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คําอนุญาต 

หนังสือเล่มน้ี หลวงปู่ท่านประสงค์แจกให้เป็นธรรมทาน

แก่พุทธบริษัท และผู้สนใจอย่างแท้จริงทุกท่าน ฉะนั้น หากท่านใด

หรือคณะใด มีความประสงค์จะนําไปพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน 

โดยไม่มีการเรียกร้องหรือรับค่าตอบแทน ไม่ว่าในรูปแบบใดท้ังส้ิน 

จะกระทําได้ต้องได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ท่านก่อน เช่นเดียวกับ

หนังสือเล่มอ่ืนๆ ทุกๆ เล่ม ท่ีได้เคยพิมพ์แจกจ่ายไปแล้ว  

 แต่หากเป็นการพิมพ์เพ่ือจําหน่าย หรือมีค่าตอบแทนใดๆ 

หลวงปู่ท่านขอสงวนสิทธ์ิทุกๆ เล่ม 

 

 

 



คํานํา 

ชีวิตคนเราทุกวันน้ีมุ่งเน้นท่ีความสะดวกสบาย  เราต้อง

สร้างสุขสมบัติ ต้องมีของกินของใช้ และในท่ีสุดเราก็ไม่สนใจกับ

คําว่า “ของใช้จําเป็น” เพราะเราต้องการมันไปเสียหมด ไม่ว่าจะ

ของใช้จําเป็นหรือไม่จําเป็น  

ถ้าเราใช้ชีวิตให้อยู่อย่างพอเหมาะพอดี เราทุกคนคงจะไม่

มีความวิตกทุกข์ร้อนกับความไม่พอใจในชีวิตของตนเอง 

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า “ถ้าเรารู้จักความพอดี จะมีน้อย

ก็ใช้น้อยเป็น ย่อมมีความสุขได้ในหนทางท่ีมีแต่พอเหมาะพอดีนั้น 

ส่วนธรรมะดีดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ปรากฏให้เราเห็นอยู่รอบตัว 

อีกท้ังแฝงอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

หากรู้จักใคร่ครวญ ก็จะเห็นธรรมและคติเตือนใจ”  

หนังสือ “ธรรมะดีดีจากหลวงปู่” เล่มน้ี ข้าพเจ้าได้รวบรวม

คําสอนของพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ท่ีได้

เทศนาให้พระภิกษุสงฆ์ แม่ชีและญาติโยมท่ีมาปฏิบัติธรรมและ

ธรรมะท่ีหลวงปู่ท่านสอนลูกศิษย์ทางไลน์ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน 



หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ท่ีอ่านหนังสือเล่มน้ีจะได้รับประโยชน์บ้าง 

มากน้อยตามภูมิรู้ภูมิธรรมของแต่ละบุคคล และยังดํารงตนให้อยู่

ด้วยสติสัมปชัญญะ ละชั่วสร้างแต่กรรมดี 

 หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดในการรวบรวมประการใด 

โปรดอโหสิกรรมและขออย่าได้เป็นกรรมติดตัวข้าพเจ้าต่อไป 

 ความสําเร็จและคุณค่าของหนังสือเล่มน้ีมีข้ึนได้ ด้วยการ

ได้รับความเมตตาจากพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)  

พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (พระอุดร ฐานุตฺตโร) และญาติธรรม

หลายๆท่านท่ีได้รวบรวมธรรมะจากไลน์ และท่ีให้ความร่วมมือ

แบ่งเบาภาระในทุกๆ ด้าน 

 

นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 

 ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 

 



คําอุทิศ 

อานิสงส์ท่ีเกิดจากการสร้างและแจกหนังสือ “ธรรมะดีดีจาก

หลวงปู่” เป็นธรรมทานในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ 

พระองค์ บูชาคุณของพระธรรม บูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้า

ท้ังหลาย บูชาคุณของพระพิศาลญาณวงศ์ บูชาคุณบิดามารดา 

คุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ท่ีมีมาในทุกภพทุกชาติ และ

อุทิศให้กับสามี บุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย เทพบุตรเทพธิดา  

ผู้ปกป้องคุ้มครอง เปรต สัมภเวสี เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายของ

ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ท้ังปวง จงอยู่เป็นสุข มีจิตวิญญาณเป็น

อิสระจากความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

 ข้าพเจ้าอธิษฐานเอาอานิสงส์จากทานน้ี เป็นพลวปัจจัยให้

ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงโลกุตตรธรรม สําเร็จมรรค ผล 

นิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังต้องเวียนตาย - เกิด ด้วยเหตุ - 

ปัจจัยยังไม่ถึงพร้อม ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเฉพาะในสุคติภูมิ ได้พบ

พระพุทธศาสนา ได้พบกัลยาณมิตร มีสัมมาทิฏฐิ มีดวงตาเห็นธรรม 

ตราบจนเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ    

    นางอัมพร ตระกูลทิวากร 



สารบัญ 

บทถวายพรพระ ๑ 

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ๒ 

บทชัยปริตร (มหากาฯ) ๔ 

บทอภัยปริตร ๕ 

บทสวดเมตตาใหญ่ ๖ 

บทสวดเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา ๗ 

คาถานะเศรษฐี ๘ 

บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร ๔ ๘ 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง ๑๐ 

อานิสงส์จากการสวดมนต์ ๑๑ 

ปฏิจจสมุปบาท  ๑๖ 

ไตรลักษณ์ ๔๓ 

อานาปานสติ ๗๔ 

ธรรมะออนไลน์ของหลวงปู่ ๑๐๕ 
 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑ 

บทถวายพรพระ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สมัพุทธัสสะ  

(สวด ๓ จบ) 

  อิติปิโส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะ

ระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ

สาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ. 

   ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, 

เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

   สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 

  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 

   ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, 

ทักขิเณยโย, อัญชะลี กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง 

โลกัสสา ติ. 



๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) 

     พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,  

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง  

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

      มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง,  

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

     นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง,  

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

เมตตมัพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

     อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง,  

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง  

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,  



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๓  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ  

     กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา,  

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ  

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

      สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง,  

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง  

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

     นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง,  

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต  

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ  

     ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง,  

พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง  

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 



๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา      

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที  

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ          

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ 
 

บทชัยปริตร (มหากาฯ) 

 มะหาการุณิโก นาโถ, หิตายะ สัพพะปาณิณัง 

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา, ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง, 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ 

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

อะภิเสเก สพัพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง, สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง, 

สุกขะโณ สุมุหุตโต จะ, สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ, 

ปะทักขิณัง กายะกัมมงั, วาจากัมมัง ปะทักขิณัง, 

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง, ปะณิธี เต ปะทักขิณา, 

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ, ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ, 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๕  

บทอภัยปริตร 

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

 

 



๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

บทสวดเมตตาใหญ่ 

   เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 

พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะ

ริจิตตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ  

กะตะเม เอกา ทะสะฯ สุ ขัง สุปะติ สุ ขัง ปะฏิพุชฌะติฯ  

นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติฯ อะมะ

นุสสานัง ปิโย โหติฯ เทวะตา รักขันติฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง 

วา สัตถัง วา กะมะติฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติฯ มุขะ

วัณโณ วิปปะสีทะติฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติฯ อุตตะริง 

อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะ โลกูปะโค โหติ ฯ 

   เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ  

ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ  

อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสา

นิสังสา ปาฏิกังขาติฯ อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา 

เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๗  

บทสวดเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา 
 

 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ   

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อนัตะลิกเข, 

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ,  

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง, 

สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ,  

ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง, 

ธัมมูปะเทสงั อะนุการะกานัง,  

ตัส๎มา หิ ภตูานิ สะเมนตุ สัพเพ, 

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ,  

ภูเตสุ พาฬ ๎หัง  กะตะภัตติกายะ, 

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง   

ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา 

เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา,   

ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ 

อาทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา,  

ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ 

 



๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

คาถานะเศรษฐี 
   นะคะ มังมา คัตถี จะพะกะสะ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ 

กาละวิโก  

บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร ๔ 

(เมตตา) สัพเพ สัตตา สัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ 

เจ็บ ตาย ด้วยกันท้ังหมดทั้งส้ิน 
    อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกัน

และกันเลย 

    อัพยาปัชฌา  โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้

พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  

    อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์

กาย ทุกข์ใจเลย 

    สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษา

ตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังส้ินเถิด 
 

(กรุณา) สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ขอสัตว์

ท้ังหลายท้ังปวง จงพ้นจากทุกข์ท้ังมวล 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๙  

 (มุทิตา) สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ขอสัตว์

ท้ังหลายท้ังปวง จงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว 
 

(อุเบกขา) สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะ

โยนิ กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระณา สัตว์ท้ังหลายท้ังปวง  

มีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด  

มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย  

    ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยานัง วา ปาปะกัง วา,  

ตัสสะ ทายาทา ภะวิส สันติ จักทํากรรมอันใดอันใดไว้ เป็นบุญ

หรือเป็นบาป จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป 

 

 

 

 

 



๑๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข 

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข ์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร 

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการถูก

เบียดเบียน 

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ 

อะหัง อะโรโค โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากโรคภัย 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปะชัญญะอยู่

ทุกเมื่อ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย 

อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑  

อานิสงสจ์ากการสวดมนต ์

    หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ท่านบอกให้ญาติโยมสวดมนต์ตามน้ี

จะเจริญรุ่งเรือง ท่านเทศน์เร่ืองอานิสงส์จากการสวดมนต์ ให้ฟัง

ว่า ถ้าเราสวดมนต์อยู่เป็นประจําแล้ว ก็จะทําให้เราเกิดความสงบ

อยู่กับบทสวดมนต์น้ันๆ ทําให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาใน

จิตใจของตัวเราเอง  

    ในการสวดมนต์ท่ีว่าประโยชน์เกิดแก่จิตบุคคลอ่ืนนั้นคือ  

ผู้ท่ีได้ยินได้ฟังเสียงสวดก็จะพลอยให้เกิดความรู้ เกิดปัญญา  

มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วย เป็นการให้ทาน 

โดยทางเสียง เหล่าพรหม เทพ ท่ีชอบฟังเสียงในการสวดมนต์นั้น

ก็มีอยู่จํานวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย   

    เม่ือมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของเราแล้ว เรา

สวดมนต์อยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่างๆที่ไหน ก็ไม่สามารถมา 

กลํ้ากลายผู้สวดมนต์ได้ ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณสถานท่ีท่ี

เราอยู่ ย่อมมีเกราะแห่งพรหมและเทพเทวดาท้ังหลายคุ้มครอง

และป้องกันภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม  



๑๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

    การสวดมนต์เป็นการระลึกหรือเป็นการนึกถึงอํานาจแห่ง

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ และเราก็มีจิตมีท่ีพึ่ง 

คือคุณพระรัตนตรัยท้ังหลาย  

   เม่ือเราเจริญมนต์หรือสวดมนต์มากๆ ความกลัวก็ดีหรือ

ความสะดุ้งกลัวก็ดี ภัยอันตรายใดๆ ก็ดี จะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์

ท้ังหลาย ภูตผีปีศาจท้ังหลายก็ไม่สามารถจะมาทําร้ายเราได้ 

เหล่าเทพ พรหม ยมนาท้ังหลาย ก็จะมาอนุโมทนากับเรา  

    หลวงปู่ท่านแนะนําบอกกล่าวแก่บรรดาลูกหลานและ

ญาติโยมให้สวดมนต์บทถวายพรพระ บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา 

บทสวดชัยปริตร บทสวดอภัยปริตร บทสวดเมตตาใหญ่ (เมตตา

หลวง) บทสวดเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา และคาถานะเศรษฐี 

 บทสวดพุทธชัยมงคลคาถาและชัยปริตร เป็นบทสวดมี

อานิสงส์มาก นําสิริมงคลมาให้ท้ังผู้ฟังและผู้สวด 

    บทอภัยปริตร เป็นการขออานุภาพของพระรัตนตรัยช่วย

ปัดเป่าความร้ายท้ังปวง ท่ีนอกเหนือวิสัยของตนจะบําบัดได้ 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓  

    บทเมตตาใหญ่น้ันมีเ ร่ืองเล่าว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มี 

พระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอาราม

ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถี ณ โอกาสนั้น  

    พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุท้ังหลายว่า “ดูกร

ภิกษุท้ังหลาย (คนผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจํา) หวังได้

แน่นอน (ท่ีจะรับ) อานิสงส์ ๑๑ ประการ ของเมตตาเจโตวิมุตติ ท่ี

ตนต้องเสพ (ทําให้ชํานาญ) แล้ว ทําให้เจริญข้ึนแล้ว ทําให้มาก

แล้ว ส่ังสม (ด้วยวสี ๕ ประการ) ดีแล้ว ทําให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้ว 

อานิสงส์ ๑๑ ประการ (ของเมตตาเจโตวิมุตติ) คืออะไรบ้าง?”  

อานิสงส์ ๑๑ ประการ ของเมตตาเจโตวิมุตติ คือ 

(๑)   นอนหลับเป็นสุข 

(๒)  ตื่นเป็นสุข 

(๓)  ไม่ฝันร้าย 

(๔)   เป็นท่ีรักของมนุษย์ท้ังหลาย 

(๕)   เป็นท่ีรักของอมนุษย์ท้ังหลาย 

(๖)   เทวดาท้ังหลายเฝ้ารักษา 

(๗)  ไฟ ยาพิษ หรือ ศัสตรา ไม่กล้ํากรายในตัวของเขา 



๑๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

(๘)   จิตเป็นสมาธิเร็ว 

(๙)   ผิวหน้าผ่องใส 

(๑๐) ไม่หลงตาย 

(๑๑) ยังไม่บรรลุคุณธรรมเบ้ืองสูง ก็จะบังเกิดในพรหม

โลก 

    “ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจํา 

หวังได้แน่นอนท่ีจะได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการของเมตตาเจโต

วิมุตติ ท่ีตนส้องเสพ ทําให้ชํานาญ แล้วทําให้เจริญข้ึนแล้ว ทําให้

มากแล้ว ส่ังสมด้วยวสี ๕ ประการดีแล้ว ทําให้บังเกิดข้ึนด้วยดี

แล้วฯ” 

 บทเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา เป็นบทอันเชิญเทวดาให้

มาอนุโมทนาบุญและช่วยปกปักรักษาแก่ผู้สวด 

คร้ังหนึ่งเม่ือนานมาแล้ว หลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ท่าน

ได้นิมิตฝันว่ามีคนมาบอกท่านว่า ถ้าอยากให้วัดเจริญ ลูกศิษย์ลูก

หาเจริญ ขอให้สวดมนต์บทน้ีให้ได้ทุกวันท้ังเช้าและเย็น แล้วจะ

เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของผู้ ท่ีสวดมนต์น้ี หรือถ้าใคร

อธิษฐานส่ิงใดก็จะได้ดังใจปรารถนา แต่ต้องรักษาศีล ๕ และต้อง



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕  

ทําใจให้บริสุทธ์ิในขณะสวดมนต์อย่านึกอยากได้อะไร แล้วผลจะ

เกิดตามมาเอง ท่านเล่าว่าวัดใหม่ปลายห้วยสร้างวัดมาแค่สิบกว่าปี 

ท่ีทําได้ขนาดน้ีเพราะท่านเจริญมนต์บทน้ี และทําอะไรก็สําเร็จ 

ทุกอย่าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ปฏิจจสมุปบาท 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

ก็ขอเจริญธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายท่ีได้มาประพฤติ-

ปฏิบัติธรรม บัดน้ีอาตมาภาพจะได้แสดงพระสัจ-ธรรม

เทศนา เพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตใน

เบ้ืองต้นน้ัน ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงนึกถึงยึดเอาคุณ

พระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เป็นสรณะเป็นท่ีพึ่ง

ของพวกเราเสียก่อน ขอให้พวกเราตั้งใจพยายามสํารวม

กาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ทําสมาธิในการฟัง เพื่อจะได้เกิด

เป็นปัญญาขึ้น  

ญาติโยมท้ังหลายในอริยสัจ ๔ นั้น และตามหลัก 

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นแสดงต่อจากที่ 

ได้จนถึงตอนที่พวกเราท้ังหลายประพฤติปฏิบัติกันนี้ ก็เพื่อ 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๗  

จะละออกจากวงจรที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท  

ก่อนอ่ืนนั้นเราตกเป็นข้ีข้าของตัณหาอุปาทาน

ท้ังหลายท้ังปวง ก็คือให้พวกเรารู้จักตัณหา รู้จักเหตุ

เกิดแห่งตัณหา และให้เรารู้จักความดับไปของตัณหา 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา  

รู้จักตัณหานั้นก็คือ ให้เรารู้จักรูปตัณหา ตัณหาใน

รูปนั้นเรียกว่า สัททตัณหา ตัณหาในเสียง ตัณหาในกลิ่น 

ตัณหาในรส ตัณหาในโผฏฐัพพะ ตัณหาในสิ่งท่ีถูกต้อง 

ธรรมตัณหาคือตัณหาในธรรมารมณ์  อันได้แก่เรื่องราว

ต่างๆ  

ขอให้ญาติโยมท้ังหลายจงรู้จักเหตุเกิดตัณหาน้ัน ก็

คือรู้ จักว่าความเกิดข้ึนแห่งตัณหามี ข้ึนก็เพราะความ

เกิดข้ึนแห่งเวทนา และถึงความดับตัณหาว่าความดับ

ตัณหามีข้ึนก็เพราะดับเวทนา แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับ 

ตัณหา ว่ามีมรรคมีองค์ ๘ คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 
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คือความเห็นชอบ เป็นต้น 

การท่ีญาติโยมท้ังหลายนั้นจะรู้จักตัณหา คือรู้จัก

ตัณหาในอายตนะภายนอกท้ัง ๖ หรือในอารมณ์ทั้ง ๖ 

ตัณหานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัส

สอนไว้ เช่นในปฐมเทศนามีใจความว่า “ตัณหาเป็นเหตุ

ให้มีภพภูมิใหม่ เพลิดเพลินไปกับนันทิคือความเพลิน

แห่งราคะ ความติดใจยินดี มีความอภินันท์คือเพลิดเพลิน

ยินดียิ่งๆ ในอารมณ์นั้นๆ” ได้แก่  

๑.  กามตัณหา คือตัณหาในกาม ตัณหาในกามคือ

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ คือเร่ืองราวท่ี

น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย 

๒.  ภวตัณหา คือตัณหาในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ 

๓.  วิภวตัณหา คือตัณหาในวิภพ คือความไม่เป็น

นั่นไม่เป็นนี่  
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และตัณหานั้นนักปราชญ์ท้ังหลายมักแปลกันว่า คือ

ความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจ หรือแปลกัน

อย่างธรรมดาว่า ความอยาก อธิบายตัณหาโดยท่ัวไปก็มัก

อธิบายตามที่พระพุทธาธิบายดังกล่าว  

แต่ในท่ีบางแห่งก็ได้มีพระพุทธาธิบายว่า ตัณหาคือ

ตัณหาในอายตนะภายนอกท้ัง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องราว หรือว่า

ในอารมณ์ท้ัง ๖ ก็คืออายตนะภายนอกท้ัง ๖ นั่นแหละ  

อายตนะภายนอกก็โดยท่ีเรียกคู่กับอายตนะภายใน 

คืออายตนะนั้นแปลว่าติดต่อหรือต่อกัน แบ่งออกเป็น

ภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และก็ใจ ท่ีเป็นตัณหา

ภายนอกนั้นก็ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสิ่งท่ี

ถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องราว เมื่อจัดเป็นคู่กันนั้น ตาก็คู่

กับรูป หูก็คู่กับเสียง จมูกก็คู่กับกลิ่น ลิ้นก็คู่กับรส กายก็คู่
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กับโผฏฐัพพะสิ่งท่ีถูกต้อง ใจก็คู่กับธรรมะคือเรื่องราว 

เพราะใจกับธรรมะคือเรื่องราวน้ันต่อกัน  

อารมณ์ท้ัง ๖ อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์ คําว่า 

“อารมณ์” นั้นได้แก่ เรื่องท่ีจิตมันคิด เรื่องท่ีจิตดําริ เรื่องท่ี

จิตใจหมกมุ่นถึง ครุ่นคิดถึง อันเป็นท่ีตั้งของวิญญาณ 

ภาษาในอภิธรรม นั้นเรียกว่าอารัมมณะ ท่ีแปลว่าเป็น

เครื่องหน่วงของจิต  

และคําว่า “อารมณ์ท้ัง ๖” น้ีก็เรียกคู่กับทวาร ท่ี

แปลว่าประตู ก็คืออายตนะภายในอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 

กายและก็ใจนั้น นอกจากเรียกว่าอายตนะภายในแล้ว ยัง

เรียกว่าทวารท้ัง ๖ คือประตูท้ัง ๖ ตาก็เรียกว่าจักขุทวาร

คือประตูตา เป็นต้น และเมื่อเรียกตาเป็นต้นว่าทวาร  

ก็เรียกอายตนะภายนอกท้ัง ๖ ท่ีต่อกันว่าอารมณ์ คือ

เรียกว่ารูปารมณ์ อารมณ์คือรูปเป็นต้น  
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ฉะนั้นคําว่า “ ทวารกับอารมณ์ ” จึงเป็นข้อท่ีเรียกคู่

กัน แต่ก็หมายถึงสิ่งอันเดียวกัน หรือหมวดเดียวกันกับ

อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนั้นแหละ ท่ีเรียกว่า

ทวารกับอารมณ์น้ัน ก็อาจมีปัญหาว่าเป็นประตูของอะไร 

สําหรับอะไรท่ีจะเข้าไป ก็ตอบว่า เป็นประตูสําหรับท่ี

อารมณ์ท้ัง ๖ นั้นจะเข้าไปนั่นเอง เข้าไปสู่อะไร คือเข้าไปสู่จิต 

หรือที่เรียกว่าวิญญาณ  

ดังท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ันพระองค์

แสดงไว้ว่า  มีนครหนึ่ง เจ้านครเรียกว่านครสามี เจ้านคร

พึ่งได้ประทับอยู่กลางพระนคร และได้มีทูตเข้าไปสู่นคร 

ทางทวาร คือทางประตูแห่งนคร และได้มีพระพุทธาธิบายว่า 

นครสามีเจ้านครนั้นก็คือจิต และพระองค์ก็ยังทรงบอก

สืบเนื่องกันว่า ประตูแห่งนครน้ันก็คือทวารท้ัง ๖ ได้แก่ 

จักขุทวารคือประตูตา โสตทวารคือประตูหู ฆานทวารคือ

ประตูจมูก ชิวหาทวารคือประตูลิ้น กายทวารคือประตูกาย 
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มโนทวารคือประตูใจ จักขุทวารคือสําหรับรับอารมณ์คือ

รูปเข้าไป โสตทวารคือสําหรับรับอารมณ์คือเสียงเข้าไป 

ฆานทวารคือสําหรับรับอารมณ์คือกลิ่นเข้าไป ชิวหาทวาร

คือสําหรับรับอารมณ์คือรสเข้าไป กายทวารคือสําหรับรับ

อารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งท่ีถูกต้องเข้าไป มโนทวารคือ

สําหรับรับอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวเข้าไป ก็เข้า

ไปสู่นครสามี เจ้านครก็คือจิตหรือวิญญาณนี่เอง จิตหรือ

วิญญาณก็รับอารมณ์ท่ีเข้าไปในทางทวารท้ัง ๖ น้ี ตัณหา

เกิดจากกระแสอารมณ์ผ่านทวารเข้าสู่จิต แต่ว่าสําหรับจิต

หรือวิญญาณสามัญนั้นยังมีอาสวะกิเลส  

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออารมณ์ท้ัง ๖ ผ่านทวารท้ัง ๖ 

เข้าสู่จิตใจหรือวิญญาณ จึงก่อให้เกิดตัณหาคือความด้ินรน 

ความทะยานอยาก หรือความอยากในอารมณ์ที่เข้าไปน้ัน 

เมื่ออารมณ์คือรูปเข้าไปก็เกิดตัณหาในรูป เมื่ออารมณ์คือ

เสียงเข้าไปก็เกิดตัณหาในเสียง อารมณ์คือกลิ่น คือรส คือ
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โผฏฐัพพะ คือธรรมะเรื่องราวเข้าไป ก็เกิดตัณหาในกลิ่น 

ในรส ในโผฏฐัพพะ และในธรรมะคือเรื่องราวน้ันๆ ตัณหา

จึงบังเกิดขึ้นดังนี้  

และตัณหาท่ีบังเกิดข้ึนในอารมณ์ท้ัง ๖ นั้น เมื่อเป็น

อารมณ์ท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิดเป็นกามตัณหา และ

ย่อมเกิดภวตัณหาต้องการที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 

อารมณ์ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจน้ัน คือต้องการเป็นนั่น

เป็นนี่ในอันท่ีจะครอบครองกาม คือสิ่งท่ีน่ารักน่าใคร่

ปรารถนาพอใจท้ังหลาย แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ท้ังหลาย

เหล่านั้นไม่เป็นท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิดเป็น

วิภวตัณหา คือความอยากท่ีจะให้อารมณ์เหล่านั้นสิ้นไป

หมดไป ไม่ต้องการท่ีจะเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ท่ี

ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นๆ  

ลักษณะของตัณหานั้น เม่ือรวมเข้ามาแล้วก็เป็น

ความอยากที่จะดึงเข้ามา ที่จะนําเข้ามาเป็นตัวเราเป็น
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ของเราอย่างหนึ่ง เป็นความอยากท่ีจะผลักออกไปให้พ้น 

ในสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ที่เกลียดชังไม่ต้องการ 

นั่นอีกอย่างหนึ่ง  

จิตใจของสามัญชนจึงมีอาการท่ีเรียกว่า เป็นความ

อยากในอารมณ์ดังกล่าว ท่ีจะดึงเข้ามาท่ีจะเป็นตัวเราของเรา 

และท่ีจะผลักออกไป ท่ีจะทําลายให้หมดสิ้นไป อาการของ

ความอยากดังกล่าวน้ี จึงมีลักษณะท่ีดิ้นรน กระสับกระส่าย 

กระวนกระวาย จิตใจเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนไปในอารมณ์

ท้ังหลายด้วยอาการต่างๆ ท้ังหลายเหล่าน้ันอยู่เสมอ และ

เมื่อเป็นความอยากอย่างแรงท่ีมีอาการดังกล่าวท่ีจะดึงเข้ามา 

ท่ีจะได้มา ท่ีจะครอบครองเป็นตัวเราเป็นของเรา ท่ีมีอาการ

ดังกล่าวมาน้ี เมื่อแรงก็เรียกว่าเป็นความทะยานอยาก 

ความดิ้นรนก็มีมาก ความทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็มีมาก 

แต่เมื่อไม่มีแรง ก็มีน้อยคือดิ้นรนน้อย กระสับกระส่ายน้อย 

กระวนกระวายน้อย แต่รวมความว่าจิตใจนั้นก็ย่อมไม่อยู่
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กับท่ี แต่ว่าเคลื่อนไหวกระสับกระส่ายดิ้นรนไปด้วยอาการ

ดังกล่าวนั้นในอารมณ์ท้ังหลายอยู่เรื่อยไป และความดิ้นรน

กระสับกระส่ายดังกล่าวมาน้ีก็ไม่มีหยุด เช่นว่าเมื่อได้สิ่งท่ี

รักใคร่ปรารถนาพอใจได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ได้ครอบครอง

สิ่งน้ี ก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น สิ่งน้ีท่ีได้นั้น ครั้นได้มาแล้ว

ความอยากในสิ่งนั้นก็สงบเพราะว่าได้แล้ว แต่ว่าก็ไม่สงบ

เพียงเท่านั้น ยังอยากได้ในสิ่งอ่ืน เป็นสิ่งท่ีสอง เป็นสิ่งท่ีสาม 

เป็นสิ่งท่ีห้า ท่ีหก อะไรก็แล้วแต่ต่อไปอีก ต้องการท่ีจะได้ 

ต้องการท่ีจะเป็นเราเป็นของเรา ต้องการท่ีจะให้สิ่งท่ีไม่

ชอบหมดไปอยู่เรื่อยไป  

ถ้าเรามาดูผลของตัณหา เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรา

พิจารณาดูกระแสของจิตอย่างละเอียดของตัวเราเองแล้ว 

ก็จะเห็นว่าอันกามก็ดี อันตัวเราของเราก็ดี ย่อมบังเกิดข้ึน

และดับไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ติดต่อกันตลอดไป กามและ

ตัวเราของเราบังเกิดขึ้นในสิ่งที่หนึ่งแล้วก็ดับไป กามและตัว
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เราของเราบังเกิดข้ึนในสิ่งท่ีสองแล้วก็ดับไป อย่างน้ีเรื่อยๆ 

เพราะฉะนั้นแล้วกามเป็นไปเพื่อภพใหม่ ภพก็คือความเป็น

ของเราหรือเป็นตัวเรานั่นเอง  

เมื่อก่อภพใหม่อยู่เสมอ คือตัวเราของเราบังเกิดข้ึน

ใหม่ในสิ่งนั้นๆ อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด ตัวเราของเรา 

บังเกิดข้ึนในสิ่งน้ีท้ังมีความติดใจ มีความเพลิดเพลิน ท้ังมี

ความบันเทิงยินดียิ่งๆ ข้ึนไปในอารมณ์นั้นๆ อยู่เรื่อยไป 

อาการดังน้ีเป็นอาการท่ีเรียกว่า “ตัณหา” มีอยู่ในจิตใจ

ของสามัญชนท่ัวไป และตัณหาน้ีก็บังเกิดข้ึนเพราะเวทนา 

ดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้ แต่ว่าจะดับได้ก็เพราะปฏิบัติใน 

มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกต้อง เป็นต้น  

การที่พวกเราทั้งหลายมีความเห็นชอบหรือ

ความเห็นถูกต้องนั้น ก็คือการที่เราทั้งหลายรู้จัก

ตัณหา รู้จักเหตุเกิดตัณหา รู้จักความดับตัณหา รู้จัก

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา  



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๒๗  

เพราะฉะนั้นแล้วตัณหาท่ีมีพูดให้พวกเราทุกคนได้

ฟังแล้วว่า ให้ยกเอาตัณหาทั้ง ๖ ตัณหาในรูป ในเสียง ในกลิ่น 

ในรส ในโผฏฐัพพะสิ่งท่ีกายถูกต้อง และในธรรมะคือเรื่องราว 

และก็ได้อธิบายถึงตัณหา ๓ ท่ีพระพุทธเจ้าท่ีพระองค์ทรง

ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

ท่ีเรียกว่า กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ลักษณะของ

ตัณหานั้นกล่าวถึงผลของตัณหาและสิ่งท่ีไปด้วยกันกับ

ตัณหา กับความเจริญข้ึนของตัณหา ผลของตัณหานั้นก็

คือ เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดภพภูมิใหม่ สิ่งท่ีไปด้วยกับตัณหา

นั้นก็ได้แก่ นันทิคือความเพลิน ราคะคือความติดใจยินดี 

ความเจริญของตัณหานั้นก็คือ ความท่ีมีความอภินันท์ 

ยินดียิ่งๆ ขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆ  

ตัณหาทั้งหลายนั้นย่อมให้ผลเป็นไปเพ่ือภพภูมิ

ใหม่ทั้งปัจจุบัน ทั้งในภายหน้า และก็มีนันทิคือความ

เพลิน มีราคะคือความติดใจยินดีไปด้วยกนั เหมือนอยา่ง
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เป็นสหายกัน กับมีความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

ความยินดี เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นๆ   

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานั้น โลกกับตัณหา 

ขอให้พวกเราท่ีกําลังฟังอยู่น้ีพึงทราบต่อไปอีกว่า อันตัณหา

นั้นเป็นข้อท่ีคู่กับโลก และย่อมมีอยู่ในสัตว์โลกท้ังหมด 

เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก ต้อง

เป็นไปอยู่ในโลก โลกจึงมีตัณหา และสัตว์โลกจึงมีตัณหา 

สิ้นตัณหาเสียเมื่อใดก็เป็นโลกุตตระ คือพ้นโลก อยู่เหนือโลก 

สัตว์โลกก็ยึดติดความเป็นสัตว์โลกมาเป็นโลกุตตระเหนือโลก 

เพราะฉะนั้นแล้วโลกกับตัณหาน้ันจึงเป็นสิ่งท่ีต้องประกอบ

กันอยู่  

อันลักษณะท่ีแท้จริงของตัณหานั้น ก็คือความท่ี

กระเสือกกระสนไม่หยุดอยู่กับท่ี เคลื่อนท่ีตลอดเวลา 

ฉะนั้นแล้วจึงได้แสดงถึงลักษณะดังกล่าวของทางร่างกาย 

ก็มี ของทางจิตใจก็มี  
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ของทางร่างกายนั้นก็มีแสดงถึงสัตว์ ๒ จําพวกคือ 

เคลื่อนท่ีได้จําพวกหนึ่ง อยู่กับท่ีคือถาวรเคลื่อนท่ีไม่ได้ 

อีกจําพวกหนึ่ง  

สัตว์ท่ีเรียกว่าจําพวกเคลื่อนท่ีได้นั้น เช่น มนุษย์ 

สัตว์เดรัจฉานท้ังหลาย ท้ังบนบกและในน้ํา ท่ีเคลื่อนท่ีได้

เช่นมนุษย์และสัตว์บกท้ังหลาย ก็เคลื่อนท่ีได้ เดินได้ วิ่งไปโน่น

ไปนี่ทําอะไรได้  

ส่วนสัตว์จําพวกเคลื่อนท่ีไม่ได้ อันเรียกว่าถาวรอยู่

กับท่ีนั้น ก็เช่นสัตว์น้ําบางชนิดท่ีเกิดติดอยู่กับท่ี เช่นหอย

บางชนิด เช่นหอยนางรมเกิดติดอยู่กับท่ี เช่นติดอยู่กับก้อนหิน

ในทะเลในน้ํา เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ ท่ีเรียกว่าถาวรา ได้ทรง

แสดงไว้ในเมตตสูตรว่า ตสา วา ถาวรา วา สัตว์ท่ีเคลื่อนท่ีได้

และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ท่ีให้พวกเราท้ังหลายแผ่เมตตาจิต

ออกไปในสัตว์ท้ังหลายท้ังหมดเหล่านี้  

สัตว์ท้ังหลายจําพวกที่เรียกว่าเคลื่อนที่ได้น้ัน ก็เป็น 
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คําเดียวกับคําว่า “ตัณหา” แต่นั่นหมายถึงทางร่างกาย 

ส่วนทางจิตใจนั้น จิตใจของปุถุชนสามัญชนก็เป็นจิตใจท่ี

เรียกว่า “ตสา” คือเคลื่อนท่ีได้ เพราะมีตัณหาท่ีทําให้

เคลื่อนท่ี ท่ีมีอาการอันเรียกกันว่าดิ้นรน  กวัดแกว่ง 

กระสับกระส่าย แต่ว่าคําเหล่าน้ีแสดงอาการที่เคลื่อนท่ี

อย่างรุนแรง แม้ว่าจะเคลื่อนท่ีอย่างไม่รุนแรงก็เป็นตัณหา

เหมือนกัน คือมีอาการท่ีเคลื่อนออกไปรับอารมณ์ จับอารมณ์

นั้นๆ โดยเฉพาะ ก็คือออกไปรับอารมณ์หรือไปจับอารมณ์

ท้ัง ๖ มีรูปารมณ์ คืออารมณ์คือรูป ท่ีมาประสบทางตา 

เป็นต้น แต่ว่าก็จําเป็นท่ีจะต้องใช้ศัพท์ใดศัพท์หนึ่ง เพื่อให้

พวกเราท้ังหลายได้เข้าใจในลักษณะของตัณหาดังท่ีกล่าว

มาแล้ว จึงแปลกันว่าคือความอยาก และเมื่อมุ่งถึงลักษณะ

ท่ีแรง ก็เรียกว่าทะยานอยาก หรือแปลว่าดิ้นรน กวัดแกว่ง 

กระสับกระส่าย แต่อันที่จริงนั้นแปลว่าความอยากเท่าน้ัน
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ก็เพียงพอ คือเป็นความประสงค์ความต้องการยื่นออกไป

จับหรือรับอารมณ์ท้ังหลายดังกล่าว  

กามตัณหาก็ดี ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี และ

อารมณ์ท่ีออกไปรับไปจับนั้น เมื่อกล่าวเป็นกลางๆ ก็คือ

อารมณ์ท้ัง ๖ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมาคือ

เรื่องราวดังท่ีกล่าวมานั้น และเพื่อให้ชัดข้ึนว่า อารมณ์ท่ี

ตัณหาประสงค์ต้องการหรือท่ีอยาก ก็คืออารมณ์ท่ีเป็น

กาม ท่ีแปลว่าน่ารักใคร่หรือเป็นท่ีรักใคร่ เพราะฉะนั้นแล้ว

เพื่อให้ชัดจึงได้เรียกว่า กามตัณหา คือตัณหาในกาม คือ

อารมณ์ท่ีเป็นท่ีรักใคร่ ท่ีน่ารักใคร่ และยิ่งข้ึนไปกว่าน้ีก็ยัง

ประสงค์ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ จึงได้มีแสดงภวตัณหา คือ

ตัณหาในภพเป็นนั่นเป็นนี่ และเป็นท่ีนั่นเป็นท่ีนี่นั้น ก่อนที่

จะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็ต้องเป็นเราขึ้นก่อน  

ตัณหาในภพนั้นจึงตั้งต้นด้วยตัณหาในความเป็นเรา 

คือตัณหาในความท่ีเป็นตัวเรา และเมื่อมีตัวเราข้ึน ก็ต้องมี
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ความอยากท่ีจะให้ตัวเรานี้เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีก และก็มิใช่

แต่เท่านั้น เมื่อไม่ได้ตามต้องการตามความอยากแล้ว ไม่

เป็นไปตามสิ่งท่ีต้องการตามอยากก็ต้องการท่ีจะให้สิ่งท่ี

ขัดขวางท้ังหลาย ต้องการท่ีจะให้สิ่งไม่ชอบท้ังหลายสิ้นไป

ท้ังหมด ต้องการท่ีจะไม่เป็นตามท่ีไม่ชอบจะเป็น ไม่อยากจะ

เป็น ก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมา  

พระพุทธองค์นั้นพระองค์ทรงจําแนกแจกธรรมะ ก็

ทรงจําแนกให้เห็นชัดว่า อย่างใดอย่างหน่ึงในบรรดา

ความอยากเหล่านี้ก็เป็นตัณหาทั้งนั้น จนกระทั่งอยาก

ดํารงชีวิตอยู่นานก็เป็นตัณหา อยากตายก็เป็นตัณหา 

อยากดํารงชีวิตอยู่นานก็เป็นกามตัณหา เป็นภวตัณหา 

อยากตายก็เป็นวิภวตัณหา  

เมื่อยังเป็นสัตว์โลกอยู่ ก็จะต้องมีตัณหาดังท่ีกล่าว

มาน้ี แม้ว่าพวกเราท้ังหลายต้องการมรรค ผล นิพพาน 

ความต้องการนั้นบังเกิดข้ึนว่า เมื่อไหร่จะได้มรรค ได้ผล 
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ได้นิพพาน ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน และแม้ว่าจะได้อริยมรรค 

อริยผล กําเนิดเกิดเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ-

อนาคามี ก็ละตัณหาหยาบๆ ได้ไปโดยลําดับ แต่ก็ยังมี

ตัณหาในมรรค ผล นิพพานท่ียังไม่ได้ เมื่อมีความอยากว่า

เมื่อไหร่จะได้ ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน เป็นอย่างละเอียด ก็

แปลว่ายังมีตัณหาอยู่ เพราะว่ายังไม่สําเร็จกิจ ท่านจึง

แสดงว่าให้อาศัยตัณหา ละตัณหา  

เพราะฉะนั้นตัณหานั้นจึงเป็นสิ่งท่ีมีอยู่คู่กับโลก  

คู่กับสัตว์โลกดังน้ี ใครจะอยากมีหรือไม่อยากมีก็ต้องมี  

ในเมื่อยังเป็นสัตว์โลก หรือว่าเป็นอริยบุคคลแล้วก็ตาม แต่

ว่ายังไม่ถึงมรรค ผล นิพพาน ท่ีเป็นถึงข้ันพระอรหันต์ ก็ยัง

จะต้องมีกันอยู่ตามช้ันๆ ไป  

เพราะฉะนั้นในข้ันปฏิบัตินั้นท่านจึงสอนให้อาศัยตัณหา 

ละตัณหา และก็ได้มีสอนไว้ว่าสัตว์โลกท่ัวไปนั้นมีจิตใจท่ี

พร่อง ตัณหาพาสัตว์ท้ังหลายเป็นทาสของตัณหา มีจิตใจที่
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พร่องนั้นก็คือมีความอยาก มีความต้องการ ไม่เต็ม ไม่อ่ิม 

ไม่เพียงพอ เมื่อเป็นดั่งน้ีจิตใจจึงมีความกระหาย มีความ

อยากใคร่จะได้ ใคร่จะเป็นต่างๆ ใคร่ท่ีจะทําลายล้างสิ่งท่ี

ขัดขวางต่างๆ เพราะว่ามันพร่องไม่เต็ม ไม่อิ่ม ไม่พอ และก็

ยังมีตรัสเอาไว้อีกว่า ความอ่ิมด้วยตัณหาไม่มี เหมือนไฟไม่

อ่ิมด้วยเชื้อ เอาเชื้อสุมเข้ามากเท่าใด ไฟก็ลุกโตขึ้นก็กินเช้ือ

มากข้ึน ไม่มีท่ีจะอ่ิม ไม่มีท่ีจะพอ ยิ่งสุมไฟใส่เช้ือมากข้ึน 

ไฟก็กองโตข้ึน ฉะนั้นเมื่อเป็นทาสของตัณหา ตัณหาสั่งให้

แสวงหาต่างๆ ตามท่ีอยาก ตามท่ีต้องการ ได้มาเท่าไหร่

มันก็ไม่พอ ต้องการเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ  

เพราะฉะนั้นแล้ว โลกทั่วไปจึงเรียกว่าเป็นโลกที่

พร่อง และเป็นทาสของตัณหา สิ่งทั้งปวงที่ตัณหาต้องการ 

จะได้ ต้องการจะเป็น ก็รวมเรียกอยู่ในคําเดียวว่า “ทุกข์” 

คือทุกข์ในอริยสัจ อริยสัจข้อทุกข์รวมอยู่ในคํานี้ คือ

เป็นตัณหาในทุกข์ แต่ว่าเพราะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ 
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อยากจะได้ ที่อยากจะเป็นนั้นเป็นตัวทุกข์จึงต้องการ  

เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนช้ีให้

รู้จักทุกข์ไว้เป็นข้อสําคัญ ดังท่ีพระองค์ได้ตรัสแสดงช้ีให้

รู้จักทุกข์ไว้ในอริยสัจจะข้อท่ี ๑ คือทุกขสัจจะตั้งแต่ต้น แต่

สภาวะทุกข์ ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ชราคือความแก่เป็น

ทุกข์ มรณะคือความตายเป็นทุกข์ พยาธิคือความเจ็บไข้ได้

ป่วยเป็นทุกข์ ทุกข์โสกะคือความแห้งใจ ปริเทวะคือความ

รัญจวนคร่ําครวญใจ ทุกข์คือความไม่สบายกาย โทมนัส

คือความไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นแล้ว อุปายาสะคือความ

คับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีรัก

ท้ังหลายย่อมเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเรารักท่ี

เราปรารถนาทั้งหลายก็เป็นทุกข์ ถ้าว่าโดยย่อแล้วขันธ์ท่ี

เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการนั้น คือความเป็นทุกข์ อันได้แก่

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และนอกจากน้ีแล้ว 

พระองค์ยังได้ตรัสช้ีแจงให้พวกเราท้ังหลายได้รู้จักทุกข์  
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ยกเอาอายตนะ ธาตุ เป็นต้นข้ึนมาช้ี ตลอดจนถึงยกเอา

โลกข้ึนมาช้ีว่ามันเป็นทุกข์ เพราะว่าท่ีช่ือว่าโลกนั้น ก็เป็น

ท้ังหมดเหล่าน้ี และตัวคําว่า “โลก” เองนั้นก็แปลว่าสิ่งท่ี

ชํารุด สิ่งใดชํารุดสิ่งนั้นช่ือว่าโลก ยกเอาโลกคือขันธ์  

อันเรียกว่าขันธโลก คืออัตภาพร่างกาย นามกายคือขันธ์ ๕ 

ของทุกๆ คนน้ีเป็นตัวอย่าง เป็นขันธโลกต้องเป็นทุกข์โดย

สภาพ คือเกิด แก่ เจ็บ ตาย และจิตใจตัวเราเองน้ันก็ 

มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น คือต้องพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็น 

ท่ีรัก ต้องประจวบกับสิ่งไม่เป็นท่ีรักปรารถนาไม่ได้สมหวัง 

เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องประสบสิ่งท่ีไม่พอใจ ไม่ชอบใจ 

ท่ีไม่สบายใจและสิ่งท่ีไม่สบายกายอยู่เสมอ ปัญหาต่างๆ 

อุปสรรคต่างๆ ท่ีบังเกิดขึ้นในทางต่างๆ ของชีวิต ก็ล้วนเป็น

สิ่งท่ีเรียกว่าเป็นตัวทุกข์น้ีท้ังสิ้น คือเป็นสิ่งท่ีไม่สบายกาย 

ไม่สบายใจ ท่ีไม่ชอบใจ ท่ีเบียดเบียน ทุกคนจึงต้องพบ 

ปัญหาต่างๆ ต้องแก้กันอยู่ท้ังภายในและภายนอก  
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ซึ่งปัญหาต่างๆ ท้ังหลายเหล่านั้นก็คือตัวทุกข์นี่เอง 

แก้อย่างน้ีตกแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนั้น แก้อย่างนั้น

แล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างน้ี แก้อย่างน้ีอยู่ตลอดทุกว่ีทุกวัน 

ตั้งต้นแต่ตื่นข้ึนมาก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้องของ

ทุกๆ คน เมื่อแก้ปากท้องมื้อเช้าเสร็จไปแล้ว ก็ต้องมา

แก้ปัญหาเกี่ยวกับมื้อกลางวันให้ท้องมันได้กิน ตลอดถึงมื้อ

เย็นในวันน้ีต่อไปอีกตลอดแต่ละวันๆ แล้วก็จะต้องแก้ปัญหา

เกี่ยวแก่ปากท้องวันพรุ่งน้ี วันมะรืนตลอดไปอีก ไม่ใช่ว่า

แก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้องมื้อเช้ามื้อหนึ่งได้แล้วก็เสร็จกัน

เท่านั้น ก็เกิดปัญหาข้ึนมาคือความหิวกระหายข้ึนมาอีก  

ก็ต้องแก้ให้ดื่ม ให้บริโภค ให้กิน ให้อ่ิม นอกจากน้ีก็ต้องมี

พักผ่อนหลับนอน จะต้องมีเครื่องแก้ปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้คือ

ความทุกข์  

ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้ว ความทุกข์ท้ังหลายเกิดข้ึน

เพราะตัณหา ตัณหาก่อปัญหา แก้แล้วตัณหาก็ก่อปัญหา
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ข้ึนมาอีก เพราะฉะนั้นแล้ว พวกเราทุกคนจึงต้องพบกับตัว

ทุกข์อย่างละเอียดบ้าง อย่างหยาบบ้าง แล้วก็ต้องแก้ทุกข์

กันไปคราวหนึ่งๆ แล้วก็ต้องแก้กันมาอีก  

เพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึง

ได้ทรงช้ีให้พวกเราท้ังหลายรู้จักทุกข์อันน้ีแหละเป็นข้อสําคัญ 

ว่าเป็นสิ่งท่ีมีครอบคลุมกันอยู่ท่ัวไปทั้งหมด และก็สืบเนื่อง 

มาจากตัณหานี่แหละ  

เพราะฉะนั้นแล้วตัณหานี้แม้ว่าจะจําแนกออกไปเป็น

ตัณหาในอารมณ์ท้ัง ๖ มีรูปเป็นต้น หรือเป็นตัณหา ๓ 

อันมีลักษณะท่ีให้เกิดผลเป็นภพภูมิใหม่ เป็นใหม่ ท่ีมีเพื่อน

มิตรสหายไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลา ก็คือความเพลิดเพลิน 

ความติดใจยินดี แล้วก็เติบโตยิ่งๆ ข้ึนไป ท้ังมีลักษณะท่ีทํา

ให้พร่องไม่เต็ม ทําให้บุคคลหรือจิตใจน้ีเป็นทาสคอยรับใช้

ตัณหาอยู่ตลอดเวลา และสิ่งท้ังปวงท่ีตัณหาต้องการจะได้ 

ต้องการจะเป็นท้ังปวงนั้นก็คือทุกข์ท้ังนั้น ก็เรียกกันว่าเป็น
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ตัณหาในทุกข์ และเกิดใหม่ท่ีเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือ

ภพใหม่ เป็นใหม่นั้นก็เป็นทุกข์ใหม่ เป็นทุกข์ใหม่สืบๆ กัน

ขึ้นไปนั่นเอง  

แต่เพราะเหตุท่ียังมีตัวสหายท่ีไปด้วยกัน คือความ

เพลิน ความติดใจยินดี จึงยังท้ิงตัวทุกข์ท่ีอยากท่ีต้องการ

นั้นไม่ได้ ก็เรียกกันว่ายังเพลิน ยังติดใจยินดีอยู่ในตัวทุกข์ 

โลกก็เป็นไปกันอยู่ดั่งน้ี และก็เป็นไปเพื่อภพใหม่ภูมิใหม่ ก็

คือเป็นทุกข์ใหม่ เป็นทุกข์ใหม่กันอยู่เรื่อยๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด  

เพราะฉะนั้นแล้วความที่มามีสติระลึกได้ เอาว่า

ระลึกได้ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน พระองค์ทรงเลือก

แล้วซึ่งธรรม ก็ย่อมจะได้ปัญญา รู้จักทุกข์ รู้จักตัณหา

ยิ่ง ข้ึน ทําให้ได้ความเพียรในอันท่ีจะปฏิบัติละตัณหา  

ละทุกข์ยิ่งขึ้น จะทําให้ได้ปีติ คือความดื่มในธรรม ความอิ่ม

กายอ่ิมใจ ได้ความสงบกายสงบใจ ได้สมาธิและได้ตัว

อุเบกขา ความท่ีมีจิตใจสงบอยู่ในภายในได้มากข้ึน วาง
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ได้มากข้ึน เฉยได้มากข้ึน แปลว่าลดความวุ่นวาย ลดความ

ท่ียึดถือต่างๆ ลงไปได้ นี่แหละเป็นตัวอุเบกขา ก็เป็นใน

โพชฌงค์ ๗ แล้วก็ส่งให้เป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ

ยิ่งๆ ข้ึนไปตั้งแต่ต้น ความเห็นชอบในบาปบุญคุณโทษ สิ่งใด

คือประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ จนถึงอริยสัจ ๔ ท่ีพระพุทธ

องค์ทรงสั่งสอน ตลอดจนถึงให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจ

ถึงเรื่องตัณหาท่ีมันก่อให้เราเกิดเป็นความทุกข์ข้ึนมาอยู่

ตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้

ประพฤติปฏิบัตินั่งพระกรรมฐาน เพ่ือทําลายล้าง

อวิชชาที่มันหุ้มห่อดวงจิตดวงปัญญาของเราเอาไว้

ไม่ให้เห็นของจริง ขอให้พวกเราจงพิจารณาถึงความ

ไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่บุคคล 

ไม่ใช่เราเขา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้น ต้ังอยู่ แล้วก็ดับ

ไปเป็นที่แน่นอน แม้แต่ร่างกายที่เรายึดว่านี่คือตัวเรา 
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มันก็ต้องดับสลายไปในวันหนึ่งคืนใดก็ไม่สามารถที่

พวกเราจะรู้ได้  

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราท้ังหลายท่ีมีจิตศรัทธาที่มา

ประพฤติปฏิบัติธรรมะกันอยู่ ณ สถานท่ีแห่งนี้ ได้ช่ือว่าเรา

มาสร้างบารมี หรือทําความเพียร เพื่อละออกจากบาปช่ัวช้า

ลามกท้ังปวง เพื่อจะละออกจากตัณหาคือความทุกข์ มี

กายก็ทุกข์กาย มีใจก็ทุกข์ใจ ถ้าเราสามารถทําลายกายก็

คือกาย ใจก็คือใจ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เราเขา เป็น

เพียงสมมุติกันขึ้นมา  

เมื่อเรามีขันธ์ ๕ ก็เพื่อละออกจากขันธ์ ๕ เราเอา

ขันธ์ ๕ คือร่างกายของเรานั้น น้อมเอามาสร้างความดี 

น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นปัญญา ว่าเรา

เกิดแล้ว สักวันหนึ่งเราต้องเจ็บ เราต้องแก่ เราต้องตาย 

สิ่งอ่ืนอันใดน้ันเราไม่สามารถท่ีจะนําติดตามตัวเราไปได้ 

นอกจากบาปบุญคุณโทษท้ังหลายเหล่านั้นจะติดตัวเราไป  
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เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายจงน้อมเอาใจของ

เรา เอาสติสัมปชัญญะมาขัดถู มาขัดเกลากิเลสที่มันตั้งอยู่

ภายในจิตภายในใจของเรา ให้ใจของเราใสสะอาดประดุจ

ดั่งดวงพระอาทิตย์ให้ได้  

สุดท้ายน้ีพูดมาก็พอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยุติไว้

เพียงเท่าน้ี ขอให้พวกเราท้ังหลายจงประพฤติปฏิบัติพระ-

กรรมฐาน พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติไปอีก

ระยะหนึ่งจนกว่าจะพอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยุติพูดไว้

แต่เพียงเท่านี้ 
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ไตรลักษณ์ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 ขอนอบน้อมแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน 

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พร้อม

ท้ังพระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยเจ้าทุกๆ 

พระองค์   

ก็ขอเจริญพรศรัทธากับบรรดาญาติโยมท่ีได้มา

ประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้  

ญาติโยมท้ังหลายนับว่ามาขวนขวายเอาบุญกุศลใส่ตัว 

เหมือนกับพุทธภาษิตท่ีว่า สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย ติ 

การสะสมบุญย่อมนําสุขมาให้ เพราะฉะนั้นแล้วญาติ

โยมมาสะสมบุญ มาสร้างบารมีให้ตัวเอง และเราท้ังหลาย
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ได้เจริญพระกรรมฐาน อยากให้ญาติโยมท้ังหลายสังเกต

ให้เห็นความเกิด – ดับ ในฝ่ายจิตใจของเรา ขอให้เรานั้น

พิจารณาว่าฝ่ายจิตใจ ใจเป็นนามธรรมซึ่งเป็นเวทนา คือ

ความรู้สึกเป็นสุข รู้สึกเป็นทุกข์ หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ท่ี

เรียกว่าเป็นอุเบกขาคือเป็นของกลางๆ สัญญาคือความจํา 

สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่ง และอารมณ์ท้ังหลาย

ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายท่ีเป็นกุศล หรือฝ่ายอกุศล 

เมื่อมันเกิดข้ึนแล้วดับไป เกิดข้ึนแล้วดับไปอย่างต่อเนื่องไม่

ขาดสาย ประดุจดังเหมือนกับแสงห่ิงห้อยท่ีมีแสงสว่างวาบ

แล้วดับไป สว่างแล้วดับไป ดับไป ในเวลากลางคืน ไม่เห็น

มีสิ่งใดคงท่ี ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางการหลงยึดถือว่าจิตใจ

มีตัวตน หรือเป็นตัวเรา  เป็นตัวเขา ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัว

เป็นตนของเราไปเรื่อยๆ  

เมื่อเห็นเกิดดับได้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อจากน้ัน 

ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พึงสังเกตเห็นแต่หน้าดับไป ดับไป



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๔๕  

ของความรู้สึก ความจํา ความคิดนึกปรุงแต่ง และอารมณ์

ท้ังหมดอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนดั่งแสงห่ิงห้อยในเวลา

กลางคืน ท่ีเกิดแสงสว่างวาบข้ึนแล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่อง

ไม่ขาดสาย จนใจอ่ิมในความเป็นจริงของจิตใจ หรือในฝ่าย

นามธรรมว่าไม่มีอะไรท่ีเหลือเป็นตัวตนคงท่ีเลย คงมีแต่

เกิดข้ึนแล้วดับไป ดับไป จนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือคงท่ี

หรือเป็นแก่นท่ีจะให้ยึดม่ันถือมั่นได้ ใจก็จะยอมรับตาม

ความเป็นจริง พร้อมกับปล่อยวางการหลงยึดถือจิตใจหรือ

ฝ่ายนามธรรม ว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเรา หรือเป็นตัวเป็น

ตนของเรา หรือเราเป็นสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง โดยใจจะ

ปล่อยวางของมันเอง ไม่ใช่เราสร้างอารมณ์หรือความรู้สึก

ปล่อยวาง แต่ใจยังไม่ยอมปล่อยวางจริงๆ  

จะสังเกตตามความแตกต่างได้ ถ้าสร้างอารมณ์

หรือความรู้สึกปล่อยวาง ใจจะยังมีความเบ่ือๆ อยากๆ ใน

อารมณ์ต่างๆ อยู่ แต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงจนใจปล่อยวาง 
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การหลงยึดถือของเขาเองจะไม่มีความเบ่ือๆ อยากๆ ใน

อารมณ์ได้อีก ใจก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิของมัน 

คือเป็นความว่างเปล่าอันเดียวกับจักรวาล ไม่มีขอบเจต ไม่

มีตัว ไม่มีตน ไม่มีรูปร่าง ไม่มีที่อยู่ หรือเรียกว่าใจเป็นธรรม 

หรือธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือเรียกใจเป็นพุทโธ คือ

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  

พวกเราท้ังหลายนั้นได้กล่าวกันว่า พุทธัง สะระณัง 

คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

พวกเราท้ังหลายนับถือพระพุทธศาสนา นับถือพระรัตนตรัย 

เราก็ควรรู้ว่าคุณพระรัตนตรัยนั้นประกอบด้วย พระพุทธเจ้า 

พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระพุทธเจ้าน้ันพระองค์มีคุณ

ความดี คือพระองค์ทรงมีพระปัญญายอดยิ่ง พระองค์ทรงมี

ปรีชาฉลาดรอบรู้ในสิ่งท่ีควรรู้ควรเห็น ท้ังคุณและโทษ ท้ัง

ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ตลอดถึงอริยสัจ ๔ ไม่มีใคร

เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพระองค์ พระองค์ทรงละสิ่งท่ี
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เป็นโทษ คืออาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้ ท้ังหมด 

พร้อมกับท้ังวาสนาคือกิริยา กาย วาจา ใจท่ีกิเลสอบรม 

มานาน ทรงบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมที่เป็นแก่นสารโดยอเนก 

พระองค์ทรงมีพระบวรสันดานเต็มไปด้วยความเมตตา

กรุณาในหมู่สัตว์ ซึ่งเร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสและกองทุกข์ 

พระองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้สัตว์โลกท้ังหลายได้ฟังและ

