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ถาม : เรื%อง “การพิจารณาทกุข์” 

กระผมได้ฝึกปฏิบตัโิดยรู้ลมหายใจ ทําความสงบ แตไ่มส่ามารถพิจารณาผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงัได้เลย พยายามเพง่จนกายหาย แตใ่นใจมนัค้านวา่คดิเอาเอง ก็เลยพิจารณาเวทนา
แทน ก็ได้ผลครับ คือมนัเป็นรูปธรรมครับ เกิดสภาวะกดทบัอดึอดั ก็ใช้วิธีแก้ที%ฟังจากหลวงพอ่ 
คือเฝา้ดกํูาหนดลมไปเรื%อยๆ สกัครู่มนัก็เกิดการจางคลาย เบาโลง่อกโลง่ใจ เป็นอยา่งนี Vเป็น
รอบๆ เหมือนกบัมีการสปัระยทุธ์สู้กนักลางทรวงอก แล้วผมจะใช้วิธีปลอ่ยวางเข้าร่วม คือทําตวั
ผอ่นคลาย แล้วตั Vงสตนิกึถงึการทําทาน การมีศีลเข้ามาชว่ยเวลาตอ่สู้กบัสภาวะทกุข์ 

ตอนนี Vผมปฏิบตั ิ มนัทกุข์มากครับ ไมว่า่ผมจะเผลอคดิฟุง้เรื%องอะไรก็จะกลายเป็น
สภาวะทกุข์ก่อตวัขึ Vน แล้วผมก็ใช้วิธีเดมิๆ สู้  ก็จางคลายเป็นรอบๆ ไปไมจ่บไมส่ิ Vน สภาวะทกุข์นี V 
ผมสงัเกตเวลาใช้ชีวิตปกตมินัก็จะเกิดขึ Vน เวลาไมพ่อใจก็มีความกงัวล มีปัญหาตา่งๆ สภาวะนี V
มนัจะก่อตวัขึ Vน ผมก็ใช้วิธีเดมิกลบัมาดลูม แล้วก็ได้ผล คือสภาวะทกุข์หนกัอกคอ่ยๆ จางไป 
ปัญหาการงานก็เหมือนเดมิ แตม่นัไมค่อ่ยทกุข์ใจครับ 

ขอถามหลวงพอ่วา่ ผมคดิเอาเองหรือเปลา่ครับ การพิจารณาสภาวะนี Vเป็นวิปัสสนาหรือ
ยงั 

ผมเคยเขียนมาเลา่ให้หลวงพอ่ฟังแล้ววา่ ครั Vงแรกที%ผมเหน็สภาวะทกุข์นี V ผมเหน็เหมือน
มะมว่งมนัหลดุจากขั Vว แตม่นัเป็นรูปธรรมจบัต้องได้จริงๆ ครับ ทําได้ ๒ ครั Vงตดิตอ่กนั นํ Vาตาไหล
พราก มนัโลง่อกโลง่ใจมากๆ ตอนนี Vมนัไมค่อ่ยจะมีความรู้สกึปีตแิรงๆ เหมือนครั Vงแรกครับ 

ตอบ : นี%พดูถงึเวลาปฏิบตัไิง เวลาเราปฏิบตัไิป เวลาเราไมไ่ด้ปฏิบตั ิ เราก็อยูท่างโลก 
เวลาทางโลกมนัไมมี่ทางออก พอไมมี่ทางออก เราก็พยายามแสวงหาของเรา แสวงหาสจัจะ
แสวงหาความจริงในชีวิต 

เวลาเขาพิสจูน์กนั เขาพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามพิสจูน์กนั
วา่ ชีวิตนี Vมาจากไหน เวลาคนเกิด เกิดมาจากอะไร แล้วเกิดมาแล้วสภาวะของร่างกายเจ็บไข้ได้
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ป่วย เขาก็พยายามพิสจูน์กนั เหน็ไหม เรื%องการรักษาโรค พยายามจะรักษา ทางการแพทย์มนั
เจริญขึ Vนมา ชีวิตของคนมนัก็ยาวขึ Vน เพราะวา่ทางการแพทย์มนัเจริญ 

แตเ่วลาถงึเรื%องเอาความสขุกนัจริงๆ แล้ว มนัมีแตค่วามทกุข์ทั Vงนั Vนนะ่ในหวัใจ ถ้าในใจ
มีแตค่วามทกุข์ สิ%งที%จะบรรเทาทกุข์ได้ บรรเทาทกุข์ได้ก็เรื%องศีลธรรมนี% ถ้าเรื%องศีลธรรมบรรเทา
ทกุข์ได้ 

เวลาคนเราไมไ่ด้เข้าถงึเรื%องศีลเรื%องธรรม แตอ่ยูท่างโลก เวลาอยูท่างโลกเวลามีความ
ทกุข์ขึ Vนมา เขาก็ไปหาคนทรงเจ้า ไปหาหมอด ู ไปหาการถือฤกษ์ถือยามตา่งๆ ไอ้อยา่งนั Vนมนั
เป็นเรื%องไสยศาสตร์ มนัเป็นเรื%องความเชื%ออนัหนึ%ง เหน็ไหม ศาสนาแรกของโลกคือการถือผี ถือ
ผีคือถือจิตวิญญาณที%จะเป็นที%พึ%งไง แตม่นัก็พึ%งไมไ่ด้ไง 

แตพ่ระพทุธศาสนา เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแก้ไขทกุข์ในใจขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ Vนมา การตรัสรู้ธรรม
มนัมีเหตมีุผล ถ้ามนัมีเหตมีุผลขึ Vนมา มีการกระทําขึ Vนมา มีเหตมีุผลขึ Vนมาแล้วมนัจบมนัสิ Vน พอ
มนัจบสิ Vนขึ Vนมาแล้ว มนัเป็นความสขุแท้ พอความสขุแท้ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ประกาศธรรม เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ไง เทวดา อินทร์ พรหมเขาสง่ขา่วเป็นชั Vนๆ เทวดา อินทร์ 
พรหมเขาสรรเสริญ เทวดา อินทร์ พรหมเขาหาทางออกของเขาเหมือนกนั 

ดสู ิ เวลาเจ้าชายสทิธตัถะเกิดนะ กาฬเทวิลเป็นเพื%อนเป็นมนษุย์ เป็นมนษุย์สมยั
พทุธกาล เป็นเพื%อนกบัพระเจ้าสทุโธทนะ เหน็ไหม เขาเป็นมนษุย์นะ เขาประพฤตปิฏิบตัขิองเขา 
เขาระลกึอดีตชาตไิด้ ๔๐ ชาต ิ กําหนดอนาคตได้ ๔๐ ชาต ิ เวลาเขาไปนอนบนพรหม นี%พดูถงึ
เวลาคนที%เขาประพฤตปิฏิบตัไิง แตเ่ขายงัไมมี่ทางออกเลย 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิด โลกธาตหุวั%นไหว เขาอยูบ่นพรหม โลกธาตุ
หวั%นไหว ต้องมีสิ%งใดมหศัจรรย์แนน่อน กําหนดดแูล้วก็เลยรู้ รู้ก็เลยลงมา เพราะเป็นเพื%อนกบั
พระเจ้าสทุโธทนะ ขอด ูขอดนูะ พอเหน็เจ้าชายสทิธตัถะเป็นราชกมุาร ก็เข็นมาให้ดไูง เหน็พทุธ
ลกัษณะนี%ใชแ่นน่อนเลย เพราะเขาเป็นพราหมณ์ เขาทอ่งได้ เขาดีใจมาก ดีใจมาก แตเ่ขาไมมี่
ทางออก แตเ่วลาเขาก็เสยีใจ เสยีใจวา่เขากําหนดอายขุยัได้วา่เขาจะต้องตายก่อนองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะตรัสรู้ นี%กาฬเทวิลๆ อยูใ่นพระไตรปิฎก 

