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อาตมาเคยปฏิบัติธรรมมา
มันมีทุกขหลายเรื่องหลายอยาง
แลวมาโดน
ประสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ถึงไดรูวาเวทนาเปนอยางนี้ สามารถตอสูกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนาได พระพุทธเจาจึงสอนเวทนา เปนของไมเที่ยงแทแนนอน เรียกวา
เจริญสติปฏฐานสี่ อาตมาตองทนทุกขทรมาน ๓ เรื่อง คือ
กรรมที่หนึ่ง ตกเหวที่แมสอด ทรมานอยางที่สุด รถตกลงในเหวไปคางอยูบน
ยอดยาง ลึกมาก กวาจะตะกายมาจากเหว แสนทนทุกขทรมานอยางที่สุด อยางที่เรา
ทุกขเวทนาจากการปวดเมื่อย ถึงกับน้ําตารวงเลย เราจึงไดรูวามีเวทนาจากการตกเหว
อาตมาปฏิบัติมาเปนเวลาแรมป จึงไดพบ เวรกรรมที่เราไดรูจากการปฏิบัติ กลาวคือ
เมื่อตอนที่อาตมาเปนเด็ก ตอนนั้นก็โตแลวจะเขากรุงเทพฯ อยูมัธยม ๓ จะขึ้น มัธยม
๔ อาตมาไปที่บานกลวย ซึ่งขึ้นกับอําเภอทาวุง มันมีตลิ่ง มีตนกอพง ปรากฏวามีคน
เมาเดินมา อาตมาตอนนั้นไมชอบคนเมา คนเมาเดินเซไปเซมา อาตมาเลยถีบลงตลิ่งไป
เลย กวาจะขึ้นมาไดกค็ ืนกับ ๑ วัน แลวอาตมาก็เดินเลยไป อาตมารูตอภายหลัง เมื่อ
ตอนที่แกหายเมาแลว แกก็ไปคุยตามวัดลําพระราม บอกวามีคนที่ไหนไมรูไปถีบแก
ขอใหมันไดรับเวรกรรมอยางที่มันถีบเรา ตาคนนั้นอายุ ราว ๗๐ ป เมื่อสมัยอาตมาเปน
เด็ก เราก็ไมรูวาเปนเวรกรรมประการใด แกลงเขา แลวอาตมาก็เคยขวางหัวเขา เรา
ก็รูไดจากกัมมัฏฐานทัง้ หมด ทําใหเรารูลวงหนาได อยางกฎแหงกรรมนี้ แนนอนที่สุด
บางแหงสอนไปสวรรคนิพพาน สอนที่จะพนทุกขกันไป ใหเอาแคกฎแหงกรรมนี้
กอน ใหเรารูเวรกรรม ที่จะไดใชหนี้กันไป เราจะไดไมปฏิเสธทุกขอหา ตอนที่อาตมาตก
เหวที่แมสอด กวาจะขึ้นมาได มีผา ติดตัวเพียงผืนเดียว อยางอื่นหายหมด พอขึ้นมาได
เพื่อนตายของแท

๑

เขาก็หาวาเราเปนคนบา คนที่หาหนอไมแถวนั้น ก็เอากอนหินขวางเรา หัวหูบวมหมด
มันหาวาบา อาตมาก็บอกวาเราเปนพระ มันก็บอกวา พระอะไรไมหมผาหมผอน พอ
เขาขวางเรา เราก็วิ่งเปนคนบาไป อันนี้ก็เปนเวรกรรมที่ฝงใจเราจนกระทั่งบัดนี้ จึง
ไดมาสอนเด็กวา อยาไปแกลงใครเขา อยาไปทําบาปทํากรรม แคเถียงพอ เถียงแม ยัง
เห็นทันตา กราวราว ตอพอแม กราวราวตอผูมีบุญคุณ
กรรมที่สอง ก็รถคว่ํา ๓ ครั้ง นี่เพราะรับจางตมเตา ทรมานทีส่ ุด ตองปวด
แสบปวดรอนตลอด ถูกน้ํารอนลวก ไฟลวก อันนี้เปนเวรกรรมที่เราไดรูจากกัมมัฏฐาน
ถาเราไมไดทํากัมมัฏฐาน ไมไดทนตอทุกขเวทนาแลว จะทนตอเวรกรรมไมไดเลย บาง
คนไมเขาใจเวทนา บอกวาไมเปนเรื่องเปนราว นั่งแลวปวดเมื่อยแลวก็เลิกกันไป ก็ไมรู
จริงวา ที่ปวดนั้นคืออะไร เราจะไปตอสูเวรกรรม เราจะรูไหมวา เวรกรรมจะมาซัดเรา
