	ีเพราะว่า 
ก่อนหน้าน้ีไม่นาน	เรามีความคิดจะปฏิบตัแิบบวธิน้ีีอยูใ่นใจ	ซึง่เราไม่เคยศึกษามาจาก
ทีไ่หน	พอได้อ่านจากหนังสอืเล่มน้ีจึงนึกดีใจ	เพราะเราก�าลงัตัง้ใจจะท�าแบบน้ีอยู่พอดี

	 เราลองท�าความสงบแบบใหม่	 (ใหม่ส�าหรับเรา)	 คือ	 การพิจารณากายเข้าสู ่
ความสงบ 

 ปกตใิช้ค�าภาวนาว่า	พทุ-โธ	ดลูมหายใจเข้า-ออก	ต่อมาลองพจิารณากายดู	จิตใจ
เข้าสูค่วามสงบได้โดยง่าย	พจิารณาไปจิตเกดิสลด	มปีีต	ิรวมลงเป็นสมาธไิด้โดยง่าย	 
แต่พอเราลองกลบัมาภาวนาพทุโธดูบ้าง	จิตกร็วมเป็นสมาธเิช่นกนั	เมือ่จิตสงบ	ความ
รู้สึกว่าคล้ายคลึงกันมาก

	 เราลองท�าสมาธสิลบักนัไปสลบักนัมา	พทุโธบ้าง	พจิารณากายดูบ้าง	จิตกส็งบดี	
แต่เกดิมคีวามลงัเลสงสยัขึน้มาว่า	อย่างไหนจะดกีว่ากนัแน่	แต่เรากท็�าทัง้	๒	ลกัษณะ
ในตอนนั้น

	 จนกระทัง่ต่อมาประมาณวนัที	่๒๗	มนีาคม	๒๕๒๒	วนัน้ันเป็นวนัแรม	๑๕	ค�า่	 
เป็นวนัพระ	เราสรงน�า้เสร็จ	๕	โมงเยน็	น่ังสมาธ	ิลองภาวนาพทุโธ	พอจิตสงบ	ลองถอน 
ขึน้มาพจิารณาอสภุะในกายเรา	จิตกส็งบรวมลงไปอกี	เราลองท�าสลบักนัไป	เกดิความ 
ลงัเลสงสยัข้ึนในขณะน้ัน	เราต้องการเลอืกท�าอย่างเดียว	พอน่ังสมาธไิปถงึ	๖	โมงเยน็	 
จะลงไปเดินจงกรมต่อบริเวณข้างกฎุ	ีขณะลงจากกฎุจีะไปทางเดนิจงกรมน้ัน	ใจกนึ็กขึน้ 
อยู่ตลอดเวลาว่า	

 “เราจะรู้ได้อย่างไรหนอว่า การท�าความสงบแบบไหนจะถูกกับจริตของเรา?”

	 เราถามย�้าแล้วย�้าอีกอยู ่ในใจตลอดเวลา	 จนกระทั่งมาหยุดยืนที่ต้นทาง 
เดินจงกรม	ใจก็นึกอีกว่า	
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 “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า กรรมฐานไหนถูกจริตกับเรา?”

	 แล้วเราก็หลับตาลง	พอหลับตาลงในทันใดนั้นเอง	เกิดนิมิตอสุภะเป็นซากศพ
คนตายผู้ชายลอยขึน้มาปรากฏให้เหน็ในจิตตรงหน้าผากด้านซ้ายมอื	ในนิมติน้ันเป็น 
ภาพศพแห้งด�าๆ	คล�้าๆ	เราเพ่งมองดูสักครู่หนึ่ง	อุทานในใจถามตัวเองขึ้นมาว่า	นี่... 
อะไรกันน่ี....เรานึกไปเองหรือเปล่า?....เราแปลกใจทีเ่หน็ภาพนิมติน้ัน เราจึงลมืตาขึน้	 
เดินจงกรมต่อไป	 พอเดินมาถึงกลางทางเดินจงกรม	 เรานึกอย่างไรไม่รู้ในขณะน้ัน	 
เราหยุดอยู่กับที่	เพราะสงสัยในภาพนิมิตที่เกิดขึ้นในครั้งแรกว่าจะเป็นจริงหรือไม่?

	 คราวน้ีเราหลบัตาลงใหม่	นึกอธษิฐานจิตในใจว่า	“ถ้าเรามบีญุบารมีจริงแล้ว และ 
ภาพนิมติทีป่รากฏขึน้แล้วเป็นจริง เราขออธษิฐานว่า ถ้าหากว่าเราจะพ้นทกุข์ในชาตน้ีิ  
ขอกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราจงปรากฏขึ้นมาเถิด”

	 พออธษิฐานจบ	กเ็กดิเหตกุารณ์ผิดปกต	ิคอืปรากฏว่าภาพนิมติซากศพผู้ชายที่
ปรากฏขึน้ในคร้ังแรกน้ัน	ได้ปรากฏขึน้มาอกีครัง้อยูท่างหน้าผากด้านซ้าย	(เหน็ในจิต)	 
เป็นซากศพคนตายแห้งแล้ว	แต่ยังมีเนื้ออยู่	พอนิมิตแรกปรากฏขึ้นแล้ว	นิมิตที่สอง 
กป็รากฏชดัขึน้มาอกี	คือนิมิตซากโครงกระดกูสองโครงปรากฏขึน้มาระหว่างตรงกลาง 
หน้าผาก	มีความรู้สึกว่าโครงหนึ่งสมบูรณ์ทุกส่วน	เป็นโครงของผู้ชาย	อีกโครงหนึ่ง 
นอนทบับนโครงผู้ชายแต่ไม่สมบรูณ์นัก	เป็นลกัษณะนอนเอาศีรษะหนุนบนอกผู้ชาย	 
โครงนี้ความรู้สึกบอกว่าเป็นผู้หญิง	 เราเพ่งมองดูอยู่สักพักหนึ่งก็ลืมตาขึ้น	 แล้วนึก 
แปลกใจถามตวัเองขึน้มาอกีว่า เอ๊ะ....อะไรน่ี.....น่ีเกดิอะไรขึน้....เรานึกไปเองหรือเปล่า 
....ท�าไมจึงเป็นเช่นนี้? 

	 เรายังไม่เชื่อตัวเราเองแม้ว่าเราจะเห็นเป็นคร้ังที่สองก็ตาม....เราคิดว่าเกิดอะไร 
ขึน้หรือน่ี?	เราจึงลมืตาขึน้	แล้วก็เดนิจงกรมต่อไปจนถงึปลายทางเดนิจงกรม	เรากห็ยดุ 
ยืนที่ปลายทางจงกรม	 ถามกับตัวเองว่า....เมื่อกี้น้ีเราตาฝาดไปหรือเปล่า	 เพื่อความ 
แน่ใจในตัวเอง	 คราวนี้เราตั้งสติดีๆ	 (เพื่อป้องกันว่าเราจะนึกไปเองหรือไม่)	 ตั้งสติ 
ให้มั่นคง...
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	 อธษิฐานเป็นคร้ัง	๒	ว่า	“หากสิง่ทีเ่กดิขึน้มาแล้วน้ีเป็นจริง ถ้าเรามบีญุบารมีจริงแล้ว  
จะส�าเร็จในชาตน้ีิจริง ขอให้กรรมฐานทีถู่กกบัจริตนิสยัของข้าพเจ้าจงปรากฏข้ึนเถดิ”

	 พอเราอธษิฐานจิตจบลงเป็นคร้ังที	่๒	ทนัใดน้ันเอง	ภาพนิมติทัง้สองภาพทีเ่คย
ปรากฏขึน้	คอื	ภาพศพผู้ชายแห้ง	๑	และภาพโครงกระดูกสองโครง	๑	กไ็ด้ปรากฏขึน้มา	 
เหมือนคราวที่	 ๑	 และ	 ๒	 พอนิมิตทั้งสองครั้งปรากฏเสร็จ	 ก็เกิดภาพนิมิตที่	 ๓	 
ซึ่งปรากฏขึ้นมาทางด้านขวามือ	นิมิตนี้ปรากฏเป็นภาพศพผู้หญิง	ร่างกายเน่าขึ้นอืด	
พองเละไปทั้งตัว	 ความรู้สึกที่เห็นเป็นภาพเปลือยกาย	 เน่าเฟะ	 ตอนแรกเห็นไม่ชัด	 
ไม่ถนัด	เราเลยก�าหนดเพ่งดูสักครู่หนึ่ง	ก็เห็นภาพนั้นชัดขึ้นในความรู้สึกนั้น	รู้สึกว่า
สภาพศพนี้ขึ้นอืด	 มองดูไม่เห็นหน้าอกผู้หญิงเพราะว่าท้องบวมขึ้นมาเท่ากับหน้าอก	 
จึงปรากฏเป็นแต่เน้ือเน่าเละเท่าน้ัน	ในความรู้สกึ	ก�าหนดจิตลองเอาก้อนหนิโยนลงไป 
ทีศ่พน้ันตรงหน้าอก	ก้อนหนิน้ันจมลงไปในหน้าอก	เหมือนกบัว่าโยนก้อนหนิลงไปใน 
โคลนตมไม่มผิีดเลย	เรามองเหน็รูปร่างชดัเจนพอสมควร	สภาพศพนอนหงาย	ผมยาว	 
ปล่อยผมยาวไว้ข้างบนศีรษะ	เราเพ่งดสูกัครู่หน่ึงกล็มืตาขึน้	และเราก็นึกถงึเหตกุารณ์ 
ที่ปรากฏขึ้นทั้ง	๓	คราวด้วยกันที่เกิดขึ้น	ต้นทางเดินจงกรม	กลางทางเดินจงกรม	
ปลายทางเดินจงกรม	

	 เหตุการณ์ทั้ง	 ๓	 คร้ังน้ีจะเป็นจริงหรือไม่หนอ	 เพื่อความแน่ใจและมั่นใจว่า	 
จะเป็นจริงดังค�าอธิษฐานหรือไม่	สักครู่หนึ่งเราจึงหันหลังกลับมา	(ขณะนั้นยืนอยู่ที่ 
ปลายทางเดินจงกรม)	คราวน้ีเราตัง้สตติัง้จิตใจให้มัน่คงอกีคร้ัง	เพราะต้องการพสิจูน์ 
ความจริงที่ปรากฏมาแล้วว่าจะเป็นจริงหรือไม่	 เราเลยคิดว่าจะลองอธิษฐานใหม่ดู 
อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย	(ครั้งที่	๓)	

	 คร้ังสดุท้ายน้ี	เราตัง้จิตยนืส�ารวมน่ิงอยูท่ีป่ลายทางเดนิจงกรม	แล้วนึกอธษิฐาน
จิตว่า	

 “ขอบารมีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นทีต่ัง้อนัสงูสดุ ถ้าหากว่าเหตกุารณ์
ที่ผ่านมานี้ทั้ง ๓ ครั้ง เป็นความจริงดังที่ปรากฏแล้ว และถ้าลูกมีบุญบารมีพอที่จะ 
ส�าเร็จได้ในชาตน้ีิจริง ขอให้มเีหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงจงปรากฏขึน้กบัลกูด้วยเถดิ  
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ในตอนลงอโุบสถบนโบสถ์ เพือ่เป็นการยนืยนัความจริงทีป่รากฏขึน้แก่ลกูด้วยในค�า่ 
วันนี้” 

	 พอเราอธิษฐานจบแล้ว	 เราก็ก�าหนดสติท�าสมาธิเดินจงกรมต่อไปจนกระทั่ง 
ถึงเวลา	๑๙.๐๐	น.	ได้ยินเสียงระฆังบอกสัญญาณลงอุโบสถ	ในคราวนั้นไม่ทราบ 
เหมอืนกันว่าเราอธษิฐานไปได้อย่างไร	เพราะเราไม่เคยอธษิฐานแบบน้ีมาก่อน	ไม่เคยมี 
ใครแนะน�าเราด้วย	แต่จิตใจนึกอยากอธษิฐานเอง	และพอเราเดินจงกรมต่อไป	เรากล็มื 
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไปสนิทเลยทเีดยีว	ไม่ได้นึกถงึเลย	เพราะว่าเราก�าหนดจิตตดัอารมณ์	 
ให้จิตเป็นสมาธิ	ทรงจิตอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันธรรม

	 พอได้ยนิเสยีงระฆงั	เรากเ็ตรียมตวัไปทีโ่บสถ์เพือ่ลงอุโบสถประมาณ	๑๙.๓๐	น.	 
ท�าวัตรสวดมนต์	ในขณะทีห่ลวงพ่อชาพาพระท�าวตัรสวดมนต์น้ัน	พอสวดมนต์	เรากเ็ร่ิม 
หลบัตาลง	สวดไปได้สกัครู่หน่ึง	เหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันมาก่อนกไ็ด้ปรากฏข้ึน	คอืขณะที ่
สวดมนต์อยูน้ั่น ร่างกายของเราเร่ิมมนี�า้เหลอืงไหลออกมาจากร่างกายเตม็ไปหมด และ 
เป้ือนจีวรทีห่่มด้วย และมีความรู้สกึว่าน�า้เหลอืงทีไ่หลออกจากตวัเราน้ันก�าลงัจะหยด 
ลงเป้ือนพืน้โบสถ์ เรากเ็ลยต้องลมืตาขึน้ และหาทางไม่ให้น�า้เหลอืงหยดเป้ือนพืน้โบสถ์  
พอลมืตาขึน้เท่าน้ันเอง กไ็ม่เหน็น�า้เหลอืงทีไ่หนไหลดงัทีเ่รารู้สกึว่าม ี(แต่ว่าความรู้สกึ 
ความเข้าใจของเราเหมอืนน�า้เหลอืงไหลเยิม้ออกจากร่างกายจริงๆ เลย) เป็นแต่เพยีง 
ความรู้สึกเท่านั้นที่ปรากฏขึ้น 

	 แต่พอเราหลับตาลงไปอีก	สวดมนต์ต่อไป	เราก็มีความรู้สึกว่ามีน�้าเหลืองไหล 
ออกมาอีก	 เราจึงลืมตาขึ้นดู	 แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีน�้าเหลืองไหลดังที่เราเข้าใจ	พอเรา 
หลับตาลงอีกครั้ง	คราวนี้เรานึกมองดูตัวเอง	ก็รู้สึกว่าร่างกายเราเน่า	มีน�้าเหลืองไหล	 
เราจึงก�าหนดสติเพ่งดูบ้าง	ไม่ดูบ้าง	 เราไม่สนใจเท่าไหร่นัก	จนกระทั่งสวดมนต์จบ	
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีจึงได้หายไป	 ในขณะที่สวดมนต์น้ัน	 เราจะก�าหนดดูก็เห็น 
ร่างกายเน่าอยู่ตลอดเวลา	 เหตุการณ์ที่ปรากฏเหมือนกับว่าตัวเราเน่า	 มีน�้าเหลือง 
ไหลเยิ้มจริงๆ	
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	 หลงัจากสวดมนต์จบ	พระก็สวดปาฏิโมกข์	เรากน่ั็งพนมมือฟัง	ระหว่างน้ันเรากเ็ลย 
น่ังนึก	น่ังคิด	พจิารณาว่า.....ท�าไมถงึเกดิความรู้สกึเช่นน้ีแก่เราในขณะสวดมนต์	เราน่ัง 
นึกไปนึกมาจึงนึกขึ้นได้ว่า....

 “คงจะเป็นเพราะว่าเม่ือตอนหวัค�า่เราได้อธษิฐานไว้ว่า ขอให้มเีหตกุารณ์อย่างใด 
อย่างหน่ึงจงปรากฏแก่เราตอนลงอโุบสถเพือ่เป็นการยืนยนัเหตกุารณ์ทีผ่่านมา และกม็ี 
เหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ บนโบสถ์นี้จริงๆ เราลืมไปเสียสนิทเลยว่าเราได้
อธิษฐานไว้”

	 ตัง้แต่วันน้ันมา	เราก็เลยเชือ่ว่า	อสภุกรรมฐาน	เป็นกรรมฐานทีถ่กูกบัจริตของเรา	 
การพิจารณาร่างกายเป็นทางที่ถูกต้อง	

	 ทางด้านจิตใจ	เรามไิด้ยนิดใีนการอธษิฐานจิตของเราเท่าไรนัก	เรามไิด้ตืน่เต้นกบั 
สิง่ทีเ่กดิขึน้เท่าทีค่วรจะเป็น	ถ้าเป็นฆราวาสอยู	่เราคงจะตืน่เต้นหลงตวัเอง	แต่จิตใจเรา 
ขณะน้ันไม่ตืน่เต้นเลย	จิตใจเปลีย่นไปจากเดมิ	เพยีงแต่ว่าสิง่น้ีท�าให้เราเชือ่มัน่มคีวาม 
มัน่ใจในการท�ากรรมฐานของเรามากขึน้	คอื	อสภุกรรมฐาน	เราไม่สงสยัในอสภุกรรมฐาน 
นี้อีกแล้ว

	 เหตุที่เราไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีกับสิ่งที่เกิดข้ึน	 เพราะเราคิดว่า	 ถึงแม้เหตุการณ์ที ่
ปรากฏขึน้น้ีจะเป็นจริงหรือไม่จริงกต็ามท	ีแต่กย็งัอยูอ่กีไกลมากเพราะเป็นอนาคตโน้น	 
เราไม่ควรยินดีในอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

	 หากสิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นความจริงแล้ว	แต่ถ้าเราหยดุท�าความเพยีร	สิง่น้ันจะเป็นจริง 
ได้อย่างไร?	เพราะฉะน้ัน	อนาคตมันยังไม่ถึง	เราไม่ควรหวงั	ไม่ควรห่วง	เราควรจะรีบ 
ปฏิบัติ	ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะถูกต้องที่สุด	ถ้าเราท�าดีที่สุดแล้วในปัจจุบัน	
อนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด	เราถือว่าเราได้ลงมือท�าเต็มก�าลังของเราแล้ว

	 ตัง้แต่น้ันมา	เราหนัมาพจิารณากายเข้าสูค่วามสงบ	คอืพจิารณาร่างกายให้เหน็เป็น 
อสภุะ	เม่ือจิตเหน็อสภุะ	จิตกจ็ะสลด	วางความยดึถอืร่างกาย	จิตกจ็ะรวมลงเป็นสมาธิ
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	 บางครัง้ก็มาก�าหนดจิต	คอืไม่ดลูมหายใจ	ก�าหนดจิตให้สงบลงไปเลย	จิตคดิอะไร 
กใ็ห้รู้ตวั	พจิารณาความไม่เทีย่ง	จนกว่าจิตจะหยดุน่ิงสงบลง	เราจะท�าสมาธสิลบักนั	คอื	 
ก�าหนดจิตบ้าง	ก�าหนดพิจารณาอสุภะบ้าง

	 ระยะต้นเดือนเมษายน	เราไปฉันในบ้าน	เราก็ฝึกก�าหนดให้ญาติโยมและพระ 
เป็นอสภุะไปตามปกต	ิบางคราวเม่ือเวลาอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง	เราเดนิจงกรมอยู่	พอจิต 
สงบลง	หลายครัง้ปรากฏมคีวามรู้สึกว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปเอง	กลายเป็น
ซากศพเดินได้	 เราก็ก�าหนดสติดูเฉยๆ	 ในระยะนั้นเรายังไม่ช�านาญในการพิจารณา
เท่าใดนัก	(แต่เห็นสภาวธรรมอสุภกรรมฐานบ่อยๆ)	

	 วนัที	่๑๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๒	เป็นวนัสงกรานต์	มกีารท�าบญุตกับาตรอนัเป็น 
ประเพณีของชาวไทยอันดีงาม	ทางอ�าเภอวารินช�าราบ	ได้นิมนต์ให้พระตามวัดต่างๆ	
รวมถงึวดัหนองป่าพง	ให้ไปรับบณิฑบาต	ณ	สนามเทศบาลวารินช�าราบ	มพีระไปร่วม 
บณิฑบาตจ�านวนมาก	มญีาตโิยมไปใส่บาตรจ�านวนมาก	พระจากวดัหนองป่าพงและ 
วัดต่างๆ	ได้ไปน่ังคอยเวลาบณิฑบาต	ณ	ศาลาทีจั่ดไว้	ในระหว่างน้ันมีคนมารอใส่บาตร 
เป็นจ�านวนมาก	เราก็มองดูคนเหล่านั้น	มองไปรอบๆ	บริเวณเห็นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก	 
ท�าให้เราเกดิความรู้สกึภมิูใจในศาสนาของพระพทุธองค์	เหน็ศรัทธาญาตโิยมแล้วเกดิ 
ความอิ่มใจสบายใจไปด้วยว่าคนไทยนับถือศาสนาพุทธมาก	 ในขณะที่เรามองดู
ญาติโยม	 เราก็ก�าหนดดูจิตตัวเองว่าจิตใจเป็นเช่นไร	 ก็เห็นว่าท�าไมเมื่อเราเห็นคน 
ต้องเกิดความยนิดียนิร้ายด้วย	จริงอยูไ่ม่เกดิราคะ	แต่ว่าจิตเราต้องเป็นแบบน้ี	ต้องตก 
อยู่ในทางสองฝั่ง	คือ	ความยินดี	ความยินร้าย	เราคิดว่าจิตแบบนี้เป็นจิตที่ล�าเอียง	 
เป็นจิตที่ผิด	จิตที่ถูกต้องควรจะไม่ยินดียินร้ายซิถึงจะถูก	คือจิตเป็นกลางๆ	เราเลย 
หลบัตาลง	ส�ารวมจิตท�าสมาธ	ิท�าจิตให้สงบ	แล้วก�าหนดภาพคนทีป่รากฏอยูเ่บือ้งหน้า 
ขึน้มาในจิต	แล้วถามเข้าไปในจิตว่า	“สภาพทีแ่ท้จริงของฝูงชนพวกน้ีเป็นเช่นไรหนอ?”  
ก็ปรากฏภาพนิมิตเปลี่ยนแปลงไป	เห็นฝูงชนทั้งหมด	โต๊ะที่วางสิ่งของทั่วบริเวณงาน 
พงัทลายลง	(เหน็เป็นสภาพค่อยๆ	เสือ่มลง)	ฝูงชนกก็ลายเป็นซากศพ	เน่าบ้าง	แห้งบ้าง	 
เสือ่มลงทกุขณะไป	เราก็เลยย้อนถามในจิตต่อไปว่า	“ทีส่ดุของคนพวกน้ีเป็นเช่นไรหนอ?”  
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ภาพนิมิตก็เปลี่ยนไปอีก	 ปรากฏว่าภาพอสุภะของฝูงชนน้ันเสื่อมสภาพลงจนกลาย 
เป็นดินกองลงกบัพืน้	กลายเป็นธาตดิุน	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	ไปจนหมดสิน้	รวมทัง้ 
วตัถุสิง่ของในบริเวณน้ันพงัทลายกลายเป็นธาตทุัง้หมด	ก�าแพงสนามเทศบาลกพ็งัลง	
และเกดิมีลมพดัผ่านเข้ามาในบริเวณน้ัน	ท�าให้เหน็ว่าในทีน้ั่นไม่มอีะไร	มแีต่ความว่าง	 
คน	สิ่งของ	ไม่มีแล้ว	มีแต่พื้นดิน	ฝุ่น	และลม	เท่านั้นที่ปรากฏ

	 พอเกดินิมิตเช่นน้ีแล้ว	เราก็ถามตวัเองอกีว่า “สภาพเดมิ สภาพปรุงแต่ง เป็นเช่นไร?”  
กป็รากฏเกิดการรวมตวักนัของธาต	ุกลายเป็นฝูงชน	และสิง่ของ	โต๊ะ	กลบัคืนสูส่ภาพเดิม	 
พอเราออกจากสมาธ	ิลมืตามองดูฝูงชนใหม่	จิตใจตกอยูใ่นสภาพวางเฉย	ไม่มีความ
ยนิด	ียนิร้าย	ต่อคนทีม่องเหน็เหมือนคราวแรก	แต่จิตใจรู้สกึเบกิบาน	วางเป็นกลางๆ	
และมีความรู้สึกขึ้นในจิตว่า	สภาพจิตที่บริสุทธิ์ที่ถึงที่สุดแล้วควรจะเป็นเช่นนี้	คือไม่ 
ยนิด	ียินร้าย	ในวนัน้ันพอได้เวลาบณิฑบาต	เดนิรับบาตรเหมอืนไม่มคีนอยูใ่นบริเวณน้ัน	 
(เป็นความรู้สึก)	

	 ประมาณวันที	่๒๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๒	เราและหมู่คณะรวม	๓	รูป	มากจินิมนต์ 
ทีก่รุงเทพฯ	หลงักจินิมนต์มเีวลาว่าง	เพ่ือนพระชวนเราไปดผู่าศพทีโ่รงพยาบาลศริิราช	 
วนัน้ันมกีารผ่า	๓	ศพ	ผู้ชาย	๒	ผู้หญงิ	๑	ศพผู้หญงิตายมา	๒-๓	วนัแล้ว	ร่างกายบวม
ขึน้เลก็น้อย	เราพิจารณาดูศพผู้หญงิคนน้ันกรู้็สกึประหลาดใจ	เพราะรู้สกึเหมอืนกบัว่า 
เคยเหน็ศพผู้หญงิคนน้ีทีไ่หนมาก่อน	จ�าได้ว่าศพน้ีเหมอืนกบัทีเ่ราเหน็ในนิมติตอนเรา
อธษิฐานในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา	ลกัษณะรูปร่างเหมอืนทีเ่ราเคยเหน็ในนิมิต	แต่ศพน้ี 
ยังไม่เน่าเท่าในนิมิตแค่นั้นเอง	ถ้าศพนี้เน่ากว่านี้คงมีสภาพเหมือนกัน	

	 เรามองดเูจ้าหน้าทีผ่่าศพ	จิตใจปกต	ิไม่กลวั	ไม่ตืน่เต้น	รู้สกึเฉยๆ	ดจูะจืดชืดไป 
เสยีด้วย	เพราะว่าเราเหน็นิมิตอสภุะบ่อย	เลยรู้สกึธรรมดา	คดิว่าสูนิ้มิตอสภุะทีเ่ราเหน็ 
ไม่ได้เลย	พอเราเดินออกจากห้องผ่าศพ	จิตรู้สกึแปลกไป	รู้สกึว่าจิตมกี�าลงัมาก	มองเหน็ 
อะไรว่างไปหมดทั้งๆ	 ที่มีคนเดินผ่านไปมามากมาย	 พอเดินออกจากโรงพยาบาล	 
เหน็มรีถวิง่ไปมามาก	ตกึรามบ้านช่องมากมาย	รู้สกึอยากจะเดนิผ่านตกึ	ผ่านคน	ผ่านรถ	 
ทะลเุข้าไปเลย	ไม่อยากหลบวตัถตุ่างๆ	มองเหมือนไม่มีอะไรเกะกะ	แต่เรากต็ัง้สตดิอูยู่	 
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เป็นเช่นน้ีประมาณ	๓-๔	ชัว่โมง	(สภาวธรรมทีป่รากฏขึน้น้ี	หมายถงึจิตเหน็ความเป็นธาตุ	 
ทะลุถึงความว่าง	จนเป็นอากาศธาตุ)

	 ระยะที่พักอยู่ในบ้านที่พักสงฆ์นั้น	มองดูญาติโยมที่มาสนทนาด้วยมีความรู้สึก 
แปลกไป	 คือรู้สึกว่าคนเหล่าน้ีเหมือนก้อนอะไรก้อนหน่ึงมาตั้งไว้	 มองดูสภาพ 
เหมอืนกันหมด	แล้วมเีสยีงออกมาจากวตัถน้ัุนเวลาพดู	ดเูหมอืนว่าร่างกายของเขาน้ัน 
เป็นแต่เพยีงก้อนธาตเุท่าน้ัน	จิตใจเราค่อยๆ	ปรับไปเองโดยอัตโนมตั	ิปรับจากการมอง
เหน็ก้อนธาตขุองคนทีน่ั่งอยู	่ร่างกายไม่เท่ากนั	แต่จิตทีป่รับสภาพให้วตัถน้ัุนเป็นสภาพ
เท่ากันหมด	เหมือนกับร่างกายญาติโยมที่มาสนทนาด้วยนั้นไม่มีชีวิต	 เป็นก้อนธาตุ 
เท่าน้ัน	ระยะน้ันรู้สกึเบือ่คนมากทีส่ดุ	อยากจะกลบัวดั	ทกุๆ	อย่างทีเ่กดิข้ึนรู้ได้เฉพาะ 
ตัวเองจริงๆ	เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาเอง	

	 ต่อจากนั้นได้เดินทางมาพักที่วัดบึงลัฏฐิวัน	๒-๓	วัน	ก่อนกลับวัดหนองป่าพง	
วนัหน่ึงตอนเย็นประมาณ	๖	โมงเย็น	เสยีงระฆงัท�าวตัรเย็น	ฝนตกปรอยๆ	ยงัไม่ค่อยมี 
พระมาที่ศาลา	เราก็เข้าไปนั่งสมาธิ	รอท�าวัตรเย็น	พอนั่งไปได้สักครู่หนึ่ง	จิตรวมลง	 
ปรากฏเห็นนิมิตว่าร่างกายของเราเร่ิมกลายเป็นทองค�าผสมกับเน้ือเรา	 เราเห็นว่า 
เป็นนิมิต	 เราก็ไม่สนใจ	 เราคิดว่าจะข้ามนิมิตนี้ให้ได้	 เราเลยถอนสมาธิขึ้นมาใหม่	
ก�าหนดจิตรวมลงไปอกี	คราวน้ีกไ็ปตดิอยูท่ีเ่ดิมอกี	รู้สกึว่าร่างกายเรา	แขน	ขา	กลายเป็น 
ทองค�าไปหมด	มองไม่เหน็เน้ือเดมิเลย	เรากไ็ม่อยากจะสนใจ	เลยถอนสมาธขิึน้มาใหม่	 
แล้วก�าหนดจิตรวมลงไปอกีคร้ังหน่ึง	คราวน้ีปรากฏว่า......ร่างกายเราทีน่ั่งสมาธอิยูน้ั่น	 
กลบักลายเป็นทองค�าไปทัง้ตวัเลย	เหลอืงอร่ามไปหมดทัง้ตวั	เราเลยเพ่งดู	เพราะนิมิต 
ไม่หาย	ปรากฏว่าร่างกายกลายเป็นทองค�าเหลอืงอร่ามสวยงามมาก	มเีปลวปรากฏอยู่ 
บนศรีษะเหมอืนพระพุทธรูป	เราก�าหนดมองดสูกัครู่หน่ึง	กอ็อกจากสมาธ	ิได้ยนิเสยีง 
ระฆังท�าวัตร	 พระเณรเข้ามารวมกันมากแล้ว	 เริ่มท�าวัตรเย็น	 พอเราออกจากสมาธิ	 
เราก็พิจารณาว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมา	เกิดขึ้นแล้วดับไป	ไม่มีตัวตน	ไม่ควรถือมั่น	
แล้วเราก็ก�าหนดสติโดยไม่สนใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้นในคราวนั้นอีก
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	 จนกระทั่งกลับมาวัดหนองป่าพงแล้ว	ประมาณ	๒	อาทิตย์ผ่านไป	บางวันเรา 
ก�าหนดดูร่างกายเรา	 เราก็จะเห็นว่าตัวเรากลายเป็นทองค�าไปทั้งตัว	 ไม่ว่าเราจะเดิน	
นั่งสมาธิ	หรือ	นอน	ยืน	ก็ปรากฏว่าเห็นตัวเราเป็นทองค�าตลอดเวลา	เวลาเดินก็ดู 
เหมอืนพระพทุธรูปเดิน	เวลาน่ังกเ็หมอืนพระพทุธรูปน่ังสมาธ	ิเราก�าหนดดบู้างไม่ดบู้าง	 
เป็นเช่นน้ันประมาณ	 ๔๕	 วัน	 ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนมิถุนายน	 
เราไม่เห็นว่าเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา	เราเลยไม่สนใจ

	 ต้นเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	บางคร้ังเราเดนิจงกรมอยูบ่นกฎุทีีพ่กั	พอจิต 
สงบลง	ปรากฏว่าร่างกายเราค่อยๆ	เปลีย่นแปลงไป	ค่อยๆ	แก่ไป	จนกระทัง่อายปุระมาณ	 
๘๐	ปี	แล้วเหลอืแต่กระดูกเดินได้	กุฎีก็พงัทลายลงพร้อมทัง้ตวัเรา	เราตัง้สตดิสูภาวธรรม 
นั้นเฉยๆ	

	 บางวันเรานอนก�าหนดภาวนาอยูบ่นกฎีุ	เหน็นิมิต	ป่า	ภเูขา	ไร่ข้าวโพด	ความรู้สกึ 
เหมอืนว่าเราเข้าไปอยูใ่นบริเวณน้ัน	รู้สกึว่าอากาศเยน็สบายด	ีพอออกจากสมาธ	ิเรากไ็ม่ 
สนใจในนิมิตนั้นอีก

 สรุปในพรรษา ๑	 ที่ผ่านมาน้ัน	 เราพยายามท�าจิตให้อยู่ในปัจจุบันมากที่สุด	 
จนกระทั่งรู้จักสภาวะที่จิตแยกกับอารมณ์ได้พอสมควร	 การก�าหนดอสุภะเป็นไปได้
อย่างคล่องแคล่วพอสมควร	การภาวนา	เราเน้นการแก้ทกุข์ทีจิ่ต	ถ้าจิตมีทกุข์	เรากจ็ะ 
หาอบุายแก้ไขโดยเร็วทีส่ดุ	พยายามมสีตอิยูใ่นปัจจุบนัเท่าทีจ่ะท�าได้	เร่ืองสตรีเพศ	มไิด้ 
เป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับเราเลย	ไม่เป็นกงัวล	สบายมาก	แต่เรากไ็ม่ประมาท	เราพยายาม 
รักษาสตใิห้มาก	เพราะเชือ่ว่า “สต ิเป็นทางสายเอก”	การน่ังสมาธน้ัิน	เมือ่เกิดมสีภาวธรรม 
อะไรเกิดขึน้ในขณะทีจิ่ตสงบน้ัน	พอออกจากสมาธแิล้ว	เรากพ็จิารณาให้เหน็ว่า	สิง่ที่ 
เกดิขึน้เป็นเพยีงสภาวธรรมเท่าน้ัน เกิดขึน้แล้วกด็บัไป ไม่มตีวัตน เพราะว่าเป็นอดตี 
ไปแล้ว	พอพจิารณาเสร็จ	เรากอ็อกจากสมาธ	ิก�าหนดสตใิห้อยูกั่บปัจจุบนัต่อไป	ท�าเช่นน้ี 
ทุกครั้งไป
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	 เราค�านึงถึงปัจจุบันมาก	ในการท�าสมาธิ	ถ้าเกิดสภาวธรรมขึ้น	เป็นเหตุและผล 
ทีเ่กดิจากสภาวธรรม	เวลาออกจากสมาธ	ิอยูใ่นอารมณ์ปัจจุบนัจะมผีลเป็นเช่นไร?....	 
เราจะพิจารณาดูปัจจุบันเป็นส�าคัญ	 ถ้าสภาวธรรมที่เกิดในขณะน่ังสมาธิเป็นเหตุให ้
เมือ่ออกจากสมาธแิล้วอยูใ่นสภาพปกต	ิคอือยูใ่นปัจจุบนั	มผีลท�าให้เกดิความเบือ่หน่าย	 
คลายจากความยึดถือตัวตน	 คลายจากราคะ	 ความก�าหนัด	 คลายจากความโลภ	 
ความโกรธ	 ความหลงได้	 เราจึงถือว่าถูกต้อง	 แต่ถ้าสภาวธรรมใดที่เกิดขึ้นเวลานั่ง 
สมาธิแล้ว	พอออกมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว	ไม่ปรากฏความเบื่อหน่ายในร่างกายเรา	 
ไม่ท�าให้คลายความยึดถือตวัตนแล้ว	เราถอืว่ายงัไม่ถกู	เราจะไม่สนใจในสภาวธรรมน้ัน	 
เพราะว่าถ้าเราไปสนใจในสภาวธรรมอนัไม่เป็นเหตทุีจ่ะยงัความเบือ่หน่ายแล้ว	แทนที่
จะเป็นการคลายจากความยึดถือ	อาจจะท�าให้เราหลงในสภาวธรรมได้

	 เหตุการณ์หรือสภาวธรรมอะไรต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนน้ันที่เรามิได้กล่าวถึงก็เพราะว่า	 
เหน็ว่าไม่ส�าคญัอะไรนัก	จึงมไิด้พดูให้ละเอยีด	บางคร้ังเราน่ังสมาธเิกดิปีต	ิเกดิอาการ
หลายๆ	อย่างขึน้	แต่เราไม่สนใจ	บางคร้ังน่ังสมาธเิกดิร่างกายเบา	เยน็กาย	เยน็ใจ	ร่างกาย 
ขยายออกกว้างขึ้นจนกระทั่งเนื้อตัวละลายไปกับอากาศ	เหลืออยู่แต่ความว่าง	มีแต่ 
ความรู้ปรากฏอยูอ่ย่างเดยีว	เป็นอยูเ่ช่นน้ีบ่อยๆ	คร้ัง	บางคร้ังเหน็พระพทุธรูปและอะไร 
ต่างๆ	หลายอย่าง	แต่พอออกจากสมาธแิล้ว	ไม่เป็นเหตใุห้เกดิความเบือ่หน่ายในร่างกาย	 
เราก็จะไม่สนใจในสภาวธรรรมนั้น

	 ในระยะที่อยู่วัดหนองป่าพง	 เกิดนิมิตอสุภะมาก	พอปรากฏนิมิตอสุภะ	 เราก็
พิจารณานิมิตภายนอกน้ันแล้วน้อมเข้ามาดูตัวเราเอง	 ก�าหนดร่างกายให้เหมือนกับ
สภาวะในนิมิตที่เราเห็นน้ัน	 แล้วจิตก็สงบรวมลงเป็นสมาธิ	 พอออกจากสมาธิแล้ว	
ปรากฏว่ามผีลท�าให้เกดิความเบือ่หน่าย	คลายจากความก�าหนัด	คลายจากความยดึถอื 
ในกายตน	เป็นผลท�าให้มานะทฏิฐลิดลงไปได้บ้าง	แบบน้ีเราคดิว่าถกูทาง	เราจึงพยายาม 
พิจารณาร่างกายบ่อยๆ

	 ภาพนิมิตเม่ือเกิดขึน้แล้ว	ต้องไม่หลงเข้าไปยดึเอาภาพนิมติน้ันขึน้มาเป็นของตน 
จริงจัง	เหน็ภาพนิมติเป็นสกัแต่ว่าเหน็ภาพนิมิตพอเป็นเคร่ืองใช้อยู่เท่าน้ัน	แล้วกป็ล่อย
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วางเสีย	ภาพนิมิตนอกจากจะเป็นอุปกิเลสเครื่องปกปิดปัญญาแล้ว	ยังเป็นอุปสรรค 
แก่การเจริญวิปัสสนาอีกด้วย

	 การปฏบิตัขิองเราในพรรษา	๑	น้ี	เป็นไปแบบเรียบๆ	จิตใจมีแต่ความสบาย	ไม่มี 
ความล�าบากในการปฏิบัติ	ปฏิบัติไปได้ง่ายๆ	และรวดเร็ว	มีแต่จิตใจเบิกบานในการ
ประพฤติปฏิบัติในเพศสมณะ	

	 การบวชเป็นพระเหมือนอยูค่นละส่วนหรือคนละโลกกบัฆราวาสเลย	ต้องอดทน 
มากพอสมควร	แต่กไ็ด้รับความสงบ....อนัเกดิจากธรรมเป็นทีป่รากฏให้เหน็อยูใ่นจิตใจ	 
น�าสุขมาให้แทน.......

	 บางครั้งเราเดินจงกรมอยู่	 เราพิจารณาถึงสภาพที่เรามาอยู่ในเพศสมณะนี้แล้ว	
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราน้ีก็เป็นผู้โชคดีคนหน่ึงทีเดียวนะที่ไม่ทราบว่าหลุดรอดเข้ามาได้ 
อย่างไร	 เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วในขณะน้ี	 ช่างน่าสงสารคนทั้งหลายที่ยังหลง	 
ยังเพลดิเพลนิอยูใ่นสิง่ทีเ่ขานึกว่าเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุของเขาแล้ว	คอืการเทีย่วสนุกสนาน	
เพลดิเพลนิในกามคุณ	๕	ทัง้ทีค่วามตายก�าลงัคบืคลานตดิตามมาข้างหลงัของพวกเขาอยู่	 
กิเลสตัณหานี้ส�าคัญนัก	น่าสงสารคนทั้งหลายจริงๆ

 ข้อปฏิบัติส่วนตัวของเรา

	 ๑.	ระวังเรื่องการฉัน

	 ๒.	อย่าประมาท...ในการนอน

	 ๓.	อย่าประมาท....ในการท�าความเพียร

	 ๔.	อย่าลืมสติ....ในการพูด

	 ทั้ง	๔	อย่าง	มีสติเป็นแม่ทัพใหญ่
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 เราชอบเตือนสติตัวเราเองดังนี้

	 ๑.	ไม่หลง.....เมื่อเกิดอะไรขึ้น

	 ๒.	ไม่เที่ยง.....ทุกสิ่งไม่แน่นอน

	 ๓.	ไม่ประมาท.....ในทุกๆ	อย่าง

	 ๔.	ไม่โอ้อวด.....เพราะเป็นกิเลส

	 ๕.	ไม่ยกตนข่มท่าน.....เพราะไม่มีใครที่ได้ยินแล้วจะชอบ

	 ๖.	 ไม่เพ่งโทษผู้อื่น.....เพราะการเพ่งโทษไม่ใช่หน้าที่ของเรา	 เราต้องการช�าระ
จิตเรา

	 ๗.	ความเป็นผู้รู้จักประมาณในทุกๆ	อย่าง	(ทางสายกลาง)

	 ๘.	การท�าความเพียร	อย่าเอาใจเป็นใหญ่	ต้องค�านึงถึงร่างกายด้วย

	 ๙.	ถ้ารู้ในสิง่ทีไ่ม่เคยรู้	ต้องใช้เป็นเคร่ืองมอืในการพจิารณาให้ยิง่ขึน้ไป	มใิห้ถอื 
เป็นของจริง

	 วนัที	่๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	เราขอไปจ�าพรรษาทีว่ดัป่าโนนสวรรค์	เราเดนิทาง 
ไปถึงที่นั่นประมาณ	๑๘.๐๐	น.	พอตอนเช้าออกบิณฑบาต	เรารู้สึกว่านิมิตที่ปรากฏ
ให้ทราบมาก่อนหน้านี้	คือที่อ�าเภอน�้ายืนนั่นเอง
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พรรษำที่ ๒ 

วัดป่าโนนสวรรค์	ต.ศรีวิเชียร	อ.น�้ายืน	จ.อุบลราชธานี

	 วันที	่๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	เป็นวนัเข้าพรรษา	วดัป่าโนนสวรรค์	มพีืน้ที	่ 
ประมาณ	๑๘๕	ไร่	มีต้นไม้ร่มรื่นพอสมควร	สถานที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆ	อยู่ห่างจาก 
ตวัอ�าเภอ	๒	กม.	มพีระจ�าพรรษา	๕	รูป	สามเณร	๓	รูป	ท่านอาจารย์หนูแดง	ธมมฺทโีป	 
เป็นประธานสงฆ์	สถานที่เหมาะแก่การภาวนาพอสมควร	อากาศเย็นสบาย	เราได้มา 
จ�าพรรษาที่นี่ประมาณ	๔	เดือน	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	

	 ในระหว่างพรรษา	ทางวดัมกีารปรับปรุงท�าทางเดนิภายในวดั	ขดุดนิ	ถมที	่เพือ่ท�า 
ห้องสขุา	มกีจิการงานพอสมควร	พรรษาน้ีมีงานเกอืบตลอดพรรษา	เลยท�าความเพยีร 
ไม่ได้เต็มที่นักเนื่องจากท�างาน	ร่างกายอ่อนเพลีย	เป็นเหตุให้นั่งสมาธิดีบ้างไม่ดีบ้าง	 
ท�าสมาธิบางครั้งก็สงบ	บางครั้งก็ไม่สงบ	เรามาพิจารณาว่าท�าไมเวลานั่งสมาธิจิตสงบ	 
เรามีความยินดี	ถ้าจิตไม่สงบ	เราไม่ยินดี	คิดว่าแบบนี้ผิดแน่แล้ว

	 พอระยะกลางพรรษา	 เราเลยพยายามปรับจิตไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาน่ังสมาธิ	
คือไม่ให้จิตเกิดความพอใจหรือไม่พอใจในการน่ังสมาธิ	 เวลาจิตสงบหรือไม่สงบ	 
เราพยายามท�าจิตใจให้เป็นปกต	ิเป็นกลางๆ	จนกระทัง่เราสามารถปรับจิตไม่ให้ยนิด	ี
ยนิร้ายในความสงบได้	ไม่ว่าจะน่ังสมาธสิงบหรือไม่สงบกต็าม	จิตกเ็ป็นปกตดีิ	เราคดิว่า	 
แบบนี้จึงจะวางจิตได้ถูกต้อง	
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	 ในพรรษาน้ีเราเดนิจงกรมมากกว่าน่ังสมาธ	ิแต่จิตใจเราก็มีความสบายอยูเ่สมอ	
เวลาเราขีเ้กยีจท�าความเพยีรเมือ่ไหร่	กจ็ะมสีิง่ใดสิง่หน่ึงมาเตอืนให้ขยนัขึน้ทกุคร้ังไป	
บางครั้งก็เป็นนิมิตในฝันให้รู้ว่าเราก�าลังขี้เกียจ	เราก�าลังประมาทไปแล้ว	ท�าให้เรารีบ
ปรารภความเพียรมากยิ่งขึ้น	มีอยู่หลายๆ	ครั้งในพรรษานี้เช่นเดียวกันกับพรรษา	๑	
กม็นิีมติมาเตอืนให้ท�าความเพยีรอยูเ่สมอเมือ่เราหย่อนความเพยีรเกนิไป	ในพรรษาน้ี 
เราได้พจิารณาเร่ืองต่างๆ	หลายเร่ืองเกีย่วกบันิสยัปัจจัยวาสนาบารมขีองแต่ละคนน้ัน	 
ไม่เหมือนกันจริงๆ	ได้เข้าใจถงึเร่ืองการบวชพระว่าพระแต่ละรูปมจุีดมุง่หมายในการ
บวชไม่เหมอืนกนัเลย	ทราบถงึว่าพระน้ีมหีลายประเภท	เราได้เหน็ถงึความประมาทใน 
การที่ไม่รีบเร่งในการท�าความเพียรเพื่อออกจากกองทุกข์	 รู้สึกว่าประมาทกันมาก	 
พอออกพรรษาเสร็จงานกฐิน	เราก็เดินทางเข้าวัดหนองป่าพง	ขออนุญาตหลวงพ่อชา	 
เดินทางไปกับเพื่อนพระไปภาวนาที่ป่าช้าหนองแก้ว	

	 ป่าช้าหนองแก้ว	อยูท่ีอ่�าเภอกนัทรารมย์	จังหวดัศรีสะเกษ	หลวงพ่ออนุญาตให้ 
ไปได้	๒	เดือน	ให้กลบัวดัในเดือนมกราคม	๒๕๒๓	แต่ต่อมามเีหตกุารณ์เปลีย่นแปลง
หลายอย่าง	ท�าให้เราและเพือ่นพระไม่ได้ไปป่าช้าหนองแก้ว	แต่ได้เดนิทางไปทีเ่ขาเขยีว 
จังหวัดชลบุรีแทน

	 เดอืนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๒	เราและพระเพือ่นได้ไปพกัภาวนาทีว่ดัเขาฉลาก	 
จังหวดัชลบรีุ	ประมาณ	๒๐	วนั	โดยมข้ีอตกลงว่าจะผลดักนัขึน้ไปภาวนาบนเขาเขยีว	
เหตทุีต้่องผลดักนัขึน้ไปน้ันเพราะมนี�า้ใช้จ�ากดั	โดยเพือ่นได้ข้ึนไปก่อน	ส่วนเราพกัท�า 
ความเพียรอยู่ที่เขาฉลาก	ระหว่างที่พักภาวนาอยู่ที่วัดเขาฉลาก	ได้ปรารภความเพียร 
ดมีาก	ได้พจิารณาก�าหนดอสภุกรรมฐานได้ดพีอสมควร	ในระหว่างพรรษา	๒	ทีว่ดัป่า 
โนนสวรรค์	มงีานมาก	เราเลยไม่ค่อยได้พจิารณาอสภุกรรมฐาน	เราเพยีงแต่ท�าสมาธ ิ
รักษาสติควบคุมอารมณ์ให้รู้เท่าทัน	 เรามาเร่งความเพียรใหม่ตอนมาพักภาวนาที ่
วัดเขาฉลากน้ี	ระหว่างน้ันเราพจิารณาอสภุกรรมฐานของเรา	เรากท็ราบว่าอสภุกรรมฐาน 
ทัง้	๑๐	กอง	ได้ปรากฏแก่เราจนครบหมดแล้ว	คราวน้ีเราพจิารณารู้ชดัแก่ใจว่า	การก�าหนด 
นิมิตอสุภกรรมฐานภายนอกนั้น	คือก�าหนดให้คนอื่นเป็นอสุภะนั้น	คงไม่จ�าเป็นนัก	 
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เพราะเรารู้สึกเฉยๆ	เมื่อพบหรือเห็นสตรีเพศ	เมื่อตาเห็นรูป	ไม่เกิดความยินดีในรูป	 
เราจึงคิดว่าเม่ือไม่เกิดความยนิดใีนรูป	เรากค็วรจะปล่อยตามธรรมชาต	ิคอืมองดเูฉยๆ	 
ไม่ต้องก�าหนด	แต่เราพิจารณาเหน็ว่าควรแต่จะก�าหนดอสภุะภายในตวัเราอย่างเดยีว
เท่าน้ันพอ	เรามคีวามเชือ่มัน่ว่าถ้าเหน็ชดัในกายเรา	คนอืน่กค็งจะเหมอืนๆ	กนั	เราเลย 
คดิว่าตัง้แต่บดัน้ีเป็นต้นไป	เราจะไม่เสยีเวลาพจิารณาของภายนอกอกีต่อไปแล้ว	เราจะ 
พจิารณาเข้ามาภายใน	พจิารณาให้เหน็อสภุะในกายตน	เรารู้สกึว่าการพจิารณาภายนอกน้ัน	 
เราพจิารณามามากพอสมควรแล้ว	ตัง้แต่น้ีไปคงไม่จ�าเป็นนัก	เมือ่มองเหน็รูป	จิตใจเรา 
เฉยๆ	เป็นปกต	ิไม่มปัีญหาแล้ว	เรากไ็ม่ควรจะไปยุง่ไปแก้ไข	ควรทีจ่ะรวมก�าลงัจัดการ 
แต่ภายในอย่างเดียวก็จะดีกว่า	

 วันหนึ่งเราเดินจงกรมในตอนบ่าย เราพิจารณาร่างกายให้เห็นอสุภะในกายตน  
จิตปล่อยวางความยึดม่ันถือมั่นในกายตน รู้สึกว่าอารมณ์ความโลภน้อยลงไปอีก 
ความโกรธเบาบางขึน้อกี ความยนิดีในกามทัง้หลายกน้็อยลงไปอกี ความยึดมัน่ถอืมัน่ 
ในตัวตนก็น้อยลง จิตทราบว่าละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปกว่าเดิม

	 หลังจากนั้นไม่นาน	หลวงพ่อชาให้พระมาตามพระเพื่อนกลับไปช่วยงานแผนก 
ทะเบียน	เราทั้งหมดเลยต้องเดินทางออกจากเขาฉลาก	จ.ชลบุรี	ส่งพระท่านกลับวัด 
หนองป่าพงแล้ว	พระเพือ่นอกีรูปจึงชวนเราไปภาวนาทีว่ดัป่าศรีมงคล	ทีท่่านเคยจ�าพรรษา	 
เราตกลงใจทีจ่ะเดนิทางไปวเิวกภาวนาทีว่ดัป่าศรีมงคล	อ.ส�าโรง	จ.อบุลราชธานี	ท่านว่า 
ทีว่ดัเป็นป่ามเีน้ือที	่๒๐๐	กว่าไร่	มแีม่น�า้ล้อมรอบ	สถานทีเ่งียบสงบดมีาก	และทีส่�าคญั 
ที่สุด....ไม่มีงานก่อสร้าง	เราเลยตกลงใจที่จะไปวัดป่าศรีมงคลกับท่าน

	 ก่อนจะเดินทางขึน้อบุลน้ัน	เราและพระเพือ่นได้เดนิทางไปพกัทีบ้่านไผ่	จ.ขอนแก่น	 
แวะกราบหลวงปู่บุญหนา	(ลูกศิษย์หลวงปู่ขาว)	พักอยู่กับท่าน	๒-๓	คืน	มีคณะ 
ญาตโิยมไปส่ง	ต่อจากน้ันจึงเดนิทางไปจังหวดัอบุลราชธานี	ไปพกัภาวนาทีว่ดัป่าศรีมงคล	 
ประมาณต้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	พักอยู่ประมาณ	๒๐	วัน	

	 ในขณะที่พักภาวนาที่วัดป่าศรีมงคลน้ัน	 การท�าความเพียรก็เป็นไปตามปกต	ิ 
สถานที่ดีพอสมควร	 การท�าความเพียรก็ดีไปด้วย	 แต่ปีน้ีอากาศหนาวกว่าทุกป	ี 
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ในระหว่างทีพ่กัอยูท่ีน่ี่	เราเกอืบถกูควายขวดิทีห่มูบ้่านทีไ่ปบณิฑบาต...วนัน้ันเป็นวนัที	่ 
๑๙	ธนัวาคม	๒๕๒๒	ปกตเิราจะไปบณิฑบาตกบัพระเพือ่น	๒	รูป	แต่ในวนัน้ันมกีจินิมนต์ 
ไปฉันทีบ้่าน	เราเลยต้องไปบณิฑบาตรูปเดยีว	ทางไปบณิฑบาตมี	๒	หมูบ้่าน	ห่างกนั 
ไม่ถงึ	๒	กม.	ทัง้สองหมูบ้่านมคีนศรัทธาใส่บาตรด	ีตามปกตถ้ิาพระมมีาก	กจ็ะแบ่งเป็น 
สองสาย	สายละหมู่บ้าน	ระยะนี้พระน้อย	เราเห็นว่าญาติโยมมีศรัทธาดี	ก็นึกอยาก 
ให้เขาได้ใส่บาตร	จึงคดิไปบณิฑบาตทัง้สองหมูบ้่าน	ไป-กลบั	ประมาณ	๖	กม.	ถ้าจะเดนิ 
ตามถนนคิดว่าคงไม่ทันแน่	เราเลยคิดว่าจะเดินลัดไปตามคันนา

	 วนัน้ันเราเลยออกบณิฑบาตแต่เช้า	ประมาณต	ี๐๕.๓๐	น.	ไปรูปเดยีว	เดนิไปตาม 
คนันา	พอเราเดินไปอกีประมาณ	๒๕๐	เมตร	กจ็ะถงึทางเข้าหมู่บ้าน	เรามองเหน็ควาย	๔	ตวั	 
เดินออกมาจากหมู่บ้านตามคันนา	ห่างจากเราประมาณ	๕๐	เมตร	ชาวบ้านปล่อยควาย 
มากินหญ้าในตอนเช้า	พอเราเหน็ควายทัง้	๔	ตวัเดนิตดัคนันามา	เรารู้สกึว่าวนัน้ีจิตใจ 
รู้สกึแปลกๆ	มองเหน็ควายผิดปกตไิป	ไม่น่าไว้ใจ	เรานึกถงึค�าพดูทีพ่ระเพือ่นเคยพดู 
ให้ฟังว่า	 .....	 “ควายแถวนี้ดุมาก บางทีจะขวิดพระ ควายบางตัวถ้าพระเดนิผ่านมา 
เจ้าของควายต้องเอามอืปิดตาควายไว้เพือ่ไม่ให้ควายมองเหน็พระ” 

	 เรานึกดงัน้ี	กเ็ลยมองไปทีค่วายทัง้	๔	ตวัน้ัน	จิตใจกเ็ร่ิมแผ่เมตตาออกไป	พร้อมกบั 
เดินไปเรื่อยๆ	ควาย	๔	ตัว	มี	พ่อ	แม่	และลูก	๒	ตัว	ตัวแม่เดินน�าหน้า	ลูก	๒	ตัว 
เดนิตรงกลาง	ตวัพ่อเดนิตามหลงั	เรารู้สกึสงัหรณ์ใจอย่างไรแปลกๆ	เราจึงเพ่งมองไปที ่
ควายทัง้	๔	ตวั	แล้วกแ็ผ่เมตตาไปตลอดเวลา	พอเราเดินเข้าใกล้ควายประมาณ	๒๕	เมตร	 
ก็เร่ิมมองเหน็ความผิดปกตขิองควายตวัเมีย	คอืควายทีเ่ป็นแม่เดนิน�าหน้าน้ัน	หนัหลงั 
เลีย้วกลบัมาอยูข้่างหลงัลกู	มาอยูคู่่กบัตวัพ่อ	แล้วตวัแม่กเ็ร่ิมเอาเขาดันลกู	๒	ตวัให้รีบ 
เดินไปข้างหน้าโดยเร็ว	แล้วให้ตัวพ่อช่วยดันลูกไป

	 ในระหว่างทีค่วายตวัแม่ดนัลกูให้เดนิอยูน้ั่น	ระยะน้ันเป็นเส้นทางทีเ่ราต้องเดิน 
เข้าหมู่บ้าน	พอดนัลกูออกไปนอกทางเดนิข้างคันนาแล้ว	ตวัผู้กด็นัต่อไป	ตวัแม่กห็ยุดยนื 
อยู่ข้างหลัง	หันหลังให้ทางเดินที่เราจะผ่านประมาณ	๒-๓	เมตร	
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	 เราเหน็ผิดสงัเกตตัง้แต่ตวัเมยีกลบัหลงัมาดันลกูแล้ว	เราจึงก�าหนดจิตท�าสมาธิ
แผ่เมตตาไปที่สัตว์ทั้ง	๔	ตัวอยู่ตลอดเวลา	ในขณะที่เดินไปเรื่อยๆ	เราก็มองดูควาย	 
ไม่ให้คลาดสายตา	ขณะทีเ่ราเดินมาใกล้ควาย	ควายกเ็ดนิพ้นทางเราไปแล้ว	๒-๓	เมตร	 
แต่ตวัเมียหยุดอยู	่ปล่อยให้ตวัผู้ต้อนลกูๆ	ไปข้างหน้าแต่ล�าพงั	พอเราเดนิข้ามคนันา 
มาแล้ว	จะขึน้บนคนันาทีเ่ป็นทางเดนิข้างหน้าตรงมมุคนันา	ควายกอ็ยูเ่กอืบถงึมมุคนันา 
อีกด้าน	ขณะทีเ่ราก�าลงัจะก้าวเท้าแรกขึน้บนคันนาน้ัน	เจ้าควายตวัเมยีกห็นัหลงักลบั	
กระโดดขึน้บนคนันาอกีด้าน	ระยะห่างไม่เกนิ	๑๐	เมตร....เหมอืนนักมวยกระโดดขึน้เวที 
ไม่ผิดเลย	พอควายกระโดดขึน้มาแล้ว	ก็วิง่ตรงเข้าใส่เราเลย	ชนิดทีว่่าไม่ต้องฟังสญัญาณ 
ระฆังก่อนละ	ไม่รู้โกรธเคืองกันมาแต่ไหน

	 ในขณะทีค่วายกระโดดขึน้มาน้ัน	จิตเราซึง่ระวงัตวัอยูก่่อนหน้าน้ันแล้ว	กร็วมเข้า 
เป็นหนึ่งในทันที	จิตสงบรวมลงเป็นสมาธิ	ไม่มีความกังวลหรือค�านึงถึงสิ่งใดเลยใน
ขณะนั้น	แม้แต่ชีวิตของเราเองก็มิได้ค�านึงถึง	ในจิตใจคิดว่า	“คราวนี้เอาเราแน่แล้ว”

 จิตใจกม็แีต่เมตตาเท่าน้ันเป็นอาวธุต่อสู	้ขณะน้ันเรานึกในใจว่า	“เรามาเพือ่บ�าเพญ็ 
สมณธรรม มาประพฤตปิฏิบตัเิพือ่แสวงหาพระสทัธรรมเพือ่ความพ้นทกุข์ เรามไิด้คิด 
จะเบียดเบียนผู้ใดเลย....เราไม่เป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลาย”	ในตอนนั้นเรามีแต่แผ่
เมตตาธรรมออกไปเท่าน้ัน	พอเรานึกเช่นน้ี	สายตาเรากเ็พ่งมองดูดวงตาของควายอยู่ 
ตลอด	ไม่ได้คดิสิง่ใดเลย...ขณะทีนึ่กในใจเสร็จ	ควายตวัทีว่ิง่มาจะชนน้ัน	มนักว็ิง่มา 
หยุดอยู่ตรงข้างหน้าเราประมาณ	๔-๕	ก้าวเท่านั้น	แปลกประหลาดมาก	แล้วมันก็
สะบดัเขาไปมาสกัครู่หน่ึง	แล้วกล็งไปจากคนันาทีเ่ป็นทางเดิน	เดนิไปทางมมุเก่าทีข้ึ่นมา 
ครั้งแรก	

	 พอควายวิ่งเข้ามาจะชนเรานัน้	เราก็ยืนหยุดอยู่กับที่เฉยๆ	ในครั้งนัน้	พอควาย
ลงจากทางไป	เรากเ็ลยเดินต่อไป	เดนิไปได้ประมาณก้าวสองก้าวเท่าน้ัน	คราวน้ีควาย 
กระโดดขึ้นมาบนคันนาอีกครั้งหนึ่ง	ไม่ฟังเสียงใครเลยทั้งนั้น	วิ่งเข้าใส่เราตามแบบ
ฉบับเดิมอีกครั้ง	ในคราวนี้เราเห็นกระชั้นชิดมาก	จึงก�าหนดจิตไปว่า	
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 “ถ้าหากว่าเราเคยท�ากรรมกับเจ้ามาแต่อดีตชาติแล้ว ก็ขอให้เจ้าจงชนเราเถิด 
อย่าได้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันอีกต่อไปเลย”

	 พอนึกเสร็จ	ควายก็วิง่มาหยุดอยู่ข้างหน้า	ห่างประมาณ	๒-๓	ก้าว	เราเพ่งมองดูที ่
ตาควาย	 มองเห็นแววตาของควายตัวน้ีแล้วเรามีความรู้สึกว่าควายตัวน้ีมิได้มีจิตใจ 
ดุร้ายนักหรอก	 เพียงแต่ว่าดวงตาของมันแสดงความห่วงใยต่อลูกๆ	ของมันเท่านั้น	 
มนัคงกลวัว่าลกูจะมีอนัตราย	เพราะเราเดินตรงไปทีท่างควายผ่านพอดี	ความรักของแม่ 
ย่อมรักและหวงแหนลูก	ควายสะบัดหน้าไปมาอยู่	๒-๓	ครั้ง	

	 พอดมีคีนผิงไฟอยู	่๒-๓	คน	ข้างๆ	หมู่บ้าน	คงเป็นเจ้าของควาย	เหน็เหตกุารณ์เลย
ตะโกนไล่ควาย	วิง่มาตคีวายแล้วไล่ไป	เราเลยพดูข้ึนว่า	“อย่าไปตมัีนเลย มนัคงหวงลกู  
อาตมาไม่เป็นอะไรหรอก ขอบคุณมาก” 

	 ความรู้สกึในขณะทีค่วายจะชนน้ัน	มคีวามรู้สกึว่าจิตรวมเป็นสมาธอิย่างรวดเร็ว	
เหมือนกับจิตเราลอยอยูบ่นอากาศ	แล้วมองดวูตัถ	ุ๒	สิง่จะชนกนั	จิตในขณะน้ันคดิว่า	 
ร่างกายต้องแหลกแน่	ไม่รอดแน่	เพราะนึกภาพเหมือนเหน็รถไฟวิง่ชนกนั	แต่ว่าจิตใจ 
ในขณะนั้นไม่มีความโกรธเคือง	ไม่มีความหวาดกลัว	หรือสะดุ้งเลยแม้แต่นิดเดียว	
รู้สกึเฉยๆ	ไม่คิดห่วงหรือกงัวลใดๆ	ทัง้สิน้	แม้นกระทัง่ชีวติหรือร่างกายเรากม็ไิด้ห่วง	 
รู้สึกว่าจิตในขณะนั้นสบายจริงๆ	อย่างบอกไม่ถูก	

	 เช้าวันหน่ึงระหว่างกลบัจากบณิฑบาตกบัพระอาจารย์ท่านหน่ึง	พอเดนิออกจาก 
หมูบ้่าน	เราส�ารวมจิตใจของเรา	มองไปตามทางทีเ่ดนิกลบัวดั	พืน้ทางเดนิเป็นดนิทราย	 
ระหว่างที่เดินไปนั้น	เห็นรอยเท้าสัตว์ชนิดหนึ่งเต็มพื้นทรายทั่วไปหมด	มีแต่รอยเท้า 
เท่าน้ัน	เราไม่ทราบว่าเป็นรอยเท้าของสตัว์ชนิดใด	เรากถ็ามท่านอาจารย์ว่า	“อาจารย์ครับ  
นี่รอยเท้าอะไรครับ”	ท่านก็หันมาดูแล้วถามว่า “ไหนล่ะ”	เราก็ชี้ให้ท่านดูตามพื้นว่า	 
“น่ีครับ รอยอะไร”	 ท่านก็หัวเราะขึ้นมาบอกว่า “ตั๋น น่ี...รอยเท้าไก่ก็ไม่รู้จัก”  
ท่านกพ็ดูต่อไปว่า “ท่านน่ีไม่ส่งจิตออกนอกเลยนะ” เรากค็ดิร�าพงึในใจว่า	“ท่านอาจารย์ 
รูปน้ีก็รู้นะว่าเราไม่ค่อยส่งจิตออกนอก”....เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่เรามาอยู่ทาง 
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ภาคอสีานตัง้แต่บวชมา	ตามหมูบ้่านตามชนบททีเ่ราบณิฑบาต	โดยส่วนมากชาวบ้านจะ
เลี้ยงไก่กันเป็นปกติ	แล้วเราก็ไม่เคยเห็นรอยเท้าไก่เลย	เพราะว่าถ้าเรามองเห็นตัวไก่ 
เมือ่ไหร่	ทกุคร้ังเราจะเหน็เป็นซากศพ	เน่าบ้าง	แห้งบ้าง	เดนิวิง่ไปมา	เลยไม่เคยมองเหน็ 
ถึงรอยเท้า	วันน้ันเป็นวนัแรกทีเ่รารู้จักรอยเท้าไก่นับตัง้แต่บวชมา	มนัเป็นเร่ืองฝังใจเรา 
มาจนบัดนี้....

