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อาตมาอาพาธวันนี้ไมสบายมาก
เมื่อวานนี้ไปบรรยายที่คายจิระประวัติ
นครสวรรค กําลังมีเวทนามาก หมอเขาไมใหไปหรอก โดยมกําหนดเสียใหได ปวด
หนอ ปวดหนอ เอาเวทนาฝากไวกอน ฝากไวกับเสาก็ไดนะ แลวก็ไปไดไมเปนไร
หรอก เอาเวทนาฝากเปนหรือยัง ปวดหนอ ปวดหนอเนี่ย ฝากไวแลวก็ไป ทําเปนไมรู
ไมชี้ ทําเปนไมปวย แยกเวทนาออกเปนสัดสวนแลวก็ฝากไวซะทํานองนี้ คงจะ
ไดนะ
ปวดหนอ ปวดหนอ หายปวดไหม ตั้งแตมานั่งที่นี่....(ปวดหนอ แต ไมหาย
หนอ เจาคะ) ยิ่งปวดหนักใชไหม ยิ่งหนักยิ่งกําหนดหนักเขาไป ตายก็ใหตายตอง
อยางนั้น เดี๋ยวปวดหนอ ปวดหนอ โอไมหาย เลิกหนอ เลิกหนอ อยางนั้นไหม...(ยัง
ไมถึงขั้นเจาคะ) ยังไมถงึ ขั้นเลิกหนอหรือ งั้นก็ไปไดซี ไปได...(เปลี่ยนหนอเจาคะ) ออ
เปลี่ยนหนอ เออมีเปลี่ยนหนอเหมือนกันเดี๋ยวปวดหนอ ปวดหนอ โอยทนไมไหวแลว
หนอ เปลี่ยน...หนอ เปลี่ยน...หนอ เปลี่ยน...หนอ งั้นเหรอ เอาก็พอไป พอไปได แต
อยาเปลี่ยนบอยนักนะ เดี๋ยวจะเคย ใหม ๆ นี้ได แตหนักเขาอยาเปลี่ยนบอย
นักนะ เดี๋ยวเคยชิน เปลี่ยนดี ทีแรกก็เปลี่ยน ๆ ไปกอน พอหนักเขาตายใหตาย
ไมตองเปลี่ยน ทีแรกเปลี่ยนได เพราะเราไมเคยนะ โยมนะ
อุปาทาน นี่เปนสมถะกอน ปวดหนอนี่เปนสมถะ ไมใชวิปสสนาจําไวใหได
ปวดหนอนี่ยึดบัญญัติเปนอารมณ เพราะวามีรูปมันจึงมีเวทนา วัตถุคือรูปนี่เกิด
สัมผัส เกิดสังขารปรุงแตง มันจึงปวด ปวดแลวกําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ ยิ่งปวด
หนัก ถาเราไมกําหนดเลยก็ไมปวดหรอก แตวิธีปฏิบตั ิตองกําหนดจะไดรูวา
เวทนามันเปนอยางไร นี่ตัวธรรมะอยูที่นี่ ตัวธรรมะอยูที่ทุกข ถาไมทุกขจะไมรู
อริยสัจ ๔ เอาลองดูซิ ถาปฏิบัติเกิดเวทนา-แลวเลิก โยมจะไมรูจักอริยสัจ ๔ รูแต
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ทุกขขางนอก ทุกขประจําไมรูเลยนะ รูแตทุกขจรนะ จําไว จะไมรูอริยสัจ ๔ ในภายใน
โยมจะรูอริยสัจ ๔ ภายนอก รูแตทุกขจรเขามาเทานั้นเอง
ทุกขประจํานี่สําคัญเอากอน ปวดหนอ ปวดหนอ นี่ทุกขประจํา ทุกขประ
จําเลยตองใหเห็นธรรมะ วา ปวดหนอ ปวดหนอ โอยจะตายเลย บางคนนั่งไปทําไป
เหลืออีก ๑๕ นาทีจะหนึ่งชั่วโมง หรืออีก ๕ นาทีจะถึง ๓๐ นาทีที่ตั้งใจไว จะตายเลย
ทุกครั้ง ทุกคนเปนอยางนี้แหละ ถานั่ง ๑ ชัว่ โมงจําไวเหลืออีก ๑๐ นาทีจะแย เราไม