สิ%งที%วา่เวลาพระพทุธศาสนามนัมีการกระทําไง มนัมีเหตมีุผลของมนั แตเ่วลาทางโลก
เขาไมมี่ทางออก เวลาเขาเชื%อ เชื%อฤกษ์ เชื%อยาม เชื%อภตูผีปีศาจ เชื%อทรงเจ้าเข้าผี ไปเรื%อยเฉื%อย
เลย เพราะเขาไมมี่ทางออก เขาไมมี่ทางออก เขาอาศยัพึ%งคนอื%น 
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เราไมอ่ยากจะพดูถงึลทัธิอื%น เขาเชื%อพระเจ้า เชื%อที%พึ%งข้างนอก เชื%อที%พึ%งข้างนอก แต่
พระพทุธศาสนา เวลาไปวดัไปวา ไปฟังครูบาอาจารย์ นี%ข้างนอกไหม ก็ข้างนอก เพราะเป็นครู
บาอาจารย์ แตเ่วลาจะเอาจริงเอาจงัขึ Vนมามนัต้องเป็นภายใน เป็นภายในคือต้องประพฤติ
ปฏิบตัเิอง เวลาเราต้องประพฤตปิฏิบตัเิอง มนัถงึได้ทกุข์ได้ยากนี%ไง เวลาเราปฏิบตั ิ

มนัจะเข้ามาที%คําถาม คําถามวา่ เขาประพฤตปิฏิบตัมินัทกุข์มนัยาก แล้วเวลามนัทกุข์
มนัยาก เขาก็เทียบเคียงไปในชีวิตทางโลก เขาบอกชีวิตทางโลก หน้าที%การงานก็ทกุข์เหมือนกนั 
หน้าที%การงานก็ทกุข์เหมือนกนั แตเ่วลาทกุข์มนัไมท่กุข์เหมือนการประพฤตปิฏิบตั ิ เวลาทกุข์ใน
การประพฤตปิฏิบตั ิเวลาปฏิบตัไิปแล้ว เขาบอกเวลาปฏิบตัไิปแล้วเขาปฏิบตัไิมไ่ด้ เขาทําความ
สงบของใจเข้ามาแล้ว เขาพิจารณาผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัไมไ่ด้ เขาพยายามเพง่จนกายหายไป 

เพง่จนกายหายไป ไอ้นี%มนัเป็นเรื%องกสณิ เราเพง่ส ี เพง่แสง เพง่กสณิเขียว กสณิแดง 
กสณิไฟ กสณินะ่ นี%เราก็เพง่จนกายหายไป เหน็ไหม การเพง่ การเพง่มนัไมใ่ช้ปัญญา เวลาการ
เพง่ ขนัตธิรรม ขนัตธิรรมมนัเป็นวิธีการวิธีการหนึ%ง มนัเป็นอบุายในการประพฤตปิฏิบตัไิง เวลา
เราประพฤตปิฏิบตัขิึ Vนไป เวลามนัทกุข์มนัยาก เราใช้ขนัต ิเราอดทนเอา ใช้ขนัต ิมนัไมมี่ปัญญา 
ขนัตคืิอความอดทน 

ถ้าเราอดทนได้ คนที%ตํ%าต้อยกวา่เขามาทําให้เรากระทบกระเทือน เราทนได้ นี%ขนัตอิยา่ง
ยอดเยี%ยม คนที%เสมอกนั เวลาเขาตเิตียนเราได้ เราทนได้ นี%ขนัตอิยา่งกลาง คนที%มีอํานาจ
เหนือกวา่เรา เจ้านายเวลาตเิตียนเรา เราต้องทนได้อยูแ่ล้ว เราทนได้อยา่งนี V ขนัตอิยา่งหยาบๆ 
นี%มนัเป็นขนัต ิขนัตธิรรม ขนัตธิรรมคือการอดทนๆ 

การเพง่กสณิมนัก็เป็นการเพง่ การเพง่กสณิ เพง่จนร่างกายหายไป ร่างกายหายไป เขาก็
ค้านขึ Vนมาเองวา่คดิเอาเอง สดุท้ายแล้วเขาก็มาใช้การพิจารณาเวทนาแทน 

เพราะเวลาเวทนา คําวา่ “เวทนา” เวลาคนประพฤตปิฏิบตัแิล้วเขาอยากจะก้าวหน้า คน
ทําสิ%งใดก็อยากจะพฒันา แล้วบอกวา่จิตสงบแล้วก็พิจารณา เวลาพิจารณา ทกุคนก็บอกวา่ไม่
มีอะไรจะพิจารณา 

ถ้าเราไมมี่อะไรจะพิจารณา เราพยายามทําใจของเราให้สงบ สงบแล้ว เรานั%งไป มนัต้อง
เกิดความหงดุหงิด เกิดตา่งๆ นี%เกิดเวทนา ถ้าเกิดเวทนา เราจบัต้องได้ มนัจะพฒันา พฒันา
หมายความวา่ พอจิตสงบแล้วเราก็จบัเวทนา เราก็ฝึกหดัใช้ปัญญา พอใช้ปัญญาไปแล้วมนัเคย
ฝึกหดั จะมาทําสมาธิก็ทําได้งา่ยขึ Vน เพราะวา่มนัมีชอ่งทาง เราฝึกหดัของเราไป เราปฏิบตัขิอง
เราไป ในการประพฤตปิฏิบตัมินัต้องทําตอ่เนื%อง ทําตอ่เนื%องไง ถ้าทําตอ่เนื%องกนัไป ปฏิบตัขิอง
เราไป สิ%งที%ปฏิบตัไิป นี%การปฏิบตัธิรรม 
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ถ้าการปฏิบตัธิรรมนะ เหมือนคนมีสตสิมัปชญัญะ คนมีสตสิมัปชญัญะเขาต้องทํามาหา
กิน คนที%เขาพลั Vงเผลอ คนที%เขาเหลวไหล เขาก็ต้องทํามาหากิน การทํามาหากินต้องมีหน้าที%
การงานไง 

แตเ่วลาคนที%มีสตสิมัปชญัญะเขาทําของเขา เขาทําของเขาด้วยสตสิมัปชญัญะ เขาทํา
ด้วยคณุงามความดีของเขา เขามีเหตมีุผล มีคณุงามความดีตกผลกึในใจ แตค่นที%ประมาท
เลนิเลอ่ คนที%ใช้ชีวิตไปวนัๆ หนึ%ง เขามีอะไร 

ทีนี Vย้อนกลบัมาที%ปฏิบตัไิง ถ้าไมป่ฏิบตัมินัก็เหมือนคนทั%วไป คนทั%วไปเขาก็ใช้ชีวิตของ
เขาไปวนัๆ หนึ%ง เขาไมไ่ด้ประพฤตปิฏิบตัสิิ%งใด เพราะเขาไมเ่ชื%อ หรือวา่เขาไมมี่อํานาจวาสนาที%
จะมีโอกาสทําได้ 

แตถ้่าเราทําได้ เราก็เหมือนกบัคนที%ต้องทํามาหากินเหมือนกนั แตเ่รามีสตมีิปัญญา เรา
ไมป่ระมาทกบัชีวิต เราทําหน้าที%การงานของเราเพื%อประโยชน์กบัเราไง ถ้าปฏิบตัเิพื%อเหตนีุ Vปัcบ 
มนัก็ปฏิบตัไิปโดยที%วา่ไมห่งดุหงิด ไมมี่สิ%งใดที%เข้ามาคอยบีบคั Vน คอยบีบคั Vน เราปฏิบตั ิ เราต้อง
ปฏิบตัขิองเราตอ่เนื%องๆ ไป นี%ทางการปฏิบตั ิ