ได้ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์เสีย

ได้ มิได้ทรงเห็นแก่ความลําบากทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยใน

ส่วนตัวของพระองค์เองเลย พระองค์นั้นทรงปรารถนา

อยากให้สัตว์โลกท้ังหลายพ้นจากความทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง 

พระองค์ท่ีได้สมนามว่า “พระพุทธเจ้า” ซึ่งถ้าแปลก็คือ

พระองค์ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบ เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้วด้วยดี จึง

เรียกว่า “พระพุทธเจ้า”  

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบเช่นน้ีแล้ว พระองค์

ทรงเอ็นดูกรุณาในหมู่สัตว์ จึงได้ทรงแสดงธรรมแนะนําสั่ง
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สอน ธรรมะคําสั่งสอนของพระองค์นั้นเรียกว่าปริยัติธรรม 

เพราะเป็นคุณที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้รู้จักเข้าใจ

เนื้อความในปริยัติ น้ี ประกาศข้อปฏิบัติคือศีล สมาธิ 

ปัญญา  

การท่ีเรารักษากาย วาจา ให้บริสุทธ์ิ ไม่ประพฤติ

ล่วงกิเลสอย่างหยาบ ท่ีจะพึงกระทําด้วยกาย วาจา ช่ือว่า ศีล  

การรักษาใจให้บริสุทธ์ิ คือให้เราเพ่งใจไว้ในอารมณ์

เดียว ไม่ให้เกาะเกี่ยวกับเครื่องเศร้าหมองด้วยกิเลสท้ัง ๕ 

ช่ือว่า สมาธิ  

การทําทิฏฐิความเห็นให้ซื่อตรงตามความเป็นจริง 

ช่ือว่า ปัญญา  

เพราะฉะนั้น ศีล สมาธิ ปัญญาน้ี เรียกว่าปฏิบัติธรรม 

เพราะเป็นคุณท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงดําเนินด้วยกาย วาจา ใจ 

และทิฏฐิของตนให้เป็นไปตาม เมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามไป

ในศีล สมาธิ ปัญญาน้ี ได้บรรลุถึงความบริสุทธ์ิ คือมรรค 
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ผล นิพพานอันใด มรรค ผล นิพพานอันนั้นแล เรียกว่า

ปฏิเวธธรรม เพราะเป็นคุณที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้แจ้งแทงตลอด

ได้เฉพาะตัวด้วยปัญญา ปริยัติก็ดี ปฏิบัติก็ดี ปฏิเวธก็ดี  

ท้ัง ๓ ประการน้ี รวมเรียกสั้นๆ ว่าพระธรรม เพราะเป็น

สภาพท่ีทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้เป็นคนช่ัว และให้ตั้งอยู่ใน

ความดี มิให้ตกไปในที่ช่ัวมีทุคติอบาย เป็นต้น  

บุคคลท้ังหลายเมื่อได้ฟังแล้ว เมื่อได้สดับฟังธรรม

คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลใด

ก็แล้วแต่ตั้งใจปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ทําให้บริสุทธ์ิ

บริบูรณ์จนละอาสวะกิเลสได้ขาดจากสันดานโดยเอกเทศ

บ้าง โดยสิ้นเชิงบ้าง กล่าวนามตามภูมิที่ละกิเลสนั้นๆ คือ 

พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ 

ท่านท้ัง ๔ จําพวกนี้แลเรียกว่าพระสงฆ์ เพราะเป็นหมู่ เป็น

พวก ท่ีประพฤติเสมอเหมือนกันด้วยศีล สมาธิ ปัญญา  
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เมื่อพวกเรารู้อย่างน้ีแล้วว่า พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะเป็นท่ีพึ่งของพวกเรา ก็ขอให้เราเริ่ม

ประพฤติปฏิบัติในธรรมะท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่ีพระองค์ทรงสั่ งสอนพวกเรา ให้เราดูตัวอย่างเช่น 

พระพุทธองค์ ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงปฏิบัติอย่างไร 

พระองค์ทรงปฏิบัติแบบอัตตะกิละมะถานุโยค คือการ

ปฏิบัติด้วยวิธีทรมานตนให้ลําบาก คือทําทุกรกิริยาต่างๆ 

ก็ไม่สําเร็จ จนวันหนึ่งพระองค์ทรงนึกถึงสิ่งท่ีพระองค์หวน

ระลึกถึงสมาธิจิตท่ีทรงได้เมื่อพระองค์ยังทรงเป็นพระกุมาร

น้อยๆ ท่ีตามเสด็จพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโทธนะไปใน

พระราชพิธีแรกนาขวัญ พระกุมารได้ประทับพักอยู่ท่ีใต้ร่มไม้ 

ในขณะท่ีพระราชบิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญอยู่นั้น 

พระองค์ก็กําหนดจิตของพระองค์ ก็รวมเข้าท่ีพระองค์ 

แสดงว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทรงบรรลุ

ปฐมฌาน  แปลว่าฌานท่ีทรงได้ ในครั้ งนั้นก็ เสื่อมไป 
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พระองค์จึงทรงระลึกได้ จึงทรงเห็นว่าสมาธิท่ีพระองค์ทรง

ได้อย่างบริสุทธ์ิเมื่อครั้งพระองค์นั้นยังเป็นพระกุมารน้อยๆ 

อยู่ พระองค์จึงคิดว่าทําอย่างไร จึงพิจารณาลมหายใจเข้า

ออกจะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ ซึ่งพระองค์ทรงจับทํา

สมาธิ ท่ีพระองค์แสดงว่า การกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็น

อานาปานสติ ซึ่งเป็นสมาธิอย่างบริสุทธิ์  ไม่ยึดถือเพื่ออะไร 

ครั้นทรงได้สมาธิจนถึงข้ันฌาน ก็ทรงน้อมจิตท่ีเป็นสมาธิน้ีไป

เพื่อรู้ พระองค์จึงทรงได้พระญาณทั้ง ๓ ประการ อันได้แก่  

๑.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือความหยั่งรู้ระลึก

ชาติในอดีต ในปางก่อนได้  

๒.  จุตูปปาตญาณ คือความหยั่งรู้ จุติ คือความ

เคลื่อนและอุบัติความเข้าถึงชาตินั้นๆ ว่าเป็นไปตามกรรม 

และ  

๓.  อาสวักขยญาณ คือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ 

คือกิเลสท้ังหลายท้ังปวง  
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พระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นองค์พระอนุตตรสัมมาสัม-

พุทธเจ้าท่ีให้พวกเรากราบไหว้จนถึงทุกวันน้ี และพวกเรา

ท้ังหลายเมื่อเข้าถึงพุทโธ คือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สําหรับ

บางคนนั้นก็อาจจะปล่อยวางการหลงยึดถือร่างกายได้ไม่

ยาก โดยเพียงแค่เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย เห็นการเผา 

พิจารณาว่าเผาแล้วคงเหลือแต่เถ้ากระดูก ก็อาจจะปลงใจ

ได้ว่าร่างกายของเราหรือของบุคคลอ่ืนเป็นของไม่เที่ยง ไม่

มีอะไรเป็นตัวเป็นตนให้ยึดมั่นถือมั่นได้ เราจึงปล่อยวาง

การหลงยึดถือเสียได้   

อาจจะมีวิธีการท่ีทําให้เราคิดอย่างใด ให้รู้จักให้ใจ

เรานั้นปล่อยวางการหลงยึดถือร่างกายได้ไม่ยาก หรือเมื่อ

ถึงคราวเจ็บป่วยอย่างหนักต้องเข้าโรงพยาบาล ก็ให้เรา

พิจารณาเห็นความจริงได้ทันที ว่าร่างกายของคนเราน้ีก็

เปรียบเสมือนรถหรือเรือผุๆ เมื่อเสียต้องเอาไปซ่อม ซ่อม

ได้ก็เอากลับมาใช้ใหม่ ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องท้ิงไป เหมือนกับ
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ซากรถ ซากเรือ จึงได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า ร่างกาย

ไม่ใช่ตัวตนของเราท่ีมีสภาพคงท่ี ไม่มีอะไรท่ีร่างกายของ

เรานั้นที่จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ผุพังไป ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ใครก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาแล้ว ใจก็จะปล่อยวางการหลงยึดถือ

ร่างกายไปเสีย เพราะว่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นทุกขัง 

อนิจจัง อนัตตา คือความเป็นทุกข์ ความไม่เที่ยง ความ

ไม่ใช่ตัวตนของเรา แถมยังมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข 

ความรู้สึกเป็นทุกข์ และความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่งในขณะ

เจ็บป่วยนั้นก็คงมีแต่ความเจ็บปวดอย่างหนักซึ่งเป็น

ทุกขเวทนา จึงต้องเร่งพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง

ของเวทนา ว่าเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายเนื้อ

สบายตัวนั้นเป็นเพียงเจตสิก คืออาการท่ีเกิดพร้อมกับการ

เกิดวิญญาณธาตุ ข้ึนมารู้ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส 

ธรรมารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น ประสาทกายหรือทางใจ 
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แล้วจะเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ข้ึนมาพร้อมกับ

วิญญาณธาตุนั้นทุกครั้ง  

เวทนาท้ังหลายจะเกิดข้ึนมาตามลําพัง หรือจะมี

เวทนาอยู่ลอยๆ โดยไม่มีวิญญาณธาตุเกิดข้ึนมารับรู้รูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ไม่ได้ และวิญญาณธาตุ

ก็เช่นเดียวกัน จะเกิดอยู่ลอยๆ โดยไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสหรือธรรมารมณ์มากระทบกับตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจไม่ได้  

ดังนั้นเมื่อรูปดับไปจากตา วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้

รูปทางตาก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย 

เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้  

เมื่อเสียงดับไปจากหู วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้เสียง

ทางหูก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะ

จะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้  
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เมื่อกลิ่นดับไปจากจมูก วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้

กลิ่นทางจมูกก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไป

ด้วย เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้  

เมื่อรสดับไปจากลิ้น วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้รสทาง

ลิ้นก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะจะ

เหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้  

เมื่อสิ่งใดท่ีมากระทบประสาทกายดับไป วิญญาณ

ธาตุท่ีเกิดมารู้สิ่งท่ีมากระทบจะต้องดับไป เวทนาในขณะ

นั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียง

อย่างเดียวไม่ได้  

เมื่อจิตหรือใจท่ีคิดนึกถึงสิ่งใดดับไป วิญญาณธาตุท่ี

เกิดมารู้ความคิดนึกน้ันก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็

ต้องดับไปด้วย เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่าง

เดียวไม่ได้  

เวทนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา 
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หรืออุเบกขาเวทนานั้นไม่เที่ยง มันเกิดข้ึนตามเหตุปัจจัย

ท่ีมากระทบกันทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเกิด

วิญญาณธาตุข้ึนมารับรู้สิ่งท่ีมากระทบนั้น เมื่อเหตุปัจจัย

นั้นดับไปเวทนาทั้งหลายก็ต้องดับไป   

ดังนั้นจะห้ามไม่ให้เกิดเวทนาไม่ได้ เกิดแล้วจะไม่ให้

ดับก็ไม่ได้ และจะเลือกเอาแต่เวทนาที่ดีๆ ท่ีถูกใจซึ่งเป็น

อุเบกขาเวทนาหรือสุขเวทนาโดยไม่ให้มีทุกขเวทนาเลยก็

ไม่ได้  

เวทนาท้ังหลายเป็นเพียงนาม ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง 

เกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิด เมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับ 

เวทนานั้นก็ต้องดับไป จึงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง ไม่มีใคร

เป็นเจ้าของ เวทนาก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเรา เพราะเกิด

ดับตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ ดังนั้นมิใช่เรามีเวทนา 

หรือหลงยึดถือว่าเวทนาเป็นของเรา เมื่อไม่ยึดถือเอามา

เป็นของเราแล้ว ก็จะไม่มีผู้ทุกข์กับเวทนา เวทนาก็จะเป็น
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สักแต่ว่าเวทนา ท่ีเกิดดับตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลา จะ

ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ จะเลือกเอาแต่เวทนาท่ีดีๆ ท่ีเป็น

ความสุขหรือท่ีชอบใจก็ไม่ได้ เมื่อมีเวทนาที่เป็นความทุกข์

หรือไม่ชอบใจจะเร่งให้ดับเร็วๆ ตามใจอยากก็ไม่ได้ ดับ

แล้วจะไม่อยากให้เกิดอีกก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อมี

เหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิดเวทนา เวทนาก็ต้องเกิดอีก ไม่อยู่ใน

บังคับของเรา จึงเป็นอนัตตา และเมื่อยังไม่ตายก็ต้องมีรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์มากระทบกับตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีสุขเวทนา ทุกขเวทนา 

อุเบกขาเวทนา สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ทํา

ให้ต้องรับทุกขเวทนาด้วย จะเลือกเอาแต่สุขเวทนาหรือ

อุเบกขาเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จึงเป็นทุกขัง  

ให้เรากําหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้ีไว้ในใจ

โดยแยบคายอยู่ตลอดเวลา จนกว่าใจของเราจะยอมรับ

ตามความเป็นจริง แล้วปล่อยวางการหลงยึดถือเวทนา
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ท้ังหมดไปเอง เพราะเห็นว่าไม่สามารถจะเลือกเอาแต่สุข

เวทนาหรืออุเบกขาเวทนาท่ีชอบใจแล้วผลักใสทุกขเวทนา

ท้ิงไปได้ เหมือนกับยิ่งดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์กลับยิ่งทุกข์ หรือ

ถ้ายังเกลียดทุกข์รักสุขก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้ ต้องปล่อยวาง

ท้ังสุขและทุกข์เสีย เพราะเห็นว่าไม่อาจเลือกเอาได้ก็จะพ้น

จากทุกข์ คือไม่มีทุกข์ทางใจอีก จะมีก็แต่ทุกข์ทางกาย

เท่านั้น ความเจ็บปวดทางกายท่ียังมีอยู่เพราะเหตุปัจจัยท่ี

ทําให้เกิดความเจ็บปวดทางกายยังมีอยู่ ทุกขเวทนาทาง

กายก็ย่อมยังมีอยู่ ต่อเมื่อเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิดทุกขเวทนา

ทางกายดับไป ทุกขเวทนานั้นก็ย่อมดับไป ประดุจดังว่าเมื่อ

มีหมอให้ยาแก้ปวดระบบประสาทกายตรงที่เจ็บปวดก็ถูก

ตัดตอน จึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดช่ัวคราว หรือเมื่อหมอ

รักษาหายแล้ว สิ่งท่ีมากระทบกับเส้นประสาทกายก็ไม่มี 

ความเจ็บปวดจึงดับไป หรือเพราะเหตุท่ีทําให้เกิดความ

เจ็บปวดดับไป ความเจ็บปวดจึงดับไป แต่ก็ต้องไปเกิด
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ทุกขเวทนาเพราะเหตุอ่ืนต่อไป เนื่องจากเวทนาท้ังสุข

เวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา จะต้องเกิดดับ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้นจะพยายามรักษาใจให้รู้สึกเป็นกลางๆ หรือ

รู้สึกเป็นปกติ หรือรู้สึกว่างๆ ซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาเพียง

หน้าเดียวไม่ได้ เพราะในขณะท่ีเกิดวิญญาณข้ึนมารับรู้รูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือมีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดข้ึน

ครั้งใด ก็จะเกิดเวทนาซึ่งเป็นสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา 

หรืออุเบกขาเวทนาทุกครั้งไป  

ถ้าพวกเราท้ังหลายพยายามจะรักษาให้ใจเป็นปกติ

หรือเป็นกลางๆ หรือว่างเปล่า ซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาเพียง

หน้าเดียว จะยิ่งเป็นทุกข์และมีความเครียดมาก เพราะไม่

เป็นไปตามใจอยาก เนื่องจากฝืนความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติ ถ้าทําดั่งน้ีเมื่อมีคนใดหรือสิ่งใดมากระทบ ก็จะ

ยิ่งระเบิดอารมณ์ออกมามากกว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะเกิด
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แก่ผู้ฝึกจิตจํานวนมาก หรือถ้าไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาใส่

คนอ่ืน ก็จะยิ่งสะกดจิตให้น่ิงเฉยยิ่งๆ ข้ึนไป ดังน้ีถ้าถูก

กระทบจะยิ่งมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย แล้วก็จะหลงเข้าใจผิด

ว่าเป็นเพราะสมาธิยังไม่ดีพอ จึงหงุดหงิดง่าย ก็จะยิ่งทําใจ

ให้นิ่งเฉยยิ่งขึ้นไปอีก จนเกิดความผิดปกติทางร่างกาย เช่น

เบ่ืออาหาร อาหารไม่ย่อย มึนเวียนศีรษะ อะไรก็แล้วแต่ที่

มันจะเกิดขึ้น  

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพิจารณาสาเหตุระบบใน

ร่างกายไม่ทํางาน ธาตุขันธ์ท้ังหลายแปรปรวนอาจถึงกับ

ต้องเข้าโรงพยาบาล วิธีแก้ให้เลิกทําใจให้นิ่งๆ เฉยๆ ว่างๆ 

เบาๆ เสีย และพยายามทําใจให้รู้สึกเป็นกลางๆ หรืออย่า

พยายามรักษาใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยพยายามไม่ให้

มีอาการใดเลย  

การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น จะต้องโยนิโสมนสิการ คือ

การกําหนดพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าว
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ของเวทนาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ระหว่างที่เรากําหนด

พิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาอยู่นั้น ถ้าเราเผลอสติ 

จิตหรือใจซึ่งเป็นความคิดนึกปรุงแต่งก็จะแอบไปคิดปรุงแต่ง

อย่างไรต่อคนใด หรือสิ่งใดท่ีอยู่ต่อหน้าในขณะนั้น หรือ

แอบคิดนึกปรุงแต่งไปถึงคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืน หรือเรื่องใน

อดีต หรืออนาคต ทําให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจ 

หรือทําให้เกิดความรักหรือความชัง หรือแอบคิดปรุงแต่ง

พึงพอใจอาการของจิต หรืออาการของกาย ซึ่งเป็นเวทนา

ท่ีกําลังพิจารณาอยู่นั้น หรือแอบคิดปรุงแต่งเป็นความ

กังวลใจ หรือดิ้นรนผลักใส หรืออยากให้อาการของจิต 

หรืออาการของกาย ซึ่งเป็นทุกขเวทนาที่ไม่ชอบใจหายไป 

และทําให้สติไม่รู้อยู่กับความพิจารณาถึงความเป็นจริงของ

เวทนา คือลืมที่จะพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนาไป 

ก็ให้มีสติรู้ตัว หรือรู้สึกตัว หรือรู้เท่าทัน แล้วกลับมามีสติ

รู้อยู่กับการพิจารณา เห็นความเป็นจริงของเวทนา แต่แล้ว
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ก็จะเกิดสติอีก ก็ให้เรานั้นจงมีสติรู้ตัว หรือรู้สึกตัว หรือ

รู้เท่าทัน แล้วกลับมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของเวทนา

อีก ให้ทําอย่างน้ีเรื่อยไป โดยต้องมีสติกํากับในการ

พิจารณาอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าสติขาดสมาธิจะขาด

ปัญญาก็จะขาด ถ้าสติมีสมาธิจะมีปัญญาก็จะมี   

เมื่อสติ สมาธิ ปัญญาสมบูรณ์ดีแล้ว ให้สังเกตเห็น

ความเป็นจริงของเวทนาอยู่เฉยๆ หรือรู้อยู่เปล่าๆ โดยไม่

เข้าไปเกิดความอยากหรือไม่อยากอย่างใดๆ ปล่อยวางท้ัง

สุขและทุกข์ พึงเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา 

จิตหรือใจในขณะท่ีทําหน้าท่ีคิดนึกตรึกตรองนั้นก็ไม่มี

ตัวตน ไม่มีรูปร่าง ไม่มีท่ีอยู่ จะปรากฏเป็นเพียงพลังงาน

เท่านั้น แล้วก็ดับไป และเมื่อมีความคิดนึกตรึกตรองเกิดขึ้น

ครั้งใด ก็จะเกิดวิญญาณธาตุ ซึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณ เกิด

ข้ึนมารับรู้ความคิดนึกตรึกตรองนั้นโดยอัตโนมัติทันทีทุก

ครั้งไป ซึ่งเป็นไปตามธรรมดา ธรรมชาติ โดยจะมีแต่จิตท่ี
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คิดนึกลอยๆ แล้วไม่มี วิญญาณธาตุเกิดมาพร้อมกับ

ความคิดนึกน้ันไม่ได้ เมื่อความคิดนึกตรึกตรองดับไป 

วิญญาณธาตุท่ีเกิดข้ึนมารับรู้ความคิดในขณะน้ันก็ดับไป

พร้อมกัน  

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติ

ปฏิบัติธรรม เราต้องรู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อละโลภ 

โกรธ หลง ให้มันออกจากจิตจากใจของเราไปให้ได้ ขอให้

พวกเราท้ังหลายจงเจริญและเข้าถึงสมาธิในการประพฤติ

ปฏิบัติ  

ในครั้งหนึ่งนั้นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านหวนพิจารณา

ว่าความรู้ของท่านท่ีท่านได้แนะนําสั่งสอนผู้อื่นนั้น อันท่ี

จริงอริยธรรมเหล่าน้ีหลวงปู่มั่นเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้ดีแล้วอย่างชัดเจน แต่เพราะเหตุท่ีผู้ศึกษาไม่ได้ทํา

ให้เป็นจริงขึ้นมา จึงปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับยากแก่การจะ

รู้จริงได้ แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น
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จะทรงแสดงแจ้งชัดสักเท่าใดก็ตาม เช่นพระองค์ทรงแสดง

ในอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ให้ได้สําเร็จเป็น 

พระอรหันต์นั้น พระองค์ก็ทรงแสดงช้ีลงไปท่ีกาย คือรูป

ของปัญจวัคคีย์น่ันเอง ได้ทรงแสดงว่า รูปัง ภิกขเว อนัตตา 

รูปไม่ใช่ตัวตน  

แม้รูปของปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่แล้ว ทําไมปัญจวัคคีย์

จึงไม่พิจารณาเอาเองเล่า มารู้แจ้งเห็นจริงเอาตอนที่

พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้ดู จึงค่อยมาได้สําเร็จ ข้อน้ีก็เป็น

เช่นเดียวกับตัวของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นนั้นได้อุตส่าห์

เที่ยวไปแสวงหาครูบาอาจารย์และผู้ทรงความรู้ท่ัวประเทศ

ไทย แต่ครั้นจะมารู้จริงได้ก็คือการมาศึกษาปฏิบัติเอาด้วย

ตนเอง ตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นั่นเอง แต่ว่าเท่าท่ีหลวงปู่มั่นท่านได้เข้าใจนั้น ก็เพราะว่า

หลวงปู่มั่นท่านไปเห็นความจริงเท่านั้น ท้ังๆ ท่ีความจริงก็

อยู่ใกล้นิดเดียว แต่ว่าการปฏิบัติเพื่อความรู้จริงนี่มันเป็น
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สิ่งท่ีแปลก เพราะเหตุว่าการทําจิตเป็นนามธรรม เมื่อมัน

เกิดความอัศจรรย์หรือความสบาย ก็ไปเข้าใจว่าดีเสียแล้ว 

จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะรู้ยิ่งข้ึนได้ จึงไม่ควรตําหนิผู้ท่ี

เขาพากันทําสมาธิแล้วหลงใหลไปตามโลกียฌาน หรือตาม

วิปัสสนูปกิเลส เพราะคนเหล่านั้นก็ได้รับความสงบ ความ

เย็นใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหาได้ยาก แต่ท่ีควรตําหนิก็เพราะว่าเขา

ไม่พยายามหาโลกุตตรธรรมนั้น  

แม้แต่หลวงปู่มั่นในเบ้ืองแรก หลวงปู่มั่นก็ได้พบ

กับโลกียฌาน ฌานมากมายซึ่งมันก็ทําให้หลวงปู่มั่นต้อง

หลงใหลมันไปพักใหญ่ แต่เมื่อหลวงปู่มั่นพยายามที่จะ

แสวงหาให้ยิ่งขึ้นไป หลวงปู่มั่นจึงไม่ติดอยู่เพียงแค่น้ัน  

อันการติดอยู่หรือเข้าใจผิดในทางปฏิบัติ จิตอันเป็น

ภายในน้ีมันไม่ไปนรก แต่ว่าการท่ีไปติดมัน มันทําให้ต้อง

ล่าช้าต่อการรู้ยิ่งเห็นจริงต่างๆ หากหลวงปู่มั่นเองเมื่อได้

ความรู้แจ้งนี้แล้ว จึงได้พยายามเพ่ือความท่ีจะกระทําจิตให้ 
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ก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้ง  

ทุกหมู่ทุกจําพวกในบรรดาผู้บําเพ็ญจิตในกรรมฐาน

ท้ังหลายนั้น ต่างก็มุ่งหวังเพื่อความดี ความเจริญทุกหมู่  

ทุกขณะ แต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์น่ันเอง ท่ีทําให้เขา

ต้องเสียประโยชน์  

เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์

ปรารภไปถึงอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส 

รามบุตร ท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ฉิบหายเสียจากคุณ

อันใหญ่” เนื่องจากดาบสท้ังสองนั้นได้เสียชีวิตไปเสีย

ก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ทรงตรัสรู้ ความจริงดาบสท้ังสอง

นั้นก็เป็นผู้สําเร็จฌานช้ันสูงกันท้ังนั้น อันว่าฌานช้ันสูงน้ี 

แต่เพราะเหตุใดเล่าพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า “ฉิบหาย

เสียจากคุณอันใหญ่” ก็เพราะว่ายังไม่หมดจากกิเลส 

เพราะเพียงแต่ข่มกิเลสไว้ เปรียบประดุจดังเหมือนกับศิลา

ทับหญ้าเท่านั้น  
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อันท่ีจริงฌานช้ันสูงนั้นก็เป็นเพียงเบ้ืองต้นแห่งการ

ดําเนินไปสู่ความหมดจดจากกิเลส แต่เพราะความท่ีดาบส

นั้นไม่เข้าใจวิธีการอันจะพึงทําจิตเข้าสู่อริยสัจ ๔ เท่านั้น 

ข้อน้ีเป็นประการสําคัญนัก เพราะการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ก็เพราะเหตุคืออริยสัจน้ี แต่ท่านได้พิจารณาต่อไปอีก การ

บําเพ็ญจิตต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้ถูกผิด และมิใช่แต่จะ

เอาแต่ทําจิตอย่างเดียว ต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกอีก 

อาทิเช่น ธรรมวินัยท้ังอย่างหนักและอย่างเบา แม้ว่าจะ

พยายามทําจิตสักเท่าใดก็ตาม ถ้าไม่ประพฤติ หรือถ้า

ประพฤติผิดพระวินัยน้อยใหญ่แล้ว จะทําจิตย่อมไม่บังเกิด

ผล พร้อมกันนั้นต้องเป็นผู้สันโดษมักน้อย รักษาคุณงาม

ความดีอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ ด้วยว่า

สิ่งแวดล้อมท้ังหลายท่ีจะต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นอันดี 

เท่ากับเป็นเครื่องบํารุงส่งเสริม เช่นกับรถยนต์เครื่องยนต์

กลไกต่างๆ ถึงเป็นเครื่องดีมากสักเท่าใดก็ตาม ถ้าขาดการ
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บํารุงรักษาก็ไม่สามารถที่จะให้ผลแก่ผู้ใช้ได้เต็มเม็ดเต็ม

หน่วย หรือเช่นต้นไม้ต่างๆ ถ้าเราจะปลูกให้ได้ผลก็ต้อง

บํารุงรักษาจึงจะได้ผลแก่เจ้าของได้ การบําเพ็ญจิตก็

เช่นเดียวกัน ควรจะได้กําหนดข้อปฏิบัติอันเป็นการสันโดษ

มักน้อยเข้าไว้ นี่คือสิ่งท่ีหลวงปู่มั่นท่านได้สั่งสอนเหล่าภิกษุ

ท้ังหลายให้เข้าถึงสัจธรรม คือความเป็นจริงในโลกนี้  

เพราะในโลกน้ีน้ันเราทุกคนท่ีมานั่งประพฤติมานั่ง

ปฏิบัติธรรมกันน้ี ก็เพื่อต้องการให้พ้นทุกข์ เพื่อต้องการให้

เข้าถึงพระนิพพานด้วยกันหมดทุกคน แต่สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

นั้นก็คือใจของเรานี่แหละ เพราะใจเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 

ขอให้เราพึงให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตัวเราเองให้

อย่างยิ่ง เพราะว่าใจของเรานั้นมันมีความสุขความทุกข์ 

ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบความวุ่นวาย 

สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากใจท้ังหมดท้ังสิ้น เราทั้งหลายนั้นมา

บริหารจิต หรือมาพิจารณาดูอารมณ์ของจิต ควรคํานึงถึง
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ความจริงน้ีให้อย่างยิ่ง ควรพิจารณาโทษ ประโยชน์ท่ีมัน

เกิดขึ้นภายในใจของเรา เพื่อให้เกิดเป็นปัญญา  

ปัญญามีอยู่ท่ัวทุกตัวคน ทุกคนมีปัญญาแม้จะมาก

น้อยไม่เสมอกัน ทุกคนไม่ควรลืมความจริงน้ี ไม่ควรประมาท

ในการคิด การพูด การทํา ท่ีเกี่ยวกับทุกคน นั่นคือไม่ควร

เป็นคนเช่ือง่ายหูเบา ซึ่งจะตามมาด้วยการทําตามความเช่ือ 

ดังน้ีไม่เป็นการคิด การพูด การทําด้วยปัญญา เป็นการ

ประมาทปัญญาท้ังปัญญาตน เพราะไม่นําปัญญาตนมาใช้

ประกอบความคิด การพูด การทํา เป็นการประมาทท้ัง

ปัญญาผู้อื่น เพราะไม่ใช้ปัญญาตนพิจารณาปัญญาผู้อื่นให้

รอบคอบ  

ผู้ไม่เห็นความสําคัญของปัญญา จึงไม่ปรารถนา

ปัญญา และไม่อบรมปัญญา ผู้ใดชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมอันเป็น