ในวันใด ฟาผาลงมาที่อาตมาผาผอนไหมหมดเลย แลวตองทนทุกขทรมานตั้ง ๖
เดือน หูก็ไมไดยิน ตองสื่อสารกันดวยการเขียนหนังสือ
กรรมที่สาม อีกคราวที่ทรมานอยางแสนสาหัส คือ คอหัก ที่เขาเฝอก ซึ่งคันก็คัน
และพอคอติดกันแลวจึงไดปวดกน จึงไดรูวาอะไรเปนอะไร วา กนกับประสาทเปนอัน
เดียวกัน อยาไปตีกนลูก ก็รูจักกัมมัฏฐาน และรูจักประสบการณของเราเอง อันนี้เปน
หลักสําคัญของผูปฏิบัติ ตัวปวดเมื่อย ตัวไมสบายใจ ไมสบายกาย นั้นเปนตัวหลัก
ความดี มันไมมีความสบายหรอก ความชั่วมันสบาย ไมปวดไมเมื่อย มันเปนความชัว่
โดยไมรูตัว ความดีตองลําบากทุกอยาง ตองทนทุกขทรมาน จึงจะไดดิบไดดี
อาตมาตองทนทุกขทรมานมามากมาย เราจึงไดรูวากัมมัฏฐาน ชวยเราไดเยอะ
อยางเชนทรมานแสนสาหัส ก็กลายเปนเรื่องเล็กไป ถึงคราวตายยังชวยใหเรารอดพน
จากอันตรายได แลวก็รูลวงหนาตั้ง ๖ เดือน วารถจะชน คอจะหัก สติที่เราไดสะสม
จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เอาไวในจิต มันไมมีตัวตนเหมือนอยางอัดเทป จิตนี้มันเล็ก
มันไมมีตวั ตน แตมันก็อัดเขาไป ทั้งดีทั้งชั่ว แลวมันก็หมุน พอหมุนไปถึงตอนชั่ว ตอน
นั้นไดรับกรรมแน พอหมุนตอไปอีกไปถึงตอนดี เราก็มีโชค มีทั้งสุข มีทั้งทุกข มีทั้ง
เพื่อนตายของแท

๒

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันหมุน เรียกวาวัฏฏะจักร คือ จิตของทานเองมันหมุน คือ
เราทําความดีวันนี้ พรุงนี้เราทําความชั่ว อีกวันหนึ่งอารมณดี อีกวันหนึ่งอารมณไมดี
จิตมันก็อัดไวเลยพอมันหมุนไปถึงอารมณชั่ว อารมณไมดี เราจะไดรับทุกขในวันนั้น
พอฉะนั้นการทํากัมมัฏฐานนั้น ครูสอบอารมณเขาจะไมบอกลวงหนา วานี่มัน
ญาณอะไร มันเปนอยางไร เขาจะไมบอก เพียงแตเขาถามอยูเฉยๆ พอบอกอาการ
สภาวะธรรมเกิด ครูอาจารยเขาก็รูแลวเราไดญาณอะไร ไดถึงตรงไหน ทั้งๆ ที่เรารูวา
ทําแลวไมไดเรื่องไดราว นั่นแหละมันไดเรื่องแลว แตไมรูวามันไดเรื่อง บางคนบอกวา
เดินจงกรมสบาย นั่งสบาย ไมมเี วทนา แสดงวาไมไดเรื่อง ไมไดอะไรเลย ถาเราทุกข
ปวดเมื่อยแสนสาหัส เราตองกําหนดไวใหได เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปมันจะไดแยกเวทนา
ออกไป สภาวะก็ได แลวอัดเขาไว จิตนั้นไมมีตัวตนทีจ่ ะคลํา ถาบอกวาจิตอยูที่หัวใจ
นั้น ที่ตางประเทศเขาเปลี่ยนหัวใจกัน แลวทําไมคนนีถ้ ึงไมเปนเหมือนคนนั้น มันเปน
แคอวัยวะ จิตมันไมมีตัวตน เปนอมตะ ไมตาย ถึงแมเราสละรางกายสังขาร ถึงแก
กรรมไปแลว สังขารทัง้ หลายก็ตองเสื่อมก็ตองเนา ไปตามสภาวะ แตจิตเนาไมได จิต
ไมตาย มันก็เดินทางตอไป จิตนี้อายุเปนหมื่นๆ ป เหมือนอยางเราเมื่อชาติกอนเรา
เคยเปนอะไร อยูที่ไหน จิตดวงนั้นแหละ แตมันมีกระแส ๑๒๑ อารมณ เราถึงไดรู ถา