เวลาปฏิบตัแิล้ว เวลาเรามีความทกุข์ความยาก เราก็ไปทางโลกเพื%อจะไปหาที%ผอ่น
คลาย ไปหาที%ความสขุ แตถ้่าเราปฏิบตั ิ เวลาเขาปฏิบตัวิา่ เขาพิจารณาเวทนาของเขา เวลา
กําหนดลมของเขา พิจารณาเฝา้ดขูองเขา เวลามนัเบามนัโลง่อกโลง่ใจ พิจารณาอยา่งนี Vเป็น
รอบๆ ไป การพิจารณาเป็นรอบๆ ไปมนัก็ทําตอ่เนื%อง 

คําวา่ “ทําตอ่เนื%อง” นะ ความเป็นจริง ความจริงในการประพฤตปิฏิบตั ิครูบาอาจารย์ที%
ทา่นประพฤตปิฏิบตั ิเวลาปฏิบตั ิถ้ามนัจะมีความจริง เขาต้องมีสตต้ิองมีปัญญา ต้องรักษาของ
เขา เขามีข้อวตัรนะ ครูบาอาจารย์ทา่นจะไมใ่ห้คยุกนั ทา่นจะให้ตา่งคนตา่งมีโอกาสในการ
ปฏิบตั ิ เพราะในการปฏิบตัมินัเป็นขั Vนเป็นตอนขึ Vนไป มนัต้องดแูลของเราขึ Vนไป ถ้าดแูลขึ Vนไป 
มนัก็ต้องทําความจริงไง ถ้ามนัเป็นความจริงมนัเป็นแบบนี V 

แตถ้่าไมเ่ป็นความจริง สิ%งที%เขาคยุกนัทางโลก ที%เขาบอกวา่ เวลาเขาพดูธรรมะๆ กนั มนั
เป็นความจําทั Vงนั Vนนะ่ เวลาความจําทั Vงนั Vน แตจิ่ตใจของเขา เขาไมซื่%อสตัย์ของเขา คือเขาไม่
ยอมรับวา่อะไรเป็นความจริง อะไรไมเ่ป็นความจริง อยูก่บัความเสแสร้งมาตลอด แล้วมนัก็เป็น
ธรรมะเสแสร้ง 

แตถ้่าเราจะตรงตอ่ธรรม ตรงตอ่ความจริงของเรา เราต้องทําความจริงของเรา ถ้าความ
จริงของเรา มนัก็ต้องทําตอ่เนื%องกนัไป ทําตอ่เนื%องกนัไป นี%ถ้ามนัเป็นความจริงนะ เพราะความ
จริงมนัมีเหตมีุผลของมนัตามความจริงอนันั Vน 
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ฉะนั Vน สิ%งที%เขาทํา เขาทําของเขา เขาพิจารณาของเขา ทีนี Vเขาขอถาม ขอถามหลวงพอ่
วา่ “ผมคดิเอาเองหรือเปลา่ครับ ในการพิจารณาสภาวะนี Vเป็นวิปัสสนาหรือยงั ผมเคยเขียนมา
เลา่ให้หลวงพอ่ฟัง ฟังแล้ววา่ครั Vงแรกที%ผมเหน็สภาวะทกุข์ ผมเหน็เสมือนมะมว่งมนัหลดุจากขั Vว 
มนัเป็นรูปธรรมชดัๆ จบัต้องได้ ทําได้ ๒ ครั Vงตดิตอ่กนั นํ Vาหนํู Vาตาไหลพราก โลง่อกโลง่ใจมากๆ 
ตอนนี Vมนัไมค่อ่ยมีความรู้สกึปีตแิรงๆ มนัไมเ่หมือนครั Vงแรก” 

สิ%งที%ผา่นมาแล้วมนัก็ผา่นมาแล้วไง สิ%งที%วา่เวลาพิจารณา เคยเขียนปัญหาถามมาวา่ 
เหน็วา่มะมว่งมนัหลดุจากขั Vว ที%เขาเหน็ความทกุข์ของเขา ความทกุข์ของเขาหลดุออกไป นํ Vาหู
นํ Vาตาไหลเลย 

ถ้านํ Vาหนํู Vาตาไหล เราพิจารณาของเรา คําตอบ เวลามีคําตอบนะ เราไมขี่ดกรอบไว้ มนั
เป็นปัจจบุนัตลอดไง แตเ่ราจะเอาให้เหมือนเดมิๆ นี%เป็นสญัญา เราจะไมเ่อาสญัญา ไมใ่ห้มนั
เหมือนเดมิ มนัต้องดีกวา่เดมิ มนัดีกวา่เดมิหรือมนัเสมอเดมิ ถ้าเสมอเดมิ แตม่นัเป็นปัญญาที%
เป็นปัจจบุนันั Vน 

ถ้าเป็นปัจจบุนั เราพิจารณาอะไรก็ได้ พิจารณากายก็ได้ พิจารณาเวทนาก็ได้ พิจารณา
จิตก็ได้ พิจารณาสจัธรรม พิจารณาสิ%งที%ดํารงชีวิตก็ได้ ถ้าชีวิต ถ้าจิตมนัสงบแล้ว เวลามนัจบัได้
มนัเป็นปัญญาตอ่เนื%องไป ถ้าปัญญาตอ่เนื%องไป เหน็ไหม การประพฤตปิฏิบตัมินัปฏิบตัซํิ Vาแล้ว
ซํ Vาเลา่ๆ ฝึกหดัใจให้มนัชํานาญไง 

ถ้ามนัชํานาญแล้ว ถ้ามนัทําสิ%งใดไมไ่ด้ เราก็พทุโธไว้ให้จิตสงบเข้ามา สงบแล้วก็อยูก่บั
ความสงบนั Vน ถ้าความสงบนั Vน พอมนัมีกําลงัแล้วเราออกไป ออกไปคือไปคดิ ออกไปคดิ 
ออกไปจบัต้องสิ%งใด พอจบัสิ%งใดได้ เราก็พิจารณาสิ%งนั Vน เวลาเราคลายตวัออกไป เราจบัสิ%งใด
พิจารณา ฝึกหดัอยา่งนี V ฝึกหดัอยา่งนี V 

หน้าที%การงาน เราก็ทําหน้าที%การงานของเราไป ถ้าอยูท่างโลก เรามีความรับผิดชอบสิ%ง
ใด เราก็รับผิดชอบของเรา เราทําเตม็ความสามารถของเรา แล้วพอมีเวลาขึ Vนมา เราอยูค่นเดียว 
เราอยูค่นเดียว เราก็ภาวนาของเราไป ถ้าเราภาวนาได้นะ นี%พดูถงึวา่ถ้าเป็นทางโลก 

เวลาพระเขาปฏบิตักัิน เขาปฏบิตัทิั 7งวันทั 7งคืน เขาปฏบิตัติลอดเวลา แล้วผู้ทีA
ปฏบิตันิะ เวลาจติใจของเขามีเหตุมีผลของเขา เขาจะหลีกเขาจะเร้นของเขา เขาจะ
พยายามเข้าทางจงกรม นัA งสมาธิของเขา เพราะมันเป็นงาน งานมันทาํอยู่นะ มันไม่มี
เวลาจะไปนัA งคุยกับใคร มันไม่มีเวลาจะไปยุ่งเหตุผลของใครหรอก มันจะเอาแต่ความ
จริงของตน ถ้าความจริงของตน เหน็ไหม การปฏบิตัเิป็นแบบนี 7มันเป็นข้อเทจ็จริงไง นีA
ความปฏบิตัถ้ิามันมีเหตุมีผลจริง 
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เวลาเขาถามปัญหามา เราตอบชดัเจน ชดัเจนเลย ชดัเจนเพราะอะไร เพราะวา่เวลาเขา
ปฏิบตัขิึ Vนไปมนัเป็นความเหน็ภายใน ความเหน็ภายในมนัเป็นนามธรรม เพราะนามธรรมมนัจะ
นกึก็ได้ เขาจะบอกวา่ “ผมนกึเอาเองหรือเปลา่ ผมนกึเอาเองหรือเปลา่” 