ความไม่ดี ไม่ชอบใช้ปัญญาอันเป็นความดี พึงรู้ได้ว่าผู้นั้น

เป็นผู้ประมาทปัญญา ไม่เห็นความสําคัญของปัญญา จึง
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ไม่ปรารถนาจะมีปัญญา ไม่อบรมปัญญา ท้ังยังประมาท

ปัญญาตน ไม่เห็นความสําคัญของปัญญาท่ีตนมีอยู่ จึงไม่

พยายามนําปัญญานั้นออกไปใช้ และประมาทปัญญาผู้อ่ืน 

ไม่คิดว่าผู้อื่นมีปัญญาพอจะรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ของตน  

ความประมาทน้ีล้วนเป็นหนทางแห่งความตายท้ังสิ้น 

เพราะการใช้เล่ห์เหลี่ยมนั้นย่อมมีผู้มีปัญญารู้ทัน รู้ทันย่อม

รังเกียจผู้ใช้เล่ห์เหลี่ยม จึงย่อมต้องตายจากช่ือเสียงเกียรติยศ

นั้นแน่นอน ใครก็แล้วแต่ถ้ารู้จักใช้ปัญญา เอาปัญญาในการ

เอาชนะกิเลส ปัญญาที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง คือปัญญา

ในการเอาชนะกิเลส หนีไกลจากกิเลส ไม่ให้กิเลสชนะ  

การชนะกิเลสได้คร้ังหนึ่ง ก็คือการก้าวไกลจากกิเลส

ได้ช่วงหนึ่ง ถ้าพวกเราท้ังหลายเอาชนะกิเลสได้หลายครั้ง

ติดกัน ก็จะก้าวไกลจากกิเลสได้หลายช่วง จะไกลกิเลสได้

เป็นอันมาก และแม้จะเอาชนะกิเลสได้ทุกครั้ง ก็จะก้าวไกล

กิเลสได้ตลอดไป  
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ผู้มีปัญญาย่อมมีสติรู้ทันกิเลสท้ังปวง เมื่อความโลภ

เกิดข้ึน แม้มีสติรู้ความโลภเกิดแล้ว ผู้ประมาทปัญญาอย่าง

ยิ่ง ย่อมไม่ใช้ปัญญาพยายามเอาชนะความโลภ ยอมโดยดีให้

ความโลภเป็นฝ่ายชนะประชิดติดใจอยู่ ใจถึงไม่อาจไกลจาก

กิเลสได้ตามสมควร เมื่อความโลภเกิดข้ึน ผู้ไม่ประมาท

ปัญญาย่อมมีสติเกิดทัน ย่อมใช้ปัญญาเต็มท่ีหนีไกลจาก

ความโลภเป็นเครื่องเศร้าหมอง  

ผู้มีปัญญารู้ว่ากิเลสท้ังปวงเป็นเครื่องเศร้าหมอง  

ผู้มีปัญญาทุกคนย่อมรู้ว่า ท้ังความโลภ ท้ังความโกรธ ท้ัง

ความหลง เป็นกิเลส เป็นเครื่องเศร้าหมอง และทุกคนมี

ปัญญา ทุกคนจึงรู้เช่นน้ี แต่เมื่อรู้แล้วผู้ไม่ประมาทปัญญา

เท่านั้น ท่ีจะใช้ปัญญาคิดว่า สิ่งใดเป็นเครื่องเศร้าหมองไม่

ควรเข้าใกล้สิ่งนั้น ไม่ควรให้สิ่งนั้นเข้าใกล้ ควรหลีกหนีให้

สุดความสามารถเสมอ ถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง  

ท่ีพระองค์ทรงหนีกิเลสได้ไกลแล้วจริง  
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พวกเราทุกคนน้ันพึงเห็นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ว่าทุกข์ท่ี

แท้จริงนั้นก็คือ ทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการเกิด และการ

เวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์และสัตว์โลกท้ังหลาย ผู้ใดก็

ตามท่ีรู้จักทุกข์ในอริยสัจ ๔ ผู้นั้นก็จะเข้าสู่ความเห็นชอบ

คือสัมมาทิฏฐิ โลภมากก็เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ล่ําไป  

 เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราท้ังหลายปรารถนาท่ีจะเข้าสู่

พระนิพพาน ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร  

ก็ขอให้ญาติโยมท้ังหลายจงมีขันติ คือความอดทนอดกลั้น 

มีความเพียรไม่ละในสิ่งท่ีตัวเองกระทําแล้ว ยึดมั่นถือมั่นใน

คุณงามความดี สร้างบารมีให้ตัวของพวกเราเองเพื่อจะก่อ

ภพภูมิใหม่ เมื่อเราก่อภพภูมิใหม่นั้นเราจะได้ไปสู่ ท่ีดี 

เพราะว่าเราสร้างเหตุคือความดี ผลก็คือต้องได้รับความดี

ด้วยกันหมดทุกคน  

เพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายท่ีน้อมเอากาย วาจา 

ใจ มาประพฤติปฏิบัตินั้น เราจงเป็นผู้พึงสํารวมระวังไม่ให้
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กาย วาจา ใจนั้นมันวิ่งออกแส่ส่ายไปภายนอก ให้มันรู้อยู่

ภายในจิตภายในใจของตัวเราเอง  

วันน้ีก็พูดมาพอเวลาอันเป็นสมควรแล้ว ก็ขอให้พวก

ญาติโยมท้ังหลายจงปฏิบัติกรรมฐานอีกสักพักหนึ่ง 

จนกว่าจะได้เวลาอันสมควร  

สุดท้ายก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือ คุณ

พระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ จงดลบันดาลให้ท่าน

ท้ังหลายจงเจริญในธรรม ขอให้ท่านท้ังหลายจงมีปัญญา 

ขอให้ท่านท้ังหลายจงรู้สิ่งไหนควรละ สิ่งไหนควรเว้น สิ่งไหน

เป็นโทษ สิ่งไหนเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นปัญญาของตัวเราเอง 

ขอให้ทุกคนจงสร้างบารมีเพื่อเข้าถึงพระนิพพานด้วยกัน

หมดทุกคนเทอญ 
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อานาปานสติ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 ก็ขอเจริญธรรมแด่ท่านทั้งหลาย ท่ีท่านท้ังหลายนั้น

มาประพฤติปฏิบัติธรรม เรามานั่งภาวนา ขณะท่ีเราน่ัง

ภาวนากันอยู่น้ี เราไม่ได้นั่งภาวนากันอยู่เฉยๆ เราฟังธรรม

อยู่ เราได้ยินเสียงที่หลวงปู่พูดอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วการได้

ยินเสียงอยู่ ก็เพื่อไม่ให้จิตใจของเราคิดไปที่อ่ืน ให้เรา

พยายามรวบรวมเอาจิตเอาใจของเราภายใน ได้แก่ดวงจิต

ดวงใจผู้ได้รู้ ได้ยิน ได้ฟังอยู่ในปัจจุบันน้ี ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไป

ในอดีตหรือในอนาคต เรื่องดีใจเรื่องเสียใจภายนอกเอา

ออกไป ให้พากันปล่อยวางท้ังหมดสิ้น เอาใจของตัวเราเอง

นี่แหละ ให้เรามีความรู้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันธรรม ธรรมท่ี
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เป็นปัจจุบัน ท่ีเราทั้งหลายนึกน้อมเอามาภาวนาอยู่ คือ 

พุทโธ เรากําลังฟังธรรมอยู่  

ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงนึกถึงในสมัยพุทธกาล 

ขณะท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดง

ธรรมโปรดแก่เวไนยสัตว์ท้ังหลายนั้น คนในสมัยพุทธกาล

นั้นเขาพยายามสํารวมกาย วาจา ใจให้อยู่กับท่ีหรืออยู่

ภายใน โดยต้ังใจฟังเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาข้ึนมากับตัวของ

เราเอง เหมือนพวกเราขณะน้ีก็เหมือนกัน เหมือนเราได้ฟัง

ธรรม  

ธรรมดาใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดสติ ขาด

สมาธิ ขาดการเจริญจิตภาวนา จิตใจของเรานั้นจะว้าวุ่น

ฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆ  

ด้วยเหตุน้ีพระพุทธองค์จึงได้ตักเตือนพุทธบริษัท

ท้ังหลายในสมัยครั้งพุทธกาล ว่าควรจะโน้มให้รวมจิตรวมใจ 

สงบจิตสงบใจ ปัจจุบันคือเวลาน้ีไม่ให้จิตใจของเรานั้น
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ฟุ้งซ่านไปท่ีอ่ืน จึงจะมีทางได้เจริญจิตภาวนา ได้เข้าใจใน

ธรรมปฏิบัติ  

ธรรมดาคนเราทุกคนนั้นมีจิตใจสูงไม่เหมือนกับสัตว์

เดรัจฉาน ธรรมดาสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีทางท่ีจะฟังธรรมะ 

คือคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาได้เลย สัตว์ตัวไหน

เกิดมาเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดชาติ ยากท่ี

จะฟังธรรมได้  

การฟังธรรมน้ีมีแต่เรื่องของมนุษย์ มนุษย์คนเราน้ี 

สมัยครั้งพระพุทธเจ้าน้ันก็มีเทวดา อินทร์ พระพรหม และ

เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายมาฟังเทศน์ฟังธรรม คือคําสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่ามนุษย์น้ีเป็น

พื้นฐานในการปฏิบัติฟังธรรม ฟังธรรมแล้วไม่ใช่ฟังอย่าง

เดียว ฟังแล้วต้องทําต้องปฏิบัติ ฟังแล้วต้องสงบกาย วาจา 

ใจไม่ให้จิตของเรานั้นคิดถึงใครทั้งนั้น จงดูตัวเราทุกคนว่า

เมื่อเราเกิดมา เราก็เกิดมาตัวเราคนเดียว มาอยู่ในโลกนี้จะ
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นานหลายสิบปีขนาดไหนก็ตาม เวลาคนเรานั้นแตกดับตาย

ไป เอาคนอ่ืนไปด้วยก็ไม่ได้ ไปแต่จิตใจดวงเดียว ร่างกาย

สังขารน้ีไม่ว่าเด็ก หนุ่ม แก่ ต้องท้ิงไว้ในโลกน้ี เอาไปไม่ได้ 

ข้อนี้ให้เราจงนึกถึงให้ได้ เจริญให้ได้ ไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วง

หลัง วิตกวิจารอย่างโน้นอย่างน้ี ดูเวลาเราเกิด เราเกิดมา

ตัวคนเดียว เวลาเราตายไป คนท้ังหลายในโลกน้ีมันก็ไม่ได้

ตายไปกับเรา เราตายไป คนท้ังหลายตายไป ก็ตายไปแต่

ดวงจิตดวงเดียว ร่างกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้  

เมื่อความจริงเป็นอย่างน้ี จิตใจของเราไม่ต้อง

พะวักพะวนไปคิดเรื่องอ่ืนให้มันเกิดวิตกข้ึนมา ทุกลม

หายใจเข้า ทุกลมหายใจออก พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนไว้

แล้วแต่ครั้งโน้นว่า ขอให้พวกเราจงพากันภาวนาให้ได้ทุก

ลมหายใจเข้าและออก ลมหายใจเข้าไป ลมหายใจออกมา 

ก็ให้นึกภาวนาได้อย่างลมหายใจเข้าออก คําว่า “ทุกลม
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หายใจเข้าออก” ก็คือว่าทําอยู่เสมอ นึกอยู่เสมอ เจริญ

อยู่ทุกเมื่อ เหมือนลมหายใจเข้าออก  

คนเราทุกๆ คนท่ียังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่น้ี ตั้งแต่เรา

เกิดมาในโลกน้ี ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจ นั่งอยู่ก็หายใจเข้า

ออก ชีวิตก็ยังมีอยู่  ยืนอยู่ก็ยังมีลมหายใจเข้าออก เดินไป

มาท่ีไหนใกล้ไกล ในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ ชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างน้ี การท่ีพวกเรานั้น

ได้เจริญภาวนาบทใดบทหนึ่ง ข้อใดข้อหนึ่งตามอรรถธรรม 

คือคําสอนของพระพุทธเจ้าอันใดก็ตาม  เมื่อเรานึกเรา

เจริญอยู่เนืองๆ เหมือนลมหายใจเข้าออก พระพุทธองค์

ทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาท เพราะว่าภาวนาได้อยู่ทุกลม

หายใจเข้าหายใจออก  

ผู้ใดก็แล้วแต่ที่หลงใหลลืมหมด ไม่นึกถึงความเกิด 

ความแก่ ความเจ็บ ความไข้ ความตายท่ีจะมาถึงตัวเรา 

พวกเราอย่าเมามัวประมาท  
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อันนั้นแหละท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาท คนใดประมาทเหมือน

คนตายแล้ว คือว่าไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดข้ึน

ในตัวในตนของตัวเองได้ ยังมีลมหายใจอยู่ก็ให้พวกเรา

พิจารณาดูลมหายใจ  

เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ 

โดยเฉพาะแล้วคนเรานั้นมักคิดแต่เรื่องท่ีตนเองจะอยู่ใน

โลกน้ี คิดแต่จะให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจ แต่สิ่งมัน

แทรกซ้อนอยู่ในกาย วาจา จิตของเรานั้นคิดไม่ถึง อย่างว่า

รูปขันธ์ร่างกายของคนเรา เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความชรา 

คือความแก่ไปทุกวันทุกเวลาไม่ได้หยุดยั้ง อันความเจ็บไข้

ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวัน ทุกคืน ทุกเดือน ทุกปี มากบ้างน้อย

บ้างตามแต่มันจะมาถึงเข้า อันน้ีมันก็แทรกข้ึนมา ท้ังๆ ท่ี

คนเราไม่ต้องการ ไม่ปรารถนาความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่า

ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ไม่ต้องการไม่
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ปรารถนาแต่มันได้ข้ึนมาเอง ได้ข้ึนมาลอยๆ อย่างนั้นเอง 

ถึงเราไม่ปรารถนามันก็เกิดข้ึนกับเราทุกคน ขอให้เราจง

พิจารณาด้วยเหตุและผล ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้อง

เจ็บ ต้องตาย เป็นของธรรมดา   

ครั้งหนึ่งนั้นการภาวนานั้นเป็นยาเป็นโอสถอย่างดี 

หลวงปู่นั้นได้อยู่ในป่า เกิดเวทนาคือเป็นไข้ เจ็บปวดตาม

ร่างกายท้ังหมด แล้วก็หนาวสั่นเหมือนใจจะขาด หนาวเข้า

ไปข้างในเหมือนมันจะตาย จะลุกก็ลุกไม่ไหว นึกในใจว่า 

“โอ้ ! วันน้ีกูคงเอาชีวิตมาท้ิงในป่าน้ีเป็นแน่แท้ สงสัยเรา

ต้องตายเป็นแน่แท้” เพราะพิษไข้ท่ีมันกําเริบทําให้เกิด

เวทนาอย่างสูง ก็เลยคิดว่า “เอ้า! มันจะตายก็ตาย ในเมื่อ

เราบวชเข้ามา แล้วเราก็น้อมถวายชีวิตแล้วเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา สังฆบูชา เรามอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธ ให้

พระธรรม ให้พระสงฆ์แล้ว มันจะตายเราจะไปเสียดาย

ทําไม” ก็เลยค่อยๆ พยุงตัวลุกข้ึน นั่งทําสมาธิภาวนาดูลม
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หายใจเข้า ดูลมหายใจออก ดูลมหายใจเข้าหายใจออก 

โดยท่ีไม่มีจิตท่ีคิดออกไปข้างนอก จิตมันจับอยู่ท่ีลมหายใจ

เข้าหายใจออก จนใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ จิต

มันรวมเป็นหนึ่ง มันเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออก 

ไม่มีร่างกายท้ังหมดท้ังสิ้น ภาวนาไปตลอดโดยไม่นึกถึงว่า

เวทนา คือความเจ็บไข้ได้ป่วยน้ัน มันจะหายหรือไม่หายก็

ช่างมัน มันจะตายแล้วก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ก็เลยปฏิบัติ

กรรมฐานนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนได้สติ เมื่อได้สติแล้ว ก็ได้มาดู

ร่างกาย นึกว่า อ้าว ! นี่มันหายไปไหนหมด ความเจ็บปวด 

ความหนาวสั่นในร่างกาย ความเจ็บปวดท่ัวร่างกายด้วย 

พิษไข้ มันหายไปไหนหมด จึงอุทานออกมาคนเดียวว่า “โอ้ย ! 

พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธเจ้า” ถ้า

ใครปฏิบัติถึงแล้ว เห็นแล้วด้วยตัวเอง จะไม่มีวิจิกิจฉาคือ

ความลังเลสงสัย เพราะในขณะนั้นความเจ็บปวด ความท่ี

ตัวเองหนาวสั่นนั้น อาการท้ังหลายนั้นหายไปท้ังหมดท้ังสิ้น 
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น้ําตาของหลวงปู่นั้นไหลอาบแก้ม นึกถึงความลําบากลําบน

ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าท่ีพระองค์จะทรง

ค้นพบพระสัจธรรม แล้วนําออกมาสั่งสอนให้แก่เวไนยสัตว์

ท้ังหลาย จึงนึกได้ว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ ถ้าประพฤติปฏิบัติ

ถูกต้องในหลักธรรมท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ี

พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ดีแล้ว มันเป็นปัจจังรู้ได้เฉพาะตัว  

เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมท้ังหลาย ท่ีเรามานั่ง ก็ดู

ลมหายใจเข้า ดูลมหายใจออก พิจารณาอยู่ท่ีดูลมหายใจ

เข้าดูลมหายใจออก โดยพยายามมีสติ ไม่ส่งให้จิตมันไปคิด

ฟุ้งซ่านต่างๆ นานา อันน้ีแหละท่ีหลวงปู่เห็นสัจธรรม การ

ท่ีญาติโยมท้ังหลายได้มานั่งภาวนาน้ี จึงนับว่าเป็นสิ่งอัน

สําคัญ ท่ีเราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจ พยายามปฏิบัติ

ภาวนาให้ได้ ให้เป็น ให้มันเกิดข้ึน ให้มันมีข้ึน ไม่ต้องไปรอ

ท่าว่าเมื่อถึงวันตาย แล้วเราจะภาวนา “พุทโธ” เอาให้ได้ 
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อย่างน้ีไม่ได้ เราต้องทําไว้ก่อน คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้

ก่อน  

เหมือนท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า “ตายก่อนตาย” 

ตั้งแต่บัดนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ เป็นต้นไป จะเป็นวันไหน คืนไหน 

เวลาใดก็ตาม เราต้องเตือนใจของเราว่า เราเกิดมาแล้ว 

เราปรารถนาท่ีจะหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกน้ี

ไม่ได้ มีรูปร่างกาย รูปร่างกายน้ีก็มีความไม่เที่ยงแท้

แน่นอน อายุสังขารของคนเราทุกคนนั้นมันไม่ใช่เท่ากัน มัน

ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ด้วย บางคนเกิดมาไม่นาน ๑๐ ปีก็

ตาย ๒๐ ปีก็ตาย ๔๐ ปีก็ตาย ๕๐ ปีก็ตาย ตายได้ท้ังนั้น 

แต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือที่จะอายุถึง ๑๐๐ ปี มักจะ

ตายก่อน ๑๐๐ ปีด้วยกันท้ังนั้น ข้อน้ีขอให้เราเอามาเตือน

จิตเตือนใจของเรา  

พระพุทธเจ้าของเราน้ัน พระองค์ได้เตือนพุทธสาวก

ในคร้ังพุทธกาลน้ันว่า อันมรณภัยคือความตายนั้น สาวก
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ท้ังหลายผู้ปฏิบัติธรรมท้ังหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่า 

ความตายน้ีไม่มีใครหลบหลีกได้ ท่านให้นึกให้น้อมให้ได้ว่า 

ทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่า นี่ถ้าลม

หายใจน้ีเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้ 

แม้ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรติดขัดข้ึนมา สูดลม

หายใจเข้ามาไม่ได้ คนเราก็ตายได้  

ความตายน่ีแหละ ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่ีพระองค์ทรงตักเตือนไว้ว่า อย่าได้ประมาท แม้เราตถาคต 

หมายถึงตัวของพระองค์เองได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า  

รู้แจ้งโลก รู้แจ้งธรรม ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว เราตถาคตก็

ไม่หลงไม่ลืม รู้สึกอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไปว่า 

พระองค์ต้องแตกดับตายแน่ๆ รูปขันธ์ร่างกายน้ันมันไม่

ยั่งยืน ลมหายใจออกมาพระองค์ก็เตือนใจของพระองค์เอง

ได้ไม่ประมาทว่า ลมหายใจออกไปก็นึกถึงความตายได้ 
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พระองค์ได้ช่ือว่าไม่ประมาทท้ังลมหายใจเข้า ไม่ประมาท

ท้ังลมหายใจออก พระองค์ภาวนาได้อยู่เสมอ  

แล้วให้พากันไตร่ตรองในใจของตัวเราเองว่า ในวัน

หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไป ตัวเราเอง ใจเราเอง 

ได้นึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตนบ้างหรือเปล่า บางคน

อาจจะประมาทมัวเมาฟุ้งซ่านรําคาญ ไม่ได้นึกถึงว่าตัวเอง

จะต้องแตกต้องตายในวันหนึ่งคืนใด เป็นความประมาทมัวเมา 

จิตใจก็จะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอํานาจกิเลสทั้งหลาย 

กิเลสคือความโกรธ กิเลสคือความโลภ กิเลสคือความหลง  

เพราะไม่มีธรรมะท่ีจะเตือนใจของตัวเอง คือมรณกรรมฐาน 

อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย จงชนะตัวเองด้วยตัวเอง เตือนตัวเอง

ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นแล้ว ใครนึกถึงมรณกรรมฐานน้ี เป็น

ยอดกรรมฐานก็ว่าได้   

คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมา ไม่ได้มองเห็น

ภัยอันตรายจะมาถึงตน คิดเอาเอง หมายเอาเองว่าเราคง
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ไม่เป็นไรง่ายๆ เราสบายดีอยู่ เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ ความ

ตายคงไม่กล้ํากลายได้ง่ายๆ อันน้ีเป็นความประมาทมัวเมา 

พระพุทธองค์เตือนทุกจิตทุกใจของสาวกว่า สิ่งอันใด

เป็นไปเพื่อกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ต้องรีบแก้ไข ละท้ิง 

ตั้งแต่เดี๋ยวน้ีบัดน้ีเป็นต้นไป ไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลัง วิตก

วิจารอย่างโน้นอย่างน้ี จงพยายามทําใจให้สะอาด ทํากาย

ให้สะอาด วาจาให้สะอาด ได้แก่รักษาศีล จะเป็นศีล ๕ ศีล 

๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็ตามแต่ เราจงพยายามทําศีล รักษา

ศีลของตัวเราเองนั้นให้บริสุทธ์ิผุดผ่อง และเตือนใจของเรา

ว่า เราจะตัดบ่วงห่วงอาลัย สิ่งใดเราตัด เราเลิก เราละ เรา

ปล่อยได้แล้ว ก็ไม่กลับเอามาคิดเอามานึกอีก และกิเลสอัน

ใดท่ีจะมาข้องแวะข้ึนมาทีหลัง เราก็เพียรพยายามตัดละ

ออกไปให้หมดสิ้น  

ดูวันคืนท่ีพระพุทธองค์ของเราภาวนาก่อนที่จะได้

ตรัสรู้นั้น พระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไม้โพธ์ิใหญ่ นั่งสมาธิ
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แล้วพระองค์ก็ตั้งสัจอธิษฐานลงไปในจิตใจว่า การนั่ง

ภาวนาสมาธิครั้งน้ี จะนั่งสมาธิจนให้ได้พระโพธิญาณ คือ

ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ึนในโลก จะไม่ยอมลุกไปมาในท่ี

ต่างๆ แม้ชีวิตเลือดเนื้อเช้ือไขร่างกายสังขารน้ีจะเหือดแห้ง

ไป เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตาม มันจะตายก็ยอมตาย 

พระองค์ไม่ท้อถอย นี่คือว่าใจของพระพุทธเจ้าของเรานั้น 

ท่านมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุด  

ส่วนอุบายภาวนาของพระองค์นั้น ก็แบบง่ายๆ ท่าน

ไม่ได้นึกพุทโธ แต่ท่านนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านมากําหนดอยู่ท่ีลมหายใจ

เข้าและออก ไม่ให้คิดไปนอกเหนือจากนั้น ลมเข้าไปรับรู้ว่า

นี่เป็นลมเข้าไปจริงๆ ลมออกมาท่านก็รับรู้ว่านี่เป็นลมออก 

ลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้ เข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ ลม

หยาบท่านก็รู้ ลมหยั่งตามท่านก็รู้ ลมละเอียดท่านก็รู้ ท่าน

เอาอานาปานสติกรรมฐาน คือพิจารณาลมหายใจนี่แหละ 
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มัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียว น้ําพระทัยใจของ

พระพุทธองค์นั้นก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา ไม่

หวั่นไหวพรั่นพรึงด้วยเหตุการณ์ใดๆ จนจิตใจอันน้ีหนัก

แน่นมั่นคงเหมือนพ้ืนพสุธา ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆ  

ในคืนวันนั้นเองเป็นวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธเจ้า

ของเราพระองค์ก็ได้ตัดกิเลสได้ท้ังหมด ตัดกิเลสความ

โกรธได้เด็ดขาด ตัดกิเลสความโลภ ความอยากได้ในจิตใน

ใจได้เด็ดขาด พระองค์ทรงตัดกิเลสความหลงในใจได้

เด็ดขาด ละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ให้หมดสิ้นไปพร้อม

ท้ังวาสนาอาจิณ พระองค์ไม่มีความท้อถอย มีแต่ความ

หมั่นขยันขันแข็งสามารถอาจหาญภายในจิต จิตใจของ

พระองค์นั้นพ้นจากโลภ พ้นจากรูปนาม กาย ใจ ตัวตน 

สัตว์ บุคคล ไม่หลงใหลในคน ในสัตว์ ในวัตถุธาตุท้ังหลาย 

ไม่หลงใหลในเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ เป็นจิตใจอันรู้

แจ้งแทงตลอด เพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของพระองค์น้ัน
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ท่านเป็นจิตใจอันโลกะวิทู คือรู้แจ้งโลก รู้แจ้งธรรม รู้หมด

ทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดท่ีพระองค์ไม่รู้ ในโลกมนุษย์ เทวโลก 

พรหมโลกน้ี พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพาน อันเป็น

สถานท่ีพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพราก

จากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ  

ช่ือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้มีสติ เป็นมหาสติ 

เป็นมหาสมาธิ เป็นมหาปัญญา เป็นผู้มีญาณ เป็นมหาญาณ 

พระองค์ทรงละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ในน้ําพระทัยใจของ

พระพุทธองค์ของเราน้ัน พระพุทธเจ้าของเราในนํ้าพระหทัย

ของพระองค์ พระองค์ทรงทําลายอวิชชาท้ังหลายให้หมดสิ้น

ไป แล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดาให้พยายามรักษาศีล 

เจริญภาวนา ปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อถอย ให้ใจมั่นคงหนักแน่น 

อยู่ในศีล ในธรรม ในคําสั่งสอน พระองค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้

เดินหน้า ก้าวไปข้างหน้า ไม่ถอยหลัง กิเลสอันใดที่พระองค์

แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ ละไม่ได้ มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้  
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ละได้ ให้ช่ือว่าตัดได้โดยเด็ดขาด ตัดเด็ดขาด ตัดจนมัน

แตกมันตายไปเลย กิเลสความโกรธไม่ลุกข้ึนมาได้ พระองค์

ทรงฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไป แล้วพระองค์ก็ฆ่ากิเลสคือ

ความโลภ ราคะ ตัณหาให้ตายได้ไปท้ังหมด ไม่มีรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คน สัตว์ วัตถุใดๆ ท่ีจะมายั่วยุให้จิตใจ

ของพระองค์นั้นกลับกรอกเหมือนแต่ก่อนเลย เพราะ

พระพุทธเจ้าของเราน้ันพระองค์ทรงฆ่ากิเลส ละกิเลส

เหล่านี้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาญาณ  

พวกเราทุกคนท่ีได้ฟังธรรมะคําสั่งสอนในทาง

พระพุทธศาสนาแล้ว ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจ กิเลสแม้จะมี

มากน้อยเท่าไหร่ กิเลสเป็นของละได้ ผู้ใดต้ังความเพียร  

มีขันติ ความหมั่น ความขยัน ภาวนาไม่ท้อถอย ผู้นั้นก็เลิกได้

ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเราเอง  

ธรรมดากิเลสน้ันท่านว่ามันเป็นความไม่รู้ เมื่อจิตไม่รู้ 

จิตไม่หยุด จิตไม่อยู่เสียก่อน เป็นจิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน ไม่มี
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ทางจะรู้ได้ เข้าใจได้ พระพุทธองค์ท่านจึงทําจิตให้สงบ ให้

มันนิ่งแน่วเป็นดวงเดียว แม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไร จิตใจ