	 หลงัจากเกิดเหตกุารณ์น้ีแล้ว	ต่อจากน้ันไม่นาน	เรามเีหตจุ�าเป็นต้องลงมาท�าธรุะ 
ทีก่รุงเทพฯ	๒-๓	วนั	จึงได้พบหลวงปูบ่ญุหนาอกีคร้ัง	และได้ตดิตามคณะท่านไปกราบ 
นมัสการหลวงปู่ขาว	หลวงปู่กินรี	และท่านอาจารย์จวน	ท่านอาจารย์แบน	เราได้ไป 
กับหลวงปูบ่ญุหนา	พร้อมคณะญาตโิยมจากกรุงเทพฯ	และคณะได้เลยไปส่งเราทีว่ดั
หนองป่าพง	เพื่อไปกราบหลวงพ่อชา	ในวันที่	๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	

	 เราได้ตดิตามหลวงปูบ่ญุหนาไปกราบหลวงปูก่นิรี	ทีว่ดักณัตะศลิาวาส	จ.นครพนม	 
ท่านพักอยู่ที่กุฎีไม้หลังเล็กๆ	 กราบฟังธรรมท่านที่ระเบียง	 ท่านเทศน์สอนเร่ือง 
การพจิารณาร่างกาย	การพิจารณาอสภุกรรมฐาน	แยกธาต	ุท่านเทศน์ให้ฟังประมาณ 
คร่ึงชัว่โมง	พอเดินออกจากกุฎีหลวงปูกิ่นรี	หลวงปูบ่ญุหนาถามเราว่า		“เป็นยงัไงตัน๋... 
ฟังธรรมของหลวงปูก่นิรีรู้เร่ืองมัย้”	เราตอบว่า	“รู้เร่ืองครับ แต่ว่าบางส่วนผมยงัท�าไม่ถงึ”  
...เน่ีย	เร่ืองการพจิารณาอสภุกรรมฐาน	ท่านแสดงจนถงึละวาง	ปล่อยวาง	เราพจิารณา 
อสุภกรรมฐาน	แต่ยังไม่ปล่อยวางขั้นเด็ดขาด	หลวงปู่บุญหนาบอกว่า “ไม่ค่อยได้ฟัง 
ธรรมครบูาอาจารย์ทีเ่ทศน์ธรรมะออกมาจากจิต”	ท่านว่า	“คกัหลาย สะใจ ซึง้ใจหลาย”  
ธรรมะของหลวงปู่กินรี

	 หลงัจากน้ันท่านพาเราไปส่งวดัหนองป่าพง	แล้วท่านกไ็ปกราบหลวงพ่อชา	หลงัจาก 
หลวงปูบ่ญุหนากลบัไปแล้ว	หลวงพ่อชาท่านพดูว่า “พระผู้เฒ่าเน่ียส�าคญันะ”

	 เรากลบัเข้าวดัหนองป่าพงคราวน้ี	รู้สกึว่าวดัเงียบๆ	ผิดปกต	ิอาจจะเป็นเพราะว่า	 
พรรษาที่ผ่านมา	 หลวงพ่อชาไปจ�าพรรษาที่วัดบ้านก่อนอกก็เป็นได้	 ตอนนี้ท่านก็ยัง 
พกัอยู่ทีว่ดับ้านก่อนอก	พระเณรทีว่ดัหนองป่าพงจึงมไีม่มาก	ประมาณ	๒๕	รูป	เพราะ 



71

ไปอยู่ตามสาขาต่างๆ	ไปเที่ยวธุดงค์บ้าง	ยิ่งพระน้อย	เรายิ่งชอบ	เพราะอยู่กันน้อยๆ	
สบายดี	 ไม่ยุ่งยากนัก	 หลวงพ่อชาท่านกลับมาอยู่วัดหนองป่าพงประมาณต้นเดือน
กุมภาพันธ์

	 การปฏิบตัใินปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	เป็นต้นมา	เราจะกล่าวให้ฟังบ้าง 
พอสมควรว่ามีสภาวธรรมอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเท่าน้ัน	 แต่จะให้ละเอียดเหมือน 
เกิดขึ้นจริง	คงเป็นไปไม่ได้	

	 สภาวธรรมทีเ่กิดขึน้ต่างๆ	เป็นแต่เพยีงเหตเุท่าน้ัน	ส่วนผลน้ันคอืการก�าจัดกเิลส 
ให้น้อยลงไป	รู้ได้ที่ใจเท่านั้น

	 เราจะเล่าถึงการพิจารณากายโดยตรง	หมายถึงเรื่องรูปภายนอกไม่ต้องก�าหนด
ไม่ต้องพิจารณาให้เป็นอสุภะแล้วในขณะนี้	

	 สภาวธรรมที่เกิดขึ้นมีหลายๆ	อย่าง	คือ

 ระยะแรก	บางคร้ังเพยีงแต่มองดคูนทีม่าเทีย่ววดั	เหน็ผู้หญงิ	จะเหน็เหมอืนกบัว่า	 
เน้ือหนังละลายไปในอากาศ	เหลอืแต่ความว่าง	จะเกดิขึน้เม่ือมองดคูนชัว่ขณะจิต	เป็นอยู่ 
ประมาณ	๑	อาทติย์	(จิตเหน็ความเป็นธาต	ุแสดงโดยสภาวธรรมทีเ่ป็นเองเน่ืองมาจาก 
การพิจารณากายบ่อยๆ)	

	 หลายครั้งที่นั่งสมาธิ	จะเห็นร่างกายตนเองเหี่ยวแห้งบ้าง	เน่าบ้าง	

	 เวลาเดินจงกรม	หรือเดินปกติ	จะเห็นตัวเองเป็นอสุภะเสมอๆ

	 ต่อมาเจริญอสุภะในกายตน	เมื่อพิจารณาอสุภะในร่างกายตนเองบ่อยๆ	เวลา 
น่ังสมาธ	ิเดนิจงกรม	จะปรากฏสภาวะต่อเน่ืองขึน้เอง	หมายความว่า	เวลาเราพจิารณา 
กายเป็นอสุภะไปเร่ือยๆ	 จิตจะมาถึงระดับหน่ึง	 (เหมือนตกร่องอะไรสักอย่างหน่ึง)	 
ต่อน้ันไปจะเกิดสภาวธรรมต่อเน่ืองข้ึนเกิดขึน้เองเป็นไปโดยอตัโนมตั	ิไม่ต้องพจิารณา	
ของเป็นเองคือ	...เมื่อพิจารณาอสุภะ	---->	ต่อไปจะเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุให้ 
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เหน็เอง	----->	แล้วกลายเป็นความว่างไปเอง	เป็นอยูช่ัว่ขณะจิตหน่ึง	ขณะน้ันจะเดนิ 
หรือน่ังอยู่ก็ตาม	รูปกายปัจจุบนัจะหายไป	(ในความรู้สกึของจิตใจ)	จะเกดิสภาวธรรม 
แบบนี้เข้ามาแทน	เป็นอยู่บ่อยครั้ง

	 ขณะก�าหนดท�าสมาธ	ิเวลาเดินบณิฑบาตไปตามทุง่นา	พบเหน็คนท�านา	เรากส็ามารถ 
ก�าหนดสมาธใินขณะเดนิอยูน้ั่น	ท�าลายคนเหล่าน้ันให้กลบัไปสูส่ภาพเดมิในทนัท	ีคอื 
กลบัไปเป็นธาต	ุ๔	ตามเดิม	ละลายคนเหล่าน้ันลงไปในดนิ	ในน�า้	แล้วพจิารณากลบั 
เข้ามาจากธาตุ	๔	มาเป็นคนเดิมอีก	(เห็นในจิต)

	 ระยะเดือนพฤษภาคม	บางคร้ังเดนิจงกรมพจิารณาธาต	ุบางคร้ังปรากฏสภาวธรรม 
เกิดขึ้น	 เห็นแต่ธาตุน�้าลอยตัวอยู่	 ไม่มีส่วนอื่นเหลืออยู่	 เหลือแต่ความว่างในขณะ
จิตนั้น

	 บางคราวเดนิจงกรมพิจารณาธาต	ุจิตเหน็ร่างกายกลายเป็นดนิไปหมด	เป็นดิน 
ไปทั้งก้อน	เดินไปเดินมา	ดินก็แตกร้าวเป็นรอย	เหมือนดินเหนียวแตกออก	แต่เป็น 
รูปคนอยู่	 เวลาออกจากสมาธิแล้ว	 สภาวธรรมเช่นนี้ยังปรากฏอยู่ร่วม	 ๒	 อาทิตย์	
ก�าหนดจิตดูตนเองครั้งใด	จะเห็นแต่ดินเหนียวทั้งก้อน	

เวลำนั่งสมำธิ 

	 ก่อนฉันภัตตาหาร	มีเวลาว่าง	นั่งสมาธิ	๑๐-๑๕	นาที	นั่งก�าหนดไปสักครู่หนึ่ง	 
พอถึงเวลาฉันอาหาร	ฉันไป	พจิารณาไป	อาหารทีอ่ยูใ่นปากกลายเป็นดินไปหมด	เกอืบจะ 
คายทิง้แล้ว	แต่จิตเราพจิารณาเร็ว	พจิารณาย้อนกลบัเข้ามาพจิารณาร่างกายให้เหน็เป็น 
ดินบ้าง	คราวนี้รู้สึกว่าดินเคี้ยวดินอยู่	ก็เลยฉันอาหารได้ต่อไป	

	 เวลาบณิฑบาต	บางคร้ังจิตค้าง	(ในอารมณ์อสภุะ)	เหน็พระเดนิอยูข้่างหน้า	จิตก็เหน็ 
เป็นซากศพ	เลยพิจารณาจิตกลับให้เป็นกลาง	จิตจึงเป็นปกติ
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	 ระยะเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๓	(อิริยาบถทั้ง	๔)

	 เมือ่ก�าหนดท�าสมาธใิน	๔	อริิยาบถ	ส่วนมากมกัจะเหน็ความเป็นธาตเุกดิขึน้เสมอ	 
สภาวธรรมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	บางคร้ังอาจจะท�าให้คนหลงมากยิง่ข้ึนกเ็ป็นได้	เพราะจิตยดึ 
สภาวธรรมทีเ่กดิข้ึนน้ันมาเป็นตวัตน	แทนทีจ่ะมองเหน็ว่าน่ันเป็นธรรมชาตขิองสภาวธรรม	 
เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเอง

 ผู้ปฏิบัติที่ไม่มีปัญญา เมื่อเกิดสภาวธรรมต่างๆ ขึ้นมาแล้ว แทนที่จะพิจารณา 
เพือ่เป็นการไถ่ถอนตวัตน กลบัหลงยดึว่า เราเก่ง เราเป็นน่ี เราเป็นน่ัน ท�าให้หลงยดึ 
มาเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้น แทนที่จะเป็นการละตัวตนหรือการปล่อยวางออกไป 

 นี่แหละ คือความหลงในสภาวธรรม	 ถ้าผู้มีปัญญาพิจารณาเป็น	 ก็ท�าให้เกิด
ปัญญาได้

	 ในระหว่างน้ันเรารู้สกึว่าอยากปลกีตวัออกจากหมู่คณะไปอยูค่นเดยีว	อยูใ่นวดั
ที่มีพระน้อยๆ	ไม่มีงานก่อสร้าง	เราจะได้ท�าความเพียร	พิจารณากายให้หนักยิ่งขึ้น	 
ขณะน้ันเรานึกถงึสถานที	่๒	แห่ง	คอื	อ�าเภอบ้านหม่ี	จ.ลพบรีุ	และทีว่ดัป่ากณัตะศลิาวาส	 
จ.นครพนม	(หลวงปูก่นิรี)	ทีอ่ยากไปอยูท่ีน่ั่นเพราะว่าจะได้อยูค่นเดยีว	ห่างไกลเพือ่นๆ	 
ที่คุ้นเคย	จะได้ปรารภความเพียรมากขึ้น	

	 วันพุธที่	๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๓	มีสภาวธรรมบางอย่างเกิดขึ้น	ในวันนั้น	
เราและหมู่เพ่ือนได้ไปบณิฑบาต	ตอนกลบัเดินมาตามทาง	พระสองรูปเดนิไปข้างหน้า	 
ส่วนเราเดินสนทนากบัสามเณร	ระหว่างน้ันเรากท็�าสมาธกิ�าหนดดกูายด้วยตามความ
เคยชนิ	ในระหว่างพดูคุย	ปรากฏว่าในขณะน้ันไม่เหน็มร่ีางกายตวัเราอยูเ่ลย....ร่างกาย
เราหายไป	หายไปจริงๆ	ความรู้สึกเห็นแต่เพียงธาตุทั้ง	๔	เท่านั้นปรากฏลอยตัวอยู่	 
หมุนอยู่กลางอากาศ	(เหมือนคนเคี่ยวขนมในกระทะใบใหญ่)	เห็นเป็นแต่ธาตุหมุน
รวมตัวกันอยู่	มีแต่ความรู้อยู่เท่านั้น	
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	 พอกลบัถงึวดัหนองป่าพง	เราได้เล่าให้พระเพือ่นฟัง	ต่อจากน้ันเรากเ็ข้าไปน่ังบน 
อาสนะในหอฉัน	(ระหว่างทีม่าถึงวดั	มคีวามรู้สกึว่าอะไรจะล้นออกมาจากจิตใจ)	พอน่ัง 
แล้วหลับตาลง	ก็เห็นธาตุ	๔	รวมตัวกันอีก	มีความรู้ว่าเห็นชัดแจ้งขึ้น	มีความรู้อยู่	
เห็นความว่างไม่มีตัวตนเลยในขณะนั้น

 ความรู้น้ี รู้ว่ากายเราทีส่ดุเป็นแต่เพยีงธาตเุท่าน้ันเอง ตอนน้ันกายไม่มแีล้ว เหน็แต่ 
ธาตุเท่านั้นที่ปรากฏ 

	 ความรู้สกึในจิต	รู้สกึว่าน�า้ตาไหลพรากออกมาในขณะน้ัน	เพราะจิตระลกึถงึสตัว์ 
ทียั่งไม่เหน็ความจริงดังทีเ่ราได้เหน็ในขณะน้ี	ในขณะน้ันมีจิตเมตตาสงสารคนและสตัว์ 
ไม่มีประมาณ	 อยากให้เขารู้อยากให้เขาเห็นแบบเราบ้าง	 และระลึกถึงพระเมตตา	 
พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์อันไม่มีประมาณ	 นึกถึงว่าตัวเราน้ีโชคดีนัก	 
มบีญุทีไ่ด้มาเหน็ความจริงดงัทีป่รากฏอยูน้ี่	ท�าให้น�า้ตาไหลพรากออกมาอย่างไม่หยดุ	
กระทั่งต้องเดินออกมาด้านนอกหอฉัน	

	 เมื่อออกมาด้านนอก	เราก็รีบเดินไปกุฎีของพระเพื่อนที่อยู่ใกล้ศาลา	น�้าตาไหล
ออกมาไม่หยดุ	พอไปถึงกุฎี	กราบพระ	๓	คร้ัง	คร้ังที	่๓	ฟบุลง	น�า้ตาไหลพราก	ตืน้ตนั 
ในจิตใจ	 นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มี
ประมาณ

	 วนัที	่๒๖	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๒๓	ตอนเช้าระหว่างบณิฑบาต	มเีหตกุารณ์ผิดแปลก 
ไปจากเดิม	๓	ประการ	

 ๑. กายเบา จิตเบา.....(ละเอียดมาก)

	 กาย.....โปร่ง	เบามาก	คล้ายลกูโป่งสวรรค์จะลอยได้	กายว่างเหมอืนไม่มอีวยัวะ 
ภายใน	(ความรู้สกึ)	จึงรู้สกึเบามาก	ความรู้สกึคดิว่าสามารถแบกโลกได้ทัง้โลก	จิตมี 
ก�าลังมาก
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	 จิต......รู้สึกว่าจิตจะเปลี่ยนไป	 เห็นดวงจิตในจิตว่า....จิตละเอียดข้ึนกว่าเดิม...
บริสทุธิก์ว่าเดมิ	(มคีวามรู้สกึว่าจิตจะเปลีย่นก่อนหน้าน้ีประมาณ	๑	สปัดาห์แล้ว	ตอนแรก 
เรานึกว่านิสยัเราคงจะเปลีย่นไปด้วย	แต่ต่อมารู้สกึว่านิสยัต่างๆ	ภายนอกเหมอืนเดมิ	
เปลี่ยนเฉพาะภายในจิตใจเท่านั้น)

 ๒. เหน็คนแก่ เด็ก ระหว่างทางบณิฑบาต มสีภาพเท่ากนัหมด จิตไม่ยนิดียนิร้าย  
ไม่ใช่ว่าจิตไม่หวัน่ไหว	หรือจิตตัง้มัน่	แต่ว่าเป็นความเหน็แจ้งในกายทีล่ะเอยีดขึน้	จิตเลย 
วางอุเบกขา

 ๓. ปีติในพระสัทธรรม	 พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์เกิดขึ้นในจิต 
ขณะเดินกลับจากบิณฑบาต	แต่ไม่เท่าเมื่อวานนี้

	 ถ้าจะกล่าวถงึเร่ืองกเิลสตณัหา	กามราคะ	ปกตอิารมณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลาเราอยู ่
เฉยๆ	ซึง่เกดิขึน้มาเอง	แต่เป็นอารมณ์ทีอ่ยูไ่ม่นานกดั็บไป	พรรษาที	่๑	อารมณ์พวกน้ี 
จะเกิดขึ้น	๒-๓	นาที	หรืออย่างมากไม่เกิน	๕	นาที	สมัยนั้นยังไม่ช�านาญในอุบาย	 
พอพรรษา	๒	ที่ผ่านมานี	้อารมณ์ที่เกิดมีขึ้นไม่เกิน	๑	นาที	เกิดขึ้นมาไม่นานก็ดับไป	 
จิตใจกไ็ม่ต้องการ	มแีต่เพยีงอารมณ์ทีด่นัขึน้มาเท่าน้ัน	เราดอูยูเ่ฉยๆ	เร่ืองน้ีไม่ท�าความ 
หนักใจให้แก่เราเลย	ระยะจะเข้าพรรษาที	่๓	น้ี	อารมณ์ยิง่บางเบามากขึน้อกี	จะมีปรากฏให้ 
รู้น้อยมาก	จะรู้ในจิตเวลานอนหรืออยูเ่ฉยๆ	รู้สกึแต่เพยีงว่าไม่มีอ�านาจต่อเราเลย	แต่ 
เรื่องภายนอกนั้น	มองเห็นคนสวยขนาดไหน	อารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้น

	 พื้นฐานของจิตใจเรา	พบเห็นผู้หญิง	ใจจะนึกว่าเขาเป็นพี่สาว	น้องสาว	ของเรา 
เท่านั้น	จะไม่คิดเป็นอื่น	ใจมีแต่เมตตาเหมือนกับญาติพี่น้องเท่านั้น

	 ก่อนหน้าน้ันมกีารแจ้งว่า	ท่านใดมีความประสงค์จะไปจ�าพรรษากับหลวงปูก่นิรี	 
เราขอสมัครไป	แต่หลวงพ่อบอกว่า	หลวงปู่กินรีชอบพระผู้เฒ่าด้วยกัน	จึงไม่ได้ไป	
ต่อมาเราทราบข่าวว่าเราและเพื่อนพระได้รับอนุญาตให้ไปจ�าพรรษาที่อ�าเภอบ้านหมี่
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พรรษำที่ ๓ 

ส�านักวิปัสสนาชวนพ่วงพุทธ	ต.สนามแจง	อ.บ้านหมี่	จ.ลพบุรี

	 เราและเพื่อนพระถูกส่งมาจ�าพรรษาที่น่ี	 เมื่อมาถึงพบว่ามีพระอยู่รูปหน่ึง	 
จึงจ�าพรรษาร่วมกัน	 ๓	 รูป	 ส�านักนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดคลองสุทธาวาส	 แบ่งเป็น
ส�านักปฏิบัติ	เนื้อที่ประมาณ	๒	ไร่	มีกุฎี	๕	หลัง	ใช้ได้	๔	หลัง	มีศาลา	๑	หลัง	
มีต้นไม้ขึ้นพอได้อาศัยความร่มเย็นบ้าง	มีสระบัวหลวงอยู่ในบริเวณส�านัก	

	 ในพรรษาน้ีสบายหน่อย	เพราะอยูก่นัแบบง่ายๆ	ไม่มพีธิอีะไรมากนัก	ให้โอกาส
ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติให้เต็มที่	ใครจะท�าอะไรก็ได้	เพราะว่าอยู่กันเพียง	๓	รูป	 
พวกเราได้ตกลงกันว่า	ไม่มีการท�าวตัรสวดมนต์	ให้อสิระการท�าความเพยีรอย่างเตม็ที	่ 
เพราะต่างคนต่างรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้ว	 เลยไม่ท�าให้เกิดความยุ่งยากใจต่อทุกคน	 
งานภายในส�านักก็ไม่มี	จะมบ้ีางกเ็พยีงเลก็ๆ	น้อยๆ	เช่น	กวาดใบไม้	ตกัน�า้ล้างบาตร	
ถศูาลา	ซึ่งเปน็กจิวตัรประจ�าวนั	ทกุคนกช่็วยกนัท�า	เลยไม่เปน็ปญัหา	เวลาในการท�า 
ความเพียรจึงมีมากในพรรษานี้	 ระยะทางบิณฑบาตก็ไม่ไกลนัก	 บิณฑบาตบริเวณ
ตลาดบ้านหมี่	 เดินไป-กลับประมาณ	 ๑	 ชั่วโมง	 ตอนเช้ามีโยมน�าปิ่นโตมาถวาย	 
๒-๓	บ้าน	ประมาณ	๓-๔	คน	เกอืบทกุวนั	วนัพระกม็โียมมาเพิม่ขึน้ประมาณ	๕-๖	คน 
ตลอดพรรษา	อาหารการฉันกค่็อนข้างมาก	อากาศทีน่ี่กด็พีอสมควร	ทกุอย่างพอเหมาะ 
ต่อการปฏิบตั	ิจะมีเสยีงเพลงรบกวนบ้างเลก็น้อยจากโรงหนัง	จากวดัข้างๆ	ซึง่ไม่เป็น 
ปัญหาในเรื่องนี้
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	 ในระยะแรกที่เรามาถึงบ้านหมี่ใหม่ๆ	 ออกบิณฑบาตในตลาด	 รู้สึกว่าจิตรวม 
เป็นหน่ึง	จิตปรบัเข้ามาอยูใ่นอุเบกขา	เมือ่พบเหน็บ้าน	ตกึอาคาร	ถนน	รถยนต์	สิง่ก่อสร้าง	 
หรือสิง่มชีวิีต	จิตจะอยูใ่นลกัษณะวางเฉย	คอื	ไม่ยนิด	ีไม่ยนิร้าย	จิตจะเฉยๆ	เม่ือมองด	ู 
สงัเกตดทูีจิ่ต	รู้สกึว่าจิตสงบลง	เน่ืองจากพจิารณาเหน็ทัง้	๒	ข้าง	คอื	ความยนิด	ีและ	 
ความยนิร้าย	แล้วจิตจึงสงบลง	ไม่ได้สงบจากสมาธกิดไว้	แต่สงบจากการพจิารณาแล้ว
วางลงไป	เพราะฉะน้ัน	ภารกจิต่างๆ	ภายนอกน้ัน	เราคดิว่าไม่มแีล้วในขณะน้ี	ระยะน้ัน 
เรามาคิดพิจารณาอยู่ว่าเราจะจัดการอย่างไรกับกายนี้ดี....พิจารณาอยู่	๑	สัปดาห์ได้

 สรุปรวมลงว่า

	 เราจะพจิารณากายเป็นอารมณ์ตลอดไป	จะพยายามมสีตอิยูใ่นกายตลอด	บางคร้ัง 
เราก�าหนดเพ่งดูหนัง	 เพ่งจนเห็นสภาวธรรม	 เป็นหนังละลายออกบ้าง	 เป็นธาตุ	 ๔	 
ขยายใหญ่ขึน้บ้าง	จนละลายหายไป	จิตกร็วมตวัเป็นสมาธ	ิวางนิมติลง	จิตกท็รงอเุบกขา	 
จิตใจเปลีย่นละเอยีดขึน้	จิตหยดุพจิารณาอสภุะ	ธาต	ุมาเหน็ร่างกายในปัจจุบนัว่าไม่ใช่ 
ตวัเรา	เหน็เป็นความสกปรกในสภาวะปกต	ิต่อจากน้ันประมาณ	๑	เดอืน	จิตเหน็สภาวะ 
ความว่างของโลกน้ีทัง้หมด	ในขณะทีต่ามองออกไปในโลกกว้างใบน้ี	แต่ใจน้ันเหน็ไป 
ด้วยกับตาว่า	ทุกสิ่งที่มองเห็นด้วยดวงตาว่างไปหมด	ทราบในใจว่าเป็นแต่เพียงธาตุ
ตามธรรมชาตมิารวมกัน	เหน็วตัถุและสิง่มชีวีติเป็นของว่าง	มองดูโล่งไปหมด	ไม่มอีะไร 
ติดขัด	ทราบถึงความเป็นธาตุต่างๆ	โดยแท้จริงในขณะนั้น	

	 ในระหว่างทีเ่ราก�าลงัพจิารณาหาทางอยูน้ั่น	เผอญิเราได้หยบิหนังสอื	๘๐	อนุพทุธะ	 
มาอ่านดู	ได้อ่านถงึเร่ืองพระมหากสัสปเถระ	เม่ือท่านออกบวช	พระพทุธเจ้าให้ท่านปฏบิตั	ิ 
๓	ข้อ	

	 ในข้อที	่๓	พระพทุธเจ้าตรัสว่า	“ดกู่อนกสัสปะ ท่านจงมสีตอิยูใ่นกาย จงอย่าละสต ิ
ออกจากกาย”	ในกาลต่อมาในที่สุด	ท่านก็ได้ส�าเร็จเป็นพระขีณาสพ	

	 เราอ่านดูแล้ว	ทางทีเ่ราจะด�าเนินไปคงจะเป็นทางทีถ่กูต้องแน่แท้	แต่การทีจ่ะมสีติ 
พิจารณากายเป็นอารมณ์นี้	มีหลายทางที่จะท�าได้	คือเราเคยพิจารณาอสุภกรรมฐาน	 
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และพจิารณาธาตกุรรมฐาน	เลยเกดิความลงัเลใจว่าจะเลอืกพจิารณาอย่างไหนจึงจะดี	 
เราพจิารณาเหน็ว่าเราเคยพจิารณาอสภุะมาก่อน	และยงัเคยอธษิฐานดูด้วย	เลยตดัสนิใจ 
ว่าเราจะเจริญอสภุะเป็นอารมณ์เท่าน้ัน	เกดิมปัีญหาขึน้อกีว่า	อสภุะน้ันเรามนิีมติมาก	 
จะพจิารณาแบบไหนดี	ในทีส่ดุตกลงใจพจิารณาอสภุะในลกัษณะเน่า	นอกน้ันตดัทิง้หมด	 
(ยกเว้นจะเกดิขึน้เอง)	เพราะเรารูส้กึซึง้ใจทีส่ดุในอสภุะแบบเน่า	มนี�า้เหลอืงไหล	ต่อน้ีไป 
เราจะก�าหนดสตทิ�าสมาธใิห้ตดิต่อกนัทกุอริิยาบถจนกว่าจะนอน	จะให้มสีตอิยูท่ีก่าย	
ก�าหนดพิจารณาอสุภะเป็นอารมณ์	 เพราะแต่เดิมในอดีตเราเห็นตัวเราว่าเป็นตัวตน	
ถือว่าเป็นตวัเราตลอดเวลา	ถ้าเราท�าจิตให้เหน็ตรงข้าม	คงจะมทีางถงึทีส่ดุแน่	เราคดิว่า 
ความยึดมั่นถือมั่นคงจะคลายออกแน่นอน

	 ต่อมาในระหว่างบณิฑบาต	เราจึงก�าหนดจิตปักลงมาทีก่ายตลอดเวลา	รวมก�าลงั
ลงทีเ่ดียว	ปรากฏว่าเหน็กายเน่า	มแีต่น�า้เหลอืงไหลทัว่ตวัตลอดเวลาทีบ่ณิฑบาต	แต่จิต 
ทรงอเุบกขา	ดอูยูเ่ฉยๆ	ก�าหนดได้	๓-๔	วนั	พยายามก�าหนดตลอดวนั	เวลาเดนิจงกรม 
กก็�าหนดน�า้เหลอืงไหลออกจากฝ่าเท้า	ให้รู้สกึว่าเท้าเน่า	จนเกดิความรู้สกึเสยีวทีฝ่่าเท้า	 
แต่เราก�าหนดสติดูเฉยๆ	

	 การปฏิบัติในขั้นนี้	 เราคิดว่าต้องมีสติบังคับจิตด้วยก�าลังของสมาธิ	 ให้จิตอยู่ 
กับกายตลอดจนกว่าจะขาดจากกัน	 แต่ระยะน้ันเราก็ปฏิบัติไปเร่ือยๆ	 ตามโอกาส	 
ไม่เคร่งเครียดเกนิไปนัก	บางวนัในพรรษาตอนบณิฑบาต	จิตทรงอเุบกขา	มองเหน็ผู้หญงิ	 
จิตไม่ยินดี	แต่จะเกิดสภาวธรรมขึ้นในจิตให้ปรากฏเห็นความเสื่อมไปของคนๆ	นั้น	 
จนกระทัง่ไม่มีอะไรเหลอือยูเ่ลย	แล้วจิตกย้็อนกลบัมาปรุงแต่งจากความว่างให้กลบัสู่ 
รูปคนตามเดิม	(เหน็ธาตปุรุงแต่งขึน้เอง)	เป็นแบบน้ีทีเ่รามองดทูกุคน	โดยไม่ต้องก�าหนด 
สมาธิ	แค่มองดูเฉยๆ

	 ต้นเดือนสงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	เหน็สภาวธรรมอนัหน่ึงเกดิขึน้	เมือ่ตามองเหน็รูป	 
จะเห็นกายของคนแตกออกจากกันจนเป็นความว่างทันที	 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นน้ี	 
อัศจรรย์ในใจ	จะอธบิายให้ละเอยีดเหมือนกบัสิง่ทีเ่กดิในจิตน้ียากยิง่นัก	สิง่ต่างๆ	ที ่
เกิดขึ้นนี้	เป็นเหตุที่จะท�าให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป	เมื่อความยึดมั่น 
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ถอืมัน่ในตวัตนน้อยลง	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ราคะ	กน้็อยไปด้วยเป็นธรรมดา	 
รู้สกึสงสารคนเหลอืเกนิ	เกอืบน�า้ตาไหล	เหน็ว่าสภาพรูปน้ันไม่ใช่ของคนเหล่าน้ัน	มแีต่ 
จิตเข้ามาอาศัยอยู	่ร่างกายเป็นแต่สภาพปรุงแต่งข้ึนมาเท่าน้ัน	คนเลยมอีปุาทานยดึถอืว่า 
เป็นตัวตน	

	 เม่ือคนทัง้หลายหลงว่าร่างกายน้ีสวยงาม	ย่อมเหน็ร่างกายของบคุคลอืน่เป็นสิง่ที่
สวยงามด้วย	เม่ือมีความยึดมัน่ถือม่ันในตวัตน	จึงมวีตัถสุิง่ของเป็นของๆ	ตน	ความโลภ	 
ความโกรธ	 ความหลง	 จึงเกิดขึ้น	 เมื่อย้อนทวนกระแสมาพิจารณาให้เห็นตรงข้าม	 
คอืเหน็ว่าตวัเราไม่ใช่ของเรา	เหน็ตวัเราเป็นสิง่ทีไ่ม่สวยงาม	กย่็อมเหน็คนอืน่ไม่สวยงาม	 
ความยึดม่ันถอืม่ันในตวัตนและวตัถธุาตกุล็ดน้อยลง	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 
ก็จะลดน้อยลงไปด้วย	

	 เราก�าหนดท�าสมาธไิป	มีความรู้สกึว่าเมือ่เราตัง้สตกิ�าหนดลงทีก่ายด้วยก�าลงัของ 
สมาธิเพื่อให้เห็นเป็นอสุภะ	แต่จิตไม่เห็น	ไม่สลด	แต่เห็นสภาวะอย่างหนึ่งแทน	คือ	 
เหมอืนกบัว่า....จิตของเราวิง่เข้าไปในเน้ือจนถงึในกระดกู	แล้ววิง่ออกมาอยูบ่นผิวเน้ือ	 
ว่ิงทะลเุข้าไป...แล้ววิง่ทะลอุอกมา	จิตเข้าไปเหน็หนัง	เน้ือ	เอน็	กระดูกทกุๆ	ชัน้	แล้วถอย 
ออกมา	ในระหว่างทีจิ่ตวิง่เข้า-ออก	รู้สกึว่าจิตดเูฉยๆ	เหน็ร่างกายน้ีชัดมาก	เหมอืนเรา 
มุดเข้าไปดูว่าในเนื้อในกระดูกว่าเป็นอย่างไร	เรามีสติดูอยู่	หลังจากวันนั้นมา	เราจะ 
อาบน�า้ช�าระร่างกายหรือท�าอะไร	มคีวามรู้สกึเหมอืนกบัว่าร่างกายน้ีไม่ใช่ของเรา	เราท�า 
ความสะอาดไปอย่างนั้นเอง	เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อน	

	 แม้เวลาเดินจงกรม	พิจารณาอาการ	๓๒	ไป	รู้สึกว่าจิตใจเห็นชัดแจ้ง	เชื่อว่า
ร่างกายน้ีไม่ใช่ของเรา	เหน็ชดัอย่างไม่เคยปรากฏ	เหน็ชดัในจิตใจ	ตัง้สตดูิเฉยๆ	จิตใจ 
ไม่สลดเหมอืนแต่ก่อน	แต่เหมือนกบัว่าจิตยอมรับตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เรา	 
จะพจิารณาร่างกายคราวใด	รู้สกึว่าจิตเหน็ชดั	จิตยอมรับ	แต่ว่าจิตไม่สลดเหมอืนก่อน	 
ตัง้แต่มาอยูท่ีบ้่านหม่ี	รู้สกึว่าจิตเหน็เฉยๆ	แต่เหน็ชัดอย่างไม่เคยปรากฏ	จะพจิารณา
อาการ	๓๒	จิตก็ยอมรับอย่างไม่เคยเป็น	(เห็นชัดขึ้น	ละเอียดขึ้น)
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	 เดือนกันยายน	พิจารณาอสุภะ	จิตก็ไม่สลด	แต่จิตใจยอมรับ	มีสติดูอยู่เฉยๆ
เท่าน้ันเอง	รู้อยู่ในปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้เท่าน้ัน	ในระยะต่อมา	เราได้อ่านประวตักิารปฏบิตั ิ
ของหลวงปู่เทสก์	เทสรังสี	พบว่าหลวงปู่เทสก์ติดในสมาธิอยู่หลายปี	จิตเข้าสู่ภวังค์
บ่อยคร้ัง	ท่านได้มาเรียนถามท่านอาจารย์สงิห์	หลวงปูเ่ทสก์กย็งัไม่พอใจในค�าตอบน้ัน	 
เพราะว่าท่านอาจารย์สงิห์ให้มาพิจารณากายเป็นอสภุะ	หลวงปูเ่ทสก์กย็งัคลางแคลงใจ	 
เพราะท่านคิดว่า	......	ท่านพจิารณาจิตซึง่เป็นของละเอยีดกว่าร่างกายน้ีแล้ว	เร่ืองอะไร 
จึงต้องย้อนกลบัไปพจิารณาของหยาบๆ	ด้วย	ท่านคดิเช่นน้ี	แต่ท่านกย็งัไม่เชือ่ตนเองนัก	 
เพือ่ให้คลายความสงสยั	ท่านจึงด�าริในใจว่า	หลวงปูม่ัน่เท่าน้ันทีจ่ะช่วยท่านได้	ท่านจึง 
ออกเดินทางตดิตามหาหลวงปูม่ัน่	ซึง่ในทีส่ดุท่านกไ็ด้พบหลวงปูม่ัน่ทีเ่ชยีงใหม่	ทีป่่าเมีย่ง	 
แม่ปั๋ง	

	 หลวงปูเ่ทสก์จึงได้กราบเรียนถงึเร่ืองการปฏิบตัใิห้หลวงปูม่ัน่ทราบ	ในคราวน้ัน
หลวงปูเ่ทสก์มีพรรษาได้	๑๒	พรรษา	เมือ่หลวงปูม่ัน่ได้ฟังแล้ว	จึงมเีมตตาอบรมแนะน�า 
ถงึการปฏบิตัใิห้หลวงปูเ่ทสก์น�าไปปฏบิตัดิ	ูหลกัปฏบิตัขิองหลวงปูม่ัน่	ภริูทตโฺต	ทีแ่นะน�า 
หลวงปู่เทสก์	มีความว่า 

 “ท่านเทสก์ ...ถ้าองค์ไหนด�าเนินตามรอยของผมจนช�านิช�านาญมั่นคง องค์นั้น 
ย่อมเจริญก้าวหน้า อย่างน้อยก็คงตัวอยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง ถ้าองค์ไหนไม่ด�าเนินตาม 
รอยของผม องค์น้ันย่อมอยู่ไม่ทนนาน ต้องเสือ่มหรือสกึไป....ผมเองหากมภีาระมาก  
ยุ่งกับหมู่คณะ การประกอบความเพียรไม่สม�่าเสมอ เพ่งพิจารณาในกายคตา 
ไม่ละเอียด จิตใจก็ไม่ค่อยจะปลอดโปร่ง การพิจารณาอย่าให้จิตหนีออกนอกกาย 
อนัน้ี จะชดัเจนแจ่มแจ้งหรือไม่กอ็ย่าได้ท้อถอย เพ่งพจิารณาอยู ่ณ ทีน้ั่นละ จะพจิารณา 
ให้เป็นอสุภะ หรือให้เห็นเป็นธาตุก็ได้ หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์ หรือให้เห็น 
เป็นไตรลกัษณ์ได้ทัง้น้ัน แต่ให้พจิารณาเพ่งลงเฉพาะในเร่ืองน้ันจริงๆ ตลอดจนอริิยาบถ
ทั้ง ๔ แล้ว ก็มิใช่ว่าเห็นแล้วก็จะหยุดเสียเมื่อไหร่ จะเห็นชัดหรือไม่ชัด ก็พิจารณา 
อยูอ่ย่างน้ันแหละ เม่ือพจิารณาอนัใดชดัเจนแจ่มแจ้งด้วยใจตนเองแล้ว สิง่อืน่นอกน้ี 
จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกันดอก” ท่านบอกว่าอย่าให้จิตมันรวมเข้าเป็นภวังค์ได้	
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	 ค�าแนะน�าของหลวงปูม่ัน่ต่อหลวงปูเ่ทสก์	ยิง่ท�าให้เราเชือ่มัน่ลงไปอกีว่า	เราปฏบิตั ิ
ถูกทาง	และท�าได้ถูกต้องแล้ว

	 วันที	่๑๔	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	น่ังสมาธติอนหวัค�า่	เหน็นิมติ	๒	คร้ัง	คร้ังแรก 
เหน็นิมติตอนน่ังสมาธ	ิจิตสงบ	เหน็ภาพนิมติเป็นผู้หญงิสวยงามมากมายัว่ยวน	แต่จิตใจ 
ไม่หว่ันไหวแม้แต่ขณะจิตเดยีว	จึงไม่เกดิความยนิดี	เพยีงแต่มสีตกิ�าหนดดอูยูเ่ฉยๆ	 
ในจิตไม่เกิดราคะเลย	ครั้งที่	๒	หลังจากนั่งสมาธิเสร็จ	ก�าลังล้มตัวลงนอน	ก�าหนด 
ท�าสมาธไิปด้วย	กม็นิีมติผู้หญงิอกีคนหน่ึง	รูปร่างสวยงามมากเหมือนกนั	มาแสดงกริิยา 
ยั่วยวนตามมารยาหญิง	จิตไม่หวั่นไหว	เรามีสติดูอยู่	จิตมิได้ยินดีหรือเกิดอารมณ์ 
ขึน้มาเลย	จิตหยดุน่ิงอยูก่บัที	่เป็นอเุบกขา	พอออกจากสมาธ	ิพจิารณานิมติทีเ่กดิ	คดิว่า 
ถ้าผู้ใดลองมาเห็นนิมิตเช่นเราน้ีแล้ว	 ถ้าไม่มีตัวรู้หรือความรู้อยู่ว่าราคะยังไม่ขาด	 
เราคดิว่าคนทีม่าเหน็นิมิตน้ีอาจจะเกดิความหลงความเข้าใจผิดได้ว่า	เป็นน่ัน	เป็นน่ี	เพราะ 
ขณะที่เห็นนั้น	ไม่มีอารมณ์ราคะเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว	เรายังโชคดีที่มีความรู้อยู่
จึงไม่หลงไป....

 สรุปพรรษาที่ ๓

	 ในพรรษาน้ีตัง้ใจว่าจะหาทางละกามราคะให้ได้	คอืพจิารณาหาทางหาอบุายทีจ่ะ 
ท�าให้จิตขาดจากกายให้ได้	ความรู้สกึเหมือนกบัว่าใกล้จะถงึความจริงแล้ว	ในพรรษาน้ี	 
เราพิจารณาอสุภะจนเต็มก�าลังที่สุด	พรรษาที่ผ่านมานี้	การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไป 
พอสมควร	มีสติและความรู้ตัวอยู่ได้ดีพอสมควร	สมาธิทรงตัวในระดับหนึ่ง	แต่ว่า 
ตวัความรู้ทีมี่อยูใ่นจิตน้ันทรงตวัได้ด	ีหมายความว่า	สมาธจิะละเอยีดหรือไม่ละเอยีด	 
จิตสามารถทรงความปกติอยู่ได้ดีตามเดิม	คือไม่ยินดีไปด้วยในความสงบของสมาธิ	
และไม่ทกุข์ใจไปด้วยในความไม่สงบ	จิตใจเฉยๆ	เป็นปกต	ิไม่ตดิอยูใ่นสขุของสมาธ ิ
เมือ่จิตสงบ	มคีวามรู้ตวัเท่าทนัต่อสภาวะแห่งการเปลีย่นแปลงของสมาธ	ิจิตไม่วิง่ตาม 
อาการ...ของใจ	แต่ปัญญาทีเ่หน็ตามสภาวะความเป็นจริง	และก�าจัดกเิลสอย่างหยาบๆ	
ไปได้บ้างแล้ว	สิง่ทีล่ะไปแล้วไม่กลบัก�าเริบอกี	สมาธเิป็นของไม่เทีย่ง	แต่ปัญญาทีเ่ข้าไปรู้	 
ไปก�าจัดกิเลสบางส่วนออกนั้นเป็นของเที่ยง	
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	 ในพรรษานี้มีเสียงเพลงจากโรงหนัง	โรงลิเก	ตามบ้าน	ตามวัด	ดังพอสมควร	
พอที่จะร้องเพลงตามได	้ แต่จิตใจเราทรงอารมณ์ปกต	ิ อารมณ์เป็นหน่ึงตลอดเวลา 
เมื่ออยู่ที่น่ันได้ยินเสียงเพลง	 แต่ใจไม่เคลิบเคลิ้มตามเสียงเพลงเหมือนตอนเป็น
ฆราวาสอยู่	จิตไม่ยินดีตาม	รู้สึกเฉยๆ	เป็นเองโดยอัตโนมัติ

	 การก�าหนดอสภุะในกายของเราเป็นไปได้ดพีอสมควร	แต่จิตใจไม่สลดเหมอืน
แต่ก่อน	(ตอนพรรษา	๑-๒)	แต่จิตทรงตวั	มสีตดิอูยูเ่ฉยๆ	รู้สกึว่าจิตยอมรับตามทีเ่หน็ 
ตามความเป็นจริง	และมีความซาบซึ้งเข้าไปในจิตใจได้ดีพอสมควร

	 ในเร่ืองวตัถสุิง่ของ	จิตทรงสภาพเดิมมาตลอดตัง้แต่เหน็ความเสือ่มของสิง่ต่างๆ	
ตอนพรรษา	๑	เมือ่เหน็สิง่ของ	กส็กัแต่ว่าเหน็	ไม่ยนิดยีนิร้าย	เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างไม่มค่ีา	 
เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น	ไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลย	ความรู้อันนั้นไม่
ปรากฏว่าเสื่อมเลย	ยังคงวางเฉยเป็นกลางอยู่เช่นเดิม	

	 ในพรรษาน้ี	เราได้พจิารณาเร่ืองภพชาต	ิการเวยีนว่ายตายเกิด	เหน็ว่า.....ชีวติคนเรา 
มเีพยีงแค่น้ีหรือ	ตายแล้วเกดิ	เกดิแล้วตาย	แสนจะน่าเบือ่หน่ายจริงๆ	เราคงเคยผ่านมา 
แล้วทกุๆ	อย่าง	มคีวามสขุและความทกุข์มามากแล้ว	ไม่รู้จักกีภ่พกีช่าตมิาแล้ว	ควรหาทาง 
ทีจ่ะดบัทกุข์	ยอมสละความสขุเลก็ๆ	น้อยๆ	ทีช่นทัง้หลายหลงใหลอยูใ่นขณะน้ีเสยีเถดิ 
...เพือ่ทีจ่ะแสวงหาความสขุทีพ่ระพทุธองค์ทรงตรัสไว้	คอื	“สขุอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่ม”ี  
เราจึงละแล้วซึง่สขุทีค่นทัง้หลายหลงอยู	่ออกมาอยูใ่นเพศสมณะเพือ่แสวงหาความสขุ	 
ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ	 น่ันคือความสงบ...ความสงบอะไรหรือ....ความสงบจาก 
สิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลาย	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ทุกข์เพราะความยินดี	
ยินร้าย	ถ้ากิเลสสงบ	หมดความยินดี	ยินร้าย	นี่แหละคือความสงบล่ะ	ความสุขจาก 
ความสงบน้ี	เหนือย่ิงกว่าความสขุของชาวโลกอกี	ความสขุในกามคณุ	๕	คอื	รูป	เสยีง	 
กลิ่น	 รส	 สัมผัส	 ไม่สามารถเทียบกับความสงบของผู้ที่ได้พบความสุขอันเกิดจาก
ความสงบได้	เพราะความสงบแบบนี้จิตบริสุทธิ์	ไม่อาศัยสิ่งปรุงแต่ง

	 หลงัจากออกพรรษา	เราเข้ามาทีก่รุงเทพฯ	เพือ่พบโยมพ่อและน้องชายทีก่ลบัมา 
จากอเมริกาเพือ่มาเยีย่มบ้าน	ในระหว่างพกัอยูท่ีก่รุงเทพฯ	น้ัน	เรารู้สกึฉันอะไรไม่ค่อย 
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ได้มากนัก	รู้สกึจิตมันอิม่	แต่พยายามฉัน	ฉันได้ประมาณ	๕-๑๐	นาท	ีกเ็ลกิฉัน	แม้นจะ 
ฉันอาหารได้น้อย	แต่จิตใจมั่นคงดีมาก	รู้สึกเฉยๆ	ในเรื่องอาหาร	แต่รู้สึกว่าร่างกาย 
แขง็แรงกว่าปกตเิสยีอกี	ใจคดิว่าถ้าไม่ฉันอาหารเลยกอ็ยูไ่ด้เพราะไม่หวิ	เราพจิารณาด ู
แล้วว่าไม่ถกูทาง	กเ็ลยฝืนฉันไปเท่าทีจ่ะท�าได้เพือ่เลีย้งร่างกาย	สภาวธรรมทกุๆ	อย่างที ่
เกดิขึน้อาจจะปรากฏขึน้ได้ทัง้ร่างกายและจิตใจ	เพราะฉะน้ัน	ผู้ปฏบิตัทิัง้หลายพงึมีสติ 
รู้ตัวอยู่เสมอจึงจะดี	มีสติเพ่งพิจารณาหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ในทุกครั้งไป

	 เราตัง้ใจเดินทางไปภาวนาทีบ้่านเพ	จังหวดัระยอง	กบัหมู่คณะรวม	๔	รูป	พกัที ่
ส�านักร�าไพพรรณีวัน	๓	คืน	จึงออกเดินทางไปภาวนาที่เขาทับกลาง	และเขามะปริง	 
เขาทับกลางลูกใหญ่หน่อย	 แต่ชันมาก	 มีสวนยางพาราอยู่บริเวณเนินเขาทั้งสองลูก	 
ตรงหบุเขาเป็นบ้านชาวไร่	ปลกูเงาะ	ทเุรียน	ฯลฯ	เป็นไร่สวนไม่ใหญ่มากนัก	มบ่ีอน�า้ 
ของชาวสวนอยูต่รงกลางหบุเขา	เราได้อาศยัเป็นน�า้ใช้และน�า้ฉัน	บ้านทีอ่าศยับณิฑบาต 
มีประมาณ	๑๒-๑๓	หลังคาเรือน	บิณฑบาตไปกลับประมาณ	๑.๓๐	ชั่วโมง	อาหาร 
มากบ้าง	น้อยบ้าง	แต่หมูค่ณะเรากไ็ม่เดอืดร้อนในเร่ืองน้ี	สถานทีพ่กัพอสมควร	เราพกั 
ที่เชิงเขาทับกลาง	 หมู่คณะพักที่เขามะปริง	 เวลาฉันอาหารจะมารวมกันตรงหุบเขา	 
ฉันเสร็จก็แยกย้ายกันท�าความเพียร

	 เร่ืองการฉันอาหารไม่ค่อยได้น้ัน	เป็นมาตัง้แต่อยูท่ีก่รุงเทพฯ	แล้ว	เมือ่มาภาวนาทีน่ี่	 
กย็งัฉันไม่ค่อยได้	พอมาวเิวกอยูท่ีเ่ขาทบักลาง	เดนิข้ึนเขาลงเขาบ่อยๆ	ได้ออกก�าลงักาย	 
เลยรู้สกึว่าเร่ิมจะฉันอาหารได้มากขึน้จนเป็นปกต	ิระยะทีไ่ม่อยากฉันอาหารน้ัน	เป็นอยู่ 
ประมาณเดือนกว่าๆ	 เพราะเห็นสภาวธรรมแห่งความว่าง	คือเห็นความเป็นธาตุของ 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง	จิตทรงความว่างอยู่นานทีเดียวในคราวนั้น

	 พกัอยู่ประมาณ	๕	วนั	พระเณร	๒	รูป	เดนิทางกลบักรุงเทพฯ	เหลอืเราและพระเพือ่น 
อยู่ด้วยกัน	๒	รูป	พักอยู่บนชายเขาคนละลูก	เรารู้สึกท�าความเพียรได้ดีหลังจากอยู่ 
คนเดียว	คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกของเราทีไ่ด้มีโอกาสออกมาวเิวก	คอืมาอยูต่ามป่าตามเขา 
ตามล�าพงั	ตอนกลางคนืเงียบสนิท	อากาศด	ีก�าลงัสบาย	ไม่รู้สกึล�าบากกาย-ใจอะไรเลย	 
ถงึแม้นว่าจะมองดูไม่สะดวกสบายเหมือนอยูท่ีว่ดั	ภายนอกเท่าน้ันทีไ่ม่สะดวก	แต่จิตใจ 
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ของเรานั้นรู้สึกปกติธรรมดา	 ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในเรื่องของจิตใจ	 ไม่ล�าบาก	 
ไม่ยุง่ยาก	เราไม่ต้องปรับจิตใจใดๆ	เพือ่ให้เข้ากบัสถานทีเ่ลย	จิตใจเป็นปกตโิดยไม่ต้อง 
แก้ไขใดๆ

	 เรามองป่าลกึเข้าไปบนยอดเขา	คดิร�าพงึว่า	ถ้าลองพกัอยูค่นเดยีวคงจะเงียบสงัดดี  
ถ้าพกัอยู่คนเดียวจะกลวัมัย้....เราถามตวัเองว่า ตอนกลางวนัรู้สกึเป็นอย่างไรบ้างล่ะ... 
กลวัมัย้? ....จิตตอบว่า	ไม่กลวั แล้วกลางคนืล่ะจะกลวัอะไร เพยีงแต่ว่ากลางคนืไม่สว่าง 
เท่าน้ัน จะไปกลวัท�าไม สถานทีก็่ทีเ่ดิม เปลีย่นแต่กลางวนัสว่าง กลางคนืมืด แค่น้ันเอง  
พอเรานึกแค่น้ี	เรากน่ั็งท�าสมาธแิละจ�าวดั	ตัง้แต่น้ันมาเรากไ็ม่เหน็กลวัอะไร	ต่อมาเม่ือ 
อยู่คนเดียวก็รู้สึกเฉยๆ	ไม่กลัวความมืด	ไม่กลัวสิ่งลี้ลับ	เพราะเรามีแต่ความเมตตา
เท่านั้นที่แผ่ออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ตามก�าลังของใจ

	 ระยะที่ผ่านมานี้	การท�าความเพียรอยู่ในระดับพอสมควร	เหตุที่เรามาวิเวกใน
ครั้งนี้	เรามีจุดหมายที่จะเร่งความเพียร	เพราะว่าการอยู่รวมกันในวัดนั้น	อยู่รวมกัน 
หลายรูป	ภารกจิต่างๆ	ก็มาก	จึงคดิอยากปลกีตวัออกมาหาทีส่งบ	มเีวลาส่วนตวัมาก	 
จะได้ท�าความเพียรได้เต็มที่

	 จริงอยู่...ถึงแม้นว่าอยู่ที่วัดหรืออยู่ในเมือง	 จะอยู่ที่ไหนก็ท�าความเพียรได้	 
แต่ครั้งนี้เราต้องการที่จะอยู่น้อยๆ	คน	เพื่อจะทดลองท�าอะไรสักอย่างที่คิดไว้	ยิ่งอยู่ 
คนเดยีวยิง่ดีทีส่ดุ	(ความคดิส่วนตวัของเราในขณะน้ัน)	เราจึงต้องออกมาวเิวกเพือ่จะได้ 
ไม่มีภาระอะไร	 การคลุกคลีกันก็น้อยลง	 สติที่ฝึกไว้จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ 
จะท�าได้

	 เคยถามตวัเองเมือ่เดนิทางมาถงึทีน่ีใ่หม่ๆ	ตั๋น...เจ้ามาทีน่ีท่�าไม? มาท�าอะไรอยู่
ในป่าน้ี ท�าไมเจ้าถงึไม่อยูใ่นวดัละ อยูใ่นทีส่บายๆ สถานทีด่ีๆ  มเีพือ่นคยุสนุกสนาน  
มอีาหารการขบฉันสมบรูณ์ มทีีน่อนสบายๆ เหมอืนคนอืน่เขา......	เราตะโกนใส่ไปว่า	
ข้าต้องการพ้นทกุข์....ข้าจึงต้องออกมาแสวงหาสิง่ทีข้่าต้องการ คอืความสงบจากกเิลสที ่
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงค้นพบแล้ว และให้สาวกของพระองค์ปฏบิตัติาม 
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รอยที่ได้ทรงชี้ทางสว่างให้แล้ว คือออกมาบวชอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์และปฏิบัต ิ
เพื่อความดับทุกข์

	 ระยะแรกทีเ่ราพกัอยูท่ีเ่ขาทบักลาง	ไม่สบายเกอืบทกุวนั	บางวนักเ็ป็นมาก	อาจจะ 
เป็นเพราะอากาศเปลีย่น	แต่เราไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมา	ไม่ได้บอกเพือ่น	เราไม่ 
ทานยาด้วย	เป็นนิสยัเดมิของเราตัง้แต่บวชมา	เราใช้วธิรัีกษาโดยท�าสมาธ	ิเดนิจงกรม	 
ท�าความสงบ	แล้วพิจารณาร่างกายส่วนที่ไม่สบาย	โรคที่เป็นไม่มากก็หายไป	ถ้าเป็น 
มากหน่อย	 เราก็น่ังสมาธิก�าหนดเพ่งพิจารณาลงไปตรงที่มีอาการเจ็บปวด	 เราต้อง
ก�าหนดหาจุดที่ป่วยให้ได้เสียก่อน	แล้วใช้สมาธิช่วยในการรักษา	ในระหว่างอยู่ที่นั่น 
เป็นไม่มาก	เมือ่ท�าสมาธดิีๆ 	อาการป่วยกห็ายไป	การไม่ฉันยา	เราตดินิสยัมาตัง้แต่พรรษา 
ที	่๑	แล้ว	ตอนน้ันเราพจิารณาภายนอก	เหน็คนเป็นอสภุะ	ร่างกายเน่าเป็นซากศพบ่อยๆ	 
เราเลยพิจารณาว่า	ร่างกายของคนเรานี้ไม่ใช่ตัวเราเลย	เป็นแต่เพียงธาตุเท่านั้นที่มา 
ปรุงแต่งรวมตวักนัขึน้มา	เรากมั็วหลงอยูไ่ด้	ไม่เหน็มผู้ีชายผู้หญงิเลย	เพราะตายแล้วเน่า	 
มีสภาพเหมือนกันหมด

	 จิตใจในเวลาน้ันเลยคิดว่า	ถ้าเราเจ็บป่วยข้ึนมา	เราจะไม่ยอมฉันยาเพราะคดิว่า	 
“อยากเป็นเอง ต้องหายเองซ”ิ	....น่ีไม่ใช่ตวัเรา	ธาตใุนร่างกายผิดปกตต่ิางหาก	ร่างกาย 
จึงป่วย	เราเลยไม่ฉันยามาเกอืบ	๓	ปี	หลงัจากน้ันเรามาพจิารณาเหน็ว่าจิตใจในตอนน้ัน 
ตงึเกินไป	จิตจึงคดิดขีึน้มาหน่อยว่า	ร่างกายป่วยกรั็กษาไปตามสภาพกแ็ล้วกนั	ไม่เหน็ 
เสยีหาย	ต่อมาเราเลยทานยาบ้าง	แต่ถ้าเจ็บป่วยเลก็น้อย	เรากย็งัใช้สมาธรัิกษา	ใช้การ 
เพ่งพจิารณากายช่วยจนช�านาญพอสมควร	ถ้าป่วยไม่มาก	เราสามารถรกัษาให้หายได้ 
ทกุคร้ัง	แต่ถ้าป่วยมาก	เราก็ไม่รู้เหมอืนกันว่าเราจะสามารถท�าให้หายได้หรือเปล่า	โชคด ี
ที่เราไม่ค่อยเจ็บป่วย	เราใช้สมาธิรักษาบ่อยๆ	ตั้งแต่พรรษา	๑	เราชอบพิจารณากาย	 
เป็นการรักษาร่างกายไปในตวัด้วย	และเป็นการพจิารณาเพือ่ละอุปาทาน	ละความยดึมัน่ 
ถือม่ันในร่างกายด้วย	เป็นการฝึกหดัท�าสมาธไิปในตวัด้วย	มปีระโยชน์ในทกุๆ	อย่าง	
ท�าให้เราติดนิสัยไม่ชอบฉันยาถ้าเจ็บป่วยไม่มาก
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	 เราภาวนาอยู่เขาทบักลางประมาณเกือบเดือน	จนถงึวนัที	่๒๔	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	 
จึงเดนิทางกลบัมาทีส่�านักร�าไพพรรณวีนั	เพือ่เตรียมบริขารเดนิทางไปวเิวกทีเ่ขาช่องลม	 
อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	

	 วนัที	่๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	เราและเพือ่นพระเณร	รวม	๔	รูป	เดนิทางด้วย 
รถยนต์	พระเณร	๒	รูป	ตัง้ใจจะไปเขาชะอางค์	ส่วนเราและเพือ่นตัง้ใจไปเขาช่องลม	 
รถออกเดินทางจากส�านักร�าไพพรรณวีนั	ต.บ้านเพ	มาทาง	อ.แกลง	แยกเข้าอทุยานแห่งชาต ิ
เขาชะเมา	เข้าไปประมาณ	๒๐	กม.	ก็ถึงเขาชะอางค์	ส่งพระเณร	๒	รูปที่นี่	ส่วนเรา 
อาศยัน่ังรถชาวบ้านต่อไปจนถงึสีแ่ยกเกษตรพฒันา	เวลา	๑๒.๓๐	น.	แล้วเดินแยกไป 
ทางหมู่บ้านพะวา	๑๐	กว่ากม.	พอเดินมาสักพักมีรถผ่านมา	 เขารับไปส่ง	จากนั้น 
เดนิต่อไปถึง	ต.สามพีน้่อง	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบรีุ	ถงึเวลาประมาณ	๑๖.๐๐	น.	เราเหน็ว่า 
มีเมฆฝนมา	จึงตกลงเข้าพักที่วัดเนินจ�าปา	๑	คืน	พรุ่งนี้จึงจะเดินทางต่อ

	 ระหว่างทางที่เดินมานั้น	สองข้างทางเป็นไร่มัน	สวนกล้วย	ชาวบ้านถางป่าท�าไร่ 
ติดกับตีนเขา	หลังจากไร่มัน	สองข้างทางก็เต็มไปด้วยภูเขา	เราเดินตามทางดินแดง	 
ซึง่เป็นทางรถวิง่ส�าหรับขนมัน	ผ่านเขาชะเมา	เขาขาด	เขาพงั	เข้ามาสูต่�าบลสามพีน้่อง	
อันเป็นเขตจังหวัดจันทบุรี	ระหว่างทางก็มีบ้านชาวไร่ปลูกอยู่ห่างๆ	กัน	ประมาณครึ่ง
กิโลเมตร	ท�าให้เราคดิว่ามนุษย์น้ีเก่งมากอตุส่าห์ถางป่าเข้ามาท�าไร่กนัในน้ี	เพือ่ความ
อยูร่อดเขาจึงต้องท�าเช่นน้ี	ยิง่เดินลกึเข้าไป	กย็งัมบ้ีานคนให้เหน็	ผู้คนเข้ามาท�ากนิอยู่ 
ในป่าก็มาก

	 เราเหน็ป่าเขา	จิตใจเรายิง่สงบลงไปอีก	มคีวามอิม่ใจ	รู้สกึว่าตวัเองมีอสิระ	หมดภาระ	 
จิตใจปลอดโปร่ง	 มีแต่ความคิดที่จะมุ่งหน้าท�าความเพียรเพื่อแสวงหาสัจธรรมเพื่อ 
ความพ้นทุกข์	 การที่เรามาคราวนี้	 ตอนแรกเราเกือบได้มาคนเดียวแล้ว	 เพื่อนพระ 
จะอยู่ภาวนาที่บ้านเพ	 แต่ภายหลังมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น	 เลยท�าให้ท่าน 
เปลี่ยนใจเดินทางมากับเรา	 เราคิดเสมอว่า....ถ้าเราได้มาคนเดียวยิ่งสบายใหญ่เลย	 
ไม่ต้องห่วงอะไร	ไม่ต้องมคีวามกงัวล	ถ้าเรามาคนเดยีวเหน็ทจีะไม่กลบัเข้าเมอืงง่ายๆ	
แน่เลย	จะไม่กลับจนกว่าจะพ้นทุกข์	หรือไม่ก็ให้มันตายไปเสีย
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	 ตกดึกอากาศเยน็พอสมควร	ไม่หนาวมาก	พอทนได้	ตอนเช้าบณิฑบาตได้ไข่ต้ม	 
๑	ใบ	ขนมปัง	๒	ชิ้น	ขนมยัดไส้	๔	ชิ้น	พิจารณาแล้วฉันอาหารตามเดิม	จิตใจ 
สบาย	ไม่หิว	ถึงแม้จะมีอาหารไม่มากนัก	เราฉันเพื่อประทังชีวิตเท่านั้น	เรื่องอาหาร 
ไม่เป็นปัญหาส�าหรับเรา	พอดตีอนกลบัจากบณิฑบาต	พบโยมคนขับรถโดยสาร	เขารู้จัก 
เส้นทางไปเขาช่องลม	เราจึงถามว่า	ไปเขาช่องลมไปอย่างไร?	เขาบอกให้เรารออยู่ที่นี่	 
พรุ่งนี้จะมารับเวลา	๑๕.๐๐	น.	ไปส่งที่เขาช่องลม

	 เราเดินทางไปถึงเขาช่องลมในวันที่	๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	เวลาประมาณ	
๑๗.๐๐	น.	โยมน�าทางขึ้นเขาช่องลม	ใช้เวลาประมาณ	๑๐	นาที	บริเวณถ�้ากว้างพอ
สมควร	พออยู่ได้	๒	คน	ด้านหนึ่งโปร่ง	อีกด้านมืดสลัวๆ	ภายในถ�้าพออยู่พักท�า 
ความเพยีรได้	แต่ทางขึน้ถ�า้ชนัมาก	น�า้ใช้ต้องลงไปตกัทีต่นีเขา	มลี�าธารเลก็ๆ	ไหลผ่าน	 
ชาวบ้านที่นี่ศรัทธาดี	อาหารบิณฑบาตค่อนข้างมาก

	 ด้านทีเ่ราพกัรู้สกึอดึอดั	อากาศถ่ายเทไม่สะดวก	ร่างกายไม่สดชืน่	แต่ภายในถ�า้ 
ไม่หนาวไม่ร้อนเกนิไปนัก	ภายนอกถ�า้หนาวมากพอสมควร	เพราะบริเวณรอบๆ	มแีต่ 
ภูเขาทั้งนั้น	มีเสียงปืนยิงสัตว์ดังทุกวัน	ชาวบ้านเล่าว่าบริเวณนี้มีพวกหมูป่า	เลียงผา	
เม่น	ฯลฯ	ส่วนรอบเขาลึกเข้าไป	ยังมีพวกเสือ	ช้างป่า	หมี	กระทิง	 เลียงผา	 เก้ง	
กวาง	ฯลฯ	และสัตว์อื่นๆ	อีกมากทีเดียว	

	 ต่อจากเขาช่องลม	สามารถเดินตดัป่าไปทางเขาใหญ่	และตดัทะลไุป	จ.ชลบรีุได้	 
ที่เขาช่องลม	สุดเขตแค่หมู่บ้านตามอญ	ต.สามพี่น้อง	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี

	 เราพกัอยูท่ีน่ี่จนถงึ	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	กเ็ดนิทางกลบัเข้ากรุงเทพฯ	เพราะ 
พระเพือ่นอยากจะกลบั	และไม่อนุญาตให้เราเดนิทางต่อ	เพราะว่าเรายงัไม่พ้นนิสยั	เราจึง 
ต้องเดินทางกลับ	ทั้งๆ	ที่อยากจะอยู่ภาวนาต่อและเดินทางไปเรื่อยๆ

	 เราเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ	ได้พบหลวงปู่บุญหนา	ท่านพาเราไปกราบเจ้าคุณ
พุทธพจน์	หลวงปู่หลุย	หลวงพ่อมหาปิ่น	พระพิมลธรรม	และเจ้าคุณวรนาถ	เราได้ 
พจิารณาเหน็บคุลกิลกัษณะของหลวงพ่อแต่ละองค์น้ันแตกต่างกนัออกไปตามคณุธรรม 
ของแต่ละองค์	ท�าให้เราได้รับประโยชน์มากพอสมควร
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	 ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๒๔	เมือ่เรายิง่ปฏิบตัไิป	มองดคูนอืน่ๆ	รู้สกึว่าทกุๆ	คน
ล้วนแต่มีความทกุข์ด้วยกนัทัง้น้ัน	ไม่ว่าคนน้ันจะร�า่รวยหรือยากจนกต็าม	คนทัง้หลาย 
เหล่าน้ี	เรามองดูแล้วรู้สกึว่าเขาไม่มคีวามสขุมากมายนัก	ทกุคนมแีต่ความทกุข์เท่าน้ัน 
ทีค่รอบง�าจิตใจ	ตลอดระยะเวลา	๓	พรรษา	ทีผ่่านมาน้ี	ยงัไม่เหน็ใครเลยทีจ่ะไม่มทีกุข์	 
นอกจากพระขีณาสพผู้บริสุทธิ์	จริงดังค�าที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	“มีแต่ทุกข์เท่านั้น
ที่เกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป” 

	 ที.่..ทีเ่ราควรจะอยู่....คือ	ปัจจุบนัธรรม	เป็นสิง่ทีเ่ราควรจะอยู	่ด้วยการมสีต	ิสมาธ	ิ 
ปัญญา	ถงึพร้อมซึง่ขณะจิตในทีน้ั่น	เพือ่ทีจ่ะมดีวงใจอนัสงบน่ิง	สามารถทีจ่ะเผชญิกบั 
เหตกุารณ์ต่างๆ	ทีจ่ะมากระทบอารมณ์ได้	และสามารถมปัีญญาแก้ไขในสิง่ทีเ่กดิข้ึนได้	 
ด้วยการยอมรับตามสภาพทีเ่ป็นจริง	แต่	“ความถงึพร้อมแห่งขณะหาได้ยาก” สถานที	่ 
ที่ดีที่สุด	คือการท�าความเห็นให้ถูกต้อง	เห็นชอบ	และรู้เท่าทันตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่เสมอ	ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกทางของเขาได้	ถ้าเขาท�าเหตุที่ดี	เขาก็ได้รับผลที่ดี	
ถ้าเขาท�าเหตุไม่ดี	เขาก็จะได้รับผลไม่ดี

	 สภาวธรรมภายนอก-ภายใน	การพจิารณากาย	ได้ปรากฏว่ามคีวามเหน็ชัดข้ึนทกุที	 
สภาพภายนอก	คอืรูปทีม่องเหน็	แต่ก่อนรู้ว่าคนน้ีน่ารัก	คนน้ีไม่น่ารัก	แต่ขณะน้ีจิตปรับ 
เข้ามา	 ท�าให้มองดูคนรู้สึกเบื่อหน่าย	 และก็เฉยๆ	 เมื่อเห็นคน	 รู้สึกว่าคนทุกคนมี 
สภาพเหมือนกัน	จิตเริ่มปรับมากขึ้นจนไม่ยินดียินร้ายในร่างกาย “ดอกไม้บานแล้ว
ย่อมเหี่ยว, พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตก, ชีวิตเราก็เช่นกัน เกิดแล้วก็ตาย”

	 การปฏิบัติ	 “อย่าปฏิบัติเพื่อต้องการค�าชมของบุคคลอ่ืน จงอย่าสนใจในการ
ปฏิบัติตนของผู้อื่น สิ่งที่ส�าคัญคือเราต้องการจิตที่บริสุทธิ์” 

	 วันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	เราและเพื่อนพระได้เดินทางไปกราบศพหลวงปู่ 
กินรี	จนฺทิโย	ซึ่งจะเผาในวันที่	๗	มีนาคม	เวลา	๒๔.๐๐	น.

	 ระยะหลงัๆ	มาน้ี	การพจิารณากาย	บางครัง้พจิารณาจิต	ดเูหมอืนกบัว่าราคะจะหมด	 
แต่เรารู้ว่ายังมี	ถ้าเราถือเป็นจริงเป็นจัง	อาจจะหลงไปก็ได้
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	 เราทรงจิตทีเ่ตม็ไปด้วยเมตตาไว้ได้มาก	ตรวจดจิูตสะอาดด	ีเราจึงชอบทรงสภาพน้ี	 
แต่ทรงผู้รู้ซ่อนไว้อีกทีหน่ึง	 ระยะน้ีมีนิมิตมาเตือนให้เร่งความเพียรอยู่บ่อยคร้ัง..... 
อย่าประมาท

	 ต้นเดือนพฤษภาคม	เดนิทางไปวดัหนองป่าพงกบัหมูค่ณะรวม	๔	รูป	กลางคืน 
เข้าไปกราบหลวงพ่อชาทีก่ฎุ	ีน่ังฟังหลวงพ่อชาคยุกบัญาตโิยม	มหีนังสอืนิมนต์หลวงพ่อ 
ให้ไปเทศน์ที่วัดเบญจมบพิตร	 หลวงพ่อไม่สะดวกที่จะเดินทางไป	 เพราะสุขภาพ 
ไม่ค่อยดี	 ท่านเลยหันมาหยอกเราว่า “พระอัครเดช เทศน์เป็นหรือยัง”	 เราตอบว่า	 
“ยงัไม่เป็นครับ”	ท่านว่า “นึกว่าเทศน์เป็นแล้ว จะส่งไปเทศน์แทนทีว่ดัเบญจมบพติร” 

	 ขณะทีฟั่งหลวงพ่อสนทนาน้ัน....รู้สกึว่าจิตสงบ	ว่าง	โปร่ง	กายกโ็ปร่งเบา	เหมือน
ไม่มีกาย	รู้สึกเหมือนมีความรู้ลอยอยู่ในอากาศ	ในขณะนั้นว่างไปหมด	
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พรรษำที่ ๔ 

ส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี

	 วันศุกร์ที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	เป็นวันเข้าพรรษา	พรรษานี้มีพระเณร
รวม	๔	รูป	ส�านักน้ีมเีน้ือทีป่ระมาณ	๕	ไร่	มกีฎุ	ี๕	หลงั	รอบๆ	เป็นทุง่นา	ต้นไม้ภายใน 
ส�านักยงัมไีม่มากนัก	มแีต่ต้นไม้เลก็ๆ	ยงัไม่ได้ร่มเงา	ตอนกลางวนัมีลมพดัเยน็สบาย	 
แต่ก็อบอ้าวบ้างเป็นบางวัน	 ตอนกลางคืนอากาศโปร่งสบายดี	 กิจการงานมีไม่มาก	 
นอกจากปลกูต้นไม้เป็นบางคร้ัง	สถานทีน่่าอยูพ่อสมควรในฤดูฝนและฤดหูนาว	แต่ถ้า 
ฤดูร้อนไม่ค่อยน่าอยู่นัก	 เพราะต้องรดน�้าต้นไม้มากหน่อย	 เพราะต้นไม้ที่ให้ร่มเงา	 
เดมิมอียูเ่พยีง	๒	ต้นเท่าน้ันในบริเวณส�านัก	อาหารการฉันสมบรูณ์ด	ีมเีวลาท�าความ
เพียรมาก	เพราะญาติโยมไม่มารบกวน	

	 การภาวนาของเราตั้งแต่เข้าพรรษามานั้น	การพิจารณาอสุภะน้อยลง	ส่วนมาก
มาหนักทางด้านกายคตาสต	ิเพราะเหตวุ่าเราพจิารณาอสภุะมาก	ท�าให้จิตตกีลบัเข้ามา 
เห็นชัดในกายปัจจุบัน	คือกายคตาสติมากขึ้น	จิตก�าหนดดูกายปัจจุบัน	แต่ละส่วน 
จิตรวมได้ง่ายขึน้	ไม่จ�าเป็นต้องตต่ีอ	(พจิารณาต่อ)	ไปจนถงึอสภุะในสภาพทีเ่น่าหรือแห้ง	 
จิตเราก็รวมได้	และจิตยอมเชื่อ

	 บางคร้ังการพจิารณากน่็าเบือ่หน่าย	เพราะท�าซ�า้ๆ	ซากๆ	แต่บางคร้ังกเ็พลดิเพลนิดี	 
เราเคยพจิารณากายในสภาวะทีเ่ป็นอดตีหรืออนาคตอยูบ่่อยทีส่ดุ	ปัจจุบนัน้ีเราเข้ามา 
พจิารณากายในสภาพปัจจุบนัแค่น้ันกน่็าเบือ่แล้ว	จิตเหน็กายคนอืน่และตวัเราสกปรก 
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อยู่เสมอ	 มองดูก็รู้	 จิตยอมรับว่าสกปรกทั้งกายเราและกายคนอื่น	 ไม่จ�าเป็นต้อง 
พจิารณาต่อไปถงึอสภุะ	อนัน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการพจิารณาอสภุะมาก	จิตจึงตกีลบัมา 
เห็นสภาพปัจจุบันว่าเป็นของสกปรกก็เป็นได้

	 แม้เราจะเหน็สภาพทีเ่ป็นอดตี	ปัจจุบนั	และอนาคตแล้วกต็าม	แต่จิตของเรากย็งัหา 
รวมถึงทีส่ดุในขัน้น้ีไม่	เรากรู้็เสมอว่ามรรคยงัไม่เตม็รอบ	จิตยงัเหน็ไม่แจ้งชัดในกายน้ี	 
แต่เราจะไม่ยอมลดละในการพจิารณากายอยูด่	ีเราจะยกสภาพร่างกายทัง้อดตี	อนาคต	 
และปัจจุบนั	ตเีข้าด้วยพระไตรลกัษณญาณ	วนัหน่ึงข้างหน้าหากเรามวีาสนา	เราคงจะได้ 
เหน็แจ้งประจักษ์ด้วยใจของเราเองว่ากายของเราน้ีเป็นของทีน่่ายดึถอืหรือน่าปล่อยวาง	 
เราจะไม่ประมาท	 และเราจะไม่ยอมแพ้หรือเลิกในการพิจารณาง่ายๆ	 จนกว่าทุกสิ่ง
จะต้องเห็นแจ้งชัดที่ใจเราเองเสียก่อน

	 หลวงพ่อชามาพักที่กรุงเทพฯ	มีการประชุมและร่วมลงอุโบสถของหัวหน้าสาขา
ต่างๆ	ที่ส�านักจิตตภาวนาราม	ในวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๔	

	 ระยะออกพรรษามาน้ี	มพีระเดนิทางมาพกัทีส่�านักจิตตภาวนารามบ่อยๆ	เราจึงคดิ 
ทีจ่ะปลกีตวัเพือ่เปลีย่นสถานทีภ่าวนา	โดยไปพกัภาวนาทีว่ดัป่าจันทราวาส	บ้านก่อเอ้	 
อ.เขือ่งใน	จ.อบุลราชธานี	เจ้าอาวาสเคยจ�าพรรษาร่วมกนัเม่ือพรรษา	๑	ทีว่ดับงึเขาหลวง	 
พักภาวนาอยู่ที่นี่ระยะหนึ่ง	ท่านจึงชวนไปงานศพหลวงพ่อบุ้น	ฉันทโร	ที่บ้านค�าแดง	
จ.ยโสธร	พักภาวนาอยู่ระยะหนึ่ง	จึงเดินทางจากบ้านค�าแดงไปบ้านทรายมูลด้วยเท้า	 
ระยะทาง	๑๖	กม.	ใช้เวลา	๔	ชม.	เข้าพักที่วัดป่าธรรมวิเวการาม	จากนั้นจึงเดินทาง 
ต่อไปวัดบึงเขาหลวง	พักระยะหนึ่ง	จึงเดินทางกลับส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	พักได้ 
ระยะหน่ึง	ได้เดนิทางไปกราบหลวงปูบ่ญุหนา	ทีว่ดัป่าชยัวารินทร์	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	 
หลวงปูบ่ญุหนาได้พาเราและหมูค่ณะเดนิทางไปวดัป่านิโครธาราม	จ.อดุรธานี	เพือ่ช่วย 
งานถวายเพลิงศพหลวงปู่อ่อน	�าณสิริ	

	 ต้นเดอืนมนีาคม	เสร็จจากงานหลวงปูอ่่อน	เราและหมู่คณะเดินทางกลบัมาทีส่�านัก
จิตตภาวนาราม	เราจึงขอแยกมาภาวนาทีถ่�า้เขาชะอางค์	จ.ระยอง	ไปพกัเพยีงรูปเดียว	 
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ตัง้ใจจะพกัภาวนาไปเร่ือยๆ	พกัอยูไ่ด้ระยะหน่ึงกห็ายสงสยัในอะไรบางอย่าง	เข้าใจอะไร 
ได้ดขีึน้	คอืตอนเช้าใกล้สว่าง	เรายนือยูบ่นเนินเขา	มองเหน็ควนัไฟจากบ้านชาวป่า	มองด ู
พิจารณาว่าจะไปบิณฑบาต	ระหว่างนั้นก็พิจารณาว่า	แม้นเราหลีกเร้นมาวิเวกตามป่า 
ตามเขาในถ�า้	คนกย็งัเข้ามาบกุเบกิถางป่า	ท�าไร่ท�าสวน	มอีาชีพล่าสตัว์	พระโยคาวจรเจ้า 
ทัง้หลายหลกีเร้นหาสถานทีภ่าวนาทีส่งบสงัดในป่าในเขาเพือ่ความพ้นทกุข์	แต่คนทัง้หลาย 
กอ็ยูใ่นป่าทีส่งบสงัดเช่นกันเพือ่การด�ารงชวีติด้วยความเหน็ผิด	ท�าอาชพีทีผิ่ดศีล	เป็น
มิจฉาทิฏฐิ	เราเลยรู้สึกอุทานขึ้นมาในจิตว่า	“สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ”	ถ้าเรามี 
ความเหน็ทีถ่กูต้อง	อยูท่ีไ่หนกส็ามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด้	หลงัจากน้ันจึงเข้าใจอะไรบางอย่าง	 
บณิฑบาตกลบัมาฉันเสร็จเรียบร้อย	เลยเกบ็บริขารเดินทางกลบัปทมุธานี	หยดุการวเิวก 
ในช่วงนี้เพียงเท่านี้

	 โดยปกตแิล้ว	จิตเราทรงสมาธทิกุอริิยาบถ	ไม่ว่าจะยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	กส็ามารถ
ท�าจิตให้สงบได้	ทรงสมาธิอยู่ในระดับหนึ่ง	เรามีความสงบตลอดทั้งวัน	เราจึงคิดว่า	
อยู่ที่ไหนถ้ามีความเห็นที่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะปฏิบัติไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้....
เราจึงท�าความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ที่ส�านักจิตตภาวนาราม

	 เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 .....แต่จิตใจนึกคิดด�าริที่จะออกจากหมู่คณะ 
ไปบ�าเพญ็เพยีรคนเดยีว	จิตใจไม่อยากคลกุคลกีบัหมู่คณะ	ในเดอืนน้ีจิตใจยิง่ละเอยีด 
ขึ้นเรื่อยๆ	การกระทบขุ่นมัวในจิตใจแทบจะไม่มี	 อารมณ์ภายในใจจากการกระทบ 
ภายนอกน้ันละเอยีดขึน้จนจิตใจไม่รู้สกึอะไร	จิตใคร่ครวญเตม็ทีใ่นการทีจ่ะออกจาก 
หมู่คณะ

	 วนัที	่๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๕	วนัน้ีจิตใจไม่อยากคดิอะไร	จิตตัง้สตดิ�ารงอยู ่
แต่ในอารมณ์ปัจจุบัน	จิตใจตื่นทั้งวัน	ไม่ง่วงนอน	ตอนเย็นนั่งสมาธิ	จิตเห็นร่างกาย
ละเอียดมาก	 จนเหมือนกับว่าร่างกายเราละลายไปกับอากาศธาตุ	 หรือไม่มีอะไร	 
เป็นสภาวะคล้ายกบัว่ากายว่าง	โปร่งเหมอืนธรรมชาต	ิอธบิายไม่ถกู	น่ังสมาธเิสร็จ	ลกุขึน้ 
ไปเดินจงกรม	มสีตดีิ	เดนิจนจิตสบาย	ขึน้มากฎีุประมาณเวลา	๒๑.๓๐	น.	นอนก�าหนด 
สมาธต่ิอ	จิตใจต่อเน่ืองมสีตอิยูก่บัจิตตลอดเวลา	จิตเหน็สภาวธรรมเกดิข้ึน.....เป็นเส้น 
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วิ่งมาเป็นแสงสว่าง แล้วมีดวงจิตเคลื่อนออกไป พร้อมกับสลัดสนิมหรืออนุสัย คือ
ความพอใจหรือไม่พอใจออกจากจิตให้เห็น

	 ในขณะปัจจุบนัน้ัน	เกดิความอศัจรรย์ในจิตใจเกิดขึน้อย่างบอกไม่ถกู	พร้อมกบั 
มีความรู้เกิดขึ้นในขณะจิตน้ัน	 (เวลาจิตเคลื่อนตัวสลัดสนิมออก)	 เกิดความรู้ว่า....
จิตหลุดแล้ว

	 สตสิมัปชญัญะไม่ทราบว่ามาแต่ไหน	มากมายกว่าเก่า	ตอนเช้ามองเหน็อะไรเป็น
ธรรมชาตไิปหมด	จิตใจเยอืกเยน็	มแีต่ความเบาจิตสบายอย่างบอกไม่ถกู	ใครพดูอะไรที ่
ไม่เหมาะสม	กไ็ม่สามารถกระทบในจิตเราได้	จิตรู้ว่าละความพอใจและความไม่พอใจ 
ออกได้แล้วในขั้นนี้	จิตหลุดแล้ว	สลัดคืนแล้ว	ปล่อยได้แล้ว

	 เห็นคนอื่นก็เข้าใจดี	มีสภาพเหมือนกันหมด	เข้าใจจิตใจของแต่ละคนมากขึ้น	 
เหน็ว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตอิยู่อย่างน้ัน	ความรู้สกึเหน็แต่ความว่าง	โปร่ง	ไม่มีเขา	 
ไม่มีเรา	 ในสัตว์บุคคลทั่วไป	 ไม่เคยรู้เห็นแต่กาลก่อนเลยความรู้สึกชนิดนี้ที่เกิดขึ้น
ในจิตใจ

	 ตอนเช้านึกถงึตวัเองแล้วอยากจะร้องไห้ให้กับความโง่ของใจทีง่มงาย	ทีมั่วลุม่หลง 
เพลดิเพลนิอยู่กับความพอใจในอารมณ์น้ันๆ	ไม่รู้จักละทกุข์อนัเกดิจากความพอใจเลย	 
เอาแต่ตามใจเจ้าของ	ความจริงแก้นิดเดียวเท่าน้ัน	แต่เราหลงคิดว่าตดิตวัอืน่	ทีแ่ท้ตดิอยู ่
ทีค่วามพอใจปรารถนาทีจ่ะท�าให้คนอืน่พอใจเท่าน้ัน	พอเราแก้ตวัน้ีหลดุ	ทกุสิง่ทกุอย่าง 
กเ็บาลงไปด้วยกันหมด	จิตใจเยน็สบายตลอดมาทัง้วนัทัง้คืน	จิตใจเยอืกเยน็	มสีต.ิ..
อย่างบอกไม่ถูก

	 รู้สกึว่าสตสิมาธเิตม็ในขัน้น้ี	ไม่ต้องท�าสมาธ	ิเดนิจงกรมกไ็ด้	จิตเป็นหน่ึงอยูท่กุ 
อริิยาบถ	จิตใจสบาย	เหน็คนทัว่ไปเป็นธรรมชาต	ิไม่เข้าไปพอใจ	ไม่พอใจ	ในทกุๆ	คน	 
ในจิตเหน็ว่ามีสภาพเหมอืนกันหมด	จิตอยูต่รงกลางๆ	พอดีๆ 	ไม่เข้าไปหาทางสองฝ่ัง	 
ไม่ยินดีว่าสวย	หรือไม่สวย	จิตเห็นรู้สึกเฉยๆ	เหมือนละความพอใจในรูปออกแล้ว	 
คนทกุๆ	คนเหมอืนกนัหมด	ไม่มใีครพเิศษกว่าใคร	คนแก่	เดก็	มสีภาพเหมอืนกนัหมด	 
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ตกอยู่ในความไม่เที่ยง	เป็นอนัตตาทั้งหมด	จิตใจไม่ห่วงไม่กังวลกับใครๆ	ทั้งหมด
แม้แต่ตัวเราก้อนนี้...จิตหลุดแล้ว

	 จิตไม่ยดึม่ันถอืมัน่ในร่างกายตนในร่างกายบคุคลอืน่	จิตไม่ตดิในวตัถธุาตทุัง้หลาย	 
เหน็ก็สกัแต่ว่าเหน็	ได้ยนิกส็กัแต่ว่าได้ยนิ	จิตเดนิไปในท่ามกลางแห่งความสงบ	เยอืกเยน็	 
เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเพยีงสกัแต่ว่าธาตตุามธรรมชาตเิท่าน้ัน	ปล่อยวางความ 
ยดึม่ันถอืม่ันในร่างกายตนได้โดยเดด็ขาด	ความโลภกดั็บลงไป	ความโกรธกด็บัลงไป	 
ความยนิดใีนกามทัง้หลายก็ดับลงไป	หมดหน้าทีแ่ห่งการพจิารณาร่างกาย	การพจิารณา 
อาหาเรปฏกิลูสญัญากห็มดหน้าทีแ่ห่งการพจิารณา	ตัง้แต่เราบวชมาจนบดัน้ี	ไม่มวีนัใด 
ทีเ่ราฉันภัตตาหารด้วยความอยาก	เมือ่ละความยดึมัน่ถอืม่ันในร่างกายตน	กห็มดหน้าที่ 
แห่งการพิจารณาอาหารไปด้วย	
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พรรษำที่ ๕ 