หากวาจิตดวงไหนมันหมุนเขาไป พอเทปมันหมุนมา ถึงแมเราไมเราทําสมาธิ เราก็
ระลึกชาติได วาเราเคยไปที่ไหน เรามักจะฝนถึงเรื่องที่อยูในเทปอันนี้ มันบอกในฝน
ความฝนนี่ ไมใชเรื่องเหลวไหล แตที่ฝนมันเปนจิตเหลวไหล อารมณไมดี ธาตุทั้ง
๔ ขาดไป มันก็ฝนเหมือนกัน แตฝนที่ไมใชเรื่องจริง ที่ฝนเรื่องจริง คือมันออกมาจาก
เทป ทีม่ ันอัดไวในชาติกอนๆ ถาปฏิบัติถงึ ขั้นแลว เราจะรูหลายๆ อยาง อยางที่โยม
มาปฏิบัติ ๒ วันนี้ จะตองรูบาง อยางแรกก็คือ เวทนา ขั้นที่ ๒ คือจิตหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปตามสภาวะ มันจะไมคงที่ เชน นั่งคราวนี้ไดอยางนี้ พอนั่ง
คราวใหม ก็ไดอยางใหมอีกแลว มันหมุนเวียน ถาจิตเราจับไดกําหนดได มีสติครบ
และสภาวะจะเกิดขึ้น เราถึงจะจับไดวามันหมุนเวียนไมแนนอน เปนอนิจจังทุกขัง
เพื่อนตายของแท

๓

อนัตตา เวลาปวดมากใหอดทน กําหนดใหไดอยาไปเปลี่ยนอริยาบทนั้น ในคราว
อาตมาคอหักมันปวดกน ทรมานที่สุด แตอาตมามีสติครบ สติที่เรารวมไวมันจะออกมา
ชวยใหเราบรรเทา เรื่องเวทนา ใหมันแยกออกไป แลวเวทนานั้นก็หายไป มันมี
ประโยชนในตอนโนน แตการทําเราไมรูหรอก วาเราจะเกิดเวทนาที่เราจะเจ็บปวย จะ
เปนโรคอะไร โรครายหรือดี พระพุทธเจาทรงตรัสไววา คนเราเกิดมาตองแก แกแลวก็
ตองเจ็บ เปนธรรมดา แลวก็ตายพลัดพรากจากกัน เมื่อแกแลวตองเจ็บ แตจะเจ็บแบบ
ไหน แบบทรมานหรือเปนแบบอัมพาต มันไมเหมือนกัน ถาเราทําดี เรามีกัมมัฏฐานใน
ใจ แลวเรากําหนดจิตอยาใหอารมณเสีย เทานี้เอง ถาเราอารมณไมเสีย อารมณดี
เสมอตนเสมอปลาย จะไมเปนโรคราย ถาจะตายก็สบายมาก เราไดประสบมาแลว ที่
อาตมาตองสลบลงไป อาตมาไดที่เรียกวา คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย เราได
สองคนเพื่อนตายคือกัมมัฏฐาน สติสัมปชัญญะ เปนเพื่อนตายแนนอน ที่เรากําหนดนี่
เปนเพื่อนของเรา แตเราหารูไมวา เพื่อนเราอยูตรงไหน ไปเขาใจวาเปนคน เพื่อนผูหญิง
เพื่อนผูชาย เราไปเขาใจอยางนั้น ขอเท็จแลวไมใช ทีแ่ ทมันเปนเพื่อนประจําตัวเราติด
ตัวเราตัวไปติดตัวเรามา ลําบากอยางไรก็ตาม ก็สามารถจะชวยเราได
ตอนที่อาตมากลับมาจากยุโรป พอจะลงโบสถ ลุกขึ้นมาแตหัวชนฝาถึงกลับ
สลบไปเลย แลวนอนพับไป ไมมีใครรูเรื่องเลย สักพักตัวสติออกมาชวย กําหนดรูหนอ
เองโดยอัตโนมัติ และสติก็ดีขึ้น จึงคอยๆ ขยับตัวเขาหาขางฝา จับขางฝาไว แลวจึง
ลุกขึ้นมา เราจึงไดรูวา ความตายเปนอยางนี้แน วูบลงไปแลวไมรูสึก สังขารทั้งหลาย
มันก็แยกแยะออกไป อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม ตัวสตินี้ก็ออกมาทําใหเรา ใหใจหวิว