แตถ้่ามนัเป็นความเหน็จากภายใน ความรู้สกึที%พดูออกมามนัมีเหตมีุผล มนัฟังขึ Vน แต่
ถ้ามนัเป็นการที%วา่มนัคดิจินตนาการหรือความเหน็ เวลาพดูอะไรมามนัหลกัลอย มนัเป็นไป
ไมไ่ด้ ทีนี Vมนัเป็นไปไมไ่ด้ เราถงึตอบไปชดัเจน พอตอบไปชดัเจนแล้ว ทีนี Vการตอ่เนื%องนี%สาํคญั 
สิ%งที%ถามมา มนัเหน็เหมือนมะมว่งหลดุจากขั Vว 

มนัก็หลดุแล้ว ปีนี Vมะมว่งหลดุแล้ว ปีหน้าถ้ามนัแล้งกวา่นี V มะมว่งจะไมมี่กินนะ มะมว่ง
หลดุจากขั Vว คําวา่ “มะมว่งหลดุจากขั Vว” นี%เป็นรูปธรรม แตส่จัจะความจริงคือใจดวงนั Vนนะ่ ใจ
ดวงนั Vนมนัสงบ ใจดวงนั Vนมนัพิจารณาของมนันะ่ มนัเหน็เหตกุารณ์อนันั Vน เหตกุารณ์อนันั Vน 
ที%วา่มนัเป็นมรรคๆ มนัมีเหตมีุผลของมนั แตม่นัก็ผา่นไปแล้ว มนัเป็นอดีตไปแล้ว อดีตไปแล้ว 

ถ้าในปัจจบุนันี V เราก็ต้องทําจิตของเราสงบ ถ้าสงบเข้าไปแล้วมนัไปเหน็ต้นข้าวก็ได้ มนั
ไปเหน็เป็นต้นทเุรียนก็ได้ มนัจะเหน็เป็นอะไรก็ได้ มนัไมใ่ชเ่หน็เป็นมะมว่งตลอดไปหรอก นี%เวลา
มนัเหน็นะ ถ้าเหน็เป็นมะมว่งทกุครั Vงๆ มนัก็สญัญาแล้วนะ มนัก็เป็นเรื%องแปลกแล้ว แตถ้่าจิต
สงบแล้วไปเหน็อยา่งนั Vน จิตสงบแล้วจะเหน็อยา่งนี V ถ้ามนัเหน็ 

ถ้าไมเ่หน็ ถ้าจิตสงบแล้วถ้าไมเ่หน็ใชไ่หม รําพงึไป รําพงึให้มนัรู้ให้มนัเหน็ แล้วฝึกหดั
อยา่งนี V ไมใ่ชว่า่เหน็มะมว่งหลดุจากขั Vวไปแล้วก็จบ 

เหน็มะมว่งหลดุจากขั Vวไป มนัเป็นการชําระชั%วคราว มนัเป็นการปลอ่ยวางชั%วคราว 
เหมือนเรา เวลาเรามีอารมณ์ที%รุนแรงในหวัใจ แล้วถ้ามีสตปัิญญาไลต่ามทนั มนัก็ปลอ่ย เดีeยวก็
คดิอีกแล้ว เดีeยวอารมณ์มนัก็มาอีกแล้ว แล้วถ้ามีอะไรกระทบแรง เดีeยวแรงกวา่เก่าอีก 

นี%ไง สิ%งที%มนัเป็นไปได้ มนัเป็นไปแล้ว การพิจารณาครั Vงแล้วครั Vงเลา่ๆ มนัต้องตรงตอ่
ธรรม ตรงตอ่ความจริง ของมนัของจริงอยูแ่ล้ว ปฏิบตัเิป็นความจริง แตถ้่าเราตรงตอ่ธรรม เรา
ปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 

แตนี่%บอกวา่ มนันา่สงสาร นา่สงสาร เขาบอกวา่ มนัมีสภาวะ ถ้ามนัมีสิ%งใดแล้วมนัจะลง
ไปสูส่ภาวะนั Vนทกุข์ มนัจะลงสูส่ภาวะทกุข์ๆ แล้วสภาวะทกุข์นั Vนมนัก็บีบคั Vนไง 

สภาวะทกุข์ ก็จบัทกุข์เลย ทกุข์ควรกําหนด สมทุยัควรละ ถ้ามนัสภาวะทกุข์ ทกุข์นี Vเกิด
จากอะไรละ่ เกิดจากเวลาปฏิบตัธิรรมหรือ เกิดจากชีวิตนี Vหรือ เกิดจากหน้าที%การงานหรือ ทกุข์
มนัเกิดจากอะไร ทกุข์ควรกําหนด แล้วมนัไปละที%ไหน ไปละที%ตณัหาความทะยานอยาก ไปละ
สิ%งที%เรายดึมั%นถือมั%น 
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เราก็พิจารณาซํ Vาส ิ จบัตวัทกุข์เลย จบัตวัทกุข์เลย จบัสภาวะที%มนัจะเกิด จบัตวัทกุข์ 
ทกุข์ควรกําหนด เขาให้กําหนดไง ก็เหมือนเหน็กาย เวลาเราเหน็กาย เราเหน็สภาวะโครงสร้าง
ของกาย เราก็จบักายนั Vนใชไ่หม 

นี%ถ้ามนัเกิดสภาวะทกุข์ จบัอารมณ์ทกุข์ อารมณ์ที%มนัทกุข์นี%จบัเลย จบัแล้วมาคลี%คลาย
กนั ทกุข์นี Vทําไมมนัถงึทกุข์ ทกุข์นี% ทกุข์ควรกําหนด สมทุยั สมทุยัไปละความไมเ่ข้าใจ ไปละสิ%งที%
เขาเรียกวา่ความรู้เทา่ไมถ่งึการณ์ เพราะความรู้เทา่ไมถ่งึการณ์มนัถงึทกุข์ ถ้ามนัรู้เทา่ถงึการณ์
ทั Vงหมด มนักําหนด มนัเทา่ทนัจิตหมด จิตมนัไมจ่บัต้องสิ%งใด มนัเอาอะไรมาทกุข์ ถ้ามนัมีความ
ทกุข์ เหน็ไหม ถ้าทําอยา่งนี Vมนัตรงตอ่ธรรม 

แตใ่นการประพฤตปิฏิบตัขิองเรา คนเราทํางาน ดสู ิ ทําหน้าที%การงาน เราก็อยากได้
ผลตอบแทน นี%เวลาปฏิบตัแิล้วเราก็อยากได้ผลตอบแทน สิ%งที%ผลตอบแทนคืออยากมีคณุธรรม 
คือวา่มนัจะไมมี่ทกุข์เลย ในเมื%อมนัพิจารณาแล้ว มนัปลอ่ยหมดแล้ว มนัก็ต้องมีแตค่วามสขุ มี
แตค่วามดีงามทั Vงนั Vนนะ่ มนัปลอ่ย นี%คือวิธีการ นี%คือการกระทํา 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัส
รู้ธรรมเพราะมีเหตมีุผลไง บพุเพนิวาสานสุตญิาณ จตุปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ นี%ชําระล้าง 