ส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี

	 วันที่	๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕	เป็นวันเข้าพรรษา	พรรษานี้มีพระจ�าพรรษา 
ร่วมกนั	๕	รูป	เราพยายามเร่งความเพยีร	ตอนเช้าขณะเดินบณิฑบาต	พจิารณาธรรมารมณ์ 
ไปเร่ือยๆ	เข้าใจธรรมหลายๆ	อย่างเกดิขึน้ในจิตใจ	จิตพจิารณาไปเอง	หาเหตยุตุกิารเกดิ 
ในภพต่างๆ.....ได้ค�าตอบคือ	ตัดอุปาทาน

	 พจิารณาสิง่ละเอยีดทีเ่หลอือยู	่เราต้องละอวชิชา	คอื	ความหลง	ความไม่รู้	รู้ไม่ครบ	 
หลงพอใจในความเยือกเย็น....ละโดยการพิจารณาไตรลักษณ์

	 เราตัง้จิตและก�าลงัใจสูจุ่ดสงูสดุตามเดิม	ตดั....ความพอใจในการเกดิ	ซึง่เป็นปกติ 
ธรรมดาอยู่แล้วของเรา	มนุษย์	เทวดา	เราไม่เกิดแล้ว	การเกิดเป็นพรหม	เราก็ไม่เอา	 
พอกันที	เราพอใจอย่างเดียวคือนิพพาน	การไม่เกิดอีก	

	 เทวโลกกบัพรหมโลกกย็งัทกุข์	เพราะยงัไม่เสร็จกจิ	มกีจิทีต้่องท�าต่อไป	ต้องมา 
เกิดอีก	

 อารมณ์อวิชชา	คือ	รู้ไม่ครบ

 การตดัอวชิชา	คอื	การตดัความพอใจในภพ	กบัตดัความยนิดใีนสภาวะของจิต 
ที่ทรงคุณธรรมในแต่ละขั้นตอน	มีความยินดีในสภาวะของจิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
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 อาการของอวิชชา	คือ	ความพอใจในภพต่างๆ	และความยินดีในสิ่งทั้งหลายที่ 
เกิดขึ้น	

 ความโง่	คือ	อุปาทานที่ดึงให้ติดอยู่

	 วันน้ีเราพิจารณาธรรมารมณ์ไปในขณะที่มีเสียงเคร่ืองไฟฟ้าไสไม้อยู่ข้างกุฎ ี
จิตใจสบาย	เพราะว่าเสียงกับจิตอยู่คนละส่วนกัน	เขาท�างานกันเกือบครบสองเดือน	 
ทัง้มาขดุ	ทัง้มาตอก	อยูร่อบกฎุเีรา....แต่ใจสบาย	ไม่ร�าคาญ	น่าแปลก	สร้างศาลา	ตอกตะปู	 
เทปูน	ท�าขอบสระ	อยู่ห่างจากเราไม่ถึง	๒๐	เมตร	เมื่อถึงความเป็นอิสระของจิตใน 
ขั้นนี้แล้ว	ย่อมพบความสุขอันเกิดจากความสงบ	ความเยือกเย็น	ความสบาย

	 เร่ืองความพอใจ...ความรักเพือ่นและความเกรงใจ....ทีมี่อยูใ่นจิตของเรา	เป็นเวลา	 
๒	ปีเตม็	เราถกูความโง่หลอกลวงให้พอใจในเพือ่นมากกว่านิพพาน	ด้วยเหตแุห่งความหลง	 
คอือวชิชาน้ี	เราจึงถกูหลอกให้คดิอยูเ่สมอว่า “นิพพานไปทหีลงักไ็ด้ จะอยูก่บัเพือ่นก่อน  
ชาตน้ีิเป็นชาตสิดุท้ายแล้ว จะท�าให้ถงึเมือ่ไหร่กไ็ด้”	พอใจในเพือ่นมากกว่านิพพาน	มนัโง่ 
จริงๆ	น่าร้องไห้	ถกูหลอกอย่างชนิดทีเ่รียกว่า	“นิดเดยีวจริงๆ นิดเดียวแค่น้ัน ตดิอยู ่
นิดเดียว” น่ีแหละ	ไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะน�าใกล้ชดิกเ็ป็นอย่างน้ีแหละ

	 ก่อนเข้าพรรษานี้	เคยคิดว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติดูที่ส�านักต่างๆ	เช่น	วัดป่า 
บ้านตาด	สวนโมกข์	และอื่นๆ	แต่ต่อมา	๑	สัปดาห์มานี้	รู้สึกว่าใจหมดความอยาก 
ไปโน่น	ไปนี่	รู้สึกไม่อยากไปไหนเลย	อยากอยู่เฉยๆ	ไม่อยากวิ่งไปไหน	ถ้าจะไป 
ก็คิดว่ามีเหตุอันควรถึงจะไป	ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ไปไหน	พอจิตหลุดพ้นมาถึงช่วงนี้แล้ว	 
รู้สึกระลึกถึงครูบาอาจารย์มาก	หลวงพ่อชา	และ	หลวงปู่บุญหนา	ปุณฺณาสโย	(ศิษย์
หลวงปูข่าว)	ฯลฯ	และคดิถงึค�าพดูต่างๆ	ของครูบาอาจารย์กนัมาก	เหน็ว่าท่านพดูอะไร	 
ล้วนแต่มคีวามหมายทัง้สิน้	และเจตนาทีท่�าอะไรลงไปล้วนแต่เตม็ไปด้วยความเมตตา
ทั้งสิ้น	ทราบจากใจเราทั้งหมดเมื่อผ่านจุดหนึ่งมาแล้ว

	 พรรษานี้มีการก่อสร้างภายในส�านัก	สร้างศาลา	และการปรับปรุงบริเวณส�านัก 
กเ็ป็นไปเรือ่ยๆ	เหน็ทจีะไม่ได้หยดุสร้างแน่ๆ	เลย	พรรษาน้ีแปลก...เราอยากอยูเ่งียบๆ	
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ก็มีเสยีงดังทีส่ดุ	คอืเสยีงเคร่ืองไสไม้ไฟฟ้า	เคร่ืองป่ันไฟ	มาตัง้อยูข้่างๆ	กฎุเีราห่างไม่ถงึ	 
๓	เมตร	เราอุตส่าห์สมาทานไม่พูดเพื่อที่จะได้อยู่เงียบๆ	เพราะในเมื่อไม่มีโอกาสได้
อยู่ป่าองค์เดียว	ก็เลยคิดว่าอยู่ที่วัดก็ท�าเป็นอยู่คนเดียวได้

	 เขาก่อสร้างกันเสยีงดงั	แต่จิตใจเราตัง้มัน่ดมีาก	มไิด้หวัน่ไหวไปกบัเสยีงคน	หรือ 
เสยีงเคร่ืองยนต์เลย	รู้สกึว่าเสยีงน้ันอยู่คนละส่วนกบัจิตใจของเราตลอดเวลา	จิตกบัสต ิ
กอ็ยูส่่วนหน่ึง	เสยีงทีผ่่านมากระทบกเ็ป็นอกีส่วนหน่ึง	ไม่ยุง่เกีย่วกนั	น่ีแหละ...อยากสงบ 
กลับมีเสียงดังที่สุด	แต่จิตใจก็สบายดี	ไม่เกี่ยวกัน

	 พอออกพรรษาก็ภาวนาต่อที่ส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	 ปลายปีเรามีโอกาสให้
ธรรมะแก่ญาตโิยมทีม่าท�าบญุในวนัพระ	เพือ่ตอบแทนในฐานะทีเ่ราอาศยัปัจจัยสีจ่าก 
ญาตโิยมจึงมชีวีติท�าความเพยีรเพือ่ความหลดุพ้นจากวฏัสงสาร	เราจึงแสดงธรรมเร่ือง	 
การเข้าถึงพระรัตนตรัย	เรื่องทาน	ศีล	ภาวนา	ให้ญาติโยมได้ฟังตามก�าลังสติปัญญา 
ที่เราด�าเนินมา	 เราพิจารณาดูหลังจากแสดงธรรมน้ัน	 เห็นว่ามีคนเข้าใจลึกซึ้งน้ัน 
น้อยมาก	เพียงแค่ฟังแล้วก็ให้ผ่านไป	ทั้งๆ	ที่ธรรมะนั้นถูกกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว	
จากดวงใจของเราทีพ่ากเพยีรหาทางหลดุพ้น	จนทราบแน่ชดัแล้วว่าทางน้ีเป็นทางทีถ่กู 
แน่แล้ว

	 สาเหตุที่ผู้ฟังไม่ได้รับธรรมะเข้าสู่จิตใจของเขาเต็มที่นั้น	เพราะว่า	

	 ๑.	ผู้แสดงธรรมมีอายุพรรษาน้อย	ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ

	 ๒.	ผู้ฟังส่วนใหญ่มีอายุ	๕๐-๖๐	ปี	คราวบิดามารดาเรา

	 การมทีฏิฐมิานะ	การยดึถอืในบคุคล	ในวยั	เป็นเหตใุห้ธรรมไม่ไหลเข้าไปสูจิ่ตใจ
ของทกุๆ	คนได้	ทัง้ๆ	ทีธ่รรมะทีแ่สดงในคราวน้ัน	ต่อไปในกาลข้างหน้า	๒๐	ปี	๓๐	ปี	 
๔๐	ปี	๕๐	ปี	กเ็ป็นธรรมะอนัเดียวกนัน้ีแหละทีแ่สดงในคร้ังก่อน	แต่ว่าในกาลภายหน้า 
จะมีผู้คนสนใจ	และรบัฟังได้ง่ายกว่า	เข้าสูจิ่ตใจคนได้ง่าย	เพราะเม่ือกาลเวลาผ่านไป	 
๒๐-๓๐	ปี	คนมศีรัทธาในการฟังมากขึน้	มศีรัทธาต่อบคุคล	เพราะเม่ือน้ันผู้แสดงธรรม 
ก็มีวัยควรแก่การเชื่อถือ	“ธรรมอันเดียวกัน แสดงต่างกาลเวลาได้ผลต่างกัน” 
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	 ปกตเิราไม่เคยคิดอยากสอนธรรมะใครมาก่อน	แต่เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น	เช่นคราว 
อาจารย์ไม่อยู่	กจ็�าเป็นต้องแนะน�าไปตามหน้าที	่แต่การแนะน�ากพ็อดีทีจิ่ตใจพร้อมที ่
จะแนะน�า	เพราะได้ทดลองปฏบิตัติวัเราเองก่อนค่อยมาสอนคนอืน่ภายหลงั	เม่ือแนะน�า 
แล้วเหน็ว่าได้ผลไม่เท่าทีค่วร	เพราะผู้รับฟังมทีฏิฐมิานะ	มอีายุมากๆ	กนั	กเ็ลยคดิว่า	 
ต่อไปถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่อยากแนะน�าสั่งสอนใคร

	 คืนวันหนึ่งขณะที่เราน่ังภาวนาอยู่นั้น	นิมิตเห็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านมาหา 
ในสมาธิ	ท่านมาปรากฏในอิริยาบถนั่งยองๆ	เราเห็นว่าท่านคือหลวงพ่อกบ	วัดเขาถ�้า 
สาริกา	ท่านมาสอนให้เราท�ากสณิแสงสว่าง	และให้ท�าอรูปฌาน	เรารู้ว่าสิง่ทีท่่านสอนน้ี 
เป็นไปเพือ่ให้รู้อดีตและอนาคต	ตาทพิย์	หทูพิย์	แต่ในช่วงน้ันเราปรารถนาพระนิพพาน 
แต่เพียงอย่างเดียว	สิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้เราไม่มีความต้องการ	เราจึงไม่ได้ท�าตาม 
ค�าสอนของท่าน	ท่านมาหาเราทางสมาธิติดต่อกันสามวัน	ท่านทราบว่าเรามิได้ท�าตาม 
ค�าสอนของท่าน	ท่านจึงมไิด้ปรากฏให้เหน็อกีเลย	ช่วงน้ันจิตเราว่างเหมาะแก่การทีจ่ะ 
ฝึกวชิาทีท่่านตัง้ใจมาสอน	แต่เรามีความยดึม่ันถอืมัน่ในจุดมุง่หมายภายในจิตใจของ
เราว่า	เราปรารถนานิพพานแต่เพียงอย่างเดียว	เราจึงมิได้ฝึกจิตตามค�าสอนของท่าน	 
เรามาพจิารณาภายหลงัว่า	ในคราวน้ันท่านเมตตามาสอน	เราควรท�าตามค�าสอนของท่าน	 
เพราะท่านทราบว่าหลังจากน้ีเราจะมีเวลามาก	 ในตอนน้ันเราไม่ฉลาดที่ไม่เชื่อฟังค�า
สั่งสอนของท่าน

 สรุปในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

	 ได้รับผลเป็นทีน่่าพอใจแห่งการพากเพยีรพยายามมาตลอดเกอืบ	๔	ปีเตม็	หลงัจาก 
ที่หาอุบายวิธีทุกๆ	ทางที่จะท�าให้ใจขาดจากความยึดถือในรูปโดยเด็ดขาด	และก็พบ
ความส�าเร็จ

	 ความรู้สึกจากผลแห่งความเพียรเม่ือน�าการปฏิบัติไปเทียบกับทางโลกในคราว 
ที่เรายังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยหอการค้า	 ใช้เวลาเรียน	 ๔	 ปี	 จึงจบการศึกษาในสาขา
เศรษฐศาสตร์	เรารู้สึกว่าการปฏิบัติใน	๔	ปี	จนถึงจิตปล่อยวางรูปได้นั้น	ยังง่ายกว่า 
การเรียนหนังสือ	๔	ปีเสียอีก
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	 อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความพอใจและเหน็ผลในการปฏิบตัเิสมอๆ	ทกุๆ	ขัน้ตอน 
ก็เป็นได้	จึงท�าให้รู้สกึว่าในขัน้น้ีไม่ยากอะไรนัก	หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนิสยัวาสนา 
บารมีแต่เดิมที่เราได้เคยท�าไว้ก็เป็นได้	 ไม่ทราบว่าจะจริงหรือเปล่า	 จึงท�าให้รู้สึกว่า	 
ง่ายมากในขั้นน้ี	 ความรู้สึกว่าหนักใจบ้างหรืออยากรู้วิธีการวางรูปโดยเด็ดขาดน้ัน	 
มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๓	 เมื่อคราวจ�าพรรษาที่ส�านักชวนพ่วงพุทธ	บ้านหมี่	
ลพบุรี

	 การปฏิบัติที่ผ่านๆ	 มา	 เหมือนกับการเดินทาง	 เรามีความรู้สึกในจิตใจเสมอ 
เหมอืนกบัว่าหนทางน้ีเราเคยเดนิแล้ว	รู้สกึว่าไม่สงสยัในการปฏบิตั	ิจนกระทัง่เดนิมาถงึ 
จุดๆ	หน่ึง	ไม่ทราบว่าทางทีจ่ะเดินต่อไป	ไปทางไหน	อยากทราบอยากรู้ว่าจะไปทางไหน	 
เหมือนการปฏิบัติที่พอปฏิบัติมาถึงจุดๆ	หนึ่ง	อยากทราบว่าท�าอย่างไรจึงจะละกิเลส 
เร่ืองรูปออกจากจิตได้โดยเด็ดขาด	ความรู้สกึน้ีเกดิข้ึนเมือ่พรรษา	๓	ในคราวน้ันท�าความ 
เพียรอย่างเต็มที่ตามก�าลังของเรา

 ปลายปีน้ี การท�าความเพยีรมีความรู้สกึว่าเราได้ฆ่าสมุนของโจรตายหมดราบคาบ  
เหลือเพียงหัวหน้าโจรเท่านั้นที่รอดพ้นไปได้ เราได้สะกดรอยตามหัวหน้าโจรไปติดๆ  
เจ้าหวัหน้าโจรก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในถ�า้มืดแห่งหน่ึง ซึง่เรากไ็ม่สามารถเข้าไปจับหวัหน้า 
โจรได้ เพราะถ�า้มดืมากมองไม่เหน็ เรายงัไม่มอีปุกรณ์ หรือไฟฟ้า หรือแสงสว่าง ทีจ่ะใช้ 
ในการจับโจร เราจึงเฝ้าโจรอยู่ปากถ�้า จะเข้าไปจัดการทันทีเลยก็ยังไม่ได้ เพราะ 
มองไม่เหน็โจร ถ�า้มดืมาก....โจรกไ็ม่กล้าออกมา คงจะรู้ว่าเรารอจัดการอยูข้่างนอก....
เราคิดว่าถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเมื่อไหร่ เราจะเข้าไปจัดการหัวหน้าโจรทันที....ตอนนี้
หัวหน้าโจรก็ก�าลังบาดเจ็บเหลืออยู่เพียงคนเดียว.....

	 พฤศจิกายน-ธนัวาคม	หลวงพ่อชาอาพาธ	เดนิทางมารักษาร่างกายทีโ่รงพยาบาล 
จุฬาฯ	เราและหมู่คณะได้ไปเย่ียมดูอาการป่วยหลวงพ่อชาหลายคร้ัง	เราอยากอปัุฏฐาก
ดูแลหลวงพ่อ	แต่ว่ามีพระอุปัฏฐากเพียงพอแล้ว	เราจึงได้แต่เพียงไปเยี่ยมและคอย
ฟังข่าวอาการของหลวงพ่อชาเท่านั้น
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	 วนัที	่๑๗	กันยายน	๒๕๒๕	หลวงปูบ่ญุหนาอาพาธด้วยโรคไต	โรคปอด	และหวัใจ	 
เราจึงไปอปัุฏฐากดแูลหลวงปูบ่ญุหนาทีโ่รงพยาบาล	ตลอดระยะเวลา	๑๓	วนั	จนกระทัง่ 
หลวงปูม่รณภาพในตอนเช้าวนัที	่๓	มกราคม	๒๕๒๖	ด้วยอาการอนัสงบ	เราอยู่จนงาน 
ถวายเพลิงหลวงปู่เรียบร้อยจึงเดินทางกลับ

	 ประมาณต้นเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๖	หลวงพ่อชาเดินทางกลับไปรักษาตัว 
ที่วัดหนองป่าพง	 ขณะน้ันร่างกายของหลวงพ่ออยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 
เราได้มโีอกาสร่วมเดนิทางส่งหลวงพ่อกลบัวดัหนองป่าพงด้วยเคร่ืองบนิเทีย่วบนิพเิศษ
ของกองทัพอากาศ

	 ในส่วนของการปฏบิตัธิรรมน้ัน	เรากพ็ยายามหาทางท�าลายอวชิชา	หาทางปล่อย 
วางความยดึถอืในสงัขาร	วญิญาณ	อย่างละเอยีด	เม่ือปฏบิตัมิาถงึช่วงน้ี	มคีวามรู้สกึ 
เหมือนกับว่า...แต่ก่อนเคยท�างานหนัก	ตากแดด	ตากฝน	ท�างานกลางแจ้ง	พอผ่าน 
เดอืนมิถนุายน	๒๕๒๕	มาแล้ว	เหมอืนกับว่าท�างานมีผลงานดี	เขาเลยให้พกัผ่อนสบาย	 
เชิญเข้ามาท�างานในบ้านที่มีแอร์	มีเครื่องอ�านวยความสะดวกทุกอย่าง	จะนอนจะกิน 
เมือ่ไหร่	ตามสบาย	สบายทกุอย่างไม่เหมอืนแต่ก่อน	ตอนน้ีไม่ต้องกงัวลในอะไรทัง้สิน้	 
พกัผ่อนนอนหลบัสบาย	ใจไม่มีกังวล	แต่ว่าอย่าลมืตืน่ละ...จะได้สะสางงานทีย่งัคัง่ค้าง 
อยูบ่างส่วน	ตอนน้ีให้เวลาพกัผ่อนได้	แต่อย่าเพลดิเพลนิมากนักล่ะตัน๋	รู้สกึว่าจิตใจ 
มคีวามสงบเยอืกเยน็	มคีวามสบาย	มสีตมิากขึน้	รู้สกึว่าอิม่ในสมาธ	ิไม่มคีวามอยาก	 
ความต้องการในสมาธ	ิเหมอืนกบัว่าอิม่พอหรือเตม็แล้วในขัน้น้ี	(ช่วงน้ันจิตทีส่งบอย่าง 
เยอืกเยน็	ตดิความสขุอย่างละเอยีด	หลงัจากทีจิ่ตหมดภาระเร่ืองรูปมาแล้ว	เลยประมาท 
โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์	เพราะไม่ได้อยูใ่กล้ครูบาอาจารย์และไม่มคีรูบาอาจารย์แนะน�า)	

	 ในระยะน้ี	เดือนมิถุนายน	๒๕๒๖	พจิารณาถงึความตาย	ระลกึถงึพระคณุของบดิา 
ทีเ่ลีย้งเรามา	คดิอยากจะไปจ�าพรรษาทีว่ดัหนองป่าพงเพือ่สงเคราะห์โยมพ่อ	แต่เพือ่น
ชวนให้อยู่ช่วยท่านที่ส�านักจิตตภาวนาราม	
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	 ช่วงนั้นสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง	รู้สึกหายใจไม่ค่อยเข้าปอด	เช้าวันหนึ่ง	
เรารู้สึกไม่ค่อยสบาย	 แต่นัดกับเพื่อนว่าจะไปเยี่ยมพระป่วยที่วัดเขาฉลาก	 จ.ชลบุรี	 
พอเยี่ยมเสร็จ	 เดินออกมาภายนอก	 เราเป็นลมล้มทั้งยืน	 ดีแต่ว่าศีรษะไม่ฟาดพื้น	
เพยีงแต่เจ็บทีส่ะโพกและไหล่	เพราะล้มกระแทกพืน้ปนูซเีมนต์	เป็นลมคราวน้ี	จิตใจ 
ไม่ห่วงร่างกายเลย	รู้สกึว่าในขณะเป็นลม	เหน็ร่างกายตวัเองสว่างเป็นสทีอง	จิตใจสบาย	 
ไม่มีความกังวล	เพียงรู้สึกว่าร่างกายเพลียไปหน่อย	แขน	ขา	อ่อนแรง
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พรรษำที่ ๖ 

ส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี

	 วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๖	วนัเข้าพรรษา	มพีระ	๕	รูป	สามเณร	๒	รูป	 
ในพรรษาน้ี	เมือ่มองดูใคร	ตาเหน็รูป	มกัจะเหน็ความว่างเข้ามาแทนทีค่นน้ันชัว่ขณะ 
จิตหนึ่งอยู่เสมอ	คือเห็นอนัตตา	หมายความว่า	 ตรงรูปที่เราเห็นนั้นหายไปชั่วขณะ
จิตหนึ่ง	คงเหลือแต่ความว่างชั่วขณะจิตหนึ่ง	แล้วก็เห็นรูปอย่างเดิมตามปกติ	สิ่งนี้
เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพิจารณา	

	 ร่างกายเราไม่ค่อยแขง็แรง	รู้สกึอดึอดั	หายใจไม่เตม็ปอด	หายใจไม่สะดวก	เราเลย 
ก�าหนดแต่จิต	ไม่สนใจลมหายใจ	ค่อยดขีึน้	ช่วงน้ันเราสขุภาพไม่ค่อยด	ีเป็นลมบ่อยๆ	 
เราไม่เคยไปหาหมอ	เพราะเคยชนิกบัการใช้ธรรมโอสถ	เวลาเราเป็นลม	จิตจะรวมตวั 
โดยอัตโนมัติแยกจากกาย	จิตนิ่งรวมตัวอยู่ดูความผิดปกติของร่างกาย

	 ตัง้แต่ผ่านกลางปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	มาแล้ว	เราเลกิพจิารณาร่างกายโดยสิน้เชงิ	และ 
เลิกพิจารณาอาหารโดยเด็ดขาด	 จิตใจไม่สะดุ้งกลัวต่อความเจ็บป่วยและความตาย	
เร่ืองการฉันภัตตาหาร	 เลือกฉันอาหารที่ถูกกับธาตุขันธ์	 ฉันเพื่อความทรงอยู่ของ
ร่างกายเท่านั้น

	 มเีหตกุารณ์ให้ล่วงรู้ได้ทัง้ภายในและภายนอกเกดิขึน้ภายในจิต	แต่ไม่สามารถ 
จะบนัทกึลงไปได้....สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นขึน้มาเอง	เกดิขึน้เพราะจิตบริสทุธิม์ากข้ึน	จึงรู้และ 
เข้าใจภายในจิตใจ
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	 ในระยะน้ีสมาธิเต็ม	 มีความอิ่มในสมาธิเป็นปกติ	 เพียงแต่ท�าสติและปัญญา 
ให้มากขึ้น	ให้เห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิต	บางครั้งคิดว่าคงไม่ยากเท่าใดนัก	
คดิว่าอยูไ่ม่ไกล	แต่ความจริงกย็ากพอสมควรและอยูไ่ม่ใกล้ดงัทีค่ดิ	กเิลสทีอ่ยูใ่นจิต 
เหมอืนเหลือไม่มากนกั	แตก่เ็ปน็สิง่ที่มากและคาดการณ์ไม่ได้ว่าเจ้าหัวหน้าโจรจะถกู 
ฆ่าตายเมือ่ไหร่	ถงึจะเหลอืเพยีงอวชิชาทีอ่ยูใ่นจิต	แต่กเ็ป็นสิง่ทีเ่ร้นลบัทีส่ดุ...มิใช่หรือ	 
เจ้าจงหาแสงสว่างและอุปกรณ์มาเพื่อที่จะเข้าไปจับผู้ร้ายที่อยู่ในถ�้ามืด	อวิชชาอยู่ใน 
นั้นจริง	แต่เจ้าก็ยังเข้าไปจัดการกับมันไม่ได้	เพราะเจ้าไม่มีไฟและไม่ทราบว่าในนั้น 
มอีนัตรายอะไรบ้าง	(สภาวะน้ีเป็นกเิลสส่วนละเอยีดทีท่�าให้เรายัง้อยู	่เรายงัไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปท�าลายได้)	

	 หลวงปูห่ลยุ	พร้อมคณะพระเณร	๕	รูป	มาฉันภตัตาหารทีส่�านักจิตตภาวนาราม	 
เมื่อวันที่	๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 ตั้งแต่ต้นปีมาน้ี	 มีนิมิตมาเตือนให้ท�าความเพียรเสมอแทบทุกวัน	 ให้ท�าทาง 
สายกลาง	 อย่าประมาท	 เป็นเวลาปีคร่ึงมาแล้วที่จิตใจของเรายังทรงความสบายอยู่	 
ติดความสุขส่วนละเอียด	เราจะท�าความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้	

	 เมือ่มาอยูใ่นสถานทีเ่งียบสงบ	เราไม่ต้องท�าสมาธ	ิจิตกส็งบเป็นปกตอิยูแ่ล้ว	ลมืตา 
กส็งบ	หลบัตากส็งบ	ผู้ปฏิบตัใิหม่ใจสงบ	เพราะปราศจาก	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	
แต่จิตของเราน้ันสงบเพราะ.....เหตขุองการปรุงแต่งดบัเสยีแล้ว	จิตใจเลยสงบเป็นปกติ

	 จิตเปลีย่นไป	ตาเหน็รูป	รู้ว่าสวยหรือไม่สวย	วญิญาณรับรู้	มผู้ีรู้อกีตวัหน่ึงเกดิซ้อน 
ขึ้นมา	เห็นการเกิดแล้วก็ดับไป	เกิดแล้วดับไปๆๆๆ	อยู่เสมอๆ

	 พระเพื่อนชวนไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือและภาคอีสาน	

	 ๒๑	กุมภาพนัธ์	๒๕๒๗	กราบหลวงปูค่รูบาพรหมจักรสงัวร	ทีว่ดัพระพทุธบาท- 
ตากผ้า	จ.ล�าพนู	รู้สกึว่าหลวงปูท่่านเมตตามาก	ท่านอาย	ุ๘๗	ปีแล้ว	ยงัพาพระเณรท�าวตัร	 
นั่งสมาธิภาวนา	นับว่าหาได้ยาก
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	 ๒๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๒๗	เดนิทางไปถ�า้ป่าไผ่	จ.ล�าพนู	สถานทีด่	ีน่าอยู	่เงียบสงบมาก	 
แต่น�้าใช้น�้าฉันไม่สะดวก

	 ๑	มีนาคม	๒๕๒๗	เดินทางไปวัดผาหนาม	จ.ล�าพูน	

	 ๓	มนีาคม	๒๕๒๗	เดนิทางไปวดัพระพทุธบาทห้วยต้ม	และไปพกัทีว่ดัสวนดอก	 
จ.เชียงใหม่

	 ๔	มนีาคม	๒๕๒๗	เดนิทางไปกราบหลวงปูแ่หวนทีว่ดัดอยแม่ป๋ัง	แล้วเดินทาง
ไปวัดถ�้าผาปล่อง	และไปพักที่วัดอรัญญวิเวก	กราบท่านอาจารย์เปลี่ยน	ค้างคืนที่นี่

	 ๗	มีนาคม	๒๕๒๗	เดนิทางกลบัมากราบพระพทุธชนิราช	ทีพ่ษิณโุลก	และเดนิทาง 
ต่อไปอุดรธานี	ค้างคืนที่วัดโพธิสมภรณ์	

	 ๘	มนีาคม	๒๕๒๗	เดนิทางไปวดัหนิหมากเป้ง	กราบหลวงปูเ่ทสก์	พกัทีว่ดัหนิ- 
หมากเป้ง	และเดินทางไปกราบหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด	พักที่วัดป่าบ้านตาด

	 ๑๔	มีนาคม	๒๕๒๗	เดินทางไปวัดหนองป่าพง	อุปัฏฐากหลวงพ่อชา	๑๕	วัน	
จึงเดินทางกลับส�านักจิตตภาวนาราม	ในวันที่	๑	เมษายน	๒๕๒๗

	 ประมาณเดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	มญีาตโิยมจากบ้านเพ	จ.ระยอง	นิมนต์ไปด ู
ทีเ่นินเขาข้างสวนทเุรียน	โดยตัง้ใจว่าจะท�าเป็นทีพ่กัสงฆ์	หมูค่ณะรวม	๔	รูป	เดนิทางไป 
ดสูถานที	่พกัอยูท่ีน่ั่น	๒-๓	คนื	พระเดินทางกลบัส�านักจิตตภาวนาราม	๒	รูป	เหลอืเรา 
และพระเพื่อนอีก	๑	รูป	พักต่ออีก	๒-๓	วัน	เราพิจารณาว่าสถานที่ยังไม่เหมาะสม 
ที่จะท�าเป็นที่พักภาวนา...

	 วนัหน่ึงหลงักลบัจากบณิฑบาต	มีโยมนิมนต์ให้ขึน้รถเพือ่มาส่งทีพ่กั	ระหว่างน้ัน	 
โยมแนะน�าว่ามป่ีาสงวนอยูห่ลงัสวนทเุรียนของครอบครวัเขา	สถานทีเ่ป็นป่าเขาร่มรืน่	 
ทีส่วยเหมาะแก่การภาวนามากกว่าทีอ่ยูใ่นตอนน้ี	เรารู้ว่าอยากจะไปดสูถานทีท่ีเ่ขาแนะน�า	 
แต่เพือ่นพระไม่อยากไป	แต่เรารบเร้าให้ท่านไปด้วย	เดนิไปประมาณ	๒-๓	กม.	กเ็หน็ 
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ป่าเขา	ได้แต่มองดอูยูใ่นสวนทเุรียน	เพราะฝนก�าลงัตกหนัก	เรามองเหน็สถานทีน้ั่นแล้ว	 
รู้สกึชอบมากทเีดยีว	แต่พระเพือ่นกลบัไม่ชอบเลย	พอกลบัมาถงึทีพ่กัได้คยุกนัถงึเร่ืองน้ี	 
เราว่าป่าดีเหมาะสมน่าภาวนา	เพือ่นไม่เหน็ด้วยหลายๆ	อย่าง	คนืน้ันเราจึงคดิว่า	หลงัฉัน	 
เราจะเข้าไปดูในป่านั้นใหม่	คราวนี้ต้องเข้าไปดูข้างในป่า	

	 ตอนเช้าฉันเสร็จจึงชวนเพือ่นเดินไปดทูีป่่าน้ันอกีคร้ัง	เพราะเมือ่คืนมคีวามรู้สกึ 
กงัวลว่าอยากจะเข้าไปดใูนปา่ให้ได้	พอไปถงึได้เข้าไปดใูนปา่แลว้รูส้ึกชอบและถกูใจ	 
มคีวามรูส้กึว่าถ้าจะท�าส�านักสงฆ์ทีน่ี่คงจะเหมาะและคงท�าได้แน่เลย	อารมณ์ความรู้สกึ 
ต่อสถานทีน้ี่เป็นอารมณ์ทีช่อบทีส่ดุในจิตใจ	แต่ในขณะเดยีวกนักเ็หน็ความปล่อยวาง 
ต่ออารมณ์ไปพร้อมกัน	คือรู้จักเข้าใจในความชอบสถานที่เป็นที่สุดของอารมณ์	และ 
เห็นความปล่อยวางคือไม่ติดไม่ยึดในอารมณ์ในขณะเดียวกัน	กลับมาถึงที่พักได้คุย 
กบัเพือ่น	แต่ท่านยงัไม่ชอบ	เหตผุลของเพือ่นเรามแีต่ข้อเสยีทัง้น้ัน	และไม่เหน็ด้วยใน 
การที่จะท�าส�านักที่นั่น	จึงพักเรื่องนี้ไปก่อน.....

	 ก่อนกลับส�านักจิตตภาวนาราม	เราบิณฑบาตเช้าวันสุดท้าย	เราได้พูดในใจกับ 
ตวัเองว่า	“สกัวนัหน่ึงข้างหน้า เราจะกลบัมายงัสถานทีน้ี่อกีคร้ัง เราจะสร้างทีน่ี่ให้เป็นวดั 
ให้ได้ ถ้าเราจบกจิอนัควรกระท�าแล้ว เราจะต้องกลบัมาอกีแน่นอน ไม่ช้ากเ็ร็ว แน่นอน 
ทีส่ดุ เราจะมาท�าสถานทีแ่ห่งน้ีให้เป็นวดัสบืไป”	เรารู้อยูภ่ายในจิตใจของเรา	แต่ในขณะน้ัน 
เพื่อนเรายังไม่เห็นด้วย....หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับส�านักจิตตภาวนาราม
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พรรษำที่ ๗ 

ส�านักสงฆ์จิตตภาวนาราม	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี

	 วันที	่๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	เป็นวนัเข้าพรรษา	เราจ�าพรรษาทีน่ี่	ปีน้ีเป็นปี 
ที่	๔	ติดต่อกันแล้ว	มีพระและสามเณรรวม	๘	รูป

	 พรรษาน้ีตดิในอารมณ์กศุล	มเีมตตาต่อเพือ่นมนุษย์มาก	หวงัให้คนมคีวามสขุ	 
ความเจริญ	จิตสงบเยอืกเยน็	ไม่เหน็กเิลสอย่างละเอยีด	จึงท�าให้ประมาทในการปฏบิตั	ิ 
ไม่รีบเร่งในการภาวนาเท่าที่ควรจะเป็น	บางวันเวลาจ�าวัดกลางคืน	จะมีนิมิตมาเตือน
ให้เร่งความเพียร	อย่าประมาท	อย่าชะล่าใจ	ต้องท�าต่อไปเพื่อให้สติปัญญาบริบูรณ์	 
จะได้เห็นอวิชชาชัด	และมีปัญญารู้เท่าทันอวิชชา

	 เราได้สนทนากบัเพือ่นเร่ืองสถานทีเ่ขาตะเภาคว�า่	บ้านเพ	จ.ระยอง	ทีไ่ด้ไปดมูา 
เมื่อก่อนเข้าพรรษา	เราบอกเพื่อนว่าเราชอบสถานที่นี้มาก	สักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรา 
จบกจิธรุะส่วนตวัแล้ว	ถ้าเราคดิจะสร้างวดั	เขาตะเภาคว�า่น่ีแหละจะเป็นแห่งแรกทีเ่รา 
จะสร้าง	ขณะนี้ตอนนี้เรายังไม่พร้อมเท่านั้นเอง	เพราะเรามีสัญญาไว้กับใจตนเองว่า	 
ถ้าเรายังไม่จบกิจหรือพ้นทุกข์แล้ว	 ในชาตินี้เราจะไม่ขอเป็นเจ้าอาวาส	 จะขอปฏิบัติ
จนกว่าจะตาย	จะไปขออาศยัอยูต่ามวดัต่างๆ	ทีส่มควร	แต่ว่าต่อไปเราคิดว่าจะมีพระ
เณรเพิ่มขึ้นอีกมาก	เขาจะมาขออาศัยอยู่กับเรา	(มีความรู้ทราบในใจว่าจะมีพระเณร
เกิดขึ้นเข้ามาบวชทีหลังและขอเข้ามาอยู่ด้วยอีกมาก	มองเห็นเป็นสายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 
เหน็ด้วยใจ)	ขณะน้ีกฎุทีีพ่กัทีส่�านักจิตตภาวนาราม	มจี�านวนจ�ากดั	สถานทีไ่ม่กว้างนัก	 
รับพระเณรไม่ได้มาก	เราว่าทีเ่ขาตะเภาคว�า่เหมาะจะท�าเป็นทีพ่กัภาวนาเงียบๆ	ท�าไมท่าน 
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ไม่ชอบที่เขาตะเภาคว�่าละ....เราว่าสถานที่นี้ดีนะ	ถ้าท่านตกลงไป	 เราจะไปช่วยสร้าง	 
แต่ไม่ขอเป็นหวัหน้า	ให้ท่านเป็นหวัหน้า	เราจะอยูช่่วยสร้างวดั	อยูก่นัเงียบๆ	จะได้มเีวลา 
ภาวนามากขึน้	เราได้พดูคยุถงึเหตผุลให้เพือ่นฟัง	จนท่านตกลงใจทีจ่ะไปท�าทีพ่กัภาวนา 
ที่นั่น	

	 เราและหมูค่ณะจึงเดินทางไปดสูถานทีน้ั่นอกีคร้ังหน่ึง	รู้สกึชอบมาก	คดิว่าเหมาะ 
ทีจ่ะท�าเป็นวดั	เหน็ในจิตว่าถ้าท�าได้	ต่อไปทีน่ี่จะเจริญรุ่งเรือง	ปรากฏภาพให้เหน็ในจิต 
เป็นถนนลาดยาง	 แสดงให้เห็นถึงความเจริญและเป็นวัดได้แน่ในอนาคต	กลางคืน
ก�าหนดดูสถานที่	 เห็นเป็นเจดีย์แสดงเคร่ืองหมายของการเป็นวัดได้ในบริเวณน้ัน	
(เรื่องนี้เราได้บันทึกไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๗)

	 เมื่อกลับมาส�านักจิตตภาวนาราม	ตกลงใจกันว่า	ออกพรรษาแล้วหมดหน้าฝน	
จะลองไปพักภาวนาที่นั่นดูก่อน	คิดว่าจะไปกัน	๓	รูป	

	 เร่ืองน้ีเรามาพจิารณาในภายหลงั	มนัเป็นความเมตตาต่อหมูค่ณะและญาตโิยม	
แต่เป็นอปุสรรคต่อการภาวนาอย่างยิง่	เพราะเราคิดว่าจะท�าเป็นทีป่ฏบิตัภิาวนาส�าหรับ
พระเณรและญาติโยมที่ตั้งใจปฏิบัติ	เรามาติดอยู่ในอารมณ์กุศล	

 สรุปปี ๒๕๒๗

	 ประมาณปลายพรรษา	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๖-๒๕๒๗	เรารู้ว่าต่อไปข้างหน้า	เราอาจ
จะไม่ได้อยูท่ีส่�านักจิตตภาวนารามอกีก็เป็นได้	เราไม่มีอะไรจะตอบแทนจะสงเคราะห์ 
ญาตโิยม	นอกจากพดูธรรมะให้ฟัง	เพือ่ทีจ่ะได้มศีรัทธาความเชือ่ในบาปบญุ	ในเหตุ
และผลของการปฏบิตัว่ิามผีลจริง	ให้ผลเป็นความสขุใจได้จริง	จะได้รู้จักแนวทางใน 
การปฏิบัติเพื่อว่าจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย	 เราก็ได้เล่าประวัติความเป็นไป 
ของตวัเราให้พระเณรและญาตโิยมฟังในขณะน้ัน	(บางส่วนดังทีท่่านได้อ่านมาจากการ 
บันทึกของเรา)	 ปรากฏว่าหลังจากการพูดคร้ังน้ัน	 ก็ท�าให้ญาติโยมมีศรัทธาใน 
พระพุทธศาสนามากขึน้	ผู้ทีไ่ด้รับฟังโดยตรงในคนืวนัน้ัน	รู้สกึว่าจะมีความเชือ่ในสิง่ที ่
เราพดูให้ฟัง	ต่อจากน้ันมาจนถงึวนัน้ี	(ปี	พ.ศ.	๒๕๒๗)	เร่ืองของเราได้กระจายออกไป 
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ข้างนอกบ้าง	เพราะมผู้ีอดัเทปไว้	และอยากจะให้ผู้อืน่ฟังบ้างด้วยความหวงัด	ีอยากจะ 
ให้เกิดศรัทธาบ้าง	บางคนฟังและก็เชื่อ	เกิดศรัทธา	บางคนฟังแล้วก็ไม่เชื่อ	ปฏิเสธ	 
ผลทีไ่ด้รับต่อคนทัว่ไปน้ัน	บางคนก็ว่าเราหลงบ้าง	บางคนกว่็าเดีย๋วกเ็สือ่ม	บางคนกว่็า 
เป็นเรื่องไม่จริง	หลายๆ	อย่าง	หลายๆ	เหตุผล	ตามแต่ความคิดของเขาเหล่านั้น	

	 จิตใจของเรามิได้ต�าหนิบุคคลเหล่าน้ันเลย	 เพราะเราทราบดีอยู่กับใจเราว่าเรา 
ไม่ได้ปรารถนาอะไร	ไม่ต้องการอะไร	เพยีงแต่สงสารคนเหล่าน้ัน	เพราะเราคิดว่า	แม้นใจ 
ของเขาเหล่านั้นยังไม่ถึงความจริง	 ก็ไม่ควรด่วนปฏิเสธสิ่งที่ได้ยิน	 ไม่ควรเอาความ 
คิดเหน็ส่วนตวัมาตดัสนิ	จิตใจของเราน้ันไม่สะทกสะท้านกบัเสยีงทีโ่จมตแีละต�าหนิเลย	 
เพราะว่าความจริงกเ็ป็นความจริง	กาลเวลาเท่าน้ันเป็นเคร่ืองพสิจูน์	เราคดิว่าการต�าหนิ 
ผู้อื่นโดยความไม่รู้จริงกลับเป็นภัยกับตนเอง	 ผู้ที่ก�าลังสร้างบารมีไม่ว่าจะปรารถนา 
เป็นอะไรกแ็ล้วแต่	ควรรู้จักการอนุโมทนาจิตเป็นสิง่ทีดี่ทีส่ดุ	เมือ่ไม่รู้จริง	ควรวางใจให้ 
เป็นกลาง	ไม่ควรต�าหนิคนอืน่ด้วยความหลง	ซึง่การนินทาเป็นสิง่ไม่ดีอยูแ่ล้ว	เรารู้สกึ 
สงสารคนเหล่าน้ีมาก	เพราะเราทราบดว่ีาอะไรเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัคนเหล่าน้ัน	ซึง่เรา 
ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยจริงๆ	

	 ต่อจากน้ันมา	ในช่วงน้ันเราจึงสงวนเร่ืองของเราไว้	ไม่จ�าเป็นไม่อยากเผยแพร่ออก 
ไปในขณะน้ัน	ผู้ทีไ่ด้ฟังแล้วเกดิศรัทธาในพระพทุธศาสนา	เรากย็นิดีด้วย	เพราะเราส่งได้ 
แค่ทางเดินเท่านั้น	ต่อจากนั้นเธอต้องคลานหรือเดินไปเองเท่านั้น	

	 วนัที	่๒๗	พฤศจิกายน	เราและหมู่คณะได้เดินทางออกจากส�านักจิตตภาวนาราม	 
ไปพักที่บ้านเพ	 รุ่งขึ้นวันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 จึงเดินทางเข้าไปพักที่เขาตะเภาคว�่า 
เป็นคืนแรก	โดยปักกลดภาวนาอยู่ในป่านั้น	พระ	๓	รูป	สามเณร	๑	รูป	รวม	๔	รูป	 
ญาติโยมช่วยกันถางทางเดิน	 ท�าที่พักกางกลด	 ห้องน�้าช่ัวคราว	 ท�าอยู่	 ๔-๕	 วัน	
เพือ่นพระรูปหน่ึงจึงเดนิทางกลบัพร้อมญาตโิยม	เราจึงอยูภ่าวนาในป่าน้ันรวม	๓	รูป

	 มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๘	มีพระเดินทางมาจากสวนอ้อ	จ.ชลบุรี	มานิมนต์ให้เรา
ไปเป็นประธานสงฆ์ที่ส�านักสงฆ์สวนอ้อ	เราตอบปฏิเสธไป	เพราะเรายังไม่พร้อมที่จะ
เป็นเจ้าอาวาส
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	 เดอืนน้ี	พระเพือ่นทีอ่ยูด้่วยกนัป่วยเป็นมาลาเรีย	เราได้ย้ายทีก่างกลดใต้ต้นหว้า	 
มาทีใ่ต้ต้นกระบกใหญ่	เราไปอปัุฏฐากดูแลท่านตอนเยน็ทกุวนั	กลบัมาทีพ่กัหมดแรง	 
รู้สกึเพลยี	ไม่ค่อยสบาย	ขณะน้ันเพือ่นกก็�าลงัป่วยเป็นมาลาเรีย	เหลอืเพยีงเราเท่าน้ัน 
ทีจ่ะเป็นก�าลงัใจให้แก่สามเณรและโยม	เราจึงไม่แสดงอาการให้ผู้ใดทราบว่าเราป่วยอยู ่
.....ระยะน้ันเราไปดูแลอุปัฏฐากเพื่อนทุกวัน	 เพื่อนมักปรารภชวนเรากลับไปที่ส�านัก 
จิตตภาวนารามเกอืบทกุวัน	เราถามท่านว่า...ถ้าเราไปแล้ว	ใครจะอยูท่ีน่ี่	ท่านกต็อบว่า... 
ให้พระรูปอืน่มาอยูแ่ทน	เราคิดว่าไม่อยากท�าลายศรัทธาญาตโิยมทีก่�าลงัสร้างกฎีุถาวร	
จ�านวน	๕	หลัง	ศาลา	๑	หลัง	เพื่อนก็รบเร้าทุกวันว่าให้กลับส�านักจิตตภาวนาราม	
เรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะใจอ่อน	

	 คนืหน่ึงพอเราเสร็จจากอปัุฏฐากท่าน	เรากลบัทีพ่กัภาวนา	สขุภาพเราไม่ด	ีป่วย	 
มไีข้	เราพยงุกายลกุขึน้กราบพระ	อธษิฐานจิตว่า “เราจะขอสร้างวดัแห่งน้ีเป็นแห่งแรก  
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในชาตินี้ ถ้าเราสร้างไม่ส�าเร็จ เราจะไม่ออกไปจากที่นี่ ไม่ว่าเราจะ 
ป่วยไข้ หรือตายในที่นี้ ถ้าเราท�าเป็นส�านักไม่ได้ เราจะไม่ถอยจากที่นี่” 

	 วันรุ่งขึน้เม่ือไปอปัุฏฐากท่าน	ท่านกช็วนทิง้สถานทีน้ี่อกี	เราจึงบอกว่า	เราไปไม่ได้แล้ว	 
เมื่อคืนเราได้อธิษฐานจิตไว้แล้ว....ที่เราท�าเช่นนี้เพราะรู้ว่าจะท�าให้ท่านอยู่ต่อได้

	 ปลายเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๘	สร้างเสนาสนะกฎีุเสร็จ	๕	หลงั	ศาลาหญ้าคา	 
๑	หลัง	ห้องน�้าชั่วคราว	๒	ห้อง	บ่อน�้า	๑	บ่อ	เดือนกุมภาพันธ์	จึงได้ย้ายเข้าพัก 
ในกุฎี	

	 สขุภาพเราไม่ค่อยดเีลย	วนัหน่ึงกลบัจากฉันเช้า	ป่วยล้มนอน	ลกุขยบัไม่ได้	นอนอยู ่
เฉยๆ	ปรอทอยู่ข้างฝาผนังยังไม่สามารถลุกขึ้นหยิบได้	
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พรรษำที่ ๘-๑๒ 

ส�านักสงฆ์สุภัททะบรรพต	ต.แกลง	อ.เมือง	จ.ระยอง	

	 สถานทีน้ี่เป็นเนินเขา	ด้านหลงัเป็นเขาตะเภาคว�า่	ซึง่เป็นเขาลกูใหญ่	ต้นไม้เขียว 
ตลอดปี	ให้ความร่มเย็นพอสมควร	สถานทีอ่ยูเ่ป็นเนินเขาสงูต�า่	อากาศโปร่งเยน็สบาย	 
ด้านปัจจัยสีส่ะดวก	บริบรูณ์	สถานทีเ่หมาะแก่การภาวนาส�าหรับพระเณรและญาตโิยม 
ที่สนใจ

	 เราอยู่ทีน่ี่ได้มีโอกาสแนะน�าอบรมธรรมะต่อพระและสามเณรตลอดจนญาตโิยม	 
ได้ช่วยหมู่คณะจัดสร้างเสนาสนะขึน้ภายในส�านักเพือ่เป็นถาวรวตัถใุนทางพระพทุธศาสนา	 
ผู้สนใจจะได้มาใช้สถานทีบ่�าเพ็ญภาวนา	ในระหว่างอยูท่ีน่ี่	เราหาโอกาสขึน้ไปอปัุฏฐาก
หลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงทุกปี	ครั้งละ	๑๕	วัน	

	 นับตัง้แต่มาอยูท่ีเ่ขาตะเภาคว�า่แห่งน้ี	คดิแต่ว่าจะสงเคราะห์ผู้อืน่	ตัง้ใจว่าจะท�า 
สถานทีน้ี่ให้เป็นทีพ่กัปฏิบตัแิก่พระและสามเณร	ตลอดจนญาตโิยมทีส่นใจการปฏบิตั	ิ 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	เราไม่เคยคดิถึงการท�าความเพยีรเพือ่ตวัเราเองเลย	จิตตดิอยู่ 
ในอารมณ์กุศล	มาอยูท่ีน่ี่รู้สกึว่าจิตใจเป็นกศุลมาก	ยงัยดึอารมณ์กศุลส่วนละเอยีดอยู	่ 
คิดเห็นแต่ประโยชน์คนอื่นเป็นส่วนมาก	ไม่คิดถึงตัวเอง	

	 บางคร้ังกม็คีวามรู้สกึกระตุน้เตอืนในจิต	อยากไปท�ากจิทีเ่หลอืให้ส�าเร็จตามความ 
ปรารถนาทีเ่คยตัง้ใจไว้	แต่ไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไร	จะไปไหนกไ็ปไม่ได้	ต้องอยูก่บัเพือ่น	 
ท่านไม่อนุญาตให้เราไปไหนเลย	เราก็ทิง้ท่านไม่ได้	ต้องช่วยกนัสร้างส�านักให้มัน่คงก่อน 
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 “เรารู้สกึว่าธรรมอนัละเอยีดอ่อนน้ี ยากทีส่ตัว์ทัง้หลายในโลกน้ีจะรู้ได้ เป็นส่วนที ่
ละเอยีดทีส่ดุ ......ยากทีส่ดุ ...”	ส�าหรับปถุชุนทัว่ไปแล้ว	ถ้าไม่ให้เวลาหรือความตัง้ใจ
ที่สม�่าเสมอแล้ว	รู้สึกว่าเป็นการยากมากที่จะท�าลายเครื่องร้อยรัดจิตใจได้	

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านพ้นไปตัง้แต่เรามาอยู่ทีน่ี่	เรามัวคดิแต่ว่าจะท�าสถานทีน้ี่ให้ 
เป็นที่ปฏิบัติแก่พระ-เณร	ญาติโยม	เรามีหน้าที่หลายอย่างในกิจสงฆ์	มีภาระต่างๆ	
ต้องดแูลการก่อสร้าง	รวมทัง้พาพระ-เณร	ญาตโิยม	ปฏบิตัด้ิวย	เราคดิว่าการก่อสร้าง 
ทกุอย่างแม้เราไม่ท�าเอง	แต่ถ้ายงัไม่ถงึทีส่ดุของการปฏบิตัแิล้ว	ย่อมเป็นภาระและท�า 
ให้เน่ินช้าทกุขัน้ตอนของผู้ปฏบิตั	ิการปฏบิตัเิพือ่ความพ้นทกุข์ทีแ่ท้จริงน้ัน	ต้องมีเวลา
ทีจ่ะดแูลจิตใจของตวัเองอยูเ่สมอ	จะได้รู้เท่าทนักเิลส	สามารถละกเิลสออกจากใจได้	

	 มาถงึบดัน้ีท�าให้เราคิดว่า	เราไม่ค่อยได้มโีอกาสทีจ่ะดตูวัความหลงส่วนละเอยีด
ที่สุดเลย	(อวิชชา)	เพื่อที่จะดับความหลงขั้นละเอียด	เพราะจิตใจมีความสบายมาก	
การจะจับหรือท�าลายอวชิชา...ยากทีส่ดุ	นานๆ	จึงจะโผล่มาให้เราเหน็หน้าเสยีคร้ังหน่ึง	 
แล้วก็หลบไปอีก	

	 โอกาสทีเ่ราจะท�าให้ถงึทีส่ดุน้ัน	เราปรารถนาจะไปแต่เพยีงล�าพงัผู้เดยีว	ทิง้ภาระ
ทัง้หมดออกไปเพือ่ความพ้นทกุข์	เราอยากจะไปเพือ่สิง่สดุท้ายทีเ่ราปรารถนา	แต่กไ็ป
ไม่ได้	เพราะเราได้ให้สัจจะไว้ว่าจะช่วยหมู่คณะจนเป็นส�านักที่มั่นคง	

	 ทีเ่ราทนอยูไ่ด้อาจจะเป็นเพราะเราคดิว่า	ถงึแม้จะอยูใ่นสภาพเช่นน้ี	เรากส็ามารถ 
ทีจ่ะกระท�าจนถงึทีส่ดุของการพ้นทกุข์ได้....แต่ความเป็นจริง	ไม่ทราบว่าความคดิของ
เราจะถูกหรือผิด

	 ตลอดระยะเวลา	๕	เดือนเต็มที่ผ่านมา	จิตติดข้องอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งซึ่งเรา 
หวงแหนมาก	ไม่กล้าท�าลายกิเลสหรืออวชิชา	กลวัว่าจะไปถกูสิง่ทีต่ดิข้องอยูใ่นจิตด้วย	 
เหมือนกับว่าเราจะจับโจร	แต่ว่าโจรมีตัวประกันอยู่ด้วย	เราก็ไม่กล้ายิงโจร	เพราะว่า	 
เรากลวัว่าจะถูกตวัประกนัด้วย	เราจึงต้องปล่อยโจรไปก่อน	กเิลสหรืออวชิชาท�าให้เรา 
หยุดอยู่กับที่ได้	ท�าให้เราไม่กล้าเดินต่อไปข้างหน้า
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	 สขุภาพเราไม่ค่อยดนัีก	ร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง	นับตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	เป็นต้นมา	 
ไม่ค่อยสบายบ่อยๆ	 แต่ก็อาศัยธรรมโอสถรักษา	 ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระจากกาย	 
จึงท�าให้ไม่เป็นกงัวลนัก	บางคร้ังป่วยหนักพอสมควร	หมดแรง	ขยบัตวัเคลือ่นไหวไม่ได้	 
แต่ก็ใช้ธรรมโอสถรักษาพอพยงุชวีติมาได้	บางวนัรู้สกึเพลยี	ปวดเมือ่ยทัง้ตวั	เรารู้สกึว่า	 
ร่างกายเราน้ีไม่แขง็แรงเลย	เสือ่มลงทกุวนั	ถ้าวนัใดพกัผ่อนน้อย	ร่างกายจะทรุดเลย	 
นอกจากจิตใจเท่าน้ันทีพ่าทนไป	ไม่เหมอืนตอนเราบวชใหม่	นอนน้อย	พกัผ่อนน้อย	
ก็ไม่เป็นอะไร	

	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๐	เราป่วยเป็นมาลาเรีย	P.F.

	 เดือนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๓๐	ป่วยเป็นมาลาเรีย	P.V.	ป่วยมาก	จนเม็ดเลอืดแดง 
แตก	ปัสสาวะเป็นสีน�้าโค้ก	รักษาตัวอยู่ที่วัด	ตั้งใจว่าไม่ไปโรงพยาบาล	อาเจียนมีแต่ 
น�้าดีสีเขียวออกมา	พระและโยมกลัวว่าเราจะเสียชีวิตที่วัด	จึงน�ารถไปส่งรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล	ต้องให้เลือด	๗	ขวด	

	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๑	เราป่วยเป็นมาลาเรีย	P.F.	เกิดแพ้ยา	ให้น�้าเกลือ	 
ฉันอาหารไม่ได้	ป่วยทกุคร้ังรู้สกึว่าหนักพอสมควร	เพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยแขง็แรง

	 เราป่วยเป็นมาลาเรียที่นี่ประมาณ	๔-๕	ครั้ง	แต่ละครั้งร่างกายทรุดโทรมมาก

	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ไปร่วมงานกฐินที่ส�านักสงฆ์วิมุตติวนาราม	 (สวนอ้อ)	 
เช้าน่ังสมาธ	ิปรากฏเหน็ร่างกายกลายเป็นพระธาตหุมดทัง้ร่าง	สดใส	งดงาม	หลายส	ีมองดู 
สวยงามมาก	เป็นประกายไปหมด

	 วันที่	๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๒	เป็นวันทอดกฐินถวายพระประธานและ
ศาลาโพธิญาณ	วันนั้นเรารู้สึกปลื้มปีติใจมาก	เพราะว่าเห็นพระ-สามเณร	ตลอดจน 
ญาตโิยม	ได้มาร่วมอนุโมทนาในงานถวายผ้ากฐนิ	พร้อมทัง้ร่วมถวายพระประธานและ 
ศาลาโพธญิาณ	เรารู้สกึโล่งอก	สบายใจมากทีท่กุสิง่ทกุอย่างลลุ่วงไปได้ด้วยด	ีเรารู้ว่า 
วนัน้ีเป็นวันสิน้สดุภาระหน้าทีข่องเราทีไ่ด้มต่ีอเพือ่นและคณะสงฆ์	ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รา 
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ได้ช่วยเหลือคณะสงฆ์ท�าไว้พอสมควรแล้ว	พร้อมส�าหรับพระ-เณร	หรือญาติโยมที่
สนใจในการปฏิบัติภาวนาพอสมควร	 ต่อไปน้ีเราคงจะขอหลีกเร้นออกจากหมู่คณะ
เพื่อไปภาวนาดังที่ตั้งใจไว้เสียที	รู้สึกดีใจที่จะออกไปเร่งภาวนาอีกครั้งหนึ่ง	

	 ส�าหรับเราได้ให้ประโยชน์ต่อผู้อืน่ตามสมควร	ประโยชน์ของตนเองยงัไม่สมบรูณ์	 
จึงปรารภหาทีส่งบวเิวกภาวนา	เม่ืออยูท่ีน่ี่ได้	๓	ปี	เราเคยปรารภกบัเพือ่นว่า	เราอยาก 
จะออกไปวิเวกแต่เพยีงล�าพงัผู้เดียวเพือ่ความพ้นทกุข์	ท่านบอกว่าให้อยูช่่วยกนัสร้าง 
ศาลาให้เสร็จก่อน	เรารู้สกึผิดหวงั	อยากจะไปภาวนากอ็ยากไป	เราคดิในใจว่า	ท่านควร 
จะส่งเสริมการภาวนามากกว่าการก่อสร้าง	เราจึงตดัใจว่า	ถ้าศาลาเสร็จ	เราจะออกไป 
ภาวนา	ท่านอย่ามีเหตุผลใดๆ	ทั้งสิ้น	อย่าห้ามเราอีก	ตั้งแต่คราวนั้นมาก็อยู่ภาวนา 
ทีเ่ขาตะเภาคว�า่	และช่วยดแูลเร่ืองก่อสร้างศาลา	เมือ่ถงึวนัทีเ่รารอคอย	จึงรู้สกึโล่งใจ	 
เหมือนเอาภาระออกไปหรือวางภาระลงได้	ดีใจที่จะได้ออกไปปฏิบัติภาวนาแบบไม่มี
กังวลอีกครั้งหนึ่งแต่เพียงล�าพัง	

	 การภาวนาที่เขาตะเภาคว�่านี้	ก็เป็นไปแบบเรื่อยๆ	การปฏิบัติท�าได้ไม่เต็มที่นัก	
เพราะมีหน้าทีอ่บรมพระ-เณร	ญาตโิยม	และต้องดแูลการก่อสร้างภายในส�านักแทบจะ 
ทกุสิง่ทกุอย่างก็ว่าได้	เป็นไปเพ่ือประโยชน์พระศาสนาและต่อหมูค่ณะ	จึงท�าเตม็ความ 
สามารถ	

	 ใน	๕	ปีน้ีได้รู้จักโลกธรรมมากขึน้	เข้าใจยิง่ๆ	ขึน้ในเร่ืองโลกและธรรม	หลายสิง่ 
หลายอย่างเป็นปัจจัยรวมกันขึน้	ท�าให้เราเบือ่หน่ายกเิลสภายในใจของเรา	จนกระทัง่
ตั้งใจออกภาวนาแต่เพียงผู้เดียวเพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์	 รู้สึกว่าได้เสียเวลาไปกับสิ่ง
ภายนอกมากพอสมควรแล้ว	เสยีดายเวลาทีผ่่านพ้นไป	จึงตัง้ใจช่วยกจิสงฆ์ให้เสร็จตาม 
ที่ถูกขอร้องไว้	แล้วจึงได้ออกไปเร่งความเพียรอีกครั้ง
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ออกภำวนำที่เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ

	 ช่วงวนัที	่๘	กุมภาพันธ์	-	๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๓	เราออกเดนิทางไปภาวนา 
ที่เขาใหญ่	มีพระติดตามไปด้วย	๓	รูป	เป็นพระต่างชาติ	๑	รูป	เมื่อภาวนาไปได้ 
ประมาณ	๑	เดอืน	พระเดินทางกลบั	๒	รูป	จึงเหลอืเราและพระอกีรูปหน่ึงพกัภาวนาต่อ	 
ต่างแยกย้ายกันภาวนาคนละด้านของภูเขา	 ระยะห่างมองไม่เห็นกัน	 เรียกไม่ได้ยิน	 
ไกลกันพอสมควรทีเดียว	เราคิดว่าภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับลงไปก็ไม่เป็นไร	(ตาย)	

	 คร้ังแรกเราเข้าไปกางกลดอยูใ่นป่าบนก้อนหนิใหญ่	ทีภ่าวนาอยูล่กึเข้าไปในป่า	 
ห่างจากสถานทีท่่องเทีย่ว	ดงัน้ันจะเงยีบสงบ	เตม็ไปด้วยสตัว์ป่าตามธรรมชาต	ิการภาวนา 
ทีเ่ขาใหญ่ดมีาก	เหน็อดีตทีผ่่านมาทีใ่จยังตดิข้องอยู	่คอือารมณ์กศุล	มานะส่วนละเอยีด	 
พอจิตตดัอารมณ์กุศลและมานะส่วนละเอียดด้วยสตปัิญญาในการเดนิมรรค	เหน็เหมือน 
เทปทีเ่ดินย้อนกลบัหลงั	เหน็สิง่ทีเ่ราหลงตดิข้องอยู	่พอมาถงึจุดน้ี	ตอนน้ีปัญญาพจิารณา 
ตดัอารมณ์กุศลทีจิ่ตใจออก	จิตจึงเหน็ชดัในกเิลสทีแ่ฝงตวัอยูใ่นจิตใจ	พร้อมกับเหน็ 
เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่ใจเคยติดอยู่	 แล้วรวมก�าลังใจตัดละอยู่ในปัจจุบันน้ี	 
จึงปรากฏเหมือนเทปขาด	 หมุนย้อนกลับให้เห็นความจริงของเง่ือนง�าของกิเลสซึ่ง 
เคยหลงติดอยู่โดยไม่รู้สึกตัว	พอผ่านมาจึงรู้จึงจะเข้าใจในใจเจ้าของเอง	เข้าใจอะไร
หลายๆ	อย่างในธรรมอันละเอียดขึ้น	เห็นมานะส่วนละเอียดชัดขึ้น	พร้อมปล่อยวาง 
เป็นล�าดบัๆ	ไป	ระหว่างทีพ่กัอยู่บริเวณน้ัน	ตอนสายๆ	จะมกีวางสองแม่ลกูจะมานอนเล่น 
ใกล้ๆ	ที่พักทั้งกลางวันกลางคืน	ประมาณ	๑๕	วัน	

	 ระหว่างทีพ่กัทีน่ี่	พบช้างป่างาเดยีวมาหากนิหวายกนิไผ่ข้างๆ	บริเวณทีพ่กั	ประมาณ	 
๒๑.๐๐-๒๒.๐๐	น.	จนถึงเช้า	มันก็หากินไป	เราก็นั่งสมาธิ-เดินจงกรมไปจนถึงเช้า	 
ใจไม่รู้สึกกลัว	 เพียงแต่ไม่ประมาท	 ถ้าเรานอนพัก	 มันอาจจะมาร้ือกลดหรือท�า
อันตรายได้	คืนนั้นจึงนั่งสมาธิ-เดินจงกรมจนถึงเช้า	จึงออกบิณฑบาต

	 จากนั้นประมาณ	๑	อาทิตย์	ตอนเย็นเดินจงกรมอยู่	เวลาประมาณ	๑๖.๐๐	น.	
ก�าลงัเดินจงกรมอยูเ่กอืบถงึปลายทาง	ได้ยนิเสยีงเหมือนลมพายพุดั	เรามองดยูอดไม้	 
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ไม่มอีะไร	สกัพกัหน่ึงได้ยนิเสยีงซูย่าวๆ	เหน็ฝูงหมปู่าประมาณ	๒๐๐-๓๐๐	ตวั	วิง่มา 
หยุดอยู่ปลายทางเดินจงกรม	เราก็หยุดยืนนิ่ง	ฝูงหมูป่าก็หยุดนิ่งเงียบอยู่ปลายทาง 
เดินจงกรม	มนัก็มองมาทีเ่รา	เราก็มองไปทีห่วัหน้าฝูง	สกัพกัหน่ึงหวัหน้าฝูงกส่็งสญัญาณ 
เสยีงร้อง	“อู๊ด”	หมทูัง้ฝูงกเ็ลีย้วลงจากสนัเขาไปทางตนีเขา.....ความเงียบกเ็ข้าครอบง�า
ดังเดิม	เราก็ท�าความเพียรต่อไป

	 ระหว่างที่พักภาวนาอยู่ที่นี่	 เราท�าความเพียรหนัก	พักผ่อนน้อย	 วันหนึ่งรู้สึก 
เหน่ือยล้า	เข้าพกัผ่อนตอนเวลาเทีย่งคนื	เวลาประมาณตสีาม	ขณะทีจ่�าวดัอยู	่ได้ยนิเสยีง 
กระซิบข้างหูว่า	“ท่านๆ ตื่นเถิด ลุกขึ้นท�าความเพียร ต่อไปจะเป็นที่พึ่งแก่มหาชนใน 
ภายหน้า” 

	 ประมาณกลางเดอืนมนีาคม	เราย้ายทีพ่กัไปอยูอ่กีด้านหน่ึงของเขา	ลกึเข้าไปในป่า 
ประมาณคร่ึงกโิลเมตร	ใช้เวลาเดนิเข้าไปทีพ่กัประมาณ	๑๕	นาท	ีสถานทีส่งบเงียบมาก	 
สันเขานี้เป็นทางผ่านหากินของเสือโคร่ง	

	 เย็นวันหนึ่งตอนพลบค�่า	เวลาประมาณ	๑๘.๔๕	น.	หลังจากสรงน�้าที่บ้านร้าง
เรียบร้อย	เดนิกลบัเข้าทีพ่กัในป่า	ทางเดนิเป็นทางสนัเขา	เราใช้กิง่ไม้กวาดทางให้เป็น 
ทางเดินประมาณ	๕๐	ซม.	ระหว่างที่เดินเข้าไปประมาณ	๕	นาที	ได้ยินเสียงขุดคุ้ย 
ที่โคนต้นไม้ใหญ่	ห่างจากทางเดินเฉียงไปทางซ้ายมือประมาณ	๓๐	เมตร	เป็นป่าทึบ 
และเร่ิมมืดแล้ว	 เราจึงฉายไฟตามเสียงน้ันไปที่โคนไม้	 พอแสงไฟกระทบตัวสัตว์	 
มันก็หันหน้ากลับมาทางเราและยืนขึ้น	 เห็นเป็นหมีควาย	 มีรูปตัววีสีขาวที่หน้าอก	 
ล�าตัวประมาณถังน�้ามัน	๒๐๐	 ลิตร	 เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อเรา	 มันก็รู้ว่า	 
เราไม่เป็นอันตรายต่อมัน	 ระหว่างที่เราเดินไปตามทางที่กวาดไว	้ พักหน่ึงหมีตัวน้ัน 
ก็โผล่ออกมาที่ทางเดินที่เรากวาดไว้	ห่างจากเราประมาณ	๓-๔	เมตร	เราก็เดินตาม 
หลังมันไป	ระยะห่างขนาดเอื้อมมือแตะหลังมันได้	เดินตามไปสักพักหนึ่ง	มันหันไป 
ขุดคุ้ยอาหารริมทาง	เห็นก้นมันโผล่มาริมทางเดิน	เราก็เลยหยุดสักครู่หนึ่ง	คิดอยาก 
จะเอามือลบูหลงัมนัเหมอืนลบูสนัุขด้วยความเมตตา	แต่ระหว่างทีค่ดิจะเอือ้มมอืไปน้ัน	 
มคี�าพดูประโยคหน่ึงผุดขึน้ในจิตว่า “สตัว์มเีขีย้ว มเีลบ็ อย่าประมาท” จึงเดนิผ่านก้น
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มันไป	ไม่สนใจอีกเลย	กลับที่พักภาวนาเดินจงกรม	ระหว่างนั้นพิจารณาดูว่า	ถ้าเรา 
เอามือเอื้อมไปแตะหลังมัน	มันอาจจะตกใจและท�าร้ายเราได้	

	 หลงัฉันวนัหน่ึง	เราจะเข้าทีภ่าวนา	เดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิระหว่างทีเ่ดนิจงกรมอยูน้ั่น	 
ปลายทางจงกรมด้านหน่ึงมีก้อนหนิใหญ่	กว้างประมาณ	๒	เมตร	สงูประมาณ	๑.๗๐	เมตร	 
ทางเดนิจงกรมเรายาวประมาณ	๒๕	ก้าว	ระหว่างทีเ่ดนิจงกรมอยู่น้ัน	มเีสอืโคร่งหนุ่ม	 
ลายพาดกลอนกระโดดขึน้มาบนก้อนหนิ	เราไม่ได้ตกใจอะไร	ก้าวเดินต่อไปตามปกติ 
อีก	๒-๓	ก้าว	เข้าหาเสือ	เสือก็กระโดดลงไปด้านหลังก้อนหิน	ซึ่งเป็นทางลาดลงเขา	 
เราจึงเดินตามไปดูทันที	ปรากฏว่าไม่เห็นร่องรอยและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย	

	 จนกระทัง่วนัที	่๘	เมษายน	เราเดนิทางมากรุงเทพฯ	เพือ่มางานพระราชทานเพลงิศพ 
หลวงปู่หลุย	ที่วัดพระศรีมหาธาตุ	บางเขน	รุ่งขึ้นวันที่	๙	เมษายน	ก็เดินทางกลับขึ้น 
เขาใหญ่ไปภาวนาดงัเดิม	การภาวนาเจริญก้าวหน้าด	ีสถานทีด่มีาก	อากาศกดี็มาก	ปัจจัยสี่ 
สะดวกพอสมควร	 แต่มีเหตุจ�าเป็นต้องเดินทางกลับก่อนในวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 
พ.ศ.	๒๕๓๓	เพราะใกล้เข้าฤดูฝน	และต้องหาที่จ�าพรรษา	พร้อมทั้งต้องกลับมาที่
ส�านักสงฆ์สุภัททะบรรพต	เพื่อบอกลาหมู่คณะว่าจะไปจ�าพรรษาที่อื่น

	 จึงเดินทางกลับด้วยความเสียดายโอกาสและสถานที่ที่ได้เคยภาวนา	ระหว่างที่ 
พกัอยูท่ีเ่ขาใหญ่น้ี	ได้เหน็ตัง้แต่สตัว์เลก็จนกระทัง่สตัว์ใหญ่	มองเหน็แล้วกเ็พลดิเพลนิดี	 
ทัง้เมตตาสงสารมนัมาก	เหน็จ�าพวกกระรอก	กระถกิ	กระแต	นกนานาชนิด	มนีกเงือก 
เป็นต้น	ไก่ป่า	ฝูงลิง	ฝูงชะนี	ฝูงหมูป่า	เก้ง	กวาง	หมีควาย	เสือ	ช้าง	และอื่นๆ	

	 ในระหว่างภาวนาอยู่ที่เขาใหญ่นั้น	พิจารณาว่าพรรษานี้เรายังต้องการหลีกเร้น
ภาวนาอยู่เพียงรูปเดียว	ก็ปรารภในใจว่าจะหาที่วิเวกทางภาคใต้หรือทางภาคอีสานดี	 
เรานึกขึน้ได้ว่าเคยมาทีส่วนของโยมทางจังหวดัชลบรีุ	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	และเหน็ 
ป่าอยูแ่ห่งหน่ึงประมาณ	๒๐๐	ไร่	ลกัษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ	คราวน้ันเราเหน็ป่าน้ี	 
เรารู้สึกว่าจะเป็นส�านักปฏิบัติได้ในอนาคต	 จึงบอกโยมไว้ว่าเก็บรักษาป่าไว้ให้ดี	 
อีกหน่อยจะเป็นวัด	ลักษณะพื้นที่ป่าเป็นที่ราบ	ที่ลุ่ม	และเป็นเนินเล็กๆ	เป็นป่าที่มี 
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ลกัษณะหายาก	เพราะปกตป่ิาแถบน้ีจะเป็นภเูขาเสยีส่วนใหญ่	พืน้ทีร่าบจะเป็นไร่เป็น
สวนไปหมดแล้ว	 เรารู้สึกชอบป่าแห่งนี้มาก	 เป็นที่สงบ	สงัด	ป่าไม้ยังสมบูรณ์มาก	 
เหมาะแก่การหลกีเร้นภาวนาได้เป็นอย่างดี	เน่ืองจากไกลจากหมูบ้่าน	๕-๖	กม.	ไกลจาก 
ถนนสายหลกัเข้ามาประมาณ	๒๐-๒๕	กม.	การเดนิทางล�าบาก	เป็นทางลกูรัง	สะพาน 
ข้ามคลองยงัเป็นท่อนซงุ	จึงถามโยมว่า	“ป่าน้ียงัอยูม้ั่ย”	โยมตอบว่า	“ยังอยู่”	เราถามว่า	 
“ขอเข้าไปพกัภาวนาได้ไหม”	โยมจึงไปเรียนถามคณุพ่อว่า	“พระจะมาพกัภาวนาในป่า 
ได้ไหม” ทางครอบครัวโยมยนิดีให้เข้ามาพกัภาวนาได้	เราจึงตดัสนิใจจะไปพกัภาวนา
ในป่าแห่งนี้เพื่อหลีกเร้นภาวนาแต่เพียงรูปเดียว

	 วนัที	่๕-๑๘	พ.ค.	๒๕๓๓	เรากลบัไปบอกลาคณะสงฆ์ทีส่�านักสงฆ์สภุทัทะบรรพต	 
และเดนิทางเข้ามาพกัทีป่่าแห่งน้ีในวนัอาทติย์ที	่๒๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ซึง่โยม 
ได้ท�ากฎีุทีพ่กัพร้อมห้องน�า้ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว	ขณะน้ันเรามอีายไุด้	๓๕	ปี	พรรษา	๑๒	 
ได้เดินทางมาพ�านักทีป่่าแห่งน้ี	บ้านคลองใหญ่	ต.บ่อทอง	อ.บ่อทอง	จ.ชลบรีุ	ซึง่พืน้ที่ 
ป่าแห่งน้ีเป็นของครอบครัวนายบญุ-นางเซีย้ม	เจนจิรวฒันา	ดแูลรักษาอยู	่โดยมีอาชีพ 
เกษตรกรรม	ปลกูสวนยางพารา	สวนปาล์ม	มะม่วงหมิพานต์	อ้อย	ยคูาลปิตสั	สปัปะรด	 
และอืน่ๆ	อยูท่างด้านทศิตะวนัออก	ทศิตะวนัตก	ทศิใต้	ของพืน้ทีป่่าแห่งน้ี	ป่าน้ีมพีืน้ที่ 
อยู่ประมาณ	๒๐๐	ไร่	

	 พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นป่าสงวน	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	มีการท�าสัมปทานตัดไม้	 
ชาวบ้านได้เข้ามาจับจองพืน้ทีท่�าไร่ท�าสวน	และซือ้สทิธิท์ีด่นิกนั	ซึง่นายบญุ	เจนจิรวฒันา	 
กไ็ด้ซือ้สทิธิท์ีด่นิบริเวณน้ีเพือ่ท�าเกษตรกรรม	และได้เกบ็รักษาพืน้ทีป่่าแห่งน้ีโดยคิดว่า 
จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าอดีตน้ันสภาพป่าเป็นอย่างไร	 จึงเหลือพื้นที่ป่าเป็นที่ราบ
บริเวณนี้เพียงแห่งเดียว	นอกนั้นเป็นป่าอยู่ตามเทือกเขาหรืออยู่บนภูเขา	

	 คุณสุวารี	เจนจิรวัฒนา	บุตรสาวนายบุญ	และคุณสุวัฒน์	เจนจิรวัฒนา	ซึ่งเป็น 
น้องชาย	ได้พาเราเข้ามาพกัภาวนาทีป่่าแห่งน้ี	คณุสวุฒัน์	เจนจิรวฒันา	ได้สร้างกฎีุให้พกั 
ภาวนา	๑	หลัง	ในขณะนั้นเราพักภาวนาอยู่เพียงรูปเดียว	



118

	 สมัยน้ันถนนสาย	๓๔๔	เส้นบ้านบงึ-แกลง	เป็นถนนกว้าง	๙	เมตร	๒	ช่องทาง	 
รถวิ่งสวนกัน	ทางแยกจากถนนใหญ่เข้ามาที่พักป่าแห่งนี้	เป็นถนนลูกรังดินแดงทุก 
เส้นทาง	สะพานข้ามล�าธาร	ล�าห้วย	เป็นสะพานไม้	บางแห่งเป็นสะพานไม้ซุงผ่าครึ่ง	
การเดินทางไปมาไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้

	 การมาพักภาวนาอยู่ที่นี่	ตั้งใจว่าถ้าสะดวกก็จะภาวนาจ�าพรรษาอยู่ที่นี่	ถ้าไม่มี
อุปสรรคอันใดก็จะอยู่ภาวนาไปเรื่อยๆ	 ตั้งใจว่าการมาอยู่ที่นี่จะเร่งท�าความเพียรให้ 
เตม็ทีต่ามทีต้่องการ	ถ้าสมมตุว่ิากเิลสมตีวัตน	อวชิชากบัใจเราจะอยูร่่วมกนัในใจดวงน้ี 
ไม่ได้อีกต่อไป	ถ้าเราไม่ตาย	ก็ให้กิเลสอวิชชาตาย

	 การมาอยู่ภาวนาที่น่ีก็เพราะว่าใจน่ียังมีกิเลสแฝงอยู่	 เราไม่อยากจะให้กิเลส 
ออกไปเพ่นพ่านข้างนอก	เราจึงพาเจ้าอวชิชามาอยูด้่วยกนั	“ขอกอดคอต่อสูก้บัอวชิชา” 
“ใครดใีครอยู”่	ถ้าใจเราอยู	่อวชิชาต้องตาย	จะท�าความเพยีรจนหมดลมหายใจ	จะท�า 
ทุกวัน	ไม่สิ้นทุกข์ก็ให้รู้ไป	แต่เจ้าอวิชชาจะอยู่ร่วมกับเราไม่ได้แล้ว	พอกันที
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พรรษำที่ ๑๓ - ปัจจุบัน 

วัดบุญญาวาส	บ้านคลองใหญ่	ต.บ่อทอง	อ.บ่อทอง	จ.ชลบุรี

	 วันที่	๑๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	เป็นวันเข้าพรรษา	ปีที่	๑๓	เราจ�าพรรษา
อยูรู่ปเดียวในป่าแห่งน้ี	สถานทีร่่มร่ืนร่มเยน็พอสมควร	อากาศกป็ลอดโปร่งด	ีมสีตัว์ 
จ�าพวกนกหลายชนิด	กระแต	กระถกิ	เก้ง	เสอืปลา	เม่น	ฯลฯ	ปัจจัยสีส่ะดวกพร้อมมลู	 
ทุกอย่างสะดวกสบายต่อการภาวนา	 ท�าความเพียรจิตใจปลอดโปร่งดี	 พิจารณาจิต	 
พิจารณาธรรมชัดขึ้น	อยู่คนเดียววิเวกดี	มีความสุขสงบมาก	บิณฑบาตบ้านหัวหน้า
คนดูแลไร่เพยีงหลงัเดียว	เจ้าของไร่ให้จัดอาหารคาวหวานใส่บาตรทกุวนั	เพยีงพอแก่ 
การฉันได้อย่างสบาย	สถานทีเ่งียบสงบทัง้กลางวนั	กลางคนื	เพราะห่างไกลจากหมูบ้่าน 
และผู้คน	

 กิจวัตรประจ�าวันในพรรษานี้

	 ๐๓.๐๐	น.	 ตื่นนอน	ท�ากิจส่วนตัว
	 ๐๓.๑๕	น.	 นั่งสมาธิ
	 ๐๔.๓๐	น.	 เดินจงกรม
	 ๐๕.๔๕	น.	 จัดที่ฉัน	เตรียมบิณฑบาต
	 ๐๖.๑๐	น.	 บิณฑบาต
	 ๐๖.๕๐	น.	 กลับจากบิณฑบาต
	 ๐๗.๐๐	น.	 นั่งสมาธิ
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	 ๐๗.๔๕	น.	 เตรียมจัดอาหารฉัน
	 ๐๘.๐๐	น.	 ฉันอาหาร	ล้างบาตร	ท�ากิจธุระส่วนตัว
	 ๐๙.๓๐	-	๑๖.๐๐	น.	เดินจงกรม	นั่งสมาธิ	
	 ๑๖.๐๐	น.	 ท�ากิจวัตรประจ�าวัน	กวาดใบไม้	ท�าความสะอาดเสนาสนะ	
	 	 สรงน�้า
	 ๑๗.๓๐	น.	 นั่งสมาธิ
	 ๑๘.๓๐	น.	 ฉันน�้าปานะ
	 ๑๙.๓๐	น.	 นั่งสมาธิ	เดินจงกรม
	 ๒๓.๐๐	น.	 พักจ�าวัด

	 เราตัง้ใจท�าความเพยีรแบบทีก่�าลงัท�าอยูน้ี่ไปทกุๆ	วนั	ถ้าไม่ถงึทีส่ดุกจ็ะไม่หยดุ 
ความเพียร	 จะท�าจนกว่าลมหายใจจะหมดไป	 ความเพียรน้ันจะหยุดพักได้ไม่นาน	 
ต้องโจมตข้ีาศกึ	(อวชิชา)	ต่อไป	ถ้าเป็นฝ่ายตัง้รับแล้วเดีย๋วเสยีท่า	เพราะว่าอวชิชาฉลาด 
หลักแหลม	มีเล่ห์กลมาก	วางค่ายกลไว้เต็มไปหมด	ต้องเป็นฝ่ายโจมตีบุกตะลุยอยู่ 
ตลอดเวลาจึงจะได้ชัยชนะหรือได้รับความส�าเร็จ	มรรคต้องกล้ากว่ากิเลส	

	 เราเตอืนตนเองตลอดว่า	ท�าความเพยีรต้องเอาชนะความขีเ้กยีจให้ได้	ท�าความ
เพยีรให้เหนือความขีเ้กียจ	แล้วประมวลก�าลงัใจทกุอย่างรวมป็นหน่ึงเดยีวไว้ทีปั่จจุบนั
ธรรมเพื่อต่อสู้กับอวิชชา	

 .......เราเห็นสังขารคลายตัวออกจากจิตชัดขึ้น.....