ท่ีสงบตั้งมั่นเป็นจิตดวงเดียวนั้นก็มีความสุข มีความสบาย

พอตัวอยู่แล้ว ยิ่งภาวนาไปปฏิบัติไป แก่กล้าสามารถข้ึนไป

โดยลําดับ  

พุทธสาวกในคร้ังพุทธกาล ท่านก็ทําใจให้ถึงซึ่ง

มรรค ผล นิพพาน คือเห็นแจ้งในจิตใจของตัวของท่านเอง 

ท่ีเราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคามี 

เป็นพระอนาคามี เป็นได้ถึงพระอรหันตาขีณาสพ นั่นคือ

ท่านภาวนา ท่านไม่ปล่อยปละละเลย ท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆ 

จิตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธา มีศรัทธาแก่กล้าสามารถใน

หัวใจ ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจประการใด อันความ

เหน็ดเหนื่อย เมื่อย หิว เกิดข้ึนในร่างกายสังขาร ท่าน

ท้ังหลายเหล่านั้นก็ไม่มายึดมาถือ เพราะท่านละได้ ปล่อยได้ 

วางได้  
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พระสาวกเจ้าทั้งหลายช่ือว่าเป็นผู้ดําเนินรอยตาม

พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์นั้นตัดละกิเลสความโกรธได้ 

สาวกท้ังหลายท่านก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ ละได้ ตาม

พระพุทธองค์จริงๆ กิเลสโลภะ กิเลสโมหะ อวิชชา ตัณหา 

กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด มากน้อยประการใดน้ัน  

พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาล ท่านก็เอามาเลิก 

มาลด มาละ ปลดปล่อยไปได้หมดสิ้น ไม่ได้หมายว่าเป็น

พระภิกษุหรือสามเณรอย่างญาติโยมพวกเราน้ีอย่างเดียว 

แม้แต่ญาติโยมท่ีเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่ีประพฤติปฏิบัติ จะ

เป็นโยมผู้หญิง โยมผู้ชาย ทุกคนทุกดวงจิตดวงใจ ถ้าเรา

ทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆ แล้ว ญาติโยม

ท้ังหลายท่ีประพฤติปฏิบัติน้ีก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือเป็นได้ถึงพระอรหันต์ 

นั่นคือว่าญาติโยมทั้งหลายตั้งใจบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติ

ภาวนา คือบูชาภาวนาจริงๆ เพราะว่าญาติโยมท้ังหลายถ้า
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ไม่ปล่อยปละละเลย เราสามารถรวมจิตรวมใจเข้าไปในจิตใจ

ดวงจิตผู้รู้อยู่ มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจนั้น มีสมาธิม่ันคง 

ไม่มีสิ่งใดจะมาทําลายให้จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวสั่นสะเทือน

ไปได้ นั่นแหละพุทธสาวกในคร้ังพุทธกาลท่านทําจริง 

ปฏิบัติจริง เอาจริงๆ ด้วย  

เมื่อท่านทําจริง ปฏิบัติจริง ความรู้เห็นจริงก็ย่อม

บังเกิดมีข้ึนในจิตใจของท่านท้ังหลายเหล่านั้น เราทั้งหลาย

ผู้เป็นสาวกอย่าได้มีความท้อถอย อย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้ 

เราบุญน้อยวาสนาน้อย ละกิเลสไม่ได้ อย่าไปคิดอย่างน้ัน 

อะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีความต้ังใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้ว 

ถ้าพวกญาติโยมท้ังหลายตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

ประกอบในสิ่งท่ีเป็นบุญเป็นกุศล ไม่ท้อถอยในดวงใจแล้ว

ย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ท่ัวหน้าทุกคน  

เพราะว่าศาสนาธรรม คือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นธรรมะคําสั่งสอนที่พวกเรานั้น
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เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามในธรรมะ เมื่อเราน้อมเอาธรรมะ 

ธรรมะนั้นจะนําเราออกจากโลก นําเราออกจากกิเลส  

ผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตใน

ดวงใจ ตอนแรกๆ จะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตาม ถ้าทําไปปฏิบัติไป

จิตใจนั้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้ 

เพราะว่าคนเราทุกคนนั้น ใจมันเป็นหัวหน้า ใจมันเป็น

ประธาน  สําเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจผู้รู้ อยู่ในตัวในใจของ

ตัวเราเองนี่แหละ ถ้าจิตใจดวงน้ีเอา ได้หมด ไม่มีอะไรท่ีว่า

ทําไม่ได้ ละกิเลสไม่ได้  

เมื่อจิตดวงน้ีตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะละจริงๆ แล้วละได้

ท้ังนั้น แม้แต่ความโกรธจะมีมากน้อยเท่าไหร่ พุทธสาวก

ท่านละได้ ถ้าเราทุกคนตั้งใจเลิกละมันก็ละได้ กิเลสมาก

น้อยเท่าไหร่เลิกได้ละได้ ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนา มีศีล 

สมาธิ ปัญญา ไม่มีความท้อถอย เมื่อใจเราไม่ท้อแท้ ไม่

อ่อนแอ ไม่กลัวตายแล้ว ข้ามตายได้ คือไม่ติดอยู่แค่กลัวตาย 
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คนเราท่ีทําอะไรปฏิบัติอะไรไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร  

ก็เพราะมันมากลัวเจ็บ กลัวไข้ กลัวเป็น กลัวตายน่ีแหละ ถ้า

ไม่กลัวแล้วเราเร่งภาวนาเข้ามาทุกวันทุกคืน ท้ังยืน ท้ังเดิน 

ท้ังนั่ง ท้ังนอน เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อทําอยู่

ปฏิบัติอยู่ไม่มีความท้อถอยแล้ว ย่อมเกิดมีข้ึนได้ในใจของ 

ผู้ปฏิบัตินั่นเอง  

เคยมีสหายธรรมองค์หน่ึง ท่านได้เดินธุดงค์ปักกลด

แถวเขาใหญ่ ปรากฏว่าในคืนน้ันขณะท่ีท่านกําลังเจริญ

สมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งนั้น ปรากฏว่ามีเสือแม่ลูกอ่อนผอม

โซพร้อมลูกมันอีกสองตัวเข้ามาใกล้กลดของพระรูปนั้น  

พระรูปนั้นเห็นเช่นนั้นแล้วก็นึกในใจเกิดเมตตาเกิดความ

สงสารข้ึนมาว่า โถ! เราบวชเข้ามาแล้ว เราน้อมถวายชีวิต

เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ดูตัวอย่างเมื่อพระพุทธเจ้า

ของเรานั้น ท่ีพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร

พระองค์ให้ได้ ท้ังหมดแม้แต่ลูกแต่เมีย สมบัติพัสถาน



๙๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

พระองค์ได้ให้ท้ังหมด ตลอดจนใครจะมาขอเลือดเนื้อ ขอ

ดวงตา ขอดวงใจ พระองค์ก็ทรงให้ได้ทั้งหมด แล้วนี่ถ้าเรา

สละกายของเราให้เป็นอาหารของแม่เสือน้ี เราคงจะได้

อานิสงส์ได้บุญจากการที่เราจะให้กายอันน้ีด้วยทําทานให้

แม่เสือที่กําลังผอมหิวโซอยู่น้ี จะได้พ้นจากความหิวโหย 

ท่านก็เลยตั้งจิตว่า เอ้า! แม่เสือถ้าท่านหิวโซเรายอมเอา

กายของเราน้ีให้เจ้ากินเป็นอาหาร แล้วท่านก็เจริญจิต

ภาวนา กําหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบ เมื่อจิตของ

ท่านสงบตกเข้าสู่ภวังค์แล้ว ปรากฏว่าพอท่านลืมตาขึ้นก็ไม่

เห็นแม่เสือท่ีหิวโซผอมโซนั้นอีกแล้ว ท่านนึกข้ึนในใจว่า 

แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเมื่อเราให้กายของเราเป็นเหยื่อเป็น

อาหารมันยังไม่กิน แสดงว่าเสือนั้นก็ยังมีขันติมีความรู้อยู่ 

เพราะฉะนั้นแล้วพระธรรมอยู่ท่ีกาย พระธรรมอยู่ท่ีวาจา 

พระธรรมอยู่ที่ใจของเรานี่เอง  
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เมื่อกาย วาจา ใจเราอยู่ที่ไหน ทุกดวงใจถ้าต้ังใจ

ปฏิบัติเจริญภาวนาอยู่ในที่นั้นๆ สิ่งใดไม่รู้ก็จะค่อยๆ รู้ไป 

สิ่งใดไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไป เพราะรวมจิตรวมใจเข้ามา

ภายในได้ ดวงจิตดวงใจของคนเราน้ีไม่ต้องไปหาเป็นรูป

เป็นร่างสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่มีอะไรในจิตใจของ

เราเป็นสีสันวรรณะ  

คําว่า “จิตใจ” ได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ ผู้เห็นอยู่  

ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ เหมือนสหายธรรมของเราท่ีเล่าให้ฟังแล้ว

ว่า ท่านยอมตายเพื่อสละกายให้เป็นอาหารของแม่เสือ 

ผู้หิวโซนั้น นั่นแสดงว่าท่านเข้าถึงสัจธรรม คือธรรมะของ

พระพุทธเจ้า ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ท่านยอม

สละได้ สหายธรรมของเราผู้นั้นเจริญในธรรม เพราะว่า

ท่านนั้นเป็นผู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมท้ังหลาย เมื่อดวงใจของ

เราเป็นผู้รู้อยู่ ผู้เห็นอยู่ ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ เราฟังเสียง ได้ยิน
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เสียงใคร จึงรู้อยู่ในตัวในใจ นั่นแหละมันอยู่ตรงนี้ ให้รวมให้

สงบเข้ามาที่ตรงน้ี ตรงจิตใจผู้รู้อยู่ ตาเห็นรูปจิตดวงน้ีเป็น

ผู้เห็น ดีใจก็จิตดวงน้ีหลงไป เสียใจก็จิตดวงน้ีหลงไป เสียง

ผ่านเข้ามาทางโสตะทางหูก็จิตดวงเก่าน่ีแหละ กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้หลง  

เมื่อจิตใจดวงน้ีเป็นผู้หลง ผู้มัวเมาไม่เข้าเรื่อง เราก็

มาแก้ไขภาวนา ทําใจให้สงบ ไม่ให้มันหันเหไปกับอารมณ์ใดๆ 

เห็นสิ่งต่างๆ ท่ีเกิด – ดับ อยู่ในตัว ในใจ ในสัตว์ ในบุคคลน้ีว่า 

ผู้เกิดข้ึนตั้งอยู่ ช่ัวระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องแตกดับไปเป็น

ธรรมดาอย่างนี้ จิตใจผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ภาวนาอยู่ ก็อย่าหวั่นไหว 

สั่นสะเทือน ลุ่มหลง มัวเมาไปอยู่ใต้อํานาจกิเลส จงเพียร

พยายามยกจิตใจของเราให้สูงข้ึน ไม่ปล่อยให้อํานาจกิเลส 

คือราคะ ตัณหา โทสะ มาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในจิต

ในใจ กิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธ มาแค้น มาอิจฉา

พยาบาทอยู่ในตัวในใจ จงเพียรพยายามอยู่ในใจตรงนี้ให้ได้
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ท้ังกลางวันกลางคืน ขอให้เรารู้อยู่ ยืน เดิน นั่ง นอน ทุก

อิริยาบถ  

เมื่อจิตใจของแต่ละบุคคลตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติดี

แล้ว เราไม่เอาอารมณ์โลภมาไว้ในใจ เราเอาอารมณ์

ธรรมะเพื่อเอามาละกิเลส คือความโกรธในใจของตัวเองให้

หมดสิ้น ไม่ว่าอารมณ์ร้ายดีอะไรบังเกิดมีข้ึน ถ้ามันยังมี

ความโกรธไม่พอใจอยู่ ในใจนั้น ก็ให้รีบลุกข้ึนภาวนา  

ทําความเพียรละกิเลสความโกรธในใจให้หมดสิ้นไปใน

ขณะนั้นเวลานั้น  

ไม่ว่ากิเลสกองไหนถ้ามันมีอยู่ มันก็แสดงบทบาท

ของมันออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ 

ก็ให้ภาวนาทําความเพียรละกิเลสน้ันๆ ให้มันเบาไป บางไป 

หมดไป สิ้นไป ไม่ต้องมาเลี้ยงมันไว้  

กิเลสเหล่าน้ีจะอยู่ในตัวในใจของเราได้ ก็เพราะว่า

คนเรานั่นแหละที่เลี้ยงมันไว้ ไม่ละ ไม่วาง ไม่ปล่อย ไม่ตัด
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ให้มันขาด กลัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลส ไม่ยอมตัดมันให้

ขาดไป ไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไป มันไปคาอยู่แค่กิเลส

นั่นแหละ  มันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโต  โมโห  โทโส  

ไม่ยอมเลิกละกิเลส นี่เราบูชากิเลส เราเคารพกิเลส เรา

กราบไหว้กิเลส บูชากิเลส กิเลสมันจึงได้อยู่ในใจของเรา

เป็นส่วนใหญ่ พามาเกิดแล้วมันสร้างความทุกข์ความ

เดือดร้อนให้แก่ทุกคน มีแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนใจ 

เพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุสําคัญอยู่ ในใจของคนเรา 

เพราะฉะนั้นแล้ว เราทั้งหลายอย่ามัวหลงบูชาเอากิเลสไว้

ในใจ ก่อนที่เราจะตาย ถ้าเราตายแล้วเรามัวบูชากิเลส เรา

ก็จะต้องไปสู่อบายภูมิ  

เพราะฉะนั้นแล้วเราทั้งหลายท่ีนั่งกันอยู่ในศาลา

ปฏิบัติธรรมนี้ จึงจําเป็นต้องลุกสู้กับมัน ลุกสู้กับมันอย่างไร 

คือลุกข้ึนมาประพฤติปฏิบัติบูชาภาวนากรรมฐาน กําหนด

พิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจัง คือความไม่เท่ียงแท้
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แน่นอนของคน ของสัตว์ หรือของวัตถุธาตุท้ังหลายในโลกน้ี 

ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนได้ เป็นอยู่อย่างน้ัน

ตลอดไป ดูแต่ตัวเราตั้งแต่คนเราที่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิด

เดียว เพราะความไม่เท่ียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละ 

มันก็เจริญวัยได้ข้ึนไปโดยลําดับ เพราะความไม่เที่ยงแท้

แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อมันหมดขีดแห่งความ

เจริญทีน้ีมันก็เข้าถึงความเสื่อม ความเสื่อมไป ความสิ้นไป 

ความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกๆ คน แสดงความ

แก่ชราออกมา มีตาดีตาก็เสีย ดูอะไรบางคร้ังก็ต้องใช้แว่น 

เพราะว่าตานั้นมันไม่อยู่คงท่ี มีหูดีฟังอะไรได้ บางครั้งเมื่อ

แก่ชราแล้วฟังอะไรก็ไม่ชัด มีปากมีเข้ียวมีฟัน ฟันมันก็หลุด

ออกไป เพราะมันไม่เท่ียง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ฟันของเรา 

มันของกิเลส เป็นฟันของโลก  

เมื่อเราทุกคนมานั่งภาวนา คือทําความเพียรปฏิบัติ

บูชาไม่ท้อถอย มาเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมะ
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ปฏิบัติ เอามาปฏิบัติบูชาภาวนา เลิกให้ได้ ละให้ได้ อย่าไป

ตามกิเลส อย่าไปตามกิเลสราคะ จะมาตายอยู่ในโลกน้ีไม่

จบไม่สิ้น ถ้าเรายังหลงระเริงกับความโกรธก็ดี มีโมหะ

ครอบงําก็ดี เรามาลุ่มหลงอยู่ในจิตในใจ เรานั้นก็จะได้ช่ือ

ว่าเกิดมาก็เพื่อรอตายเท่าน้ัน คือไม่มีบุญกุศลอันใดท่ีจะได้

สร้างไว้ในโลกนี้เลย  

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ 

เราทั้งหลายก็ควรท่ีจะขวนขวายคือบุญกุศลนั้นติดตามตัว

เราไป เพื่อเราจะได้ปิดบังอบายภูมิท้ังหลาย  

ก็ขอฝากให้ญาติโยมทุกคนท่ีกําลังประพฤติปฏิบัติ

กรรมฐานน้ี ว่าเรากําลังทําในสิ่งท่ีถูกต้องแล้ว ด้วยทําตาม

คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ข้อสําคัญ

ท่ีพูดมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คือ ให้พวกเรานั้นจงพยายามท่ีจะ

กําหนดสติ สํารวมกาย วาจา ใจ ดูท่ีลมเข้าพิจารณาลมออก 

เหมือนอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นแล้วคือที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ คือ
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ท่านรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาว เข้าสั้นออกสั้น เข้ายาว

ออกสั้น เข้าสั้นออกยาว อย่างน้ีเป็นต้น คือท่านรู้ตลอดเวลา 

จะยืน เดิน นั่ง นอน ท่านรู้ตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นมนุษย์สามารถฟังธรรม 

สามารถขัดเกลากิเลสท้ังหลายให้ออกจากจิตจากใจของ

เราได้  

 ก็ขออนุโมทนา และก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่าน

ท้ังหลาย ไม่มีใครท่ีจะพาพวกเราไปพระนิพพานได้ หรือจะ

ไปสวรรค์ ไปเป็นพรหม ไปอบายภูมิได้ นอกจากตัวเรา

เท่านั้น ท่ีจะพาตัวเราไปอยู่ ณ สถานท่ีแห่งใดก็แล้วแต่ 

แม้แต่อาตมาก็เป็นเพียงผู้น้อมนําพระสัจธรรมขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาช้ีจําแนกแจกจําหน่ายให้

พวกเราทุกคนนั้นได้สดับรับฟัง ถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติ

ตาม มีศีล ภาวนา สมาธิ ปัญญา ถ้าเราทําได้อย่างน้ี ก็ได้

ช่ือว่าเราทุกคนทําเพื่อเข้าสู่โลกุตตระ คือปรารถนามรรค 
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ผล นิพพาน หนีจากอบายภูมิ เราไม่ต้องการไปอบายภูมิ 

อย่างน้อยเราจะยกจิตใจของเราให้อยู่เหนือความโลภ 

โกรธ หลง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาท้ังหลายท้ัง

ปวง เพื่อจะให้เรานั้นเกิดชาติใหม่ ถ้าวาสนาดี บารมีเรามี

พร้อม เผ่ือเราจะได้บรรลุฟังธรรมแล้วเกิดเป็นปัญญาจักษุ

ข้ึนมา เมื่อเราฟังธรรมเกิดเป็นปัญญาจักษุข้ึนมาแล้ว ก็

ย่อมนําพาให้ดวงจิตของเรานั้นสู่ที่สูง  

ก็ขออนุโมทนากุศลผลบุญกับญาติโยมทุกคนท่ีได้

ประพฤติปฏิบัติธรรมในคร้ังนี้ ก็ขออนุโมทนา  

ขอให้ญาติโยมท้ังหลายจงนั่งกําหนดภาวนาไปอีกชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร อาตมาภาพ

ขอเป็นกําลังใจ และขอให้ญาติโยมท้ังหลายมีความสุขกาย

สุขใจทุกคนเทอญ 
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ธรรมะออนไลนข์องหลวงปู่ 
 

 ขอให้เรากําหนดรู้ หยั่งรู้เข้าไปสู่สภาวธรรมตาม

ความเป็นจริง เห็นความเป็นจริงนั้นไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นภัย 

รู้สึกว่ารูปนามน้ีมันเป็นภัย เป็นโทษ เป็นของน่าเบ่ือหน่าย

เหลือเกิน จิตใจก็จะหน่าย ก็จะคลายความกําหนัด ความ

หลงใหล ความติดใจ ความยึดมั่นถือมั่น จิตก็อิสระจาก

ความยึดติดว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเรา  

นี่ก็เป็นแนวทางแห่งความหลุดพ้น เป็นสิ่งท่ีเราทุก

คนสามารถปฏิบัติได้ ท่ีจะให้รู้นี่มันมีอยู่ในตัวของทุกๆคน 

คือมีกายมีใจอยู่ ก็จะระลึกเข้ามาที่กายที่ใจ ให้เราทําความ

เพียรอยู่เสมอ 
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ความคิดน่ีแหละทําให้เราสุข ทุกข์ ถ้าเรารู้เท่าทันมันว่า 

อะไรคือสุข  

อะไรคือทุกข์  

เพราะอะไรจึงเกิดสุขทุกข์  

เพราะเราปล่อยอารมณ์ไปตามกระแสอายตนะทั้ง ๖ 

ท่ีเรารับอายตนะภายนอก ปล่อยให้สังขารมันปรุงแต่ง

ตามใจชอบเราจึงเกิดสุข ถ้าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายช่ัวเราก็

จะเกิดความทุกข์  

เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตลอดเวลา เพื่อยับยั้งช่ังใจ

ตัวเราเอง  

 
 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๐๗  

 ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา 

แม้แต่อารมณ์เรายังไม่แน่นอน เดี๋ยวดีใจ เดี๋ยวเสียใจ เดี๋ยว

พอใจ เดี๋ยวไม่พอใจ อารมณ์ของเรามันไม่แน่ไม่นอน 

เพราะอะไร  

บางทีอารมณ์เราหงุดหงิดโมโห นี่แหละใจของเรา

เป็นทุกข์ ทําอย่างไรจะให้ใจของเราตั้งมั่น ไม่เผลอปล่อยไป

ตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น  

เราต้องน้อมเอาสติสัมปชัญญะมาตั้งไว้ตลอดเวลา 

รู้เท่าทันอารมณ์ท่ีมันเกิดข้ึน ถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์น้ัน เรา

จะไม่ทุกข์ แต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ใจของเราเผลอไปตามอารมณ์

ท้ังหลายที่เป็นฝ่ายช่ัว เราก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา  

 เราจึงต้องเอาสติและสัมปชัญญะมายับยั้งช่ังใจ 

ของเรา ให้รู้เท่าทันอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับใจของเราให้ได้

ตลอดเวลา 
 

 



๑๐๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 ถ้าเรามีทุกข์อยู่ก็ขอให้พวกเราจงปฏิบัติพระกรรมฐาน 

ผูกลมหายใจอยู่กับลมเข้าลมออก ถ้าพวกเราอยู่กับลมเข้า

ลมออกจนจิตมันสงบ ความทุกข์ท้ังหลายก็จะหมดไป   

เพราะฉะนั้นพวกเราท้ังหลายท่ีจมอยู่ในกองทุกข์ 

ขอให้เราตั้งสติ เอาสตินั้นมาผูกอยู่กับลมหายใจ  

ความที่เราเครียด มันรู้สึกว่าเราทุกข์ใจ ทําอย่างไรท่ี

จะให้ความทุกข์นั้นมันหมดไปจากใจของเราได้ ถ้าเรารู้จัก

คําว่า “อภัยและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน” เราจะเป็นผู้

มีความสุข 

 
 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๐๙  

 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ี ถ้าเรามองให้เป็นเรื่อง

ธรรมดาแล้ว เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดา  

อย่างเช่นโลกธรรม ๘ มีคนนินทาเราก็มีคนสรรเสริญ

เรา มีสุขก็ต้องมีทุกข์ มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ  

ถ้าเรามองแล้วด้วยปัญญา จะเห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็น

ของธรรมดาในโลกน้ี การเกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก

จากสิ่งท่ีเรารัก เมื่อถึงเวลาก็ขอให้เรามองด้วยปัญญาว่า 

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักท่ีบูชา 

มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของในโลกน้ี ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครใน

โลกท่ีเกิดมาแล้วจะไม่ตาย จะไม่ป่วย จะไม่เจ็บ จะไม่แก่ 

จะไม่พลัดพรากจากกัน  

เพราะฉะน้ันแล้วเราท้ังหลายจงมองเห็นสิ่งเหล่านี้ให้

เป็นเรื่องธรรมดาในโลกน้ี มันเป็นเช่นน้ีเอง มันตกอยู่ใน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเรื่องธรรมดานะโยม   

สิ่งท่ีต้องทําคือความดี สิ่งท่ีต้องมีคือคุณธรรม สิ่งท่ี

ไม่ควรลืมคือบุญคุณ 

 



๑๑๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 สติคือรู้ หรือรู้เท่าทัน หรือความระลึกได้ นึกได้ 

ความไม่เผลอ คือการคุมใจไว้กับสิ่งหนึ่ง   

เพราะฉะนั้นแล้วการฝึกสติ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การพ้นทุกข์ หรือเพื่อการสิ้นการหลงยึดถือร่างกายและ

จิตใจ หรือรูปเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ว่าเป็น

เราหรือเป็นของเรา หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา จึงจะเป็น

สัมมาสติ คือมีสติชอบตามมรรคมีองค์ ๘  

ถ้าเรามีความคิดชั่ว เราอย่าไปทําช่ัวตามความคิด 

ถ้าเราคิดดีก็ให้เร่งทําตามความคิด 

 
 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑๑  

ชีวิตนี้คืออะไร เรากําลังวิ่งไล่ตามความสุขอยู่ใช่ไหม  

ความสุขคืออะไร  คือความสมหวังในทุกอย่าง ได้ใน

ทุกสิ่งที่ตนปรารถนา  

มีความสุขแล้วต้องมีทุกข์หรือไม่  

แล้วความทุกข์มันมาตอนไหน มาอย่างไร  

เมื่อเราได้ยินคําว่า “ทุกข์”  เชื่อแน่ว่าทุกคนไม่มีใคร

ปรารถนาอย่างแน่นอน ไม่อยากประสบพบเจอเลย ไม่ว่า

เวลาใด รูปแบบไหน แต่ก็เป็นสิ่งน่าแปลก คือไม่มีใครหนี

ความทุกข์นี้พ้น  

ความจริงก็คือ เราทุกคนล้วนแต่จะต้องอยู่กับความ

ทุกข์ท้ังนั้น แต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง  

บางคนรู้จักทุกข์แล้วเพียรพยายามหาทางออกจาก

ทุกข์ บางคนมาถูกทาง แต่บางคนก็หลงทาง  

บางคนไม่เคยรู้จักทุกข์ เพราะชีวิตมีแต่ความสะดวก 

สบาย ราบรื่น สมหวัง สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ก็เลยไม่รู้

จะหาทางออกจากทุกข์ไปเพื่ออะไร 

 



๑๑๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 ธรรมมีอุปการะมากมีหลายประการ แต่ท่ีจะกล่าว

ให้ฟังย่อๆนี้ว่า   

๑. จงเป็นคนพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ซึ่งเป็นบทธรรม

อันไม่ตาย ถ้าเราไม่ประมาทแล้ว ธรรมท้ังหลายนั้นย่อมไม่

ตายจากจิตจากใจของเราอย่างแน่นอน  

๒. เป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าเสมอ เพราะถ้าเรามีสติตั้ง

มั่นอยู่ในจิตในใจของเราน้ี เราก็จะไม่เผลอไผลไปในสิ่งอ่ืน

เป็นแน่แท้ กิเลสอะไรเข้ามา เราก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้  

๓. พึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือรู้จิตเสมอ ว่าจิตใจของ

เราน้ีตอนน้ีมันปล่อยไปตามกระแสอารมณ์ กระแสแห่ง

กิเลสท้ังหลายแล้วรึเปล่า  

ธรรม ๓ ประการเหล่าน้ี เป็นธรรมอุปการะมาก ท่ี

นักปฏิบัติย่อมเจริญอยู่ในใจให้เป็นนิจ อันน้ีถ้าเรามา

พิจารณาแล้วอุปภาพเป็นภาคเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติ 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑๓  

พรุ่งนี้ของเราทุกคนคือวันที่เหลืออยู่บนโลกนี้  

การปล่อยให้ทุกวันของเราผ่านไปอย่างไร้ค่า หา

ความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้ นั่นเป็นการสูญเสียอย่างมาก   

ถ้าในชีวิตของเรามีแนวทางท่ีถูกต้อง เราก็ย่อมไม่

เดินผิดทิศผิดทาง  

ทุกอย่างในชีวิตจะราบรื่นได้ ก็ด้วยการมีสติเป็นที่ตั้ง  

การนั่งสมาธิเป็นการฝึกสงบจิตใจให้ว่าง เป็นการฝึกสติ 

ฝกึการปล่อยวาง ไม่มีความเร่งร้อน ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น 

 
 

 

 

 

 

 



๑๑๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

พวกเราสามารถหลุดออกจากวงจรการเวียนว่าย

ตายเกิดของชีวิตน้ีได้ หากเรารู้จักพัฒนา รู้จักการปฏิบัติ 

ทําให้จิตใจของเราใส สะอาด บริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลสตัณหา 

คือความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งหลายท้ังปวง  

สิ่งท่ีเป็นกิเลสขอให้เราชําระล้างให้มันใสสะอาด 

แล้วพวกเราก็สามารถทําให้เราบรรลุซึ่งพระอรหันต์ได้กัน

หมดทุกคน  

ธรรมอยู่ที่ใจ ถ้าใจของเรามีธรรม เราก็จะเป็นผู้มี

ความสุขที่สุด  

ขอให้เราปลงสลดสังเวชถึงความตายเป็นอารมณ์ 

ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง  

เราอย่าเป็นผู้ประมาทมัวเมาในทางโลก เลยลืมทํา

ใจเมื่อเวลาความตายมาถึง เราจะไปสู่ทุคติ  

แต่ถ้าเรารู้จักทําใจไว้ เมื่อถึงเวลาความตายมาเยือน 

เราเตรียมพร้อมแล้ว เราก็สบาย อย่างน้อยเราก็มีสุคติเป็น

ท่ีไป 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑๕  

ขอให้เห็นความเกิด เห็นความเสื่อมไป เห็นความผัน

แปรเปลี่ยนแปลงนี้ เรียกว่า เห็นความไม่เที่ยง  

เห็นความดับสิ้นไป ทนอยู่ ในสภาพเดิมไม่ได้ น้ี 

เรียกว่า เห็นทุกข์  

เห็นความบังคับบัญชาไม่ได้ ก็คือ เห็นอนัตตา  

ผลสุดท้ายก็คือการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น 

เพราะว่าได้เห็นแจ้งเห็นชัดแล้วว่า สิ่งท้ังหลายน้ีมีความ

เกิดข้ึน มีความดับไป บังคับบัญชาไม่ได้ การเกิดการดับ

เป็นของเขาอย่างนั้นเอง คือเป็นไปตามเหตุปัจจัย ฉะนั้นจึง

ต้องผ่านการเห็นทุกข์  

ทุกข์ท่ีสุดในชีวิต ก็คือทุกข์จากรูปนามท่ีมันเกิดดับ 

ไม่มีอะไรจะทุกข์กว่ารูปนามท่ีมันเกิดดับอยู่ เพราะมันอยู่ท่ี

ตัวของเรา ท่ีกายใจ  

แต่ถึงจะรู้ทุกข์ก็ต้องวาง ต้องรู้กําหนดทุกข์อย่างแค่

รู้ ไม่ไปจงใจจัดแจง สักแต่ว่ารู้ให้ได้ วางเฉยต่อรูปนามท่ี

มันเกิดดับ 

 



๑๑๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 ขอให้เรารู้จักผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เมื่อรู้จักสิ่งท้ัง ๕ 

อย่างนี้แล้ว พิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นพระกรรมฐาน  

ถ้าพิจารณาว่าเป็นของดีของงาม น่ารักใคร่พึงใจก็

ไม่เป็นพระกรรมฐาน เพราะการพิจารณาเช่นน้ันเป็นเหตุ

ทําให้กําหนดยินดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน เป็นปัจจัยยั่วยวน

กิเลสเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้แก่กล้ามากขึ้น   

ต่อเมื่อพิจารณาว่าเป็นของไม่ดีไม่งาม ไม่น่ารักใคร่ 

เป็นของโสโครกปฏิกูลตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแลเป็น 

พระกรรมฐาน เพราะการพิจารณาเช่นนั้น เป็นเหตุห้าม

การกําหนัดยินดีซึ่ งยังไม่ เ กิดมิให้ เ กิด ข้ึน  เ ป็นอุบาย

ปราบปรามกิเลสเช่นนั้นซึ่งเกิดข้ึนแล้วให้สงบน้อยถอยเบา

บางไปจากสันดาน  

 เมื่อพิจารณาโดยอาการย่นย่อเพียงเท่าน้ีไม่พอ

เพื่อให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดได้ ก็จงพิจารณา

ตรวจตราให้ละเอียดออกไป โดยส่วนท้ัง ๕ คือ สี สัณฐาน 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑๗  

กลิ่น ท่ีเกิด ท่ีอยู่ ว่าผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ๕ อย่างน้ี สีเป็น

อย่างไร สัณฐานคือรูปร่างเป็นอย่างไร กลิ่นเป็นอย่างไร ท่ี

เกิดท่ีอยู่ในท่ีไหน เมื่อพิจารณาไปเช่นน้ีก็จะเห็นได้ว่า 

แต่ละสิ่งละอย่าง สีก็ไม่งาม สัณฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใคร่ 

กลิ่นก็ปฏิกูล ท่ีเกิดท่ีอยู่ก็เกิดอยู่ในที่อันชุ่มแช่ด้วยปุพโพ

โลหิตซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ทุกคนต้องการความสุข แต่ความสุขมันอยู่ตรงไหน 

ไม่ใช่มีเงินทองล้นฟ้าแล้วจะมีความสุข บางคนเกิดมามีเงิน

ทองแต่ไม่มีความสุข  

ความสุขท่ีแท้จริงคือการพอ และคือการทําให้ใจ

สงบ ถ้าใจเราสงบแล้วความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้  

พวกเราท้ังหลายท่ีบางทีขวนขวายหาเงินหาทอง 

เที่ยวเตร็ดเตร่นึกว่านั่นคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอย่าง

ท่ีบอกไปแล้วคือ การท่ีเราได้อยู่กับความสงบ ความสุขท่ี

แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ต่างหากเล่า  

ขอให้พวกเราเข้าถึงความสุขท่ีแท้จริง ไม่ใช่หา

ความสุขท่ีหลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่มีประโยชน์

อะไร หาแก่นสารท่ีแท้จริงที่เราน่าจะขวนขวาย คือการทํา

ให้ใจสงบ  

บางทีคนเราเกิดมาจน เราก็ทําให้ตัวเองมีความสุข

ได้โดยไม่เดือดร้อนใคร ตัวเองก็ไม่เดือดร้อน เพราะความจน

มันก็ซื้อความสุขได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือการทําให้ใจสงบ 

นี่แหละ 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๑๙  

 วันน้ีจะพูดว่า คนเราเกิดมาชีวิตไม่แน่นอน มีแต่

ความตายท่ีรออยู่ พยายามปฏิบัติตัวให้มีศีล ทาน ภาวนา 

บังคับตัวเองก่อนให้เป็นคนดี อย่าไปบังคับคนอ่ืน สิ่งใดทํา

ไปแล้วทุกข์ก็อย่าทํา ทําแต่สิ่งดีๆ ท่ีทําแล้วสุข  

การทํากรรมฐานถ้าจิตฟุ้ง ให้นั่งหลับตาภาวนาในใจ 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไวๆ ให้สงบ ต้องละจากโลกีย์ไปสู่โลกตุตระ  

หากยังไม่สงบ ให้ภาวนาออกมาดังๆ จนกว่าจะสงบ 

ไม่ต้องดูลมหายใจ ให้ท่องไวๆ จนกว่าจะสงบ 

 
 

 

 

 

 



๑๒๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 ญาติโยมท้ังหลายเอ๋ย สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็น

ของๆ ตน เป็นสมบัติเฉพาะตัวท่ีจะจําแนกสัตว์ดีและเลว

ต่างกัน มีทาง ๒ ทาง ทางหนึ่งคือทางของโลกและทางหนึ่ง

คือทางของธรรม  

ทางของโลกน้ันคือทางปกติ ดิน น้ํา อากาศ เสบียง

ของทางโลกคือเงิน เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อจะนําไป 

ใช้จ่าย ใช้เดินทางไปไหนๆ ไม่ขัดสน  

ส่วนทางธรรมนั้นคือ ทาน ศีล ภาวนา บุญและบาป

จะเป็นเสบียงท่ีจะติดตัวเราไป จะนําไปใช้เมื่อจะย้ายจาก

ภพน้ีไปภพหน้า จะได้อย่างที่หวังหรือไม่ ก็อยู่ท่ีบุญกุศล

และบาปท่ีติดตัวไปด้วย จะให้ใครเตรียมไว้ให้ไม่ได้ เป็น

เสบียงส่วนตัวของใครของมัน หากเป็นบาปหรืออกุศลก็จะ

ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือตกนรก หาก

เป็นบุญเป็นกุศลก็จะไปเกิดในสวรรค์  



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๒๑  

เราควรปฏิบัติให้ถึงแก่นแท้ จะได้เตรียมเสบียงให้ถูก 

เหมือนมีเงินติดตัว เราสามารถเอามาใช้ได้ตามความต้องการ 

ไม่ตกยาก เพราะฉะนั้นเสบียงทางธรรม ๓ กองน้ี คือทาน 

ศีล ภาวนา จะนําเราให้เดินทางไปสู่ชาติใหม่ได้อย่างสง่างาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

เมื่อความตายมาถึงผู้ใดก็แล้วแต่ เราจะไปขอเปลี่ยน

ผัดวันประกันพรุ่ง ร้องขอกับพญามัจจุราชคือความตาย

ไม่ได้ทั้งนั้น เวลามันจะเกิดอะไรข้ึนมา จะถึงซึ่งความตาย

มันไม่ได้บอกเราล่วงหน้า และไม่มีใครบอกเรา  

มรณกรรมฐานน้ี หลวงปู่อยากให้พวกเราทุกคนพา

กันนึกเจริญเอามาเตือนจิตเตือนใจเสียก่อน เพื่อจิตใจจะ

ได้บําเพ็ญภาวนา ทําบุญให้ทาน พยายามรักษาศีลแล้ว

เจริญสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ให้เห็นแจ้งในดวง

จิตดวงใจก่อนความตายยังไม่มาถึง  

บางคนก็นึกว่ารอให้แก่หรือว่าใกล้จะตายจึงจะ

ภาวนา ใครคิดอย่างน้ีก็คิดไป อันการภาวนาน้ัน ท่านไม่รอ

จนแก่ชรา เรามีศรัทธา ความเช่ือ ความเลื่อมใสในการ

ภาวนาเมื่อใด เวลาไหน ทําได้ท้ังหมด เพราะว่าอะไรท่ีเรา

ทําแล้ว ปฏิบัติแล้ว จนชําระจิตใจของตัวเราเองให้บริสุทธ์ิ

ผ่องใสได้ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท้ังหลาย 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๒๓  

ท่านภาวนาละกิเลสก่อน ก่อนอันตรายจะมาถึง เมื่อภัย

อันตรายมาถึงแล้ว ท่านไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัวแล้ว ไม่

กลัวแล้ว ไม่หนีแล้ว ตายท่ีไหนมันเป็นเรื่องรูปนาม กาย  

ใจ มันตายเรียกว่ากิเลสมันหมดไปสิ้นไป มันสบายแล้ว 

เพราะไม่ต้องมาเวียนว่ายในวัฏสงสารอีกต่อไป 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

การท่ีคนเราจะรู้แจ้งในหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจ้าได้น้ัน ต้องลงมือทําอย่างจริงจัง เชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติ ลงทุนใจ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ  

ถ้าเราอยู่เหนือกิเลสได้ เราจะมีแต่ความสุข ยอมรับ

ความเป็นจริงว่า คนเรานั้นต้องตกอยู่ในโลกธรรม ๘ เป็น

ของธรรมดา  

ให้เรามองเห็นด้วยปัญญา คือเห็นตามความเป็นจริง

ในโลก  

 
 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๒๕  

สมาธิ ๓ ข้ันคือ   

ขณิกสมาธิ จิตรวมลงไปสู่ ฐิติขณะ แล้วพักอยู่

หน่อยหนึ่งถอยออกมาเสีย  

อุปจารสมาธิ จิตรวมลงสู่ภวังค์แล้วพักอยู่นาน

หน่อยจึงถอยออกมารู้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง  

อัปปนาสมาธิ สมาธิอันแน่วแน่ ได้แก่จิตรวมลงสู่

ภวังค์ถึงฐิติธรรม ถึงเอกัคคตา ความมีอารมณ์เดียวและ

ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ ประการ ค่อยสงบประณีตเข้าไป

โดยลําดับ  

เมื่อหัดจิตอยู่อย่างน้ี ช่ือว่าทําจิตให้นิ่งได้ ในพระ

พุทธภาษิตว่า “ การประกอบความพากเพียรทําจิต 

ให้นิ่ง เป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้า ” 

 
 



๑๒๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 เมื่อบุคคลตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประชุมลงในขณะจิตอัน

เดียวได้แล้ว ช่ือว่าเป็นผู้ละสักกายทิฏฐิ   

เมื่อบุคคลใดมาเข่นฆ่าซึ่งอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็น

ผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนลงเสียได้แล้ว ก็จะพึงเป็นบุคคล 

ผู้ข้ามมฤตยูความตายเสียได้  

“เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ มจฺจุราชา น ปสฺสติ”   

เมื่อบุคคลมาเห็นซึ่งโลกท้ังหลาย คือขันธโลก  

อายตนโลก และธาตุโลก โดยความเป็นของสูญ สังหาร

อัตตานุทิฏฐิลงเสียได้อย่างน้ี มฤตยูคือความตายย่อมไม่

เห็น เพราะบุคคลผู้นั้นพ้นสัตว์วิสัยเสียแล้ว มัจจุราชย่อม

ไม่เห็นซึ่งผู้นั้น ผู้นั้นย่อมถึงพระนิพพานธรรม  อันไม่เป็น

วิสัยแห่งมฤตยูราช ล่วงวิสัยมฤตยูราชเสียด้วยประการ

ฉะนี้ฯ 

 
 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๒๗  

ถ้าหากพวกเราไปยินดีหรือติดอยู่ในอารมณ์ของ

ฌาณ ก็จะก้าวเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้  

แม้แต่พระเทวทัตในสมัยครั้งพุทธกาลก็สําเร็จญาน 

ถึง ๕ ประการ แสดงฤทธ์ิต่างๆ ได้สมกับความประสงค์ 

แต่หลงอยู่ในความรู้ญาณของตน เกิดทิฏฐิมานะว่าตนเก่ง 

ตนดี ถึงกับต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเอาเลยทีเดียว 

แต่ท่ีไหนได้ ในท่ีสุดโดยอาศัยญาณกลับต้องเสื่อมหมด 

ทุกอย่าง ไม่พ้นทุกข์ ไม่เข้าถึงอริยสัจ แต่กลับตกนรกไปเลย  

ขอให้พวกเราที่ปฏิบัติอย่าติดในอารมณ์ของญาน 

เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไร 

 
 

 

 

 



๑๒๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 พุทโธคือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  

ขอให้เราทําใจให้เป็นกลางๆ โดยกําหนดเฉพาะผู้รู้  

ก็คือใจนั่นเอง ทีน้ีก็เอาสติคอยควบคุมเอาไว้ ไม่ให้มันแส่

ไปในทุกข์ ไม่ให้มันแส่ไปในสุข  

ถ้าเราทําได้อย่างน้ี ได้ช่ือว่าเป็นผู้เห็นผลแห่งการ

ประพฤติปฏิบัติ ขอให้เราจงตั้งใจปฏิบัติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๒๙  

 พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

ความทุกข์ท้ังมวลมีมูลรากมาจากตัณหา อุปาทาน ความ

ทะยานอยากดิ้นรน และความยึดม่ันถือมั่น ว่าเป็นเรา เป็น

ของเรา รวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆ สิ่งท่ีเข้าไป

เกาะเกี่ยวยึดถือไว้ โดยความเป็นตน เป็นของตน ท่ีจะไม่

ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นไม่มี   

เมื่อใดบุคคลเห็นสักแต่ว่าเห็น ฟังสักแต่ว่าฟัง รู้สัก

แต่ว่ารู้ เข้าไปเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ เพียงสักแต่ว่า ไม่

หลงใหลพัวพันมัวเมา เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือ

ต่างๆ ปลอดโปร่ง แจ่มใส เบิกบาน 

 
 

 

 

 



๑๓๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ชีวิตเราก็แก่ลงไปทุกวัน ไม่รู้มันจะตายวันไหน  

ขอให้เราจงใช้เวลาที่เหลืออยู่รีบปฏิบัติ ทาน ศีล 

ภาวนา คนเราต้องตายทุกคน ให้เรานึกถึงความตายไว้

ตลอด ว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยัง  

ถ้ายังไม่พร้อม ก็ขอให้พวกเรารีบขวนขวยสร้างกุศล

ไว้ให้ตัวเราเอง ก่อนที่จะไม่มีเวลาสร้างบุญให้ตัวเราเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓๑  

 จิตจะปฏิสนธิเกิดในภพใดนั้น ข้ึนกับเวรกรรมของ

แต่ละคน ท่ีสําคัญก็คือในช่วงสุดท้ายก่อนจะตายว่า

อารมณ์เป็นอย่างไร  

คนเราต้องตายแล้วเกิด เกิดแล้วต้องตายตลอดเวลา 

เป็นวัฏสงสาร เพราะโลกมีกิเลส  

หากบุญกุศลน้อยก็เลือกทางเดินไม่ได้  

ผู้กําหนดจิตได้จะเลือกทางเดินได้  

ควรเตรียมจิต ฝึกจิตเพื่อเดินทาง จะได้เลือกได้ 

 
 

 

 

 

 

 



๑๓๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

คําว่า “จิต” นั้น จิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติ เป็นเพียง

สักว่ารู้ คือรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เย็น รู้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 

แล้วรู้ดมกลิ่น ลิ้มรสสัมผัสถูกต้องสิ่งสารพัดท้ังปวง ไม่รู้จัก

พินิจพิจารณา ไม่รู้จักตัดสินอะไรไม่ได้ท้ังนั้น จึงเป็นอันว่า

ไม่รู้จักดี ไม่รู้จักช่ัว ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก  

ส่วนตัว “สติ” นั้นเป็นผู้รู้ มีอํานาจอยู่ เหนือจิต 

สามารถรู้เท่าทันจิต และรู้เรื่องของจิตได้ดี ว่าเวลาน้ีจิตดี 

เวลาน้ีจิตไม่ดี ตลอดมีความสมารถทําการปกครองจิตของ

เราให้ดีได้จริงๆ 

 
 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓๓  

ชีวิตคนเราวันน้ีอาจจะมีคนยกย่อง พรุ่งน้ีอาจจะมี

คนนินทาเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องของทางโลกธรรมท่ี

เราต้องประสบไม่มากก็น้อย คนท่ีไม่เคยถูกนินทาเลยไม่มี

ในโลกน้ี อยู่เฉยๆก็หาว่าข้ีเกียจ เมื่อรู้แล้วก็ให้เรามองให้

เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ อย่าเก็บมาคิด   

คนเราจะดีหรือช่ัวข้ึนอยู่ท่ีตัวเราเอง ไม่ใช่จากคําพูด

คนอ่ืน เพียงแต่เราเข้าไปยึดติดกับคนอ่ืน ถ้าเราไม่ยึดก็จะ

มีความสุข  

ทุกคนก็รู้ แต่เผลอไผลไปตามอารมณ์ที่เขาพูด ขอให้

เราชนะอารมณ์ตัวเราเองให้ได้  

จงพยายามทําให้จิตใจของเราให้สว่างให้ได้ อย่าให้

จิตยึดติดกับของทางโลกให้มาก มันคือความโง่ของตัวเราเอง 

 
 

 



๑๓๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

เมื่อใจว่างจิตก็สงบ กว่าจิตจะสงบได้ครูบาอาจารย์

ท่านสอนไว้ว่า ถ้ายังคิดโน่นคิดนี่อยู่ ต้องฝึกทําใจให้ว่างให้

ได้ แล้วใจจึงจะสงบ ถ้าไม่สงบก็จะทุกข์ ถ้าสงบก็จะไม่ยึด

ติดกับอะไร มันจะนิ่งเฉย ไม่มีความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง 

เมื่อยล้าใดๆ แต่มันทําไม่ได้ทุกวัน เพราะอารมณ์คนเราไม่

แน่นอน ไม่เหมือนกัน ให้เราพยายามทําต่อไปจนกว่าจะถึง

นิพพาน 

 
 

 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓๕  

น้ํ า ในทะเลทําใ ห้ เรือลอยได้  แต่ก็ ทําใ ห้จมได้

เช่นเดียวกัน  

คนเราก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรแน่นอน รักชอบวันน้ี 

อาจจะเกลียดกันในวันพรุ่งน้ี ควรเผ่ือใจเอาไว้ อย่าไปยึด

ติดหรือหลงมากจนเกินไป  

คนเรามักยึดติดกับความเจริญทางโลกได้ ง่าย 

เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา ท่ีมาอํานวยความ

สะดวกสบายให้กับเราท้ังหลาย และเพราะความอยากได้ 

อยากมี อยากเป็น ทําให้เกิดตัณหาเป็นทุกข์  

 
 

 

 

 

 



๑๓๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ขอให้พวกเราท้ังหลายนั้นท่ีเป็นนักปฏิบัติใหม่ จงเอา

วิธีปฏิบัติให้พิจารณาอยู่อย่างน้ีไปก่อนเรื่อยๆ จนเราจะรู้

เห็นจริงหรืออย่างน้อยให้พิจารณารูปน้ีหรือกายน้ีเป็นของ

ไม่เที่ยง นับวันจะแก่เฒ่าชราตายลงไปหรือไม่ ให้เราถามใจ

ตัวเราเอง ให้เรานึกถึงความตาย เพ่งให้มันรู้ ว่าเราตาย

แล้ว เราได้ประโยชน์อะไรกับความตาย เราเกิดข้ึนแล้ว เรา

กําลังตั้งอยู่ พอผลสุดท้ายเราก็ต้องดับไปในที่สุด 

 
 

 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓๗  

 ก็อยากให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ พ้นจากสิ่งท่ีเกิด

มาแล้วไม่สมปรารถนา  

ขอให้ทุกคนจงพยายามทําจิตใจของเรา หรือเช่ือมั่น

ในกฎแห่งกรรม  

เพราะเราเกิดมาสร้างกรรม เรามาสร้างกรรมดี เรา

จะไม่สร้างกรรมช่ัว  

เกิดมาแล้วทุกรูปทุกนาม ต้องดับท้ังหมด ไม่มีอะไร

ตั้งอยู่ได้ สิ่งที่ตั้งอยู่ได้คือความจริง คือพระนิพพานเท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

 



๑๓๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

วิ ธีดู จิตข้ันแรกคือ คอยรู้ความรู้สึกของตนเอง

ตลอดเวลา  

  บางวันตื่นข้ึนสดช่ืน บางวันห่อเห่ียว ให้ดูเป็นเวลา 

เช่น ตอนเช้าเป็นอย่างไร ตอนสายเป็นอย่างไร หงุดหงิด

หรือเปล่า หิวมั้ย เหนื่อยมั้ย ให้หัดดูเฉยๆ ไม่ใช่บังคับไม่ให้

เกิด  

กายน้ี ใจน้ี บังคับไม่ได้ ไม่เที่ยง เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ 

โลภ โกรธ หลง เป็นของช่ัวคราวท้ังสิ้น  

แล้วจะเห็นว่าจิตเราเกิดดับ เกิดดับไปเรื่อยๆ ให้ดูจน

เห็นว่าตา หู จมูก ลิ้นนั้นเป็นตัวรับเข้ามาปรุงแต่งอารมณ์  

 
 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๓๙  

มรณสติกรรมฐาน เป็นเครื่องเตือนให้เรานึกถึง

ความตายตลอดเวลา  

คนเราเกิดมาก็ต้องโตเป็นหนุ่มเป็นสาว มีลาภยศ มี

แก่ แล้วก็ต้องตาย ไม่ว่าจะรวยหรือจน ฐานันดรต่างกันก็

ต้องตายท้ังนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณค่าก็ยังต้องละ

ทิ้งและตายในที่สุด  

ความตายคือธรรมอันยิ่งใหญ่  

สมควรเข้าใจและพิจารณา อย่าไปหูหนวกตาบอด 

เหมือนโบราณว่า ยึดติดลาภยศจนล้มตาย ยึดติดร่างกาย

จนลืมแก่ 

 
  

 

 

 



๑๔๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

หากมีโอกาสทําความดี แล้วมีคนคอยขัดขวาง มี

มารผจญก็ต้องพยายามอดกลั้นข่มอารมณ์และทําความดี

ต่อไป  

คนเราบางครั้ งมี ทิฏฐิ  มีความเ ช่ือในตัวเอง  ก็

ต้องการเอาชนะ ให้คนอ่ืนมองเห็นว่าตัวเองถูก ท้ังๆ ท่ี

อาจจะผิด มักเกิดข้ึนกับคนที่เรียนสูงๆ อย่างน้ีเรียกว่า 

เรียนสูงปัญญาต่ํา  

พระพุทธเจ้ายังเจอกับปัญหานี้ตลอดเวลา คนเราไม่

ว่าจะทําดีหรือช่ัว ก็ต้องมีมารมาผจญ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาไม่ได้แปลกอะไร 

 
  

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๔๑  

ญาณ  ผู้ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแล้ว  ต้องไม่หลงใน

สิ่งเหล่านี้   

ญาณคือความรู้พิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างทางแห่ง

ความสงบ เป็นต้นว่า ญาณระลึกชาติหนหลังได้ ญาณรู้จัก

เหตุการณ์ในอดีต ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคต รู้จัก

วาระจิตความนึกคิดของบุคคลอ่ืนเป็นต้น เหล่าน้ีล้วนเป็น

วิชาที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียว   

แต่ถ้าหากหลงและติดอยู่ในญาณน้ีแล้ว จะทําให้

เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรม   

แต่ญาณเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อย่างดีพิเศษ ในอันท่ีจะ

ดําเนินจิตเข้าสู่อริยสัจหรือการทรมานบุคคลบางคน แต่

ต้องรู้ ว่ามันเป็นญาณ อย่ายินดีหรือติดอยู่ เพียงเท่าน้ี  

เพราะเท่ากับว่ามันเป็นผลพลอยได้ เกิดจากการบําเพ็ญ

จิตเข้าสู่อริยสัจนั่นเอง  

 



๑๔๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ถ้าพวกเราไม่บําเพ็ญภาวนาน้ีแล้ว ก็ไม่เป็นไปเพื่อ

พ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร คือเราย่อมไม่ถึงฝั่ง เราย่อม

ไม่สําเร็จประโยชน์ เราไม่มีความสําเร็จในพระนิพพานได้

เป็นอันขาด  

อนึ่งการภาวนาน้ีเป็นยอดแห่งข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

หรือบุญกุศลท้ังหลาย  

พุทธบริษัทท้ัง ๔ เมื่อมีการให้ทาน รักษาศีล ให้ของ

ท่ีบริสุทธ์ิ ให้ของที่ดีแล้ว จําเป็นต้องมีการภาวนาให้เกิด

เป็นปัญญา  

 
  

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๔๓  

บุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพน้ีและภพหน้า  

จงรักษาใจให้ได้รับความสุข ส่วนตัวตนร่างกายภายนอกนั้น

ไม่สําคัญ ไม่ว่าจะเกิดความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิด เมื่อ

ตายแล้วก็ทิ้งอยู่เหนือแผ่นดินหาประโยชน์มิได้   

ส่วนใจนั้นเป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบ้ืองหน้า

ได้ ท่ีว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างกาย ธาตุแตกขันธ์ดับเท่านั้น 

ถ้าเมื่อใดจิตใจตายแล้วก็จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีก 

กล่าวคือพระนิพพาน ถ้าเกิดอีกก็ต้องตายอีก เมื่อเป็น

เช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร  

ท่ีตายท้ังรูปแตก ขันธ์ดับ ตายท้ังจิตท้ังใจ มีแต่

พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์สาวกเท่านั้น ท่านเหล่าน้ี

ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก  

ถ้าเข้าใจว่าตายแล้วจะพ้นทุกข์ ทําบุญทํากุศลก็จะ

มุ่งเอาความสุขในเบ้ืองหน้า ครั้นตายไปก็หาได้พ้นทุกข์ไป

ตามประสงค์ไม่ สวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เอง  

ให้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ ให้ถึงตั้งแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่ 

จึงจะพ้นทุกข์ได้ 



๑๔๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 อะไรเป็นตัวบุญตัวกุศล ตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่สิ่ง

อ่ืนคือความดับซึ่งกิเลสตัณหา ดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็น

อันไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลย   

กิเลสตัณหานั้นเองก่อให้ทํากรรมต่างๆ กัน คือคิดดี 

พูดดี ทําดี หรือคิดช่ัว พูดช่ัว ทําช่ัว แล้วก็ต้องรับผลแห่ง

กรรมนั้น หมุนวนเป็นกิเลส  

กรรมและวิบาก  เ ป็นผลให้มีความสุข  ความ

เจริญรุ่งเรืองท้ังในทางโลกและในทางธรรม หรือทําให้เกิด

ความเสื่อม ทุกข์ยากลําบากท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

แล้วแต่ผลกรรมที่ทํานั้น 

 
  

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๔๕  

ร่างกายมีความไม่เท่ียง ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

เมื่อตายแล้วต้องเน่าเปื่อยผุพังไปด้วยกันท้ังหมด ต้องเป็น

ทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกข์

เพราะแก่ ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ทุกข์

เพราะความเจ็บใกล้จะตาย ไม่อาจจะยึดถือได้ดังใจ   

อยากว่าจงอย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่าเสื่อมไป 

มันก็ไม่ฟัง มันไม่อยู่ในบังคับของเรา จึงเป็นอนัตตา  

พิจารณาถึงปู่ย่าตายาย ญาติพี่ น้อง หรือบิดา

มารดาที่ตายแล้ว ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร แล้วย้อนนึกถึง

ตัวเองบ้างว่าร่างกายตัวตนของเราอีก ๕๐ ป ี๑๐๐ ปข้ีางหน้า 

เราก็เป็นเช่นเดียวกับเขา และทุกคนท่ีอยู่กับเรา ไม่ว่าสามี 

ภรรยา หรือบุตรท้ังหลายก็ต้องเป็นเช่นเดียวกัน  

ให้ถามตัวเองว่าอีก ๑๐๐ ปี หรือ ๒๐๐ ปีข้างหน้า

คนท่ีเรารักเราชังจะมีสภาพท่ีไม่ตายเน่าเปื่อยผุพังไป

เหมือนกับผู้ท่ีตายไปแล้วเหล่าน้ันได้หรือไม่ และเมื่อตาย

แล้วมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไร 



๑๔๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 เมื่อเราไม่อยากได้ทุกข์ในนรก เป็นเปรต อสุรกาย 

สัตว์เดรัจฉาน หรือมนุษย์ท่ีพิกลพิการ ยากจนข้นแค้นแสน

สาหัส โดยอยากได้สุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ สวรรค์

หรือพระนิพพาน ก็จงพยายามแก้ใจของเราเถิด ด้วยการ

พยายามดับกิเลสตัณหาที่ใจตน  

กิเลสตัณหามีมากก็ทุกข์มาก กิเลสตัณหามีน้อยก็

ทุกข์น้อย สิ้นกิเลสตัณหาก็สิ้นทุกข์ คือได้พระนิพพาน ซึ่ง

เราต้องทําเอง ถ้าเราไม่ทําเองใครจะมาช่วยเราให้พ้นจาก

ทุกข์ ให้ได้รับความสุขได้เล่า  

เพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวเรา เมื่อเราหามิได้แล้ว ใครคน