ไอ้นี%เราพิจารณาของเรา จิตเราสงบแล้ว เราเหน็มะมว่งหลดุจากขั Vว 

นี%มนัเป็นรูปธรรม มนัเป็นรูปธรรม รูปแบบ อารมณ์ความรู้สกึ แตจ่บัอารมณ์นั Vนมนัเหน็
ภาพเป็นมะมว่ง เหน็เป็นอะไรก็แล้วแต ่ถ้าพิจารณาไปแล้ว มะมว่งมนัหลดุ หลดุไปแล้วมนัก็โลง่
โถงปลอ่ยวาง ก็เรื%องธรรมดา แตกิ่เลสมนัยงัซ้อนอยู ่ กิเลสมนัยงัซ้อนอยู ่ มนัยงัไลต่ามไมถ่งึที% 
เหน็ไหม เราต้องตรงตอ่ธรรมส ิเราทําตรงตอ่ธรรม ตอ่ธรรม ตอ่ตน 

แตนี่ Vพอมนัทําไปแล้วกิเลสมนัแทรกเข้ามา ที%เราจะอธิบาย อธิบายถงึความที%ปฏิบตัไิป
แล้วมีความเข้าใจผิดไง คนเข้าใจผิดกนัเยอะนะ คนเข้าใจผิด เหน็ไหม ดทูางโลก เวลาเขาใช้
ปัญญาๆ อยา่งที%วา่ เวลาใช้ปัญญาๆ ไป มนัเป็นโลกียปัญญาทั Vงนั Vนนะ่ ปัญญาอยา่งนั Vนเป็น
ปัญญาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะจิตยงัไมส่งบ ถ้าจิตยงัไมส่งบมนัไมเ่หน็
กิเลสหรอก มนัไมเ่หน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

ถ้าเราพทุโธ ใช้ลมหายใจ จิตเราสงบแล้ว เวลาพิจารณาแล้ว เวลามนัปลอ่ยเป็นครั Vงเป็น
คราว เวลามนัปลอ่ยแล้ว ปลอ่ยแล้วมนัก็เป็นปัจจบุนัขณะนั Vน แตข่ณะนั Vนในการกระทํา ที%เวลา
ใครไปถามหลวงตา หลวงตาบอกให้ซํ Vาๆๆ เข้าไป ซํ Vาเข้าไป ปฏิบตัติอ่เนื%องเข้าไป ถ้ามนัมี
โอกาส มนัปฏิบตัติอ่เนื%องขึ Vนไป มนัก็พฒันาขึ Vน 
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ถ้าคนไมมี่โอกาสนะ คนไมมี่วาสนานะ มนัทําได้แคน่ั Vนนะ่ ทําได้หนหนึ%ง พอทําได้หน
หนึ%ง เราต้องลงทนุลงแรงมาก ใช้สตใิช้ปัญญา ใช้เวลามาก พอใช้เวลามาก แล้วมนัลงทนุลง
แรง คือมนัเหนื%อยมาก มนัทกุข์มาก วา่อยา่งนั Vนเถอะ จะทําอีกทีมนัแหยงไง มนัทําไมล่ง มนัทํา
ไมไ่ด้ พอทําไมไ่ด้ขึ Vนมา เวลามนัเสื%อม เสื%อมหนกัไปเรื%อยๆ นะ เหมือนคนเป็นไข้ คนเป็นไข้แล้ว
ไมไ่ด้ดแูลตวัเอง ไข้นั Vนมนัจะรุนแรงขึ Vนเรื%อยๆ 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั เวลามนัเสื%อม เวลากิเลสมนัครอบงําแล้วนะ มนัจะฝืนกลบัมายากเลย 
มนัเหมือนเราสไลด์ลงไปแล้วมนัจะฝืนขึ Vนมา โอ้โฮ! แสนยากแสนเข็ญเลย นี%กิเลส นี%ผลของ
กิเลส เวลากิเลสมนัตอ่ต้าน 

ฉะนั Vน เราทําตอ่ตน ตอ่ตนตอ่ธรรมให้มนัเป็นจริง ถ้าตอ่ตน ตอ่ตนก็คือตอ่หวัใจของเรา 
ในการประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เราต้องจริงจงักบัเราเพื%อประโยชน์กบัเรา นี%ตอ่ธรรม ตอ่ธรรม สิ%ง
ที%ทําไปแล้ว ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรม แตด้่วยวฒิุภาวะ กําลงัของจิตมนัมีแคน่ั Vน 
ปถุชุน กลัยาณปถุชุน ถ้าเป็นกลัยาณปถุชุนทําสมาธิได้มั%นคง จิตมีกําลงัแล้ว ถ้าพิจารณาสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความจริง ก็เป็นโสดาปัตตมิรรค 

ถ้าโสดาปัตตมิรรคแล้ว ถ้าสาํเร็จแล้ว ถ้ามนัขาด มนัก็เป็นโสดาปัตตผิล ถ้ามนัยงัไมข่าด 
มนัก็พิจารณาซํ Vาแล้วซํ Vาเลา่ๆ พิจารณาตอ่เนื%องกนัให้มีประสบการณ์ของจิต จิตพิจารณาซํ Vา
แล้วซํ Vาเลา่ขึ Vนมา มีความชํานาญขึ Vนมา ถ้ามนัปลอ่ยละเอียดขึ Vนมา มนัก็โลง่โถงละเอียดมาก 
แตม่นัก็ยงัไมข่าด 

แตถ้่ามนัขาด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุข์เป็นทกุข์ มนัแยกเลย ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชเ่รา เรา
ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ อยา่งนี Vไมเ่สื%อม อยา่งนี Vจะอยูก่บัมนัคงที%เลย 
เขาเรียกอกปุปธรรม อกปุปธรรมไง อกปุปธรรมกบักปุปธรรม 

กปุปธรรมมนัเป็น สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา กปุปธรรมคือสภาวะวิทยาศาสตร์ สภาวะที%
เป็นอนิจจงั สภาวะโลกเขาเรียกวา่กปุปธรรม สภาวะธรรมชาต ิ การแปรปรวนของธรรมชาต ิ
สจัจะของธรรมชาต ิ สรรพสิ%งทางวิทยาศาสตร์นี%กปุปธรรม มนัแปรสภาพของมนัตลอด มนัไม่
จบไมส่ิ Vน แตอ่กปุปธรรมจบ ถ้าเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต์ นี%อ
กปุปธรรม 

อกปุปธรรมมนัต้องมีการซํ Vาๆ นี%ตรงตอ่ตน คือทําจริงทําจงัของเรา ตรงตอ่ตนคือซื%อสตัย์ 
ตรงตอ่ตนนะ ตรงตอ่ตนเพราะเราทําของเราเพื%อประโยชน์กบัเรา เราไมใ่ห้ใครหลอกเรา แล้วเรา
ก็ไมห่ลอกตวัเราเองด้วย 
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ตรงตอ่ธรรม ตรงตอ่ธรรม สจัจะความจริงมนัเป็นความจริง “เธอจงมีธรรมเป็นที%พึ%งเถิด” 
เพราะธรรมอนันั Vนเป็นสจัจะความจริง ผู้ใดปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มนัต้องเป็นอยา่งนั Vน 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ Vนมา มนัเป็นอยา่งนั Vน แตเ่ราทําไมต่รงตอ่มนั เรา
ทําไมส่มดลุ ทําไมพ่อดี ทําไมไ่ด้สจัจะอนันั Vน ถ้าทําไมไ่ด้สจัจะอนันั Vน มนัก็ได้เฉียดไปเฉียดมา 
มนัก็เป็นแบบนี V 