	 เราพิจารณาสัญญาพอจะเห็นชัดขึ้นด้วยปัญญาว่า	สัญญาเป็นอนัตตา	

	 แต่พอมาถงึสงัขาร	เกดิพจิารณาเหน็ว่า	ถ้าพจิารณาสงัขารเป็นอนัตตาแล้ว	จะเหลอื 
อะไรอยู่?

	 จิตที่บริสุทธิ์	คืออะไร	ถ้าความรู้สึกนึกคิดเป็นอนัตตา

	 จิตนั้นก็ควรเป็นอนัตตาไปด้วย......(เราตรึก...คาดคะเนเล่นในใจ)
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	 จิตนั้นไม่มีความรู้สึกรับรู้รับทราบหรืออย่างไร?

	 อะไรคือจิตที่บริสุทธิ์.....ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารซึ่งเป็นอนัตตา?

	 พิจารณามาถึงตอนนี้รู้สึกสุดทางตัน	ด้วยความหลงท�าให้ไม่สามารถแก้ไขผ่าน
ไปได้

	 น่ีคือการพิจารณาที่เจริญขึ้นนะ	 ไม่ใช่รู้หรือคิดเอาตามความจ�าหรือได้ฟังมา	 
อยากจะถามครูบาอาจารย์จริงๆ	แต่ไม่รู้ว่าจะไปถามใครได้ทีไ่หน	เพราะอยูใ่นระหว่าง
พรรษา	และไม่ถงึกบัจนใจจริงๆ	คดิว่าภาวนาไปกค็งจะรู้จะเหน็เอง....อวชิชาคงจะพาวน 
ให้หลงทาง

	 คนืหน่ึง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	มนิีมติทีเ่ป็นมงคล...เราฝันว่าไปกราบนมัสการหลวงตา 
มหาบวั	แล้วเล่าเร่ืองการภาวนาให้ท่านทราบ	หลวงตาท่านกต็อบแก้ปัญหาทีเ่ราสงสยั
ให้กระจ่าง....	

	 ....คืนหน่ึงเราเดินจงกรมพิจารณาสังขาร	 (ความคิดปรุงแต่ง)	 เห็นความหลง 
ยดึถอืสญัญา	สงัขาร	และวญิญาณละเอยีดขึน้	พจิารณาเหน็กเิลส	อวชิชา	เหมอืนกบัว่า	 
มนัหล่อหลอมจิตเข้าด้วยกนักบัอวชิชาจนเป็นเน้ือเดยีวกนั เหมอืนทองค�ากบัทองเหลอืง 
ผสมกัน ต้องแยกให้ออกจากกัน

	 สติปัญญาละเอียดอ่อนขึ้น	 ตามกิเลสเข้าไปค้นในจิต....เห็นความหลงแต่เดิม
ที่ยึดว่าสังขารเป็นจิต	 เราจึงไม่กล้าพิจารณาท�าลายสังขารให้ขาดสะบั้นลง	 ไม่กล้า
แยกแยะออก	กลัวว่าจะไม่เหลืออะไร	เรายังไม่แน่ใจ	(กิเลสพาหลงวน)

	 ในขัน้ตอนน้ี	ไม่เอาสญัญาความจ�า	การได้ยนิได้ฟัง	เข้ามาปะปน	คดิด้วยสตปัิญญา 
ทีแ่ยบคายจริงๆ	ทิง้สมมตุพิกัไว้ชัว่คราวทีว่่า	รูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ไม่ใช่ตวั 
ไม่ใช่ตนตามต�ารา	ความรู้ตามต�าราไม่ใช่ความรู้ของสตปัิญญาอนัคมกล้าของใจ	จะไม่ 
เห็นความจริงถ้าเอาความจ�าเข้ามาแทรก	 ต้องค้นคว้าลงไปใหม่ด้วยสติปัญญาจริงๆ	 
เมื่อสติปัญญาที่จ้ีติดลงไปในใจก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่า	 แล้วที่ผ่านมาการปล่อยวางรูป	
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เวทนา	(ทางกาย)	ลงไปได้....ท�าไมจึงเหลือจิตที่พอจะบริสุทธิ์ขึ้นมาบ้างละ	ท�าไมไม่
ตายไป	เพราะฉะนั้น	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ก็ต้องแยกออกจากจิตที่บริสุทธิ์ได้
เช่นเดียวกัน?	เหมือนกับแยกทองค�าออกจากทองเหลือ	ทองแดง	หรือสารชนิดอื่น
ที่ปนกันอยู่	ต้องแยกออกได้

	 ซึ่งการพิจารณาที่ผ่านมาก็พอจะเห็นว่ามันรวมกันอยู่	 พอแยกสัญญาได้ชัดขึ้น	
แต่พอมาถงึสงัขาร	วญิญาณ	กิเลสจะพาวนเสมอ	คราวน้ีเหน็ชดัในใจมากข้ึน	คงจะได้ 
เห็นดีกันนะ...ในวันหนึ่ง

	 การเพ่งพิจารณาจิตนี้	พิจารณาสัญญา	สังขาร	วิญญาณ	(อวิชชา)	ท�าให้หวน 
ระลกึถงึคราวเมือ่คร้ังทีย่งัเป็นฆราวาสตอนก�าลงัเรียนอยูว่ทิยาลยัหอการค้าปีที	่๔	มอียู่ 
คืนหน่ึง	มีความคดิปรุงแต่งไม่หยดุในจิตใจ	กเ็ลยพดูกบัตวัเองว่า	“เอ๊ะ...ท�าไม เราว่า 
จิตน้ีเป็นของเรา แต่ท�าไมมนัคดิไม่หยดุ เราไม่สามารถควบคุมมนัได้”	จึงพยายามหาทาง 
บงัคบัควบคุมจิตใจ	เลยมาก�าหนดบริกรรมพทุโธเป็นคร้ังแรก	คราวน้ันไม่มคีวามรู้เร่ือง 
การปฏิบัติจิตภาวนา	 ไม่มีใครแนะน�า	 มิเช่นน้ันถ้ารู้....แทนที่จะยึดถือความคิดน้ัน	 
จะได้ปล่อยไปเลย	เป็นอนิจจัง	อนัตตา	เราไม่ฉลาดพอในตอนนั้น

	 ภาวนาอยู่ที่นี่	เรามีความสุขความสบายในวิหารธรรม	สุขภายนอก...มีความสุข 
กบัธรรมชาตขิองป่าไม้	กลิน่ดอกไม้ป่า	และสตัว์ชนิดต่างๆ	อยูค่นเดยีวได้วเิวกทัง้กาย 
และจิตใจ	เยือกเย็น	สงบดีแท้....

	 เราเดินจงกรมพจิารณาจิต	(สงัขาร	ความคิดปรุงแต่ง)	และ	ธรรม....เหน็ชดัขึน้	 
ละเอียดขึ้น	ปล่อยวางสังขารเป็นระยะๆ	ไป	

 “ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เราพจิารณาสงัขารความคดิปรุงแต่ง เหน็สภาวธรรม 
ระหว่างเดินจงกรมเกิดขึ้นในจิต เม่ือพิจารณาสังขารขณะจิตน้ัน เห็นสังขารระเบิด
ภายในจิต ระเบิดละเอียดเลย จิตเบาขึ้นไปอีก หลังจากนั้นรู้จักหนทางท�าลายอย่าง
ชัดเจน.....”
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 เราพจิารณา นาม ขนัธ์ เหน็ผู้รู้ มองดเูหน็ภาพความคดิในอดีต อนาคต ปัจจุบนั  
ไม่ตดิกับฟองน�า้ ฟองน�า้ไม่ซมึซบัอดตี อนาคต ปัจจุบนั จิตเพยีงดอูยูเ่ฉยๆ เหน็เกดิข้ึน 
แล้วผ่านไป เกิดขึ้นแล้วผ่านไป เกิด ดับ เกิด ดับๆๆ

	 ซึง่แต่ก่อนน่ัน	จิตเคยตดิอดตี	อนาคต	ปัจจุบนั	พอรู้จักภาวนา	ละอดตี	ละอนาคต	 
ออกจากใจ	ก็มาติดปัจจุบัน	มาถึงตอนนี้	ละทั้งอดีต	ละอนาคต	และละทั้งปัจจุบัน	

	 ต้นเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 นิมิตเห็นฟันกรามบนหลุดออกจากปาก	 
หลังจากนั้นได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อชามรณภาพในวันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	
ที่วัดหนองป่าพง	เราจึงเดินทางไปวัดหนองป่าพงในเย็นวันนั้น

	 วนัที	่๒๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	หลวงตามหาบวัเดนิทางมาร่วมงานมรณภาพ
ของหลวงพ่อชา	พักที่วัดหนองป่าพง	

 วนัที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใ่ต้ถนุกฎุหีลวงพ่อชา วดัหนองป่าพง ในงาน 
มรณภาพของหลวงพ่อชา หลงัฉัน เราได้มีโอกาสเรียนถามธรรมปฏิบตัหิลวงตามหาบวั 

 ถามด้วยความไม่สงสยั แต่ถามตามนิมิตทีป่รากฏแต่เดมิในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอนเรา 
ตดิขดัเร่ืองการพจิารณาสงัขาร ความคดิปรุงแต่ง เราไม่กล้าท�าลายสงัขาร หลงัจากน้ัน 
เรากพ็จิารณาผ่านเร่ืองทีต่ดิขดัได้แล้ว....และในงานมรณภาพหลวงพ่อชา เราพบหลวงตา 
มหาบัวเหมือนกับที่เราเห็นในนิมิต เราจึงเข้าไปถามเหมือนในนิมิตที่เกิดขึ้น....

ท่านอาจารย์ตั๋น : การพิจารณาทีแรกนั้น เหมือนกับว่าจะท�าลายตัวเอง เพราะว่า
สังขาร....

หลวงตามหาบัว :  หือ...

ท่านอาจารย์ตั๋น : เร่ืองสงัขารของจิตครับ ความนึกคิดปรุงแต่ง เมือ่พจิารณาทแีรก 
เหมือนกับว่าจะฆ่าตัวตาย ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการฆ่า 
ตัวตาย เพราะว่าความรู้สึกที่เราเคยชินที่เรายึดถือว่าสังขารน้ี 
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เป็นตัวเรา เมื่อพิจารณาทีแรก ก็เหมือนกับว่าเราจะท�าลายตัวนี้  
เรากก็ลวั มคีวามกลวั แต่ว่าผมกพ็จิารณาต่อไปจนกระทัง่ว่าสงัขาร 
ความนึกคดิปรุงแต่ง เหน็เป็นไตรลกัษณ์ เหน็เป็นอนัตตา ชัว่คราว  
พจิารณาไปบางคร้ังกเ็หน็ว่าอารมณ์อดตี อนาคต ปัจจุบนั ทีผ่่านมา 
ไม่ควรถอืเอาทัง้หมด แล้วก็ปล่อยวางไป การพจิารณาแบบน้ีควร 
พิจารณาต่อไปเรื่อยๆ ใช่มั้ยครับ

หลวงตามหาบัว :  พิจารณาอย่างนั้นแหละ

ท่านอาจารย์ตั๋น :  แล้วก็บางครัง้เมื่อพจิารณาไปแล้ว ผมก็มีความคดิวา่ แลว้อะไร 
คือส่วนที่เหลืออยู่ จึงว่าจิตบริสุทธิ์ที่แท้จริงคืออะไร ถ้าสังขาร 
ความนึกคิดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือ จะมีเหลืออะไร หรือว่า 
บางคร้ังผมกเ็หน็ว่าจะมเีหลอืแต่ความรู้ เป็นแต่เพยีงความรู้เท่าน้ัน  
จะถูกหรือเปล่าครับ

หลวงตามหาบัว : พูดซ�้าอีกที...เมื่อกี้นี้

ท่านอาจารย์ตั๋น :  ผมเหน็สงัขารของจิตส่วนละเอยีดทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต  
และปัจจุบนั ผมกเ็หน็และกผ่็านไปเฉยๆ เหมือนว่าไม่ตดิอยูใ่น 
ความรู้ทีเ่ป็นอสิระอยูเ่ฉยๆ มีความรู้เช่นน้ันอยูช่ัว่คราว เพราะว่า  
อารมณ์ปัจจุบนักไ็ม่ควรถอืเอา กผ่็านไปเฉยๆ ไม่ตดิข้องอยูก่บัจิต  
บางคร้ังผมกค็ดิว่า แล้วจะเหลอือะไรทีเ่ป็นจิตทีคื่อความบริสทุธิ์ 
เพราะบางคร้ังผมคิดว่าครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 
พดูออกมาหรือแสดงธรรมน้ี อนัน้ีเป็นสงัขารหรือเปล่า แต่ว่ามาใช้ 
สังขารนี้ตามสมมุติ

หลวงตามหาบัว : ทีว่่าการพจิารณาสงัขารแล้วมนัจะดบัหมด แล้วไม่มอีะไรเป็นทีย่ดึ 
อย่างนั้นหรือ
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ท่านอาจารย์ตั๋น :  ครับ

หลวงตามหาบัว : ลองคดิด ูพระพทุธเจ้าของเรา พระอรหนัต์ของเรา ท่านส�าเร็จถงึ
ขัน้บริสทุธิแ์ล้ว ท่านจะเป็นหวัตออย่างน้ันเหรอ ท่านไม่มคีวามรู้ 
อย่างน้ันเหรอ น่ีถามเจ้าของอย่างน้ันนะ เพราะอนัน้ีตอบมาจากในใจ  
ให้พิจารณา อย่าหวงอย่าห่วง ถ้ากลัวตายก็คือเรื่องของกิเลส

ท่านอาจารย์ตั๋น : พอดีผมได้ไปหล่อพระ อนัน้ีกเ็หน็ว่าหล่อพระทอง นาก เงิน ผสมกนั 
เข้ามา ผมก็คิดว่า ถ้าเราจะแยกทองออกจากนาก ออกจากเงิน กค็วร 
ที่จะได้ ก็เลยคิดว่า ถ้าจิตนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับทองนั้น  
เราก็ควรทีจ่ะแยกออกจากนาก แยกออกจากสาร แยกออกจากวตัถุ 
ออกจากกัน จะเหลอืแต่ทองทีบ่ริสทุธิไ์ด้ บางคร้ังกเ็ปรียบเทยีบว่า  
เหมือนกับน�้าที่สกปรก หรือว่าเปื้อนไปด้วยสีแดง สีด�า สีเขียว  
ทีส่กปรก ถ้าเราจะแยกน�า้ให้บริสทุธิก์ค็วรทีจ่ะได้ จะถกูหรือเปล่า  
แล้วผมก็พยายามที่จะมาพิจารณาจุดนี้ลงไป

หลวงตามหาบัว : ถูก....เราพิจารณาลงไปแล้ว ขั้นนี้สงวนอะไรอยู่ ถึงขั้นนี้ไม่ต้อง
สงวนนะ เอาจะให้มันดับ ทั้งความรู้ให้มันเห็นเสียที ไม่เห็นใน 
ผู้ปฏิบัติ ให้เห็นในเรานี้แหละ .....(ฟังไม่ออก)...แล้วจิตจะดับ
ไปด้วย มันจะเป็นหัวโต่งหัวตอก็ไม่รู้ เข้าใจหรือเปล่า 

พระอาจารย์ตั๋น :  ครับ

หลวงตามหาบัว :  ถ้ายงัมเีกาะหรือมสีงวนอะไรอยู ่น่ันแหละคือสิง่มนัเป็นกเิลส หรือ 
สงวนหวัหนามไว้ เมือ่ถงึขัน้ทีจ่ะปล่อยเอาให้หมด....(ฟังไม่ออก)  
.....จะเหลอือะไร เป็นพระหวัตอ ให้มนัเหน็ซะท ีน่ันแหละเรียกว่า 
ราบไปหมดเลย...(ฟังไม่ออก).... ถ้าเราสงวนไว้กเ็ท่ากบัสงวนกเิลส 
นั่นแหละ เข้าใจหรือเปล่า 
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พระอาจารย์ตั๋น : ครับ 

หลวงตามหาบัว : ถงึขัน้น้ีเอาไม่เลอืก ถงึข้ันน้ีไม่ให้มเีหลอื พจิารณาจนกระทัง่ไม่ให้ 
มีอะไรเหลือ น่ีแหละมันก็เหลือจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชา  
เหมือนกบัแยกเน้ือนาก เน้ือทอง เราแยกเน้ือนาก เน้ือทอง กเิลส 
มนัแยกกบัจิต กเิลสมนัเกดิได้ดบัได้ แต่จิตมันไม่มคี�าว่าเกดิว่าดบั  
มนัคนละอย่างกนัน่ันแหละ เวลามันละอนัน้ีไปหมดแล้ว อะไรที ่
มันสงวนไว้ก็พังออกไปหมด ...(ฟังไม่ออก)....แต่เราไปสงวน 
ไม่ได้นะ เวลาน้ีไม่ต้องสงวน......(หลงัจากน้ันกม็โียมแทรกเข้าไป 
ถวายของโดยไม่รู้กาละเทศะ หลวงตาเลยหยดุพดูเพยีงเท่าน้ี)...... 

 (บทสนทนานี้ ถอดจากเทปที่มีพระอัดไว้)

	 เมือ่กลบัจากงานหลวงพ่อชา	เราเร่งความเพยีร	ก�าหนดจิตเป็นสมาธใินทกุอริิยาบถ	 
สตจิดจ่อทีจิ่ต	เหน็ความเกิด-ดบั	ของสงัขารอยูท่กุขณะจิต	มสีตปัิญญาเพ่งพจิารณาจิต 
ในปัจจุบัน	

	 วันหนึ่ง	เรานั่งสมาธิ	เดินจงกรม	สติปัญญาต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันตลอดทั้งวัน	 
จิตว่างจากอารมณ์อดตี	อนาคต	จิตทรงอยูใ่นปัจจุบนั	ทัง้วนัอยูก่บัความว่าง	พอเดินจงกรม 
ตอนกลางคนื	สตปัิญญาก็จดจ่อทีจิ่ต	ขณะทีเ่หน็สงัขารปรุงแต่งข้ึนออกจากจิต เหน็ความ 
เกิด ดับ จนกระทั่งสติปัญญารู้ชัดในขณะจิตนั้นว่า สังขารเป็นเพียงอาการของจิต  
พร้อมกับปล่อยวางความหลงที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสังขารว่าเป็นจิต ขณะนั้นจิตก็เข้า 
สูค่วามว่างทีล่ะเอยีด จิตเป็นอสิระขึน้มา ไม่ยดึตดิในสมมตุใิดๆ ทัง้สิน้ จิตว่างเป็นกลาง  
เป็นอสิระ มแีต่ความรู้ทีบ่ริสทุธิเ์กดิขึน้มา เกดิความอศัจรรย์ขึน้ในจิตอย่างบอกไม่ถกู  
พร้อมกับรู้ว่าจิตเป็นอิสระจากอวิชชาแล้ว สติปัญญาก็เห็นชัดว่า สิ่งที่เราเคยสงวนไว้ 
ไม่กล้าพิจารณาท�าลาย ความจริงคืออวิชชาทั้งหมด จึงเห็นในจิตชัดแจ้งประจักษ์ขึ้น
ที่ใจว่า สิ่งที่คิด ไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิด นั่นแหละจิต เมื่อเราไม่สงวนอะไรไว้ ขณะที่จิต 
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เหน็สงัขารทีเ่กดิขึน้และดบัลงไป สตปัิญญาเหน็ชัดพร้อมปล่อยวางสมมตุ ิจึงเหลอืความ 
บริสุทธิ์ของจิตขึ้นมา 

	 ความจริงแล้วสงัขารเป็นเพยีงอาการของจิต	เกดิขึน้แล้วดับไป	เมือ่จิตปล่อยวาง 
โดยสิน้เชงิ	กเ็หลอืแต่เพยีงความบริสทุธิข์องจิต	จิตไม่มีในรูป	จิตไม่มีในเวทนา	จิตไม่มี 
ในสญัญา	จิตไม่มใีนสงัขาร	จิตไม่มใีนวญิญาณ	เมือ่ดบัความหลงทียึ่ดมัน่ถอืม่ันในขนัธ์ 
ทัง้	๕	จิตกป็ล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในปัจจุบนัจิต	จิตไม่ตดิในอดตี	ไม่ตดิในอนาคต	 
ไม่ติดในปัจจุบัน	ถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งสาม	จึงเหลือความรู้ที่บริสุทธิ์	
ดับความหลง	(อวิชชา)	โดยสิ้นเชิง	

	 เปรียบเสมอืนกบัว่า	สงัขาร	ความนึกคิดปรุงแต่งในแต่ละเร่ือง	เป็นตวัสร้างภพ 
สร้างชาต	ิสร้างภพน้อยภพใหญ่	อนัไม่มีทีส่ิน้สดุในวฏัสงสาร	ความหลงคืออวชิชา	เป็นผู้ 
คุมการแสดงละครให้สังขารปรุงแต่งไปตามบทบาทแต่ละภพแต่ละชาติ	 เมื่อความรู้
(ปัญญา)	เกดิข้ึน	ความหลงในสงัขารก็ดับลงไป	ผู้ควบคุมการแสดงละครกห็มดหน้าทีล่ง	 
เลยไม่ก่อภพก่อชาติต่อไปอีกตลอดอนันตกาล.......

 นักปราชญ์หรือผู้รู้ทัง้หลายพงึพจิารณาด้วยใจตนเอง ทกุขัน้ตอนพงึรู้ได้เฉพาะตน 
เท่านั้น.......
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ระลึกถึงบุญคุณของบิดำ

	 ต่อจากน้ีเราขอกล่าวถงึในส่วนทีเ่กีย่วกบัการบวชของโยมพ่อเทยีบ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	 
เราระลึกถึงพระคุณของโยมพ่อ	เราคิดว่าเราไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณท่านทาง 
ด้านวตัถสุิง่ของและความสะดวกสบายภายนอก	เราจึงคดิว่าอยากจะตอบแทนพระคณุ 
ของท่านในทางธรรม	เราจึงเขียนจดหมายไปชวนท่านมาบวชในพระบวรพุทธศาสนา	 
ท่านเหน็ดีด้วยและตอบตกลง	เราได้เตรียมบริขารส�าหรับการบวชของท่านไว้พร้อมแล้ว	

	 เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑	โยมพ่อได้มาบวชเป็นผ้าขาว	อปุสมบทเป็นพระภกิษุ	 
ทีว่ดัหนองป่าพง	เมือ่วนัที	่๑๖	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๓๑	และได้มาอยูป่ฏบิตัภิาวนากบัเรา 
ทีส่�านักสงฆ์สภุทัทะบรรพต	จ.ระยอง	จนถงึปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	ทีเ่ราออกวเิวกไปภาวนา 
ทีเ่ขาใหญ่	เราได้ฝากหลวงพ่อเทยีบไว้ทีส่�านักสงฆ์สภุทัทะบรรพต	จ.ระยอง	ต่อมาเมือ่เรา 
มาวิเวกพักภาวนาอยู่รูปเดียวที่ป่าบ้านคลองใหญ่แห่งนี้	หลวงพ่อไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน	
จึงได้ตดิต่อโยมแจ้งผ่านมาถึงเราว่า	จะขอขึน้ไปภาวนาทีอ่สีาน	แต่เราคดิว่าไม่อยากให้ 
ท่านไปไกล	เพราะท่านอายมุากแล้ว	จึงชวนท่านมาอยูภ่าวนากบัเราทีน่ี่	เราจะได้มีโอกาส 
ดแูลท่านได้เตม็ที	่หลวงพ่อเทยีบจึงได้มาอยูภ่าวนากบัเราทีว่ดับญุญาวาสแห่งน้ี	และ
เราก็ได้มีโอกาสตอบแทนท่านทางธรรม	

	 ในเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	หลวงพ่อเทยีบป่วยเป็นมะเร็งตบัอ่อน	ขัน้ที	่๔	หมอว่า 
รักษาไม่ได้แล้ว	คงอยูไ่ด้ไม่เกนิ	๓	เดอืน	ท่านมรณภาพในวนัที	่๒๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	 
อาย	ุ๘๐	ปี	พรรษา	๑๖	เราถวายเพลงิศพท่านในวนัที	่๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	
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	 ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนถึงบัดน้ีเท่าที่เราจ�าได้	 เราไม่เคยเถียงพ่อแม้แต่เพียง
ประโยคเดยีว	เราจ�าได้	วนัหน่ึงพ่อกลบัจากทีท่�างานต่างจังหวดัมาทีบ้่านในกรุงเทพฯ	 
รุ่งเช้าเราพบพ่อ	พ่อถามถงึพีช่ายว่าเมือ่คืนกลบัมานอนทีบ้่านหรือเปล่า	เราตอบท่านว่า	 
“พ่ีไม่ได้กลบับ้าน คงจะนอนทีบ้่านเพือ่น”	พ่อบอกว่า “รูไ้หม พ่อนอนไม่หลบัทัง้คนื”  
เราคิดว่าพ่อคงเป็นห่วงลูก	 มีความกังวลใจจนนอนไม่หลับ	 เราจึงพูดขึ้นในใจว่า  
“นับแต่นี้เป็นต้นไป ความทุกข์อันใดที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของพ่อเรา เราจะขอรับไว้ 
ทั้งหมด เราจะไม่ท�าให้ท่านทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะเรา”

	 นับแต่น้ันมา	พ่อต้องการอะไร	เราจะเชือ่ฟังท่านทัง้หมดทกุอย่าง	บางคร้ังเราอยาก 
จะไปเทีย่ว	ถ้าพ่อไม่ให้ไป	เรากเ็ชือ่ฟังท่าน	แม้เราอยากจะไป	เรากอ็ดทนไม่ไปเพือ่ให้ 
พ่อสบายใจ	ในชาตินี้เราคิดว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณท่านหมดแล้ว
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สร้ำงวัดบุญญำวำส

	 วัดบุญญาวาส	ตั้งอยู่เลขที่	๔๔	หมู่	๘	บ้านคลองใหญ่	ต.บ่อทอง	อ.บ่อทอง	 
จ.ชลบรีุ	เรามาพบสถานทีแ่ห่งน้ีคร้ังแรกเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	ขณะน้ันโยมได้นิมนต์เรา 
มาที่ไร่และสวน	 พื้นที่ป่าแห่งน้ีเป็นของครอบครัวนายบุญ-นางเซี้ยม	 เจนจิรวัฒนา	 
ดูแลรักษาอยู่	โดยมีอาชพีเกษตรกรรม	ปลกูสวนยางพารา	สวนปาล์ม	มะม่วงหมิพานต์	
อ้อย	ยูคาลิปตัส	สัปปะรด	และอื่นๆ	อยู่ทางด้านทิศตะวันออก	ทิศตะวันตก	ทิศใต้	 
ของพื้นที่ป่าแห่งน้ี	 ลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ	 คราวน้ันเราเห็นป่าน้ีเรารู้สึกว่า	 
จะเป็นส�านักปฏิบัติได้ในอนาคต	 จึงบอกโยมไว้ว่าเก็บรักษาป่าไว้ให้ดี	 อีกหน่อยจะ 
เป็นวดั	ลกัษณะพืน้ทีป่่าเป็นทีร่าบ	ทีลุ่ม่	และเป็นทีเ่นินเลก็ๆ	เป็นป่าทีม่ลีกัษณะหายาก	 
เพราะปกตป่ิาแถบน้ีจะเป็นภูเขาเสยีส่วนใหญ่	พืน้ทีร่าบจะเป็นไร่เป็นสวนไปหมดแล้ว	 
เรารู้สกึชอบป่าแห่งน้ีมาก	เป็นทีส่งบ	สงัด	ป่าไม้ยงัสมบรูณ์มากเหมาะแก่การหลกีเร้น 
ภาวนาได้เป็นอย่างดี	เน่ืองจากไกลจากหมู่บ้าน	๕-๖	กม.	ไกลจากถนนสายหลกัเข้ามา 
ประมาณ	๒๐-๒๕	กม.	การเดินทางล�าบาก	ขณะน้ันทางเข้าจากถนนสายหลกัยงัเป็น 
ดินลูกรัง	

	 พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นป่าสงวน	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	มีการท�าสัมปทานตัดไม้	 
ชาวบ้านได้เข้ามาจับจองพืน้ทีท่�าไร่ท�าสวน	และซือ้สทิธิท์ีด่นิกนั	ซึง่นายบญุ	เจนจิรวฒันา	 
กไ็ด้ซือ้สทิธิท์ีด่นิบริเวณน้ีเพือ่ท�าเกษตรกรรม	และได้เกบ็รักษาพืน้ทีป่่าแห่งน้ี	โดยคดิว่า 
จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าอดีตน้ันสภาพป่าเป็นอย่างไร	 จึงเหลือพื้นที่ป่าเป็นที่ราบ
บริเวณนี้เพียงแห่งเดียว	นอกนั้นเป็นป่าอยู่ตามเทือกเขา	หรืออยู่บนภูเขา	
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	 หลงัออกจากการภาวนาทีเ่ขาใหญ่	เราจึงได้เข้ามาภาวนาทีป่่าแห่งน้ี	โดยคณุสวุารี	 
เจนจิรวฒันา	บตุรสาวนายบญุ	และคณุสวุฒัน์	เจนจิรวฒันา	ซึง่เป็นน้องชาย	ได้พาเรา 
เข้ามาพกัภาวนาทีป่่าแห่งน้ี	คณุสวุฒัน์	เจนจิรวฒันา	ได้สร้างกฎุใีห้พกัภาวนา	๑	หลงั	
ห้องน�้า	๑	ห้อง	ในขณะนั้นเราพักภาวนาอยู่เพียงรูปเดียว

	 สมยัน้ันถนนสาย	๓๔๔	เส้นบ้านบงึ	-	แกลง	เป็นถนนกว้าง	๙	เมตร	๒	ช่องทาง	 
รถวิ่งสวนกัน	 ทางแยกจากถนนใหญ่เข้ามาที่พักป่าแห่งน้ีเป็นถนนลูกรังดินแดงทุก 
เส้นทาง	สะพานข้ามล�าธาร	ล�าห้วย	เป็นสะพานไม้	บางแห่งเป็นสะพานไม้ซุงผ่าครึ่ง	 
การเดินทางไปมาไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้

	 คร้ังแรกที่เข้ามาพักในป่าแห่งน้ี	 เราตั้งใจว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอันใด	 ก็จะอยู ่
จ�าพรรษาและภาวนาไปเร่ือยๆ	เราอยู่ภาวนาแต่เพยีงล�าพงัผู้เดียว	การภาวนาในพรรษา 
ด�าเนินไปด้วยดี	ได้ผลการภาวนาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

	 ประมาณต้นเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	เราพจิารณาว่า	เราจะอยูภ่าวนาทีน่ี่ต่อไป	 
หรือเปลีย่นสถานทีไ่ปภาวนาทีอ่ืน่	เราปรารภเร่ืองการเปลีย่นสถานทีไ่ว้ภายในใจของเรา	 
ต่อมาปลายเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งปรากฏขึ้น....ระหว่าง 
เราน่ังภาวนาทีร่ะเบยีงกฎีุ	ตอนเวลา	๑๕.๐๐	น.	น่ังไปสกัพกั	มฝูีงนกบนิมาเกาะต้นไม้ 
บริเวณรอบๆ	กุฎ	ีฝูงละ	๓๐-๔๐	ตวั	บนิลงมาเกาะทลีะฝูง	ทลีะฝูงๆ	เสยีงนกร้องระงม 
เซง็แซ่รอบๆ	กฎีุ	เราจึงลมืตาขึม้มองดตูามเสยีงน้ัน	เหน็ฝูงนกหลายชนิดเป็นจ�านวนมาก	 
เรานับในใจ	๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐	ยงันับได้ไม่หมดชนิดของนก	นกกเ็ร่ิม
ทยอยบนิขึน้ทลีะฝูงๆ	ไปเร่ือยๆ	จนหมด	ไม่เหลอืแม้แต่ตวัเดยีว	ความเงียบสงัดเข้ามา 
แทนที่ดังเดิม	

	 เราพจิารณาว่าท�าไมจึงมีเหตกุารณ์แบบน้ีเกดิขึน้	ซึง่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	เรานึก 
ได้ว่า	เมื่อตอนต้นเดือนนั้น	เราเคยพิจารณาว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไป	หรือเปลี่ยนสถานที่ไป 
ภาวนาทีอ่ืน่	เมือ่เหตกุารณ์น้ีเกดิขึน้	เราพจิารณาว่าถ้าเราออกจากสถานทีน้ี่ไป	โยมกจ็ะ 
ล้มป่าท�าสวนยาง	สวนปาล์ม	ป่าไม้ก็จะหมดไป	สัตว์หลายพันหลายหมื่นชีวิตก็จะอยู่ 
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ไม่ได้	(ในป่าน้ีมสีตัว์หลายชนิด	เช่น	กระถกิ	กระแต	กระรอก	กระต่ายป่า	ไก่ป่า	เม่น	 
พงัพอน	อเีหน็	เสอืปลา	เก้ง	งูนานาชนิด	และนกอาศยัอยูน่านาชนิด	ฯลฯ)	ถ้าป่าไม้หมดไป	 
สตัว์หลายพนัหลายหมืน่ชวีติกอ็ยูไ่ม่ได้	เราเลยคดิว่า	ถ้าเราอยูท่ีน่ี่ต่อไปอะไรจะเกดิข้ึน	 
เราก็เห็นว่า

 ป่าไม้ ๒๐๐ ไร่นี้ จะยังอยู่ 

 สัตว์หลายหมื่นชีวิตยังอาศัยอยู่ได้

 สิ่งที่ส�าคัญคือ สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สืบต่อพระศาสนาได้ในกาลข้างหน้า 

	 เราพิจารณาเช่นนี้	เราจึงคิดว่าเราจะอยู่ภาวนาที่นี่ต่อไป

	 วันหนึ่งตอนค�่า	ได้สัมผัสอารมณ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้า	แม้นจะไม่ใช่ของแท้
แต่ก็คงใกล้เคียง	ท�าให้ได้เข้าถึงอารมณ์ความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้

	 ๑.	เหน็ความจริงของโลกธรรมแล้วเบือ่หน่าย	ไม่อยากยุง่เกีย่ว	ไม่อยากช่วยเหลอื 
คิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ของใครของมัน	เป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้น

	 ๒.	ชอบใจยินดี	สันโดษ	อยู่ในความเป็นคนผู้เดียว	ไม่เกี่ยวข้องกับใคร	

	 ๓.	ใครจะต�าหนิ	ใครจะชม	ไม่หวั่นไหวใดๆ	ทั้งสิ้น

	 ๔.	คนในสมัยนั้นเป็นประเภทปทปรมะ	(สอนไม่ได้)	เป็นส่วนมาก

	 เราพิจารณาเอาเองด้วยการภาวนา	อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้	

	 ความตัง้ใจเดมิ	เราอยากจะอยูภ่าวนาทีน่ี่ไปเร่ือยๆ	เพยีงล�าพงัคนเดียว	รู้สกึสบายด ี
ในทุกๆ	ด้าน	แต่จ�าเป็นที่จะต้องรับพระมาอยู่ด้วยอีก	๒	รูป	คือหลวงพ่อเทียบ	และ 
พระลูกศิษย์เราอีกรูปหนึ่ง

	 รับหลวงพ่อเทยีบ	เพราะท่านไม่อยากอยูท่ีส่�านักสภุทัทะบรรพต	เรายงัไม่ทราบ 
สาเหตเุพราะยังไม่ได้พบกนั	แต่เรากย็นิดแีละเตม็ใจรับ	เพราะจะได้ตอบแทนบญุคณุ 
ท่านได้เต็มที่	ซึ่งเราคิดว่าเราคงทดแทนบุญพระคุณของท่านไม่หมดแน่	
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	 เมื่อมีพระมาอยู่อีก	๒	รูป	จึงจ�าเป็นต้องตั้งกติกาในการอยู่ร่วมกัน	คือต้องอยู่ 
เงียบๆ	ประมาณ	๒	ปี	ห้ามติดต่อหรือมีธุระกับใครทั้งสิ้น	นอกจากเราเห็นสมควร	 
ความจริงเราตัง้ใจมาอยูท่ีน่ี่เพือ่ต้องการมาภาวนา	ไม่ได้มาเพือ่ตัง้วัด	จึงไม่รับพระ-เณร	 
และไม่ได้บอกให้คนทัว่ไปทราบ	อยากจะรักษาไว้ให้นานทีส่ดุ	แม้ญาตโิยมมีจิตศรัทธา
อยากถวายที่ในขณะนี้	เราก็ยังไม่รับ	เพราะติดสัจจะที่ตั้งใจไว้	แต่คิดว่าในวันหนึ่ง
ข้างหน้า...สถานที่นี้จะได้เป็นส�านักปฏิบัติขึ้นมา	

	 ก่อนเข้าพรรษาปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	ญาติโยมน�าพระพุทธชินราชปิดทองค�า	ขนาด
ประมาณ	๒๙	น้ิว	มาถวายเป็นพระประธานบนศาลา	ขณะน�าพระประธานขึน้ประดษิฐาน 
บนแท่นเรียบร้อยแล้ว	สักครู่ฝนตกลงมาอย่างหนักประมาณ	๕	นาที	แล้วหยุดสนิท	
เป็นนิมิตที่เป็นมงคล

	 เดอืนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๔	นิมติเหน็หลวงปูม่ัน่มาเดนิจงกรมให้ด	ู๓	อริิยาบถ	 
คือ	อิริยาบถที่	๑	เดินแบบช้า	แบบที่	๒	เดินแบบธรรมดาไม่เร็วนัก	แบบที่	๓	เดิน 
แบบเร็ว	ทัง้	๓	อริิยาบถน้ัน	จิตใจของหลวงปูม่ัน่สงบน่ิงทกุอริิยาบถ	เราถอืว่าเป็นนิมิต 
ที่เป็นมงคล

	 ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	นายบญุ-นางเซีย้ม	เจนจิรวฒันา	และครอบครัว	ได้น้อม 
ถวายที่ดินแห่งนี้ประมาณ	๒๐๐	ไร่	ให้เป็นสมบัติของพระศาสนา

	 วนัที	่๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๖	มพีธิพีระราชทานเพลงิศพหลวงพ่อชา	หลงัจาก
เสร็จสิน้งานทีว่ดัหนองป่าพง	มพีระเณรขอเข้ามาอยูป่ระพฤตปิฏิบตัภิาวนาในสถานที ่
แห่งน้ีด้วย	 เราจึงถามโยมอุปัฏฐากว่าสะดวกไหมในการสร้างกุฎีเพิ่มเพื่อพระเณรที ่
จะเข้ามาภาวนา	ครอบครัวโยมอปัุฏฐากกม็คีวามยนิดทีีจ่ะท�ากฎีุเพิม่ข้ึนส�าหรับพระเณร 
ทีจ่ะเข้ามาภาวนา	ดงัน้ัน	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	จึงเร่ิมมคีวามตัง้ใจท�าทีพ่กัสงฆ์แห่งน้ีเป็นที ่
ปฏิบัติธรรม

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	คณุบญุ-คณุเซีย้ม	เจนจิรวฒันา	และครอบครัว	ได้ถวายทีด่นิ 
เพิม่เตมิบริเวณทีส่ร้างพระอโุบสถ	และโรงครัว	ห้องน�า้	ในปัจจุบนั	เป็นเน้ือที	่๔๐	ไร่
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	 วันที่	๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๐	คุณบุญ	เจนจิรวัฒนา	เสียชีวิตลง	เมื่ออายุ	 
๖๙	ปี	ที่ดินบริเวณข้างวัดเป็นมรดกยกให้บุตรชาย	คุณสุวัฒน์	เจนจิรวัฒนา	ต่อมา
คุณสุวัฒน์จึงถวายที่ดินเพิ่มอีก	๒๐	ไร่	รวมที่ดินทั้งหมดเวลานั้น	๒๖๐	ไร่

	 วนัที	่๒๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	ส�านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิประกาศ 
ตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา	มีนามว่า “วัดบุญญาวาส”

	 วันที	่๒๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	มหาเถรสมาคมแต่งตัง้ให้	พระอคัรเดช	ถริจิตโฺต	 
อายุ	๔๘	ปี	พรรษา	๒๖	ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส	วัดบุญญาวาส	เป็นรูปแรก

	 ทีด่นิทีส่ร้างวดัทัง้หมดน้ี	เป็นของครอบครัวคณุบญุ-คุณเซีย้ม	เจนจิรวฒันา	และ 
บตุร-ธดิา	ได้ร่วมกันสร้างกศุลถวายให้วดัทัง้หมด	และยงัอปุถมัภ์วดัในด้านปัจจัยสีต่าม 
ก�าลังศรัทธาเท่าที่จะท�าได้	ซึ่งเป็นครอบครัวที่หาได้ยากในปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีพระภิกษุ-สามเณรที่มาจากทิศทั้งสี่ ได้เข้ามา
ประพฤติปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนี้โดยไม่ขาดสาย 
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	 วดับญุญาวาสแห่งน้ีเจริญรุ่งเรอืงมาจนบดัน้ี	เพราะ 
อาศัยศรัทธาญาติโยมที่มาจากทิศทั้งสี่	 ผู้มีจิตศรัทธา	
ถวายปัจจัยสี่	 และถาวรวัตถุ	 เพื่อท�านุบ�ารุงและสืบต่อ 
พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ 
คงอยู่ตลอดไป	

	 เราขอยุติการเขียนเร่ืองเกี่ยวกับประวัติของเราไว้
พอสังเขปแต่เพียงเท่านี้	

พระอธิการอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต
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พระธรรมเทศนา

พระถิรจิตฺโต หลวงพ่ออัครเดช
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มรรควิถี

๑๗	มีนาคม	๒๕๕๖

	 คนทีจ่ะบรรลมุรรคผลในขัน้เบือ้งต้นน้ี	จริงๆ	แล้วขัน้ตอนในการบรรลมุรรคผล	 
มนัมคีูแ่ห่งบรุุษ	๔	คู	่นับเรียงตวับรุุษได้	๘	บรุุษ	คอื	โสดามรรค	โสดาผล	สกทิาคามมิรรค	 
สกิทาคามิผล	อนาคามิมรรค	อนาคามิผล	อรหัตตมรรค	อรหัตตผล	

	 ทีน้ีถ้าจะเอาทางไปเพื่อบรรลุมรรคผล	 ตั้งแต่เบื้องต้นน้ี	 อันน้ีอริยมรรคของ 
พระโสดาบนั	จะเร่ิมเดนิได้	ด�าเนินทางจิตนะ	ได้กต่็อเมือ่ถ้าฆราวาสกต้็องศลี	๕	เป็นปกต	ิ 
ถ้าบางคนจะรักษาศีล	๘	ก็ได้	ถ้าสามเณรก็ศีล	๑๐	พระศีล	๒๒๗	อริยมรรคนี ้
ยงัไม่เดนินะน่ัน	มศีลีก่อน	อริยมรรคน้ีจะสมบรูณ์ได้กต่็อเมือ่มศีลี	๕	เป็นปกต	ิแล้วกม็ี 
สมาธิ	เมื่อมีศีล	๕	เป็นปกติแล้ว	ก็มีสมาธิ	คือต้องบ�าเพ็ญสมาธิภาวนา	เดินจงกรม 
น่ังสมาธทิ�าจิตให้สงบ	จะสงบอย่างละเอยีดหรือว่าสงบมากสงบน้อยกแ็ล้วแต่	อย่างน้อย 
ต้องมาทรงอยูใ่นอปุจารสมาธ	ิอนัที	่๒	มสีมาธใินระดบัอปุจารสมาธ	ิทีจ่ะเหน็จิตเหน็
อารมณ์	เห็นกิเลสอย่างหยาบ	ก็มีความโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	 
ในรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	สัมผัส	อันนี้ต้องมีสติมีปัญญาที่จะเห็น	และมีปัญญาที่จะ
พิจารณาละ

	 อนัน้ีจึงว่า	มศีลี	มสีมาธ	ิมปัีญญา	เกดิขึน้พร้อมกนัแล้วทรงให้ได้	ศลี	๕	กต้็อง 
เป็นปกต	ิ สมาธิก็ทรงได	้ ทรงในระดับอุปจารสมาธ	ิ และสติปัญญาน้ีต้องพิจารณา
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อารมณ์ได้	มอีารมณ์กพ็จิารณาละวางได้	ให้ใจวางจากอารมณ์	และเมือ่ว่างจากอารมณ์	 
อันนั้นมรรคก็ยังไม่เดินนะ

	 มรรคจะเดินก็ต่อเมื่อมีสติสมาธิเป็นฐานของจิต	แล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา	 
จะพจิารณามรณานุสต	ิหรืออาการ	๓๒	หรืออสภุกรรมฐาน	หรือพจิารณาธาตกุรรมฐาน 
กแ็ล้วแต่	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของกายน้ี	ถ้าใจเหน็คร้ังแรก	เหน็ใน 
สมาธนิะ	สตปัิญญาสอนใจในสมาธ	ิเมือ่ใจเหน็	มนัจะเกดิสลดสงัเวช	แล้วเกดิปีต	ิแล้วเกดิ 
การวางความยดึม่ันถอืมัน่ในกายตนชัว่คราวเข้าสูค่วามสงบ	เมือ่ใจออกจากอริิยาบถ
น่ังสมาธ	ิเดินจงกรม	จะมสีตเิข้มแขง็	จิตจะเป็นอเุบกขา	แล้วตอนน้ีจะรู้เลยว่ามรรคเร่ิม 
เดินแล้ว

	 คอืมีศลีเป็นปกต	ิมสีมาธเิป็นท่ามกลาง	มปัีญญาเป็นทีส่ดุ	แล้วพจิารณาอนัน้ันป๊ับ	 
เหน็แล้วปล่อยวาง	แล้วจะรู้แล้วว่าถ้าเราพจิารณาอย่างน้ีไปเร่ือยๆ	แล้ว	จะท�าให้กเิลส 
เบาบางไปจากจิตใจเราได้	อนัน้ีคือมรรคของพระโสดามรรคเร่ิมเดิน	คอืต้องพจิารณา 
กายในกายให้เห็นสักครั้งหนึ่ง	ฉะนั้น	บางคนเห็นอาทิตย์หนึ่ง	แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ภาวนา	 
อกีสองสามเดอืนไม่เหน็	อย่างน้ีมนักไ็ม่ได้	มนัต้องสามารถก�าหนดได้เร่ือยๆ	พจิารณา 
กายในกายได้เรื่อยๆ	ความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตนนี่	เห็นแล้วปล่อยวางไปเรื่อย	 
ปล่อยวางชัว่คราว	แล้วใจเหน็	เหน็ในใจน่ี	จนอนิทรีย์บารมแีก่กล้าเตม็รอบมนั	ถ้าเหน็ 
ในใจจริงๆ	ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้	จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้	เมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่น 
ถอืมัน่ในกายตนอย่างหยาบ	น่ีจิตกเ็ปลีย่นเป็นพระโสดาผลข้ึนมา	จากอริยมรรคของ
โสดามรรคก็เป็นโสดาผล	คอืเปลีย่นตรงทีว่่าใจเหน็ว่าร่างกายน้ีไม่ใช่จิตน้ี	จิตน้ีไม่ใช่ 
ร่างกายนี้	คือใจปล่อยวางแล้ว

	 แล้วเมือ่บรรลโุสดาผลน่ี	ความโลภจะบรรเทาเบาบางลงไป	ความอาฆาตพยาบาท 
ไม่มี	มีแต่ความโกรธ	ความไม่พอใจ	แต่จะละได้เร็ว	ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี ้
จะละได้เร็ว	น้อยลงในขนาดในระดับที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้น	จิตใจไม่หวั่นไหว	 
ในระดับนัน้นะ	ร่างกายนีจ้ะแตกสลาย	จติใจก็ไม่สะดุ้งกลัว	อันนีเ้รยีกว่าจติเข้าสู่ภูมิ 
ของโสดาบันผล	นี่โสดาบันผลจะปรากฏตรงนั้น	อันนี้ก็สบายแล้ว	อันนี้ไม่มีชาติที่	๘	 
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เหน็แตกก่อนแตก	เหน็ตายก่อนตาย	อย่างช้าไม่เกนิ	๗	ชาต	ิอย่างกลางไม่เกนิ	๓	ชาต	ิ 
อย่างเข้มข้นน้ัน	 ถ้าร่างกายแตกดับในโสดาบันในชาติน้ี	 ชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์น่ี	 
ถ้าเข้มข้นนะ	ก็ท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพานได้ในชาตต่ิอไป	อนัน้ีหมายถงึคณุสมบตัขิอง
พระโสดาบันผล

	 ส่วนพระสกทิาคามมิรรคน่ี	กต้็องบ�าเพญ็ศลีต่อไป	ศลี	ถ้าฆราวาสกศ็ลี	๕	สมาธน้ีิ 
จะละเอยีดขึน้	เพราะว่าอารมณ์มนัน้อยลง	อารมณ์ภายในใจมันน้อยลง	การบ�าเพญ็สมาธน้ีิ	 
หมายถึงเขาต้องท�าต่อเนื่องนะ	ท�าต่อเนื่องทุกๆ	วัน	สมาธิทรงตัว	สมาธิละเอียดขึ้น	 
สตปัิญญากล็ะเอยีด	มีอารมณ์ความโลภก็ละได้เร็ว	มอีารมณ์ความไม่พอใจกล็ะได้เร็ว	 
และจิตว่างจากอารมณ์	กพ็จิารณากายในกายอกี	จะพจิารณามรณานุสต	ิหรืออาการ	๓๒	 
กพ็จิารณาเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่มตีวัตนได้ง่าย	พจิารณาไปเรือ่ยๆ	พจิารณาแล้ว 
กพ็กัจิตในความสงบ	หรือว่าบางคนพจิารณาวนัน้ี	พรุ่งน้ีไม่อยากพจิารณา	มสีต	ิมสีมาธ ิ
มจิีตเป็นอเุบกขากไ็ด้	พจิารณามะรืนน้ีก็ได้	แต่ถ้าอยากพจิารณาพรุ่งน้ีอกี	กพ็จิารณา
ได้อีก	 อย่างน้อยวันละครั้ง	 แต่บางคนเขาพิจารณาครั้งหนึ่งนี่	 เช่น	 พิจารณาวันนี้	 
จิตสงบแล้ว	ใช้สตปัิญญาพจิารณากายในกายน้ี	จะพจิารณาอาการ	๓๒	กด็	ีเหน็ความ 
เสื่อมความไม่เที่ยง	จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดี	 เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงปั๊บ	 
จิตเข้าลงไปสูอ่เุบกขา	พอถอนออกมาป๊ับ	บางทมีทีรงสต	ิสมาธ	ิปัญญา	ไว้	๓	วนั	๗	วนั	 
คอืไม่อยากพจิารณา	อนัน้ีกไ็ด้	อนัน้ีไม่ต้องพจิารณา	แต่ต้องรู้ตวัเองว่า	ถ้าเม่ือไหร่อยาก 
พิจารณา	ก็พิจารณาต่อไปอีก

	 อนัน้ีมรรคจะเดนิไปอย่างน้ี	จะเดินไปเรือ่ย	สกทิาคามิมรรคเขากจ็ะเดนิไปเหมอืน 
โสดามรรคน่ี	แต่ละเอยีดขึน้	ศลีเป็นปกตเิลย	ศลี	๕	น้ีเป็นปกตเิลย	ไม่มเีจตนาทีจ่ะล่วง 
ละเมิดศลี	สมาธจิะเร่ิมทรงตวัดีขึน้	สตปัิญญากค็มขึน้	พจิารณากายในกายกล็ะเอยีดขึน้	 
จะพิจารณาอาการ	๓๒	ให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ได้	พิจารณาอสุภกรรมฐานให้เห็นความ 
เสือ่มความไม่เทีย่งกไ็ด้	จะแยกแยะพจิารณาธาตกุรรมฐานกไ็ด้น้ีถ้าพจิารณาอยู่บ่อยๆ	 
เม่ือมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ปล่อยวาง	 เม่ือจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกาย	 
พิจารณาบ่อยๆ	 จนมันเต็มรอบของมัน	 อินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบ	 หรือเรียก 
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มรรคสมังคีรวมตัว	 จริงๆ	 มันเห็นแค่ขณะจิตเดียวนะ	 เห็นในจิตว่ากายน้ีไม่เที่ยง	 
ไม่ใช่ตวัตน	พจิารณาอสภุกรรมฐาน	ให้เหน็ความไม่เทีย่งความเสือ่มไป	หรือว่าพจิารณา 
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนน้ี	 เม่ือมันเต็ม 
รอบมัน	เหน็ในใจป๊ับ	ขณะจิตเดยีวนะ	มนัปล่อยวางปุบ๊	จิตมนัละความยดึม่ันถอืมัน่ 
ในกายตนอย่างกลางได้	 อย่างกลางได้อันน้ีก็เปลี่ยนจาก	 สกิทาคามิมรรค เป็น	 
สกิทาคามผิล	คูท่ี	่๒	เป็นสกทิาคามิผลปรากฏขึน้	ตรงน้ีท�าให้ความโลภบรรเทาเบาบาง 
ลงไป	ท�าให้ความโกรธความไม่พอใจน้อยลงไปอกี	ความยดึมัน่ถอืม่ันในตวัตนกน้็อยลง 
ไปอีก

	 ทน้ีีการบ�าเพญ็	อนาคามมิรรค น้ี	ต้องเปลีย่นแล้ว	ถ้าฆราวาส	ศลี	๕	ต้องเปลีย่น 
เป็นศีล	๘	ก�าลังของศีล	๕	 ไปไม่ได้	 ต้องประพฤติพรหมจรรย์	 เพราะตรงนี้ต้อง 
ตดักเิลส	กเิลสทีล่ะเอยีดของการพจิารณากาย	ต้องชกัสะพานไม่ยุง่เกีย่ว	ต้องประพฤต ิ
พรหมจรรย์	ถ้าเรารักษาศีล	๕	อยู่	ถ้าจะด�าเนินจิตเป็นอนาคามิมรรคนี่	ต้องเปลี่ยน
จากศีล	๕	เป็นศลี	๘	ส่วนสามเณรกท็รงศีล	๑๐	ไว้	พระกศี็ล	๒๒๗	ไว้เป็นปกตแิล้ว	 
เมือ่เปลีย่นเป็นศีล	๘	แล้ว	สมาธจิะละเอยีดขึน้	เพราะอารมณ์มนัน้อยมากเลย	บางที 
อารมณ์จริงๆ	 แล้ว	 ความโลภมันแทบไม่ต้องการอะไร	 เพราะว่าต้องการแต่รู้ธรรม
เห็นธรรม	 แล้วยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์น่ี	 วัตถุธาตุในโลกทั้งหลายก็ไม่ค่อยปรารถนา	 
เพราะว่าท่านสละมาแล้ว	แล้วเร่ืองกเิลสกจ็ะไปออกทางเร่ืองปัจจัย	๔	จีวร	บณิฑบาต	 
เสนาสนะ	ยารักษาโรค	ก็มีแค่นั้นแหละ	ท่านก็พิจารณาโดยแยบคายแล้วปล่อยวาง	 
อารมณ์ความโกรธน้ีมันกระเพือ่มขึน้มาป๊ับ	สตปัิญญามนัเหน็ป๊ับ	กล็ะวางได้ง่าย	อารมณ์ 
มันกระเพื่อมนิดเดียว	สติปัญญามันเห็น	มันคม	มันก็ละวางได้ง่าย	เรื่องอารมณ์นะ	 
ความพอใจไม่พอใจในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	มนัน้อย	น้อยเพราะมนัฝึกซ้อมพจิารณา	 
ตัง้แต่มรรคโสดาบนัแล้ว	โสดามรรค	พจิารณามาเร่ือย	ฉะน้ัน	อารมณ์มันกระเพือ่มขึน้	 
สตปัิญญามนัเหน็ป๊ับ	มนักต็ดัขาด	ขาด	ขาด	เมือ่จิตว่างจากอารมณ์	พจิารณากายในกายน้ี 
ต้องละเอยีดแล้ว	พจิารณาอสภุกรรมฐานเข้าไปสูค่วามว่าง	พจิารณาธาตกุรรมฐานไปสู่ 
ความว่าง	พิจารณาว่างเรื่อยๆ	ว่างเรื่อยๆ	
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	 ทีน้ีถ้าเร่ิมการพิจารณากาย	 ย้อนมาตั้งแต่ทีแรก	 ถ้าพระโสดาบันพิจารณาแค่	 
มรณานุสติหรืออาการ	๓๒	ก็ได้	ถ้าละเอียดขึ้นไป	มรรคของสกิทาคามิมรรค	ก็เริ่ม 
อสภุกรรมฐาน	ธาตกุรรมฐาน	ละเอยีดขึน้ไป	ซ�า้ๆ	ซากๆ	เข้าไป	ถ้ามรรคของอนาคามิมรรค	 
ก็จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดี	ธาตุกรรมฐานก็ดี	เข้าไปสู่ความว่างเลย	พิจารณาจน 
ใจว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในกายตน	พิจารณาให้ว่างไปเรื่อยๆ	พิจารณากายปั๊บว่าง	 
แล้วมนัคล่อง	เพราะว่าคล่องมาตัง้แต่ขัน้	๑	ขัน้	๒	พอข้ัน	๓	ป๊ับ	พจิารณากายในกาย 
มนัคล่องหมดเลย	ก�าหนดอสภุะป๊ับ	ทะลไุปเลย	ก�าหนดพจิารณาธาตป๊ัุบ	แตกกระจาย 
ไปเลย	มนัจะคล่องมากเลย	คล่องมากไปเร่ือยๆ	ก�าหนดได้เร่ือยๆ	ทน้ีีถ้าสตปัิญญาคม	 
พิจารณาอยู่ประจ�าน่ี	 มันจะมีความช�านาญมาก	 จะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้	 หลับตา 
ก็พิจารณาได้	 ลืมตาเห็นใครก็พิจารณาได้	 แล้วแต่อุปนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคล	 
อย่างบางท่านมองเหน็คนก็แตกเลย	จะก�าหนดกายน่ีด้วยความช�านาญของการพจิารณา 
อสุภะ	ก�าหนดมาดูกายก็แตกสลายไปเลยอย่างนี้	ถ้าก�าหนดไปดูหนังอย่างนี้	บางที 
ก็ทะลุไปเลย	มุดเข้าไปในหนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	เข้าไปในโพรงกระดูกออกมาเลย	 
มันเป็นสภาวธรรมปรากฏขึน้ให้เหน็	แล้วสดุท้ายแล้วน่ีเหน็เป็นร่างกายปกต	ิสมมตุว่ิา 
หนังน่ีกไ็ม่ต้องพจิารณาต่อเลย	ตาเหน็หนังป๊ับรู้	มนัสกปรกเลย	รู้ในใจเลย	แต่ก่อนต้อง 
เปลีย่นลอกหนังออก	พจิารณาให้มนัละเอยีดเข้าไป	พอจิตมันถอนออกมาเร่ือยๆ	ป๊ับ	 
เหน็หนังกรู้็	ความรู้มันจะปรากฏขึน้	รู้เลยว่ามนัประกอบด้วยธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม 
ธาตไุฟ	แต่ไม่ต้องคดิ	ไม่ต้องอธบิาย	มนัรู้ไปหมดเลย	พอก�าหนดดูหนัง	ก�าหนดรู้ป๊ับ 
มันจะทะลไุปหมดเลย	จะเหน็ว่ามนัไม่มอีะไร	เป็นแต่เพยีงธาตธุรรมชาต	ิและความเหน็ 
มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	เห็นไปเรื่อยๆ	จนเห็นชัด

	 มันก็จะเห็นว่ากายที่ผ่านพ้นมามันก็ไม่เที่ยง	กายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคต	
มนักไ็ม่เทีย่ง	แล้วมนัจะย้อนกลบัมาเหน็กายในกายปัจจุบนักไ็ม่เทีย่ง	ถ้าอนิทรีย์บารมี
แก่กล้าแล้วเตม็รอบของเขานะ	เรียกมรรคสมงัคปีรากฏ	น่ีขณะจิตเดยีวทีใ่จพจิารณา
กายในกาย	คร้ังสดุท้ายป๊ับ	ถ้าเหน็ในจิต	ลงไปพจิารณากาย	ทะลไุปสูค่วามว่างลงไปป๊ับ	 
หลุดไปเลยนะ	มันจะเห็น	เห็นในจิตว่ากายนี้ไม่เที่ยง	ไม่ใช่ตัวตน	แล้วมันปล่อยวาง 
กเิลสอย่างละเอยีดของเร่ืองการพจิารณากายป๊ับ	วางสนิท	เมือ่วางสนิทป๊ับ	จิตมนักด็บั 



143

ความโลภ	ดบัความโกรธ	ดบัความยนิดใีนกามทัง้หลาย	ดบัสนิท	คอืว่าวางการพจิารณา 
แล้ว	ทน้ีีมนักห็ยดุการพจิารณากายเลย	หมดหน้าทีข่องการพจิารณา	เพราะว่ามนัไม่รู้ 
จะพจิารณาอะไรอกีแล้ว	มนัเข้าใจหมดแล้วในเร่ืองร่างกาย	อนัน้ีผู้ทีผ่่านทางน้ี	เขาสมมุติ 
ว่าเป็น	อนาคามิผล	จากมรรคเปลี่ยนเป็นผล	ทีนี้ความโลภดับลง	ความโกรธดับลง	
ความยินดีในกามทัง้หลายดบัลง	เพราะความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตนไม่ม	ีทน้ีีจิตมนัก็ 
เดินไปท่ามกลางความสงบเยือกเย็น

	 มนัเดนิไปในท่ามกลางความสงบเยอืกเยน็	อนัน้ีผู้บรรลมุรรคผลในขัน้น้ีใหม่ๆ	
ใจสงบเยือกเย็นเหมือนไม่มีกิเลสเพราะว่าจิตมันว่าง	 ว่างจากความยึดม่ันถือมั่น 
ในวัตถุธาตุทั้งหลาย	 ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนและในกายของคนอื่น	 
จิตมนัว่างเหมอืนไม่มีกเิลส	แต่มนักรู้็ว่ายงัไม่ถงึทีส่ดุ	เพราะว่ามันยงัมคีวามหลงส่วน 
ละเอียดอยู่	 แต่มันหากิเลสไม่เจอ	 เพราะจิตมันละเอียด	 มันเหมือนไม่มีกิเลส	
เพราะมันแทบไม่มีความทุกข์นะ	 ทุกข์จากความโลภไม่มี	 ทุกข์จากความโกรธไม่มี	 
ทุกข์จากความยนิดีพอใจไม่ม	ีมนักไ็ม่รู้จะทุกขจ์ากอะไร	แตใ่จที่วา่งนี	่ครบูาอาจารย์
ว่ามันมองอะไรไปว่างหมด	มองคนทะลุไปหมด	มันก็เห็นสักแต่ว่าวัตถุสิ่งของต่างๆ	 
ก็วางหมด	 จึงบอกว่า	 บางท่านว่า	 แผ่นดินทั้งหลายในโลกน้ีเป็นทองค�าทั้งหมด	 
ก็ยังสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติ	 เป็นเพชรทั้งหมด	 ก็ยังสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาต	ิ 
ไม่ต่างจากก้อนหนิก้อนกรวดก้อนทราย	มนัเป็นแบบน้ัน	แล้วจิตใจสงบเยอืกเยน็มาก 
ทั้งวันทั้งคืน

	 จริงๆ	แล้วการพบความสขุทีแ่ท้จริง	พบตัง้แต่โสดาบนัแล้ว	แต่มันกพ็บความสขุ 
ที่แท้จริงก็ละเอียดขึ้นไป	 พออนาคามิผลมันสุขสงบเยือกเย็นมาก	 บางทีเยือกเย็น 
ในฌานสมาธิสมาบัติอะไรต่างๆ	มันสงบเยือกเย็น	มันไม่มีกิเลสโผล่ออกมา	เพราะ 
ไม่เห็นกิเลส	 เป้าน่ิงน่ีตอนขั้นตอนที่เราพิจารณากายหยาบ	 หลับตาก็มองเห็นกาย
ลืมตาก็เห็นกาย	 มันพิจารณาได้	 จะพิจารณาเม่ือไหร่ก็ได้	 แต่เร่ืองกิเลสในจิตที่ 
ความหลงส่วนละเอยีด	มนัพจิารณาไม่ได้	มนัไม่เหน็	เหมือนมนุษย์ล่องหนแล้ว	มาป๊ับ 
ก็หายไป	 ถ้าเป็นเรือรบน่ี	 ข้าศึกเรือศัตรูมาหรือเคร่ืองบินมา	 ก็จะเห็นในจอเรดาร	์ 
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มองเห็นยิงท�าลายได้	 หมายถึงการพิจารณากาย	 แต่ว่านี่ดูจอเรดาร์ไม่เห็นอะไรเลย	 
มันมาเหมือนมนุษย์ล่องหนเลย	 หายไปไม่ปรากฏขึ้นในใจ	 เพราะใจสงบเยือกเย็น	 
ด้วยฌานสมาบัติหรือสมาธิอะไรก็แล้วแต่	 การปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบอะไร 
ก็แล้วแต่	 มันสงบเยือกเย็น	 ทีน้ีใจจะมีอารมณ์กุศล	 คิดแต่ในแง่ที่ดี	 เพราะเร่ือง
ความคิดที่ไม่ดีมันไม่มี	คิดแต่แง่ดี	นี่คิดปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดี	ปรุงแต่งไป	แต่ว่าใจ 
ก็เหมือนไม่มีกิเลส	ทีนี้มันจะพักอยู่ตรงนั้นนะ	

	 ถ้าการด�าเนินอริยมรรคของอรหัตตมรรค	 ก็ต้องบ�าเพ็ญศีล	 ถ้าฆราวาสก็ต้อง
เป็นศีล	๘	ที่ทรงตัว	เณรก็ศีล	๑๐	พระ	๒๒๗	ทรงตัวเหมือนเดิม	สมาธิละเอียด 
ขึน้นะ	ต้องละเอยีดขึน้	เพราะว่าอารมณ์ความโลภไม่ต้องพจิารณา	ความโกรธไม่ต้อง
พิจารณา	 กายในกายตนไม่ต้องพิจารณา	 อารมณ์มันก็น้อย	 ทีนี้กิเลสมันอยู่ที่ไหน	
ความหลงของจิตก็ยึดตัวจิตน่ี	 ยึดปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นตัวจิต	 มันไม่ยึด 
เรื่องอดีต	ไม่ยึดเรื่องอนาคต	ไม่ยึดเรื่องอดีตนะ	ไม่ยึดสิ่งที่ผ่านมา	ละวางได้	ไม่ยึด 
เรื่องอนาคต	 แต่ใจมันยังยึดปัจจุบัน	 ยึดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิต	 สิ่งอะไรก็แล้วแต่ 
ทีมั่นเกิดขึน้นะ	มนัยดึเป็นตวัจิต	เช่น	อารมณ์	ความฟุง้ซ่าน	ในอารมณ์กศุลกเ็ป็นจิต	 
จิตในระดับน้ีเป็นจิตที่สะอาด	 แต่ไม่เป็นจิตที่บริสุทธิ์	 เพราะยังมีความหลงของจิต	 
ที่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิต	จริงๆ	ก็ต้องละอดีต	ละอนาคต	และละปัจจุบัน	 
แต่อนาคามิผลละไม่ได้	ละปัจจุบันไม่ได้	 เพราะว่าเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชนะ	เอาเนื้อ
มันออกไปหมดแล้ว	เนื้อตายแล้ว	แต่เมล็ดนี้ลมพัดไปทิศต่างๆ	มันยังเกิดได้	มันยัง
มียางมันเกิดได้	ทีนี้ถ้าคนที่บรรลุอนาคามิผลนี้	ร่างกายแตกดับไปแล้ว	มันยังมียาง
เหมอืนเมลด็พนัธุพ์ชื	ไปเกดิสทุธาวาสพรหมได้	มนัเป็นแบบน้ัน	ไปเกดิได้เพราะมนัยงั
มยีาง	ทน้ีีถ้าจะไม่เกดิ	ต้องท�ายางน้ีให้ตาย	หมายถงึเมลด็ต้องตาย	ทน้ีีไอ้ตรงน้ีแหละ

	 จิตไม่ตดิในอดตี	ไม่ตดิในอนาคต	แต่มนัตดิในปัจจุบนั	ปัจจุบนัทีม่นัเหน็อะไร 
เป็นว่าง	ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่น	จิตก็ว่างๆ	แต่ในจิตที่ว่างนี่	มันมีกิเลสทั้งหมดเลย	
เพราะว่าอาการของจิตส่วนละเอยีดน่ี	เวทนาของจิตส่วนละเอยีด	ความสขุส่วนละเอยีด
มันก็ยึดว่าเป็นจิต	ความจ�าได้หมายรู้ต่างๆ	ก็ยึดว่าเป็นจิต	นี่	เวทนาของจิตก็ยึดว่า 
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เป็นจิต	 ความจ�าได้หมายรู้คิดว่าเป็นจิต	 ความนึกคิดปรุงแต่งเร่ืองที่ดีก็เป็นจิต	 
การรับรู้สักว่าจิต	ที่ว่าผู้รู้นะ	ไอ้ผู้รู้นี้ยังเป็นกิเลสอยู่	เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์	
ทีน้ีครูบาอาจารย์บางท่านจึงว่า ที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ที่น้ันคือภพคือชาติ	 ผู้รู้นี้
เป็นผู้รู้ที่มีกิเลส	 เพราะว่าจิตตรงน้ีมันเอาตรงน้ีรวบเป็นของมันหมดเลยว่าคือเป็น 
ใจที่สะอาด	 แต่ว่ามันคิดว่ามันมองไม่เห็นกิเลส	 มันยึดตรงน้ีหมดเลย	 ละรูปได ้
อย่างเดียว

	 ฉะน้ัน	จึงว่าตรงน้ีเวลาคนพดูสตปัิฏฐาน	๔	บอกว่าพจิารณากาย	เวทนา	จิต	ธรรม	 
เร่ืองจิตเร่ืองธรรมไม่ต้องพจิารณาหรอก	ขนัธ์	๕	น้ี	คนจะศึกษาต�าราแล้วพจิารณาขนัธ์	๕	 
ไอ้	๔	ขนัธ์	ไม่ต้องพจิารณาเลย	ถ้าโสดาบนั	มรรคของโสดาบนัหรือสกทิาคาม	ีอนาคามี	 
ไม่ต้องคิดถึงเลยพวกนี้	แต่คนเราจะชอบพิจารณาตามหนังสือ	ขันธ์	๕	พิจารณาไป	 
มนัจะเหน็เป็นเงาๆ	เท่าน้ันแหละ	ถ้าจะเหน็จริงได้	ต้องมรรคของอรหตัตมรรค	จึงจะ 
เหน็เวทนาของจิต	สญัญาของจิต	สงัขารจิต	วญิญาณจิต	ได้ชัด	ไม่อย่างน้ันเหน็ไม่ได้	 
ถ้าเร่ืองเอาการปฏบิตัจิริงๆ	นะในใจ	ทน้ีีถ้าเราศกึษาต�ารา	บางคนอย่างเช่นเขาถามว่า	 
ถ้าพจิารณาปฏจิจสมปุบาทขาดได้ไหม	น่ันมันปริยตั	ิเขามาแต่งมาสมมุตขิึน้มา	แล้วจะมา 
ตดัตรงไหนละ	น่ีในขัน้น้ียดึตรงน้ีเป็นจิตหมดเลย	ยดึปัจจุบนัว่าเป็นจิต	มนักไ็ม่เหน็ 
กิเลสซิ	ไม่เห็นกิเลสเพราะยึดว่าเป็นจิตของเรา	เป็นจิตผู้รู้