หายลงไป แลวทําใหเราตะกายจับขางฝาไว อันนีค้ ือตัวสัมปชัญญะ นี้คือเพื่อนแท
อาตมามองไมเห็นใครที่จะชวยเราได นอกจากกัมมัฏฐาน พอแมก็ชวยเราไมได ลูกก็
ชวยไมได ชวยใหยกหามเก็บของได แตใหชวยสวนตัวในชีวิตของเราเรื่องกฎแหงกรรม
นั้น พอแมหรือลูก ก็ชวยไมได เพราะฉะนัน้ กัมมัฏฐานจึงชวยเราไดเยอะเลย แตโยม
อยาเขาใจผิดวาเราทําไมเห็นไดอะไรมันแตปวดเมื่อย เห็นพูดกันอยางนี้กันหลายคน
เพื่อนตายของแท

๔

แตขอเท็จจริงนั้น ความเปนปวดเมื่อยนั้นเปนตัวชวยเรา ทําใหเรารูเห็นของจริงใน
ตัวเอง ชวยกันไมไดหรอก
ถาจะนั่งกัมมัฏฐานเอาไปใหคนนัน้ คนนี้ นั้นมันเปนไปไมได แตใหโดยการแผ
เมตตาได แผใหเขามีความสุข เหมือนเขามาบานเราเลี้ยงขาวเขาไปเวลาเดียว แตไม
สามารถจะไปเลี้ยงเขาไดทุกวัน ไมใชแผไปแลวเขาจะมีความสุขเหมือนเสมอไป ไมใช
อยางนั้น
ฉะนั้นการปฏิบัติกัมมัฏฐานมีประโยชนมาก ก็ขอใหทราบไววา เมื่อมีเวทนา มัน
จะหนักขึ้น แลวจะปวดทั่วรางกาย ทําอะไรมันตองปวด ถาไมปวดมันจะไมไดผล เมื่อ
คนเปนอัมพาต ถาจะหายตองปวด
อาตมานับวาโชคดีที่สุดแลว เพราะอายุ ๕๐ ปตองหมดอายุ กัมมัฏฐานบอกได
สติที่เรารวมไวบอกได บอกวาวันที่ ๑๔ ตุลา ทานตองมรณะภาพ และตองหมดอายุ แต
ทําไมอาตมารอดมาได เพราะอาตมาภาวนาตลอด ชวยใหตอรูป ตอนาม คือ ตัวเรา
ทุกคนมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป ก็คงเปนรูปธรรมดา เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ๔ อยางนี้ รวมกันเปนนาม และรูปก็ยังคงเปนรูป ก็คือ รูป
นาม ตอตรงนี้ ขันธ ๕ มี ๕ แลวก็ รูป นาม
รูป มันผันแปร กลับกลอกได แตสี่อยางนั้นผันแปรไมได ตัวนามนั้นเกิดเวทนา
ถาเราไมมีรูปนาม ก็ไมเกิดเวทนา ขันธ ๕ รูป นาม เปนอารมณ ก็มี รูป กับ นาม ตัว
นามก็จิตที่ประกอบไปดวย เวทนา สัญญา(คือความจํา) สังขาร(คือการปรุงแตง) รูป
เวทนา สัญญา สังขาร มันปรุงแตง คือนามนัน่ เอง คือจิต มันปรุงแตงใหเกิดนั่นเกิดนี่
เพราะฉะนั้น รวมไดวา รูป ก็ยังคงเปนรูป นาม ก็คงเปนนาม เวทนาเปนโดย
ธรรมชาติ ไมมีตัวตน แตมันเกิดขึ้นมาได ขันธ ๕ รูป นาม เปนอารมณ อารมณ คือ
จิต พออยูในอารมณแลวเรามีสติสัมปชัญญะ เวทนานั้นมันก็หายไป ตัวนามนั้นก็
บันทึกของดีไวในจิตใจ เรียกวาตอรูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ ตอไวในตัวเองโดยไมรู
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ในขณะปฏิบัติ ก็จะเกิดเวทนามากหรือนอย บางคนปวดแทบเปนแทบตาย แต
แลวมันก็หาย พอหายแลว ก็เจ็บปวยไข อาตมาถึงไดบอกใหโยมฟงวา
ไปวัดกระซิบเบาๆ ฟงเขาสอน
ชีวิตเราเกิดมาไมถาวร
อยามัวนอนหลงเลนไมเปนการ
ไฟสามกอง กองเผาเราเสมอ
อยาเลินเลนควรทําพระกัมมัฏฐาน