เฉียดไปเฉียดมา เหน็ไหม “ผมเคยเหน็มะมว่งหลดุจากขั Vว มนัเป็นรูปธรรมชดัเจนจริงๆ 
ครับ เพราะมนัทําแล้ว โอ้โฮ! นํ Vาหนํู Vาตาไหลพราก มนัโลง่โถงไปหมดเลย” นี%คนปฏิบตัอิยา่งนี V
จริง อยา่งนี Vจริงๆ แตม่นัยงัไมถ่งึที%สดุไง มนัยงัไมถ่งึที%สดุ อกปุปธรรม ไมก่ายเป็นกาย จิตเป็นจิต 
ทกุข์เป็นทกุข์ มนัแยก เวลามนัแยกขึ Vนมาเป็นอีกอยา่งหนึ%ง เวลาคนปลอ่ย ปลอ่ยอยา่งนี V แล้ว
คนปลอ่ยแล้ว สว่นใหญ่แล้วกิเลสมนัก็พยายามจะเทียบเคียงไปที%ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า “นี%พทุธพจน์ๆ พทุธพจน์พดูไว้ถกูเลย หลวงพอ่ค้านทกุที หลวงพอ่กล้าเถียง
พทุธพจน์เชียว” 

เวลาพทุธพจน์มนัถกูหมด เพราะเราไปอา่น เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ใคร
ตีความ ใครเอามาเป็นคตขิองเราไง แตข้่อเทจ็จริง ข้อเทจ็จริงมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก 
มนัทําลายกิเลสกลางหวัใจเลยนะ่ ไอ้นี%มนัถงึเป็นความจริง แล้วครูบาอาจารย์ที%เป็นจริงทา่น
เป็นจริงอยา่งนี Vไง ถ้าเป็นจริงอยา่งนี V ถงึวา่ให้ซํ Vาเข้าไป 

จะบอกวา่ เราทําแล้วให้มนัตรงตอ่ธรรม อยา่เข้าใจผิด ถ้าความเข้าใจผิดคือวา่
เหมือนกบัเรียนแล้วจบ นี%ก็เหมือนกนั ทําแล้ว มนัรู้เทา่แล้ว กิเลสมนัเหมือนมะมว่ง มนัหลดุจาก
ขั Vวไปแล้ว มนัก็หลดุไปแล้ว เราก็ต้องได้ธรรมจริงๆ ส ิ เราก็ไปตอ่รองกบักิเลสเราเองไง เราก็
กลบัไปตอ่รองกบักิเลสเราเอง แล้วกิเลส โธ่! หน้าตาของกิเลสมนัจะหลอกให้เราหลงอยูแ่ล้ว ไม่
ต้องไปตอ่รองกบัมนั มนัก็หลอกอยูแ่ล้ว แล้วนี%ยิ%งไปตอ่รองกบัมนั เสร็จเลย 

ฉะนั Vน นี%ไง เราทําตรงตอ่ธรรม ตรงตอ่ธรรม ตรงตอ่ตนเอง ตรงตอ่ตนเองคือซื%อสตัย์
สจุริต ด้วยความสตัย์ คนเราปฏิบตัมินัต้องมีสตัย์ ถ้ามีสตัย์แล้ว มนัตั Vงสจัจะแล้ว ทําสิ%งใดก็ทํา
ได้ 

ตรงต่อตน เราให้มัAนคงให้ตรงต่อตนก่อน แล้วเวลาปฏบิตัแิล้วตรงต่อธรรม ตรง
ต่อธรรม ให้มันสัจจะความจริงอย่างนั7น แล้วถ้ามันตรงต่อธรรมแล้วนะ ปฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรมแล้ว มันประกาศขึ 7นกลางหวัใจ 

เวลากิเลสมนัสิ Vนไปแตล่ะขั Vนแตล่ะตอน ใครเป็นคนมาให้ประกาศนียบตัร ใครเป็นคน
รับรอง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นเป็นผู้สั%งผู้สอน เวลาเป็นจริงขึ Vนมาทา่นก็สาธ ุ เวลาหลวงตา
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ทา่นพิจารณาของทา่นขึ Vนไป เวลาขึ Vนไปรายงานทา่นแล้วทา่นรอฟังเลย เวลาทา่นฟังหลวงตา
ทา่นรายงานจบ หลวงตาทา่นก็หมอบฟังวา่หลวงปู่ มั%นวา่อยา่งไร 

หลวงปู่ มั%นประกาศเลย “เออ! มนัต้องเป็นอยา่งนี Vส ิ จิตมนัไมเ่กิด ๕ อตัภาพหรอกเว้ย 
มนัก็เกิดหนเดียวเทา่นั Vนละ่ จิตมนัไมมี่วนัเกิดไมมี่วนัตายอยูอ่ยา่งนั Vนนะ่” 

โอ้โฮ! นั%นนะ่มนัเป็นความภมิูใจของทา่น นี%ไง แล้วมนัเป็นที%ไหนละ่ เป็นเพราะหลวงตา
ทา่นปฏิบตัไิด้แล้วทา่นถงึขึ Vนไปรายงานผล รายงานผล พิจารณาเวทนาๆ จนมนัจบมนัสิ Vนเลย
ละ่ พิจารณาเสร็จแล้ว มั%นใจแล้วขึ Vนไปรายงานหลวงปู่ มั%น 

“เออ!” 

แล้วใครทําละ่ ก็หลวงตาทา่นทําจบแล้ว หลวงปู่ มั%นแค ่ “เออ!” ทา่นก็ปลื Vมใจ ทา่นปลื Vม
ใจ ทา่นภมิูใจ ทา่นภมิูใจเพราะทา่นต้องการผู้สบืทอดๆ นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นจริง มนัเป็น
จริงกลางหวัใจของเรา 

แตนี่%มนัอยา่งที%วา่ มนัจะรวมลงสภาวะทกุข์หมด ปฏิบตัมินัก็รวมลงสูส่ภาวะทกุข์ ชีวิต
ในการทําหน้าที%การงาน ชีวิตจริงก็รวมลงสูส่ภาวะทกุข์ สภาวะทกุข์มนัก็มากีดมาขวาง ที%ทํามา
ได้สองหนสามหน นํ Vาหนํู Vาตาไหลพราก 

อันนั7นกเ็ป็นผลงานของเรา อันนั7นกเ็ป็นอาํนาจวาสนาของเรา เป็นสิAงทีAเราทาํได้ 
แต่เราต้องทาํต่อเนืAอง รักษาศีล สมาธิให้มันมัAนคงอย่างนั7น แล้วฝึกหดัใช้ปัญญา
ต่อเนืAองไป 

ศีล สมาธิ ปัญญา มนัก็เป็นมรรค ศีล เราระลกึ เราตั Vงใจ เราเข้มงวดของเรา สมาธิ 
สมาธิเราก็กําหนดลมหายใจ ถ้ามนัทําอะไรไมไ่ด้ เราก็กําหนดลมหายใจของเรา ศีล สมาธิ แล้ว
ถ้ามนัเกิดปัญญาขึ Vนมา มนัก็เกิดมรรคเกิดผลเตม็ที% ถ้าเตม็ที%ก็ขึ Vนไปของมนั 

หน้าทีAของเรา เราตรงต่อธรรมๆ เราปฏบิตัธิรรมเพืAอคุณธรรม ปฏบิตัธิรรม 
เหน็ไหม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เราปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เราไม่เอาสิAงทีA
ไม่จริง เราไม่เอาสิAงทีAใครมาสรรเสริญเยนิยอ ไม่เอา เราเอาความจริงๆ ปฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรม เราตรงต่อธรรม เราจะเอาสัจจะความจริง เราจะเอาประโยชน์อันนี 7 