	 จิตผู้รู้	แต่ผู้รู้ตรงน้ียงัมีกเิลสไง	ครูบาอาจารย์จึงบอกว่า	ไม่ยดึอดตี	ไม่ยดึอนาคต 
ไม่ยึดปัจจุบัน	แต่ตรงนี้อนาคามิผลยึดปัจจุบัน	ทีนี้สติปัญญาต้องละเอียด	เมื่อศีล 
เป็นปกติ	 สมาธิละเอียดขึ้น	 สติปัญญาละเอียดปั๊บ	 จะเห็นการกระเพื่อมของจิต	 
การกระเพือ่มของเวทนาของจิต	ความสขุส่วนละเอยีดทีม่นัปรุงแต่งขึน้ไป	ปรุงแต่งใน 
เร่ืองที่ดีน้ี	 ในเร่ืองฟุ้งซ่านในธรรมน้ี	 ก็น่ีมันเป็นกิเลส	 สติปัญญาต้องเห็นอาการน้ี 
กระเพือ่มขึน้	เกดิขึน้ดบัไป	สตปัิญญาละเอียดตาม	กเ็หน็ความไม่เทีย่งของเวทนาของจิต	 
หรือความนึกคดิปรุงแต่ง	ความจ�าได้หมายรู้	มนักจ็ะวาง	วาง	วางไป	มนักจ็ะพจิารณา 
ตรงน้ีแหละให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ของความจ�าได้หมายรู้	สงัขาร	พจิารณาบ่อยๆ	การจ�า	 
ผู้รู้ต่างๆ	การรับรู้ต่างๆ	น้ี	ทีป่กตคินเขาเรียกจิตวญิญาณน้ี	เพราะจิตมันมาเอาวญิญาณ 
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เป็นตวัจิต	จิตวญิญาณเลยตดิกนั	จิต	วญิญาณ	เรียกว่าจิตมนัมใีนวญิญาณของคนทัว่ไป	 
แต่จิตที่มันถอยออกมา	มันไม่มีวิญญาณติดอยู่ในจิต	เป็นจิตที่บริสุทธิ์	เป็นจิตของ
พระอรหันต์นี้	อันนี้มันก็ไปยึด	ไปยึดเข้าไปตรงนี้

	 ทีนี้จะพิจารณาความนึกคิดปรุงแต่ง	เราจะพิจารณาท�าลายได้ไง	ถ้าท�าลายก็จะ
ไม่เหลืออะไร	คือถ้าท�าลาย	จิตมันจะเหลืออะไรล่ะ	ความนึกคิดปรุงแต่ง	ถ้าไม่ใช่เรา 
แล้วจะมีอะไร	 คือความนึกคิดปรุงแต่งในเร่ืองที่ดี	 สติปัญญามันต้องพิจารณา 
ท�าลายหมด	ต้องเหน็ความไม่เทีย่ง	คอืว่าจริงๆ	นะ	ครูบาอาจารย์บอกไว้แล้ว	กเิลสนะ	 
คือใจเราเป็นกิเลสทั้งหมดเลย	จิตอวิชชา	ใจเป็นกิเลสทั้งหมดเลย	แต่ใจมันหลงไง	 
มันยึดมั่นไว้ไม่ปล่อยวาง	ไม่ปล่อยวางก็พิจารณาขันธ์ทั้ง	๔	ขันธ์นะ	เวทนา	สัญญา	
สงัขาร	วญิญาณ	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนบ่อยๆ	แล้วต้องเหน็ในจิตบ่อยๆ	 
จนเตม็รอบมนั	เหมือนการพจิารณากายเตม็รอบมันจึงจะตดัขาด	ครูบาอาจารย์บางท่าน 
จึงบอกว่า	 ที่ใดมีจุดมีต่อมผู้รู้ ที่น้ันคือภพคือชาติ	 ถ้าเราไปยึดม่ันถือม่ันตรงน้ัน 
เป็นผู้รู้	มันยังไม่บริสุทธิ์	มันเป็นผู้รู้ที่ยังมีความหลงอยู่	ท่านให้ท�าลาย

	 ท�าลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นจิตของเรา	 ท�าลายไปมันจะเหลือความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมา	
ครูบาอาจารย์ท่านถงึว่ามนัเป็นธรรมธาตทุีบ่ริสทุธิ	์อนัน้ีคอืทางด�าเนินของมรรคและผล 
ปรากฏขึน้	ในการทีว่่าตดัความหลงทีจิ่ตหลงทกุสิง่ทกุอย่าง	หลงในขันธ์ทัง้	๔	ขันธ์ว่า 
เป็นจิตนะ	เพราะว่าจริงๆ	แล้วจิตไม่มีในรูป	จ�าไว้

	 จิตน้ีไม่มีในรูป	 เพราะมันวางแล้วไง	 วางรูป	 จิตก็อยู่นอกรูป	 แต่ว่าจิตของ 
อนาคามผิล	มนัยดึน้ีว่าเป็นจิต	แต่จิตต้องพจิารณาว่าจิตมนัไม่มใีนเวทนา	จิตไม่มใีน
สญัญา	จิตไม่มใีนสงัขาร	จิตไม่มใีนวญิญาณ	จิตน้ีเป็นอสิระ	ไม่อยูใ่นขันธ์ทัง้	๕	จิตน้ี 
ไม่มใีนรูป	ไม่มีในเวทนา	ไม่มีในสญัญา	ไม่มใีนสงัขาร	ไม่มใีนวญิญาณ	จิตน้ีต้องเป็น 
อิสระออกมา	จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์	หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมา	จิตจึงไม่ติด 
ในอดตี	ไม่ตดิในอนาคต	หรือในปัจจุบนั	หลวงพ่อชาว่า	ไม่ก้าวไปข้างหน้า ไม่มาข้างหลงั  
ไม่หยดุอยู	่น่ีค�าครูบาอาจารย์เป็นแบบน้ี	มนัถอนออกหมดเลย	บางทคีรูบาอาจารย์ท่าน	 
เคยได้ยินไหม	รู้สกึเป็นภาษติของหลวงปูห่ล้า	ใจใดไม่ตดิในผู้รู้เป็นตวัเหต ุใจนอกเหตุ 
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ไม่ต้องถามหา	น่ีอนัน้ีเป็นปริศนาธรรมนะ	ใจใดมันตดิในผู้รู้น้ี	มนัรับวญิญาณผู้รู้เป็น
ตัวเหตุ	มันก็เลยเป็นภพเป็นชาติ	ใจนอกเหตุไม่ต้องถามหา	ใจที่อยู่นอกเหตุ	มันไม่ 
ต้องถามหาแล้ว	มนัเป็นใจทีบ่ริสทุธิไ์ง	น่ีตวัน้ี	แต่ใจทีย่งัมอียูใ่นพวกน้ี	มอียูใ่นวญิญาณ 
นี่มันเป็นกิเลส	มันยังมีกิเลสอยู่	นี่มันมีเหตุมีผลอยู่	หลวงพ่อชา	นอกเหตุเหนือผล 
ให้มันนอกเหตเุหนือผล	มันนอกเหตเุหนือผล	เหนือดเีหนือชัว่	น่ีวางนอกเหตเุหนือผล	 
มนัเหนือไปกว่าน้ันอกี	นอกเหตเุหนือผล	มนัไม่มอีะไรพดู	ถ้ามนัมทีัง้เหต	ุเหตดุมัีนกใ็ห้ 
ผลด	ีเหตไุม่ดกีใ็ห้ผลไม่ดี	แต่ต้องวางหมด	แต่ก่อนกว็างความไม่ดก่ีอน	ต่อไปกว็างสิง่ที ่
ดีด้วย	ไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้น	อันนี้มรรคมันก็ด�าเนินไป	มรรคแล้วผลมันก็ปรากฏขึ้น	

ถาม	 ความไหวของจิต

ตอบ	 ความไหวของจิตก็คือการกระเพื่อมของพวกน้ี	 ของเวทนา	 สัญญา	 สังขาร	
วิญญาณ

ถาม	 จับได้ใช่ไหมคะ

ตอบ	 สติปัญญาที่มันคม	 มันก็จะเห็น	 ที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติ	 
แต่ว่าต้องเหน็บ่อยๆ	จนอนิทรีย์บารมีแก่กล้าเตม็รอบของมนั	แล้วเหน็ในจิตป๊ับ	 
มนัขาด	ขาดถึงจะวางได้	เหมือนกายเหน็กายน้ี	ถ้ามนัไม่เหน็เตม็รอบ	มนักไ็ม่ขาด	 
ถ้าขาด	มันก็วาง	วาง	จิตมันก็ปล่อยวาง

ถาม	 กายมันเห็นง่ายกว่า

ตอบ	 กายเหน็ง่ายซ	ิหลบัตาก็นึกเหน็	ลมืตาเหน็	แต่ว่ากเิลสมนัอยูท่ีใ่จ	ใจทีค่รูบาอาจารย์ 
มักพูด	ใจเป็นอวิชชา	ใจมันเป็นกิเลสหมดเลย	แต่ว่าเราสงวนมันไว้	ไม่กล้า 
พิจารณาสังขาร	 ถ้าพิจารณาสังขารแล้วมันจะเหลืออะไร	 พวกเราคิดว่าใจน้ี	 
เราก็ต้องนึกคดิใช่ไหม	นึกคดิปรุงแต่งเป็นสงัขาร	จึงว่าสิง่ทีค่ดิไม่ใช่จิต	เพราะ 
เราคิดว่าเราคิดไปกับสังขารนี้	 เราคิดว่าสังขารมันออกจากใจเรา	แต่สังขารนี้ 
กไ็ม่ใช่ใจเรา	เป็นความแยบคายของใจทีมั่นออกมา	สตปัิญญาคอืความแยบคาย 
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ของใจทีไ่ปเหน็กเิลสแล้วปล่อยวาง	แต่ใจทีบ่รสิทุธิม์นัซ่อนอยู	่มนัซ้อนกนัอยู	่
มันละเอียด	มันเข้าใจยาก	มันต้องปฏิบัติภาวนาไป

ถาม	 ตรงนี้เป็นอรูปราคะ

ตอบ	 มันก็ต้องละ	ละความยดึมัน่ถอืม่ันทัง้หมด	ให้ใจมนัปล่อยวางหมดทกุสิง่ทกุอย่าง	 
แม้มานะ	เราดีกว่าเขา	เราเลวกว่าเขา	เราเสมอเขา	กป็ล่อยวาง	คอืมนัเป็นเพยีง 
อาการของจิตแค่นั้น	หรืออาการของใจแค่นั้น	ใจมันอยู่นอกเหนือ	มันถอย
ออกมา	ถอยออกมาเหน็ทกุอย่างเป็นความเกิดดบั	เป็นความเกดิดบั	ไม่ใช่ใจ

ถาม	 พิจารณากับคิด	เหมือนกันไหมคะ	อันเดียวกันไหม

ตอบ	 ในเบือ้งต้นกเ็หมอืนกนัแหละ	สตปัิญญาคิดพจิารณา	ใช้ความคดิพจิารณา	แต่ว่า 
มนัต้องมสีมาธ	ิคอืว่าเรามีศลีแล้ว	มปัีญญาเลยไม่ได้	มศีลีอย่างเดียว	ศลี	๕	หรือ 
ศลี	๘	กแ็ล้วแต่	คดิอย่างไรกล็ะกเิลสไม่ได้	เพราะสตคิวามฉลาดตรงน้ีมันทือ่	 
ไม่คม	มันยังไม่เป็นสติปัญญาจริงๆ	ที่คิดนะ	คิดถูกแล้ว	แต่ที่ว่าสติปัญญา 
ที่คิดพิจารณานี่มันมีสมาธิ	มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้	ศีลต้องเป็นปกติ	 
ถ้าศีลแล้วสติปัญญาเลย	 มันไม่ได้หรอก	มันไม่ถึง	 ก�าลังของมันเป็นแค่สติ
ความฉลาดแค่นั้น	แต่ถ้าจะเปลี่ยนศีลตรงนี้ให้เป็นสติปัญญา	ต้องมีสมาธิ

	 เม่ือมสีมาธ	ิสตปัิญญาทีคิ่ดพจิารณาไป	สมาธน้ีิมันเป็นพลงังานทีซ่่อนอยูท่ีอ่ยู่ 
ในสติปัญญานั้น	ที่เปลี่ยนความคิดธรรมดาให้เป็นปัญญาที่จะตัดกิเลส	ที่ละ
กิเลสปล่อยวาง	ทีนี้เหมือนกับว่าสติปัญญานี้คือมีด	มีดที่ไปตัดกิ่งไม้	หรือไป 
หัน่เน้ือหัน่ผัก	ถ้ามนัคม	มนัตดัขาด	แต่ถ้าสตปัิญญามนัไม่คม	มนัต้องมาลบั	 
คอืมาท�าสมาธ	ิทน้ีีความคดิของมรรคน่ี	ของมรรคโสดามรรคน่ี	ท่านคดิไปด้วย 
สติปัญญาที่มีสมาธิแฝง	 เช่น	 ถ้าเอาสติปัญญามาพิจารณาผม	 มันก็จะเห็น 
เป็นปฏิกูล	จะเอาสติปัญญามาพิจารณาหนัง	ก็เห็นเป็นปฏิกูล	เพราะมีสมาธิ 
เป็นพลงังานทีท่�าให้สตปัิญญามันคม	ถ้าเราไม่มสีมาธนิะ	เราคิดไปเรากไ็ม่เหน็
ผมทีม่นัสกปรก	พจิารณาหนังกไ็ม่เหน็หนังทีม่นัเป็นปฏกิลู	มนัไม่เหน็	แล้วใจ 
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ไม่เชื่อ	ใจไม่ยอมรับ	ถ้ามันคิดเฉยๆ	แล้วบางทีเราอาจสามารถที่จะตอบได้ว่า	 
ผมไม่สะอาดยังไง	หนังไม่สะอาดยังไง	แต่ใจไม่เชื่อ	ไม่ปล่อยวาง	เพราะไม่มี 
สมาธแิฝง	ถ้ามสีมาธแิฝง	คอืมรรคมันเดนิแล้วนะ	มศีลี	มสีมาธ	ิปัญญา	สมาธิ
แฝงป๊ับ	มนัอยู่ในสตปัิญญาป๊ับ	มนัขาด	พจิารณาคร้ังก็วางช่ัวคราว	แล้วมันก ็
จะเหน็ทางว่าเราพจิารณาอย่างน้ีนะ	พจิารณากายในกายนะ	จิตมนัเหน็	มนัเกดิ 
สลดสังเวช	มันเกิดปีติ	มันวาง

	 จริงๆ	แล้วนะ	การพจิารณากายเข้าสูโ่สดาผลนะ	พจิารณากาย	ส่วนมากจะเกดิ 
สลดสงัเวช	เกดิปีต	ิแล้วเกดิการปล่อยวาง	ทน้ีีมรรคทีม่าสกทิาคามิผล	มนัไม่เกดิ 
สลดสังเวชแล้ว	 เกิดปีติแล้วปล่อยวาง	 พิจารณากายปั๊บ	 เกิดปีติปล่อยวาง	 
ถ้าพิจารณาตรงนี้	มรรคที่จะไปอนาคามิผลปั๊บ	พิจารณาเข้าสุขเลย	พิจารณา
กายปั๊บ	เข้าสุข	เข้าอุเบกขาเลย	พิจารณาเข้าสุข	เข้าอุเบกขา	เข้าความว่างเลย	 
ไม่มีสลดสังเวชไม่มีปีติ	บางทีไม่มีความสุข	พิจารณากายปั๊บ	กลับเข้าสู่ความ 
ว่างเลย	เข้าสูค่วามว่าง	ว่าง	ว่าง	จนว่างถาวร	น่ีมนัถงึทะลตุรงน้ี	มนัเป็นล�าดบั	 
แต่ว่ามรรคมันต้องด�าเนินไปต่อเน่ือง	ทน้ีีคนเราส่วนมากเหน็คร้ังหน่ึงแล้วทิง้ไว้	 
ไม่เหน็เป็นเดอืน	มนัไม่ต่อเน่ือง	คอืว่ามรรคมนัขึน้มาป๊ับ	มนักเ็สือ่ม	เจริญแล้ว 
ก็เสื่อม	แล้วก็ขึ้นมาเจริญขึ้นไป	แล้วก็เสื่อมอย่างนี้	มันไม่สม�่าเสมอ

	 ทน้ีีพระปฏบิตัเิขาจะทรงเลย	ทรงสมาธแิล้วสตปัิญญาพจิารณาไปเร่ือย	แล้วกว่็าง 
กเ็ข้าพกัจิตในสมาธ	ิแล้วพจิารณาไปเร่ือย	มนักท็�าลายไปเร่ือย	เหมือนตดักเิลส 
ไปเรื่อยๆ

ถาม	 คือพิจารณาตอนท�าสมาธิใช่ไหมคะท่าน

ตอบ	 ได้	 จริงๆ	 แล้วพิจารณาตอนจิตมีก�าลังของสมาธิ	 จิตสงบแล้วพักจิตใน 
ความสงบแล้ว	 หรือเดินจงกรมก็ได้	 หรือว่าบางทีถ้าคนที่เขาทรงสมาธิได	้ 
พอเขานั่งปั๊บ	เขาอยากพิจารณา	พิจารณาเลย	ถ้าพูดถึงตามสมมุติเขาเรียกว่า 
ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเลย	 ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายเลย	 ยังไม่ต้อง 
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น่ังก�าหนดสมาธก่ิอน	แต่จรงิๆ	แล้วจิตท่านทรงสมาธมิาแล้ว	แต่ไม่พดูถงึว่าบางที 
พิจารณากายไปเลยเข้าสู่ความสงบนี้	 สติปัญญาที่พิจารณากายนี้มีสมาธิแฝง	 
แล้ว	พอพิจารณากาย	มันเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนปั๊บ	จิตมันเข้าสู่ความ
สงบอกี	มนัวางกาย	น่ีเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด้	หรือบางคนพอน่ังสมาธิ	 
จิตมนัไม่สงบ	กท็�าสมาธไิปก่อน	พอจิตสงบ	พกัในความสงบแล้ว	พอจิตถอนมา 
เหมอืนคนตืน่มา	มนัมกี�าลงัในการท�างาน	ทน้ีีสตปัิญญากพ็จิารณากายในกาย 
เข้าไปได้	เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา	มันก็กลับกันแค่นั้นเอง	แต่ว่ามันต้องท�า 
ให้มันต่อเนื่อง	ท�าให้ต่อเนื่อง

ถาม	 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันถึง	ว่ามันตัดกิเลสได้แล้ว

ตอบ	 เราเอามดีอโีต้มาเล่มหน่ึง	ฟันแขนเราขาด	เรารู้ไหมว่ามนัขาด	มนักเ็หน็แบบน้ัน 
ในใจ	รับประทานอาหารอ่ิม	รับประทานอาหารไปเร่ือยๆ	น่ี	ถงึเวลามนัอิม่	มนักรู้็ 
ในใจว่ามันอิม่	ไม่ต้องมีใครมาบอกเรา	มนัรู้ได้ด้วยตวัเอง	ค�าว่าเป็นปัจจัตตงั	 
รู้ด้วยตนเอง	มนัเหน็ชดัในใจ	ตดัแขน	มนัก็รู้ว่าขาดไปแล้ว	แขนกระเดน็ไปแล้ว	 
ตัดกิเลส	มันก็รู้ว่ากิเลสมันหลุดไปแล้ว	มันก็รู้ในใจเรา	รับประทานอาหารอิ่ม	 
มันก็รู้ว่าอิ่มแล้ว	ไม่ต้องมีใครมาบอก	ทีนี้เราพิจารณา	ถ้าสติปัญญาเราคอย
สังเกตใจเราดีๆ	พิจารณากายในกายครั้งหนึ่งปั๊บ	มันวางชั่วคราว	สติ	สมาธิ 
ถ้าไม่ทรงตัวปั๊บ	กิเลสก็เกิดอีก	ถ้าเราสติ	สมาธิ	ทรงปัญญาพิจารณาไปอีก	 
มันก็วางไปเรื่อยๆ	วางไปเรื่อยๆ	วางชั่วคราวไปเรื่อยๆ	ถ้าเต็มรอบของมันปั๊บ	
มันจะรู้เลยจริงๆ	ขณะจิตเดียว

ถาม	 ถ้ามันจะละหรือจะรู้อะไร	มันจะเป็นขณะของมัน	 เหมือนที่หลวงตาท่านเคย
พจิารณา	ทีท่่านไม่ยอมไม่เอา	ท่านว่ามนัไม่มเีหตมุผีล	ท่านต้องรู้ขณะของมนั

ตอบ	 ใช่	ขณะของมนั	ใช่	ถกูต้อง	แต่ก่อนเรากเ็คยเป็น	ตอนแรกพอพจิารณาป๊ับ	กายวาง 
ไปส่วนหนึ่ง	วัตถุธาตุหายหมดเลย	ขออภัยนะ	แค่เบื้องต้นเอง	เหมือนไม่มี 
กิเลสเลย	 จิตมันว่างหมดเลย	ก�าลังของมัน	คือว่าก�าลังของมันแรงมากเลย	
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พจิารณาวตัถธุาตทุัง้หลายแตกละเอยีดหมดเลยในโลกน้ี	ก�าลงัของการพจิารณา
ธาตุนี้มันแตกไปถึงขั้น	๓	เลย	แต่จริงๆ	ละกายได้แค่ส่วนเดียวอย่างเข้มข้น 
ในส่วน	๓	ส่วน	แต่การพจิารณาวตัถธุาต	ุมนัแตกไปถงึขัน้	๓	เลย	น้อยคนทีจ่ะ 
เป็นอย่างนี้	 คุยกับเพื่อนพระไม่มีใครเป็นเลย	 เพราะว่าจิตของโสดาผลหรือ
สกิทาคามิผล	 ยังติดอยู่ในวัตถุธาตุ	 ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ในวัตถุธาตุ	 
แต่ตรงน้ันมนัผ่านไปเลย	แล้วตอนน้ันกายมนัเงียบไปเลย	มนักไ็ม่มีเหตมุผีล	 
มนักรู้็สกึอย่างน้ัน	ไม่มีเหตมีุผล	มนักไ็ม่เชือ่	มนักค็อยสงัเกต	คอยสงัเกตดูใจ 
เจ้าของไปเรื่อยๆ	จนมันกระเพื่อมขึ้นมา	จนเห็นว่า	เออ	มันยังอยู่นะ	มันเป็น 
แบบน้ัน	หรือแบบน้ี	คือตอนละรูปกายน้ีป๊ับ	มนัไม่เหน็กเิลส	แต่ว่ามันไม่มเีหตุ 
มีผลนะ	มันว่าง

	 นี	่ตรงนีข้องระดบัอนาคามผิลนะ	จติของผูท้รงฌานสมาบตัินี	้เขากดกเิลสได้ 
ขนาดนั้นเลย	 ระดับจิตมันทรงฌานเหมือนไม่มีกิเลส	 เหมือนไม่มีความโลภ 
ไม่มีความโกรธ	ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย	ไม่มีกิเลสปั๊บ	จิตมันทรงไว้	 
ทรงไว้ในฌาน	 น่ันแหละ	 ท่านถึงสบาย	 พวกที่สร้างบารมีถึงพระโพธิสัตว์	 
พวกหลวงปูท่วด	สมเดจ็โต	หลวงพ่อปาน	น่ีกท็รงฌานเอาไว้เลย	มนัเลยจิตใจ 
ไม่ร้อนรุ่มไม่วุน่วาย	ทรงฌานกดทบักเิลสไว้	เหมอืนหนิทบัหญ้าไว้	แต่กเิลสยงั
มอียู	่ท่านยงัไม่จัดการ	เพราะท่านปรารถนาสงู	ปรารถนาพระโพธสิตัว์	ปรารถนา 
เป็นพระพุทธเจ้า	ก�าลงัของฌานน้ีกดไว้เลย	กดระดบัของพระอนาคามผิลเลย	 
ใจสบายใจว่างเหมอืนไม่มีกเิลส	แต่กเิลสมอียู	่แต่ไม่วุน่วายภายนอก	ถ้ามันยงั 
ไม่แล้ว	มนัยงัสงสยั	มนัไม่มเีหตมุผีล	แบบทีว่่าบางทมีนัพจิารณากท็ะลไุปเลย	 
ก็หายไป	ว่าง	จิตว่าง	มันก็เห็นรอยเดียวกันแหละ	รอยครูบาอาจารย์ด�าเนิน	
พระพทุธเจ้ากร็อยเดยีวกนั	อย่าออกนอกทาง	อย่าแซงซ้ายแซงขวา	ไปตามทาง 
น่ีแหละ	ภาวนาไปเร่ือยๆ	มนัก็จะเหน็	เหน็ทางทีค่รูบาอาจารย์วางไว้	ทีค่รูบา- 
อาจารย์บอกไว้
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ถาม	 ถ้าอย่างเบื้องต้นที่นั่งอย่างนี้	ก็คือรู้ลมหายใจแล้ว	ถ้าในกรณีที่มันคิดอย่างนี้	 
หมายถึงว่าก็คือเรารู้ว่าคิดแล้ว	 เราก็ตัดไปแล้ว	 ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ	 
ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	

ตอบ	 ใช่	ถ้าความคิดมันไม่หยุด	เราใช้ปัญญาพิจารณา	ถ้าปัญญาพิจารณาแล้วมัน 
วางไม่ได้	กลบัมาใช้สมาธติดั	กลบัมาก�าหนดลมกไ็ด้	ทีเ่ราก�าหนดน่ี	มนัจะตดั 
ความคิดมันออกไป	เมื่อสติสมาธิตั้งมั่นแล้ว	ทิ้งลม	มีสติ	ยกอารมณ์ขึ้นมา
พจิารณาใหม่ก็ได้	ถ้ามันยังค้างอยู่ในใจ	มนัสลบักนันะ	๑.	ใช้ปัญญาก่อน	ปัญญา 
ไม่มกี�าลงัทีจ่ะตดัอารมณ์ได้	๒.	ใช้สมาธ	ิสลบักนัอย่างน้ี	มอีารมณ์กใ็ช้ปัญญา 
พจิารณา	แต่สตปัิญญาทีไ่ม่มีก�าลงั	มนัพจิารณาละอารมณ์ไม่ได้	กใ็ช้สมาธ	ิเพราะ 
เพยีงแต่เราตัง้สตกิลบัมาทีล่มหรือกลบัมาทีพ่ทุโธ	สกั	๒-๓	นาท	ีถ้าเราจดจ่อ 
จริงๆ	นะ	สติสมาธิจดจ่อจริงๆ	ความคิดมันจะหายไป

	 เมือ่ความคดิหายไป	สต	ิสมาธอิยู	่ณ	ปัจจุบนั	อยูท่ีล่มหรือทีพ่ทุโธน่ี	เรารู้สกึว่า 
สติ	 สมาธิทรงตัวแล้วปั๊บ	 วางลม	 วางพุทโธ	 ให้มีสติอยู่ปัจจุบัน	 คุมใจเรา	 
คุมความคิดของเรา	 แต่ว่าถ้าเรายังข้องใจในอารมณ์ที่เรายังละไม่ได้	 ตอนนี้ 
ยกขึน้มาเผชญิหน้าเลย	เพราะสต	ิสมาธถ้ิามีก�าลงัแล้ว	นึกถงึอารมณ์เก่าขึน้มา	 
แล้วใช้ปัญญาพิจารณาใหม่	 บางทีปัญญาน้ีมันคม	 มันก็ตัดขาด	 ตอนแรก 
ตดัไม่ขาดไง	น้ีเรายกอารมณ์ขึน้มาพจิารณาใหม่	ถ้าสตปัิญญาคม	มนักว็างได้	 
ถ้ารู้ว่าสติปัญญายังไม่คม	อาจจะเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อน	ยังไม่ต้องเอาเรื่องนั้น 
ขึน้มาพจิารณา	กม็สีตคิมุใจต่อไป	ถ้ามันคดิขึน้มาอกีค่อยพจิารณา	แต่บางคนเขา 
อยากจะจัดการให้เสร็จสิน้ไปเลย	ตอนแรกเหน็อารมณ์เกดิขึน้	แล้วใช้สตปัิญญา
พจิารณาอารมณ์	แล้วมนัละไม่ได้	อารมณ์น้ันมนัตดิอยูใ่นใจ	แล้วจิตไม่มกี�าลงั	
เขาตัดมันด้วยสมาธิเพื่อตัดอารมณ์ไปก่อน	แต่ว่าเมื่อสติ	สมาธิ	เกิดขึ้นแล้ว	 
เขาอยากจะเผชิญหน้าอารมณ์นั้นอีกกับกิเลสนั้นอีก	 เขาจะยกอารมณ์นั้นขึ้น 
มาเลย	แต่ถ้าเราคิดว่าก�าลังยังไม่พอ	ก็อย่าไปสนใจอารมณ์นั้น	เก็บใส่ลิ้นชัก
ไว้ก่อน	แล้วเรามีสตอิยูกั่บปัจจุบนัไปเร่ือยๆ	แล้วถ้ามนัผุดข้ึนมาใหม่	กใ็ช้สต ิ
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ปัญญาพจิารณาใหม่	มนัต้องค่อยๆ	ศกึษาขบวนการของจิตไป	มนักจ็ะฉลาดเอง	 
มันก็จะรู้จักพลิกแพลงว่าเราจะจัดการกับกิเลสอย่างไร

ถาม	 มันก็คงเหมือนบางคร้ังเรามปัีญหามีอะไรอยู	่เรายงัคดิไม่ออก	แต่พอไม่ได้นึก 
ถงึมนั	ไปนึกถึงเร่ืองอืน่	ปล่อยวางไปสกัพกัหน่ึง	มนักจ็ะเกดิขึน้มาเอง	อย่างน้ัน 
หรือเปล่าคะ

ตอบ	 ใช่	ถกูต้อง	เพราะวนัน้ันเรายงัไม่วางปัญหาจริงๆ	เพยีงเหมอืนว่าเราเลีย่งปัญหา	 
หลบปัญหาไปก่อน	แต่เดีย๋วสกัพกัมนักจ็ะคดิข้ึนมาอกี	แล้วเรากต้็องใช้สตปัิญญา 
พิจารณาละไปอีก

ถาม	 แล้วอย่างคนที่เป็นโสดาบัน	เขาจะรู้ไหมครับว่าตัวเขาเองเป็น

ตอบ	 รู้	แต่คนหลงก็มีนะ	คนหลงพอเหน็สภาวธรรมอะไรเกดิขึน้	เหน็แสงสว่างโอภาส 
อะไรต่างๆ	อย่างสภาวธรรมเห็นคร้ังเดยีว	กไ็ปจับเอา	เพราะว่ากเิลสมันอยาก 
จะเป็นอยูแ่ล้วป๊ับ	เราเป็นแน่เลย	โสดาบนั	จับแล้ว	ทัง้ๆ	ทีย่งัมต่ีอไปว่าจิตมนั 
เสือ่มแล้ว	กว่็ายงัเป็นอยู	่จะไม่ค่อยปล่อยวาง	น่ีกเิลสมนักจ็ะหลอก	แต่ว่ามนัจะรู	้ 
รู้ทุกขั้นตอน

ถาม	 เพราะว่าค�าว่าโสดาบัน	นี้เป็นบัญญัติ	แต่ว่าต่างกับปุถุชนอย่างไร	

ตอบ	 อ้าว	เมือ่กีไ้ม่ได้ฟังหรือ	(ผมมาไม่ทนัครับ)	โสดาบนัจะละความโลภให้บรรเทา
เบาบางลงไป	พอใจในสิง่ทีต่วัเองมีอยู่	ถ้าเป็นฆราวาส	หาทรัพย์ภายนอกตาม 
สตปัิญญาทีพ่งึจะแสวงหาได้	แต่อยูใ่นขอบเขตของศลี	๕	อนัน้ีเร่ืองของความโลภ	 
ทีน้ีเร่ืองของความโกรธ	 มันจะดับความอาฆาตพยาบาทได้	 มีความโกรธอยู่ 
แต่มีสตปัิญญาทีจ่ะละได้	อกีเร่ืองหน่ึงทีป่ถุชุนถ้ายงัไม่เป็นโสดาบนั	ปถุชุนจะ 
ยึดมั่นถือม่ันในร่างกายตน	 เม่ือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจก็เป็นทุกข์	
มรณภัยบังเกิดขึ้น	จิตใจก็สะดุ้งกลัวหวั่นไหว	อันนี้ปุถุชน	แต่ถ้าจิตของพระ
โสดาบันที่ท่านละความยึดม่ันถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหน่ึงจาก	 ๓	 ส่วน	 
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ละได้ส่วนหน่ึง	ท่านจะเหน็ว่าร่างกายไม่ใช่จิต	จิตน้ีไม่ใช่ร่างกายน้ี	ท่านเหน็ว่า 
ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะ	
ออกส่วนเดยีวป๊ับ	เมือ่โรคภัยไข้เจ็บบงัเกดิขึน้	ท่านกรู้็เลยว่าจิตท่านไม่หวัน่ไหว	 
เม่ือร่างกายแตกสลาย	จิตท่านก็ไม่นึกกลวั	ท่านกด็แูลรกัษาไปตามหน้าที	่เพราะ 
มันขาดจากกัน	จิตมันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิต	จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้

	 ถ้าจิตของปถุชุน	จิตกบักายมันอยูด้่วยกนั	จะยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเราตลอด	นอกจาก
ว่าบางครั้งถ้ามีทุกขเวทนาปั๊บ	 เราพยายามที่จะแยกใจออกจากกาย	อันนี้คือ
มรรคทีพ่จิารณาว่ากาย	เราพยายามพจิารณาปล่อยวางมนันะ	กายน้ีไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ 
ตัวตนนะ	แต่พระโสดาบันปั๊บ	ท่านจะดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่	ร่างกาย 
จะแตกเมือ่ไหร่กช่็าง	จะดแูลรักษาตามหน้าที	่ท่านกไ็ม่กลวั	แต่ว่าท่านจะเสยีดาย 
หน่อยเดยีว	ถ้าท่านยงัอยูใ่นสกทิาคามมิรรคหรือโสดาบนัผลน้ี	ท่านกอ็ยากจะ 
บ�าเพ็ญภาวนาให้ถึงที่สุด	 แต่ว่าถ้ามันแตก	 ท่านก็เสียดายหน่อยเดียวว่ายัง 
ไม่ถึงทีส่ดุ	หรือว่ายงัไปได้ไม่เท่าไหร่เลยกต้็องหมด	แต่ท่านไม่กลวัแล้ว	เพราะ 
ท่านไม่มีชาติที่	๘	ทีนี้ถ้าท่านบารมีเข้มข้นก็เหลืออีกชาติเดียว	ถ้าอย่างกลาง 
ก็	๓	ชาติ	อย่างหย่อนก็ไม่เกิน	๗	ชาติ	ก็สบาย

ถาม	 ปัจจุบันพระธรรมเทศนาก็เยอะแยะ	 ของครูบาอาจารย์ที่เทศน์สอนก็เยอะ	 
อย่างสมมุตผู้ิมปัีญญา	เขากม็าอ่านหนังสอื	เป็นสญัญานะ	คอืฟังอ่านรู้มาว่าเป็น 
แบบนี้	แล้วถึงเวลาเกิดขึ้นจริง	เขาก็พยายามท�าตาม	คือสภาวะจิตอาจจะยัง 
ไม่ถึง	แต่ว่าเขารู้ว่ารูปกับนามมันแตกมันแยกกันอะไรอย่างนี้	 เขาก็พยายาม
ท�าตามน้ัน	ท�าตวัให้เป็นแบบน้ัน	มนัจะต่างกนัไหมกบัคนทีไ่ด้โสดาบนัแล้วกบั 
คนที่มีปัญญาแล้วพยายามท�าตามนั้น

ตอบ	 มนัเป็นความจ�า	ความจ�าทีเ่ราศึกษา	แต่มนัยงัไม่เป็นความจริงทีใ่จ	ยงัไม่เหน็ทีใ่จ	 
เหมือนว่าหลวงพ่อชาท่านบอกเรื่อย	แต่ท่านสอนชาวต่างประเทศนะ	ผลไม้นี้ 
มนักรอบ	มนัหวานมันนะ	อร่อย	เธอต้องลองรับประทานด	ูต้องไปลองบ�าเพญ็ 
ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ดู	 ถ้ามันถึงปั๊บ	 มันก็จะรู้ว่าผลไม้นี้หวาน	 มันอร่อยนี้ 
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เป็นยงัไง	มนัจะรู้ได้ด้วยใจตวัเอง	แต่ถ้าเราอ่านศกึษาต�ารามา	ศกึษาแนวทางมา	 
แต่ว่าเรายงัไม่ด�าเนินทางจิตของเรา	มนักไ็ม่เหน็ไม่รู้	มนักเ็ป็นความจ�า	ครูอาจารย์ 
น้ีบางทเีรียนมา	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	จบมา	สอนนักศึกษาปริญญาตรีน้ี	เขาเอา 
ความจ�ามาสอน	บางทบีางคนกป็ระพฤตผิิดศลีธรรม	จ�ามาสอนเฉยๆ	สอนได้ 
ทุกอย่าง

ถาม	 ถ้าสอนได้แล้วเขาพยายามท�าตัวให้เป็นไปตามนั้น

ตอบ	 พยายามท�าให้เป็นตามน้ันกถ็กู	แต่ว่าแล้วแต่อนิทรีย์บารม	ีถ้าบารมีแก่กล้าพอ 
ที่จะบรรลุธรรม	 ก็บรรลุได้	 แต่ว่าพยายามท�าให้เป็นตามที่สอนนะ	 ถูกต้อง	 
ต้องพยายามท�าตามนั้น	ถ้าในการปฏิบัติก็ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ต้องไปตามนี้

ถาม	 ฟังวันนี้แล้วยิ่งท�าให้รู้ว่ามันยากขนาดไหน

ตอบ	 ก็หมั่นท�าสมาธิไปทุกๆ	วัน	อยากพิจารณากายวันไหนก็พิจารณาไป	ฝึกซ้อม
พิจารณาไว้ให้มันแคล่วคล่องช�านาญ

ถาม	 จากมรรคมาผลนี้	ในทุกขั้นนั้นจะทราบไหม

ตอบ	 จากมรรคมาผลนี้	การที่จะตัดกิเลสได้มันแค่ขณะจิตเดียวทุกขั้นตอน

ถาม	 ทั้ง	๔	ขั้นตอนเลยหรือคะ

ตอบ	 ใช่	ทุกขั้นตอน	แต่ลักษณะมันก็แตกต่างกันไป	ขณะจิตเดียวมันก็วาง	แต่ว่า 
หมายถึงอินทรีย์บารมีมันแก่กล้า	มรรคที่มันด�าเนินมา	มันสะสมมาเรื่อยจน 
แก่กล้า	แล้วมันรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ใจ	แล้วตัดกิเลสก็ขณะจิตเดียวที่มัน 
รู้เห็น	และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น	มันขณะจิตเดียว

	 แต่การพจิารณา	เช่น	เราพจิารณากายเข้าไปสูค่วามสงบน่ีนะ	พจิารณาเหน็กาย 
ไม่เที่ยง	ไม่ใช่ตัวตน	เกิดสลดสังเวช	เกิดปีติ	หรือไม่เกิดสลดสังเวช	เกิดปีติ	 
หรือไม่เกดิสลดสงัเวช	ไม่เกดิปีต	ิเกดิความสขุ	พจิารณากายไม่เกดิสลดสงัเวช	 



156

ไม่เกิดปีติ	 ไม่เกิดสุข	 เข้าอุเบกขาเลย	 ในขั้นตอนแต่ละขั้น	 เช่นขั้นแรกนะ	 
เอาขั้นแรกพิจารณากายเข้าสู่ความสงบแล้วปั๊บ	มันวางชั่วคราวเวลาจิตพักใน 
ความสงบ	เวลาออกมา	สต	ิสมาธ	ิมนัจะเร่ิมทรงตวั	อารมณ์	ตาเหน็รูป	หไูด้ยนิเสยีง	 
จมูกดมกลิ่น	ลิ้นสัมผัสรส	กายสัมผัสเย็น	ร้อน	อ่อน	แข็ง	บางทีสติ	สมาธิ 
มนัทรงตวัไม่ค่อยกระเพือ่ม	อนัน้ีชัว่คราว	วางความยดึมัน่ถอืม่ันในกายชัว่คราว	 
มันลักษณะคล้ายๆ	กัน	แต่ว่าถ้ามันเต็มรอบของมัน	มันเห็นปั๊บ	มันขาดเลย	 
จากการเห็นบ่อยๆ	นี้	ถ้ามันเห็นครั้งสุดท้ายนี้ปั๊บ	มันหลุดเลย	มันเป็นขณะ 
จิตเดียว	 หลุดเลย	 มันไม่เหมือนกับว่าเห็นช่ัวคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดกิเลสอีก	 
เกดิความพอใจไม่พอใจอกี	มนัคล้ายๆ	กนันะ	พจิารณาคร้ังเดียวแล้วมนัหลดุเลย	 
แต่ว่าคร้ังน้ันอาจจะเป็นคร้ังที	่๑๐๐	คร้ังที	่๑๐๐๐	กไ็ด้	จากการพจิารณามา	แต่ไม่รู้ 
จะหลุดตอนไหน	พอมันเห็นแล้วมันชัด	มันก็ปล่อยวาง	มันก็รู้แล้ว

ถาม	 แม้กลับมาอีกก็

ตอบ	 ไม่กลบัแล้ว	มแีต่กเิลสส่วนทีเ่หลอืทีจ่ะต้องละ	กเิลสส่วนหยาบทีมั่นละไปแล้ว	 
มนัไม่กลบัมาแล้ว	ไม่มกีารกลบั	แต่ว่าระหว่างทีเ่ราเดินมรรคน้ี	มนัมีเจริญ	เสือ่ม	 
บางทจิีตมันพจิารณาแล้วมันเจริญ	บางทจิีตมนักเ็สือ่ม	จิตมนักห็ย่อน	ในทางเดิน 
มรรคนะ	ทีย่งัไม่ทรงตวั	อนัน้ีแต่ว่าถ้าละกเิลส	ตดักิเลสออกไปแล้ว	พระโสดาบนั 
ละกเิลสไปได้ส่วนหน่ึงใน	๔	ส่วน	ป๊ับ	กเิลสส่วนทีล่ะไปแล้วไม่มีทางก�าเริบขึน้ 
มาเลย	ไอ้กิเลสทีม่นัยังมอียู่	ความโลภ	ความพอใจ	ไม่พอใจ	ส่วนละเอยีดมนัม ี
ความยินดีในกามทัง้หลายมันม	ีแต่ว่าไอ้ของหยาบไม่มแีล้ว	มนัมีส่วนละเอยีด 
ทีมั่นมน้ีอยลง	เหลอืน้อยลงแล้ว	เหมอืนน�า้เตม็แก้วน่ี	ละไปได้ส่วน	น�า้มนักจ็ะ 
เหลอื	๓	ส่วน	ถ้าละไปอกีส่วน	กเ็หลอืคร่ึงเดียว	มนัจะไม่มีน�า้กลบัข้ึนมาอกีแล้ว	 
แต่ว่าระหว่างเดนิมรรคหรือว่าน�า้	๔	ส่วน	เวลามนัล้นออกมาแล้ว	ถ้ามรรคมนัยงั 
ไม่บรรลผุลป๊ัป	เดีย๋วน�า้มันอาจจะท่วมข้ึนมาอกีได้	ข้ึนๆ	ลงๆ	ได้เป็นแบบน้ัน

	 มนัเหน็ช่ัวคราวแล้ว	มนัก็ปล่อยวางช่ัวคราว	แล้วตดักิเลส	มนักเ็หน็ถาวรแล้ว	
มันปล่อยวางถาวรโดยเด็ดขาด



157

ถาม	 มันแตกต่างอย่างชัดเจน

ตอบ	 ชัว่คราว	มนักว็างชัว่คราว	มนัไม่ขาด	เหมอืนมดีมันตดักิง่ไม้	มดีมันทือ่	ฟันมนั 
กเ็หมอืนบเุท่าน้ัน	มนัไม่ขาด	กบ็ุๆ 	ไปเร่ือยๆ	เราฟัน	๑๐	คร้ัง	๒๐	คร้ัง	บางท ี
ฟันครั้งที่	๑๐๐	อาจจะขาดพึ่บนะ	ตรงนั้นมันรู้

ถาม	 ตอนทีท่่านเหน็ข้างนอกสลายไปหมดแล้วยงัตดิอยูข้่างใน	เพราะยงัไม่พจิารณา	
คือลูกยังไม่ค่อยเข้าใจว่าท�าไมการที่เห็นข้างนอกมันสลายลงไปแล้ว	คือท�าไม
ยังต้องกลับมาพิจารณาข้างใน	มันไม่เหมือนกันหรือคะ	ระหว่างกายข้างนอก
กับกายข้างใน

ตอบ	 ไม่เหมือนกัน	 จิตมันมีอุปาทานความยึดม่ันถือมั่นในกายตนมากกว่ากาย 
ข้างนอก	กายคนอ่ืนเราจะไม่ยึดเท่าไหร่หรอก	แต่จิตมนัละเอยีด	มนัจะยึดกายใน 
กายตน	เป็นตวัเป็นตน	เป็นทฐิมิานะมากกว่า	ฉะน้ัน	ต้องท�าลายกายในกายตน	 
ข้างนอกมันจะหลุด	มันเห็นภายนอกมากๆ	ก็หลุดไปได้เพียงส่วนเดียว

	 เบื้องต้นนี้	กิเลสอย่างหยาบมันก็พิจารณาแค่มรณานุสติ	อาการ	๓๒	มันก็ละ 
ได้แล้ว	ขัน้	๑	นะ	ถ้าจะละเอยีดขึน้ไป	กพ็จิารณากายละเอยีดขึน้	อาการ	๓๒	กด็	ี 
หรืออสภุกรรมฐานกด็	ีมนัละขัน้	๒	พอละเอยีดขึน้	อสภุกรรมฐาน	ธาตกุรรมฐาน	 
ไปสู่ความว่างขั้น	๓	

	 แต่ว่าการพจิารณาละอปุาทานความยดึม่ันถอืมัน่ในกายตน	ในเบือ้งต้นน้ี	บางท ี
พจิารณาแล้วเกดิสลดสงัเวช	เกดิปีตน่ีิ	ถ้าผ่านน้ีไปแล้วนะ	พจิารณาไปแล้วไม่เกดิ 
สลดสงัเวช	มนัเกดิปีตเิลย	แล้วพจิารณาบ่อยๆ	ป๊ับ	ปีตจิะหายไป	เกดิความสขุเลย	 
แล้วพิจารณากายในกายบ่อยๆ	ปั๊บ	พิจารณาอสุภกรรมฐานปั๊บ	มันจะเข้าสู่
ความว่างเลย	คอืจะไปขัน้	๓	แล้ว	พจิารณาธาตกุรรมฐานป๊ับ	เข้าสูค่วามว่างเลย	 
ปีตไิม่เกดิ	สขุไม่เกดิแล้ว	อนัน้ีมันจะละเอยีดไป	หมายถงึว่าผู้น้ันต้องพจิารณา
อย่างช�่าชองแล้ว	 ช�านาญแล้วมาก	 ละเอียดเข้าไปแล้ว	 มันจะเข้าไปถึงความ
ว่างเลย	 ความว่างของใจ	 ที่มันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้



158

โดยสิ้นเชิง	แล้วมันจะถอน	ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตน	ทีนี้ 
มนักจ็ะหมดการพจิารณา	หมายความว่ามนักจ็ะไม่สงสยัในกายชายในกายหญงิ	 
มันเห็นมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดเลย	 คือเพราะมันพิจารณามาเป็นร้อยเป็นพัน 
เป็นหม่ืนรอบแล้ว	มนัจะรู้ละเอยีดมากเลยในกายคนน้ีนะ	มองหนังกส็กัแต่ว่า	 
มองคน	มองรูปน้ีกส็กัแต่ว่าเหน็	มนัไม่ต้องพจิารณาลงไปละเอยีด	ถ้ามนัถอน 
แล้วนะ	แต่ว่าตอนทีม่นัจะถอนน้ี	บางทพีจิารณาไปอสภุกรรมฐาน	ธาตกุรรมฐาน	 
ป๊ับ	ไปสูค่วามว่างเร่ือยๆ	ป๊ับ	แล้วมันถอนเอง	จนเหน็สมมตุว่ิา	มองแขนเราน้ี
ป๊ับ	มนักรู้็ถงึอสภุะ	รู้ถงึธาต	ุโดยไม่ต้องคดินึก	มนัรู้มนัซมึไปหมด	รู้สกึแบบ
มันจะถอนแล้ว	ที่สุดมันจะถอน	หมายถึงมาถอนมาอยู่ในกาย	ณ	ปัจจุบันนี้	
กายที่เป็นอดีตก็เห็นแล้ว	กายที่แปรเปลี่ยนในอนาคตก็เห็นแล้ว	กายปัจจุบัน
ปั๊บ	มันถอน	คือไม่ต้องพิจารณาเลย	มันปล่อยวางกายปัจจุบัน	เพราะมันรู้ว่า
กายทั้งหมดทุกคนนี้มันเป็นธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	จะเหมือนๆ	กัน 
หมดเลย	 แล้วมันวางไงตรงน้ี	 แต่ว่าแล้วแต่ตอนที่มันปล่อยวาง	 แล้วแต ่
จริตนิสยัแต่ละบคุคลนะ	ต้องไปถามครูบาอาจารย์องค์อืน่ๆ	บ้างว่าเหมือนกนั 
หรือเปล่า	แต่ว่าของเราเป็นแบบน้ี	เป็นคอืมนัวาง	มนัถอน	มนัถอนมาจนเหน็ว่า	 
มองดูรูปก็รู้ว่าในรูปน้ีมันไม่เที่ยง	 มันไม่ใช่ตัวตน	 มันเป็นปฏิกูล	 แล้วก็ไม ่
ยินดียินร้าย	มันก็สักแต่ว่าเห็น
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ไม่แซงซ้ำยไม่แซงขวำ

เทศน์วันมาฆบูชา	วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๔๖

 การท�าสมาธิภาวนา	เราจะก�าหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเรา 
ก็ได้	 โดยปกติแล้วโดยทั่วไป	 ก�าหนดอานาปานสติกรรมฐานควบคู่กับพุทธานุสติ
กรรมฐาน	คือหายใจเข้าให้เราระลึกถึงค�าว่า “พุท”	หายใจออกระลึกถึงค�าว่า “โธ” 
ให้มสีตกิ�าหนดรู้ทีป่ลายจมูก	อนัน้ีกอ็ย่างหน่ึง	บางคนกก็�าหนดสตรู้ิลมหายใจเข้าออก
แต่เพยีงอย่างเดียว	ไม่ต้องภาวนาพทุโธกไ็ด้	บางคนก�าหนดลมไม่สะดวก	กบ็ริกรรม
ภาวนาในใจว่า	“พุทโธๆ”	ไปเรื่อยก็ได้	หรือจะบริกรรม “ธัมโม” “สังโฆ”	ในใจก็ได้

	 ในกรรมฐานทีเ่ราบริกรรมภาวนา	เราถกูจริตกบักรรมฐานบทใด	ก�าหนดสต	ิสมาธ ิ
อยู่กับกรรมฐานบทน้ัน	 ให้มีสติ	 ให้มีความตั้งใจว่าต่อแต่น้ีไปเราจะฝึกสติอยู่กับ
กรรมฐานทีเ่ราภาวนา	จิตจะสงบกช่็าง	ไม่สงบกช่็าง	เราจะก�าหนดสต	ิฝึกหดัท�าสมาธ ิ
ภาวนา	ไม่ต้องไปนึกถงึเร่ืองอดตีทีผ่่านมาแล้ว	หรือเร่ืองในอนาคต	พยายามท�าสตใิห้ 
ตัง้ม่ันอยูก่บัปัจจุบนัธรรม	อยู่กับกรรมฐานทีเ่ราภาวนา	เหมอืนกบัว่าเราน่ังคนเดียวอยู่ 
ในอากาศ	ไม่มีใครอยู่รอบๆ	ข้าง	ท�าความรู้สึกเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกนี้	ไม่มีใคร 
อยูด้่วย	ก�าหนดสตอิยู่กับกรรมฐานทีเ่ราภาวนาไปเร่ือยๆ	เม่ือมอีารมณ์ความรู้สกึนึกคิด 
อะไรเกดิขึน้มา	กต็ัง้สตขิึน้มาใหม่เพ่ือทีจ่ะฝึกหดัสมาธภิาวนา	ได้เวลาพอสมควรกจ็ะ 
ให้สัญญาณ
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	 วันน้ีพวกเราก็ได้มารวมกันลงอุโบสถ	 ในคร้ังสมัยพระพุทธกาลน้ัน	 อย่างที่
พวกเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังกันสืบต่อกันมาน้ัน	 วันมาฆบูชาเป็นวันซึ่งพระอรหันต	์ 
๑,๒๕๐	รูป	มารวมกนัประชมุกันโดยมไิด้นัดหมาย	ซึง่เป็นความอศัจรรย์	เป็นคร้ังเดียว 
ในพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์	 มมีากน้อยยิง่หย่อนไปกว่ากนักต็ามแต่บารมขีององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	แต่การทีพ่ระอรหนัต์ได้มาประชุมกนัโดยมไิด้นัดหมายเป็น 
จ�านวนมากนั้น	เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้	ในสมัยก่อนนั้นผู้ซึ่งสละชีวิตในการที่จะ 
ครองเรือนอยู่ในเพศฆราวาส	สละชวีติครอบครัว	สละชีวติหน้าทีก่ารงานต่างๆ	ออกมา 
เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์น้ัน	 คนสมัยก่อนมีความ 
มุง่หวงัการปฏิบตัเิพือ่ความพ้นทกุข์	ผู้ซึง่เข้ามาอยูใ่นเพศผ้ากาสาวพสัตร์	มจุีดมุ่งหมาย 
แต่เพยีงอย่างเดยีวคอืการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพานภายในดวงใจ 
ของแต่ละบุคคล	 อาศัยความมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	
จึงได้เกิดพระอรหันต์สาวกขึ้นมาสืบต่อกันมาเป็นจ�านวนนับไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึง
ทุกวันนี้

	 พวกเราทกุคนน้ันยงัเป็นผู้ซึง่มกีเิลสอยูภ่ายในดวงใจของเรา	จ�าเป็นทีต้่องฝึกหดั
อบรมจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความบริสทุธิต์ามค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์	
พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่า	เมื่อตถาคตได้ล่วงไปแล้ว ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทน 
พวกเธอทัง้หลาย	เพราะฉะน้ันเราทกุคนซึง่มีความตัง้ใจในการประพฤตปิฏบิตั	ิเรากต้็อง 
ยึดหลักธรรมวินัยเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องด�าเนิน	 เพราะพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย
ท่านก็ประพฤตปิฏิบตัติามธรรมวนัิย	ไม่แซงซ้ายแซงขวา	ไม่ออกนอกลูน่อกทาง	เมือ่เรา 
ปรารถนาความพ้นทกุข์หรือท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน	เราต้องมศีรัทธาในการประพฤติ 
ปฏิบัติ	 ความจริงการอยู่ในเพศผ้ากาสาวพัสตร์น้ีไม่ใช่เป็นไปเพื่อการแสวงหาลาภ 
สกัการะหรือเสยีงสรรเสริญเยนิยอทัง้หลาย	แต่เป็นไปเพือ่การท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน	 
และทุกคนก็รู้แล้วว่าความทุกข์แห่งความเกิดน้ันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้น	 เมื่อมี
ความเกิด	ความทกุข์ต่างๆ	กต็ดิตามมา	ความเจ็บไข้ได้ป่วย	ความแก่	ความตาย	ความทกุข์ 
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อีกนานัปการซึ่งท�าให้จิตใจเราเป็นทุกข์อันไม่มีที่สิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร	เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ซึ่งไม่ประมาท

	 พระพุทธองค์ท่านได้ทรงถามพระอานนท์ว่า	 ในวันหน่ึงน้ันเธอได้พิจารณาถึง
ความตายวันละกี่ครั้ง	พระอานนท์ตอบว่า	วันละ	๗	ครั้ง	บางองค์ก็มากกว่านั้นหรือ
น้อยกว่านั้น	แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	ตถาคตพิจารณาถึงความตายทุกลมหายใจ 
เข้าออก	 คือพระพุทธองค์น้ันมีสติอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออก	 จึงเป็นผู้ซึ่ง 
ไม่ประมาท	เพราะฉะนั้นวันและคืนที่ผ่านพ้นไป	เราได้พิจารณาถึงความตายกันบ้าง 
หรือเปล่า	หรือปล่อยวนัเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์	การเข้ามาอยูใ่นเพศสมณะ 
หรือสามเณรก็ตาม	 บางครั้งอาจจะเกิดความเคยชินเมื่อเราอยู่เป็นเวลาหลายพรรษา
เพราะฉะน้ันต้องกระตุน้เตอืนจิตใจของเราด้วยการหาอบุายให้เกดิศรัทธาในการทีจ่ะ
กระท�าความเพียรเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติ	สมาธิ	ปัญญา	อยู่เสมอๆ	ภายในใจของเรา

	 ถ้าเรามีความเพยีรน้อย	กเิลสกค็รอบง�าจิตใจเรา	ท�าให้จิตเราท้อถอยหรือท้อแท้ 
ในการปฏิบัติ	กิเลส	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ซึ่งมีอยู่ในดวงใจของเรา	
ท�าให้จิตใจของเราคดิฟุง้ซ่านไปในเร่ืองต่างๆ	ในเร่ืองทางโลก	ซึง่เป็นสิง่จะท�าลายจิตใจ 
ของเราให้ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ในเพศผ้ากาสาวพัสตร์	เพราะฉะนั้นเราต้องหา 
อุบายผลิตอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรเสมอ	 ความจริงการประพฤติปฏิบัติน้ัน	
เมื่อเราสละชีวิตการครองเรือนการมีครอบครัวออกมาแล้ว	 สละหน้าที่การงานต่างๆ	 
ภายนอกออกมาแล้ว	เราเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติ	ก็ให้มีความตั้งใจในการที่จะ
ต่อสู้กับกิเลส	 ไม่ใช่ว่าจะต่อสู้กับบุคคลอื่นภายนอกหรือต่อสู้กับคนทั้งหลายทั้งปวง	 
เราต้องต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจเรา	 มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายซึ่ง 
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เสมอ

	 เรารู้แล้วว่าความโลภเป็นกิเลส	ความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	เป็นกเิลส	เราต้อง 
พยายามทีจ่ะละ	พยายามทีจ่ะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ	ออกไปจากจิตใจของเรา	ไม่เกบ็ 
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ไม่กกัขงัอารมณ์ทีไ่ม่ดไีว้ภายในจิตใจของเรา	ถงึแม้ว่าเราจะมีกเิลสอยูภ่ายในใจของเรา 
ก็ตาม	 แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเฝ้าดูกิเลสภายในใจของเราแล้ว	 จิตของเรา 
ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์	ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่เสมอ	เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติ 
ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัย	มีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา
จากจ�าวดั	แล้วกม็สีตพิยายามทีจ่ะดจิูตใจของเราอยูท่กุขณะจิตว่าจิตใจของเรามคีวาม
คิดไปในเรื่องอะไร	คิดไปในเรื่องที่ดีหรือคิดไปในเรื่องไม่ดีก็ให้รู้จัก

	 เม่ือเรารู้แล้วว่าความนึกคิดไปในเร่ืองอดีตก็ตาม	 เป็นเร่ืองที่ผ่านมาแล้ว	 
ไม่เกิดประโยชน์อะไร	 เราก็ก�าหนดสติ	ก�าหนดสมาธิ	ตัดอารมณ์ออกไป	เมื่อเรามี 
ความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องอนาคตในเดือนหน้าปีหน้า	 ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร	 เราก็ 
ก�าหนดสติท�าสมาธิตัดอารมณ์น้ันออกไปจากจิตใจของเรา	 หรือมีความฟุ้งซ่านใน
อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกัน	 เราก็ก�าหนดสติท�าสมาธิตัดอารมณ์น้ันออกไป
เสมอๆ	ท�าจิตของเรานั้นให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรม	คือเห็นจิต	 เห็นอารมณ์	 
เหน็อาการของจิตภายในใจของเรา	ถ้าเราไม่มีสตเิฝ้าดูจิตใจแล้ว	ความนึกคดิปรุงแต่ง 
ภายในจิตใจของเราก็ปรุงแต่งไปในเร่ืองที่ไม่ดี	 เป็นเร่ืองซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร	 
จิตเราก็วิ่งตามอารมณ์ไป	 ไม่สามารถที่จะเห็นความทุกข์	 เห็นเหตุให้เกิดทุกข์	 หรือ
เหน็ความดบัทกุข์	หรือท�าให้รู้จักข้อประพฤตปิฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์	เพราะฉะน้ัน 
ค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์น้ัน	ท่านทรงสอนให้พวกเราทกุคนด�าเนินประพฤตปิฏบิตัิ
ให้อยู่ในศีล	สมาธิ	ปัญญา

	 ในเมือ่เรามธีรรมวนัิยเป็นขอบเขต	เป็นศลีของพระหรือสามเณร	ความสงบภายใน 
ใจของเรานั้น	ถ้าเรามีสติวินัย	ไม่ละเมิดไม่กระท�าผิดวินัยแม้แต่อาบัติเพียงเล็กน้อย
ก็ตาม	ก็จะท�าให้สตเิร่ิมต่อเน่ืองขึน้มา	เรากมี็หน้าทีด่อูารมณ์ภายในจิตใจของเราเท่าน้ัน	 
เมือ่มเีวลาว่างเรากเ็ดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิท�าสมาธภิาวนาอยูเ่สมอๆ	รู้จักฝืน	รู้จักอดทน
ต่อกิเลส	ต่อความหนาว	ความร้อน	ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง	เราต้องรู้จักฝืนใจใน 
การประพฤตปิฏบิตั	ิแบบหลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้อยูเ่สมอ	เมือ่เราขยันกใ็ห้ท�าความเพยีร	 
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ถ้าขี้เกียจนั้นก็ให้ฝืนประพฤติปฏิบัติกระท�าความเพียรไม่หยุด	เพราะฉะนั้นเมื่อเรามี 
ความท้อถอยคลายจากความเพียร	เราก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรขึ้นมา	 
ตัง้ใจทีจ่ะเดนิจงกรมน่ังสมาธอิยู่ทกุๆ	วนัไม่ได้ขาด	มสีตมิปัีญญาหาข้อบกพร่องภายใน 
จิตใจของเราว่า	ท�าไมเราจึงท�าจิตใจของเราให้สงบไม่ได้	เขายงัฝึกลงิให้เชือ่งได้ ฝึกม้า 
ฝึกช้างให้หายพยศได้ เราท�าไมจะฝึกจิตใจของเรานั้นให้สงบไม่ได้

	 ถ้าเรามีสติพยายามที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอ	หาอุบายที่จะพิจารณา 
ละอารมณ์ทีไ่ม่ดีออกจากจิตใจของเราทกุๆ	ขณะจิตทีม่คีวามทกุข์เกดิขึน้	จิตเราน้ันจะมี 
สตติัง้มัน่อยูใ่นปัจจุบนัธรรม	เม่ือมีเวลาว่าง	เรากก็�าหนดท�าสมาธภิาวนาอยูเ่สมอๆ	หรือ 
ท�าให้มากเจริญให้มาก	ใจของเรากจ็ะเกดิความสงบของสมาธเิกดิขึน้	เมือ่ใจของเราน้ัน 
มสีตต่ิอเน่ือง	จิตของเรากส็งบเป็นสมาธ	ิเกดิปีต	ิเกดิความสขุใจเกดิขึน้	เกดิอเุบกขา 
ของสมาธเิกิดขึน้	คอืวางจากอารมณ์ซึง่เป็นอดตี	วางจากอารมณ์ซึง่เป็นอนาคต	มสีติ
ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรม	มีความสงบ	มีอุเบกขาของจิต

	 เมือ่อยู่ในอริิยาบถทัว่ไป	ตาเราเหน็รูป	จะเป็นรูปวตัถหุรือสิง่มชีวีติกต็าม	ความรู้สกึ 
เกิดขึ้นที่ใจของเรา	 มีความพอใจบ้าง	 ไม่พอใจบ้าง	 เราต้องมีสติมีปัญญาพิจารณา 
ให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันน้ันที่เกิดข้ึน	 เพื่อที่จะท�าให้จิตของเราเป็นกลาง	 
อยูใ่นปัจจุบนัธรรมทกุๆ	ขณะจิตซึง่มกีเิลสเกดิขึน้	จะเป็นความพอใจ	ไม่พอใจในรูป	 
เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี	 เรามีสติเห็นอารมณ์	 เห็นอาการของจิต 
เหล่าน้ัน	กต้็องหาอบุายปัญญาพจิารณาปล่อยวางอารมณ์ทัง้ความพอใจออกไป	ให้จิต 
เป็นกลาง	ปล่อยวางอารมณ์ซึง่มีความไม่พอใจออกไป	ให้สตติัง้อยูใ่นปัจจุบนัธรรม	เราท�า 
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ	สติ	สมาธิ	ของเราก็ต่อเนื่อง

	 ปัญญาทีพ่จิารณาปล่อยวางอารมณ์น้ัน	ท�าให้จิตของเราเป็นกลาง	ท�าให้จิตของ
เราน้ันสงบด้วยสมาธ	ิด้วยปัญญา	เราพจิารณาเช่นน้ี	แต่อารมณ์ทัง้หลายกไ็ม่สามารถ
ที่จะขาดออกไปจากจิตใจของเราได้	เพราะวันนี้เห็นรูปอันหนึ่ง	ได้ยินเสียงอย่างหนึ่ง
ความพอใจความไม่พอใจเกดิขึน้	เราพจิารณาละไปได้หรือท�าสมาธติดัไปได้	แต่พรุ่งน้ี 
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เราไปเห็นรูปหนึ่ง	ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นอีก	ความพอใจความไม่พอใจ 
เมื่อเราได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นมาอีก

	 เพราะฉะน้ันการทีม่สีตปัิญญาทีจ่ะพจิารณาอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราน้ัน	 
เราต้องท�างานทกุๆ	วนั	มสีตติามรักษาใจทกุๆ	วนั	แต่อารมณ์ทัง้หลายกไ็ม่ขาดออกไป 
จากจิตของเราหรอก	ขาดเพียงชั่วคราว	เหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาอยู่	เราเอามีด 
ไปฟัน	วันจันทร์เราเอามีดไปฟันกิ่งหนึ่ง	วันอังคารเราฟันอีกกิ่งหนึ่ง	วันพุธ	พฤหัส 
เราฟันอกีกิง่หน่ึง	จนถึงวนัอาทติย์	ก่ิงของวนัจันทร์กแ็ตกขึน้มาใหม่	กิง่วนัองัคารกแ็ตก 
ขึน้มาใหม่	ถ้าเราไม่ขดุรากถอนโคน	ต้นไม้กไ็ม่ตาย	อารมณ์ภายในจิตใจเราก็เหมือนกนั	
ถ้าเรามสีตพิจิารณาปล่อยวางอารมณ์ออกไปทกุๆ	ขณะจิตกต็าม	ในวนัพรุ่งน้ีเรากไ็ปเจอ 
รูปใหม่	ได้ยนิเสยีงใหม่	จมกูดมกลิน่ใหม่	ลิน้สมัผัสรสใหม่	กายสมัผัสเยน็	ร้อน	อ่อน	 
แขง็	อนัใหม่	ความรูส้กึเกดิขึน้ที่ใจกม็อียูเ่สมอๆ	เพราะฉะนัน้ท่านถงึให้ย้อนกลบัมา 
พจิารณาท�าลายอปุาทานความยึดม่ันถือม่ันในกายตน	อนัเป็นรากหรือเป็นต้นเหง้าของ
ความโลภ	ความโกรธ	ซึง่เกิดขึน้ภายในจิตใจของเรา	เพราะฉะน้ันเมือ่ท�าสมาธ	ิเมือ่จิต 
สงบดแีล้วพอเป็นบาทฐานแห่งการพจิารณา	เรากย็กร่างกายของเราขึน้มาพจิารณาเป็น 
สิ่งส�าคัญ

	 การท�าสมาธิภาวนานั้น	บางครั้งพอจิตสงบได้ระดับหนึ่ง	 อาจจะรู้เห็นสิ่งต่างๆ	
ภายนอก	อาจมคีวามรู้ในเร่ืองอดตี	เร่ืองอนาคตกต็าม	หรือเร่ืองในปัจจุบนักต็าม	กเ็ป็น 
แต่เพียงความรู้ภายนอกเท่านั้น	ไม่เป็นความรู้เพื่อที่จะดับความทุกข์ในจิตใจของเรา	
เพราะฉะน้ันการท�าสมาธภิาวนา	บางทกีส็ามารถทีจ่ะให้รู้เหน็สิง่ต่างๆ	ภายนอกได้	แต่ 
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอืการท�าสมาธภิาวนาเพือ่ให้จิตใจของเราสงบ	เพือ่ทีจ่ะก่อให้เกดิสต ิ
ปัญญาในการที่จะพิจารณาละกิเลสออกจากจิตใจของเรา

	 บางทเีราท�าจิตสงบ	อาจเหน็นิมติอสภุกรรมฐานเกดิขึน้	เหน็นิมติร่างกายของเรา
เน่าเป่ือยผุพงัไป	หรือเหน็นิมติร่างกายของบคุคลอืน่เน่าเป่ือยผุพงัไป	ถ้าเหน็นิมิตหรือ
ลักษณะเช่นนี้	ก็ให้มีสติก�าหนดพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตนของ 
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ร่างกายของเรา	หรือร่างกายของบคุคลอืน่ได้	ท�าให้เกดิปัญญาในการทีจ่ะเหน็ความจริง	 
หรือรู้เท่าทนัความจริงของร่างกายของเราว่าเป็นของไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	หรือร่างกาย 
ของคนอืน่ว่าเป็นของไม่เทีย่งไม่ใช่ตวัตน	เพราะฉะน้ันเมือ่จิตสงบพอสมควร	เมือ่เรา
ท�าสมาธิภาวนาก็มาพิจารณาร่างกายของเรา	พิจารณาอาการ	๓๒	หรอือสุภกรรมฐาน	
หรือพจิารณาธาตทุัง้	๔	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	ก็ได้	พจิารณาให้เหน็เป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	 
มคีวามเกดิขึน้	ตัง้อยู่	และแตกสลายไปในทีส่ดุ	พจิารณาซ�า้ๆ	ซากๆ	ให้จิตของเราเหน็ 
ภายในของเรา	จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจของเราได้

	 ถ้าจิตของเราไม่เหน็ความไม่เทีย่งความไม่ใช่ตวัตนของกายน้ี	จิตเราก็ไม่สามารถ 
ทีจ่ะถอนอปุาทานความยดึมัน่ถอืม่ันในกายตนได้	เพราะฉะน้ันเมือ่เราท�าจิตใจให้สงบ	 
เมื่อพักจิตอยู่ในความสงบพอสมควร	จิตของเราเริ่มนึกคิดปรุงแต่ง	เราก็ยกร่างกาย 
ขึ้นมาพิจารณา	บางครั้งจิตอาจเกิดความสลดสังเวช	เกิดปีติเกิดขึ้น	หรือจิตรวมเป็น
สมาธขิึน้มากไ็ด้	ท�าสลบักนัไป	บางคร้ังท�าสมาธจิิตสงบแล้วกม็าพจิารณาร่างกาย	คอืใช้ 
สมาธอิบรมปัญญา	หรือบางคร้ังเวลาเราก�าหนด	เราจะน่ังสมาธ	ิเรากใ็ช้ปัญญายกร่างกาย 
ขึน้มาพจิารณาใคร่ครวญให้เหน็ความจริง	ใช้ปัญญาอบรมสมาธ	ิเมือ่เราใคร่ครวญให้ 
เหน็ความจริงของร่างกายของเราน่ีเป็นของไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	จิตอาจรวมเป็นสมาธ ิ
ลงไปกไ็ด้	เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เป็นสมาธ	ิท�าสลบักนัไปแล้วแต่จริตนิสยัของ 
แต่ละบคุคล	เพราะฉะน้ันสมาธน้ีิจะเป็นบาทฐานแห่งสตปัิญญาในการพจิารณาร่างกาย
ของเรา	หรือร่างกายของบคุคลอืน่	หรือวตัถธุาตทุัง้หลาย	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ไม่ใช่
ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

	 สมาธเิป็นบาทฐานแห่งสตปัิญญาทีจ่ะพจิารณาอารมณ์ภายในจิตใจของเรา	จะเป็น 
อารมณ์ความโลภกด็	ีความโกรธกดี็	ความพอใจในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	กดี็	หรือ 
ความไม่พอใจในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	กด็	ีสตปัิญญาน้ีจะพจิารณาและปล่อยวาง 
ความยดึมัน่ถือม่ันออกไปจากจิตใจทลีะเลก็ทลีะน้อย	ในเบือ้งต้นน้ันกเิลสอย่างหยาบที่ 
จะเห็นได้ง่าย	คือความพอใจในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	สติปัญญาต้องพิจารณา
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อยูเ่สมอ	พจิารณาอารมณ์เพือ่ทีจ่ะปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเรา	แล้วเร่งท�า 
สมาธภิาวนาเพือ่ทีจ่ะให้สตปัิญญาพจิารณากายในกายตนให้เหน็ชัดยิง่ๆ	ข้ึนไป	จะเป็น 
อารมณ์ความโลภก็ตาม	ก็ต้องรู้จักพิจารณาละออกไปจากใจของเรา

	 พระเรานั้นเรื่องของความโลภน้อย	เมื่อเราสละวัตถุภายนอกมาแล้ว	ความจริง 
ไม่มเีร่ืองอะไรมาก	ความโลภทีล่ะเอยีดขึน้กม็เีพยีงปัจจัย	๔	ของพระเรา	คอื	จีวร	บณิฑบาต	 
เสนาสนะ	และยารกัษาโรคเท่าน้ัน	ซึง่พระต้องอาศยัปัจจัยทัง้	๔	เพือ่ประพฤตปิฏบิตัิ	 
เพื่อบ�าเพ็ญภาวนาในขณะที่ทรงร่างกายน้ีอยู	่ เพราะฉะน้ันสติปัญญาก็ต้องพิจารณา 
ให้เห็นความจริงว่า	จีวรก็เป็นแต่เพียงธาตุ	๔	คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ประชุมกันขึ้นมา 
เพยีงชัว่คราวเท่าน้ัน	ร่างกายของบคุคลซึง่อาศยัอยู่กเ็หมอืนกนั	บณิฑบาตอาหารขบฉัน 
ก็เหมือนกัน	เป็นแค่เพยีงธาตทุัง้	๔	เสนาสนะ	หรือยารักษาโรคก็เหมอืนกัน	ทัง้คนใช้	 
คนอาศัย	หรือปัจจัยทัง้	๔	กเ็ป็นแต่เพยีงธาตตุามธรรมชาตเิท่าน้ัน	เราพจิารณาเช่นน้ี 
เพื่อไม่ให้เกิดกิเลส	มิให้เกิดความอยากในปัจจัยทั้ง	๔	เครื่องอาศัยทั้งหลาย

	 พระอรหนัต์ทัง้หลายในคร้ังพทุธกาล	หรือครูบาอาจารย์ทีป่ระพฤตปิฏบิตัสิบืต่อ 
กนัมา	ท่านประพฤตปิฏบิตั	ิท่านไม่ได้กงัวลกบับริขารทัง้	๔	ทีอ่าศยั	บางคร้ังปัจจัยทัง้	๔	 
ไม่ว่าจะสมบรูณ์ขาดแคลนกต็าม	มไีม่มากกต็าม	แต่ท่านอาศยัปัจจัยทัง้	๔	เพยีงเพือ่ 
บ�าเพญ็ภาวนาเท่าน้ัน	ในสมัยก่อนน้ันบางทผ้ีานุ่งผ้าอาศยัมนัน้อย	ท่านกใ็ช้ผ้าบงัสกุลุ	 
ท่านไม่มีความทะเยอทะยานที่จะใช้ผ้าให้เน้ือประณีตหรืออย่างดี	 ท่านใช้ผ้าบังสุกุล 
หรือผ้าที่เขาทิ้งเสียแล้ว	หรือผ้าห่อศพมาซักท�าความสะอาด	เย็บ	ปะชุน	มานุ่งอาศัย 
เพยีงเพือ่ปฏบิตัธิรรมเท่าน้ัน	เพยีงปกปิดร่างกายเท่าน้ัน	การบณิฑบาตน้ันกอ็าศยับ้าน 
สามสีห่ลงัคาเรือนพอขบฉันวนัหน่ึงเท่าน้ัน	เพือ่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัธิรรมเท่าน้ัน	ไม่ได้ 
ฉันเพื่อให้ร่างกายมีวรรณะผ่องใสหรือร่างกายสมบูรณ์