อ่ืนที่ไหนจะหามาให้เราได้  

 
 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๔๗  

เมื่อพวกเราตื่นข้ึนมา ให้เรานึกถึงพระไว้ก่อน นึกถึง

สิ่งดีๆ  

อะไรคือชีวิต  

สิ่งที่ได้มาคืออะไร  

ถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องมีความสงบ ให้เรา

รู้เท่าทันอายตนะท้ัง ๖  

ถ้าหากพวกเราหมั่นปฏิบัติให้บุญเกิดขึ้น วาสนาก็จะ

เกิดข้ึนด้วย เราต้องพยายามสะสมไว้จะเป็นบุญเล็กบุญ

น้อยเราก็อย่าประมาท หมั่นสะสมเอาไว้  

ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ชีวิตคนเราใกล้ตายกันไปทุก

ขณะ ขอให้พวกเราเร่งสร้างความดีกันไว้ 

 
 

 

 



๑๔๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

พวกเรารู้ตัวกันหรือเปล่าว่าเราตายกันทุกวัน ทุก

ช่ัวโมง ทุกเดือน ทุกปี ขอให้พวกเราอย่าเป็นผู้ประมาท  

เพราะถ้าถึงเวลาตายจริง ถ้าเราไม่ได้สร้างความดี

เอาไว้ เราจะเสียใจ ใครก็ช่วยเราไม่ได้ เราต้องช่วยตัวเอง  

ขอให้เราปฏิบัติดู แล้วเราก็จะได้พบในพระสัจธรรม

ของพระพุทธเจ้า  

สุขนั้นไม่มีใครได้กับเรา ทุกข์น้ันไม่มีใครได้กับเรา  

สุขนั้นท่ีพึงจะเกิดก็ได้กับตัวเราเอง ทุกข์นั้นท่ีพึงจะ

เกิดก็ได้กับตัวเราเอง  

 จงเลือกเอาเองว่า อยากจะสุขหรือทุกข์ 

 
  

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๔๙  

การท่ีเรามีสติ เราได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องนั้น มัน

ก็จะค่อยๆ สะสมจิต ค่อยๆ สะสมความรู้ ค่อยๆ สะสม

ความดีเอาไว้ในจิตในใจของเรา อารมณ์ท้ังหลายมันก็จะ

เยือกเย็น มันก็จะสงบ  

เราก็จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสทั้งหลายได้ง่าย 

เพราะเรามีสติ มีสัมปชัญญะเป็นตัวกําหนดรู้ เป็นตัว 

กําหนดดูอย่างนี้ตลอดเวลา  

 
  

 

 

 

 

 

 



๑๕๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ความหลงนี่แหละเป็นตัวบ่อเกิด เป็นตัวตัณหา เป็น

ตัวกิเลส เป็นอุปาทานอย่างสูง ทําให้เราหลงติดอยู่ใน

วัฏสงสารนี้  

ลูกเอ๊ยหลานเอย เราจะหนีออกจากความหลงได้

อย่างไร  

การจะหนีความหลงในโลกสมมุติน้ี เมื่อต้องมานั่ง

พิจารณาโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง มองให้เห็นหลักแห่ง

ความเป็นจริง  

เมื่อเรายังหลงอยู่ เราจึงจําเป็นต้องมีศีล เพื่อให้ศีล

เป็นตัวกํากับ เป็นตัวดูแลให้เรานั้นไม่เลยเถิด หรือเลย

เกินไปกับความหลงท้ังหลายท่ีมันจะเกิดข้ึนในจิตในใจของ

พวกเราท้ังหลาย 

 
  



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕๑  

เวทนาเป็นท่ีตั้งของราคะ โทสะ โมหะ และเวทนาท่ี

เป็นความรู้เฉยๆ ดังกล่าวมาน้ี มักจะไม่ได้พิจารณาถึง 

มักจะไม่ได้คํานึงถึง ท่านจึงแสดงว่า เวทนาดังกล่าวมาน้ี

เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลง  

สุขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของราคะ ความติดใจยินดี  

ทุกขเวทนานั้นเป็นท่ีตั้งของโทสะ ความโกรธแค้น 

ขัดเคือง  

ส่วนเวทนาท่ีเป็นกลางๆ ดังกล่าว เป็นท่ีตั้งของโมหะ 

ความหลง เพราะว่าเฉยๆ แต่ก็เป็นเฉยๆ ด้วยความไม่รู้ คือ

มิได้กําหนดพิจารณาให้รู้ว่า นี่ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน แต่

เป็นเวทนาที่เมื่อไม่ได้กําหนดก็เป็นเวทนาที่ไม่รู้ ไม่รู้จัก เมื่อ

ไม่รู้จักก็เป็นโมหะคือความหลง ตั้งต้นแต่หลงว่าไม่รู้จักว่า

เป็นเวทนา  

ส่วนสุขทุกข์นั้นเป็นท่ีตั้งของราคะบ้าง เป็นท่ีตั้งของ

โทสะบ้างดังกล่าว 



๑๕๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อริยมรรค ๘ เป็นทางประเสริฐ 

สามารถทําให้บุคคลเดินไปตามทางน้ีถึงซึ่งความสุข สงบ 

เย็นเต็มที่ เป็นทางเดินไปสู่อมตะ  

ใครก็ตามพึงปฏิบัติโดยชอบ ปฏิบัติดําเนินตามมรรค

อันประเสริฐประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีอยู่ โลกก็จะไม่พึงว่าง

จากพระอรหันต์ ในหมู่มนุษย์  

คนท่ีถึงฝั่งมีจํานวนน้อย คนส่วนมากเดินเลาะไป

ตามฝ่ังโลกียวิสัย  

คนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ตถาคต

กล่าวดีแล้ว คนเหล่านั้นล่วงบ่วงมารแล้ว จักถึงฝั่งคือพระ

นิพพานที่ข้ามได้โดยยาก  

 
 

  

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕๓  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายจงมองดูโลกน้ีเป็น

ของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตาตัวตนคือความยึด

มั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสีย ด้วยประการฉะน้ี เธอจะเบา

สบาย คลายทุกข์ คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการ

ปล่อยวาง และการสํารวมตนอยู่ในธรรม  

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บัดน้ีเป็นวาระสุดท้ายแห่งเรา

แล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จํามั่นไว้ว่า สิ่งท้ังปวงมี

ความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงยัง

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่

ประมาทเถิด  

 
 

 

 

 



๑๕๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนท่านท้ังหลาย พรหมจรรย์น้ี 

เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน มิใช่เพื่อให้คนท้ังหลาย

มานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญ 

มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิ และแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่าง

น้ี มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  

ท่ีแท้พรหมจรรย์น้ีเราประพฤติเพื่อสังวระคือความ

สํารวม เพื่อปหานะคือความละ เพื่อวิราคะคือความคลาย

กําหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์  

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราได้บรรลุน้ี ลึกซึ้งเห็น

ได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรกะ คือ

คิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็น

ธรรมที่บัณฑิตพอรู้ได้  

 
 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕๕  

จิตท่ีไม่มีอกุศลและจิตที่เต็มไปด้วยกุศล ก็ไม่ยาก

เลยที่จะบําเพ็ญให้ถึงที่สุดแห่งการไปสู่พระนิพพานได้  

การประพฤติธรรมนั้น หากทําด้วย “ความอยาก” 

ย่อมไม่เกิดผล  

เพราะความอยากจะกลายเป็น “กิเลสท่ีละเอียดอ่อน”  

ผู้ใดที่อยาก ผู้นั้นไม่ได้  

แต่ผู้ท่ีตั้งใจแน่วแน่ไม่มีความอยาก จะบังเกิดผลใหญ่ 

และอุดมไปด้วยพลัง ท่ีจะพาตนไปให้ถึงจุดหมาย คือ 

พระนิพพาน  

 
 

 

 

 

 



๑๕๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 “ใจ” เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด พึงให้ความสนใจดูแล

รักษาใจของตนอย่างยิ่ง มีฤทธิ์มีอํานาจที่สุด  

ความสุข ความทุกข์ ความดี ความช่ัว ความเย็น 

ความร้อน ความสงบ ความวุ่นวาย เกิดจากใจทั้งสิ้น  

ผู้มุ่งบริหารจิตควรคํานึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง  

ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิ่ง  

เพื่อจะได้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มี

ความสุข พ้นความช่ัวได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความ

เย็น พ้นความวุ่นวายได้มีความสงบ 

 
  

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕๗  

จิตท่ีปกคลุมอยู่ด้วยกิเลส ย่อมเป็นเหตุแห่งความ

เดือดร้อน จิตท่ีมีความใสสะอาดบริสุทธ์ิประภัสสรไม่อาจ

ปรากฏได้เลย คือจิตของผู้ท่ียังเหลือใกล้กับกิเลสมาก

หลาย กิเลสยังปกคลุมหุ้มห่อจิตอยู่แน่นหนามาก มากท้ัง

โลภะ มากท้ังโทสะ มากท้ังโมหะ  

ผู้มี จิตเ ช่น น้ีย่อมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน

นานาประการท้ังแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืน รวมเรียกได้ว่าแก่

โลก จิตเช่นนั้นจึงเป็นที่รังเกียจ  

มุ่งรักษาตนให้มีค่าสมกับมีตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง 

 
  

 

 

 

 



๑๕๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

วางใจให้ถูกท่ี...กิเลสเข้าไปถึงสัมผัสไม่ได้ กิเลสจะ

อยู่ท่วมท้นทันโลกเพียงไหน ก็จะเข้าใกล้ท่ีวางใจถูกทาง

ไม่ได้   

เปรียบเช่นจะวางอาหารท่ีเต็มไปด้วยมดก็ย่อมทําได้ 

ด้วยการเลือกวางในท่ีมีน้ําหล่อเล้ียงไว้ มดเข้าไม่ถึง จะ

ห้อมล้อมอยู่ได้ก็แต่ในเขตน้ํา อาหารหาเสียหายไม่  

ใจน้ีเปรียบเช่นเดียวกัน การรู้จักใช้ปัญญาเป็นอุบาย

วิธีวางใจให้ถูกท่ีแล้ว ความโลภก็ตาม ความโกรธก็ตาม 

ความหลงก็ตาม จะเข้าไม่ถึงใจ สัมผัสไม่ได้ 

 
  

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๕๙  

จงลืมตาดูให้เห็นแสงประทีปแห่งธรรม แล้วดําเนิน

ไปตามทางแสงแห่งพระธรรม   

ถ้าชอบจะพาตนไปสู่ท่ีดี ท่ีสว่าง ไม่ใช่ท่ีช่ัว ท่ีมืด ก็

ต้องรู้ว่าผู้นําคือตนเองน้ัน จะต้องรู้ลู่ทางไปสู่ท่ีดี ท่ีสว่าง 

ให้ถนัดชัดแจ้ง ไม่เช่นน้ันก็จะพาไปไม่ถูก นั่นคือต้องรู้ว่าทํา

อย่างไรจะไปสู่ที่ดี ท่ีสว่างได้ ไม่หลงไปสู่ที่ช่ัว ท่ีมืด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

ผู้ใดเห็นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ว่าทุกข์ท่ีแท้จริงน้ันคือ 

ทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการเกิด และการเวียนว่ายตายเกิด

ของมนุษย์และสัตว์ท้ังหลาย  

ผู้ใดก็ตามท่ีรู้จักทุกข์ในอริยสัจ ๔ ผู้นั้นก็จะเข้าสู่

ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ได้ โลภมากก็เวียนว่ายตาย

เกิดอยู่ร่ําไป เข้าสู่นิพพานมากเท่าใด ก็หมดการเวียนว่าย

ตายเกิดมากเท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๖๑  

ปลง ปล่อยวาง ให้อภัย คือยอดคน 

ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน นอกจากความตาย  

เริ่มทําดีก่อนท่ีจะไม่มีโอกาสได้ทํา ขอให้เราทํา แล้วเราจะ

เห็นธรรม เราทําแต่ดี อย่าดีแต่ทํา 

ทางชีวิตท่ีดีต้องใช้ปัญญาดู ให้มันรู้เห็นแจ้งนําทาง  

เมื่อเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนแล้ว ให้เราดูอยู่สองทาง ทางหนึ่ง

แก้แล้วไม่สิ้นสุด อีกทางหนึ่งแก้แล้วดีที่สุด ปัญหาจบสิ้น  

เราจะเลือกทางท่ีดีที่สุด เมื่อมองอะไรก็มองแบบผู้ดู อย่า

ไปปรุงแต่งให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ของกิเลส 

 
 

 

 

 



๑๖๒  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

สิ่งท่ีจําเป็นท่ีสุดสําหรับชีวิต เมื่อพวกเราต้องเผชิญ

กับความทุกข์ ก็คือสติ ความรู้สึกตัว รู้ดีรู้ ช่ัว รู้เหตุรู้ผล  

รู้จักตน   

เพราะสติเป็นท่ีพึ่ง เป็นมิตรแท้ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือ

พวกเราในยามสุขและยามทุกข์ได้ตลอดไป  

พวกเราท้ังหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่ามีบุญ มี

วาสนาดีแล้ว เมื่อเรามีวาสนาดีแล้ว ขอให้เราฝึกประพฤติ

ปฏิบัติ เพื่อให้เราพยายามละออกจากขันธ์ ๕ น้ีให้ได้ เพื่อ

จะได้เกิดมรรค เกิดผลให้ได้ สาธุ สาธุ 

 

 

 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๖๓  

ถ้าใจของเราพ้นจากวิสัยความปรุงแต่งแล้ว เราก็จะ

เห็นธรรมะที่ออกจากความทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง   

เราปฏิบัติธรรม เราศึกษาธรรม เพื่อให้เกิดเป็น

ความรู้ข้ึนมา เป็นปัญญาข้ึนมา เพื่อละจากความช่ัวท้ังหลาย 

ให้ใจของเราตั้งอยู่ในความดี จนกว่าความช่ัวท้ังหลายมัน

จะหมดไปจากใจ 

ความสุขท่ีแท้จริงคือต้ังใจมั่นอยู่ในความสงบ อยู่กับ

อารมณ์ปัจจุบันให้ได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้อยู่กับปัจจุบัน ไม่

มีอารมณ์อดีตหรืออนาคต อยู่กับปัจจุบันเราจะไม่ทุกข์เลย 

 

 

 

 

 



๑๖๔  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

อย่ามัวเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมา 

อย่าปล่อยให้แก่ชราแล้วตายไปเปล่าๆ 

อย่ามัวตําหนิตนเองหรือผู้อื่นอยู่ 

คิดอยู่เสมอว่าจะพัฒนาตนเอง 

และทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างไร 

แล้วเร่งกระทําทันที  อย่ามัวรีรอ 

หาเสบียงกันก่อนกายแก่ 

ถ้ากายแย่จะเคี่ยวเข็ญเห็นไม่ไหว 

เหมือนเกวียนเก่ากระบือแก่แย่ลงไป 

จะเสียใจภายหลังไม่ได้สร้างบุญ 

ใจใสเป็นบุญ  ใจขุ่นเป็นบาป 

 
 

 

 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๖๕  

รายชื่อเจ้าภาพร่วมพิมพ์หนังสือ 

รายช่ือเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะดีดีจากหลวงปู่ 

๑. พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร  ฐานุตฺตโร) ๑,๐๐๐  บาท 
๒. พระครูใบฎีกาสมเดช  กตปุญโญ ๑,๐๐๐ บาท 
๓. พระใบฎีกาสมบัติ   กตปุญโญ ๕๐๐  บาท 
๔. พระขันติสุโภ  (พระต่อ) ๕๐๐  บาท 
๕. พระณะพัฒน์ศักด์ิ โพธิคํา ๒๔๐  บาท 
๖. คุณเพ็ญพร พงษ์พรรณเจริญ ๕,๐๐๐ บาท 
๗. คุณประเสริฐศรี ,คุณยุมล, คณุณิณญพัทท์,  

คุณวงศ์จันทร์, คุณทัศนีย์, คณุพุทธิพงษ์,  
คุณพิญญศิกานต์ และครอบครัววงศ์เกียรต์ิขจร ๔,๕๐๐ บาท 

๘. ครอบครัวพิศกนก ๔,๐๐๐ บาท 
๙. ดร. เกศศิณี   ตระกูลทิวากร ๓,๐๐๐  บาท 
๑๐. คุณมิญช์ อินทพิเชฎร์ ๓,๐๐๐  บาท 
๑๑. คุณสุรพงษ์ –คณุมาลี-คณุธนัชชา  บูรณะบุญวงค์ ๒,๕๐๐  บาท 
๑๒. คุณภูมินทร์-คณุอัมพร-คุณกัญจน์ฉัตร- 
 คุณปวริศา  ตระกูลทิวากร ๒,๐๐๐  บาท 
๑๓. คุณชิต-คุณแดง-คุณธนากูล- 
 คุณสุชานาก  ห่านพงษ์ศักด์ิ ๒,๐๐๐  บาท 
๑๔. คุณสุรศักด์ิ-คณุบุญผ่อง-คุณกนกกร  ทิมะณี ๒,๐๐๐  บาท 
๑๕. คุณสุนทร ี จิรภาวสุทธ์ิ–คุณญาณิศา– 



๑๖๖  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

 ณภัทรภร  ต่ายพูล ๒,๐๐๐  บาท 
๑๖. คุณสวาท-ธนภูมิ  มลูสัน-ปภาวี  ช่วยงาน- 
 ด.ช.ภานุวิชญ์  กิจประเสริฐ ๒,๐๐๐  บาท 
๑๗. คุณโรฮิต   เปาเรล ๒,๐๐๐  บาท 
๑๘. คุณจิโรตถ์  บูรณะบุญวงค์ และครอบครัว ๒,๐๐๐  บาท 
๑๙. คุณสุกัญญา   เอ่ียมสกุลรัตน์ ๒,๐๐๐  บาท 
๒๐. คุณนฤดล  โชคระดา และครอบครัว ๒,๐๐๐  บาท 
๒๑. พ.อ.รังสรรค์ –คุณคนธรส  ตันสิทธิแพทย์ ๒,๐๐๐  บาท 
๒๒. คุณป่ินอนงค์  วัสนชิน-คุณวัชรพล  วงศ์รชต ๒,๐๐๐  บาท 
๒๓. น.ส.จิตราพัชญ์ คงสวัสด์ิ และ ครอบครัว   ๒,๐๐๐  บาท 
๒๔. คุณแม่ศริิ  แซล่ี้ และครอบครัว ๑,๕๐๐  บาท 
๒๕. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๓๐๐  บาท 
๒๖. คุณแม่เหนียม  หรุ่นโพธ์ิ พร้อมลูกหลาน ๑,๓๐๐  บาท 
๒๗. คุณจีรุส  อินทศิ-คุณชญาภา  ทวีกุลชัย ๑,๑๐๐  บาท 
๒๘. คุณสิริชัย-คุณพิมภา-คุณนิชกานต์  จิตนุยานนท์ ๑,๐๐๐  บาท 
๒๙. คุณกฤตภาส –คุณธนกร-คุณศุภกร  วงศ์สวัสด์ิ ๑,๐๐๐  บาท 
๓๐. คุณมาโนช-คณุประนอม  เพชรพงษ์  
 และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๑. คุณเอกประภู  ศรีม่วงและครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๒. คุณอนุชิต-คุณสมพร  เพชรพงศ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๓. คุณสุวรรณี  ทวีเพ่ิมทรัพย์ และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๔. คุณนภดล-คุณกนกวลี  เลื่อมนรินทร์  



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๖๗  

 และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๕. คุณประไพ  ทพิโกศัย ๑,๐๐๐  บาท 
๓๖. คุณปนัดดา  จันทร์ศรี และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๗. คุณอดิศร-คุณนภากร-คุณธนากร- 
 คุณภูวดล  ทิพย์ทํา ๑,๐๐๐  บาท 
๓๘. คุณสุณีย์   เจดิเมธาวุฒิ และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๓๙. คุณชุลีกร   สขุป้อม ๑,๐๐๐  บาท 
๔๐. คุณละออง   เขียวย่ิง ๑,๐๐๐  บาท 
๔๑.  คุณหนุ่ย (ฉับไว)และคณะ ๑,๐๐๐  บาท 
๔๒. คุณรุ่งพันธ์ุ –คุณพรรณทิพา   กลมดวง ๑,๐๐๐  บาท 
๔๓. คุณพนิดา – ด.ช.กรพัฒน์  อินจันทร ์ ๑,๐๐๐  บาท 
๔๔. คุณบุญเรือน-คณุวัชระ  นาควิโรจน์ ๑,๐๐๐  บาท 
๔๕. คุณเพลินใจ   ตังคณะกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๔๖. คุณวลัยพร  สทิธิกิจ ๑,๐๐๐  บาท 
๔๗. คุณวิภาพร   หวงวงษ์ ๑,๐๐๐  บาท 
๔๘. คุณพรพรรศ์   สวัสดิพรรค ๑,๐๐๐  บาท 
๔๙. คุณอรวรรณ  โอสถานนท์–คณุมนัส- 
 ด.ช.ปรมะ  คุณธนังกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๕๐. คุณครูนิรัส–คณุครูพิมทอง  อินทิศ ๑,๐๐๐  บาท 
๕๑. คุณธีษิณ  ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐  บาท 
๕๒. คุณวิทยา   จรรยาพาณิชย์ และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๕๓. คณะเด็กท้ายห้อง ๑,๐๐๐  บาท 



๑๖๘  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ) 

๕๔. คุณเขมปภาสร   ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐  บาท 
๕๕. คุณจุไรรัตน์   ภิรมย์ภักดี ๑,๐๐๐  บาท 
๕๖. ม.ล.จุไรมาศ  ดิษกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๕๗. ม.ล.ราชดํารง   ดิษกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๕๘. ม.ล.พงศ์พัฒนเดช   ดิษกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๕๙. ดร.พรต  ซอโสตถิกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๖๐. คุณเอมอร  บุญนาค ๑,๐๐๐  บาท 
๖๑. คุณอุดมจิต  ลิม้ปิติ ๑,๐๐๐  บาท 
๖๒. คุณณัฏฐินี  ภาสะพงศ์ ๑,๐๐๐  บาท 
๖๓. คุณสุทธาจันท์  แสงรุจ ิ ๑,๐๐๐  บาท 
๖๔. คุณไรรมย์  ซอโสตถิกุล และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๖๕. คุณอนิศา  ซอโสตถิกุล และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๖๖. คุณรัศม ี ธันยธร ๑,๐๐๐  บาท 
๖๗. คุณระวิดา   ซอโสตถิกุล ๑,๐๐๐  บาท 
๖๘. คุณนพวีท์   สพุรรณสมบูรณ ์ ๑,๐๐๐  บาท 
๖๙. คุณพรทิพย์  มกุดาสนิท ๑,๐๐๐  บาท 
๗๐. คุณธนโชติ  ชติธารินทร์ ๑,๐๐๐  บาท 
๗๑. คุณพงษ์ธเนศ  ปัทมานุช ๑,๐๐๐  บาท 
๗๒. คุณชาญเดช-คุณชุติมา-คุณสมัชชัย- 
 คุณสรานันท์  เชิญตระกูล ๑,๐๐๐  บาท 
๗๓. พ.ต.อ.สัมฤทธ์ิ –คุณนงเยาว์   เอมกมล ๑,๐๐๐  บาท 
๗๔. ห.จ.ก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง ๑,๐๐๐  บาท 