ซํ Vาอยูต่รงนั Vน ไอ้เรื%องเหน็ใจ เหน็ใจมาก แตนี่%เราพดูถงึข้อเทจ็จริงไง เวลาทางโลกขึ Vนมา 
ปฏิบตัทีิหนึ%งอยา่งนี V เขาให้ประกาศนียบตัร มะมว่งหลดุจากขั Vวแล้วเป็นโสดาบนั มะมว่งหลดุ
จากขั Vวเป็นสกิทาคามี แล้วมนัเป็นจริงหรือเปลา่ละ่ ถ้าเป็นจริง สภาวะทกุข์มนัอยูไ่หนละ่ 
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ถ้ามนัเป็นจริง สภาวะทกุข์จะไมมี่ มนัรู้เทา่ทนัหมด มนัจะไปทกุข์ได้อยา่งไร กายเป็น
กาย จิตเป็นจิต ทกุข์เป็นทกุข์ ทกุข์มนัขาดไปแล้ว ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ 
ไมใ่ชเ่รา เราไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ มนัไมมี่ทกุข์ มนัทกุข์ได้อยา่งไร 

ถ้าขนัธ์ ๕ มนัมีทกุข์อยู ่ มนัก็จริงๆ ของมนัไง ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ใน
สภาวะของพระโสดาบนั แตถ้่าขึ Vนเป็นสกิทาคามี อ้าว! ทกุข์ ทกุข์ละเอียด ทกุข์คนละสถานะ 
ถ้าไปขั Vนอนาคามี โอย๋! ทกุข์เรื%องกามราคะ ถ้าไปถงึขั Vนของอรหตัตมรรค นั%นนะ่ทกุข์ด้วยการไฟ
สมุขอนในใจ นี%ทกุข์มนัเป็นชั Vนๆ เข้าไป มนัก็เป็นชั Vนๆ เข้าไป ถ้าทําความเป็นจริงมนัก็เป็นจริง
อยา่งนี V 

ให้ตรงตอ่ธรรม แล้วกิเลสมนัดีดดิ Vน เราวางซะ ไมต่รงตอ่มนั กิเลสมนัดีดดิ Vน ทีนี Vเพียงแต่
วา่ เรายงัยืนยนันะ เรายืนยนัวา่ ที%ปฏิบตัมิาแล้ว เพราะเขาบอกวา่ “ถามหลวงพอ่มาหลายหน
แล้ว” 

หลวงพอ่ก็ตอบมาเยอะแล้ว แตที่%ตอบๆ มานี%ก็ตอบให้กําลงัใจมาตลอด ตอบแล้วมนั
ตอบเป็นความจริง ตอบแล้วให้มนัขึ Vนมา แตไ่อ้คนปฏิบตัมินัสงสยันะ่ส ิ “หลวงพอ่ก็ตอบมาแล้ว 
หลวงพอ่ก็รับรองมาแล้ว แตส่ภาวะทกุข์ยงัอยูก่บัผมนี% ตอบมาแล้ว ปฏิบตัมินัยงัทกุข์อยูนี่%” 

ทกุข์เป็นความจริง ทกุข์เป็นอริยสจั แตถ้่าปฏิบตัไิปแล้วนะ มนัเป็นอนัเดียวกนัทั Vงนั Vนนะ่ 
ถ้ามนัมีมรรคมีผลขึ Vนมาเป็นความจริง 

ฉะนั Vน เรื%องทกุข์มนัเป็นเรื%องธรรมดา เรื%องทกุข์ เหน็ไหม ชีวิตเป็นความทกุข์อยูแ่ล้ว จะ
กินอาหารก็ทกุข์ ต้องหามนัมา จะหลบัจะนอนก็ทกุข์ ทกุข์ทั Vงนั Vนนะ่ ถ้าไมท่กุข์ จะอยูอิ่ริยาบถ
เดียว อยูไ่มไ่ด้ ทกุข์คือสิ%งที%ทนอยูไ่มไ่ด้ ชีวิตนี Vทนอยูอ่ะไรไมไ่ด้เลย ต้องมีการเปลี%ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั Vน ทกุข์เป็นความจริง 

แล้วถ้าปฏิบตัไิปแล้ว ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ลองเจอมนัหนอ่ยส ิ ขนัธ์ ๕ 
ไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชเ่รา เราไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ดซูมินัเป็นอยา่งไร ถ้ามนัเป็นอยา่ง
นี Vปัcบนะ จะไมม่าถามเลย เวลามีความสขุ แหม! อยูค่นเดียว เวลาทกุข์นะ่วิ%งหาพวกเลย ฉะนั Vน 
เวลาปฏิบตัไิป นี%พดูถงึให้เอาความจริงขึ Vนไปนะ จบ 

ถาม : เรื%อง “กราบเรียนถามเรื%องกระดกูคะ่” 

๑. สามีของลกูเสยีชีวิตไปแล้ว ลกูจะเอากระดกูของเขาไปทําจี Vห้อยตดิตวัจะได้หรือไม่
คะ แตมี่คนเตือนวา่ไมดี่ เพราะจะทําให้เขาหว่งอยู ่ ไมไ่ปไหน จริงหรือไมค่ะ กราบขอเมตตา
หลวงพอ่อธิบายความถกูต้องให้ฟังด้วยคะ่ 
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๒. ถ้าข้อ ๑. ไมดี่ จะเอารูปไปทําได้หรือเปลา่คะ แตใ่จอยากทําด้วยกระดกู เพราะ
เหมือนวา่เขาอยูก่บัเราตลอดไป 

ตอบ : เราวา่ทําได้ กระดกูก็คือกระดกู เวลาจิตออกจากร่างไปแล้วก็จบแล้ว ฉะนั Vน สิ%งที%
กระดกู กระดกูเอาไปทําเป็นจี Vห้อยคอได้เลย ถ้าไมทํ่าจี Vห้อยคอ เราก็ไปลอยองัคารไป 

ถ้าอยา่งนั Vนแสดงวา่ใครลอยองัคารกระดกูไปลอยทะเล เขาจะหว่งทะเล เขาคงไมไ่ป
ไหนนะ่ เขาจะวา่ยอยูก่ลางทะเลนั%นนะ่ เพราะเอากระดกูไปลอยกลางทะเลหมดไง ฉะนั Vน พวกนี V
ไปเกิดเป็นปลาหมดนะ่ ไปเฝา้กระดกูที%เป็นปลา ไปอยูใ่นทะเลนะ...ไม ่จิตออกจากร่างแล้วมนัก็
จบไง 

ฉะนั Vน ถ้าจะเอากระดกูมาทําเป็นจี V ได้ 

“มีคนเขาเตือนวา่ไมดี่ เพราะจะทําให้เขาหว่งอยู”่ 

เขาหว่งอยูแ่ล้ว จะเอาจี Vมาทําหรือไมม่าทํา เรื%องสายเวรสายกรรมมนัมีของมนัธรรมชาติ
ของมนั ถ้ามีของมนัธรรมชาตขิองมนั เราทําคณุงามความดีตอ่กนั เราเอาจี Vมาห้อยคอ เราทํา
เพื%อหว่งเขา ทําเพื%อเป็นความสมัพนัธ์ตอ่กนัใชไ่หม มนัจะมีความผิดไปไหน 

เขาบอกวา่ เขาเป็นหว่งอยู ่เขาจะมาดแูลอยู ่

เอง็ทําความดีเถอะ ไอ้คนที%เตือนนะ่ ไอ้คนที%เตือนเขาเป็นหว่งอยูน่ะ่ เอง็ดแูลพอ่แมเ่อง็
ให้ดีเถอะ พอ่แมใ่นบ้านมงึ ญาตใินครอบครัวเอง็ดแูลให้ดีนะ อยา่ไปเตือนคนอื%น เตือนตวัเอง 
ตวัเองดแูลให้ดี 

ไอ้ความเป็นหว่งเป็นเรื%องความเป็นหว่ง แตนี่%พดูถงึวา่ นี%มนัเป็นความผกูพนัของเราไง 
ถ้าเป็นความผกูพนัของเรา เราจะเอากระดกูมาทําเป็นจี Vได้ไหม ได้ 

มีคนเขามาเตือน ก็เตือนเขากลบั เตือนเขาบอกวา่ เอง็กลบัไปดบู้านเอง็ก่อนนะ บ้านเอง็
ดแูลให้ดีก่อนนะ ที%บ้านนะ่ ที%บ้านดแูลดีหรือยงั ถ้าที%บ้านดแูลดีแล้วคอ่ยมาเตือนเรา นี%พดูถงึข้อ
ที% ๑. 