	 การอาศัยเสนาสนะก็ตาม	 บางทีในสมัยก่อนก็อาศัยเง้ือมผาในถ�้าหรือใต ้
ต้นไม้ใหญ่	หรือกระต๊อบมุงหญ้าคาเพียงเท่าน้ัน	เสนาสนะทีอ่าศัยกเ็ป็นเพยีงป้องกนั
ลม	พาย	ุฝน	แดด	พระอรหนัต์ทัง้หลายกล่าวไว้ว่า	เสนาสนะทีอ่าศยัน้ัน	เมือ่น่ังสมาธิ 
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ลงไปแล้ว	 ถ้ามีพายุฝนไม่เปียกหัวเข่า	 ก็ถือว่าเสนาสนะน้ันเป็นเสนาสนะที่ดีแล้ว	 
ทีเ่ลศิแล้ว	อาศยัเพยีงเพือ่น่ังสมาธภิาวนาเท่าน้ัน	ไม่ได้ต้องการเสนาสนะทีด่มีากมาย
อะไรนัก	หรือยารักษาโรค	บางครั้งครูบาอาจารย์ของเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ 
สนใจเร่ืองยารักษาโรค	ไปประพฤตปิฏิบตัใินป่า	หรืออยูบ่นเขา	หรือในถ�า้กต็าม	บางคร้ัง 
มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือธาตุไม่ปกติ	 ท่านก็ใช้ธรรมโอสถพิจารณาทุกขเวทนา 
ทีเ่กดิขึน้	ใช้สมาธใิช้สตปัิญญาพจิารณาแยกแยะร่างกายของเราน้ีให้เหน็ว่าเป็นแต่เพยีง 
ธาตุดิน	น�้า	ลม	ไฟ	หาสมุฏฐานของโรค	พิจารณาให้เห็นว่า	เวทนาก็สักแต่ว่าอาการ 
อนัหน่ึง	ไม่ใช่จิตน้ี	จิตน้ีกเ็ป็นส่วนหน่ึง	ร่างกายกเ็ป็นส่วนหน่ึง	เวทนากเ็ป็นส่วนหน่ึง 
เท่านั้น	เป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน	ท่านก็ใช้ธรรมโอสถเท่านั้น

	 สมยัก่อนน้ันก็ไม่ได้มีปัจจัย	๔	มากมายอะไร	แต่ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์	
ท่านก็ประพฤติปฏิบัติท�าให้ดวงใจของท่านรู้ธรรม	เห็นธรรม	หรือเป็นธรรมขึ้นมาได้	 
เพราะท่านมีความมุ่งมั่นอันเด็ดเดี่ยว	สละทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ชีวิตเพื่อต้องการ
ทีจ่ะรู้ธรรมเหน็ธรรม	เพราะฉะน้ันให้พวกเราทกุคนพงึพยายามตัง้ใจประพฤตปิฏิบตัิ	
ละความโลภออกไปจากจิตใจของเรา	เมื่อเรามีความตั้งใจเช่นนี้	เราก็ไม่ห่วงไม่กังวล
อะไร	อาศยัปัจจัย	๔	พอสมควร	เร่งรัดประพฤตปิฏิบตัขัิดเกลาจิตใจเราน้ันให้บรรเทา
เบาบางไปจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ข้อวัตรอันใดซึ่งถูกกับจริตของเรา	 
หรือธดุงควตัรข้อใดซึง่ถกูกบัจริตในการทีจ่ะแก้กเิลสภายในจิตใจของเราน้ัน	กใ็ห้น้อม 
น�ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะท�าลายกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งส�าคัญ

	 เมือ่ใจเรายงัมคีวามโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	ความไม่พอใจอยูก่ต็าม	พระภิกษุ 
พึงเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณทุกๆ	 วัน	 มีความรู้สึกว่าจะ 
ท�าลายความโกรธความไม่พอใจน้ีให้หมดสิน้ไปจากจิตใจของเรา	ไม่ใช่ว่าจะเกบ็กกัขงั 
ความโกรธ	ความไม่พอใจ	อนัเป็นต้นเหตขุองความทกุข์ไว้	ถ้าเรามีสตมีิปัญญา	มคีวาม 
ตั้งใจที่จะท�าลายหรือละกิเลสออกจากจิตใจของเราแล้ว	 เราก็จะเห็นกิเลสซึ่งเกิดข้ึน 
ภายในใจของเรา	คอืความทกุข์	แล้วเราจะหาทางทีจ่ะค้นพบสาเหตทุีก่่อให้เกดิความทกุข์	 
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เราทกุคนก็รู้อยูแ่ล้วว่าความโกรธเป็นความทกุข์	เรากต้็องเจริญเมตตา	ให้อภยัซึง่กนั 
และกัน	ไม่ให้มีอารมณ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา	แม้นอารมณ์แห่ง
ความโกรธความไม่พอใจจะเกิดขึ้นก็ตาม	 เราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะหาทางท�าลายหรือ
ละวางออกไปจากจิตใจแต่ละบุคคลให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

	 เพราะฉะน้ันการเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ	 เป็นสิ่งซึ่งส�าคัญที่
เราทุกคนจะต้องพยายามรักษาจิตของแต่ละบุคคล	ไม่ต้องไปรักษาจิตของบุคคลอื่น	 
รักษาจิตของเราน้ีแหละให้บรรเทาเบาบางไปจากความโลภ	 บรรเทาเบาบางไปจาก
ความโกรธ	บรรเทาเบาบางไปจากความหลงในกายตน	หลงในอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง 
ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา	ถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอ	อารมณ์ต่างๆ	
จะบรรเทาเบาบางลงไป	เราก็ท�าสมาธิภาวนา	เมื่อจิตของเราว่างจากอารมณ์	เมื่อเรา
ท�าสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่อง	ความสงบก็เกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งสมาธิ	 เมื่อเราออกจาก 
อริิยาบถน่ังสมาธ	ิไม่ว่าเราจะยนื	เดิน	น่ัง	หรือท�าอะไร	เรากมี็สตใินการท�ากจิการงาน
ภายนอก	เมื่อเราเข้าที่เดินจงกรม	จิตใจเราก็สงบ	เพราะเรามีสติช�าระอารมณ์ออกไป 
จากจิตใจเราอยู่เสมอทุกๆ	ขณะจิต

	 เมื่อเราก�าหนดท�าสมาธิภาวนาในอิริยาบถเดินจงกรม	 จิตก็สงบเป็นสมาธิ	 
เพราะเรามสีตมิปัีญญาพจิารณาอารมณ์ทีไ่ม่ดทีีเ่ป็นกเิลสออกจากใจอยูเ่สมอๆ	เมือ่เรา 
ออกจากอิริยาบถเดินจงกรม	เรายืน	เดิน	นั่ง	หรือท�าอะไร	เราก็มีสติรักษาใจของเรา	 
เมื่อเราน่ังสมาธิเจริญกรรมฐานที่เราภาวนา	 จิตเราก็ว่างจากอารมณ์	 เพราะอารมณ์ 
ต่างๆ	น้ันถกูสตปัิญญาพจิารณาอยูเ่สมอๆ	เม่ือเราก�าหนดสตอิยูก่บัลมหายใจเข้าออก	 
จิตเรากเ็ป็นสมาธ	ิเมือ่เราก�าหนดสตอิยู่กับค�าภาวนาว่า	พทุโธ	จิตใจเรากม็สีตมิสีมาธิ
ตัง้มัน่เกดิขึน้	เม่ือเราท�าเช่นน้ีทกุๆ	วนัไม่ว่าเราจะยนื	เดิน	น่ัง	และนอน	หรือท�าอะไร 
กแ็ล้วแต่	สต	ิสมาธ	ิก็จะเกิดขึน้ภายในจิตใจของเราในทกุๆ	อริิยาบถ	จากความสงบใน 
อริิยาบถน่ังสมาธ	ิกท็�าให้ความสงบเกดิขึน้ในอริิยาบถเดนิจงกรม	หรอืความสงบเกดิขึน้ 
ในอริิยาบถทัว่ไป	ไม่ว่าจะยนื	เดนิ	น่ัง	หรือท�าอะไรกแ็ล้วแต่	ความสงบกจ็ะอยูใ่นจิตใจ 
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ของเราอยู่เสมอ	สตกิจ็ะเหน็อารมณ์ภายในใจของเรา	สามารถทีจ่ะพจิารณาท�าลาย	หรือ 
ละวางอารมณ์ออกไปจากจิตของเราได้ทกุๆ	 ขณะจิตโดยต่อเน่ือง	 เพราะฉะน้ันการที่ 
จะพิจารณาร่างกายของเราน้ันให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตน 
ของกายนี้	ก็ต้องอาศัยพื้นฐานของจิตซึ่งมีสมาธิ

	 เมื่อจิตของเราน้ันไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นร่างกายของเราน้ีเป็นปฏิกูล	 
เห็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน	พึงพยายามก�าหนดสติ	ท�าสมาธิ	เจริญให้มาก	
ท�าให้มากอยูท่กุวนั	เพือ่ทีจ่ะเป็นก�าลงัทีจ่ะท�าให้จิตของเราสงบ	เมือ่จิตของเราสงบแล้ว 
ลองมาพจิารณาร่างกายใหม่	ถ้าสตปัิญญาเหน็ร่างกายของเราน้ีชดัขึน้ทลีะเลก็ทลีะน้อย	 
จิตของเรากจ็ะค่อยๆ	ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายตนออกไป	ความโลภกบ็รรเทา 
เบาบางออกไป	 ความโกรธก็บรรเทาเบาบางออกไป	 ความหลงในกายตนก็ค่อยๆ	
บรรเทาเบาบางออกไป	 สติปัญญาซึ่งพิจารณาอยู่เสมอสลับกับการท�าสมาธิภาวนาน้ี	 
ก็จะค่อยๆ	ถ่ายถอนอปุาทานความยดึม่ันถือม่ันในกายตนทลีะเลก็ทลีะน้อย	จนกระทัง่ 
เห็นร่างกายชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น	เห็นร่างกายใน
อดีต	ในอนาคต	ว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปในที่สุด

	 มสีตรู้ิเท่าในปัจจุบนัว่าร่างกายของเราน้ีเป็นแต่เพยีงธาตตุามธรรมชาต	ิกป็ล่อย 
วางความยึดม่ันออกไปจากจิตใจของเรา	 เมื่อจิตถอนออกจากอุปาทานความยึดม่ัน
ถือมั่นในกายตน	ความโลภก็ดับลงไป	ความโกรธก็ดับลงไป	ความหลงในกายตนก็ 
ดบัลงไป	ความหลงในวตัถธุาตุทั้งหลายอันเป็นแต่เพียงธาตตุามธรรมชาติก็ดบัลงไป	
เห็นรูปหรือได้ยินเสียงก็สักแต่ว่ารูป	สักแต่ว่าเสียง	สภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียง
ธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน	 มีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความแปรเปลี่ยนไป	 และมีความ 
แตกสลายไปในทีส่ดุ	หาใช่สตัว์บคุคลตวัตนเราเขาไม่	จิตของเรากเ็ดินไปในท่ามกลาง	
ไม่กระทบกับทางทั้งสองฝั่ง	คือความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

	 เมื่อจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไป	ในร่างกายบุคคลอื่น 
ออกไป	ในวตัถธุาตทุัง้หลาย	ความสงบความเยอืกเยน็ใจกเ็กดิข้ึน	คอืความสขุภายใน 
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จิตใจก็เกิดขึ้น	อันเป็นความสุขที่แท้จริง	เป็นความสงบด้วยปัญญาที่ละกิเลสออกไป 
จากจิตใจของเราในเบื้องต้น	คือละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตน	แต่กิเลส 
คือความหลงส่วนละเอียดนั้น	ก็ยังมีในจิตใจของเรา	คือความหลงในเวทนาของจิต	 
ความหลงในสัญญา	 ความจ�าของจิต	 ความหลงในสังขาร	 ความนึกคิดปรุงแต่ง 
ภายในจิตของเรา	ความหลงยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณ	ความรับรู้ต่างๆ	ว่าเป็นจิตใจ
ของเรา	ส่วนละเอยีดน้ี	บคุคลซึง่ละอปุาทานความยดึมัน่ถอืม่ันในรูปคอืร่างกาย	จึงจะ 
เดินมรรคพิจารณาต่อไป	ความจริงเป็นมรรคของอรหัตตมรรคที่จะพิจารณาจิตและ
พิจารณาธรรมในส่วนละเอียด	

	 เมื่อละรูปร่างกายออกไปได้แล้ว	ก็เหลือส่วนละเอียด	คือเรือ่งของจติ	เรือ่งของ 
ธรรม	ซึง่เกดิขึน้ภายในใจของเรา	จิตน้ันซึง่เมือ่ยงัมคีวามหลงอยู	่กต้็องมสีตมิปัีญญา
พิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเรา	 จิตน้ันก็ยังมีความยึดถือ
เวทนาของจิต	 แม้นแต่มีความสุขหรือความทุกข์เพียงเล็กน้อย	 ก็ปรากฏข้ึนภายใน
จิตใจนี่แหละ	ความสุขทั้งหลายภายในจิตมีมาก	ความทุกข์นั้นแทบจะไม่เห็น	เพราะ 
จิตน้ันได้ละกเิลสส่วนหยาบออกไป	กเิลสส่วนละเอยีดยงัมอียู	่สตปัิญญากต้็องพจิารณา
ให้เห็นความไม่เที่ยงของความสุขอันนั้น	หรือความทุกข์ที่ยังมีกิเลสอยู่	หรือความจ�า
ทั้งหลายซึ่งจิตน้ันก็หลงยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นของตัวเอง	 หรือความคิดดี	 คิดไม่ด	ี 
ความนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์กศุลทัง้หลาย	กค็ดิว่าเป็นจิตของเจ้าของ	เพราะฉะน้ัน 
ท่านจึงให้พจิารณาเวทนาให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของเวทนาของจิต	หรือ 
มีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตนของความจ�าได้หมายรู้ 
ทัง้หลาย	มสีตมีิปัญญาพจิารณาให้เห็นสงัขารความนึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นความไม่เทีย่ง	 
ไม่ใช่ตัวตน	มีสติมีปัญญาพิจารณาวิญญาณความรับรู้ต่างๆ	ว่าอันนั้นเพียงสักแต่ว่า 
อาการอันหนึ่ง	ไม่ใช่จิตของเรา

	 ผู้ซึ่งเจริญมรรคก็พิจารณาด้วยสติปัญญาให้รู้รอบในเวทนา	 สัญญา	 สังขาร	
วญิญาณของจิต	นักปราชญ์ทัง้หลายท่านกล่าวไว้ว่า	เม่ือพจิารณารู้รอบแล้ว	กม็าพจิารณา 
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จิตของเจ้าของ	ซึง่เป็นอวชิชาอยูใ่นดวงใจ	คอืความหลงซึง่มอียูใ่นจิต	พจิารณาท�าลาย 
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นของจิตซึ่งหลงยึดม่ันถือมั่นว่าเป็นตัวจิต	 ความนึกคิด 
ปรุงแต่งทัง้หลาย	เพราะความรู้สกึโดยทัว่ไปแล้ว	เราจะคดิว่าสิง่ทีป่รุงแต่งออกมาจากใจ 
มนัเป็นจิตใจของเรา	เพราะฉะน้ันท่านจึงให้พจิารณาท�าลายอุปาทานความยดึมัน่ถอืมัน่ 
ภายในจิตทกุสิง่ทกุอย่างไม่ให้มอีะไรเหลอื	ไม่ต้องสงวนอะไรไว้	ครูบาอาจารย์ท่านบอก	 
เพราะฉะนั้นการพิจารณาจิต	พิจารณาธรรม	จึงเป็นสิ่งที่ละเอียด	พิจารณาท�าลายจิต	 
แม้นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตเจ้าของ	ก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ 
ตวัตนของจิตอนัน้ัน	หรือธรรมทัง้หลายทีรู้่ทีเ่หน็ข้ึนมา	กพ็จิารณาให้เหน็ว่าเป็นอนัตตา	
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

 “สัพเพ ธัมมา อนัตตา ติ” ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน	พิจารณาไถ่ถอน 
ความยึดมั่นถือม่ันทุกสิ่งทุกอย่างออกจากดวงใจจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ ข้ึนมา	 
เพราะฉะน้ันผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นอยู ่
ในขอบเขตของธรรมวินัย	 ยึดหลักปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 
พระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่าง	 ไม่แซงซ้ายแซงขวา	ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ
ตามธรรมวินัย	ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์	 ไม่ได้มุ่งหวังลาภสักการะ	หรือสิ่ง
ภายนอกทัง้หลายทัง้ปวง	มคีวามมุ่งหวงัอันเด็ดเดีย่ว	สละทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่แสวงหา
ความพ้นทุกข์หรือท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน	 แม้แต่ชีวิตนั้นเราก็ยอมสละเพื่อที่จะให้ 
รู้ธรรมเห็นธรรม	หรือจิตใจเป็นธรรมขึ้นมา	

	 ครูบาอาจารย์ทุกๆ	องค์เป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยว	ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติย่อหย่อน 
หรือท้อถอยแบบพวกเรา	 เพราะฉะน้ันพวกเราต้องพลิกจิตของเราน้ันให้เกิดศรัทธา 
ความเพยีรอยูเ่สมอ	ถงึแม้ว่าจะท้อถอยล้มลกุคลกุคลานกต็าม	เรากต้็องตัง้ใจทีจ่ะเอา 
ชนะกิเลสให้ได้ไม่วันใดวันหน่ึง	 เพราะฉะน้ันผู้มุ ่งหวังการประพฤติปฏิบัติน้ัน 
ความจริงนั้นไม่ต้องมากมายอะไร	เราสละชีวิตเลยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม	ถ้ามี 
ลมหายใจอยู	่มคีวามรู้สกึอยู่	เราจะประพฤตปิฏิบตัจินถงึทีส่ดุไม่ท้อถอย	สละทรัพย์สมบตัิ	 



172

สละชวิีต	สละทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่การรูธ้รรมเหน็ธรรม	อนัน้ันจึงจะพอดี	เพราะฉะน้ัน	
การประพฤตปิฏบิตัธิรรมน้ัน	ความจริงกไ็ม่ใช่เป็นสิง่ซึง่ยากล�าบากอะไร	ไม่ใช่เป็นสิง่ 
ซึง่เหลอืวสิยัของมนุษย์ซึง่พงึปฏบิตั	ิถ้าเป็นสิง่ซึง่ยากล�าบากแล้ว	องค์สมเดจ็พระสมัมา-
สัมพุทธเจ้าก็คงไม่สอนให้พวกเราทุกคนปฏิบัติในศีล	สมาธิ	ปัญญา	เพื่อความรู้แจ้ง 
เหน็จริงหรือท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน	ท�าจิตใจของเราให้หมดไปจากกเิลส	คอื	ความโลภ	 
โกรธ	หลง

	 เพราะฉะน้ันให้พึงพยายามมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆ	 วัน	
อย่าท้อถอย	อย่าขีเ้กียจ	ถึงแม้ว่ามีความท้อถอย	ความขีเ้กยีจ	เรากต้็องฝืนจิตใจของเรา 
นั้นประพฤติปฏิบัติ	เราอาศัยปัจจัย	๔	จากชาวบ้านทั้งหลาย	ให้มีความส�านึกภายใน 
จติใจของเราวา่เราจะต้องตัง้ใจประพฤติปฏิบัติ	เพราะชีวติของเราเป็นของไม่แน่นอน	 
เกดิขึน้มาแล้วไม่นานกต้็องแตกสลายไป	เพราะฉะน้ันในแต่ละวนัแต่ละคนืน้ัน	พงึตัง้ใจ 
ประพฤติปฏิบัติธรรม	มีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอๆ	ใจของเราจะ 
เกิดความสงบ	ความเยือกเย็น	หรือเกิดความสุขใจเกิดขึ้น	อันเนื่องมาจากศีล	สมาธิ
ปัญญา	

	 วันนี้ก็ให้ความเห็นแก่พวกเราพอสมควร	ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
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นี่คือหนทำง

ณ	วัดบุญญาวาส	วันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๔๗

	 บุคคลซึ่งเกิดมาในโลกน้ีแล้ว	 เป็นบุคคลซึ่งมีความอัศจรรย์	 ก็คือสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเป็นบุคคลซึ่งอัศจรรย์มาก	 หรือกล่าวได้ว่าเป็น
มหาบุรุษ	 เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์น้ัน	 ท่านได้สร้างสมบารมีมามากจน
กระทั่งท่านได้มาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์	 ดังน้ันจึงว่า
เป็นบุคคลซึ่งหาได้ยาก

	 ถ้าเราลองพิจารณาดูถึงชีวิตหรือปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	หรือ
ของพระอรหนัต์ทัง้หลาย	เราจะเหน็ได้ว่าชวีติของแต่ละท่านน้ันด�าเนินไปด้วยคณุงาม
ความดี	การประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	ท่านจึง 
กล่าวไว้ว่า	 ธรรมะอยู่ฟากตาย	 คือว่าในดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าหรือของ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย	ในการที่บ�าเพ็ญบารมีนั้นท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	ถ้าไม่รู้ธรรม
เห็นธรรม	ท่านก็ไม่คลายความเพียร	 เพราะท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า	
หรือเป็นพระอรหนัต์สาวก	เพราะฉะน้ันปฏปิทาของพระพทุธเจ้าหรือพระอรหนัต์สาวก 
ทั้งหลายจึงเป็นแบบอย่างอันดีงามซึ่งพวกเราทุกคนน้ันควรจะยึดแบบอย่างของ
พระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์สาวกน้ีเป็นแบบอย่าง	 เป็นเคร่ืองด�าเนินในการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม
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	 ท่านก็ได้วางหลักธรรมวินัย	 เรียกว่าเป็นศีลของพระเรา	 ซึ่งเป็นเคร่ืองด�าเนิน
ภายในจิตใจของเราให้สงบร่มเย็น	 วางหลักธุดงควัตรอันเป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลส 
ภายในจิตใจของเราให้ต่อสู้เพื่อชนะกิเลสภายในจิตใจของเรา	บางครั้งก็มีความร้อน	 
มีความหนาว	 เราต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่าง	 อย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่ 
องค์หลวงปูม่ั่นลงมาจนยุคปัจจุบนั	พอได้ยินได้ฟังมา	ท่านต้องอดทนฝืนทกุสิง่ทกุอย่าง	 
บ�าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ตามป่าที่สงบสงัด	 หรืออยู่บนเขาที่มีความสงบสงัด	 หรืออยู่ 
ในถ�้าที่มีความเงียบสงัด	ท่านพยายามหลีกเร้นหาสถานที่อันเหมาะสมในการบ�าเพ็ญ
เพียรภาวนาทางจิตเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสความโลภ	ความโกรธ	ความหลงภายในใจ 
ของแต่ละท่าน	จนเอาชนะกิเลส	จนท�ากิเลสให้สิ้นไปจากใจได้	แต่ละพระองค์สืบต่อ 
กันมา

	 ถ้าเราดูประวัติของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน	 ท่านประพฤติปฏิบัติด้วยความ 
เด็ดเด่ียว	 เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรม	 เพื่อให้ใจเป็นธรรม	 
เราทุกคนควรที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้า	หรือระลึกถึงพระอรหันต์สาวก	หรือครูบา-
อาจารย์เป็นแบบอย่าง	 ว่าท่านด�าเนินจิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงได้ 
รู้ธรรมเหน็ธรรม	เพราะฉะน้ันให้พวกเราทกุคนพงึมคีวามตัง้ใจไว้อยูเ่สมอว่า	ถ้ากเิลส 
ไม่สิ้นไปจากใจของเรานั้น เราก็จะไม่คลายความเพียร	 ในการที่จะประพฤติปฏิบัติ	 
ในศีล	ในสมาธ	ิในปัญญา	เพือ่ทีจ่ะแผดเผากเิลสภายในจิตใจของเรา	ต้องเป็นผู้อดทน 
ในการทีจ่ะท�าข้อวตัรปฏบิตัต่ิางๆ	เพือ่ทีจ่ะฝืนกเิลสภายในจิตใจของเรา	ให้จิตใจของเรา 
เป็นผู้ชนะกิเลสขึ้นมาบ้าง	 เพราะจิตใจของเราตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติ
ไม่ถ้วน

	 ในชาตปัิจจุบนัน้ี	เรามโีอกาสอนัดีทีไ่ด้บวชเข้ามาในบวรพระพทุธศาสนา	เป็นสาวก	 
เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	อยู่ในเพศผ้ากาสาวพัสตร์	ดังนั้น
ต้องท�าให้สมภูมิซึ่งเป็นศิษย์มีครูมีอาจารย์	 เราต้องตั้งใจในการที่จะเอาชนะกิเลส
ภายในจิตใจของเราให้ได้	แม้ว่าบางคร้ังจิตใจของเราจะท้อถอย	จิตใจเราจะแพ้กเิลส
กต็าม	เรากต้็องหาสตปัิญญาทีจ่ะพจิารณาก่อให้เกดิศรัทธาความเพยีรอยูเ่สมอภายใน
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จิตใจของเรา	ถึงแม้ว่าบางคร้ังก�าลงักายของเราจะอ่อน	เรากพ็กัผ่อนเพือ่ให้มกี�าลงักาย
เข้มแข็ง	บางครั้งก�าลังทางจิตเราจะอ่อน	สติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์	ไม่ทันต่อกิเลส 
ก็ตาม	 แต่ผู้ที่มุ่งหวังที่จะท�าลายกิเลสหรือละกิเลสออกจากจิตใจของเรา	 ต้องมีสต	ิ 
มีปัญญาที่จะเห็นกิเลส	เห็นอารมณ์	เห็นอาการของจิต	เห็นเป็นศัตรูของใจเรา

	 เพราะฉะน้ันเราต้องฝืนต้องอดทนในการที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้	 วันน้ีเราแพ	้ 
พรุ่งน้ีเราต้องชนะ	ต้องสร้างก�าลงัจิตให้เข้มแขง็ด้วยการท�าสมาธภิาวนาอย่างทีพ่วกเรา 
ทุกคนได้พากันด�าเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้	 ถึงแม้ว่าบางช่วงเราจะย่อหย่อนต่อข้อวัตร
ปฏิบัติ	 ย่อหย่อนต่อการกระท�าความเพียร	 เราก็ต้องสร้างศรัทธาความเพียรขึ้นมา
ภายในจิตใจของเราเพื่อที่จะสู้กับกิเลสต่อไปอยู่เสมอๆ	ไม่ท้อถอย	ท้อแท้	ระลึกถึง 
ครูบาอาจารย์อยูเ่สมอว่าท่านเดด็เดีย่วขนาดไหน	ท่านสละชีวติขนาดไหนถงึจะรู้ธรรม 
เห็นธรรม

	 เพราะฉะน้ันการปฏิบตัธิรรมน้ันจะย่อหย่อนคลายความเพยีรน้ันไปตลอดไม่ได้	 
การคลายความเพียรก็เป็นแต่เพียงบางช่วงบางขณะที่จิตใจไม่สามารถต่อสู ้กับ 
กเิลสได้	แต่เมือ่มช่ีวงมโีอกาสทีจ่ะเอาชนะกเิลส	หรือมสีตปัิญญาทีจ่ะต่อสูก้บักเิลสน้ัน	
ต้องฝึกจิตใจของเราน้ันให้มีสติให้มีสมาธิเกิดขึ้นเพื่อให้มีปัญญาในการพิจารณาให้
เหน็ความจรงิของกเิลสทีมี่อยูใ่นจิตใจของเรา	การประพฤตปิฏบิตัธิรรมน้ัน	หลวงปูช่า 
ท่านก็พูดอยู่เสมอว่า “การประพฤติปฏิบัติน้ันไม่มีอะไร มีแต่การพิจารณาร่างกาย 
นี้แหละ ให้เห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้”	 อันนั้นก็หนึ่งอย่าง	 
“อีกอย่างหนึ่งก็ให้พิจารณาเรื่องของจิต เรื่องของอารมณ์ ภายในใจของเรา ให้เห็น
ความไม่เทีย่ง ความไม่ใช่ตวัตนของจิต ซึง่เรายดึม่ันถอืม่ันในอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง” 
มีแต่เรื่องการพิจารณากายกับจิตเท่านั้น	มี	๒	อย่างเท่านั้น

	 ย่นย่อเข้ามาก็พิจารณาจิต	ท�าลายกิเลส	ละกิเลสที่จิต	ความโลภ	ความโกรธ	
ความหลง	เกดิขึน้ทีจิ่ตของเรา	แต่การทีจ่ะพจิารณาจิตซึง่เป็นส่วนละเอยีดน้ัน	เราต้อง 
เร่ิมต้นจากการพจิารณาร่างกายอนัเป็นส่วนหยาบก่อน	เพราะจิตคนเราน้ันยดึมัน่ถอืม่ัน 
ร่างกายเราอยู่เสมอว่าเป็นตัวเราของเรา	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	จึงเกิดขึ้น	 
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เพราะฉะน้ันเมื่อท�าจิตให้สงบให้มีสติตั้งมั่นแล้ว	 จึงต้องยกร่างกายข้ึนมาพิจารณา	 
ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของร่างกายน้ีอยูเ่สมอ	จะพจิารณาอาการ	๓๒	 
ส่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ด้	หรือจะพจิารณาอสภุกรรมฐานในลกัษณะใดกไ็ด้	หรือจะพจิารณา 
ธาตกุรรมฐานในลกัษณะใดกไ็ด้	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	หรือ	อนิจจัง	
ทกุขงั	อนัตตา	ในสภาวะของร่างกายน้ี	มสีตมีิปัญญาพจิารณาอยูเ่สมอ	ให้จิตเหน็ชัดข้ึน 
ภายในจิตใจของเรา

	 เมื่อจิตเราพิจารณาเห็นชัดหรือเห็นชั่วคราว	จิตก็จะวางความยึดมั่นถือมั่นของ
ร่างกายเราชัว่คราว	จิตกจ็ะเข้าสูค่วามสงบหรือจิตจะพกัอยูใ่นความสงบ	เมือ่จิตถอน 
ออกจากความสงบน้ัน	จิตจะมกี�าลงัในการทีจ่ะมาพจิารณาอารมณ์ภายในใจของเราอกี	 
ในอริิยาบถทัว่ไปไม่ว่าจะยนื	เดิน	น่ัง	หรือท�าอะไรก็แล้วแต่ในอริิยาบถทัว่ไปน้ัน	เราจะ 
มสีติ	มสีติเห็นจติ	เห็นอารมณ์	เห็นอาการของจติซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรานี	้เมื่อสติเห็น 
อารมณ์	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ซึง่เกดิข้ึนทีใ่จ	ปัญญาก็ 
จะเข้าพจิารณาเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของอารมณ์น้ัน	มธีรรมอนัแยบคายที่
จะพจิารณาละอารมณ์ซึง่เป็นกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราอยูเ่สมอ	จิตของเรากว่็าง 
จากอารมณ์ในขณะนั้น

	 เมือ่สตปัิญญาเหน็ความไม่เทีย่งของอารมณ์	ความเป็นอนัตตา	ความไม่ใช่ตวัตน 
ของอารมณ์	สตก็ิตัง้ม่ันอยู่ในปัจจุบนัธรรม	ถงึแม้จะตัง้มัน่ชัว่คราวกต็ามกม็ฐีานของจิต	 
คอืมสีตมีิสมาธอิยูใ่นปัจจุบนัธรรม	เมือ่อารมณ์เกดิข้ึนเมือ่ไรซึง่เป็นอารมณ์อย่างหยาบ	 
กิเลสอย่างหยาบ	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	สติปัญญาก็จะพิจารณาอยู่เสมอ	หรือ 
ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ในรูป	รส	กลิน่	เสยีง	สมัผัส	เมือ่เกดิขึน้ทีใ่จ	สตปัิญญากจ็ะ 
พจิารณาอยูเ่สมอเพือ่ทีจ่ะปล่อยวางอารมณ์น้ันออกไปจากใจ	จิตของเรากเ็ป็นอเุบกขา	 
พิจารณาซ�้าๆ	ซากๆ	อยู่อย่างนี้	ก็จะค่อยๆ	วางความยึดมั่นถือมั่นในรูป	รส	กลิ่น	 
เสยีง	สมัผัส	แม้วางชัว่คราวน้ันกย็งัด	ีสต	ิสมาธ	ิปัญญา	กต็ัง้มัน่อยูใ่นปัจจุบนั	เพราะ 
เราพจิารณาอยู่บ่อยๆ	อารมณ์อย่างหยาบกถ็กูวางลงไป	ร่างกายของเรา	สต	ิปัญญา	กเ็ข้ามา 
พจิารณาร่างกายของเราให้เหน็ชดัขึน้ไปอกี	พจิารณาซ�า้ๆ	ซากๆ	อยูใ่นเร่ืองร่างกายน้ี
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	 เม่ือจิตสงบแล้ว	ยกร่างกายของเราขึน้มาพจิารณาให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ 
ตัวตนของร่างกายน้ี	 จนจิตรวมเข้าไปเป็นสมาธิอีก	 เมื่อจิตถอนออกจากความสงบ	 
ถ้าเราอยากจะท�าความเพียรต่อ	ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีก	พิจารณาสลับกันไป 
เร่ืองของร่างกายกบัเร่ืองของอารมณ์ภายในจิตใจของเรา	พจิารณาสลบักนัไป	อารมณ์
ต่างๆ	กเ็บาบางลงไป	ความโลภ	ความโกรธ	บรรเทาเบาบางลงไปด้วยอบุายอนัแยบคาย 
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

	 แต่อุบายอันแยบคายของแต่ละบุคคลน้ันไม่เหมือนกัน	 เราต้องหาอุบายที่จะ
พิจารณาละความโลภ	 ความโกรธ	 ออกจากจิตใจของเรา	 ละความไม่พอใจออกไป
จากจิตใจของเรา	ทกุคร้ังทีม่อีารมณ์เกิดขึน้	จะต้องท�าลายกเิลส	ท�าลายอารมณ์	หรือ 
ละวางปล่อยวางให้ได้	ท�าเช่นนี้ไปทุกๆ	ขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้น	ถ้าไม่มีกิเลสเกิดขึ้น	
จิตว่างจากอารมณ์	กย็กร่างกายขึน้มาพจิารณาจนเหน็ชดัไปทลีะส่วน	เหน็ชดัในเร่ือง
ของผม	เหน็เป็นของปฏกิลูแล้วปล่อยวางลงไป	หรือเร่ืองหนัง	พจิารณาหนังให้เหน็ชดั	 
แล้วก็ปล่อยวางลงไป	 คลายความสงสัย	 หรือพิจารณาฟัน	 เมื่อสติปัญญาเห็นชัด 
ก็ปล่อยวางออกไป	หรือพิจารณากระดูก	สติปัญญาเห็นชัดก็ปล่อยวางลงไป

	 เม่ือยังสงสยัในเร่ืองร่างกาย	สตปัิญญากเ็ข้าไปพจิารณาส่วนทีมั่นละเอยีดข้ึนไป	
ส่วนทีป่ล่อยวางแล้วกป็ล่อยวางลงไป	ส่วนทีล่ะเอยีดขึน้ไป	เรากพ็จิารณาเข้าไปถงึกบั
แยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	หรือพิจารณาเข้าไปสู่ความว่าง
โดยธรรมชาติ	เมื่อจิตเห็นร่างกายเป็นอสุภกรรมฐาน	เห็นร่างกายเป็นธาตุกรรมฐาน	
จิตจะเข้าไปรวมเป็นสมาธิ	จะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตน	แม้เพียงชั่วคราว	 
จิตก็จะเห็นชัดขึ้นที่ใจว่าหนทางอันนี้เป็นหนทางด�าเนินไปเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรม	 หรือ
สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตได้

	 เพราะฉะน้ัน	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เมื่อรวมตัวลงแล้วเห็นร่างกายของเราว่า 
เป็นของไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	ในเบือ้งต้นเหน็วตัถธุาตทุัง้หลายเป็นของไม่เทีย่ง	เกดิขึน้ 
แล้วย่อมมีความแตกสลายลงไป	จิตจะวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในสมมตุอินัน้ี	ความเป็น 
ธรรมก็เกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้น	 กิเลสก็ถูกช�าระไปทีละเล็กทีละน้อย	 เราก็พิจารณา
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ร่างกาย	พจิารณาอารมณ์ในจิตใจของเราอยูเ่สมอๆ	จนกระทัง่มนัเหน็ชดัจริงๆ	ในเร่ือง 
ของร่างกาย ถ้าเห็นชัดจริงๆ ในเร่ืองของร่างกายบุคคลอื่นและร่างกายเราว่าเป็น 
สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ จิตมันก็จะวางได้โดยสมบูรณ์ คือวางความยึดมั่นถือมั่น
ในร่างกายตน วางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่น วัตถุธาตุทั้งหลายมันจะ
เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ

	 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ี	 แม้ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย	 
หรือวัตถุธาตุทั้งหลาย	จะเห็นลงไปตรงกลาง	ลงไปเป็นอุเบกขา	คือจิตมันเห็นไปเป็น 
สกัแต่ว่าธาตตุามธรรมชาต	ิมนัแตกกระจายไปหมด	ไม่ว่าร่างกายเรา	ร่างกายบคุคลอืน่	 
หรือวัตถุธาตุทั้งหลาย	 ล้วนมีความเกิดขึ้น	 มีความตั้งอยู่	 มีความแตกสลายลงไป	 
เป็นแต่เพยีงธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	มนัเหน็ชัดจนรู้รอบภายในจิต	มนัจะวาง	 
สักแต่ว่าเห็น	 สักแต่ว่าได้ยิน	 ความโลภมันก็ดับลงไป	 ความโกรธมันก็ดับลงไป	 
ความหลงในกายน้ีมันก็ดับสิ้นไป	 ราคะ	 ความก�าหนัดยินดีในกามทั้งหลาย	 มันก ็
หมดสิ้นไป	 น่ีเป็นเบื้องต้นของการละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรา	 
จิตมันก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืน	 ความทุกข์อันเกิดจากความโลภ
มนักไ็ม่ม	ีความทกุข์อนัเกดิจากความโกรธมนักไ็ม่ม	ีความทกุข์อนัเกดิจากความยนิด ี
ในกามทั้งหลายมันก็ไม่มี	เพราะมันสิ้นไปจากใจ	จิตของผู้นั้นจึงเป็นอิสระจากความ 
ยึดมั่นถือม่ันในร่างกายตน	 ในร่างกายบุคคลอื่น	 ในวัตถุธาตุทั้งหลาย	 ความสงบ 
หรือความสุขที่เยือกเย็นก็เกิดขึ้นที่ใจของบุคคลน้ัน	 เพราะความทุกข์อันเกิดจาก
ความยึดมั่นถือม่ันในสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีไม่มี	 จิตมันก็เป็นอิสระจากภพของมนุษย์	
หรือเทวดา	 หรือพรหมชั้นล่าง	 มันก็ไม่ปรากฏข้ึน	 เพราะจิตน้ีไม่มีรังไม่มีที่อยู่ไม่มี
ที่อาศัยที่จะไปก�าเนิดในภพต่างๆ	 กิเลสส่วนละเอียดที่จะมีอยู่ภายในจิต	 คือจิตยัง
หลงยึดมั่นถือม่ันในเร่ืองของจิตส่วนละเอียด	 คือเร่ืองของเวทนา	 สัญญา	 สังขาร
ของจิตอันเป็นสมมุติที่เนื่องขึ้นมา	สติ-สมาธิที่เป็นอัตโนมัติ	ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม	 
จึงมีกิเลสในปัจจุบันธรรม	 เพราะยึดม่ันถือมั่นอาการของจิตต่างๆ	 ว่าเป็นตัวจิต	 
อันนี้ยังติดอยู่ตรงนั้น
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	 สติปัญญาซึ่งไม่ละเอียดพอก็หลงอยู่ในปัจจุบัน	 ถึงแม้จะวางอารมณ์ในอดีต	
อารมณ์ในอนาคต	แต่ก็ยังมาหลงอยู่ในปัจจุบันธรรม	ยึดอยู่ในปัจจุบันธรรมว่าเป็น 
ตัวจิต	 บางทีก็หาผู้ร้ายไม่เจอ	 หากิเลสไม่เจอ	 เพราะจิตมีความสงบเยือกเย็นมาก	
อาการอย่างความทกุข์แม้น้อยนิดมันกป็รากฏได้ยาก	เพราะเป็นอารมณ์ส่วนละเอยีด	
สตปัิญญาต้องเข้าไปพจิารณาแยกแยะส่วนละเอยีดอาการของจิตอกี	คอื	เวทนาของจิต	 
ความสุข	ความทุกข์	ซึ่งจะไม่ค่อยมี	หรือความเฉยของจิต	ต้องใช้ปัญญาเห็นความ 
ไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตน	พิจารณาเพื่อที่จะปล่อยวางออกไปในเวทนาของจิตหรือ 
ในความจ�าซึ่งจิตหมายมั่นว่าเป็นตัวจิต	ความจ�าได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆ	เราก็เข้าใจว่า
อันนั้นคือใจของเรา	เห็นความจ�าของเราหรือเห็นจิตของเรา

	 สตปัิญญาทีล่ะเอยีดกจ็ะเข้าไปพจิารณาโดยธรรมชาตใิห้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความ 
ไม่ใช่ตวัตนของความจ�าอนัน้ันว่ามันไม่ใช่ตวัจิต	มนัเกดิขึน้แล้วกดั็บไป	เหน็อยู่เสมอๆ	 
เห็นชัดขึ้น	มันก็ค่อยปล่อยวางออกไป	หรือความนึกคิดปรุงแต่ง	สติปัญญาก็เข้าไป
เห็นว่าเราเคยคิดนึกปรุงแต่งในเร่ืองที่ดีที่เป็นกุศล	 ปรุงแต่งไปในเร่ืองต่างๆ	 เห็นก ็
เป็นเพียงอาการของจิต	 สติปัญญาก็เข้าไปพิจารณา	 เห็นชัดขึ้น	 เห็นความไม่เที่ยง	 
ความไม่ใช่ตวัตนของสงัขารหรือวญิญาณความรับรู้ต่างๆ	สตปัิญญากจ็ะเร่ิมเหน็ชัดข้ึน	 
การรับรู้ความสขุ	ความทกุข์	รู้ในสิง่ต่างๆ	ความรู้อนัน้ันยังคงเป็นความรู้ซึง่มีตวัตนอยู	่ 
ในการรับรู้ต่างๆ	จึงเป็นผู้รู้ซึ่งมีกิเลสอยู่

	 สตปัิญญาต้องเข้าไปพจิารณาส่วนละเอยีดในวญิญาณน้ันให้เหน็	อนิจจัง	อนัตตา	 
รวมลงแล้วพจิารณาทัง้เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ให้เหน็เป็นไตรลกัษณ์	พจิารณา 
จนละเอียดไป	สุดท้ายแล้วก็ย้อนมาที่ใจเจ้าของ	ใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิต	หรือว่า 
เป็นผู้รู้	เพราะท่านให้พจิารณาท�าลายผู้รู้ตวัน้ัน	เพราะผู้รู้ตวัน้ันกย็งัเป็นกเิลส	เป็นอวชิชา	 
มีกิเลสก�ากับอยู่	หรือเป็นความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นให้จิตหลงในตัวจิตว่านั่นเป็นจิต	 
เพราะฉะนั้นท่านจึงย้อนให้มีสติมีปัญญา	พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ 
ตวัตนของสิง่ทีย่ดึมัน่ถอืมัน่ทัง้หลายทัง้ปวงให้ออกไปจากจิต	คอืความนึกคดิปรุงแต่ง 
ต่างๆ	 ซึ่งจิตจะหลงว่าเป็นจิต	 หลงยึดมั่นถือม่ันในอารมณ์ที่เกิดทุกอย่างว่าเป็นจิต	
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สติปัญญาจึงย้อนมาพิจารณาท�าลายตัวน้ันให้เห็นความไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตน 
จนปล่อยวางออกไป	จึงเป็นความรู้ซึง่บริสทุธิข้ึ์นมา	เพราะฉะน้ันนักประพฤตปิฏบิตัต้ิอง
วางความยดึม่ันถอืมัน่ในร่างกาย	วางความยดึม่ันถอืมัน่อารมณ์ภายในจิต	จนกระทัง่ 
ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลย

	 ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อท�าจิตให้บริสุทธิ์น่ีแหละ	 
เพราะฉะน้ันถึงแม้ว่าเร่ืองต่างๆ	เหล่าน้ีเป็นเร่ืองละเอยีด	ซึง่เราอาจจะคาดคะเนหรือเดา 
ไม่ได้	แต่เราทกุคนควรทีจ่ะพยายามพอรู้เป็นแนวทางว่าการประพฤตปิฏบิตัธิรรมน้ัน
จะต้องประพฤตปิฏบิตัใิห้อยูใ่นศลี	ในสมาธ	ิในปัญญา	เพือ่ทีจ่ะให้จิตมสีตมิปัีญญา 
พจิารณาในเร่ืองของอารมณ์	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของร่างกายน้ี	มสีติ	 
มปัีญญาพจิารณาให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของจิต	ซึง่เรายดึมัน่ถอืมัน่ว่า 
เป็นตัวตนนี้อยู่เสมอๆ	อันนี้เป็นหนทางมรรคปฏิปทาแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะ 
ละกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเรา

	 เพราะฉะน้ันหลักประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ตรงที่แน่นอน	
คือปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 หรือปฏิปทาของพระอรหันต์สาวก 
ทั้งหลาย	 ถ้าเราออกนอกแนวน้ีของครูบาอาจารย์มันก็จะเสียหาย	 มันไม่ใช่ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์	หรือไม่ใช่เป็นปฏิปทาไปเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรม	เพราะฉะนั้น 
ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ	 หรือธุดงควัตรเป็นเคร่ืองขูดเกลากิเลส	 เราต้องส�ารวมจิตใจ 
ของเราให้อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยอยู่เสมอเพื่อที่จะให้มีความสงบกาย	 
สงบวาจา	สงบจิตใจ	ส่วนหนึ่งเราก็ท�าสมาธิภาวนา	เพราะเมื่อจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่
สติปัญญาไม่เห็นกิเลส	เราต้องเร่งท�าสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบ

	 เมื่อจิตใจเรามีความสงบเกิดขึ้น	มันก็จะเห็นอาการของจิต	อาการของกิเลสซึ่ง 
เกดิขึน้ในจิตใจของเรา	สตปัิญญากจ็ะเข้าพจิารณาท�าลายกเิลสอย่างหยาบ	อย่างกลาง	
อย่างละเอียดยิ่งๆ	ขึ้นไป	อันนี้เป็นส�าคัญ	เพราะฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัตินั้น 
เราไม่ใช่เข้ามาอยูม่าประพฤตปิฏบิตัเิล่นๆ	อย่าน่ิงนอนใจ	แต่ละวนักล่็วงเลยไป	วนัและ 
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คนืกผ่็านพ้นไป	เพราะฉะน้ันเราต้องท�าความเพยีรให้ได้เตม็ที	่เราเหน่ือยเรากพ็กัผ่อน	 
พักผ่อนเพื่อที่จะต่อสู้

	 เมื่อมีก�าลังกายที่เข้มแข็ง	 ก�าลังจิตที่ตั้งมั่น	 เราเข้าต่อสู้กับกิเลสภายในใจของ
เราอยู่	เราอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะ	คือเพศผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์	 
เราต้องมีความมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราให้ได้	ตราบใดที่เรายังมี 
ลมหายใจอยู่	มสีต	ิมปัีญญา	เราจะไม่ท้อถอยทีจ่ะเอาชนะกิเลส	วนัน้ีเราท้อแท้	เรากต้็อง 
พิจารณาหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้ไม่วันใดก็วันหน่ึง	 
อย่างเช่นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	หรือพระอรหนัต์สาวกทัง้หลาย	ซึง่ท่านจะ 
ประพฤตปิฏบิตัน้ัิน	ท่านสละทกุสิง่ทกุอย่าง	หลกีเร้นบ�าเพญ็ภาวนาอยูใ่นป่า	อยูบ่นเขา	 
อยู่ในถ�้า	ไม่แสวงหาลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวง	อาศัยบริขารแปด	ปัจจัยทั้งสี่เพื่อ
บ�าเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น

	 เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคน	ที่จริงปัจจุบันนี้เราอาศัยมูลของสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า	 เรามีความเป็นอยู่ค่อนข้างจะสบาย	 อาศัยศรัทธาญาติโยมซึ่งศรัทธาใน 
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เข้ามาท�านุบ�ารุงบวรพระพทุธศาสนา	เพราะฉะน้ันเราอย่า 
ลมืภายในจิตใจของเราว่า	เราเข้ามาบวชท�าไม	เราอาศยัปัจจัยสีข่องชาวบ้าน	เพราะฉะน้ัน 
เราต้องบ�าเพ็ญให้สมกับที่เราอาศัยปัจจัยสี่ของชาวบ้านเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม	 
เพื่อจะด�าเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์	 ในแต่ละวันแต่ละคืนควรที่จะกระท�าความเพียร 
ให้ได้เต็มที่	 เหนื่อยก็พักผ่อนเพียงเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสต่อไปเท่านั้น	 แค่นั้นแหละ	
ถ้าเราท�าเช่นนี้ทุกๆ	วัน	ไม่คลายจากความเพียร	ใจเราก็จะรู้ธรรมขึ้นมา

	 ความรู้โดยปกตพิวกเราได้ยนิได้ฟังกนัมามาก	ได้ศกึษากนัมามาก	อนัน้ีเรียกว่า	 
ความรู้	แต่ไม่ใช่ความเหน็ภายในจิตจากความรู้น้ัน	เราท�าให้เกดิความเหน็ภายในจิต
ขึน้มาด้วยการด�าเนินในศีล	ในสมาธ	ิในปัญญา	ความเหน็จะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่มสีต	ิ 
มปัีญญาพจิารณาร่างกายภายในกายตน	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	มสีต	ิ 
มปัีญญาพจิารณาอารมณ์ภายในใจ	เราเหน็ความไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	ของอารมณ์แต่ละ 
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อารมณ์ทีเ่กิดดับ	มสีตมิปัีญญาพจิารณาเหน็แบบน้ีแหละ	เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ 
ตัวตนอยู่เสมอๆ	จึงเรียกว่าเห็น	เห็นภายในใจของเรา	เห็นแล้วเกิดความสลดสังเวช	
เกิดปีติ	เกิดความปล่อยวางขึ้นมา	เรียกว่า	ความเห็น

	 เม่ือสตปัิญญาพจิารณาเหน็บ่อยๆ	จนชดัประจักษ์ขึน้ทีใ่จ	น่ันแหละจึงจะเป็นธรรม 
ขึน้มา	ในการละกเิลส	ปล่อยวางออกไปทลีะเลก็ทลีะน้อย	ทลีะข้ันทลีะตอน	จึงเรียกว่า 
เป็นธรรมขึ้นมา	สิ่งที่เรียกว่าธรรม	คือ	พระโสดาปัตติผล	ก็เป็นธรรมในระดับหนึ่ง	 
พระสกิทาคามีผล	 ก็เป็นธรรมระดับสอง	 พระอนาคามีผล	 ก็เป็นธรรมระดับสาม	 
พระอรหตัตผล	กเ็ป็นธรรมระดบัสี	่อนัน้ันก.็..เป็นธรรมขึน้มา	ถ้าเป็นพระอรหตัตผล 
ก็เป็นธรรมทั้งดวง	จิตใจบริสุทธิ์ปราศจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ดับสนิท 
โดยสิ้นเชิง	จึงเป็นบรมสุข	ที่ท่านกล่าวไว้ว่า	สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี	หมายถึง 
สงบจากกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคล	ความสงบเยือกเย็นก็เกิดขึ้นเป็นบรมสุข

	 เพราะฉะน้ันให้พวกเราทกุคนพงึพยายามปรารภความเพยีรอยูเ่สมอ	ธรรมะหรือ 
การศึกษาจากหนังสือต�ารับต�าราก็เคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรแล้ว	 ทุกสิ่งทุกอย่าง 
เรากรู้็หนทางประพฤตปิฏบิตั	ิเพราะฉะน้ันท�าปฏปิทาให้เป็นไปเพือ่ทีจ่ะให้รู้ธรรมเหน็
ธรรมตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	หรือพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย	

	 ในวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้...
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สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยำก

ณ	วัดบุญญาวาส	วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๔๙

 ในแผ่นดินในโลกน้ีน้ัน	เขาสมมุตก้ิอนหนิแต่ละชนิดให้เป็นสิง่ทีมี่คณุค่า	จะเป็น 
แร่ทองก็ดี	ทองค�าก็ดี	ซึ่งเป็นสิ่งสมมุติว่ามีค่า	ก็ยังหาได้ในแผ่นดินนี้	หาได้ไม่ยาก 
ล�าบากเท่าไร	จะเป็นพลอย	เพชร	นิลจินดากต็ามทีม่อียูใ่นแผ่นดนิน้ี	กย็งัหาได้ไม่ยาก	 
ก้อนหินทั้งหลายเหล่านี้	เขาสมมุติให้เป็นสิ่งมีค่ามากที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นมา	จะเป็น
ทองค�าก็ด	ีจะเป็นเพชรพลอยต่างๆ	กดี็	ทีว่่าหายากน้ันกไ็ม่ยากเท่าไร	ไม่เหลอืวสิยัแก่ 
การค้นคว้าเสาะแสวงหาของมนุษย์ซึ่งมีความต้องการในรูปวัตถุ

	 แต่ในแผ่นดนิน้ี	พระพทุธเจ้าจะเกดิข้ึนแต่ละพระองค์น้ันหาได้ยากทีส่ดุ	เราทกุคน 
ความจริงโชคดทีีไ่ด้เกิดขึน้มาในยุคซึง่มพีระพทุธศาสนา	มคี�าสัง่สอนขององค์สมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่	 เป็นสิ่งซึ่งยากล�าบากเหลือเกินที่สัตว์ทั้งหลาย 
จะเกิดข้ึนมาในภพภมูขิองมนุษย์ทีจ่ะมาพบพระพทุธศาสนา	เพราะในภพภมูต่ิางๆ	น้ัน	 
มมีากมายเหลอืเกนิ	ภพทีห่ยาบตัง้แต่ภพทีต่�า่คอื	นรก	กม็หีลายภพหลายภมู	ิเปรตกม็ ี
หลายภพหลายภูมิ	อสูรกาย	สัตว์เดรัจฉาน	เทวดาหรือพรหม	และภพภูมิของมนุษย์	 
บุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกน้ีซึ่งได้มาพบพระพุทธศาสนา	 เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากย่ิงกว่า
ทองค�าและเพชรพลอยทั้งหลายซึ่งคนทั้งหลายหลงว่าเป็นสิ่งซึ่งมีคุณค่ามาก

	 ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกน้ีหรือสามแดนโลกธาตุก็ตามตามสมมุติทั้งหลาย	 
ก็ไม่เท่ากับก�าเนิดขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแต่ละพระองค์อนัมีคุณค่ามาก	 
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พระพุทธองค์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วท�าดวงใจให้บริสุทธิ์	 ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้น 
เป็นค�าสั่งสอนซึ่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกข์	
หรือเพื่อความสิ้นทุกข์	ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ได้	พระอรหันต์สาวกทั้งหลายผู้ซึ่งปฏิบัติ
ตามพระธรรมวนัิย	ข้อวตัรปฏบิตั	ิธดุงควตัรต่างๆ	กเ็ป็นไปเพือ่ขูดเกลาจิตใจให้บริสทุธิ์ 
ขึน้มา	และพวกเราพระภกิษสุามเณร	หรืออบุาสก	อบุาสกิา	ซึง่ได้เกดิขึน้มาพบค�าสัง่สอน 
ของพระพทุธองค์	อนัเป็นสิง่ซึง่เราไม่ต้องค้นคว้าแสวงหาอนัใดเลย	เพยีงแต่ว่าประพฤติ 
ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนที่ท่านชี้ทาง	บอกทาง	แนะน�า	เท่านั้น	ไม่ต้องคิดให้ยากล�าบาก
อะไรเลยในเรื่องการประพฤติปฏิบัติภาวนา

	 ความนึกคดิปรุงแต่งในจิตใจของเราน้ัน	เป็นสิง่ซึง่พาให้จิตใจของเราหลงไปกบั 
อารมณ์ทั้งหลายอันไม่รู้จักจบสิ้น	 ค�าสั่งสอนที่เป็นหน่ึงไม่มีสองที่ท่านทรงสั่งสอน 
พทุธบริษัททัง้หลายให้ห่างการท�าบาปทัง้หลายทัง้ปวง	ควรท�าแต่ความดี	เร่ิมตัง้แต่การ
ท�าบุญ	รักษาศีล	ท�าสมาธิ	เจริญภาวนา	หรือสร้างบารมีทั้ง	๑๐	ประการ	เพื่อพัฒนา 
จิตใจของแต่ละคนให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น

	 แต่ละจิตวิญญาณที่จะมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งซึ่งยาก	 
ดูประชาชนเฉพาะภพภูมิของมนุษย์บนโลกน้ีกี่พันล้านคน	 และประเทศที่ม ี
พระพทุธศาสนาน้ันมีมากหรือเปล่า	แม้อยูใ่นประเทศทีมี่พระพทุธศาสนา	คนทีรั่กษา
ศลี	๕	จะมสีกักีค่น	คนทีจ่ะท�าสมาธภิาวนาจะมสีกักีค่น	คนทีจ่ะเจริญการพจิารณาเพือ่ 
จะละกเิลสออกจากใจของแต่ละบคุคลน้ันจะมสีกักีค่น	และพวกเราจะน่ิงนอนใจท�าไม	
เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพบค�าสั่งสอนอันเลิศอันประเสริฐที่สุดในสามแดนโลกธาตุหรือใน 
จักรวาลทั้งหลาย	 ไม่มีสิ่งใดที่จะน�าจิตของสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากวัฏสงสารได	้ 
นอกจากค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์	แล้วเราจะปล่อยวนัเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่า 
ประโยชน์ท�าไม

	 ความหลงเป็นเหตเุป็นปัจจัยให้จิตใจเราน้ันหลงเวยีนตายเวยีนเกดิในวฏัสงสาร
ไม่มีอันจบสิ้น	 อวิชชาคือความหลง	 หรือความไม่รู้ทั่ว	 ไม่รู้ทั่วไปในความโลภ	 
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ในความโกรธ	ในความหลง	ซึ่งมีอยู่ในดวงใจของเรา	เมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาบวช
ในเพศผ้ากาสาวพัสตร์	 ซึ่งอาศัยมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก 
ทั้งหลายสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้	พระภิกษุสามเณรอาศัยมูลของพระพุทธ	พระธรรม	
พระสงฆ์	อาศัยปัจจัยสีจ่ากญาตโิยมหรือชาวบ้าน	แล้วเราจะน่ิงนอนใจท�าไม	เราอยูใ่น 
สมรภมูทิีเ่หมาะสมในการทีจ่ะต่อสูกั้บข้าศึก	คอืกเิลสในดวงใจของเรา	ปัจจัยสีก็่อาศยั 
จากญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นกองหนุนให้เราเข้าต่อสู้โจมตีท�าลายข้าศึกคือความโลภ	 
ความโกรธ	ความหลง	ภายในใจเราไม่ใช่หรือ	ความศรัทธาของญาตโิยมทีม่ต่ีอพระพทุธ	 
พระธรรม	พระสงฆ์	ได้ถวายปัจจัยทั้งสี่ก็ด้วยอาศัยศรัทธา

	 เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 พระพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้ว่าเป็นผู้ที่จะ 
ทรงไว้ซึง่พระพทุธศาสนา	หรือจะเป็นผู้ซึง่ท�าลายพระพทุธศาสนา	กข็ึน้อยูก่บัพระสงฆ์ที่
เข้ามาบวชตามสมมุต	ิเราจะเป็นฝ่ายทีท่�าลายพระพทุธศาสนา	หรือจะเป็นฝ่ายซึง่ส่งเสริม 
พระพทุธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสบืต่อไปตลอดกาล	เมือ่เราเข้ามาบวช	เรากต้็อง 
เป็นผู้ทีต่ัง้ใจประพฤตปิฏิบติัตามธรรมวนัิย	ตามข้อวตัรปฏบิตั	ิปฏิปทาทีค่รูบาอาจารย์ 
วางไว้	หรือธุดงควัตรอันเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสภายในจิตใจของเรา	ไม่ใช่ว่าเราเข้า 
มาบวชมาฝึกหดัอบรมจิตใจของเราแล้วเรากไ็ม่มคีวามอดทน	ท�าอะไรตามกเิลส	ท�าอะไร 
ตามใจ

	 ถ้าเราท�าอะไรตามกิเลส	ตามความคิดของเรา	ถ้าพ้นทกุข์กค็งพ้นทกุข์ไปนานแล้ว	 
แต่ความจริงการท�าอะไรตามความรู้สกึนึกคดิของเราส่วนมาก	๙๐%	เป็นความเหน็ผิด	 
เป็นความเห็นไม่ถูกต้อง	 เราจะหลงเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด	 
เพราะฉะน้ันการมาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราในการเข้ามาบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติ	
ต้องอดทนต่อทกุสิง่ทกุอย่าง	อดทนต่อความหนาว	ความร้อน	หรือการนอน	การจ�าวดั 
ก็ต้องฝืนนอนแต่พอดี	 การขบฉันก็ต้องฉันพอดี	 ซึ่งจ�ากัดเพียงมื้อเดียวหนเดียว
อาสนะเดียว	ภาชนะเดียว	ต้องมีความพอใจในการที่จะฝึกหัดขูดเกลาจิตใจของเรา	
ไม่ตามความรู้สึกกิเลสภายในจิตใจของเรา
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	 การเดินจงกรม	 น่ังสมาธิ	 การฝึกหัดจิตใจของเราในการบ�าเพ็ญเพียรภาวนา	
ก็ต้องบ�าเพ็ญเพียรทุกวัน	 หลักของครูบาอาจารย์	 ข้ีเกียจก็ต้องฝืนประพฤติปฏิบัติ	
เพราะถ้ากิเลสน้ันคือเกิดขี้เกียจขึ้นมา	 เราก็อยากนอนพักผ่อน	 ไม่อยากจะท�าอะไร	 
แต่นักปฏบิตัผู้ิซึง่จะต่อสูท้ีจ่ะละกเิลสออกจากจิตใจเราน้ันต้องรู้จักฝืน	มคีวามอดทน	
ทวนกระแสของกิเลส	 การตามใจกิเลสน้ันก็ไม่สามารถที่จะพ้นความทุกข์ไปได้	 
เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทน	มีสติ	มีปัญญา	รู้จักสอดส่องดูจิตใจของเราว่าจิตใจ
ของเราน้ันมกิีเลสในเร่ืองอะไร	มคีวามทกุข์เกดิข้ึนมาจากสาเหตอุนัใด	นักปฏบิตัผู้ิเป็น
สาวกขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	หรือเป็นศษิย์ขององค์สมเด็จพระสมัมา- 
สัมพุทธเจ้า	อย่างน้อยที่สุดต้องทรงธรรมวินัยเป็นพื้นฐานของจิต

	 ถ้าบวชมาแล้วไม่รักษาศีล	ก็อย่าบวช	ถ้ารักษาศีลให้ทรงตัวแล้ว	มีความยินดี
ในการรักษาศีลก็สามารถจะอยู่ได	้ ถ้าต้องการที่จะพัฒนาจิตใจเราน้ันให้ดียิ่งขึ้นไป 
ก็บ�าเพ็ญสมาธธิรรม	ท�าสมาธภิาวนาให้เกิดความสงบความเยอืกเยน็ในจิตใจของเราให้
เป็นเคร่ืองอยู่ภายในจิตใจของเราอกีระดับหน่ึง	แต่ส่วนมากกค็ดิว่าการท�าความสงบน้ัน	 
รู้สกึว่ายากล�าบาก	จิตใจไม่ค่อยสงบ	ทกุคนอยากได้ความสงบ	อยากให้ความสงบเกดิขึน้ 
ภายในจิตใจ	อยากมสีตติัง้ม่ัน	แต่เราทกุคนได้ท�าความเพยีรให้เพยีงพอหรือยงั	หรือ 
บวชมามัวแต่เผยแพร่หรือมัวแต่ท�าหน้าที่การงานต่างๆ	 ภายนอก	 ให้หน้าที่การงาน
ต่างๆ	ภายนอกมากกว่าการกระท�าความเพยีร	หรือไปกจิธรุะต่างๆ	ภายนอกมากกว่า
การท�าความเพียร

	 การปฏบิตัภิาวนาน้ัน	การท�าความเพยีรอย่างน้อยทีส่ดุ	น้อยทีส่ดุเลย	ต้องถงึ	๗๐%	 
อกี	๓๐%	น้ันเป็นเวลาท�ากจิภายนอก	เวลาส่วนใหญ่น้ันเป็น	๗๐%	ต้องเป็นเวลาประพฤต ิ
ปฏิบตั	ิไม่ใช่ว่า	๗๐%	เป็นเวลาเก่ียวข้องธรุกจิภายนอก	หรือเกีย่วข้องกบัการท�าการงาน 
ตลอด	 อันน้ันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการท�าสมาธิเจริญภาวนา	 เพราะการกระท�า 
ความเพยีรน้ัน	ต้องมีสตกิ�าหนดอยูก่บักรรมฐานทีเ่ราภาวนาให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	
เหลอืจากเวลาน่ังสมาธ	ิเดินจงกรม	กม็สีตติามรักษาจิตของตนไปตลอดทกุๆ	อริิยาบถ	
ไม่ว่าจะยืน	เดิน	นั่ง	หรือท�าอะไรก็แล้วแต่
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	 การตั้งสตินั้น	ตั้งสติตั้งแต่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเลย	ตื่นนอนขึ้นมา	ตื่นจากจ�าวัด	
มีสติก�ากับไปทุกๆ	ขณะจิต	ถ้าเผลอก็ช่าง	เราก็ตั้งขึ้นมาใหม่	สติคือความระลึกได้ 
ทีจ่ะเฝ้าดูจิตเฝ้าดอูารมณ์ในใจของเรา	ท�ากจิวตัรประจ�าวนักม็สีตทิ�าหน้าทีก่ารงานน้ันๆ	 
ในส่วนรวมให้ส�าเร็จลลุ่วงไป	ส�ารวมจิตใจเราอยู่เสมอทกุๆ	อริิยาบถ	ไม่ให้เกดิความ
ยินดี	ยินร้าย	ในรูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	ให้จิตเราเป็นกลางอยู่เสมอ	มีสติส�ารวม
จิตใจเราเช่นนี้ไปตลอด

	 เมือ่เรามสีตเิฝ้าดูใจของเราไปทกุๆ	อริิยาบถ	เม่ืออารมณ์เกดิขึน้	กม็อีบุายปัญญา 
ทีจ่ะพจิารณาเหน็ความไม่เทีย่ง	เหน็ความไม่ใช่ตวัตนของอารมณ์อนัน้ัน	เมือ่มเีวลาว่าง 
เราก็ส�ารวมในอิริยาบถ	นั่งสมาธิ	ท�าสติ	ท�าสมาธิ	ให้ต่อเนื่อง	ให้เกิดความสงบในใจ 
ของเรา	ให้เกิดก�าลงัใจซึง่ตัง้มัน่	ก�าลงัสตทิีเ่ข้มแขง็เกดิขึน้	ให้จิตเป็นหน่ึง	ในอริิยาบถ 
เดนิจงกรมกเ็หมือนกนั	มสีตกิ�าหนดอยูก่บักรรมฐานทีเ่ราภาวนา	เมือ่ออกจากอริิยาบถ
นั่งสมาธิ	 เดินจงกรม	 ก็มีสติเฝ้าดูจิตของเราต่อไป	 ท�าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ	 ให้ต่อเนื่อง
ทุกๆ	วัน

	 ความคิดของกิเลสอย่าไปเสียดาย	 อย่าไปเสียดายกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
ของเรา	ในอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง	เป็นอาการของจิต	อาการของกเิลส	ถ้าเราไม่ฝืน	ไม่ทวน 
กระแสของกเิลสแล้วเราจะบวชท�าไม	เราท�าตามใจของตวัเอง	แล้วเมือ่ไรจะชนะกเิลส	 
ไม่อดทน	ไม่กล้าเสยีสละ	พระพทุธเจ้า	พระอรหนัต์สาวกทัง้หลาย	ท่านเสยีสละทรัพย์ 
สมบัติภายนอกออกไป	ท่านเสียสละอวัยวะต่างๆ	หรือแม้ชีวิตเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรม	 
การประพฤติปฏิบัติของท่านน้ันเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	 ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า	ลงมาถงึพระอรหนัต์สาวกทัง้หลาย	ปฏบิตัด้ิวยความเดด็เด่ียว	เอาชวีติเป็น 
เดิมพัน	หมายถึงแลกตายกัน	ไม่ดีก็ให้ตาย	ไม่ตายก็ให้ดี	กิเลสจะอยู่ภายในจิตใจ
ไม่ได้

	 การต่อสู้นั้น	ต้องต่อสู้กับจิตใจเรา	ต่อสู้กับกิเลสภายในดวงใจของเรา	ไม่ใช่ว่า
ต่อสูกั้บเพือ่นสหธรรมกิ	หรือญาตโิยมทัง้หลาย	ต้นเหตขุองกเิลสไม่ได้อยูท่ีส่หธรรมกิ	 
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ญาตโิยม	หรือวตัถธุาตทุัง้หลาย	เกดิขึน้ทีด่วงใจของเราอนัมคีวามหลง	มคีวามเหน็ผิด	 
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติ	ไม่ต้องไปค้นคว้าหาหนทาง	ไม่ต้องไปคิด 
ให้วุ่นวาย	ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ได้ตรัสไว้ดีแล้ว	เป็นไปเพื่อขูดเกลา
กเิลสภายในใจของเรา	ศลีของพระเรากค็อื	ธรรมวนัิย	หรือศลี	๒๒๗	รวมย่อลงมากอ็ยู ่
ทีด่วงใจดวงเดยีว	มีสตวินัิย	กิเลสอยู่ทีใ่จ	ดทูีใ่จของเรา	ความโลภ	ความโกรธ	กามราคะ 
ทั้งหลายก็อยู่ที่จิตของเรา	มาดูจิตใจของเรา

	 ข้อวตัรปฏิบตัต่ิางๆ	จะเป็นธดุงควตัรต่างๆ	กต็าม	กเ็ป็นเคร่ืองขดูเกลากเิลสภายใน 
ใจของเรา	ท�าไมเราจะผ่อนข้อวตัรปฏิบตัทิีค่รูบาอาจารย์วางไว้	พระพทุธเจ้าทรงช้ีแนะว่า	 
ธรรมวินัย	ธุดงควัตร	นี้เป็นเครื่องขูดเกลากิเลส	เป็นไปเพื่อพระนิพพาน	เมื่อเรามา 
ประพฤติปฏิบัติ	มาศึกษาขอนิสัยจากครูบาอาจารย์	เมื่อออกไปแล้ว	เราก็ไม่ท�าตาม	 
ไม่ประพฤตปิฏบิตัติาม	เราไปท�าในสิง่ทีจ่ะท�าให้จิตใจเสือ่มถอย	สมาธไิม่เกดิข้ึน	ปัญญา 
ไม่เจริญขึน้	ก็อยูไ่ม่ได้ในเพศสมณะ	อยูไ่ม่ได้ตลอดรอดฝ่ัง	มเีป็นจ�านวนมากทีเ่ข้ามา 
ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ	นับถอืเป็นครูบาอาจารย์	แต่ไม่ประพฤตปิฏิบตัติามข้อวตัร 
ปฏบิตัทิีท่่านวางไว้อนัเป็นไปเพือ่ช�าระกเิลส	ในเมือ่จิตของเรายงัไม่บริสทุธิ	์ความเหน็ 
ของเรายังไม่ถูกต้อง	 ธรรมทั้งหลายเรายังไม่รู้ทั่วถึง	 แต่เราท�าตามความคิดของเรา	
ความคิดของเรามันเป็นกเิลส	ท�าอะไรตามสบายใจ	มนักเ็ป็นกเิลส	ผ่อนในข้อวตัรต่างๆ	 
มันก็เป็นกิเลส	แล้วเราจะบรรลุธรรมเห็นธรรมได้อย่างไร

 มชัฌมิาปฏปิทา	ความจริงน้ันอาจจะแตกต่างจากคนทัง้หลายในโลกน้ี	คอื	การ 
ประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์เราฝ่ายปฏิบัติที่ฉันหนเดียว	ภาชนะเดียว	อาสนะเดียว	 
บณิฑบาตเป็นวัตร	หรือการนอนน้อย	ฉันน้อย	ท�าความเพยีรมาก	อาจจะแตกต่างจาก 
คนทัง้หลาย	แต่หนทางน้ีเป็นหนทางมชัฌมิาปฏปิทา	คอืหนทางทีเ่ป็นกลางทีจ่ะน�าจิต 
ของเราน้ันช�าระจิตใจให้สะอาดให้บริสทุธิไ์ด้	เมือ่เราท�าอะไรตามกเิลส	กเิลสกค็รอบง�า 
จิตใจเรา	ไม่ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนัิย	ไม่เอาธดุงควตัรเป็นเคร่ืองขดูเกลากเิลส	 
ละเลยจนไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์
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	 เมื่อผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติธรรม	 ผู้น้ันก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้	
พระพทุธศาสนามีไว้หรือด�ารงไว้	แต่ถ้าไม่มผู้ีประพฤตปิฏบิตัติามในศลี	สมาธ	ิปัญญา	 
กไ็ม่สามารถมีผู้ทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานได้	แต่ในเมือ่เราทกุคนเกดิข้ึนมาในช่วงม ี
พระพุทธศาสนา	แล้วเราท�าไมไม่รีบเร่งขวนขวายในการบ�าเพ็ญภาวนาให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป	 
ศลีให้งามเป็นเบือ้งต้น	อย่างน้อยเป็นเกราะคุ้มกนัภยัพวกเรา	เพราะโทษของการทศุลี 
มนัอนัตรายมาก	เพราะศรัทธาของญาตโิยมทัง้หลายมีมากจึงอันตรายมาก	มมีากด้วย 
ความบริสทุธิ	์เขาหามาด้วยความยากล�าบากในปัจจัยสีท่ัง้หลาย	กม็าท�านุบ�ารุงพระพทุธ	 
พระธรรม	พระสงฆ์	เพราะฉะนั้นเราต้องทรงธรรมวินัย	อย่างน้อยเป็นเกราะคุ้มกัน 
ภัยของเรา

	 การท�าสมาธภิาวนา	๑.	อนัดบัแรกเพ่ือตวัเราเอง	๒.	เพือ่ใช้หน้ีคนอืน่	ให้เป็นอานิสงส์ 
ผลบุญกลับไป	เดินจงกรม	นั่งสมาธิให้ได้	จึงบอกว่าเขาท�างานวันละ	๗-๘	ชั่วโมง	 
บางคนท�างานตลอด	๗,	๘	วนั	๖,	๗	วนั	ไม่หยดุตลอดทัง้อาทติย์	บางคนท�างาน	๖	วนั	 
หยุดวนัเดยีว	ได้ปัจจัยสีม่า	ก็แบ่งมาถวายท�าบญุในพระพทุธศาสนา	แต่เราจะมาจ�าวดั 
แล้วฉันแล้วกพ็กัผ่อนมนัก็ไม่ถูกต้อง	เขามาส่งให้เราเหมอืนส่งให้ศกึษาเล่าเรียน	เมือ่เรา 
มุง่ทางน้ีแล้ว	จะประพฤตปิฏบิตัธิรรมกเ็อาให้จริง	เขาส่งเสบยีงก�าลงัสนับสนุนเพือ่ต่อสู ้
กบัข้าศึกต่อสูก้บักเิลส	เรากต้็องท�าให้มากกว่าเขา	วนัหน่ึงเขาท�างาน	๗-๘	ชัว่โมง	เราก ็
ต้องท�าความเพียรมากกว่านั้น	ไม่ใช่ว่าท�าแค่ครึ่งชั่วโมง	ชั่วโมงก็พอแล้ว	ไม่ถูกต้อง	
ท�าความเพยีรต้องท�าให้ยิง่กว่าโยมเขา	๗-๘	ชัว่โมง	บางคนครูบาอาจารย์ท�า	๘-๑๐	ชัว่โมง	 
หรือมากกว่านั้น	เมื่อเราท�าความเพียรไม่หยุด	สมาธิท�าไมจะไม่เกิดขึ้น

	 บางคนปรารถนาความสงบ	แต่ไม่ท�าเหตุในการที่จะท�าความเพียรเพื่อแผดเผา
กิเลสภายในดวงใจของเรา	ปรารถนาความสงบ	แต่ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับอารมณ์
ทัง้หลาย	บางเร่ืองกไ็ม่รู้จักฝืนอดทนภายในจิตใจของแต่ละคน	อยากจะใช้สอยอะไร 
กใ็ช้สอยไปตามกเิลส	ไม่รู้จักพจิารณาก่อนใช้	อยากจะฉันภตัตาหารอะไรกฉั็น	ฉันไป 
ตามความอยาก	ไปตามกิเลส
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	 สมยัครูบาอาจารย์ทีท่่านมุง่ประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นป่าในเขาน้ัน	บางทีม่เีพยีงข้าว
กบัเกลอื	แล้วกพ็ริก	หรือบางวนัไม่มีกบั	มแีต่ข้าวหรือผักต้ม	หรืออะไรกแ็ล้วแต่	น�า้พริก 
เลก็ๆ	น้อยๆ	เท่าน้ัน	น่ันแหละคืออาหารเพยีงเลก็น้อยแต่พอด	ีท่านไม่กงัวลเร่ืองอาหาร	 
มเีพยีงเพือ่จะฉันเพือ่บ�าเพญ็ภาวนาวนัหน่ึงกบัคนืหน่ึงเท่าน้ัน	ไม่ได้ห่วงสรีระร่างกายอะไร	 
แต่เราบางครั้งอาหารจากญาติโยมมาก	 แต่เราก็ไม่รู้จักหักห้ามจิตใจของเรา	 ไม่รู้จัก
ส�ารวมพิจารณาอาหารแต่พอดี	เมื่ออาหารมาก	ก็ทับถมกิเลสในจิตใจของเรา	ท�าให้ 
เกดินิวรณ์	ความง่วง	ความเพยีรกน้็อยลงไป	อยากจะนอน	อยากจะพกัผ่อนมาก	อย่าไป 
เสียดายในการขบฉัน	ฉันแต่พอดี	พิจารณาอาหารพอที่จะฉันเพื่อท�านุบ�ารุงร่างกาย	
พอที่จะบ�าเพ็ญเพียรภาวนาวันหน่ึงกับคืนหน่ึง	 พิจารณาแต่เพียงว่าฉันภัตตาหารให้
เพียงพอกับการบ�าเพ็ญเพียรภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็พอแล้ว	แล้วก็ท�าความเพียร
ให้เต็มที่