ธรรมะดีดี จากหลวงปู่  ๑๖๙  

๗๕. ห้างทองเยาวราชหัวตะพาน  จ.อํานาจเจริญ ๑,๐๐๐  บาท 
๗๖. คุณสามารถ  อารยพิทยาและครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๗๗. คุณวันดี  เวสต้ันและครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 
๗๘. เพ่ือนพ่ึงธรรม ๑,๐๐๐  บาท 
๗๙. คุณสรวัชร์  ยืนยงค์และครอบครัว    ๑,๐๐๐  บาท 
๘๐. ผศ.ดร.เอกราช  บํารุงพืชน์ ภญ.ศุภมาศ  ชนะศรี ๑,๐๐๐  บาท 
๘๑. น.ส.สมสมร  คณุเวทย์วิริยะ ๑,๐๐๐  บาท 
๘๒. คุณกัญจ์ณพัธ  ต้ังธรรมนิยมและครอบครัว ๘๘๘  บาท 
๘๓. ไม่ประสงค์ออกนาม     ๘๒๐ บาท 
๘๔. คุณภูนริศ  วัสนชิน และครอบครัว ๘๐๐  บาท 
๘๕. คุณสมยศ  พรพรรณ-คุณฐิติพร   ย่ีโสดสารี ๕๐๐  บาท 
๘๖. คุณณรินทร-์คณุ นพรัตน์  เพชรพงษ์   
 และครอบครัว  ๕๐๐  บาท 
๘๗. คุณนิรันทร์  เพชรพงษ์-คุณเนตรนภา  แพรทอง ๕๐๐  บาท 
๘๘. ผู้ใหญ่พล-คณุประยูร  ดํามินเศก และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๘๙. คุณเกศริน  หรุ่นโพธ์ิ และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๙๐. คุณเพ็ญศิริ-คณุอัศนี-คุณอรณี  ตรีสัตย์ ๕๐๐  บาท 
๙๑. คุณณัฐกุล   กฎชาญเจริญ และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๙๒. คุณรัตนา  มอร์แกน และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๙๓. คุณณัฐฐารักษ ์  เจรญิจิตเกษม ๕๐๐  บาท 
๙๔. คุณเรียม  ธนะเกษม  
 (อุทิศให้เดกวง-แม่กุหลาบ  ธนะเกษม) ๕๐๐  บาท 
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๙๕. คุณสายม่าน   สุขป้อม ๕๐๐  บาท 
๙๖. คุณมัทร ี ดิษจอ๋ย ๕๐๐  บาท 
๙๗. คุณละมัย   เพ็ญโพธ์ิ ๕๐๐  บาท 
๙๘. คุณนิกร-คุณ จาํเรียง  อินจันทร์  ๕๐๐  บาท 
๙๙. คุณกฤษฎา-คณุ กนกวรรณ   อินจันทร ์ ๕๐๐  บาท 
๑๐๐. คุณสุรชาติ-คณุช่อฟ้า  ฉัตรสุทธิพงษ์ ๕๐๐  บาท 
๑๐๑. คุณนราธิป-คุณขนิษฐา  อินจันทร์   ๕๐๐  บาท 
๑๐๒. คุณกิตติพงษ์   อินจันทร ์ ๕๐๐  บาท 
๑๐๓. คุณสุวิทย์   นาควิโรจน์ ๕๐๐  บาท 
๑๐๔. คุณประนอม   หรุ่นโพธ์ิ ๕๐๐  บาท 
๑๐๕. คุณบํารง-คุณเบญจมาศ  จันทร์หอม ๕๐๐  บาท 
๑๐๖. คุณแม่พยาม-คุณเกศิณี ทองมา  
 ด.ญ.ธารธรา  ชลศึกษ ์ ๕๐๐  บาท 
๑๐๗. คุณศราวุธ–คุณรุ่งทิพย์  โภชนะสมบัติ ๕๐๐  บาท 
๑๐๘. คุณเพ็ญนภา  วงศ์นางรอง ๕๐๐  บาท 
๑๐๙. คุณณัฐฐาวดี  เรืองทวีป ๕๐๐  บาท 
๑๑๐. คุณอลินี  ศรีสปัปุริส ๕๐๐  บาท 
๑๑๑. คุณภูริศ  ทรงอุดมวัฒนา ๕๐๐  บาท 
๑๑๒. คุณศรัญญา  พวงจําปี และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๑๓. คุณอิศษารัตน์   ณ ป้อมเพชร ๕๐๐  บาท 
๑๑๔. คุณวาสินี  ปิยะโครตและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๑๕. คุณนวลจันทร ์ พิละมาตย์ ๕๐๐  บาท 
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๑๑๖. น.พ.ชิตภูมิ  เชิญตระกูล ๕๐๐  บาท 
๑๑๗. คุณแม่คําปัน  อินต๊ะแก้ว ๕๐๐  บาท 
๑๑๘. คุณวรัท  จันทร์แรม – คุณสรรเพชดา –  
 คุณชญาณี  ทีพ่ึ่ง ๕๐๐  บาท 
๑๑๙. คุณล้วน-คุณบุญมี-คุณวัลลภ-คุณดวงกมล- 
 ด.ช.เดชภูมิ  เที่ยงอยู่ ๕๐๐  บาท 
๑๒๐. คุณสันต์-คุณอุบล  ศรสีะอาด และครอบครวั ๕๐๐  บาท 
๑๒๑. คุณสมยศ  จะเกิดทรัพย์ ๕๐๐  บาท 
๑๒๒. คุณวรโพยม  สารนาถและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๒๓. คุณวิโรจน์  วงศ์นิสากรและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๒๔. คุณขจรศักด์ิ  ดิลกกัลยากุล ๕๐๐  บาท 
๑๒๕. คุณแมส่้มเช้า  เช้ือนกขุ้ม –  
 คุณแมแ่ฉลม้ แบขุนทดและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๒๖. คุณชัยพันธ์  โลโห ๕๐๐ บาท 
๑๒๗. คุณแมส่มปอง  อารอบและครอบครัวต้นบุญ ๕๐๐  บาท 
๑๒๘. คุณสหะ-วิไลลกัษณ์-ธนโชติ๒ธนกร  ตัณฑเวส ๕๐๐  บาท 
๑๒๙. คุณจุฬาพร  จวัูฒฯสําราญและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๓๐. คุณทัศนีย์  ชุ่มกมล- กมลชนก  สีเขม้ ๕๐๐  บาท 
๑๓๑. คุณปาริชาติ  ประฉิมมะ และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๓๒. คุณโกเมศ – ธนาภรณ์  แก้วผลึก ๕๐๐  บาท 
๑๓๓. นพ.จิมมี่  คงเจริญและครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๓๔. คุณจารุณี-นิธินาถ-ณหฤทัย  ศุภกาญจน์ ๕๐๐  บาท 
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๑๓๕. เพ่ือนๆคุณยุมล จ.พิษณุโลก    ๕๐๐  บาท 
๑๓๖. นางจริยา ปาลิวนิช ๕๐๐  บาท 
๑๓๗. นายโอภาส น่วมบาง ๕๐๐  บาท 
๑๓๘. นางสุกัญรัตน์ น่วมบาง ๕๐๐  บาท 
๑๓๙. น.ส.รุจิรัตน์ ธิติเวสส ๕๐๐  บาท 
๑๔๐. ด.ช.ศุภรุจ น่วมบาง ๕๐๐  บาท 
๑๔๑. ด.ญ.ปุณย์นรี น่วมบาง ๕๐๐  บาท 
๑๔๒. นางอรวรรณ ลี้เกษร   ๕๐๐  บาท 
๑๔๓. นายอนุศักด์ิ นางสุกัญญา กีรติวาสี ๕๐๐  บาท 
๑๔๔. ส.ต.ท.ภัทรินทร์ น่วมบาง ส.ต.ต.ภัทรุตม์ น่วมบาง    
 น.ส.อมิตตา ชาวใต้ น.ส.กชพร นันธิกุล ๕๐๐  บาท 
๑๔๕. ด.ช นรายุทธ์ เที่ยงอยู่ ๕๐๐  บาท 
๑๔๖. นิภาพร , สงกรานต์ , กิตติพัฒน์  ศรีประดับ ๕๐๐  บาท 
๑๔๗. พุทธคุณ สุวรรณี สญัญา กีรติวาสี ๕๐๐  บาท 
๑๔๘. นางสุกัญฑรีย์ เที่ยงอยู่ และครอบครัว ๕๐๐  บาท 
๑๔๙. ร.อ.หญิง ส้มป่อย แสนเตปิน และครอบครัว  
 อุทิศให้ พ.ต.ท.ประเสริฐ แสนเตปิน ๕๐๐  บาท 
๑๕๐. คุณณิชาภา ศิวะมนตรี และคุณจิรายุทธ มหวานิช ๕๐๐  บาท 
๑๕๑. คุณมินตรา-คณุศศกร-คณุนพพล น่ิมวิบูลย์สม ๕๐๐  บาท 
๑๕๒. คุณพ่อระเบียบ- คุณผาณิศษร  การเที่ยง ๔๐๐  บาท 
๑๕๓. คุณสมพงษ์  โพธิบาย ๔๐๐  บาท 
๑๕๔. คุณรปภัช  กันตศิลป์และครอบครัว ๔๐๐  บาท 
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๑๕๕. คุณศุภกฤต  สขุบัวใหญ่  
 (อุทิศให้พ่อวิน  สุขบัวใหญ)่ ๓๘๐  บาท 
๑๕๖. คุณอดิรัตน์ –คุณปัทมานันท์  เจษฎาหิรัญนนท์ 
 และครอบครัว ๓๓๓  บาท 
๑๕๗. คุณอัมพัน  ยศสมแสน และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๕๘. คุณเกศรินทร ์ โชติสุวรรณ ๓๐๐  บาท 
๑๕๙. คุณวิลาสินี  ศรสุวรรณ ๓๐๐  บาท 
๑๖๐. คุณนัฏชรี   ลสีิริกุล ๓๐๐  บาท 
๑๖๑. คุณนุกูล   อินจันทร ์ ๓๐๐  บาท 
๑๖๒. คุณปานรัตน  อินทริต ๓๐๐  บาท 
๑๖๓. คุณอภิชิต  เข็มทอง ๓๐๐  บาท 
๑๖๔. คุณธีร์วริศ  หนินก-คุณจิราภรณ์  ศรีทอง ๓๐๐  บาท 
๑๖๕. คุณประสิทธ์ิ-คณุวนาล-ีคุณลลีวัลย์  ฉิมเกิด- 
 คุณสําลี  กุลสอนนานและครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๖๖. คุณพณิช  เสฏฐพงค์พานิช และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๖๗. คุณอรรถณพ  นิตยะและครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๖๘. คุณอารยา  ไมค่ร้ามศึก ๓๐๐  บาท 
๑๖๙. คุณจิรานุวัฒน์  ศิรสิุนทรินท ์ ๓๐๐  บาท 
๑๗๐. ภก.ศุภกฤต  สวีสดิรักษ์และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๗๑. คุณมนชัย  เทีย่งแท้และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๗๒. คุณนิภารัตน์-คุณประสงค์  วัฒนจรูญโรจน์ 
 และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
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๑๗๓. คุณต๊ิก-คุณเบ็นซ์-คุณศร  จนัทบุรี ๓๐๐  บาท 
๑๗๔. คุณณปภัช  กันตศิลป์และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๗๕. คุณวิทยา  เพียรวิทยาสกุล ๓๐๐  บาท 
๑๗๖. Timesailom Pliw ๓๐๐  บาท 
๑๗๗. คุณนันท์นลิน นันทปกรณ์-คณุเกสรา- 
 คุณตุนสกล ทองอรัญญิก ๓๐๐  บาท 
๑๗๘. คณุพัชร์ภธัญญา-สุรนันท์  ก่ิงเพชร ๓๐๐  บาท 
๑๗๙. คุณจรัล  นาคสกุล ๓๐๐  บาท 
๑๘๐. คุณธิดาวรรณ  วงศ์สว่างและครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๘๑. คุณสุชาดา  วงศ์สถิต ๓๐๐  บาท 
๑๘๒. คุณณพล  พงษ์ไพโรจน์ ๓๐๐  บาท 
๑๘๓. ครอบครัลกูลฉตัร  ชลธิชาชลาลักษณ ์
 พร้อมลูกหลาน ๓๐๐  บาท 
๑๘๔. นางภัทราพร  จันฉิม และครอบครัว ๓๐๐  บาท 
๑๘๕. นายอัครนันต์ นางดาริกา สุขสบาย  ด.ช.อัษฎากรณ์   

 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ์ สุขสบาย   ๓๐๐  บาท 
๑๘๖. รวมบริวาร ๒๑๐  บาท 
๑๘๗. คุณพ่อแม้น-คณุแม่สายทอง  เพชรพงษ์ ๒๐๐  บาท 
๑๘๘. คุณแสงเดือน   แพรขาว ๒๐๐  บาท 
๑๘๙. คุณพิเชษฐ์–คณุสมทรง  ฤกษ์รัตนไพศาล ๒๐๐  บาท 
๑๙๐. คุณสงบ  แก้ววิเศษ ๒๐๐  บาท 
๑๙๑. คุณชิรนันท์  เทพมาศ และบุตรชาย ๒๐๐  บาท 
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๑๙๒. คุณชินตา   สขุป้อม ๒๐๐  บาท 
๑๙๓. คุณนํ้าเงิน   โพธ์ิดง ๒๐๐  บาท 
๑๙๔. คุณสมพร  โพธ์ิดง ๒๐๐  บาท 
๑๙๕. คุณศราวุฒิ  ศรีหะไกร ๒๐๐  บาท 
๑๙๖. คุณจัน   อินมณี ๒๐๐  บาท 
๑๙๗. คุณสมพงศ์  บัวดี ๒๐๐  บาท 
๑๙๘. คุณราตรี  พิลกึ ๒๐๐  บาท 
๑๙๙. คุณสําเนียง  บุญตา–คุณอัครวงค์  ยอดทอง ๒๐๐  บาท 
๒๐๐. คุณมนตร –คณุวรรณา  พรมอยู่ ๒๐๐  บาท 
๒๐๑. คุณเชน–คุณนกเล็ก   บัวย้ิม ๒๐๐  บาท 
๒๐๒. คุณธนคม   กลมดวง ๒๐๐  บาท 
๒๐๓. คุณมะปราง–คุณกนกวรรณ   อํานวยศิลป์ ๒๐๐  บาท 
๒๐๔. คุณนภัสสร   สุมาล ี ๒๐๐  บาท 
๒๐๕. อุบาสิกาจิ๋ง ๒๐๐  บาท 
๒๐๖. คุณนิตยา  ฉุรเทศ ๒๐๐  บาท 
๒๐๗. คุณวีรนุช  เป่ียมคุ้ม–คุณธนพงษ์  เพียรสมผล ๒๐๐  บาท 
๒๐๘. คุณนิพนธ์ –คณุสุนันทา  อยู่ต้น ๒๐๐  บาท 
๒๐๙. คุณสมยศ  เติมสัจจะธรรม และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๐. คุณครูสุคนธ์ทพิย์  จรโคกกรวด และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๑. คุณบรรพต  สขุใจยิ่ง และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๒. คุณมาลาทิพย์  ชยางกูร และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๓. คุณพ่อผัน-คุณแม่สนิท  พวงทองและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
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๒๑๔. คุณชัชชนัญ  คูประเสริฐสิน- 
 คุณวีรคมน์  ประกาศเกตุการ ๒๐๐  บาท 
๒๑๕. คุณจํารูญ  กันรักษาและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๖. คุณอนงค์  สุวรรณสุนทรและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๑๗. คุณจากร-คุณพธูทิพย์-ด.ช.สุนาถ  อักขระ ๒๐๐  บาท 
๒๑๘. พ.ต.ท.สําเร็จ  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๑๙. คุณภัสส์ศา  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๐. คุณนิธิภัทร์  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๑. คุณกมลรัตน์  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๒. ด.ญ.ยุวรินทร์  ใจสทุธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๓. ด.ช.ชินวัชร์  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๔. คุณอภิรดี  ใจสุทธิ ๒๐๐  บาท 
๒๒๕. ด.ญ.กัณฐมณ ี คณาภิบาล ๒๐๐  บาท 
๒๒๖. คุณพ่อสมาน-แม่เกียว  คณาภิบาล ๒๐๐  บาท 
๒๒๗. คุณธัญญลักษณ์  ดีมากและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๒๘. คุณนารีรัตน์  พรมพิลา ๒๐๐  บาท 
๒๒๙. คุณบัญชา  พินิจบุตร-คุณนิธิวดี  รัตนวิชัย ๒๐๐  บาท 
๒๓๐. คุณสมศักด์ิ-คณุบุญชู  เจตนานุรักษ์   
 และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๓๑. คุณขจีรัตน์  เจตนานุรักษ์ ๒๐๐  บาท 
๒๓๒. คุณยายวาสนา  ใจชอบ ๒๐๐  บาท 
๒๓๓. คุณมนตรี-คุณอมรรัตน์  อรณุฤกษ ์ ๒๐๐  บาท 
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๒๓๔. คุณทินกร-คุณรุ่งนภา  มโนประเสริฐ ๒๐๐  บาท 
๒๓๕. คุณนวลจันทร-์คุณวนรัตน์- 
 คุณนิธิภัทร์  อนุสรณ์เสง่ียม ๒๐๐  บาท 
๒๓๖. คุณภัทรราชพฤกษ์  พวงทอง  ๒๐๐ บาท 
๒๓๗. คุณฉวีวรรณ  เอมมัส ๒๐๐  บาท 
๒๓๘. คุณภามาศ  ปาทา ๒๐๐  บาท 
๒๓๙. คุณกันต์กนิษฐ ์ สิริวรเกษมและคุณแม ่ ๒๐๐  บาท 
๒๔๐. คุณสุวรรณา  แซ่ลีแ้ละครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๔๑. คุณฐิติศักด์ิ  วงศ์สว่างและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๔๒. คุณมนัส  โภคาอนนต์ ๒๐๐  บาท 
๒๔๓. คุณจิมแฮน  ปานสันเทียะและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๔๔. คุณวาทิต  วาทิตานนท์ ๒๐๐  บาท 
๒๔๕. คุณวิวรรธน์  พิบูลย์รักษาแก้วและครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๔๖. คุณนัฐดิษฐ ์ กุลมาตย์-คุณธัญวณัฎฐ์  อ้วนพรม 
 และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
๒๔๗. คุณประสาน  พรพรรณ  ครอบครัวแก้วแป้นผา ๒๐๐  บาท 
๒๔๘. คุณกฤษฎาพร  เตชะวีระกูล ๒๐๐  บาท 
๒๔๙. คุณสนธิวรรณ  ใบขุนทด  ๒๐๐  บาท 
๒๕๐. นางสาวอุบลวรรณ แสงเพช ๒๐๐  บาท 
๒๕๑. คุณระวิพรขนิษฐ์  สนิทพ่วง ๒๐๐  บาท 
๒๕๒. นางประเคียง คงต่าย ๒๐๐  บาท 
๒๕๓. น.ส.จิรัชยา ยอดนิล และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
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๒๕๔. นางสําลี ศรีแสงฉาย ๒๐๐  บาท 
๒๕๕. นายพัฒวุฒิ จีระมาด ๒๐๐  บาท 
๒๕๖. คุณณุศรี ธนะจันทร ์ ๒๐๐  บาท 
๒๕๗. คุณกิตติทัศน์  คณาภิบาล (ศร  จันทบุร)ี ๑๙๙  บาท 
๒๕๘. คุณศิริพรรณ  ชุ่มชมบุญ ๑๘๐  บาท 
๒๕๙. คุณแมส่มพงษ ์ สายบุญมา- 
 คุณอานนท์  อัมพรชูกิจ-คุณนาตยา  ลายสนธ์ิ ๑๗๕  บาท 
๒๖๐. คุณนภัทสรณ ์ ไชยภักดี ๑๕๙  บาท 
๒๖๑. แม่ชีสมคิด- คณุทวาย  ทองปัญญา ๑๕๐  บาท 
๒๖๒. แม่ชีพงษ์ ๑๕๐  บาท 
๒๖๓. คุณธนาวดี   ปานทอง ๑๕๐  บาท 
๒๖๔. นางนวพรรษ,นายทัศนชัย, 
 ด.ญ.บุญญารัศมิ์ เก่งกําลังพล ๑๕๐  บาท 
๒๖๕. ด.ญ.เมษิญานันท์  วิชาธรและครอบครัว ๑๐๘  บาท 
๒๖๖. แม่ชีราญ  กิตพล ๑๐๐  บาท 
๒๖๗. คุณจันทร์  จันเทศ ๑๐๐  บาท 
๒๖๘. พราหมณ์เรือน ๑๐๐  บาท 
๒๖๙. คุณยายล้วน  สมดี ๑๐๐  บาท 
๒๗๐. คุณสมร  ป่ินทอง ๑๐๐  บาท 
๒๗๑. คุณเอ้ืองฟ้า   ป่ินทอง ๑๐๐  บาท 
๒๗๒. คุณสงัเวียน  สงิห์สม ๑๐๐  บาท 
๒๗๓. คุณรักเร่  สิงหส์ม ๑๐๐  บาท 
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๒๗๔. คุณวรชญาญ์ภรณ์  แพรขาว ๑๐๐  บาท 
๒๗๕. คุณมาลี   ทองศรี ๑๐๐  บาท 
๒๗๖. คุณปวีณา  ณ นคร และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๒๗๗. คุณจิตตรา   ศริิวัฒน์ ๑๐๐  บาท 
๒๗๘. คุณเสริมวิทย์   ศรีฟ้า ๑๐๐  บาท 
๒๗๙. คุณวันเพ็ญ  จนัทะขาว ๑๐๐  บาท 
๒๘๐. คุณวสันต์   ดํามินเศก ๑๐๐  บาท 
๒๘๑. คุณกานด์   เจริญรุ่งรัตน์ ๑๐๐  บาท 
๒๘๒. คุณแม่ประเทอืง   เอ่ียมละมลู ๑๐๐  บาท 
๒๘๓. คุณพชรวงศ์   สุขป้อม ๑๐๐  บาท 
๒๘๔. คุณวิรัตน์ ๑๐๐  บาท 
๒๘๕. คุณยายเฮียง  ศรีปาน ๑๐๐  บาท 
๒๘๖. คุณบุญเกิด   กิมฮวย ๑๐๐  บาท 
๒๘๗. คุณยายเลี้ยง  บางแดง ๑๐๐  บาท 
๒๘๘. คุณวิษณุ   สินหเดช ๑๐๐  บาท 
๒๘๙. คุณบุญ  สืบประยูร ๑๐๐  บาท 
๒๙๐. คุณลําไย   กุมภาพันธ์ ๑๐๐  บาท 
๒๙๑. คุณขวัญใจ  กุมภาพันธ์ ๑๐๐  บาท 
๒๙๒. คุณยายเล็ก ๑๐๐  บาท 
๒๙๓. คุณสงวน  สิงห์ลอ ๑๐๐  บาท 
๒๙๔. คุณทองสขุ   แก้วรอดไว ๑๐๐  บาท 
๒๙๕. คุณบุญเกิด   ศิริ ๑๐๐  บาท 
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๒๙๖. คุณวรัทยา  โตเทศ–คุณภูวเดช  สุขโพรง ๑๐๐  บาท 
๒๙๗. คุณสําเริง   ดิษบ้านไร่ ๑๐๐  บาท 
๒๙๘. คุณชาญสิทธ์ิ   เอ่ียมศิริธํารง ๑๐๐  บาท 
๒๙๙. คุณชนะ  พรมรอง ๑๐๐  บาท 
๓๐๐. คุณสวัสด์ิ   นาจันทร์ทอง ๑๐๐  บาท 
๓๐๑. คุณพิทยา   ศรีธนู ๑๐๐  บาท 
๓๐๒. คุณสทุิน   จุมพรม ๑๐๐  บาท 
๓๐๓. คุณลําพึง   สงประเสริฐ ๑๐๐  บาท 
๓๐๔. คุณละออง  สงประเสริฐ ๑๐๐  บาท 
๓๐๕. คุณสมาน   นวลคํา ๑๐๐  บาท 
๓๐๖. คุณสุนันทา  เหล่าเขตการณ์ ๑๐๐  บาท 
๓๐๗. คุณลําจวน   รอดเกิด ๑๐๐  บาท 
๓๐๘. คุณเจริญ   ทรพัย์เมต ๑๐๐  บาท 
๓๐๙. คณุลําไย   ยงเย ๑๐๐  บาท 
๓๑๐. คุณบุญยืน   คุม้เถื่อน ๑๐๐  บาท 
๓๑๑. คุณมาลัย – คณุประพันธ์  สขุโพรง ๑๐๐  บาท 
๓๑๒. คุณสุกัญญา  สอนจีน ๑๐๐  บาท 
๓๑๓. คุณประนอม   อ่อนโยนสกุณ ี ๑๐๐  บาท 
๓๑๔. คุณทองอยู่   คุ้มเวช ๑๐๐  บาท 
๓๑๕. คุณสายหยุด   มธุรส ๑๐๐  บาท 
๓๑๖. คุณเฉลียว   บุญผ่อง ๑๐๐  บาท 
๓๑๗. คุณสุวรรณ   ชูเมือง ๑๐๐  บาท 
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๓๑๘. คุณจํารัส   พรมอยู่ ๑๐๐  บาท 
๓๑๙. คุณสมพงษ์–คณุสุรินทร ์ หมอกมืด– 
 คุณนํ้าผึ้ง  ศรหีะไกร ๑๐๐  บาท 
๓๒๐. คุณน้อย  แก้วกสิกรรม ๑๐๐  บาท 
๓๒๑. คุณมะนิตย์   สารชมพู ๑๐๐  บาท 
๓๒๒. คุณเหรียญ   สงวนสิต ๑๐๐  บาท 
๓๒๓. คุณประนอม   อ่ิมอํา ๑๐๐  บาท 
๓๒๔. คุณค้าง   จันทโก ๑๐๐  บาท 
๓๒๕. คุณยอดกมล   ทองสุข ๑๐๐  บาท 
๓๒๖. คุณสวิง   ศิร ิ ๑๐๐  บาท 
๓๒๗. คุณละมูล  พิมพ์เขียว ๑๐๐  บาท 
๓๒๘. คุณวิลัยวรรณ แย้มเย้ือง –คณุธนวรรณ ท่าวุ้น ๑๐๐  บาท 
๓๒๙. คุณสลวย   จนัเช้ือ ๑๐๐  บาท 
๓๓๐. คณุวันเพ็ญ  มพุ่ีม ๑๐๐  บาท 
๓๓๑. คุณเหลือม   แตงน้อย ๑๐๐  บาท 
๓๓๒. คุณลํายอง  อ่วมปาน ๑๐๐  บาท 
๓๓๓. คุณประทวนเจนจบ ๑๐๐  บาท 
๓๓๔. คุณพรสวรรค์  สุทธิประภา ๑๐๐  บาท 
๓๓๕. คุณณัฐนันท์   กุลศร ี ๑๐๐  บาท 
๓๓๖. คุณน้อย – คณุสุดใจ  ป้านพลู ๑๐๐  บาท 
๓๓๗. คุณปราณี  นาเครือ ๑๐๐  บาท 
๓๓๘. คุณณัฐภูม ิ– ด.ช.กวินวัฒน์  จันทร์หอม ๑๐๐  บาท 
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๓๓๙. คุณนพรัตน์   ดิษฐ์บ้านไร่ ๑๐๐  บาท 
๓๔๐. คุณกิติคุณ  ดิษฐ์บ้านไร่ ๑๐๐  บาท 
๓๔๑. แม่ชีจําลอง   พิมพ์สอน ๑๐๐  บาท 
๓๔๒. คุณฉลอง   บุญมา ๑๐๐  บาท 
๓๔๓. คุณกฤศ  สุโรพันธ์ ๑๐๐  บาท 
๓๔๔. คุณนิจฉรา  ทองเสง่ียม ๑๐๐  บาท 
๓๔๕. คุณไพรัตน์  ไตรสมบัติ ๑๐๐  บาท 
๓๔๖. คุณชัยโรจน์  จนิตกสิกรรม- 
 คุณณิฌา  เขตรการณ์ ๑๐๐  บาท 
๓๔๗. คุณกัณต์กนิษฐ์  สุโรพันธ์ ๑๐๐  บาท 
๓๔๘. คุณไพบูลย์  แจ่มจํารัส ๑๐๐  บาท 
๓๔๙. คุณชานนท์  ก่ิงรุ้งเพชร ๑๐๐  บาท 
๓๕๐. คุณสมัชญ ์  นวมเพ็ชร และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๕๑. คุณทองหล่อ  จันทร์แรม ๑๐๐  บาท 
๓๕๒. ด.ญ.ชญาณิน  เที่ยงอยู่ ๑๐๐  บาท 
๓๕๓. คุณกันติศา  จนัทร์แรม ๑๐๐  บาท 
๓๕๔. คุณเกรียงไกร  หล้าคําม ี ๑๐๐  บาท 
๓๕๕. คุณนิตยา  วิสทุธิธาดา ๑๐๐  บาท 
๓๕๖. คุณทวี  มณีจารุทรรศน์ ๑๐๐  บาท 
๓๕๗. คุณสุภาณี  มณีจารุทรรศน์ ๑๐๐  บาท 
๓๕๘. คุคุณกิรณา  มชัีย ๑๐๐  บาท 
๓๕๙. ภก.เจนณรงค์  นิธิวัชพงษ์ และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
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๓๖๐. คุณแมล่ออ  คณาญาติ ๑๐๐  บาท 
๓๖๑. คุณวรานี-คุณประจวบ  มะณีมาและครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๖๒. คุณขรรค์ชัย  พ่ึงพรและครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๖๓. คุณสิทธิพร  นาคบุตร- 
 คุณนงสรัชต์  ชลพรหมลักษณ์ ๑๐๐  บาท 
๓๖๔. คุณกานต์พิชชา  เทพหทัยและครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๖๕. คุณอ๊อด  คนราศีสิงห์ ๑๐๐  บาท 
๓๖๖. ช่างคู่  อู่พีมอเตอร์เซอร์วิส ๑๐๐  บาท 
๓๖๗. พญ.อาภา  สังขนุกิจ-คุณณญัพล- 
 ด.ญ.อาภิสญา  ปิยะนันทกุล ๑๐๐  บาท 
๓๖๘. Viva Vora ๑๐๐  บาท 
๓๖๙. คุณสี  ศรีลาจนัทร์ ๑๐๐  บาท 
๓๗๐. คุณบัวลอย  พวงรอด ๑๐๐  บาท 
๓๗๑. คุณกุลยา  สุวรรณวงศ์ ๑๐๐  บาท 
๓๗๒. มหาสรวิทย์-มหาสุรวิทย์  ดิษฐ์ทอง ๑๐๐  บาท 
๓๗๓. คุณต่อ-กิมลั้ง  ขันทอง ๑๐๐  บาท 
๓๗๔. คุณล้วน  ขันทอง ๑๐๐  บาท 
๓๗๕. คุณโศภิษฐ์  ทวิวรดิลก ๑๐๐  บาท 
๓๗๖. คุณ ทัตธนันท์  โชติอัครโรจน์ ๑๐๐  บาท 
๓๗๗. คุณนฤวรรณ  ศุขประสิทธ์ิ ๑๐๐  บาท 
๓๗๘. คุณพรรณพร  บุญยก ๑๐๐  บาท 
๓๗๙. ด.ญ.ธนธรณ  บุญยก ๑๐๐  บาท 
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๓๘๐. คุณยงยุทธ์  บุญยก ๑๐๐  บาท 
๓๘๑. คุณวัชรพันธ์  บัวผันและครอบรัว ๑๐๐  บาท 
๓๘๒. คุณชัยยศ ๑๐๐  บาท 
๓๘๓. นางกุหลาบ - นายชนะ สนิทพ่วง ๑๐๐  บาท 
๓๘๔. นายจักรี สนิทพ่วง ๑๐๐  บาท 
๓๘๕. นางบรรจง สนิทพ่วง ๑๐๐  บาท 
๓๘๖. ครอบครัวรอดเสถียร – แซ่หลิม ๑๐๐  บาท 
๓๘๗. นางนงนุช ว่องสกุล ๑๐๐  บาท 
๓๘๘. น.ส.ณัชฌรีย์ ว่องสกุล ๑๐๐  บาท 
๓๘๙. น.ส.ไพลิน แจง้โม้ ๑๐๐  บาท 
๓๙๐. นางมาริสา เย็นนัทท ี ๑๐๐  บาท 
๓๙๑. นางภควรรณ แสงนาค ๑๐๐  บาท 
๓๙๒. นางกฤตยา แสงอ่วม ๑๐๐  บาท 
๓๙๓. นางรัตนา สุขมี  และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๙๔. น.ส.รัตนาภรณ์  เดชฟุ้ง ๑๐๐  บาท 
๓๙๕. นางรัศมี  ชายป่า และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
๓๙๖. นายศุภกิจ ฐิตะพันธ์ุ ๑๐๐  บาท 
๓๙๗. นายศุกร์เลิศ แก้วรัตน์ ๑๐๐  บาท 
๓๙๘. พุทธพร  ภิญโญสวัสด์ิสกุล ๑๐๐  บาท 
๓๙๙. กีรติ ภิญโญสวัสด์ิสกุล ๑๐๐  บาท 
๔๐๐. สุศีล ภิญโญสวัสด์ิสกุล ๑๐๐  บาท 
๔๐๑. นางมาลัย คุ้มจุ้ย และครอบครัว ๑๐๐  บาท 
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๔๐๒. คุณธันย์ภัคนันท์ ศรีทรัพย์ ๑๐๐  บาท 
๔๐๓. คุณกันต์เสฏฐ์  พิสิฐโชติเดชา ๘๐  บาท 
๔๐๔. คุณมนทกานต์  ธนเดชากุล ๘๐  บาท 
๔๐๕. แม่ชีบัวริม  ทองทา ๖๐  บาท 
๔๐๖. แม่ชีเยาว์  โพธ์ิขํา ๖๐  บาท 
๔๐๗. คุณสุดาทิพย์  น้อนคง ๕๐  บาท 
๔๐๘. คุณสวาด์ิ   ดิษจ่อย ๕๐  บาท 
๔๐๙. คุณฐิตินันท์  ศรวิชัย ๕๐  บาท 
๔๑๐. คุณประคอง  สติภพ ๕๐  บาท 
๔๑๑. ด.ช.ศาศวัต  พันธ์ุศรี ๕๐  บาท 
๔๑๒. พราหมณ์แมว ๔๐  บาท 
๔๑๓. นางวิศัลยา พูพัฒนานุรักษ์ ๔๐  บาท 
๔๑๔. นางสุชีรา วิเศษโวหาร ๓๐  บาท 
๔๑๕. คุณมณ ี ๒๐  บาท 
๔๑๖. พราหมณ์บังอร ๒๐  บาท 
๔๑๗. คุณประดับ   ศรีธนู ๒๐  บาท 
๔๑๘. คุณสังวร   ศิร ิ ๒๐  บาท 
๔๑๙. น.ส.จุฑาวดี รอดสวัสด์ิ ๒๐  บาท 
๔๒๐. น.ส.สุธาวัลย์ ย้ิมน้อย ๒๐  บาท 
๔๒๑. นางอุดม สวนเอก ๒๐  บาท 
๔๒๒. นางวันเพ็ญ จักรักษา และครอบครัว ๒๐  บาท 
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อนุโมทนาบุญ 

ขอบุญบารมี กุศลความดี 

และความเป็นมหามงคลอันสูงสุดท้ังทางโลก 

และทางธรรม จงบังเกิดมีแก่ผู้บริจาคทรัพย์  

เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ 

“ธรรมะดีดีจากหลวงปู่” 

และผู้ที่กําลังเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกๆ ท่าน 
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