“๒. ถ้าข้อที% ๑. ไมดี่ เราจะเอารูปไปทําได้หรือไมค่ะ แตใ่จอยากได้กระดกูไปทําคะ่” 

รูปก็ทําได้ รูปก็ทําได้ กระดกูก็ทําได้ สิ%งที%ทําได้เพราะเราระลกึถงึไง บางคนเขาไมเ่อา 
บางคนแบบวา่เขาก็จะเอาไปไว้ พอเผาแล้วเขาจะเอากระดกูไปไว้ที%วดั ไว้ที%ไหน แตเ่ราเอาไว้ใน
โกศ บชูาไว้ในบ้าน ถงึเวลาแล้วก็ทําบญุกศุลกนั แตนี่%เราเอา 
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เพราะวา่ในเรื%องทางทหาร เขาเอาชายผ้าถงุของแมไ่ปพนัไว้บนศีรษะหรือห้อยคอเวลา
ออกสงคราม เวลาบางคนเขาก็เอาสิ%งศกัดิmสทิธิmใชไ่หม เอารูป เอาเหรียญ เอาสิ%งเป็นเครื%อง
ปอ้งกนัตน แตค่นที%เขามีใจที%ฝักใฝ่ ใจที%เขาระลกึถงึพอ่ถงึแมเ่ขา เขาเอาชายผ้าถงุ เอาชายผ้าถงุ
ของแมเ่จียดพนัหวัเลย ไมก็่ทําลอ็กเกตแขวนไว้ ออกรบกลบัมา ชีวิตรอดกลบัมาทั Vงนั Vนนะ่ 

นี%ของเรา เราวา่สามี สามีเสยีชีวิตไปแล้ว เขาจะเอานั%นมาทํา...ได้ 

ไอ้คนเตือน โลกธรรม ๘ คนเตือนเยอะแยะไปหมด แล้วเวลาสิ%งที%เป็นจริงก็ไมเ่ป็น
ประโยชน์ ฉะนั Vน เขาเหน็วา่ทําแล้วทําไมไ่ด้ แตนี่%อยา่งวา่แหละ เพื%อนกนัเนาะ เพื%อนกนัก็คยุกนั
เป็นเรื%องธรรมดา นี%เขาวา่เป็นเพื%อนกนั 

แตถ้่าเป็นสจัจะความจริง มนัจบไปแล้ว เวลาคนตายก็ตายไปแล้ว เวลาคนตาย ดสู ิหา
ทรัพย์สมบตัไิว้มหาศาลเลย เวลาตายไปแล้ว ทรัพย์สมบตันิั Vนเป็นมรดกตกทอดให้คนอื%นเขาไป
หมด แล้วเวลาเดีeยวนี Vทางกฎหมาย ถ้าเป็นหนี Vเป็นสนิ ผู้ ที%รับมรดกต้องไปใช้หนี Vใช้สนิแทนด้วย 
นี%พดูถงึวา่กฎหมายเขียนให้มีผลบงัคบัใช้ 

นี%เหมือนกนั เวรกรรมมนัก็มีผลของมนั แตนี่%พดูถงึมนัเป็นกรรมดีทั Vงนั Vนนะ่ ความระลกึ
ถงึกนันะ่ เขาจะมาหว่งเรา หว่งสิ%งใด หว่งอยา่งไรมนัก็มาไมไ่ด้หรอก 

สมยัพทุธกาลนะ กษัตริย์เขาวา่นรกสวรรค์มีหรือเปลา่ เอานกัโทษมาฆา่ นกัโทษ
ประหารนะ เอง็ตายไปแล้วเอง็มาบอกกดู้วยนะวา่นรกเป็นอยา่งไร เวลาไปสวรรค์นะ เอง็ไปแล้ว
เป็นอยา่งไร ไมเ่หน็มีใครกลบัมาสกัคนหนึ%ง เขาก็เลยไมเ่ชื%อเรื%องนรกสวรรค์ 

ทีนี Vก็มีครูบาอาจารย์ทา่นไปแก้ แก้วา่ ถ้าคนเขาไปสวรรค์แล้ว มนัไปบนวิมานมหาศาล
เลย แล้วโลกนี Vเหมือนหลมุขี V เขาจะลงมาไหม ไม ่เวลาเขาตกนรกอเวจีไป มนัลงไปแล้ว เขามีกฎ
กตกิาที%มนัขึ Vนมาไมไ่ด้ เขามาไมไ่ด้หรอก แตม่นัมีหรือไมมี่ อธิบายจนกษัตริย์นั Vนเชื%อ แล้วให้เขา
ประกาศวา่เขาเชื%อเรื%องนรกสวรรค์ เขาบอกไมย่อมประกาศ นี%เหมือนกนั นี%อยูใ่นพระไตรปิฎก 
ฉะนั Vน ความเชื%อของเขาเป็นความเชื%อของเขา ความจริงเป็นความจริง 

ฉะนั Vน เรามีความผกูพนักบัสามีของเรา เรามีความผกูพนัแตส่ิ%งที%ดี เราทําได้ เราทําได้
แล้วก็จบเลย 

ฉะนั Vน สิ%งที%วา่โลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทากาเล สิ%งที%เขาไมมี่ใครเข้าใจ แล้วก็พดูกนัไป
เรื%อย แตถ้่าเราทํา มนัเป็นเรื%องประเพณีวฒันธรรม เรื%องถือขลงัๆ ไอ้นูน่ก็ไมไ่ด้ ไอ้นี%ก็ไมไ่ด้ ไอ้นั%น
เป็นเรื%องของเขา แต่กรรมฐาน ครูบาอาจารย์เรานะ ให้เชืAอเรืAองเวรเรืAองกรรม ให้เชืAอ
เรืAองการกระทาํ ให้เชืAอคุณงามความด ีไม่ให้เชืAอเรืAองสิAงนี 7เลย เราทาํคุณงามความดถีงึ
กัน เราทาํคุณงามความดถีงึกัน อุทศิส่วนกุศลถงึกัน 
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ไอ้นี%ก็เหมือนกนั ของของเรา ถ้าของของเรา สิ%งที%เราเผาแล้ว เราทําแล้ว สิ%งอยา่งอื%น เรา
ก็ลอยองัคารไป เราก็เสยีสละไปหมด แล้วเราจะเก็บไว้สกัอนัไมไ่ด้หรือ เราจะห้อยคอ มนัไมมี่
โทษหรอก มนัเป็นความดีเสยีอีกด้วย 

นี%พดูถงึวา่ ได้หรือไมไ่ด้ 

ได้ 

แตนี่ Vพดูมากเกินไปเดีeยวก็...นี%พยายามตั Vงสตไิว้นะ พยายามจะไมอ่อกนอกทางไง ออก
นอกทาง เดีeยวไปทิ%มคนนู้นทิ%มคนนี Vแล้วมนัยุง่ มนัจะไปยุง่ของเขา ฉะนั Vน วนันี Vตอบแคนี่ Vเนาะ 
จบ เอวงั 