ไฟสามกอง คือ โลภะ โทสะ โมหะ เราเกิดมาไหนๆ ก็ตองตาย แตโปรดจําไว
จะตายเร็วหรือตายชา พอใกลจะตายมีญาติมิตร มาบอกใหเราระลึกถึงพระอรหันต ทุก
ราย ถาเราทํากัมมัฏฐานแลว เวทนาเรากําหนดได ไมตองมาบอกหนทางเราเลย เอา
พระมาตอนามก็เชนเดียวกัน เมื่อกอนไมมีโรงพยาบาล ตองตายกันที่บาน เมื่อตอนที่
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เกณฑพวกผูชายไปทําถนนที่เพชรบูรณ ที่บานอาตมาตาย
กัน ๔๐ คน เปนหมายกัน ๔๐ คน ไมไดกลับมาสักคน เปนไขมาเลเรีย ทานจอมพล
ป.พิบูลสงคราม จะยายเมืองหลวงไปอยูเพชรบูรณ แตเงินไมมีตองขอแรงชาวบาน ขุด
เปนบอหลา แลวนํามาถม ทานจอมพล ป.พิบูลสงคราม บอกวา ที่ยายเมืองหลวงไป
เพชรบูรณ เพราะมีเขาลอมรอบ จะเอาเมืองกําแพงเพชร เปนหนาดาน เมืองอยุธยา
เปนหนาดาน กรุงเทพฯ เปนเมืองทา ตอนนัน้ ทานบอกวา เปนทั้งเมืองหลวงและเมือง
ทา รถจะติดมาก (ตอนนั้นพลเมืองประเทศไทยมี ๑๘ ลานคน)
ขอใหมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติกัมมัฏฐาน ตองไดแนนอน ไมมากก็นอย อดทน
หนอย เพราะการอดทนเปนคุณสมบัติของนักตอสู ถาเราไมอดทนตอความลําบาก ตอ
ความเจ็บใจแลวไมตองไปทําอะไรแลว ไมไดอะไร ถาเราปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แลวจะเห็นไดชัดวาไมมีอะไรแนนอนตอชีวิตเลย
สติสัมปชัญญะ เปนเพื่อนตายไมมีผันแปรเปลี่ยนแปลง ถาเราทําไดโรคภัยไข
เจ็บก็จะหาย อาตมาตอนบวชใหมๆ ปวยทุกวันเปนลมทุกวัน ขึ้นศาลาวันพระที่วดั
พรหม หนามืดตลอด สามวันดี สีว่ ันไข ตอนนั้นยังไมไดเขากัมมัฏฐาน ยังไมรูเรื่องอะไร
เลย ก็เลยคิดวาคงจะอยูไมไดคงตองสึกเพราะสามวันดีสี่วันไขเปนลมทุกวัน ขาวก็ฉัน
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ไมไดตอนนัน้ ผอมมาก พอเจริญพระกัมมัฏฐานจึงไดรูวา ไดเคยฆาเปดฆาไกเปนเขงๆ
ยิงนกเปนฝูงๆ จึงตองมาเปนอยางนี้เพราะเราฆาสัตวตัดชีวิตมากมาย ฆาสัตวนี้อายุ
สั้นแตเราก็ไดกัมมัฏฐานชวยยังชีวิตเราอยูมาไดจนบัดนี้
ทุกคนจําไวหลายอยางหลายประการ กัมมัฏฐานชวยเราได เหมือนอยางคนใน
บริษัทเรานี้ มีคนดีบาง ไมดีบา งปะปนกันไป แลวก็แผเมตตาใหเดี๋ยวคนไมดีก็ออกไป
เอง คนไมดีมันจะรอนอยูไมไดจะหาเรื่องออกไปเอง โดยไมตองไปไลเขาออก แลวพอ
ออกไปแลวจะไประเหเรรอน ไมไดดีเหมือนอยูกับเรา กัมมัฏฐานเย็น แตคนมาอยูกับ
เรามันจะรอน นี่แหละกัมมัฏฐานมีประโยชนมาก และจะทําใหเราคิดงานไดดี ควรจะ
ยายตรงไหน ควรจะปรับปรุงตรงไหน สติปญ
 ญาในตัวเราเองมันจะเปนตัวบอกเราเอง
อยาไปฟงคนอื่นตัวเราเองดีที่สุด ใครจะมารูเทาตัวเราเอง ไปปรึกษาเขา มันก็ถูกของเขา
แตไมถูกของเรา
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