	 จิตที่ไม่สงบที่เกิดขึ้นจากความนึกคิดต่างๆ	ภาพในจิตใจของเราที่เผาลนจิตใจ
ของเราน้ันให้คดิแต่เร่ืองอดตีหรือเร่ืองอนาคต	ปรุงแต่งไปให้เกดิแต่เร่ืองกเิลสทัง้หลาย	
ท�าไมไม่มีสติที่จะยับยั้งไม่ให้คิดไปในเรื่องของกิเลส	มีสติ	มีความอดทนอดกลั้นต่อ 
อารมณ์หน่อย	ส�ารวมจิตใจของเรา	บางคนเหน็ไหม	ปล่อยใจคดิอะไร	กท็�าตามความคดิ	 
ท�าตามความคดิจนก่อให้เกดิความเสยีหายก็ได้	แต่เมือ่คดิในสิง่ทีไ่ม่ด	ีต้องรู้	ต้องอดทน	 
ต้องหาทางละออกไป	 ไม่เก็บไม่กักขังไว้	 หาอุบายที่จะละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไป 
ทกุๆ	ขณะ	พดูอยูเ่สมอว่า	ความคดิอนัใดเป็นสิง่ทีไ่ม่ดี ให้มีสต ิมคีวามอดทน แล้วหา 
อบุายปัญญาละออกไป จะเป็นอารมณ์ความโลภกดี็ ความโกรธ ความอาฆาต ความยนิด ี
ในกามทั้งหลายก็ดี สติปัญญาต้องพิจารณาแก้ไขในขณะจิตนั้น ไม่เก็บไม่กักขังไว้

	 การที่จะมีสติที่ตั้งมั่น	 ก็ต้องท�าสมาธิภาวนาเพื่อที่จะมีสติตั้งมั่น	มีปัญญาที่จะ 
ละกิเลสออกไปจากใจของเราในปัจจุบนัน้ัน	แต่ถ้าก�าลงัสตปัิญญาไม่เพยีงพอ	กช้ี็ทาง 
บอกทางอยูเ่สมอว่าให้ก�าหนดสต	ิท�าสมาธภิาวนา	ตดัอารมณ์น้ันออกไปก่อน	ท�าเช่นน้ี 
สลบักนัไป	เม่ือมเีวลาว่างกเ็ดนิจงกรมให้มาก	น่ังสมาธใิห้มาก	ในวนัหน่ึงกบัคืนหน่ึง 
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มีหน้าที่อย่างเดียว	ท�าอย่างไรจึงท�าจิตให้มันสงบ	ท�าอย่างไรจึงจะไม่ให้ความฟุ้งซ่าน 
เกิดขึ้นในใจของเรา	มีหน้าที่ค้นคว้าหาทางที่จะท�าให้จิตใจของเราสงบเท่านั้น

	 กรรมฐานกมี็บอกไว้หลายๆ	วธิ	ีอานาปานสตกิรรมฐาน	พทุธานุสสตกิรรมฐาน	
กรรมฐานอนัใดถกูกบัจริตของเรากน็�ามาใช้	ก�าหนดจดจ่ออยูต่รงน้ัน	เอาให้อยู	่เอาให้ 
จิตน่ิง	มคีวามสงบน่ิงเกดิขึน้ทีใ่จ	ให้จิตรวมเป็นหน่ึง	ความสงบเยอืกเยน็ใจกเ็กดิขึน้	ปีติ
จากความสงบเยอืกเยน็ใจกเ็กดิขึน้	หรืออเุบกขาธรรมกเ็กดิขึน้จากการท�าความเพยีร 
ไม่หยดุ	สมาธทิีไ่ม่เคยเกดิขึน้กเ็จริญงอกงาม	มคีวามสงบเยอืกเยน็ใจ	ตัง้แต่น่ังสมาธิ
จิตก็สงบ	เดินจงกรม	จิตก็เริ่มสงบขึ้น

	 ถ้าท�าความเพียรมากๆ	น่ังสมาธก็ิสงบ	เดนิจงกรมกส็งบ	ต่อไปยนืก็สงบ	ท�ากจิวตัร 
ประจ�าวันกส็งบ	ความสงบน้ันกจ็ะต่อเน่ือง	เหมอืนหยดน�า้ทลีะหยด	หยดเป็นสาย	เหมอืน 
ครูบาอาจารย์ว่ากเ็ป็นสายน�า้ต่อเน่ืองกนั	สตกิจ็ะต่อเน่ืองตัง้แต่ตืน่นอนจนถงึเวลาจ�าวดั	 
สต	ิปัญญา	กจ็ะต่อเน่ืองในการช�าระกเิลสออกไปจากจิตใจทกุๆ	ขณะจิต	เมือ่มีความคดิ 
ที่ไม่ดีเกิดขึ้น	 ปัญญาก็จะเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง	 เห็นความไม่ใช่ตัวตนของ 
อารมณ์อันนั้น	ก็ละออกไป	เคยพูดอยู่เสมอว่า	พระเราสละหน้าที่การงานต่างๆ	ออก 
มาแล้ว	 ความโลภจะมีมาแต่ไหน	 ชี้บอกอยู่เสมอว่ามีเพียงปัจจัยสี่เท่าน้ันที่จะเป็น 
ต้นเหตแุห่งความอยากแห่งความโลภในจีวร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	ยารักษาโรค	บอกอยู ่
เสมอว่าพจิารณาให้เหน็เป็นแต่เพยีงธาตตุามธรรมชาตเิป็นเคร่ืองแก้กเิลส	จะเป็นจีวร	 
เครื่องนุ่งห่มอาศัย	ก็สักแต่ว่าธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ

	 คนผู้อาศัยก็เป็นเช่นเดียวกัน	อาศัยซึง่กนัและกนัอยูเ่พยีงชัว่คราวเท่าน้ัน	จะเป็น 
อาหารบณิฑบาต	กป็ระกอบไปด้วยธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	คนผู้ฉันกป็ระกอบ 
ไปด้วยธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	มีสภาวะเสมอเหมือนกัน	สมมุติขึ้นมาเพียง 
เท่าน้ันอาศยัซึง่กนัและกนัเพยีงช่ัวคราว	เสนาสนะ	กฏุ	ิศาลา	กป็ระกอบไปด้วยธาตดุนิ	 
ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	มคีวามไม่เทีย่ง	มคีวามแตกสลายลงไป	เรากป็ระกอบไปด้วย 
ธาตดิุน	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	อาศัยซึง่กนัและกนัเพยีงชัว่คราว	ไม่นานกพ็งั	ไม่เกนิ	 
๑๐๐	ปี	ก็พัง
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	 เภสชัรักษาโรคก็เหมอืนกนั	แต่ก่อนมอีะไร	ครูบาอาจารย์มแีต่สมนุไพร	รากไม้	
บางทกีไ็ม่มยีาตดิตวั	ไปอยูใ่นป่า	บนเขา	ในถ�า้	ไม่ห่วงอะไรทัง้น้ัน	บ�าเพญ็ภาวนา	มกีฉั็น	 
ไม่มีกไ็ม่ฉัน	พจิารณาธรรมโอสถ	พจิารณากายในกาย	พจิารณาเวทนาในเวทนา	มเีวทนา 
เกิดขึ้นก็พิจารณาสละทุกสิ่งทุกอย่าง	 แม้ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน	 เราคงเคยได้ยิน 
ได้ศึกษา	อย่างเช่น	หลวงพ่อชาเราไปอยู่ในป่าทีไ่ม่ค่อยมผู้ีคน	เงียบสงัด	อาพาธ	คดิว่า 
จะเผาใบสทุธ	ิเผ่ือใครมาเจอจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใคร	ไม่ต้องส่งไป	ละลายไปเป็นธาตดุนิ	 
ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	อาพาธอย่างหนัก	มสีต	ิกจ็ะเผาใบสทุธไิม่ให้ใครรู้	น่ีล่ะจิตใจ 
ของผู้ปฏบิตั	ิมคีวามเดด็เดีย่วทัง้น้ัน	เรากอ็ย่าห่วงสขุภาพมากมายนัก	ดแูลไปตามหน้าที	่ 
ทัง้ยากป็ระกอบไปด้วยธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	เราผู้ปฏบิตักิป็ระกอบไปด้วย 
ธาตดิุน	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	จะโลภอะไร	จะมอีะไรต้องการ	มสีตคิมุใจ	สละแล้ว 
กใ็ห้สละจริงๆ	บวชมาเพือ่แสวงหาลาภยศสรรเสริญหรือเปล่า	บวชมาเพือ่เป็นเจ้าลทัธหิรือ 
เมือ่เราไม่ปรารถนาต่อสิง่น้ันแล้ว	ให้มุง่ตรงต่อพระนิพพาน	คอืความพ้นทกุข์ในดวงใจ 
ของเรา

	 เพราะฉะน้ันความโลภน้ีไม่ควรให้เกดิข้ึน	หยาบทีส่ดุ	ความโลภ	ความพอใจใน
วตัถุธาตทุัง้หลาย	ส�าหรบัพระเรานะ	ถอืว่าเป็นเร่ืองเลก็น้อยมาก	อย่าให้เกดิข้ึน	ปัจจัยสี	่ 
พิจารณาใช้สอย	ปัจจัยสี่หรือบริขารแปด	เพียงเพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรมในวันหนึ่งกับ 
คนืหน่ึงเท่าน้ันแหละ	ความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	กเ็หมอืนกนั	อย่าให้เกดิมขีึน้ 
ในหมูค่ณะเรา	มขีึน้กต็ามก็ต้องละออกไปในขณะน้ัน	ไม่เกบ็ไม่กกัขงัไว้ตามธรรมชาต ิ
ของกิเลสตามธรรมชาติของอารมณ์	มีได้	แต่อดทน	ไม่พูด	ไม่กระท�าตาม	อดทน 
ข่มไว้	และหาอุบายปัญญา	เจริญเมตตา	อภัยซึ่งกันและกัน	ฝึกหัดให้จิตใจเรานั้น	 
ใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองหัดใจ	 ให้สติเป็นยา	 เป็นเคร่ืองช�าระอารมณ์ออกไปจากจิตใจ 
ของเรา

	 การกระท�า	กระทัง่อารมณ์	ตาเหน็รูป	หไูด้ยนิเสยีง	เกดิความพอใจ	ความไม่พอใจ 
เกดิขึน้กต็าม	มสีตมิปัีญญาทีจ่ะพจิารณาอยู่ทกุๆ	ขณะ	จะเกบ็จะกกัขังให้ข้ามคนืข้ามวนั 
ท�าไม	หาทางปล่อยวางให้เร็วที่สุด	ไม่เก็บกักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้	ความยินดีในกาม 
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ทั้งหลาย	ในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ก็พิจารณาให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอ	ให้เห็น 
ความไม่เที่ยงของรูปนั้น	ให้เห็นความไม่เที่ยงของเสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	เหมือนกัน	 
ทัง้ความพอใจความไม่พอใจในอารมณ์ทัง้หลาย	มสีต	ิมปัีญญา	พจิารณาทกุๆ	ขณะจิต	 
หรือมสีตติัง้มัน่	อาจเหน็อาการของอารมณ์ของกเิลสเกดิขึน้และดบัไปกไ็ด้	ถ้าไม่เป็น 
ปัญหากับจิตใจก็ไม่ต้องพิจารณา	 ถ้าเป็นปัญหา	 เป็นความทุกข์	 เป็นกิเลสเกิดข้ึน 
เราก็พจิารณา	บางคร้ังเหน็อารมณ์เกดิขึน้แล้วกดั็บไป	เรากไ็ม่ต้องพจิารณา	แต่อารมณ์ 
เกดิขึน้	ไม่ดบั	เรากพ็จิารณา	เมือ่พจิารณาอารมณ์ไม่ออกจากใจ	เรากก็�าหนดท�าสมาธิ 
ภาวนา	รู้จักซ่องสุมก�าลังก่อนที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อไป

	 เพราะฉะน้ันการท�าความเพยีรต้องฝืน	ฝืนทกุอย่างพระเรา	เป็นการงาน	เป็นหน้าที ่
ของพวกเรา	คอื	การเดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิถ้าสมาธยิงัไม่เกดิข้ึน	ท�าให้มาก	เจริญให้มาก	 
ท�าขนาดน้ีสมาธยิงัไม่เกดิขึน้	ท�ามากกว่าน้ันอกี	เวลาทัง้หมดวนัหน่ึงกบัคนืหน่ึงให้หมด 
ไปกบัการเดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิเวลาพกัผ่อนกพ็อสมควร	เวลาฉันภตัตาหารกพ็อสมควร	 
กจิต่างๆ	ภายในวดั	ผม	(พระอาจารย์ตัน๋)	กพ็ยายามให้มีน้อย	ไม่ให้ยุง่กบัธรุะต่างๆ	 
ภายนอกมากมายนัก	ธรุกิจต่างๆ	ภายนอกกไ็ม่ม	ีตดัปัญหาต่างๆ	ออกไปพอประมาณ	 
การเก่ียวข้องกับคนภายนอกก็น้อยแล้วเพื่อสงวนไว้ให้พวกท่านบ�าเพ็ญภาวนา	 
เพราะฉะน้ันเมือ่เข้ามาอยูแ่ล้วกใ็ห้ประพฤตปิฏิบตักินัจริงๆ	จังๆ	ไม่ให้ท�าเล่นๆ	อาศัย 
ปัจจัยสีจ่ากญาตโิยมด้วยความบริสทุธิแ์ล้ว	เราต้องท�าให้คุม้	อย่าให้ขาดทนุ	น่ังสมาธิ	 
เดินจงกรม	ท�าให้มาก	เจริญให้มาก	ท�าจนจิตเป็นหน่ึง	มคีวามสงบเกดิขึน้	สามารถที่ 
จะพจิารณาอารมณ์ความโลภ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ความยนิดีในกามทัง้หลาย	
พิจารณาละวางออกไป

	 เมือ่จิตว่างจากอารมณ์	กย็กร่างกายขึน้มาพจิารณา	พจิารณากายในกาย	ให้เหน็ 
ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของร่างกายน้ี	ความแก่ตดิตามมา	โรคภัยไข้เจ็บตดิตาม 
มาตลอด	 ความตายติดตามมาเหมือนเงาติดตามตัวเราไป	 ตามกระช้ันชิดมาตลอด	 
ทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วย	วันนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	ไม่วันใดวันหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยจะ 
เกิดขึ้น	 วันน้ียังไม่แก่	 ยังไม่ชรา	 ไม่วันใดวันหน่ึงความชราจะติดตามมา	 วันน้ียัง 
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ไม่ตาย	ยังไม่แตกสลายในร่างกายน้ี	ไม่วนัใดวนัหน่ึงร่างกายน้ีต้องแตกสลาย	พจิารณา 
เหน็แตกก่อนแตก	พจิารณาให้เหน็ตายก่อนตาย	จิตจะได้สบาย	ไม่ต้องกงัวล	ไม่ต้องห่วง	 
ไม่ต้องกลัว	ไม่ต้องกังวล	ในก้อนธาตุอันนี้

	 ก้อนธาตเุกดิขึน้มาประกอบด้วยธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	ถงึกาลถงึเวลา	 
ไม่เกนิ	๑๐๐	ปี	กต้็องแตกไปเป็นธรรมดา	น่ีคือความจริงของธรรมชาต	ิแต่ความหลง 
ภายในจิตใจของเราน้ัน	เกดิขึน้มาแล้วไม่อยากตาย	ความเหน็ผิด	ความเหน็ไม่ถกูต้อง	 
ต้องท�าใจไม่ให้ห่วง	ไม่ให้กังวล	แต่อาศัยร่างกายนีบ้�าเพ็ญบารมีสร้างคุณงามความดี	 
ตามรอยองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าหรือพระอรหนัต์สาวกทัง้หลาย	เพราะฉะน้ัน 
พิจารณาด้วยสติ	ด้วยสมาธิ	ด้วยปัญญา	พิจารณาให้เห็นกายในกายนี้	ให้เห็นเป็น 
ปฏกูิล	ความไม่สวยไม่งาม	ให้เหน็เป็นอสภุกรรมฐาน	ให้เหน็เป็นธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	 
ธาตุไฟ	พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตน	ของก้อนธาตุอันนี้อยู่เสมอ

	 เมื่อพิจารณาแล้ว	ก็พักจิตในความสงบ	เมื่อออกจากความสงบแล้ว	ก็ให้มีสติ
ตามรักษาจิตของตนไปทกุๆ	อริิยาบถ	ในวนัต่อไปก็ท�าสมาธ	ิท�าให้มคีวามสงบเกดิขึน้	 
เหมอืนลบัมีดไว้ให้คม	เม่ือตัง้ใจจะพจิารณาร่างกาย	กย็กร่างกายข้ึนมาพจิารณา	เหมอืน 
เอามดีตดัมดีเฉือนเถาวลัย์หรือกเิลส	เอาสตปัิญญาพจิารณาคลีค่ลายให้เหน็ความจริงว่า	 
ร่างกายนี้กับจิตใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่า	 แยกออกให้เห็นว่าร่างกายนี้ 
ประกอบด้วยธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	ไม่ใช่ใจนี้	แต่มาอาศัยซึ่งกันและกัน	
เพราะมกีรรมเป็นของของตน	จึงมกิีเลสอยู่	กต้็องเกดิในอตัภาพ	ในแต่ละภพแต่ละชาต	ิ 
รู้จักพิจารณาแยกแยะ	พิจารณาพักจิตใจในความสงบ

	 เม่ือจิตมีก�าลงักพ็จิารณากาย	แต่การพจิารณาทีบ่อกว่าพจิารณาซ�า้ๆ	ซากๆ	ไม่ใช่ว่า 
จะท�าในคราวเดียว	เมือ่จิตสงบแล้วกพ็จิารณาร่างกายไป	เมือ่พจิารณาร่างกายเหน็ชดั	 
จิตกเ็ข้าสูค่วามสงบ	พกัจิตในความสงบน่ันแหละ	เมือ่ออกจากความสงบแล้ว	กม็สีติ 
ตามรักษาจิตของตนไป	หรืออยากจะพจิารณาร่างกายอกี	ยงัไม่อยากออกจากความสงบ	 
ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีกก็ได้	 พิจารณาซ�้าๆ	 ซากๆ	 ไม่ใช่พิจารณาในวันหนึ่ง	
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พจิารณา	๕	ครัง้	๑๐	ครัง้	ไม่ใช่หมายความว่าอย่างน้ัน	หมายถงึว่าพจิารณาวนัน้ีแล้ว 
วันพรุ่งน้ีหรือมะรืนน้ีกพ็จิารณาอกี	ถ้ากเิลสยงัไม่ออกจากใจ	ความยนิดใีนกามทัง้หลาย 
ยังไม่ออกจากใจ	ความยดึมัน่ถือม่ันในตวัตนยงัไม่ออกจากใจ	ยงัมคีวามโลภ	ความ
โกรธอยู่	เราก็พิจารณาวันต่อไปบ่อยๆ	พิจารณาวันนี้แล้ว	วันต่อๆ	ไปก็พิจารณาอีก	 
อีก	 ๒-๓	 วัน	 ก็พิจารณาอีก	 หรืออาจจะเว้นไปอาทิตย์หนึ่งพิจารณาอีก	 เรียกว่า 
พิจารณาซ�้าๆ	 ซากๆ	 จนหมดสงสัย	 นั่นแหละจึงจะหยุด	 จึงจะหมดหน้าที่แห่งการ 
พิจารณากาย	ถ้าไม่หมดความสงสัย	ยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้	ก็ต้อง 
พิจารณาต่อไป	พิจารณาให้สม�่าเสมอ

	 เมือ่สตปัิญญายกร่างกายขึน้มาพจิารณา	ถ้าไม่เหน็	ใจเราไม่เหน็	ไม่มีความเชือ่ว่า 
ร่างกายน้ีไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	ก็ให้หยุดพจิารณา	หยดุพจิารณามาท�าความสงบ	เพราะ 
ก�าลังของสติปัญญาไม่เพียงพอ	 ก�าลังของสมาธิไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา
พิจารณาให้จิตเห็น	เพราะฉะนั้นให้ก�าหนดท�าสมาธิภาวนาเพื่อให้เป็นพื้นฐานของจิต	 
ให้จิตมีก�าลังที่จะพิจารณาร่างกายต่อไป	 เมื่อจิตเห็นชัดจึงจะปล่อยวางความยึดมั่น 
ถือมั่นในร่างกายได้	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ในกายตนก็บรรเทาเบาบาง 
ไปเร่ือย	จนกระทัง่พจิารณาจนเหน็ชดัจริงๆ	จึงจะปล่อยวางได้	วางความยึดม่ันถอืมัน่ 
ในกายตน	 วางความยึดม่ันถือม่ันในบุคคลอื่น	 วางความยึดม่ันถือม่ันในวัตถุธาต ุ
ทัง้หลาย	เหน็สกัแต่ว่าเป็นก้อนดนิ	ก้อนหนิ	ก้อนธาต	ุตามธรรมชาต	ิไม่ว่าจะเป็นทองค�า	 
เพชร	พลอย	อะไรต่างๆ	ก็เห็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติ	ไม่ท�าให้จิตใจหลง	หรือมี 
ความยนิดไีปในธาตทุัง้หลาย	เพราะจิตว่างจากความยดึมัน่ถอืมัน่ในร่างกายตน	ในวตัถ ุ
ธาตทุัง้หลาย	กเ็พยีงก้อนหนิก้อนกรวด	จิตกส็งบเยอืกเยน็	สงบจากความโลภ	สงบจาก 
ความยินดีในกามทั้งหลาย	ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น

	 ถึงแม้ว่าจิตยังมีความหลงในปัจจุบันธรรม	 หลงความยึดมั่นถือมั่นในเวทนา	
สญัญา	สงัขาร	วญิญาณของจิต	สต	ิปัญญากจ็ะพจิารณาต่อไปให้เหน็	อนิจจัง	อนัตตา	ความ
ไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	ภายในจิตของเรา	ซึง่เป็นเวทนาของจิต	ความสขุ	ความทกุข์	 
ความเฉยๆ	ส่วนมากเป็นความสขุ	เพราะจิตมคีวามสงบเยอืกเยน็	ความจ�าได้หมายรู้	 
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สตปัิญญาก็จะเข้าพจิารณาให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	ความนึกคดิปรุงแต่ง	 
ด	ีไม่ด	ีส่วนมากกป็รุงแต่งในเรือ่งทีด่	ีความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเราดกีว่าเขา	เราเลวกว่าเขา	 
เราเสมอเขา	กเ็ป็นเพยีงอาการของจิต	เป็นสภาวะแห่งความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน

	 การรับรู้ทั้งหลาย	 ตัววิญญาณความรับรู้ทั้งหลาย	 ก็เป็นเพียงสภาวะอันหน่ึง	 
ทีเ่กิดขึน้แล้วก็ดบัไป	มสีต	ิมปัีญญา	พจิารณาละความยดึม่ันถอืมัน่ในเวทนา	สญัญา	
สงัขาร	วญิญาณของจิต	พจิารณาจนให้จิตบริสทุธิข้ึ์นมา	ปล่อยความยดึมัน่ถอืมัน่ใน 
สิง่ทัง้หลายออกไปจากจิตใจของเรา	จึงจะเป็นดวงใจทีบ่ริสทุธิ	์หรือธรรมธาตทุีค่รูบา-
อาจารย์ท่านได้กล่าวไว้	หรือพระนิพพาน	สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี	พระพุทธองค์ 
หมายถงึ พระนิพพาน คอื ความสงบจากกเิลส จากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ในดวงใจ อนัเป็นสิง่ซึง่ประมาณค่ามิได้ จึงบอกว่า	เมือ่เราทกุคนเกิดขึน้มาได้มโีอกาส 
มาบวชมาประพฤตปิฏบิตั	ิซึง่เป็นทีห่าได้ยาก	เป็นโอกาสทีดี่ทีเ่ราจะต่อสูก้บักเิลสภายใน 
ดวงใจของเรา	เราจะนิ่งนอนใจท�าไม

	 ในโลกน้ีมีน้อยประเทศจะมพีระพทุธศาสนา	และมน้ีอยคนทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ 
ธรรม	เมื่อเราเข้ามาสู่หนทางมรรคที่จะด�าเนินไปเพื่อพระนิพพานแล้ว	ท�าไมเราไม่รีบ 
ก้าวเดินให้ถึงจุดหมายปลายทาง	เหนื่อยเราก็พัก	เมื่อมีก�าลัง	หน้าที่ของเราก็คือต่อสู้ 
กับกิเลสภายในดวงใจของเรา	ถ้ากิเลสไม่หมดสิ้นไปจากดวงใจของเรา	เราจะไม่เลิก 
กระท�าความเพียร	 พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์	 ท่านจึงยอมสละแม้ชีวิต	 ไม่ใช่ว่า 
ชาตเิดยีว	ไม่รู้ว่ากีช่าต	ิเพือ่ต้องการทีจ่ะท�าดวงใจให้บริสทุธิ	์เพราะฉะน้ันพระพทุธเจ้า 
ล�าบากมากกว่าพวกเรา	พระอรหนัต์สาวกทัง้หลายก็ล�าบากมาก่อน	เราจะท�าจิตของเราน้ัน 
ให้บริสุทธิ์	 เราก็ต้องยอมเสียสละ	 ต้องอดทนล�าบากเท่าไรก็ตาม	 เราก็จะไม่คลาย 
ความเพยีร	ไม่คลายในการทีจ่ะสร้างบารม	ีสร้างคณุงามความด	ีศลีบารม	ีสมาธบิารม	ี 
ปัญญาบารมี	ให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป	ส�ารวมจิตใจของเรา

	 กเิลสไม่ได้อยูท่ีก่ฏิุ	ไม่ได้อยูท่ีต้่นไม้	ไม่ได้อยูท่ีศ่าลา	อยูภ่ายในใจของเรา	จงท�า 
ความเหน็ชอบให้เกดิขึน้ให้มัน่คงในปฏิปทาทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ชีท้าง	 
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ได้บอกทางไว้	มัน่คงในปฏปิทาทีค่รูบาอาจารย์พาด�าเนินมา	ถ้าเราผ่อนกอ็อกนอกทาง	 
ถ้าเราเคร่งเกินไปก็ออกนอกทาง	 ธรรมวินัยท่านตรัสไว้ดีแล้ว	 ท่านบัญญัติไว้ดีแล้ว  
ธดุงควตัร ข้อวตัรต่างๆ ซึง่เป็นเคร่ืองขดูเกลากเิลส เมือ่เราละเลย แล้วอะไรจะขดูเกลา 
จิตใจของเรา	 เราจะเอาความยินดีในลาภ	ยศ	สรรเสริญ	 เป็นเครื่องขูดเกลาจิตใจ 
เราหรือ	เราจะเอาการคลกุคลกัีนเป็นเคร่ืองขดูเกลาจิตใจของเราหรือ	เราจะเอาการข้อง 
เกี่ยวกับคนทั้งหลายเป็นเครื่องขูดเกลาจิตใจของเราหรือ

	 พระพุทธเจ้า	 พระอรหันต์สาวกทั้งหลาย	 ท่านหลีกเร้นบ�าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่
บนเขา	ในทีส่งบสงัด	ปราศจากผู้คน	อยูใ่นถ�า้ทีม่ภียนัตราย	หรืออยูใ่นป่าทีส่งบสงัด	 
อาศัยที่สงบสงัดเพื่อกายวิเวก	เพื่อท�าจิตให้สงบ	เพื่อท�าจิตให้วิเวก	เพื่อที่จะท�าให้มี 
สตปัิญญาละกเิลสภายในดวงใจ	เม่ือท่านท�าจิตให้สงบแล้ว	ท่านกบ็�าเพญ็ภาวนา	ไม่ได้ 
อยู่กับฝูงชน	 อยู่เพียงล�าพังพระองค์เดียว	 อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรา	 เห็นไหม	 
อยูใ่ต้โคนต้นโพธิ	์บ�าเพญ็อยูเ่พยีงล�าพงัรูปเดยีว	แล้วเรายงัจะกล่าวว่าการคลกุคลก่ีอให้ 
เกิดปัญญา	 อยู่กับสังคมจะก่อให้เกิดปัญญา	 ส่วนมากกิเลสจะเก่งเกินพระพุทธเจ้า	 
เก่งเกินพระอรหนัต์	ไม่ใช่เป็นความบริสทุธิ	์คนทัง้หลายจึงไม่สามารถทีจ่ะพบกบัความ 
พ้นทุกข์ได้

	 พระอรหันต์ครูบาอาจารย์ของเรา	 ตั้งแต่พระอรหันตสาวกขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	สืบต่อมาจนถึงหลวงปู่เสาร์	หลวงปู่มั่น	หลวงพ่อชา	ท่านอยู่ 
ในสังคมคลุกคลีหรือเปล่า	 หรือท่านอยู่ในสถานที่สงบสงัด	 ท่านไม่ชิงสุกก่อนห่าม	 
ท่านปล่อยให้จิตใจบ�าเพ็ญภาวนาตลอด	 เห็นไหม	 แม้แต่ปฏิปทาองค์หลวงปู่มั่นใน 
บัน้ปลายอาย	ุ๖๐-๗๐	ท่านยงับ�าเพญ็เพยีรภาวนาอยูต่ามป่าตามเขาอยูท่างเชยีงใหม่	 
พวกชาวเขา	อยู่บิณฑบาต	๓-๔	บ้าน	๔-๕	บ้าน	ไม่สนใจในเรื่องอาหารการขบฉัน 
มากมายนัก	เพยีงเพือ่หลกีเร้นภาวนา	ท�าไมเราไม่ดปูฏปิทาพระพทุธเจ้า	พระอรหนัต์
สาวกทั้งหลาย	 ท�าไมเราไปดูปฏิปทาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเจ้าลัทธิต่างๆ	 
เราบวชมาไม่ใช่เพื่อเป็นเจ้าลัทธิมิใช่หรือ	หรือต้องการเป็นเจ้าลัทธิ?
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	 เพราะฉะน้ันให้รู ้จักส�ารวมจิตใจของเรา	 ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเห็นไหม	 
ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่แต่เพียงล�าพัง	 โดยส่วนมากทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องที่กิจการงาน
ต่างๆ	 กลายเป็นที่เชิดชูหรือกลายเป็นสิ่งที่ดี	 เป็นเรื่องที่คิดกันว่าเป็นเรื่องที่ดี	 โดย
ส่วนมากละเลยการแสวงหาความสงบ	การแสวงหาทางพ้นทกุข์	ข้องเกีย่วแต่เร่ืองกจิที่ 
ไม่สมควรทีจ่ะเป็นเหตใุห้ไม่เกดิสมาธ	ิไม่เกดิปัญญา	เพราะฉะน้ันไม่ว่าเราจะอยูท่ีไ่หน	 
บ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่ไหนก็ตาม	ให้ดูว่าสมาธิเกิดขึ้นหรือเปล่า	หรือปัญญาเจริญขึ้นไหม	 
ถ้าไม่เจริญกใ็ห้หลกีเร้น	ให้แสวงหาสถานทีท่ีจ่ะก่อให้เกดิสมาธ	ิก่อให้เกดิสตปัิญญาขึน้	 
อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์

	 วันหน่ึงกับคนืหน่ึงชวีติมเีพยีงเท่าน้ัน	จะท�าอะไรกท็�าให้ถงึพร้อมไว้	ให้มันมหีลกั 
ของใจ	ให้มีที่พึ่งด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	มีเครื่องอยู่	ให้ตัดความกังวลเรื่องทั้งหลาย 
ออกไป	เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่เกิดประโยชน์	ไม่ต้องระลึกถึงอนาคตมากมายนัก	 
คดิได้วางแผนได้	แล้ววางไว้	ท�าเหตใุนปัจจุบนัให้ดทีีส่ดุ	การประพฤตปิฏบิตัน้ัินต้องม ี
ความอดทน	ฝืนจิตใจ	 ไม่ท�าอะไรตามอ�านาจของกิเลส	จิตของเรานั้นถ้าไม่มีสมาธิ	 
กจ็ะหลงไปตามกเิลส	คดิเสยีดายทกุสิง่ทกุอย่าง	เสยีดายแต่อารมณ์	ซึง่เป็นความรู้สกึ 
นึกคิดแค่นั้นแหละ	เราต้องสร้างบารมี	ค่อยๆ	สร้าง	และเร่งสร้างด้วย

	 พระเรามีโอกาสอันดีที่ได้มาบวชในเพศผ้ากาสาวพัสตร์	 อันเป็นธงชัยของ 
พระอรหนัต์	อย่าท�าเล่นๆ	ให้ท�าจริงๆ	อย่างน้อยศลี	ธรรมวนัิยให้ทรงตวั	สมาธทิ�าให้
เกดิให้มีขึน้ภายในดวงใจของเรา	ธรรมทีเ่ราไม่รู้ยงัมอีกีมาก	ความบริสทุธิท์ีเ่รายงัไม่ถงึ 
กย็งัมีอยู่	พงึพยายามท�าจิตใจของเราน้ันให้สะอาด	ให้บริสทุธิ	์ตามค�าสัง่สอนขององค์ 
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	และพระอรหนัต์สาวกทัง้หลาย	กข็อยตุแิต่เพยีงเท่าน้ี...
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 พระเรา ใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้าง...

	 ...ตืน่ตอนเช้าด	ีเป็นเวลาสงัด	ผู้คนเขานอนอยู	่แต่เราต้องเอาเวลาให้เป็นประโยชน์	 
ตืน่ต	ี๒	ต	ี๓	ท�าความเพยีรสงบสงัด	มนัเงียบสงบ	พกัพอสมควร	กเ็อาเวลาตอนช่วงเช้า 
ที่เคยนอนอยู่มาท�าความเพียร

	 สมัยก่อนที่เคยอยู่หนองป่าพงหรือสาขา	ก็ตีระฆังตี	๓	ให้พระลุกมาท�ากิจวัตร	
ท�าวัตร	สวดมนต์	เราก็ยังคิดเอาก�าไรเขาชั่วโมงนึง	ตื่นตี	๒	โดยส่วนมากคิดว่าจะท�า 
เกินหมู่พวกสักชั่วโมงหนึ่ง	ตื่นตี	๒	เดินจงกรม	เมื่อไปถึงนั่งสมาธิก็สงบ	เพราะเรา 
ท�าจิตให้ตืน่แล้ว	น่ังสมาธกิม็คีวามสงบเยอืกเยน็	และตอนเช้ามนัสงัด	ยิง่บางพรรษา 
ไปอยูน้่อยๆ	รูป	กย็งัไม่ต้องรวมตอนเช้า	น่ังสมาธ	ิเดนิจงกรม	ได้สะดวกตลอด	ท�าความ 
เพยีรได้ต่อเน่ือง	ทกุวนัน้ีเราสะดวกปัจจัยสีม่ากกว่าครูบาอาจารย์สมยัก่อน	เพราะฉะน้ัน 
ต้องท�าให้มากกว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อน

	 ครูบาอาจารย์สมัยก่อนมีปัจจัยสี่	จีวรก็ใช้ผ้าบังสุกุล	เพราะผ้าหายาก	ต้องเก็บ
ผ้าบังสุกุลตามป่าช้า	หาเศษผ้าต่างๆ	มาปะ	มาชุน	มาซักท�าความสะอาด	ใช้ผ้าปะๆ	 
มีความยินดีเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นแหละ	 การขบฉันก็ไม่ได้มีมากเหมือนทุกวันนี้ 
ฉันเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา	 เพื่อปฏิบัติ	 เสนาสนะก็เป็นกระต๊อบบ้าง	 กระท่อมบ้าง	
หญ้าคาบ้าง	ใบไม้ปกปิดบ้าง	เงื้อมถ�้าบ้าง	มีแคร่กางกลดบ้าง	ในถ�้า...ไม่ได้มีปกปิด
มิดชิดเหมือนทุกวันนี้	ยารักษาโรคก็บอกแล้ว	บางทีก็มียาสมุนไพรแค่นั้น	ไม่ได้ห่วง 
อะไรมาก	ท่านยงัท�าความเพยีรขนาดน้ัน	เดด็เดีย่ว	เวลาทัง้หลายเป็นเวลาท�าความเพยีร	 
ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ	ไม่มีกิจการอะไรมาก	เพราะฉะนั้นเรามีปัจจัยสี่มากกว่าท่าน	 
ต้องท�าความเพยีรมากกว่าท่าน	ปัจจัยสีเ่ยอะกว่า	ต้องท�าความเพยีรให้มากกว่า	ให้สนใจ 
การภาวนา	หดัท�าสมาธภิาวนาให้มันเคยชนิ	ให้ท�าให้ช�านาญ	ให้มนัคล่องเคยชิน	มนิีวรณ์	 
มีความง่วงก็ต้องต่อสู้	อดทน

	 บางทเีราเคยชนิกบัการท�าการงานกนัมาก	บางแห่งบางส�านักมกีารงาน	กเ็คยชนิ
กับการท�างาน	แทนทีจ่ะเคยชนิกบัการท�าสมาธภิาวนา	บางแห่งเคยชินกบักจิธรุะต่างๆ	
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ภายนอก	มกีจินิมนต์	มกิีจธรุะมาก	จิตก็ไม่ค่อยสงบ	ไม่ค่อยได้ภาวนา	ไม่ค่อยได้ท�าจิต 
ให้สงบ	อาศัยเคร่ืองอยูโ่ดยการไปกจินิมนต์	โดยการไปธรุะบ้าง	น่ีหรือผู้ด�ารงพระศาสนา 
สมณะโคดมบรมครูสมยัปัจจุบนั	เพราะฉะน้ันเอาให้ด	ีใครไม่ท�า	ไม่รักษาศลี	ไม่ท�าสมาธ ิ
ภาวนา	ก็ช่างเขา	เราท�าตวัเราให้ด	ีตนเป็นทีพ่ึง่ของตน	ต่อสูก้บักเิลสภายในใจของเรา	 
ไม่ต้องต่อสูก้บัใคร	เอาให้ชนะด้วย	แพ้สกักีค่ร้ังก็ตาม	ต้องลกุขึน้มาต่อสูใ้ห้ชนะ	วนัน้ีแพ้	 
พรุ่งนี้ต้องชนะ	พรุ่งนี้แพ้	มะรืนนี้ต้องชนะ	มะรืนแพ้	วันต่อๆ	ไปต้องเอาชนะให้ได้

	 แต่กเิลสน่ีแหลมคมจริงๆ	อย่างครูบาอาจารย์ว่า	แบบพระพทุธเจ้าท่านว่า	ถ้าเป็นตวั 
เป็นตน	กิเลสกบัจิตของเราเป็นตวัเป็นตน	เราอาย	สูก้เิลสไม่ได้เสยีส่วนมาก	แต่โชคดี	 
กิเลสเป็นเพียงสภาวธรรม	เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป	ความหลงที่ครอบง�าจิตใจ	ถ้าเป็นตัว 
เป็นตน	 ตายไม่รู้เท่าไรแล้ว	 แพ้กิเลสเสียส่วนมาก	 นี่ยังมีโอกาสแก้ตัว	 แพ้ก็ตั้งใจ 
ขึน้มาใหม่	แต่อย่าให้แพ้บ่อย	ผิดแล้วต้องจ�า	พลาดแล้วต้องจ�า	ให้เป็นประสบการณ์	
ให้เป็นบทเรียน	ต้องหาทางน็อคกิเลสให้ได้

 อยู่สวนป่าฯ เป็นอย่างไรบ้างสองรูป อยู่ภาวนาเป็นอย่างไร เงียบดีไหม

	 ...ก็ต้องหาเหตุหาผลว่า	 ท�าอย่างไรการภาวนาจึงเจริญก้าวหน้า	 อยู่สององค ์
แค่นั้นเอง	กิจวัตรประจ�าวันก็น้อย	เราก็พยายามมีสติ	ส�ารวมใจ	และภาวนาให้มาก	
ปัญหามนัมขีึน้	กต้็องมคี�าตอบในใจของเราน่ันแหละ	ถ้าเราท�าความเพยีร	เด๋ียวค�าตอบ 
มันก็ออกมาเอง	อุปสรรคที่มีในใจหรือปัญหาต่างๆ	ถ้าเราเจริญสติ	สมาธิ	ปัญญา 
มนัเกดิขึน้	ผมเคยภาวนามปัีญหา	บางทไีม่มโีอกาสถามครูบาอาจารย์	แต่ท�าความเพยีร 
ไม่หยุด	เดี๋ยวมันก็มีค�าตอบมาแก้เอง	มันก็หมดความสงสัยไปได้

	 ดังนั้น	จึงบอกว่าที่ผ่านมาจะถามครูบาอาจารย์น้อยที่สุด	น้อยที่สุดนับครั้งได้	
จนนับคร้ังได้ถามครูบาอาจารย์	โดยเฉพาะอยู่กบัองค์หลวงพ่อชาน่ี	คดิจะถามคร้ังหน่ึง 
แต่ไม่มีโอกาสได้ถาม	แล้วก็แก้ปัญหาได้	ครั้งเดียวเองอยู่กับหลวงพ่อชาที่คิดจะถาม
แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสถามท่านโดยตรง	แล้วปัญหาถูกแก้ไปได้
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	 อย่างไปพบครูบาอาจารย์ทีอ่ยากจะปรารภธรรมกบัครูบาอาจารย์	กเ็พยีรถามอยู	่ 
ถามเป็นการสนทนาธรรมแค่	๒-๓	รูป	แค่นั้น	รูปหนึ่งก็เคยถามหลวงปู่เทสก์ก่อน	 
รูปทีส่องกห็ลวงตามหาบวั	อย่างละครัง้นะ	รูปทีส่ามกห็ลวงปูห่ล้า	แค่น้ันเอง	ถามปัญหา 
ซึ่งเราก็พอรู้จักหนทางด�าเนิน	แต่ถามหลวงปู่เทสก์	ตอนนั้นไม่รู้จักว่าหนทางข้างหน้า 
จะด�าเนินอย่างไร	นี่ถามน้อยที่สุด	ซึ่งบางส�านักต้องสอบถามอารมณ์กันทุกวัน	เราก็ 
ไม่ค่อยเหน็ด้วย	แบบหลวงพ่อชาท่านว่า	จิตตวัเองท�าไมไม่รู้	คดิดไีม่ดีท�าไมไม่รู้	ท�าไม 
ต้องสอบกนัทกุวนั	ท�าไมต้องถามทกุวนั	ถามไป-มา	กเ็สยีหายทัง้อาจารย์และลกูศษิย์	 
เพราะฉะนั้นจึงว่าท�าความเพียรให้มาก	เดี๋ยวก็มีค�าตอบเอง

 อบุลเป็นอย่างไรบ้าง สขุภาพเป็นอย่างไร ดขีึน้บ้างไหม...ท�าความเพยีรมากไหมล่ะ  
อยู่นั่นน่ะ 

	 ...	ไม่มาก	รู้ว่าไม่มาก	ต้องท�าให้มาก	อยู่น้อยรูป	๒	รูปเอง	กิจการงานก็ไม่มี	 
เอาอะไรมาก	รู้ว่าน้อยต้องท�าให้มาก	ให้มากขึ้นเรื่อยๆ	จนจิตเป็นหนึ่ง	แล้วจะเกิด 
ความสงบเยือกเย็นใจ	ไม่กังวลในโลกนี้	แค่สมาธิธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นในใจก็มีความ 
ร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติ	ยิ่งสติปัญญาเกิดขึ้นก็ยิ่งสนุกในการฆ่ากิเลส	เพราะถูก
กเิลสกดทบัมามากแล้ว	ถูกกิเลสควบคุมมามากแล้ว	เมือ่สตปัิญญาเกดิขึน้	จะสนุกกบั 
การละวางกิเลสออกจากใจ	

 ใครมีอะไรอีกไหม...
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ร่องรอยค�ำสอนของพระพุทธองค์

วันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๔	ณ	พุทธสถานเขาดิน	จ.ชัยนาท

	 ในวันน้ี	 พระภิกษุ	 สามเณร	 ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันที่
พุทธสถานเขาดินแห่งนี้	เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง
พระเจดีย์ขึ้นบนสถานที่แห่งนี้	การสร้างพระเจดีย์นั้น	ก็สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งที่องค์ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน	 อัฐิธาตุของพระพุทธองค์ก็กระจาย 
ไปตามเมืองแว่นแคว้นต่างๆ	 กษัตริย์ในสมัยก่อนน้ันก็ได้ท�าเจดีย์ขึ้นเพื่อที่จะระลึก 
ถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ศาสนากเ็จริญรุ่งเรืองสบืต่อกนัมา	ในสมยัพระเจ้า
อโศกมหาราช	ท่านกไ็ด้สร้างเจดีย์ในชมพทูวปีเป็นจ�านวนมาก	กระจายไปยังทศิต่างๆ	
เพื่อที่จะสืบพระบวรพระพุทธศาสนาทางด้านวัตถุ

	 ถ้าไม่มพีระเจดีย์สบืต่อกนัมา	บางแห่งบางประเทศซึง่ไม่มีร่อยรอยประวตัศิาสตร์
ทางพทุธศาสนา	คนกไ็ม่รู้จักว่าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าน้ันท่านสอนอะไร	แต่เมือ่มี
ร่องรอยทางพุทธประวัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธกาล	เราจะเห็นว่ามีการ
สร้างเจดีย์ตามประเทศซึ่งมีพระบวรพระพุทธศาสนา	อย่างเช่นในประเทศไทยเราก็มี 
สมัยสุโขทัย	หรือสมัยอยุธยา	ก็ยังมีร่องรอยทางพุทธประวัติ	ทางประวัติศาสตร์ที่ยัง 
มร่ีองรอยพระเจดย์ีในสถานทีต่่างๆ	เมือ่เราได้เหน็สถานทีส่�าคญัทางพระพทุธศาสนา
เราทั้งหลายก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์น้ันท่านทรง
สอนอะไร	ค�าสัง่สอนของท่านน้ันท่านสอนอะไรแก่พทุธบริษัททัง้หลาย	ค�าสัง่สอนของ 
พระพุทธองค์จึงสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
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	 บางคร้ังถาวรวตัถใุนทางพระพทุธศาสนากม็คีวามส�าคญัมคีวามจ�าเป็นเหมือนกนั	 
ทีจ่ะเป็นร่องรอยทางพทุธประวตั	ิหรือทางพระพทุธศาสนา	บางประเทศทีเ่ราได้เหน็หรือ 
ได้ยิน	ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่	หรือไม่มีร่องรอยทางพระพุทธศาสนา	 
คนทัง้หลายกม็วัหลงเพลดิเพลนิแสวงหาความสขุทางโลกแสวงหาความสขุในด้านวตัถุ 
กนัโดยส่วนมาก	เมือ่แสวงหาความสขุในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	ในวตัถธุาตทุัง้หลาย	 
เขาก็ไม่รู้จักว่าทางที่จะด�าเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์	 หรือเพื่อความสุขที่แท้จริงน้ัน 
เป็นเช่นไร	 เพราะคนทั้งหลายคิดว่าความสุขในโลกน้ีคือการแสวงหาความสุขในรูป 
เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	แสวงหาความสขุในลาภ	ยศ	สรรเสริญ	แสวงหาความสขุทางด้าน 
วัตถุธาตุทั้งหลาย	

	 ความจริงความสุขทั้งหลายเหล่าน้ันเป็นเพียงความสุขเล็กๆ	 น้อยๆ	 เท่าน้ัน	 
เป็นเพียงความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจเพียงชั่วคราวเท่าน้ัน	 
เมือ่คนทัง้หลายแสวงหาความสขุทางด้านวตัถแุต่เพยีงอย่างเดยีว	กไ็ม่สามารถทีจ่ะดับ	 
ความโลภ	 ดับความโกรธ	 ดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได	้ 
เพราะฉะน้ันร่องรอยทางพระพทุธศาสนาซึง่สบืต่อกนัมาตัง้แต่ทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมา- 
สมัพทุธเจ้าท่านปรินิพพาน	กมี็การสร้างพระเจดย์ีตามสถานทีต่่างๆ	กระจายไปทัว่สบืต่อ 
กันมาจนถึงประเทศไทยนี่แหละ

	 ประเทศไทยก็เป็นประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ 
สมยัโบราณจนถงึในปัจจุบนัน้ี	กเ็พราะว่ามีร่องรอยทางด้านวตัถอุนัเป็นส่วนหน่ึงทีท่�า 
ให้คนเราทั้งหลายเม่ือมากราบสักการะพระเจดีย์	 หรือพระบรมสารีริกธาตุ	 หรือ 
พระอรหนัตธาต	ุกไ็ด้ระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ระลกึถงึพระอรหนัต์
สาวกทั้งหลายว่าพระพุทธองค์น้ันท่านทรงสั่งสอนหรือชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัท 
ทั้งหลายเช่นไร

	 พระพทุธองค์ท่านวางหลกัธรรมค�าสัง่สอนให้พทุธบริษัททัง้หลายได้รู้จักหนทาง
แห่งการประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความดับความทุกข์	 หรือเพื่อท�าให้แจ้งซึ่ง 
พระนิพพาน	หนทางไม่ได้สลบัซบัซ้อน	ไม่ได้มมีากหลายหรือหลายสิง่หลายอย่างหนทาง	 
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มหีนทางทีเ่ป็นทางสายกลาง	คอื	มชัฌมิาปฏปิทา	หนทางทีจ่ะด�าเนินไปเพือ่ท�าภพชาติ 
ให้สั้นเข้า	หรือเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

	 พระพุทธองค์ท่านได้ทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บ�าเพ็ญคุณงามความด ี
ทัง้หลายให้ถงึพร้อมด้วยการสร้างบารมีทัง้	๑๐	ประการ	บ�าเพญ็ศลีบารมี	สมาธบิารมี	 
ปัญญาบารม	ีเพือ่ทีจ่ะให้มีสตปัิญญา	ความเหน็ชอบ	ความเหน็ทีถ่กูต้องเกดิข้ึนภายใน 
จิตใจของแต่ละบคุคล	เพราะฉะน้ันถ้าพวกเราทัง้หลายไม่บ�าเพญ็บารมทีัง้	๑๐	ประการ	 
ไม่บ�าเพ็ญคุณงามความดี	ไม่รักษาศีล	ไม่ท�าสมาธิเจริญภาวนาแล้ว	เราทั้งหลายก็ไม่
สามารถที่จะมีสติปัญญา	ความเห็นชอบ	ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาได้

	 เมือ่เราไม่บ�าเพญ็บารมีบ�าเพญ็คณุงามความดทีัง้หลายทัง้ปวง	จิตใจของเราน้ัน 
ก็หลง	มีความหลง	มคีวามไม่รู้ครอบง�าจิตใจของเราอยู	่จิตใจของสรรพสตัว์ทัง้หลาย	
เมือ่บงัเกดิขึน้มา	กห็ลงยดึมัน่ถอืม่ันในอตัภาพร่างกายน้ีว่าเป็นตวัตนของเรา	หลงยดึมัน่ 
ถือม่ันในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราน้ันว่าเป็นใจของเรา สิ่งที่ใจ 
ของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี	เพราะเมื่อใจของเราหลงยึดมั่นถือมั่น 
ว่าอตัภาพร่างกายน้ีว่าเป็นตวัตนของเรา	เมือ่โรคภัยไข้เจ็บเบยีดเบยีน	จิตใจก็เป็นทกุข์	 
ความชราเบียดเบียน	 จิตใจก็เป็นทุกข์	 เมื่อร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลาย	 จิตใจก็ 
เป็นทกุข์	เพราะความหลง	เพราะความไม่รู้	ทีจิ่ตยดึมัน่ถอืมัน่ในก้อนธาตน้ีุว่าเป็นตวัตน	 
ว่าเป็นเรา	ว่าเป็นเขา	จึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร�่าไป

	 ความหลงภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน	 เม่ือใจเราหลงยึดม่ันถือมั่นใน
อารมณ์ความโลภว่าเป็นเรา	จิตใจก็เป็นทุกข์	 เมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์
ความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	ความไม่พอใจว่าเป็นเรา	จิตใจกเ็ป็นทกุข์	เม่ือใจเรา 
หลงยดึมัน่ถอืม่ันในอารมณ์ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส
ว่าเป็นเรา	 จิตใจก็เป็นทุกข์	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความทุกข์ภายใน
จิตใจของเรา	เพราะใจเรามคีวามหลงครอบง�าจิตใจของเรา	มคีวามไม่รู้ครอบง�าจิตใจ 
ของเรา
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	 การทีจ่ะท�าจิตใจของเราน้ันให้มคีวามรู้เกดิข้ึน	ให้มสีตปัิญญาเกิดข้ึน	เรากต้็อง 
บ�าเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม	 เมื่อเราบ�าเพ็ญคุณงามความดี 
ทัง้หลายทัง้ปวง	เรากจ็ะรู้จักว่าการกระท�าคณุงามความดี	การสร้างบารมีทัง้	๑๐	ประการ 
ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตามโอกาสตามเวลาที่สะดวกแก่เรา	เมื่อเราท�าคุณงามความดี 
ลงไป	ก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า	 เราก็จะมีความรู้ขึ้นมาว่า	
การท�าคุณงามความดีน้ันย่อมก่อให้เกิดความสุข	 เราก็จะขวนขวายกระท�าในสิ่งน้ัน	 
ต่างจากการกระท�าในสิง่ทีผิ่ดศลีธรรมหรือกระท�าในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง	เมือ่เรามคีวามหลง 
กระท�าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งใน
ปัจจุบันและภายภาคหน้า

	 เมื่อเรามีสติมีปัญญาที่จะแยกแยะรู้จักว่าถ้าท�าคุณงามความดีย่อมให้ผล	 คือ 
ความสขุ	ถ้าท�าความชัว่	ย่อมให้ผลคอืความทกุข์	เรากจ็ะมสีตมิคีวามฉลาดขึน้	มปัีญญา 
เกิดขึน้ทลีะเลก็ทลีะน้อย	เราก็พยายามทีจ่ะขวนขวายในการทีจ่ะบ�าเพญ็คณุงามความดี	 
บ�าเพ็ญบารมีให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 การที่จะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นนั้น	เราก็ต้องรู้จักพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีออก 
ไปจากจิตใจของเรา	 เมื่อเรารู้ว่าใจเรายึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายน้ีจึงก่อให้เกิด
ความทกุข์	เรากต้็องพยายามทีจ่ะใช้สตปัิญญาพจิารณาหาความจริงว่าร่างกายของเราน้ี 
เป็นเราจริงหรือไม่	เมือ่โรคภยัไข้เจ็บเบยีดเบยีน	เราสามารถทีจ่ะบอกให้หายป่วยได้ไหม	 
เมื่อความชราเบียดเบียน	 เราบอกให้กลับมาเป็นเด็กอีกได้ไหม	 เมื่อร่างกายน้ีแปร 
เปลีย่นไป	มคีวามเสือ่ม	มคีวามแตกสลายเป็นทีส่ดุ	เราจะบงัคบับญัชาให้ร่างกายน้ีตัง้มัน่ 
อยู่ได้ไหม

	 ถ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้	ก็แสดงว่าร่างกายนี้
ไม่ใช่จิตนี้	จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้	ท�าความรู้ให้เกิดขึ้น	ความหลงก็จะหายไปจากจิตใจ
ของเรา	แต่การทีจ่ะมสีตมิปัีญญารู้เท่าทนัความจริงได้น้ัน	เราทัง้หลายต้องบ�าเพญ็ศีล
บารมีให้เกดิขึน้ภายในจิตใจของเราให้เป็นพืน้ฐานของจิต	โดยเฉพาะพวกเราทัง้หลาย 
ซึ่งเป็นฆราวาสนั้น	โดยปกติคนที่จะดีได้นั้น	ต้องมีศีล	๕	เป็นปกติ	ถ้าภายในจิตใจ 
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ของเรานั้นยังไม่มีศีล	ยังกระท�าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง	ก็ย่อมก่อให้เกิด
ความทุกข์ในจิตใจของเรา

	 คนทัง้หลายย่อมปรารถนาความสขุด้วยกนัทัง้น้ัน	แต่ท�าไมไม่ละเหตทุีจ่ะก่อให้
เกิดความทุกข์	 เมื่อเรากระท�าเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์	 เราก็ไม่สามารถที่จะพบกับ
ความสขุได้	เพราะฉะน้ันเมือ่เราปรารถนาความสขุภายในจิตใจของเรา	เรากง็ดเว้น	หรือ 
ละเว้นการกระท�าสาเหตทุีจ่ะก่อให้เกดิความทกุข์	เมือ่เรามสีตมิปัีญญาพจิารณาให้เหน็ 
โทษของการกระท�าผิดศีลธรรม	 เราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ของการ 
รักษาศลี	ศลีกจ็ะรักษากายของเราให้สงบ	รักษาวาจาของเราให้สงบ	เพราะว่าเราไม่เอา 
กายไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น	 ไม่เอากายไปลักทรัพย์	 ไม่เอากายไปหลอกลวงข่มเหง
จิตใจผู้อืน่	ไม่เอากายไปดืม่ยาเสพตดิของมนึเมาทัง้หลายทัง้ปวง	กายกส็งบ	ไม่เอาวาจา 
ไปพูดในสิ่งที่โกหกหรือในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

	 ถ้าเรามสีตมิปัีญญาเหน็โทษเช่นน้ี	เรากรั็กษาศลีได้	ศลีกรั็กษากายของเราให้สงบ	 
รักษาวาจาของเราให้สงบ	 แต่เมื่อจิตใจเราน้ันยังไม่สงบ	 เพราะใจของเราน้ันยังมี 
ความหลง	ยงัมคีวามไม่รู้	ฟุง้ซ่านไปในอดีตบ้าง	ฟุง้ซ่านไปในอนาคตบ้าง	ปรุงแต่งไป 
สารพดัเร่ืองสารพดัอย่าง	มคีวามคดิทีเ่ป็นอกศุล	มคีวามคิดทีไ่ม่ดีเกดิข้ึน	เมือ่เรามีสต	ิ 
มีความฉลาดขึ้นบ้าง	 เราจะเห็นว่าเราไม่ปรารถนาความทุกข์ภายในจิตใจของเรา
ปรารถนาความสขุ	แต่ท�าไมภายในจิตใจของเราน้ันจึงมีความทกุข์	เมือ่เราเหน็ความทกุข์	 
เราก็ควรที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา

	 เราทั้งหลายไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปค้นคว้าหาทางให้ยากล�าบากเลย	 เพราะองค ์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ทัง้หลายได้ชีท้างบอกทางแก่พทุธบริษทั 
ทั้งหลายให้บ�าเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม	 ให้รักษาศีลเพื่อที่จะ
ควบคมุกาย	วาจา	ให้สงบ	ให้ท�าสมาธเิพือ่ทีจ่ะควบคมุจิตใจของเราน้ันให้สงบ	เม่ือเรา 
ต้องการทีจ่ะมีสตทิีจ่ะควบคุมจิตใจของเราได้	ไม่ปล่อยจิตใจของเราน้ันไปกบัอารมณ์	
อนัมคีวามโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	เราทัง้หลายต้องบ�าเพญ็สมาธบิารมี	 
ก�าหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนา	และก�าหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก	หรือ
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จะก�าหนดสตบิริกรรมภาวนาว่าพทุโธกแ็ล้วแต่	จะก�าหนดกรรมฐานบทใดบทหน่ึงกไ็ด้	 
ซึ่งถูกกับจริตของเรา	เป็นการฝึกหัดท�าสติให้ต่อเนื่อง

	 เมือ่เราท�าสตใิห้ต่อเน่ืองด้วยการก�าหนดสมาธ	ิเมือ่มโีอกาสเวลาว่างจากกจิภาระ 
ต่างๆ	ภายนอก	เรากส็�ารวมในอริิยาบถน่ังสมาธ	ิส�ารวมในอริิยาบถเดนิจงกรม	เมือ่เรา 
ฝึกหัดอบรมจิตใจของเราด้วยการท�าสติ	 ท�าสมาธิภาวนา	 ในเบื้องต้นน้ันใจของเรา 
อาจจะยงัไม่สงบ	เพราะว่าเราปล่อยจิตใจไปกบัอารมณ์มานับภพนับชาตไิม่ถ้วน	แม้ใน 
ปัจจุบันชาติ	 เราก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นอาการของจิตว่า
เป็นใจของเรา

	 เมือ่ใจของเราน้ันกับอารมณ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	เราก็ไม่สามารถทีจ่ะก�าหนด 
รู้ให้เหน็ความทกุข์ได้	ไม่สามารถทีจ่ะมีสตมิปัีญญารู้เท่าทนัอารมณ์ได้	เพราะอารมณ์ 
อนัใด	เราก็คดิว่าจิตเรากอ็นัน้ัน	ไม่สามารถทีจ่ะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้	แต่ถ้าเรา 
ฝึกหัดก�าหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหน่ึง	 ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจะยากล�าบาก
ก็ตาม	 ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอย	 ฝึดหัดอบรมจิตใจของเราด้วย 
การท�าสมาธิภาวนาอยู่เสมอ	 เมื่อใจของเรานั้นมีความสงบ	มีปีติเกิดขึ้น	มีความสุข 
เกิดขึ้น	มีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้น	เมื่อจิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิ	ก็จะก่อให้เกิด 
ก�าลังของสติหรือพลังของสติซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน	 มีสติที่ก�าหนดดูจิต	 มีสติที่จะ
ก�าหนดเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ง่าย

	 เม่ือเรามสีตมิสีมาธติัง้มัน่อยู่ในปัจจุบนั	เมือ่ตาเหน็รูป	หไูด้ยนิเสยีง	จมูกดมกลิน่	 
ลิน้สมัผัสรส	กายสมัผัสเยน็ร้อนอ่อนแขง็	ความรู้สกึจะเกดิขึน้ทีใ่จของเรา	คอืความพอใจ	 
ความไม่พอใจ	หรือความเฉยๆ	เราจะมีสติมีปัญญาเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ	 
เมื่อเรามีสติมีปัญญาที่เห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นที่ใจ	จิตของเราจะแยกจากอารมณ์ 
โดยธรรมชาต	ิเม่ือจิตเรามสีมาธเิป็นพืน้ฐาน	จิตเราจะแยกจากอารมณ์	จะเหน็อาการ
ของจิต	เห็นอาการของอารมณ์	มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา
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	 แต่ถ้าอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้น	 กระแสของจิตไหลไปกับกระแสของอารมณ์บางส่วน	 
แต่เม่ือเรามีสติมีสมาธิบ้าง	 จิตเราก็จะแยกจากอารมณ์	 เมื่อเห็นอาการของจิตอันมี 
ความโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจทัง้หลาย	สตปัิญญาจะเข้าไปพจิารณา	 
มีอุบายปัญญาเกิดขึ้นที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	 
ไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ความพอใจ	ความไม่พอใจก็ตาม	สติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยง	
แล้วกป็ล่อยวางอารมณ์น้ันออกไป	เราก็จะมสีตติัง้มัน่อยู่ในปัจจุบนั	จิตเรากจ็ะว่างจาก 
อารมณ์

	 ถ้าก�าลังของสมาธิไม่เพียงพอ	 ไม่เป็นบาทฐานแห่งสติปัญญาที่จะพิจารณาละ 
อารมณ์ออกจากใจ	เราทัง้หลายพงึก�าหนดสตอิยูก่บักรรมฐานทีเ่ราภาวนา	ไม่ต้องสนใจ 
ในอารมณ์อันนั้น	เมื่อเราก�าหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาสัก	๒-๓	นาที	หรือ	
๕	นาที	อารมณ์นั้นก็จะดับลงไปโดยก�าลังของสมาธิ

	 เมือ่จิตสงบแล้ว	อารมณ์ซึง่ไม่มเีจ้าของอนัเป็นอาการของจิตเกดิขึน้แล้วกด็บัไป
เป็นธรรมดา	 จิตเราก็จะมีสติอยู่กับปัจจุบัน	 ถึงแม้ว่าอารมณ์น้ันถูกละออกไปเพียง
ชัว่คราวก็ตาม	แต่เรามสีตมีิสมาธทิีต่ัง้มัน่อยูใ่นปัจจุบนั	เม่ือมอีารมณ์เป็นความจ�าใน 
เร่ืองอดีตซึ่งปรุงแต่งขึ้นมาอีก	 เราก็สามารถที่จะก�าหนดใช้สติปัญญาพิจารณาละ 
อารมณ์ออกจากใจของเราได้	เพราะสติสมาธิมีก�าลังมากขึ้น	สติปัญญาก็มีก�าลังที่จะ 
พิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้

	 การควบคุมกิเลสน้ัน	 เราควบคุมด้วยก�าลังแห่งศีลในเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน	 
ถ้าคนทั้งหลายซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในโลกน้ีไม่มีศีลที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบแล้ว	 ไม่ว่า 
จะมีความรู้เรียนสูงมากเท่าไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะมีต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงเท่าไรก็ตาม	
เมือ่ไม่มศีีลควบคมุ	กเิลสคอืความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เข้าครอบง�าใจ	บางคร้ัง 
มีช่องทาง	สติความฉลาดก็ไปทุจริต	เมื่อมีความโลภเกิดขึ้น	เมื่อมีความโกรธ	ความ 
ไม่พอใจเกิดขึ้น	ถ้าเรามีอ�านาจมาก	เราก็ใช้ให้คนอื่นไปท�าอันตรายร่างกายหรือชีวิต 
ของบคุคลอืน่ได้เมือ่เราไม่มศีีลควบคมุ	แต่ถ้าเรามีศลีควบคมุกายให้สงบ	ควบคุมวาจา 
ของเราให้สงบ	 เมื่อมีความโลภเกิดขึ้น	 เราก็ไม่ไปเอาของบุคคลอื่น	 คุมไว้ด้วยศีล	
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เมือ่มีความโกรธเกดิขึน้	เรากไ็ม่ท�าร้ายร่างกายของบคุคลอืน่	ไม่ท�าร้ายชวีติบคุคลอืน่	 
เพราะเรามีศีลเป็นปกติ

	 อ�านาจของศลีน้ีสามารถควบคมุกายของเราให้สงบ	ควบคมุวาจาของเราให้สงบ	 
ถึงแม้ว่าจิตใจของเราน้ันยงัมคีวามฟุง้ซ่าน	มคีวามวุน่วายใจ	เมือ่เราควบคุมอกีช้ันหน่ึง	 
ด้วยการบ�าเพญ็สมาธ	ิแม้มคีวามโลภเกดิข้ึน	เรากม็คีวามอดทนอดกลัน้ต่อความอยาก 
ของกิเลสตัณหา	ถ้าเราปรารถนาหาทรัพย์ภายนอก	เราก็แสวงหาในทางที่ถูกต้องใน 
ขอบเขตของศีลธรรม	 มีความอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการแสวงหาทรัพย์
ภายนอกด้วยความมสีตมิปัีญญา	พอใจในสิง่ทีเ่รามีอยู	่คมุไว้ด้วยศลี	และด้วยสมาธ	ิ
และด้วยปัญญา	 ก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราน้ันให้มีความสงบเยือกเย็นได้	
อารมณ์ความโกรธ	ความไม่พอใจ	กเ็ช่นเดียวกนั	เมือ่เราคุมไว้ด้วยศลีในเบือ้งต้นแล้ว 
กค็มุไว้ด้วยสมาธอิกี	มคีวามอดทน	มคีวามอดกลัน้ต่ออารมณ์ทัง้หลาย	เมือ่เราคมุไว้ 
ด้วยศีลในเบื้องต้น	คุมด้วยสมาธิในท่ามกลาง	สติปัญญาก็เข้ามาช่วยที่จะพิจารณา 
เจริญเมตตาให้อภยัซึง่กันและกัน	ละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจ 
ของเราได้

	 ศีลและสมาธิและปัญญาน้ีเป็นก�าลังอันใหญ่ที่จะขับไล่กิเลส	 คือ	 ความโลภ	
ความโกรธ	ความหลง	ออกไปจากจิตใจของเราได้	ถ้าเราไม่มีก�าลงัแห่งศลี	สมาธ	ิและ 
ปัญญา	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	กค็รอบง�าจิตใจของเรา	ให้ใจของเราน้ันตกเป็น 
ทาสของกเิลส	ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่มทีีส่ิน้สดุ	ใจของเรากต็กอยูภ่ายใต้อ�านาจของ 
กเิลส	เพราะฉะน้ันเราจะต้องสร้างสมอบรมกองทพัธรรม	กองทพัแห่งศลี	กองทพัแห่ง 
สมาธิ	กองทัพแห่งปัญญา	เพื่อขับไล่กิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเรา

	 การทีเ่ราใช้ชวีติอยูใ่นเพศฆราวาสน้ัน	โดยปกตน้ัินถ้าเราปรารถนาทีจ่ะแสวงหา 
ความสขุในชวีติของเรา	เราควรทีจ่ะรักษาศลี	๕	ให้เป็นปกต	ิถ้าเราปรารถนาทีจ่ะช�าระ 
กิเลสให้บรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเรา	 เราก็บ�าเพ็ญสมาธิบารมีอันเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยทีจ่ะก่อให้เกดิสตปัิญญาในการทีจ่ะพจิารณาละความโลภ	ละความโกรธ	ละความ 
ยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีละน้อย	 ถ้าเรา 
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ท�าเช่นน้ี	 ก็จะท�าให้จิตใจของเราน้ันมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดข้ึนทีละเล็ก 
ทีละน้อย

	 เม่ือใจเราเคยหลงยดึม่ันถอืมัน่ในอตัภาพร่างกายน้ีว่าเป็นตวัตนของเรา	เรากใ็ช้ 
สติปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าร่างกายของเราน้ีเป็นร่างกายของเราจริงหรือไม่	 
เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น	เราบังคับบัญชาไม่ได้	ก็แสดงว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ จิตนี้ 
ไม่ใช่ร่างกายน้ี เมือ่ร่างกายน้ีแปรเปลีย่นไปหรือแตกสลายไป	ใจของเรากบ็งัคบับญัชา 
ไม่ได้	 เราก็ใช้สติปัญญาของเราพิจารณาโดยแยบคายว่า	 ร่างกายของเรานี้ประกอบ 
ไปด้วยธาตดิุน	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	ประชุมกนัข้ึนมาเพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน	มคีวาม 
เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไป	และมีความแตกสลายเป็นที่สุด	สิ่งที่เราคิดว่า 
เราตาย	เป็นความหลงในจิตใจของเรา	เป็นความไม่รู้ของจิตใจของเรา	เพราะเมื่อใจ 
ของเราน้ันเกิดขึ้นมามีอัตภาพร่างกายน้ี	 ความรู้สึกภายในจิตใจของเราที่หลงยึดมั่น
ถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา	ท�าให้จิตใจของเรานั้นกลัวกับความตาย

	 ถ้าเราใช้สติปัญญาอย่างน้อยๆ	 ค่อยๆ	 พิจารณาดูว่าชีวิตของทุกคนในโลกน้ี 
ซึง่เกดิขึน้มาน้ัน	เม่ือเกดิขึน้มาแล้วมใีครไม่ตายบ้าง	จะเป็นพระพทุธเจ้า	พระอรหนัต์
สาวก	หรอืครูบาอาจารย์ทัง้หลาย	หรือกษัตริย์	หรอืคนยากจนกแ็ล้วแต่	เมือ่มคีวามเกดิ 
ขึน้มาแล้วย่อมมคีวามตาย	หรือความแตกสลายลงไปเป็นทีส่ดุ	แล้วเราทัง้หลายท�าไม 
จะต้องกลัวต่อความตายด้วย

	 ถ้าเราทัง้หลายกลวัความตายจริง	เราไม่ต้องการพบความตาย	เรากค็วรทีจ่ะหาทาง 
ที่จะไม่เกิดอีก	 เพราะถ้าเรามีความเกิดอีกไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็ตาม	 เราก็ต้องพบกับ
ความแก่	พบกบัความเจ็บไข้ได้ป่วย	และพบกบัความตาย	เมือ่เราไม่ปรารถนาทีจ่ะพบ 
กับความตาย	เราก็หาทางที่จะไม่เกิดอีกส	ิหาทางที่จะไม่เกิดอีก	ดงัเช่น	องคส์มเดจ็-
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	หรือดังเช่นพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย	เพราะฉะนั้นเราต้องท�า 
ความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ความหลงหรือความเห็นผิดภายในจิตใจของเรา
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	 การบ�าเพญ็ศีล	สมาธ	ิปัญญา	เพือ่ก่อให้เกดิสตปัิญญาความเหน็ชอบ	ความเหน็
ทีถ่กูต้องในการทีจ่ะพจิารณาร่างกายของเราน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	
ร่างกายของคนเราไม่ว่าหญิงว่าชาย	ประกอบไปด้วยธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	 
ประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่าน้ัน	 มีความเกิดข้ึนมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไป	
และมคีวามเสื่อมสลายในที่สุด	เรามคีวามรู้เช่นนี้อยู่ทุกคน	แต่เรายงัไม่มคีวามเห็นที่ 
เกิดขึน้ภายในใจของเรา	เพราะว่าเราทัง้หลายไม่มศีลี	๕	เป็นปกต	ิไม่มีสมาธเิป็นท่ามกลาง	 
สติปัญญาความเห็นชอบนี้ไม่เกิดขึ้น

	 เมือ่สตปัิญญาความเหน็ชอบไม่เกดิขึน้	เรากไ็ม่รู้จักการพจิารณากายในกาย	หรือ 
พจิารณาร่างกายน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	เมือ่เราไม่มีสต	ิไม่มปัีญญา 
ทีจ่ะพจิารณากายในกายให้ใจเราเหน็ว่าร่างกายน้ีไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	ใจเรากไ็ม่ปล่อย 
วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน	 เมื่อเราปรารถนาที่จะละความโลภ	 ละความโกรธ	 
ละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาเบาบางลงไป	เราทั้งหลายต้องตั้งใจ	มีความ
มุ่งหวังที่จะละความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา	อย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้น

	 ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นจากความโลภ	เราก็หาทางละออกไป	ถ้าความทุกข์เกิดขึ้น
จากความโกรธ	จากความอาฆาตพยาบาท	เรากห็าทางทีจ่ะใช้สตปัิญญาละออกไป	ไม่ว่า 
ความทกุข์อนัใดกแ็ล้วแต่	ไม่ได้เกดิขึน้ทีท้่องฟ้าหรือแผ่นดิน	ความทกุข์ทัง้หลายทัง้ปวง 
เกดิขึน้ทีใ่จของเรา	เมือ่ความทกุข์เกดิขึน้ทีใ่จของเรา	พงึมีสตเิฝ้าดูใจของเราให้ด	ีอย่าให้ 
จิตใจของเราน้ันมคีวามทกุข์ใจ	มคีวามไม่สบายใจ	ถ้าใจของเรามคีวามทกุข์ใจ	มคีวาม 
ไม่สบายใจ	ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ	เป็นสิ่งที่ใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่า 
เป็นใจของเรา	พงึมสีตมีิปัญญาทีจ่ะแยกจิตออกจากอารมณ์ด้วยการบ�าเพญ็ศีลบารม	ี 
บ�าเพญ็สมาธบิารม	ีเพือ่ทีจ่ะมสีตมิปัีญญาทีจ่ะก�าหนดให้รู้ถงึความทกุข์	ก�าหนดให้รู้ถงึ 
สาเหตทุีใ่ห้เกดิทกุข์	พงึก�าหนดให้รู้ถงึความดบัความทกุข์	พงึก�าหนดให้รู้ถงึข้อประพฤต ิ
ปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อที่จะดับความทุกข์
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	 พระพุทธองค์ท่านก็ทรงได้สอนชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายแล้วว่า	
ให้เราทั้งหลายบ�าเพ็ญศีลบารมี	 สมาธิบารมี	 ปัญญาบารมี	 เพื่อที่จะละความโลภ	 
ละความโกรธ	ละความทกุข์ให้สิน้ไปจากจิตใจของเรา	เมือ่เรามกี�าลงัแห่งสตปัิญญาที่
เกดิขึน้จากการบ�าเพญ็ศลีบารมี	สมาธบิารม	ีเพยีงแต่ว่าเราเอาสตมิาดอูารมณ์ภายใน 
ใจของเรา	เรากจ็ะเหน็อาการของจิต	เหน็อาการของกเิลส	ซึง่เกดิขึน้ทีใ่จของเรา	เมือ่ม ี
อารมณ์ความโลภเกดิขึน้	เรากม็สีตมีิปัญญาทีจ่ะพจิารณาเหน็ความไม่เทีย่งของอารมณ์ 
ความโลภ	หรือละความโลภออกไปจากจิตใจของเราได้	พอใจในสิง่ทีเ่รามอียู	่แสวงหา 
ทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้	 เมื่อมีความ
โกรธ	ความไม่พอใจเกดิขึน้	เรากม็สีตมิปัีญญาทีจ่ะเจริญเมตตาให้อภยัซึง่กนัและกนั	 
หาทางทีจ่ะดบัความโกรธ	ความไม่พอใจ	ให้สิน้ไปจากจิตใจของเรา	ไม่ใช่ว่าเราจะเกบ็ 
จะกักขังอารมณ์ความโกรธ	ความไม่พอใจ	ไว้ในจิตใจของเรา

	 คนทั้งหลายโดยมากชอบไปเพ่งโทษในกิริยาของบุคคลอื่น	คนนั้นก็ไม่ดี	คนนี้ 
ก็ไม่ดี	 เราชอบเห็นความไม่ดีของคนอื่น	 เราไม่ค่อยเห็นความไม่ดีภายในใจของเรา	
เพราะฉะน้ันพงึมสีตภิายในใจของเรา	ไม่ต้องสนใจในบคุคลอืน่	คนอ่ืนเขาจะดี	เขาก็ 
ได้ด	ีเขาจะไม่ด	ีเขาก็ได้สิง่ทีไ่ม่ดี	เป็นเร่ืองของคนอืน่	เร่ืองของเราน้ันต้องท�าจิตใจของ
เราน้ันให้ด	ีความคดิในใจของเราทีค่ดิว่าคนอืน่ไม่ดี	อารมณ์แค่น้ันแหละคือความคดิ 
ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นอารมณ์ของกิเลส	เป็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ	ถ้าเรามีสติเฝ้าดู 
ใจของเรา	แม้ความคิดแค่เพียงน้อยนิดที่ว่าคนนั้นไม่ดี	คนนี้ไม่ดี	 เราต้องละให้ได้	 
ตดัอารมณ์น้ันให้ได้ด้วยการมสีตมิปัีญญา	พจิารณาละอารมณ์น้ันออกจากใจของเรา	
ให้ใจเราว่างจากอารมณ์

	 ถ้าไม่มีสตปัิญญาทีจ่ะก�าหนดพจิารณาละอารมณ์ออกจากใจของเรา	กก็�าหนดสต ิ
อยูกั่บลมหายใจเข้าออก	หรือก�าหนดสตบิริกรรมภาวนาว่าพทุโธ	สกั	๒-๓	นาท	ีหรือ	 
๕	นาท	ีเด๋ียวใจของเราน้ันก็สงบเยน็	ท�าสต	ิท�าสมาธเิช่นน้ีอยูเ่สมอ	ไม่ใช่ว่าจะเกบ็กกั 
ขงัอารมณ์ความโกรธ	ความไม่พอใจเอาไว้	บางคนเกบ็กกัขังอารมณ์ความโกรธเอาไว้	 
ไม่พอใจเป็นชั่วโมง	เป็นหลายๆ	ชั่วโมง	เป็นวัน	เป็นอาทิตย์	เป็นเดือน	เก็บกักขังไว้ 
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เป็นปี	แล้วกม็าเกบ็มานึกมาคดิ	ก่อให้เกดิความทกุข์ความเร่าร้อนเผาลนภายในจิตใจ 
ของเรา	ความโกรธ	ความไม่พอใจ	คอืความทกุข์	คอืความเร่าร้อนทีเ่ผาลนภายในจิตใจ 
ของเราให้เศร้าหมอง

	 เราเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์	 แล้วเราจะเก็บความโกรธไว้ภายในใจของเราไว้
ท�าไม	พึงเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอๆ	พยายามที่จะมีสติ	มีปัญญา
พิจารณาละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราทุกๆ	 ขณะจิตที่มีอารมณ์น้ีเกิดข้ึน	 
เป้าหมายของเรา คอื ท�าลายกเิลสไม่ให้กเิลสมอี�านาจครองใจของเรา	ถ้าเรามสีตอิยูใ่น 
ปัจจุบนั	เราจะเหน็อารมณ์	อารมณ์ความโกรธเกดิขึน้	เราใช้สตปัิญญาละออกไป	ไม่ว่า 
จะมคีวามพอใจ	ความไม่พอใจ	ในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัสต่างๆ	กต็าม	สตปัิญญา 
ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลาย	มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน	มีสติ
เป็นกลาง	เป็นอุเบกขา

	 เมื่อจิตว่างจากอารมณ์	 ถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไป	 
การพจิารณาอารมณ์น้ันละออก	ปล่อยวางออกเพยีงชัว่คราวเท่าน้ัน	แต่ต้นตอของกเิลส 
ที่ก่อให้เกิดความโลภ	ความโกรธ	ความยินดีในกามทั้งหลาย	คือความหลงแห่งใจ	
ซึ่งหลงยึดมั่นถือม่ันในอัตภาพร่างกายน้ีว่าเป็นตัวตนของเรา	 เห็นร่างกายของเราว่า 
เป็นสิ่งที่สวยงาม	จึงเห็นร่างกายของคนอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม	จึงมีวัตถุสิ่งของเป็น
ของๆ	ตน	สิง่ต่างๆ	เหล่าน้ีกลบักลายก่อให้เกดิความโลภ	ความโกรธ	ความหลงเกดิข้ึน 
ภายในจิตใจของเรา

	 ถ้าเราปรารถนาทีจ่ะละกเิลสให้บรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเรา	หรือท�าให้สิน้ 
ไปจากจิตใจของเรา	เราต้องทวนกระแสของจิต	ทวนกระแสของกิเลส	เข้ามาค้นคว้า 
หาความจริงว่า	สิ่งที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรานั้น
เป็นเราจริงหรือไม่	ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณา	จะพิจารณา	ผม	ขน	เล็บ	
ฟัน	หนัง	หรืออาการ	๓๒	หรือพจิารณาส่วนใดส่วนหน่ึงในเร่ืองร่างกายน้ีกไ็ด้	หรือจะ
พจิารณาอสภุกรรมฐาน	หรือจะพจิารณาธาตกุรรมฐาน	พจิารณาให้อยูใ่นเร่ืองร่างกาย 
ของเรานี้แหละ	พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้
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	 ถ้าสตปัิญญายกร่างกายของเราขึน้มาพจิารณาด้วยก�าลงัของสมาธอินัเป็นพืน้ฐาน 
ของจิต	 มีก�าลังของสมาธิส่งเสริมแฝงอยู่ในสติปัญญา	 เมื่อเรายกร่างกายน้ีข้ึนมา 
พจิารณา	กจ็ะเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	เหน็ความเป็นปฏกิลู	เหน็ความเสือ่ม	 
ความไม่เทีย่งของกายน้ี	สตปัิญญาน้ันต้องพจิารณากายในกายน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง 
ความไม่ใช่ตวัตน	ในเบือ้งต้นน้ัน	เมือ่เหน็คร้ังแรกๆ	อาจจะเกดิความสลดสงัเวช	เกดิปีติ 
เกิดขึ้น	และจิตวางการพิจารณาเข้าสู่ความสงบของจิต	เรียกว่า	สมาธิอบรมปัญญา 
และปัญญาก็อบรมสมาธใิห้เกดิขึน้	เมือ่จิตออกจากก�าลงัของความสงบ	อยูใ่นอริิยาบถ
ทั่วไปก็ตาม	เราจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน	จิตอาจจะเป็นหนึ่ง	เป็นเอกัคคตารมณ์	
เป็นเอกัคคตาจิต	เมื่อตาเห็นรูป	หูได้ยินเสียง	จมูกดมกลิ่น	ลิ้นสัมผัสรส	กายสัมผัส 
เยน็ร้อนอ่อนแข็ง	เราจะรู้สกึว่าจิตของเราน้ันไม่กระเพือ่ม	หรือไม่หวัน่ไหวด้วยอารมณ์
ทั้งหลาย	เพราะเรามีสติ	มีสมาธิเป็นหนึ่งจากการพิจารณากายในกายเข้าสู่ความสงบ	
เราก็จะรู้จักว่าทางด�าเนินศีล	สมาธิ	ปัญญา	นี้	จะเป็นเหตุปัจจัยเพื่อที่จะละกิเลสได้
แน่นอน

	 มรรคปฏิปทาเร่ิมด�าเนินจากการบ�าเพ็ญศีลเป็นพื้นฐาน	 บ�าเพ็ญสมาธิเป็น
ท่ามกลาง	สติปัญญาจึงจะเกิดขึ้น	บุคคลใดถ้าทรงศีล	๕	ให้เป็นปกติ	หรือศีล	๑๐	 
เป็นปกต	ิหรือศลี	๒๒๗	เป็นปกต	ิบ�าเพญ็ศลีเป็นพืน้ฐาน	บ�าเพญ็สมาธเิป็นท่ามกลาง	
มีจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตารมณ์	เอกัคคตาจิต	ทรงจิตอยู่ในปัจจุบัน	มีสติมีปัญญา 
ทีจ่ะเหน็จิตเหน็อารมณ์ซึง่เกิดข้ึนทีใ่จ	กเ็ชือ่ได้ว่าอริยมรรคของโสดามรรคเร่ิมด�าเนิน	
เร่ิมท�างาน	เพราะศลีทรงตวั	สมาธทิรงตวั	สตปัิญญากแ็คล่วคล่องช�านาญ	ช�านาญใน 
การที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์	มีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์

	 สติปัญญาซึง่พจิารณาเหน็ความไม่เทีย่งของรูป	รส	กลิน่	เสยีง	สมัผัส	กจ็ะปล่อย
วางความยดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณ์ทัง้หลายได้	เมือ่จิตว่างจากอารมณ์	กย็กร่างกายของเรา 
ขึน้มาพจิารณา	ไม่ใช่ว่าจะพจิารณาคร้ังหน่ึงแล้วจะหยดุพจิารณา	เมือ่มีก�าลงัของสมาธิ 
เกือ้หนุนพอเป็นบาทฐานแห่งการพจิารณา	กใ็ช้สตปัิญญาพจิารณากายในกายน้ีแหละ	 
ในเบือ้งต้นน้ันอาจจะพจิารณามรณานุสตกิรรมฐานว่า	ร่างกายน้ีไม่ใช่จิตน้ี	จิตน้ีไม่ใช่
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ร่างกายนี้	ร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแตกสลายในที่สุด	พิจารณาเพียง 
แค่น้ีก็สามารถทีจ่ะท�าให้จิตน้ันรู้ธรรมเหน็ธรรมได้	ถ้าจิตยอมรับ	ถ้าจิตเช่ือว่าร่างกายน้ี 
ไม่ใช่จิตน้ี	หรือพจิารณาอาการ	๓๒	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	ให้มสีตปัิญญายกร่างกาย 
ของเราขึ้นมาพิจารณา

	 ถ้าสตปัิญญาซึง่ยกร่างกายของเราขึน้มาพจิารณาให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ 
ตวัตนของกายน้ี	ถ้าใจเราเหน็ขึน้ทีใ่จของเรา	เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของกาย 
น้ีโดยชัดเจน	 ใจของเราน้ันก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดม่ันถือม่ันในกายตนได	้ 
เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน	จิตใจก็ไม่หวั่นไหว	เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไป	ร่างกาย 
จะแตกสลาย	จิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว	เพราะใจนี้เห็นแตกก่อนแตก	เห็นตายก่อนตาย	 
ใจของเราจะปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ในกายตนได้ส่วน	๑	จาก	๓	ส่วน	กเิลสอย่าง 
หยาบจะถกูช�าระออกไป	ใจของเราน้ันจะมีความเหน็ชอบ	มคีวามเหน็ถกูต้อง	ทีถ่กูต้อง 
เกิดขึ้นมา	 รู้จักว่าการพิจารณากายในกายน้ีจะเป็นหนทางที่จะด�าเนินจิตไปเพื่อ
อริยมรรคอริยผลในเบื้องต้น	 และเป็นเหตุที่จะด�าเนินไปในมรรคซึ่งละเอียดขึ้นไป 
มคีวามเชือ่มัน่ว่าการบ�าเพ็ญศีล	สมาธ	ิปัญญา	เป็นเหตเุป็นปัจจัยเพือ่ทีจ่ะละกเิลสให้ 
บรรเทาเบาบางลงไป	หรือท�าให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้

	 เมื่อเราเห็นว่าสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายน้ีสามารถที่จะท�าความโลภให้
บรรเทาเบาบางลงไป	สามารถทีจ่ะละความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิน้ไปจากใจของเรา	 
ถึงแม้ว่าจะมีความโกรธ	ความไม่พอใจบ้างก็ตาม	แต่สติปัญญาเราจะเห็นว่าอารมณ์
ต่างๆ	เบาบางลงไป	ไม่ว่าจะมคีวามพอใจ	ความไม่พอใจในรปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส
ต่างๆ	กต็าม	ใจของเราน้ันกจ็ะรู้จักว่าอารมณ์ทัง้หลายบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเรา	 
มอีารมณ์ความโกรธ	ความไม่พอใจ	เกดิข้ึน	สตปัิญญากส็ามารถทีจ่ะพจิารณาได้ง่าย	
ละอารมณ์ออกจากจิตใจได้ง่าย	เมือ่จิตว่างจากอารมณ์	เรากม็าพจิารณากายในกายที่
ละเอียดขึ้นไป	จะพิจารณาอาการ	๓๒	หรือสติปัญญาซึ่งช�านาญในการพิจารณากาย
ในกายแล้ว	ก็อาจจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ได้
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	 บางคนท�าสมาธเิมือ่จิตสงบ	ไม่มนิีมติ	บางคนท�าสมาธจิิตสงบ	มนิีมติอสภุกรรมฐาน 
เกดิขึน้	จะเป็นนิมติอสภุะภายนอกก็ตาม	คอืรูปภายนอก	หรือเป็นนิมติอสภุะภายใน
กต็าม	คอืนิมิตอสภุะในกายตน	เราก็สามารถทีจ่ะยกนิมติอนัน้ันขึน้มาพจิารณาให้เหน็ 
ความไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตนของสภาวะของอสุภกรรมฐานได้	 สติปัญญาซึ่ง 
พจิารณาโดยแยบคายอยูเ่สมอ	กจ็ะค่อยๆ	ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายตนออก
ไปทลีะเลก็ทลีะน้อย	การเจริญศลี	สมาธ	ิปัญญา	กท็รงตวั	ศลีกท็รงตวั	สมาธกิท็รงตวั 
ละเอียดขึ้น	สติปัญญาก็ละเอียดขึ้น

	 อารมณ์ของกิเลสเมื่อละเอียดขึ้นก็ตาม	 สติปัญญาก็จะเห็นอารมณ์ของกิเลสที่ 
ละเอียดนั้น	สามารถพิจารณาละความโลภ	ละความโกรธ	ให้บรรเทาเบาบางลงไปได้	
ท�าจิตให้ว่างจากอารมณ์ได้	แม้จะพิจารณากายในกายตน	จะพิจารณาอสุภกรรมฐาน	 
หรือพจิารณาส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย	สตปัิญญากจ็ะพจิารณาเหน็ได้ชัด	สามารถ
ที่จะปล่อยวางความยึดม่ันถือมั่นในกายตนได้	 แม้ในเบื้องต้นพิจารณาปล่อยวาง 
เพียงชั่วคราวก็ตาม	 แต่เม่ือเราอยู่ในอิริยาบถทั่วไป	 ไม่ว่าตาเห็นรูป	 หูได้ยินเสียง	 
จมูกดมกลิ่น	 ลิ้นสัมผัสรส	 กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง	 ความรู้สึกความพอใจ	 
ความไม่พอใจ	หรือความรู้สึกเฉยๆ	ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป	เกิดขึ้นไม่นานก็ดับไป	
สติปัญญาก็จะระงับอารมณ์ก็จะดับไปได้ง่าย

	 การพจิารณากายในกายตนน้ัน	ไม่ใช่พจิารณาไม่กีค่ร้ังกจ็ะหยดุ	ไม่ใช่พจิารณา	
๑๐๐	คร้ังหยดุ	หรือหลายร้อยคร้ังหยดุ	พจิารณาจนจิตอิม่จิตพอ	พจิารณากายในกายน้ี	 
ถ้าจิตเตม็รอบของการพจิารณากายในส่วนกายทีล่ะเอยีดขึน้มา	ถ้าจิตเหน็ชดัประจักษ์ 
ขึ้นที่ใจ	ก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่	๒	ความโลภก็บรรเทา
เบาบางลงไป	ความโกรธก็บรรเทาเบาบางลงไป	ความหลงในกายตนกบ็รรเทาเบาบาง
ลงไป	 เมื่อเราเห็นเช่นน้ีว่าการบ�าเพ็ญศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เป็นหนทางที่จะท�าให้ละ 
ความโลภ	ความโกรธ	ความยนิดใีนกามทัง้หลายให้บรรเทาเบาบางลงไป	เรากม็คีวาม
เช่ือม่ันหนักแน่นลงไปว่า	ถ้าเราพจิารณากายในกายส่วนละเอยีดไปแล้ว	เรากส็ามารถ
ที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้



217

	 เม่ือความเชือ่มัน่เช่นน้ีอยูภ่ายในใจของเรา	เรากจ็ะมคีวามมัน่คงในศลีเป็นปกต	ิ 
บ�าเพ็ญสมาธิให้ละเอียดขึ้น	 สมาธิก็จะละเอียดขึ้นไป	 สติปัญญาก็ละเอียดขึ้นไป	 
ตาเหน็รูป	หไูด้ยิน	เสยีงกระทบอารมณ์	อารมณ์เกดิขึน้มาไม่นาน	สตปัิญญาเหน็ความ
เกิดดับของอารมณ์	หรืออารมณ์นั้นไม่ดับ	สติปัญญาก็จะพิจารณาละออกไปได้โดย
ไม่ยาก	เพราะสตปัิญญามีความช�านาญในการพจิารณาอารมณ์ด้วยความแคล่วคล่อง	
ด้วยความช�านาญ	เพราะสต	ิสมาธ	ิตัง้อยูใ่นปัจจุบนั	อารมณ์เกดิขึน้ก็ไม่สามารถทีจ่ะหนี 
ไปไหนได้	สติปัญญาก็จะพิจารณาท�าลายหรือละอารมณ์ออกไปจากใจได้

	 เมื่อจิตว่างจากอารมณ์	 ก็พิจารณากายในกายส่วนละเอียด	 จะพิจารณา
อสุภกรรมฐานก็ตาม	 จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตาม	 สติปัญญาพิจารณาค้นคว้า
ละเอียดขึ้นไปจนจิตเข้าไปสู่ความว่าง	พิจารณากายในกาย	ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมา	 
จิตก็จะไหลไปสู่ธาตุกรรมฐาน	เข้าไปสู่ความว่าง	เข้าไปสู่ความว่างอยู่ซ�้าๆ	ซากๆ	จน 
สติปัญญาพิจารณาจนรอบรู้ในเรื่องของกายเมื่อใด	ถ้าอินทรีย์บารมีเต็มรอบของการ
บ�าเพ็ญศีล	สมาธิ	ปัญญา	การพิจารณากายในกายก็เต็มรอบ

	 สติปัญญาซึ่งยกกายในกายขึ้นมาพิจารณา	 จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ตาม	 
ธาตกุรรมฐานกต็าม	ให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	จิตน้ันจะปล่อยวางความ 
ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเข้าไปสู่ความว่าง	เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน	 
เข้าไปสู่ความว่างอยู่บ่อยๆ	จนสติปัญญารู้ทั่วถึงทั้งกายที่เป็นอดีต	กายที่เป็นอนาคต 
จะแปรเปลีย่นไป	หรือกายในกายปัจจุบนั	สตปัิญญากจ็ะเหน็ว่ากายน้ีทัง้ก้อนประกอบ 
ไปด้วยธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุลม	 ธาตุไฟ	 มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อม	 
มีความแตกสลายเป็นที่สุด	สติซึ่งเห็นกายในกายก็จะเห็นสักแต่ว่าเห็น

	 การพจิารณาทีเ่ตม็รอบของการพจิารณากายในกาย	เมือ่เหน็ชดัประจักษ์ขึน้ทีใ่จ	 
กจ็ะหยดุการพจิารณา	หยดุการพจิารณาของกายในกายตวัเอง	หยดุการพจิารณากายใน 
กายของบคุคลอืน่	วตัถธุาตทุัง้หลายยิง่เป็นเร่ืองเลก็	เพราะวตัถธุาตทุัง้หลายประกอบไป 
ด้วยธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	ทีไ่ม่มีวญิญาณครอง	จิตน้ันกจ็ะปล่อยวางความ 
ยดึม่ันถอืม่ันในกายตน	ในกายของบคุคลอืน่	ในวตัถธุาตทุัง้หลาย	ความโลภกดั็บลงไป	 
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ความโกรธกด็บัลงไป	ความยนิดใีนกามทัง้หลายกด็บัไป	จิตกว่็างจากความยดึมัน่ถอืม่ัน 
ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง	เห็นก็สักแต่ว่าเห็น	ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน	จิตนั้นไม่ติดอยู่ใน
ลาภสักการะทั้งหลาย	ไม่ติดอยู่ในลาภ	ยศ	สรรเสริญ	ไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลาย	
มองโลกให้เป็นของว่าง

	 โลกทัง้หลายทัง้ปวง	ไม่ว่าแผ่นดนิน้ีจะเป็นทองค�าทัง้หมด	แผ่นดนิน้ีจะเป็นเพชร
ทัง้หมด	กส็กัแต่ว่าก้อนกรวด	ก้อนดิน	ก้อนหนิ	ไปตามธรรมชาต	ิไม่เป็นสิง่มีค่าขึน้ใน 
จิตใจของบุคคลนั้น	แต่จิตนั้นก็ยังหลง	ยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งยึดมั่นถือมั่น 
ในจิตในปัจจุบนัว่าเป็นตวัจิต	ถงึแม้ว่าสตปัิญญายงัไม่แยบคายพอ	ยงัไม่ละเอยีดพอ	 
ก็ยังไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียด	ก็จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิต

	 สตปัิญญาถ้าไม่ละเอยีดแล้ว	กไ็ม่สามารถทีจ่ะเหน็กเิลสส่วนละเอยีดได้	เพราะ
มองไปไหนกว่็างหมด	จิตไม่ตดิอยูใ่นความโลภ	ความโกรธ	ความยนิดีในกามทัง้หลาย	 
จิตว่าง	แต่จิตน้ันยงัไม่ว่างจากการยดึมัน่ถอืมัน่ในจิตซึง่เป็นกเิลสส่วนละเอยีด	เพราะ 
จิตดวงนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความจ�าได้หมายรู้ทั้งหลายว่าเป็นจิต	มีความหลง
ยดึมัน่ถอืม่ันในเวทนา	ความสขุ	ความทกุข์	หรือความเฉยๆ	โดยมากมักเป็นความสขุ	 
เป็นอารมณ	์ ซึ่งเป็นกุศลส่วนละเอียด	 หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดความปรุงแต่ง 
ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวจิต

	 การรับรูท้ัง้หลายทัง้ปวง	จิตดวงน้ีก็จะยดึมัน่ถือมัน่ว่าเป็นตวัจิต	ยดึในปัจจุบนัธรรม 
น่ีแหละเป็นตวัจิต	ท่านผู้รู้จึงบอกว่าให้ละสิง่ทีเ่ป็นอดตี	ละสิง่ทีเ่ป็นอนาคต	แม้ปัจจุบนั 
กต้็องละ	ให้จิตถอยออกมา	ถอยออกมาหลงัสิง่ทีคิ่ดว่าเป็นผู้รู้	เพราะผู้รู้ตรงน้ีเป็นผู้รู้ 
ทีส่ะอาด	แต่ยังไม่เป็นผู้รู้ทีบ่ริสทุธิ	์ยงัประกอบด้วยความหลงส่วนละเอยีด	เม่ือจิตใจ 
ไม่มสีตปัิญญาแยบคาย	กจ็ะหลงยดึมัน่ถอืมัน่ในปัจจุบนัธรรมว่าเป็นตวัจิต	ถ้าร่างกาย 
แตกดบั	ภพนรกกไ็ม่ม	ีเปรต	อสรุกาย	สตัว์เดรัจฉาน	กไ็ม่ม	ีมนุษย์ไม่มทีีอ่ยู	่เทวดา
ทุกชั้นไม่มีที่อยู่	พรหมเบื้องต้น	เบื้องสูง	เบื้องกลาง	ไม่มีที่อยู่	เมื่อร่างกายแตกดับ
จิตประเภทนี้ต้องไปอยู่สุทธาวาสพรหม	ซึ่งเป็นส่วนของจิตที่ละเอียดที่ไม่มีหลักของ
กายที่ต้องมาบังเกิด
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	 เมือ่จิตถ้าร่างกายแตกดับ	กต้็องไปอยูใ่นสทุธาวาสพรหม	แต่บางท่านบ�าเพญ็ศีล	 
สมาธ	ิปัญญา	ด้วยความอดทนด้วยความเพียรไม่ท้อถอย	กส็ามารถทีจ่ะให้มสีต	ิมปัีญญา 
เกิดขึน้	รู้เท่าทนักเิลสส่วนละเอยีดได้ว่า	แม้เวทนาความสขุส่วนละเอยีด	กเ็ป็นสกัแต่ 
ว่าเวทนา	มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา	ความจ�าได้หมายรู้	ก็สักแต่ 
ว่าเป็นอาการของจิต	มคีวามเกดิขึน้แล้วกด็บัไปเป็นธรรมดา	การรับรู้ต่างๆ	กส็กัแต่ว่า 
เป็นอาการของจิต	 เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา	 สติปัญญาที่ละเอียดก็จะเห็น 
แม้สงัขารการปรุงแต่งของจิตซึง่จิตคดิว่าเป็นตวัจิตน้ัน	กไ็ม่ใช่จิต	สิง่ทีค่ดิว่าเป็นจิตน้ัน 
ก็ไม่ใช่จิต สิง่ทีไ่ม่คดิน่ันแหละจึงเป็นจิต	เราทัง้หลายกไ็ม่ทราบความจริงว่า	ไอ้ความ 
นึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งใจเราหลงคิดว่าเป็นใจของเรา	 ตัวน้ันแหละเป็นอวิชชาคือ
ความหลง

	 ความหลงของจิตซึง่ไม่กล้าทีจ่ะท�าลาย	ไม่กล้าทีจ่ะพจิารณาท�าลายสงัขารของจิต	 
สังขารความนึกคิดปรุงแต่งของจิต	นั่นแหละเป็นอวิชชา	ความหลง	ความไม่รู้ส่วน
ละเอียด	ซึ่งสติปัญญาถ้าไม่แยบคายก็ไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ 
ตัวตนของสังขารอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดภพชาติ	ที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ที่นั่นคือภพ
คอืชาต ิครูบาอาจารย์ทัง้หลายท่านได้กล่าวไว้	ทีไ่หนมจุีดมต่ีอมแห่งผู้รู้	ทีน่ั่นแหละคอื
ภพคือชาต	ิสิง่ทีเ่ราคดิว่าเป็นผู้รู้	กเ็ป็นผู้รู้ด้วยความหลงส่วนละเอยีด	สิง่ทีเ่ราจะรูจั้ก	 
เราต้องถอยออกมาก้าวหน่ึง	ให้ดูว่าอะไรอยูห่ลงัผู้รู้	ผู้รู้ทีย่งัมกีเิลส	คอืยงัมีความยดึมัน่ 
ถือมั่นในเวทนาของจิต	ในสัญญาของจิต	ในสังขารของจิต	ในวิญญาณของจิต	ผู้รู้ 
ทัง้หลายเหล่าน้ัน	คอืภพ	คอืชาต	ิยงัมีภพมชีาต	ิมจุีดมต่ีอมแห่งผู้รู้	เพราะฉะน้ันท่านจึง 
ให้มีสติมีปัญญาที่ละเอียดโดยบ�าเพ็ญศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 สติปัญญาละเอียดเข้าไป 
ก็พิจารณาท�าลาย

	 ท�าลายอะไร	ท�าลายใจเจ้าของ	ไม่ได้ท�าลายกเิลสทีไ่หน เพราะใจเป็นกเิลสทัง้ดวง 
ก็ต้องท�าลายใจเจ้าของให้เห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของใจนี้ จิตจึงจะเป็น 
อสิระ จึงจะเข้าไปสูค่วามว่างโดยสมบรูณ์	เป็นธรรมชาตขิองจิต	ทีค่รูบาอาจารย์กล่าว 
ไว้ว่า	สภาวธรรมคอืธรรมชาตขิองจิตซึง่ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในรูป	ในเวทนา	 
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ในสัญญา	ในสังขาร	ในวิญญาณ	เห็นความไม่เที่ยงของรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	 
วญิญาณ	เหน็ความไม่ใช่ตวัตนของรูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ว่าสิง่ทัง้หลาย 
ทั้งปวงเป็นแต่เพียงสภาวธรรม	มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา

	 ถ้าผู้ใดบ�าเพญ็ศีล	สมาธ	ิปัญญา	กส็ามารถทีจ่ะด�าเนินจิตไปเพือ่ทีจ่ะดับความโลภ	 
ดับความโกรธ	ดับความทุกข์	ให้สิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นได้	พระพุทธองค์จึง 
ทรงตรัสไว้ว่า	สขุอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่ม	ีคอืใจดวงน้ีซึง่สงบจากกเิลส	คอืความโลภ	 
ความโกรธ	ความทกุข์ทัง้หลายทัง้ปวงซึง่สิน้ไปจากดวงใจ	จิตก็เป็นจิตทีบ่ริสทุธิข้ึ์นมา	 
เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์

	 เพราะฉะน้ันพวกเราทัง้หลายซึง่มศีรัทธาในพระบวรพระพทุธศาสนา	เมือ่ได้ยนิว่า 
จะมข่ีาวการบญุการกศุลในทีต่่างๆ	เรากบ็�าเพญ็บารมบี�าเพญ็คณุงามความดตีามรอย 
ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	สร้างบารมทีัง้	๑๐	ประการ	บ�าเพญ็คณุงามความดี	 
พระพทุธเจ้าทกุๆ	พระองค์	พระอรหนัต์สาวกทกุๆ	พระองค์	ท่านต้องบ�าเพญ็บารมทีัง้	 
๑๐	ประการ	บ�าเพ็ญศีล	สมาธิ	ปัญญา	จึงสามารถที่จะท�าจิตให้บริสุทธิ์ได้

	 เราทัง้หลายเมือ่เราปรารถนาความสขุทีแ่ท้จริง	พงึละเว้นเหต	ุการกระท�าเหตทุีก่่อ 
ให้เกดิความทกุข์	ให้มีสจัจะภายในใจของเรา	ให้มีศลีบารมีภายในใจของเรา	ให้บ�าเพญ็ 
แต่คุณงามความดีไปจนตลอดชีวิตของเรา	อย่าไปกระท�าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม	อย่าไป 
กระท�าสาเหตทุีจ่ะก่อให้เกดิความทกุข์	เพราะการกระท�าสิง่ทีก่่อให้เกดิความทกุข์ย่อม 
ได้รบัความทกุข์ทัง้ในปัจจุบนัและภายภาคหน้า	เพราะฉะน้ันเราทัง้หลายเมือ่เรามุง่หวงั 
ความสุขที่แท้จริง	 พึงประพฤติปฏิบัติเจริญรอยตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ใน 
การทีจ่ะบ�าเพญ็คณุงามความดทีัง้หลายทัง้ปวงให้ถงึพร้อม	บ�าเพญ็ศลี	๕	ให้เป็นปกต	ิ 
มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง	ก็รักษาศีล	๘

	 เมือ่มโีอกาส	มเีวลา	กส็�ารวมอิริยาบถน่ังสมาธ	ิเดินจงกรม	อยูใ่นอริิยาบถโดยทัว่ไป	 
พงึมสีตติามรักษาจิตของตน	มสีตกิ�ากบัจิตใจเราไปตลอดทกุๆ	อริิยาบถ	ไม่ว่ายนื	เดิน	 
น่ัง	นอน	หรือท�ากจิการงานอะไรกแ็ล้วแต่	มสีตกิ�ากบัจิตใจเราไปตลอด	มสีต	ิมปัีญญา 
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ทีจ่ะดูแลรักษาจิตใจของเรา	กลัน่กรองสิง่ทีไ่ม่ดีออกจากจิตใจของเรา	ถ้าเราทัง้หลาย
ประพฤตปิฏิบตัพิฒันาจิตใจของเราไปเช่นน้ี	กจ็ะท�าให้จิตใจของเราน้ันมคีวามสะอาด
มีความบริสุทธิ์ยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 เพราะฉะน้ันในวนัน้ีพวกเราทัง้หลายกไ็ด้ร่วมกนัมาทัง้พระภกิษ	ุสามเณร	มาจาก 
ทศิทัง้	๔	มาร่วมกนั	ณ	พทุธสถานเขาดนิแห่งน้ี	ซึง่ท่านอาจารย์หมก็ูได้ด�าริทีจ่ะสร้าง 
พระเจดีย์ขึ้นบนยอดเขาแห่งน้ีเพื่อที่จะพาญาติโยมทั้งหลายได้บ�าเพ็ญทานบารมี	 
ได้บ�าเพญ็บญุกศุลทัง้หลายทัง้ปวง	เป็นการสร้างบารมี	แม้ภายนอกกต็าม	แต่กจ็ะเป็น 
เหตเุป็นปัจจัยทีพ่วกเราทัง้หลายกจ็ะได้สร้างคุณงามความดี	แล้วกจ็ะได้พฒันาเพือ่ที ่
จะได้รักษาศลี	ท�าสมาธ	ิเจริญภาวนาในกาลต่อไป	เพราะฉะน้ันการทีพ่วกเราทัง้หลาย 
ได้มีความมุ่งหวังในการท�าความดี	 ก็จึงพยายามที่จะกระท�าความดีให้เกิดข้ึนที่ใจ 
ของเรา

	 เราทัง้หลายซึง่มาในทศิทัง้	๔	ก็เช่นเดียวกนั	อนัน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นทีจ่ะมกีารสร้าง
พระเจดีย์ขึ้น	ณ	สถานที่แห่งนี้	เพื่อที่จะกระจายพระบรมสารีริกธาตุไปยังส่วนต่างๆ	 
ของโลกน้ี	 ก็ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นน้ันเราก็ไม่ค่อยได้คิดถึงด้านวัตถุเท่าไร	 เพราะว่า 
อยากจะให้พระเณรญาติโยมนั้นบ�าเพ็ญภาวนา	เพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งส�าคัญ	แต่เมื่อ
พระอาจารย์หมูปรารภที่จะกระท�าขึ้นมา	ก็ท�าไปตามสบาย	ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ก�าลัง 
วัตถุธาตทุัง้หลาย	มาประกอบคุณงามความดีทัง้หลายทัง้ปวง	เมือ่ท�าความดีแล้วกย่็อม 
เป็นเหตทุีก่่อให้เกดิความสขุทัง้ในปัจจุบนัและภายภาคหน้า	การสร้างคุณงามความด	ี 
ก็เป็นบารมีอันหน่ึงที่จะสร้างก�าลังใจของเราน้ันให้มีก�าลังใจที่เด็ดเด่ียว	 มีก�าลังใจที่ 
เข้มแขง็	ในการทีล่ะความโลภ	ละความโกรธ	ละความทกุข์	ให้สิน้ไปจากจิตใจของเรา	

	 ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพอสมควร	ก็ขอยุติเพียงเท่านี้
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ก�ำลังแห่งศีล สมำธิ ปัญญำ

วันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ณ	เมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

	 ภายในจิตวิญญาณของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้น	มีความหลงมีความไม่รู้ครอบง�า
จิตใจของเรามานับภพนับชาตไิม่ถ้วน	ถ้าไม่มอีงค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบงัเกดิ
ขึ้นมาแล้ว	 เราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักหนทางแห่งการด�าเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริง 
หรือเพื่อความพ้นทุกข์	พระพุทธองค์ท่านได้ทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย	ได้ชี้ 
ทางบอกทางให้พวกเราทั้งหลายได้รู้จักหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อ 
ความสขุทีแ่ท้จริง	บรรดาพระพทุธเจ้าทีล่่วงไปแล้วก็ด	ีทีย่งัไม่มาถงึกด็	ีทกุๆ	พระองค์น้ัน 
ต้องมาตรัสรู้ในภพภมูขิองมนุษย์	ไม่มพีระพทุธเจ้าพระองค์ใดทีจ่ะตรัสรู้ในภพภูมขิอง 
นรก	เปรต	อสรุกาย	สตัว์เดรัจฉาน	เทวดาหรือพรหม	เพราะฉะน้ันจึงถอืได้ว่าภพภมูิ 
ของมนุษย์น้ีเป็นภพภมิูทีเ่ลศิทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ	เราทัง้หลายเม่ือเกดิขึน้มาแล้ว	เราสามารถ 
ทีจ่ะพฒันาจิตใจของเราน้ันให้มคีวามบริสทุธิด์ัง่เช่นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
และพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้

	 จิตวิญญาณของเราซึ่งมีความหลงความไม่รู้ครอบง�าจิตใจของเรามานับภพ 
นับชาตไิม่ถ้วน	ท�าให้จิตใจของเราน้ันตกเป็นทาสของกเิลส	ตกเป็นทาสของความโลภ	 
ความโกรธ	ความหลง	ครอบง�าจิตใจของเรา	เราจะท�าอย่างไรจึงจะท�าให้จิตใจของเราน้ัน 
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส	 ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง	 เม่ือกิเลสคือ 
ความโลภครอบง�าใจของเรา	เม่ือกเิลสคือความโกรธ	ความไม่พอใจ	ครอบง�าจิตใจของเรา	 
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หรือความยินดีในกามทั้งหลายครอบง�าจิตใจของเรา	เราก็คิด	พูด	หรือกระท�าอะไร 
ตามอ�านาจของกิเลส	เพราะขาดสติปัญญาที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเรา	จิตของเรา 
ไม่มีสตไิม่มปัีญญาทีจ่ะต่อสูกั้บกเิลสภายในใจของเรา	ภายใต้จิตใจดวงเดยีวน้ีแหละ
เปลี่ยนไปได้สารพัดอย่าง

	 ถ้าเรามคีวามหลง	ท�าร้ายพระพทุธเจ้า	ท�าร้ายพระอรหนัต์	ท�าร้ายบดิา	มารดา	จิตดวง 
น้ีแหละก็ไปสู่ภพภูมิของนรก	 แม้ในปัจจุบันก็มีความทุกข์ความเร่าร้อนภายในใจ	 
มคีวามโลภ	มคีวามโกรธ	ท�าร้ายร่างกายกนั	ท�าลายชวีติกนั	จิตเรากเ็ปลีย่นเป็นเปรต	 
เป็นอสรุกาย	เป็นสตัว์เดรัจฉานได้	ในจิตของเราน่ีแหละ	ถ้ามคีวามหลงครอบง�า	เราถงึได้ 
กระท�าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม	ก็สามารถท�าให้จิตใจของเรานั้นตกไปสู่อบายภูมิ	หรือไป 
สู่ภพภูมิที่ต�่าได้	 ถ้าเรามีความเห็นว่าการกระท�าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง	
เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเรา	ต่อครอบครัวของเรา	ต่อสังคมของเรา	
เราก็ต้องมีความอดทน	มีความอดกลั้น	ไม่กระท�าเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์

	 เมือ่เรามสีตมิปัีญญาเกดิขึน้มาบ้าง	ถ้าเรามีความศรัทธาเช่ือว่าองค์สมเดจ็พระ- 
สมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองจริง	ค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์น้ันเป็นไป 
เพือ่ความสิน้ทกุข์จริง	พระอรหนัต์สาวกทัง้หลายผู้ซึง่ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนัิย	 
ก็สามารถท�าจิตให้บริสุทธิ์ได้จริง	 เมื่อเรามีความเชื่อเช่นนั้น	 มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ 
ของเรา	มพีระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์อยูภ่ายในจิตใจของเรา	มพีระอรหนัต์ 
สาวกทัง้หลายอยู่ภายในจิตใจของเรา	แล้วเรามีความเชือ่ว่าถ้าเราท�าความดกีใ็ห้ผลทีด่	ี 
ท�าสิง่ทีไ่ม่ดีในสิง่ทีผิ่ดศลีธรรม	กใ็ห้ผลคอืความทกุข์	ถ้าเรามคีวามส�านึกภายในจิตใจ 
ของเราว่าเราปรารถนาความดีหรือปรารถนาความสขุ	เรากเ็ลอืกละเว้นการกระท�าบาป
ทัง้หลายทัง้ปวง	กระท�าแต่คุณงามความดีทัง้หลายทัง้ปวงให้ถงึพร้อม	คนจะดไีด้กต้็อง 
รักษาศลี	๕	ให้เป็นปกต	ิรู้จักการกระท�าคณุงามความด	ีรู้จักรักษาศลี	แล้วกเ็ปลีย่นจิต 
ให้ได้มนุษย์สมบัติ

 การได้มนุษย์สมบัติ	ปกติแล้วโดยทั่วไป	เราเกิดขึ้นมาเรียกว่า	“คน”	บางทีถ้า 
จิตใจของเราน้ันยังไม่มีศีลเป็นปกติ	 ก็ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติ	 เมื่อเราปรารถนาที่จะ 
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เปลีย่นจิตของเราน้ันให้เป็นคนด	ีเรากรั็กษาศลี	๕	ให้เป็นปกต	ิถ้าปรารถนาทีจ่ะเปลีย่น 
จิตเป็นเทวดา	เราก็มีความเกรงกลัวละอายต่อบาป	กระท�าคุณงามความดี	รักษาศีล	 
ถ้าปรารถนาทีจ่ะเปลีย่นจิตให้เป็นพรหม	เรากท็�าความดี	รักษาศลี	เจริญพรหมวหิาร	๔	 
มีจิตใจมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นปกติ	 มีความกรุณา 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน	มมีทุติาจิต	พลอยยนิดไีปกบัความสขุความเจริญของบคุคลอืน่	 
ไม่อิจฉาพยาบาท	มอีเุบกขาเกดิขึน้ในจิต	เหน็คนมีความทกุข์ยากล�าบาก	เราไม่สามารถ 
ที่จะช่วยเหลืออะไรได้	ก็วางจิตให้เป็นอุเบกขา	จิตใจเรามีความทุกข์	มีความฟุ้งซ่าน 
ภายในจิตใจของเรา	เรากพ็ยายามวางจิตให้เป็นอเุบกขา	ให้เป็นกลาง	บคุคลใดเจริญ 
เมตตา	กรุณา	มทุติา	อเุบกขา	เรียกว่า	พรหมวหิาร	๔	น้ีอยู่ภายในจิตใจ	สิง่ต่างๆ	เหล่าน้ี 
จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็น	ถ้าเราปรารถนาที่จะ 
เปลีย่นจิตให้เป็นพระอริยบคุคล	ตัง้แต่พระโสดาบนัผล	พระสกิทาคามีผล	พระอนาคามีผล	 
หรือพระอรหตัตผลกต็าม	เป็นสิง่ซึง่ไม่ยากล�าบากเลยทีเ่ราสามารถทีจ่ะพฒันาจิตใจของ 
เราได้

	 ส�าหรับฆราวาสน้ัน	คุณธรรมเบือ้งต้น	พระโสดาบนัผลและพระสกิทาคามผีลน้ัน 
เพียงทรงศีล	 ๕	 ให้เป็นปกติ	 มีจิตใจไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธองค์ว่าตรัสรู้ได้จริง	 
ไม่ลังเลสงสัยว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์น้ันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเปล่า	 
ไม่ลงัเลสงสยัในพระอรหนัต์สาวกทัง้หลายผู้ซึง่ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนัิยน้ัน	 
สามารถทีจ่ะท�าจิตให้บริสทุธิไ์ด้จริง	คอืมีศรัทธาเชือ่มัน่ในพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์ 
อยูภ่ายในจิตใจเป็นปกตอิยูเ่สมอ	มคีวามเชือ่ในกรรมว่า	ถ้าท�าความดก็ีให้ผลทีด่	ีถ้าท�า 
ความชั่วก็ให้ผลคือความทุกข์	 มีสัจจะบารมี	 มีศีลบารมี	 คือมีศีล	 ๕	 เป็นปกต	ิ 
ไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีล	เมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระท�าผิด 
ทางกาย	คือไม่เอากายไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น	ไม่เอากายไปลักทรัพย์	ไม่เอากายไป
หลอกลวงข่มเหงจิตใจผู้อื่น	 ไม่เอากายไปด่ืมของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง	 
อนัน้ีกายกส็งบ	ไม่เอาวาจาไปพดูโกหกก่อให้เกดิความเสยีหาย	วาจากส็งบ	คอืว่าอยูใ่น 
ขอบเขตของศีล	๕	
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	 ส�าหรับสามเณรซึง่ประพฤตพิรหมจรรย์น้ัน	กม็กี�าลงัศีลบารมเีข้มแขง็ขึน้	กรั็กษา 
ศีล	๑๐	ส�าหรับพระผู้ประพฤตพิรหมจรรย์	กม็ศีลีบารมเีข้มแข็งข้ึน	กรั็กษาศลี	๒๒๗	
ให้เป็นปกติเป็นพื้นฐานของจิตที่ใช้ศีลคุมกายวาจาให้สงบ

	 เมือ่เราปรารถนาทีจ่ะเปลีย่นจิตเป็นพระอริยบคุคล	เราต้องเจริญมรรค	คอื	ศลี	 
สมาธ	ิปัญญา	เป็นทางด�าเนินไปเพือ่ทีจ่ะละความโลภ	ความโกรธ	ความทกุข์	ให้บรรเทา 
เบาบางลงไปจากจิตใจของเรา	ก�าลงัแห่งศลีไม่สามารถทีจ่ะท�าลายกเิลส	คอื	ความโลภ	 
ความโกรธ	ความหลง	ภายในจิตใจของเราได้	เพียงแต่ระงับยับยั้งให้อยู่ในขอบเขต
ของศีลธรรมเท่าน้ัน	เราต้องยกกองทพัธรรม	คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	เข้าขับไล่กองทพั 
กิเลส	คอื	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ของจิตใจของเรา	ก�าลงัแห่งศลีไม่เพยีงพอ	 
ศีลรักษากายของเราให้สงบ	รักษาวาจาของเราให้สงบ	แต่จิตใจของเรานั้นยังไม่สงบ	 
เมือ่เรายกกองทพัของศีลเข้าไปสูเ่มืองใจแล้ว	กต้็องยกกองทพัของสมาธเิข้าไปครองใจ 
ของเราด้วยการท�าสมาธภิาวนา	ท�าสตกิ�าหนดอยูก่บักรรมฐานบทใดบทหน่ึงให้จิตของ 
เราสงบเป็นสมาธ	ิเมือ่ก�าลงัของสมาธเิกดิขึน้จึงจะก่อให้เกดิก�าลงักองทพัแห่งสตปัิญญา	 
เม่ือคนทัง้หลายถกูกองทพักเิลส	คอื	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เข้าครอบง�าใจ	 
เราก็ต้องยกกองทพัของศลี	กองทพัของสมาธ	ิกองทพัแห่งปัญญา	เข้าไปขับไล่กเิลสให้ 
ออกจากจิตใจของเรา

	 เม่ือเราบ�าเพญ็สมาธภิาวนาอยูเ่สมอๆ	ในอริิยาบถน่ังสมาธกิต็าม	หรือในอริิยาบถ 
เดนิจงกรมก็ตาม	เราพยายามทีจ่ะฝึกหดัให้มคีวามช�านาญในการท�าจิตให้สงบ	เมือ่จิต 
ของผู้ใดสงบแล้ว	เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ	เดินจงกรม	สามารถที่จะมีสติตาม 
รักษาจิตของตนในทุกๆ	 อิริยาบถ	 ไม่ว่ายืน	 เดิน	 น่ัง	 หรือนอน	 ก็ตาม	 ก็มีสต ิ
ก�ากบัจิตใจไปตลอดให้ต่อเน่ือง	เมือ่เราพยายามทีจ่ะท�าสตทิ�าสมาธใิห้ต่อเน่ือง	พลงัของ 
สติปัญญาจะเกิดขึ้น	 เม่ือเรามีก�าลังของสติ	 เพียงแต่ว่าเราเอาสติมาดูจิต	 ก็จะเห็น 
อารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจของเรา	ในเบื้องต้นนั้น	กิเลสอย่างหยาบ 
จะเห็นได้ง่ายที่สุด	 คือ	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความพอใจ	 ความไม่พอใจในรูป	 
เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ถ้าเรามีสติจดจ้องดูสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นจิต	คือมีสติจดจ้อง 
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ดูสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจิต	เราก�าหนดดู	เราจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง	คือ	ความโลภ	 
ความโกรธ	เกดิขึน้ภายในจิตของเรา	ถ้าเราเจริญมรรค	ยกก�าลงัแห่งศลี	สมาธ	ิปัญญา 
เข้าไปครองใจของเรา	เข้าไปอยู่ภายในจิตใจของเราแล้ว	เข้าไปต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ 
ภายในใจของเรา	อ�านาจของกิเลส	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ก็จะน้อย
ลงไป

	 ศลีเหมือนเสบยีง	สมาธเิหมอืนก�าลงั	สตปัิญญาคืออาวธุ	แม้มคีวามโลภเกดิขึน้	 
เมื่อเราควบคุมไว้ด้วยศีล	 เราก็ไม่ล่วงละเมิดศีล	ควบคุมไว้ด้วยสมาธิ	คือก�าลังจิต 
ซึ่งมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์	 แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภออกไป 
จากใจของเรา	ถ้าคนทัง้หลายไม่มศีลีเป็นปกต	ิเมือ่มคีวามโลภเกดิข้ึนกแ็ก่งแย่งชิงดกีนั	 
ท�าร้ายร่างกายกนั	ท�าลายชีวติกัน	เพือ่ต้องการวตัถสุิง่ของภายนอก	เช่นเดียวกนั	เม่ือมี 
อารมณ์ความโกรธ	 ความอาฆาตพยาบาทเกิดข้ึน	 ก็ทะเลาะกัน	 ท�าร้ายร่างกายกัน	 
ท�าลายชวิีตกนั	เมือ่มศีลีควบคมุ	โลภอย่างไร	ฉันกไ็ม่เอาของผู้อืน่	มสีมาธคิวบคมุใจ	 
มคีวามอดทนอดกลัน้ต่ออารมณ์	มสีตมิปัีญญาทีจ่ะพจิารณาพอใจในสิง่ทีต่วัเองมอียู	่ 
ถ้ามีสตมีิปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอก	กม็คีวามอดทน	มคีวามซือ่สตัย์สจุริตในการ 
แสวงหาทรัพย์ภายนอก

	 ด้วยก�าลงัแห่งศลี	สมาธ	ิและปัญญา	สามารถทีจ่ะพจิารณาละความโลภให้บรรเทา 
เบาบางไปจากจิตใจของเราได้	แม้อารมณ์ความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	จะเรือง 
อ�านาจครองใจเรามานับภพนับชาตไิม่ถ้วนกต็าม	แต่เมือ่เรายกกองก�าลงัแห่งศลีเข้าไป 
อยู่ในใจของเรา	 โกรธอย่างไร	 เราก็ไม่ท�าร้ายร่างกาย	 ไม่ท�าลายชีวิตของบุคคลอื่น	 
มคีวามโกรธมคีวามไม่พอใจอย่างไร	ก็มคีวามอดทนด้วยก�าลงัของสมาธ	ิมคีวามอดทน 
อดกลั้นต่ออารมณ์ความโกรธ	ความไม่พอใจ	ใช้สติปัญญาเป็นอาวุธเข้าไปโจมตี	คือ	
พิจารณาละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราด้วยการเจริญเมตตา	 ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน	 โดยหาอุบายอันแยบคายในการที่จะพิจารณาท�าลายอารมณ์ความโกรธให้
บรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเรา
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	 ด้วยก�าลงัแห่งศลีเป็นพืน้ฐาน	ก�าลงัแห่งสมาธเิป็นท่ามกลาง	เม่ือสตปัิญญาเกดิขึน้	 
เราเอาสติมาดูจิต	ก็จะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง	กิเลสอย่างหยาบ	คือ	ความพอใจ	
ความไม่พอใจในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	เมือ่สตติัง้มัน่อยูใ่นปัจจุบนั	เมือ่ตาเหน็รูป	 
หูได้ยินเสียง	 อารมณ์เกิดความพอใจ	 เกิดความไม่พอใจข้ึน	 สติปัญญาจะเข้าไป 
พจิารณาเหน็ความไม่เทีย่งของความพอใจและความไม่พอใจ	จิตของเราน้ันกจ็ะปล่อย 
วางอารมณ์ออกไปได้	 มีสติตั้งม่ันอยู่ในปัจจุบัน	 เราก็สามารถที่จะท�าให้จิตว่างจาก
อารมณ์ได้	ท�าจิตให้เป็นอเุบกขา	ท�าจิตให้เป็นกลางได้อยูเ่สมอ	ไม่ว่าอารมณ์หรืออาการ 
ของจิตจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ตาม	สติปัญญาก็จะเห็น	จะพิจารณาละอารมณ์ออก
จากใจได้

	 เมือ่เรามสีมาธเิป็นพืน้ฐานของจิต	มสีตทิีต่่อเน่ือง	เรามีปัญญาทีจ่ะพจิารณาอารมณ์ 
ในทกุๆ	อารมณ์	หรือทกุๆ	ขณะจิตกต็าม	แต่เรากไ็ม่สามารถทีจ่ะละอารมณ์ให้สิน้ไป 
จากใจของเราได้	เพราะวนัน้ีเราละอารมณ์ความโลภออกไป	วนัน้ีละอารมณ์ความโกรธ 
ออกไป	พรุ่งนี้ตาเห็นรูปใหม่	เสียงใหม่	กลิ่นใหม่	รสใหม่	สัมผัสใหม่	กายสัมผัส 
เยน็ร้อนอ่อนแขง็ใหม่	กจ็ะเกดิความรู้สกึความพอใจ	ความไม่พอใจข้ึนมาอกี	สตปัิญญา 
เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทุกๆ	วัน

	 ก�าลังของกิเลสซึ่งจิตใจของเราน้ันมีความหลงยึดม่ันถือมั่นในอัตภาพร่างกาย 
ว่าเป็นตัวตนของเรา	 จึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงาม	 จึงมีวัตถุสิ่งของ
เป็นของๆ	ตน	จึงก่อให้เกิดความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 เกิดขึ้น	 เมื่อเราจะ 
ทวนกระแสแห่งจิต	ทวนกระแสของกิเลส	ต้องย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายของเรา	 
หรือพจิารณากายในกายตนให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของกายน้ี	สตปัิญญา 
ซึ่งทรงตัวอยู่ในปัจจุบันด้วยก�าลังแห่งศีลและสมาธิ	เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้น	สติปัญญา
ก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็น 
ประจ�าโดยสม�า่เสมอ	ไม่ว่าจะมอีารมณ์ความโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	 
จะกี่อารมณ์ก็แล้วแต่ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ	สติ	สมาธิ	ปัญญา	จะเข้าไปพิจารณาปล่อยวาง 
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวงออกไปจากจิตใจของเราทลีะเลก็ทลีะน้อย
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	 เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์	มีสติ	มีสมาธิ	ตั้งอยู่ในปัจจุบัน	เราก็ยกร่างกายของ 
เราน้ีขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงว่า	 ร่างกายน้ีกับจิตวิญญาณน้ีเป็นอันหน่ึง 
อนัเดยีวกนัหรือเปล่า	ทางด�าเนินแห่งศีล	สมาธ	ิปัญญา	รวมตวัอยู่ทีใ่จของเรา	สตปัิญญา 
พจิารณากายในกายน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	ด้วยการพจิารณาอาการ	
๓๒	ก็ดี	อสุภกรรมฐานก็ดี	หรือพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี	ใช้สติปัญญาพิจารณาให้ 
เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้	จิตก็จะค่อยๆ	ปล่อยวางความยึดมั่น
ถือมั่นในกายตนไปทีละเล็กละน้อย

	 ด้วยก�าลังแห่งอริยมรรค	คือ	โสดามรรค	คือก�าลังศีล	สมาธิ	ปัญญานี้	ซึ่งถ้า 
เราได้พจิารณาร่างกายน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน	สกัคร้ังหน่ึงจิตจะเกดิ 
ความสลดสงัเวช	เกดิปีต	ิและเกิดการปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายตนช่ัวคราว	 
เราจะไม่ลงัเลสงสยัในการประพฤตปิฏบิตั	ิเราจะรู้จักว่าถ้าเราบ�าเพญ็ศลี	๕	เป็นปกติ	 
สามเณรกศ็ลี	๑๐	พระศลี	๒๒๗	เป็นปกต	ิบ�าเพญ็สมาธเิป็นท่ามกลาง	สตปัิญญาซึง่ 
พจิารณาละวางอารมณ์ความโลภ	ความโกรธ	ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ออกไป	สตปัิญญา 
ซึ่งเข้ามาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยง	ความไม่ใช่ตัวตน	จิตจะไม่ลังเล 
สงสัยในหนทางในการด�าเนินทางจิต เมื่อศีล ๕ ทรงตัว สติสมาธิทรงตัว สติปัญญา 
กจ็ะค่อยๆ พจิารณากายในกายน้ีให้เหน็ความไม่เทีย่ง ความไม่ใช่ตวัตน พจิารณาซ�า้ๆ ซากๆ  
น่ันแหละ	จนจิตเหน็ชดัประจักษ์ใจขึน้เมือ่ไรว่า	ร่างกายน้ีไม่ใช่จิตน้ี จิตน้ีไม่ใช่ร่างกายน้ี  
จิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งในเบื้องต้นจาก	๓	ส่วน

	 เมือ่จิตเหน็ด้วยปัญญาว่า	ร่างกายน้ีไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัตน	จิตปล่อยวางความยดึมัน่ 
ถือม่ันในกายตนอย่างหยาบไปได้แล้ว	ความโลภกจ็ะบรรเทาเบาบางลงไป	ความอาฆาต 
พยาบาทก็หมดสิ้นไปจากจิตใจ	 ความหลงซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายน้ี 
ว่าเป็นตัวตนของเราน้ัน	 ก็จะหมดสิ้นไปจากใจ	 จิตประเภทน้ีจะไม่สะดุ้งกลัวต่อ 
โรคภัยไข้เจ็บ	 จะไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยทั้งหลาย	 เพราะจิตรู้เท่าทันตามความจริง	 
เหน็แตกก่อนแตก เหน็ตายก่อนตาย	ตามสมมุตทิางโลกเรียกว่า	จิตของบคุคลน้ันคอื 
พระโสดาบันผล
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	 ถ้าไม่พอใจในสภาพจิตซึง่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั	ถ้าเราปรารถนาทีจ่ะเปลีย่นจิตให้ดี 
ยิ่งๆ	ขึ้นไป	เราก็บ�าเพ็ญศีล	สมาธิ	ปัญญา	ต่อไปนี่แหละ	ปรารถนาที่จะละกิเลสให้ 
บรรเทาเบาบางลงไปอีก	กองทัพศีล	สมาธิ	ปัญญา	ซึ่งเข้าไปอยู่ภายในใจ	ซึ่งต่อสู้กับ 
กองทพักเิลส	คอื	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	กจ็ะต่อสูใ้นสนามของใจ	อริยมรรค 
ของสกิทาคามีมรรคนี้จะพิจารณาอะไร	ก็พิจารณาที่จิตนี้ที่ยังมีกิเลสที่ละเอียดขึ้นไป 
คอือารมณ์ความโลภกย็งัมอียู	่แต่มคีวามพอใจในสิง่ทีเ่รามอียู	่อารมณ์ความโลภน้ัน	 
ก็น้อยลงไป	 อารมณ์ความอาฆาตพยาบาทหมดสิ้นไปแล้ว	 มีความไม่พอใจก็ตาม 
แต่สตปัิญญากส็ามารถจะพจิารณาละได้ง่าย	อารมณ์ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ในรูป	 
เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	กม็น้ีอยลง	สตปัิญญากจ็ะเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตน 
ของอารมณ์ได้ง่าย	มคีวามเกดิขึน้แล้วกม็คีวามดบัไปเป็นธรรมดา	การพจิารณาร่างกาย 
กจ็ะละเอยีดขึน้	คอืจะพจิารณาร่างกายเป็นอสภุกรรมฐานกด็	ีพจิารณาธาตกุรรมฐานกด็ี	 
ก�าลังแห่งศีล	สมาธิ	ปัญญา	นั้น	ก็จะเข้าไปพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยง	
ความไม่ใช่ตัวตน

	 พระโสดาบันละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วน	๑	จาก	๓	ส่วน	เมื่อพระ 
สกิทาคามิมรรคเจริญการพิจารณากายในกาย	จะพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐาน
หรือธาตุกรรมฐานก็ตาม	 พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอ	 
เมือ่พจิารณาซ�า้ๆ	ซากๆ	จนจิตเหน็ชดัประจักษ์ขึน้ทีใ่จเม่ือไร	จิตจะปล่อยวางความยดึมัน่ 
ถือมั่นในกายตนในส่วนที่	 ๒	 อย่างกลางได้	 เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น 
ในกายตนในส่วนที่	 ๒	 จาก	 ๓	 ส่วน	 นั้น	 ความโลภก็จะบรรเทาเบาบางลงไปอีก	
ความไม่พอใจกน้็อยลงไปอกี	ความหลงในกายตนกน้็อยลงไปอกี	จิตกจ็ะเปลีย่นเป็น 
พระสกิทาคามิผลปรากฏขึ้นในใจตามสมมุติ

	 ถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้น้อยลงไปอีก	 
เราจะท�าอย่างไร	คนทัง้หลายเวลาท�านา	เขากห็ว่านกล้าข้าว	ด�านา	ปลกูข้าว	ในนาน้ัน	 
เมือ่ถงึฤดูเก็บเก่ียวข้าวไปแล้ว	ปีต่อไปก็หว่านกล้าข้าว	ไถนา	ไถดนิ	หว่านกล้าข้าว	ด�านา	 
ปลูกข้าว	 แล้วก็เก็บเกี่ยวในแผ่นดินที่เดิมน่ันแหละ	 เพราะฉะน้ัน	 อริยมรรคของ 
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พระอนาคามิมรรคนี้	ก็พิจารณากายในกายอยู่อย่างเดิมนี้แหละ	ซึ่งเป็นการพิจารณา
กายในกายส่วนละเอียดที่ยังเหลืออยู่ในส่วนที่	 ๓	 แต่บุคคลซึ่งจะเปลี่ยนจิตให้เป็น 
อริยมรรคของพระอนาคามมิรรคน้ัน	ต้องเปลีย่นจากศีล	๕	เป็นก�าลงัแห่งศลี	๘	สามเณร 
ก็ทรงศีล	๑๐	พระก็ทรงศีล	๒๒๗	เป็นปกติ	ศีลทรงตัวเป็นปกติ	สมาธิก็ละเอียดขึ้น	 
สตปัิญญากค็มขึน้	อารมณ์กระเพือ่มขึน้ทีจิ่ต	บางทสีตปัิญญาจดจ่อเหน็อาการของจิต 
เกดิข้ึนกด็บัไปเป็นธรรมดา	อารมณ์ความโลภกน้็อยลงไป	ความไม่พอใจกน้็อยลงไป	 
ความพอใจ	ความไม่พอใจ	ซึง่เกดิจากรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผัส	กน้็อยลงไป	สตปัิญญา 
จะเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่ตวัตนของอารมณ์อยูเ่สมอ	จิตจะเป็นกลาง	เป็นอเุบกขา 
อยู่เสมอ

	 เม่ือจิตว่างจากอารมณ์	ก�าลงัแห่งศลี	สมาธ	ิปัญญา	ซึง่มาพจิารณากายในกายน้ี	 
จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดี	 พิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี	 จิตจะทะลุเข้าสู่ความว่าง	 
บางทเีอาสตมิาก�าหนดดกูาย	พจิารณาอสภุกรรมฐานกท็ะลเุข้าสูค่วามว่าง	บางทเีอาสต ิ
มาก�าหนดดูกาย	 พิจารณาธาตุกรรมฐาน	 จิตก็พิจารณาปล่อยวางเข้าไปสู่ความว่าง	 
ถ้าตราบใดจิตยงัไม่ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายตนส่วนละเอยีด	จิตกจ็ะใช้สต ิ
ปัญญาพิจารณากายในกายน้ีซ�้าๆ	 ซากๆ	 สติปัญญาซึ่งเข้าพิจารณากายในกายน้ี	 
เห็นความไม่เที่ยงของกายที่เป็นอดีต	 เห็นความไม่เที่ยงของกายที่เป็นปัจจุบันที่จะ 
แปรเปลี่ยนไปในอนาคต	 เห็นความไม่เที่ยงของกายในกายในปัจจุบันว่าไม่เที่ยง	
ไม่ใช่ตัวตน	 ในที่สุดแล้วเมื่อจิตเห็นชัดว่าร่างกายนี้ที่เป็นอดีตไม่เที่ยง	 ร่างกายที่จะ 
แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยง	 กายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยง	 ไม่ใช่ตัวตน	 
เมื่อเห็นจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจได้เมื่อไร	 จิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใน
กายตนในส่วนละเอียดในส่วนที่	๓	นี้ได้โดยสิ้นเชิง	ผลที่จิตจะได้รับที่บังเกิดขึ้นคือ	
ความโลภดับลงไป	ความโกรธดับลงไป	ความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิท

	 เม่ือจิตละความยึดม่ันถือม่ันในตัวตนได้แล้ว	 จิตก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัย 
ไข้เจ็บ	 ไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยทั้งหลาย	 เมื่อนั้นจิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นใน
กายตน	ในกายบคุคลอืน่	ในวตัถธุาตทุัง้หลายในโลกน้ี	จิตจะเดินไปในท่ามกลางแห่ง 
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ความสงบเยือกเย็น	จิตไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้	มองโลกทั้งหลายเป็น 
ของว่าง	แม้แผ่นดินในโลกน้ีจะเปลีย่นเป็นทองค�าทัง้หมดหรือเปลีย่นเป็นเพชรทัง้หมด
กต็าม	จิตจะเหน็ไม่แตกต่างจากก้อนหนิก้อนทราย	จิตจะเหน็ว่าเป็นสกัแต่ว่าธาตตุาม 
ธรรมชาตเิท่าน้ัน	สรรพสิง่ทัง้หลายในโลกน้ี	ไม่ว่าจะเป็นชวีติของมนุษย์และสรรพสตัว์ 
ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลาย	ก็ประกอบไปด้วย	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	 
เหมือนกันหมด	 จิตจะเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติของจิตอันเป็นธาตุตามธรรมชาต	ิ 
เมือ่ละความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	บรรเทาเบาบางลงไปมากเท่าไร	ความสขุทีแ่ท้จริง 
ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น

	 แต่จิตของพระอริยบคุคลเบือ้งสงู	คือ	พระอนาคามผิลน้ัน	กย็งัตดิอยูใ่นปัจจุบนัว่า 
เป็นตัวจิต	จิตนั้นแม้จะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายได้ก็ตาม	แต่ยังยึดมั่นถือมั่น 
ในปัจจุบนัว่าเป็นตวัจิต	ละสิง่ทีเ่ป็นอดตี	ละสิง่ทีเ่ป็นอนาคต	แต่จิตยงัตดิอยูใ่นปัจจุบนั	 
ด้วยก�าลงัแห่งศีล	สมาธ	ิปัญญา	ได้ขบัไล่กองทพัของกเิลส	คอื	ความโลภ	ความโกรธ	 
ความยินดีในกามทั้งหลายออกไปจากจิตใจก็ตาม	 กษัตริย์วัฏจักรของกิเลสคือ	 
ความหลงอย่างละเอยีดน้ัน	กย็งัหลบซ่อนอยูภ่ายในใจ	ถ้าไม่มีสตปัิญญาทีล่ะเอยีดพอ	 
ก็ไม่สามารถทีจ่ะท�าลายความหลงส่วนละเอยีดได้	กต้็องเจริญศีล	สมาธ	ิปัญญา	ให้มัน่คง	 
คอืเจริญอริยมรรค	คืออรหตัตมรรค	ให้ละเอยีดข้ึนไป	มศีลีเป็นปกต	ิมสีมาธลิะเอยีดข้ึน	 
สติปัญญาก็ละเอียดตามไปด้วย	 ในระดับน้ี	 ถ้าเกิดบ�าเพ็ญภาวนายังไม่ถึงที่สุด	
ร่างกายแตกดบัไปแล้ว	ภพภมิูของจิตในระดบัน้ีจะไม่มภีพภมูขิองนรก	เปรต	อสรุกาย	
สตัว์เดรัจฉาน	มนุษย์	เทวดา	พรหมเบือ้งต�า่	ถ้าร่างกายแตกสลายไปในช่วงน้ัน	จะไป 
เกิดในพรหมเบื้องสูง	คือ	ชั้นสุทธาวาสพรหม	และจะไปบรรลุอรหัตตผลบนชั้นของ
พรหม

	 บุคคลใดถ้าปรารถนาที่จะท�าให้กิเลสสิ้นไปจากจิตใจของเราเพื่อที่จะดับอวิชชา
คอืความหลงน้ัน	ต้องมสีตปัิญญาทีล่ะเอยีดทีจ่ะพจิารณาเหน็เวทนา	คอืความสขุของจิต 
ส่วนละเอยีดน้ันว่าเป็นอาการของจิต	มคีวามเกดิขึน้มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา	ความ
หลงของจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในความจ�าได้หมายรู้ว่าเป็นตัวจิต	ความหลงของจิต 
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ซึง่หลงยดึมัน่ถอืม่ันในความนึกคิดปรุงแต่งทกุสิง่ทกุอย่างว่าเป็นจิต	ความหลงของจิต 
ซึง่หลงยดึมัน่ถือมัน่ในการรับรู้	หรือทีเ่รียกว่าผู้รู้ทัง้หลายว่าเป็นตวัจิต	อนัน้ันไม่ใช่จิต

	 พระอนาคามผิล	ยดึว่าเวทนาเป็นจิต	สญัญาความจ�าได้หมายรู้เป็นจิต	ยดึว่าสงัขาร 
ความนึกคดิปรุงแต่งว่าเป็นจิต	ยดึว่าผู้รู้การรับรู้ต่างๆ	ว่าเป็นตวัจิต	เม่ือยดึถอือาการ
ของจิตว่าเป็นตวัจิต	จึงไม่สามารถทีจ่ะมสีตปัิญญาทีจ่ะเหน็กเิลสซึง่อยูท่ีใ่จได้	เม่ือสติ 
ปัญญาละเอยีดข้ึน	กายในกายน้ีหมดหน้าทีแ่ห่งการพจิารณาตัง้แต่เบือ้งต้นแล้ว	กเ็หลอื 
แต่เร่ืองของจิต	สตปัิญญาต้องพิจารณาแยกเวทนา	คอืความสขุส่วนละเอยีดน้ันว่าเป็น 
เพียงอาการของจิต	มีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา	แม้ความจ�าได้หมายรู้ 
ซึง่จิตหลงคิดว่าเป็นตวัจิตน้ัน	เมือ่สตปัิญญาละเอยีดกจ็ะเหน็ว่าความจ�าได้หมายรู้น้ัน 
เป็นเพียงอาการของจิต	มีความเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดา	สังขารความนึกคิด 
ปรุงแต่ง	โดยมากความปรุงแต่งในเร่ืองไม่ดีในเร่ืองบาปอกศุลไม่มอียูแ่ล้ว	แต่ปรุงแต่ง 
ในเร่ืองทีเ่ป็นกศุล	สตปัิญญาซึง่ละเอยีดก็จะเหน็ว่าความนึกคิดปรุงแต่งทัง้หลายทัง้ปวง 
มีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา	วิญญาณการรับรู้ว่าเป็นผู้รู้นี้	ก็เป็นเพียง 
อาการของจิต	มคีวามเกดิขึน้	สตปัิญญาทีล่ะเอยีดกจ็ะเหน็ความไม่เทีย่ง	ความไม่ใช่
ตัวตนของวิญญาณ	หรือผู้รู้

	 จิตทีพ่จิารณาเวทนาของจิต	สญัญาของจิต	สงัขารของจิต	วญิญาณของจิต	ว่าเป็น 
เพยีงอาการของจิต	มคีวามเกิดขึน้และมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา	สตปัิญญาจะพจิารณา 
ซ�้าๆ	ซากๆ	เมื่อสติปัญญาหายสงสัยในขันธ์ทั้ง	๔	อันเป็นอาการของจิต	สติปัญญาที่ 
ละเอียดนั้นก็จะมาเห็นใจตัวเองนั่นแหละเป็นอวิชชา

	 ใจตวัเองน่ันแหละคอืความหลง	คอืทีอ่ยูแ่ห่งกษตัริย์วฏัจักร	ใจซึง่หลงยดึว่าตรงน้ี 
เป็นผู้รู้	 ครูบาอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า ที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ที่น่ันคือภพคือชาติ  
ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่า	 ให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้	 ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่า	 
สิง่ทีค่ดิไม่ใช่จิต แต่สิง่ทีไ่ม่คิดน่ันแหละจิต	ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่า	ของจริง 
น่ิงเป็นใบ้ ของพดูได้น้ันไม่จริง	ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่า ไม่ให้ตดิสิง่ทีเ่ป็นอดีต  
ไม่ให้ติดสิ่งที่เป็นอนาคต ให้ปล่อยวางอดีต ปล่อยวางอนาคต ปล่อยวางแม้กระทั่ง 
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ปัจจุบนั คอืสตปัิญญาทีล่ะเอยีดน้ี	จะเข้าท�าลายจิตทีเ่ป็นกเิลส	อวชิชา	ความหลง	ซึง่เป็น 
เพยีงอาการของจิต	แยกจิตให้เป็นอสิระจากขนัธ์ทัง้	๕	สตปัิญญาซึง่เหน็ความไม่เทีย่ง 
ของสงัขาร	กจ็ะปล่อยวางสรรพสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงออกไปจากใจโดยธรรมชาต	ิครูบา-
อาจารย์ทัง้หลายจึงกล่าวว่า เป็นธรรมธาต ุหรือเป็นความรู้ทีบ่ริสทุธิ ์คอื	การดับความโลภ	 
ดบัความโกรธ	ดบัความหลง	ให้สิน้ไปจากจิตใจของแต่ละบคุคล	พระพทุธองค์จึงตรัส 
ไว้ว่า	สขุอืน่ย่ิงกว่าความสงบไม่มี	จุดมุง่หมายสงูสดุของค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์น้ัน	 
คือการท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

	 วันน้ีได้กล่าวธรรมะตัง้แต่เบือ้งต้นจนถงึเบือ้งปลายทีโ่ยมทัง้หลายอาจจะไม่ค่อย 
เข้าใจ	หรือฟังไม่รู้เร่ืองกต็าม	แต่พดูพอเป็นแนวทางแห่งการประพฤตปิฏิบตัใิห้พอได้ 
รู้จักหนทางแห่งการด�าเนินไปเพือ่ท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพานเท่าน้ันแหละ	เพราะฉะน้ัน 
ให้โยมทัง้หลายน�าไปพจิารณา	และน้อมน�าไปประพฤตปิฏบิตัติามก�าลงัสตปัิญญาความ 
สามารถของเรา	ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้

	 สาธุ	สาธุ	สาธุ
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	 หลวงปู่ชาท่านก็พูดอยู่เสมอว่า “การประพฤติ
ปฏิบัติน้ันไม่มีอะไร มีแต่การพิจารณาร่างกาย 
นีแ้หละ ให้เห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของ
ร่างกายน้ี”	 อันน้ันก็หน่ึงอย่าง	 “อีกอย่างหน่ึงก็ให ้
พิจารณาเร่ืองของจิต เร่ืองของอารมณ์ ภายในใจ 
ของเรา ให้เหน็ความไม่เทีย่ง ความไม่ใช่ตวัตนของจิต 
ซึง่เรายดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง”	มแีต่ 
เร่ืองการพจิารณากายกบัจิตเท่าน้ัน	ม	ี๒	อย่างเท่าน้ัน

หลวงพ่ออัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต



หนังสืออ้ำงอิง

ท่านพระอาจารย์อัครเดช	(ตั๋น)	ถิรจิตโต,	มรรควิถี,	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๕๖,	
บริษัท	แอ๊ดวานซ์	อินเตอร์	พริ้นติ้ง	จ�ากัด.

ท่านพระอาจารย์อัครเดช	(ตั๋น)	ถิรจิตโต,	ประตูสู่มรรค	ผล	นิพพาน	๒,	
	 พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๕๔,	บริษัท	ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	จ�ากัด.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

	 มหากุศลผลบญุทัง้หมด	ทีป่วงข้าฯ	ทัง้หลาย	ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว	ด้วยกาย	 
วาจา	ใจ	ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล	สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน	พระนาคปรกไว้บนศาลา	และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์	ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุวตัถมุงคลมหามงคล	 
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด	 สร้างแหล่งน�้า	 
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั	พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ	น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี	่สร้างคลงัพสัดแุละโรงครัว	สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์	สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล	ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา	พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี	๕	ทอดผ้าบงัสกุลุ	 
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด	และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน	อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา	
ของปวงข้าฯ	ทั้งหลาย

	 ณ	โอกาสน้ี	ปวงข้าฯ	ทัง้หลาย	ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา	ผู้มพีระคณุหาประมาณ 
มไิด้	พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ	พระอาจารย์ผู้เก้ือหนุน	และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า	ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์	ผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐ	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว	ตลอดท่านผู้มบีญุมพีระคณุทัง้หลาย	จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ	 
ทัง้หลาย	ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี	โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี	แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์	และเปรตญาติทั้งหลาย	นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล	ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั	ณ	วนัน้ี	และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ	เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย	 
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร	และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ	พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน	๑๐	แดนโลกธาตุ	จงได้รับและอนุโมทนา	ส่วนมหากุศลผลบุญ	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลาย	
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้	เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

	 อน่ึง	สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้	ส่วนมหากศุลผลบญุ	ของปวงข้าฯ	ทัง้หลายท�าการอทุศิให้	 
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมู	ิจงน�ามหากศุลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย	ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้	เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์	เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ	ขึ้นไป	ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ	โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค�ำแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ
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