ตองดูนาฬิกา พอมันจะแยเวทนามาเราจะทายไดเลยวาอีก ๑๐ นาทีถึงชั่วโมง ไมเกิน
แนนอน อยางต่ําก็ ๑๕ นาทีถึงชั่วโมงแน ลองดูเลยจะตายเลย เอาตายใหตาย ตายให
ตาย ปวดหนอ ปวดหนอ โอโฮมันทุกขอยางนี้เลย พิโธเอยกระดูกจะแตกแลว แลวที่
กนทั้งสองนีร่ อนฉี่เลย เหมือนหนามมาทางกน โอโฮมันปวดอยางนี้เองหนอ ปวดหนอ
ปวดหนอ กําหนดไป เปนไรเปนกัน พอใกลเหลือเวลาอีก ๕ นาทีถึง ๑ ชั่วโมงที่ตั้ง
สัจจะไวจะตายเลยนะลอดดู ลองดู ตองทนฝนใจ
ธรรมะตองฝนใจ
มิฉะนั้นถาดของแมนุชนาฎสุชาดาลอยเหนือน้ําทําไม
พระพุทธเจาทานก็ยังไมรูนะ วานี่เราฝกมาจากอาฬารดาบส อุทกดาบส ก็ยังไมสําเร็จ
ไดแคฌานสมาบัติมาตั้งแตอดีตชาติ
ทานไดฌานมาตั้งแตเปนพระเวสสันดรนะ
พระพุทธเจาของเรานี่ เจาชายสิทธัตถุไดฌานมาตั้งแตเปนพระเวสสันดรนะ ที่อยูใน
ปาหิมพานตจะไมเลาเรื่องพระเวสสันดรหรอกเดี๋ยววันนี้ไมจบรายการ ไดสําเร็จฌาน
มาพอเปนกุมารก็ลอยขึ้นไปบนตนหวา เห็นไหมละ สําเร็จมาตั้งแตชาติกอนแลว แต
ยังไมสําเร็จวาดับทุกขไดอยางไร ไมอยากจะมาเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ทํา
อยางไรเพราะยังไมพบ ยังไมพบทําอยางไร เลยทีนี้ก็ทนทุกขทรมาน ทุกขกิริยา ๖ ป
แลวทําใหเกิดเทพสังหรณ ทําใหปญจวัคคียหนีไปหมด ถาไมหนีไปไมสําเร็จจําไว อยู
เปนกลุมมาก ๆ ไมสําเร็จ ทําใหเกิดพิณ ๓ สายขึ้นมา ตึงจัด- หยอนจัดมัชฌิมาปฏิปทา ปานกลาง ในธรรมจักรนั้นเอง พระพุทธเจาคิดได กลับมาฉันอาหาร
ทําใหปญจวัคคียทั้งหาคิดวาเจาชายสิทธัตถะมักมาก หนีเลย ดีแลวอยากจะใหหนีไป
ตั้งนานแลว เลยพระองคก็อยูองคเดียว ก็เสวยพระกระยาหารของแมนุชนาฎสุชาดา
แมนุชนาฎสุชาดาเมื่อสมัยกอนยังไมมีพระพุทธเจา ก็ตองไปถือเทวดา ตองไปไหวตน
หมากรากไมกัน เหมือนบางคนที่ยังไหวอยูจนบัดนี้ ยังถือมาอยู ๒,๐๐๐ ปกวาแลว
ไปไหวตนไม แลวผาสวย ๆ นะไปหมตนไมกนั เดี๋ยวนี้คนยากจนไมให แหมไปหม
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ตนไมทําไมกัน “แกบน” เขาบอก ก็ดีอาตมาเห็นดวย เอาเถอะไมเปนไรหรอกแลวแต
อัธยาศัย เลยก็นางสุขาดาก็เห็นเทวดา บอกแหมมาบนบานศาลกลาวทุกครั้ง ไมเคย
เจอเทวดาเลย แหม เทวดาสวยมากเลยถวาย แหมเทวดาแนเลย ทุกครั้งกินไมหมด
ตองเอากลับบานทุกที แหมวันนี้ฉันซะหมดถาดเลย
แลวก็เจาชายสิทธัตถะจึงขออธิษฐานวา ธรรมะบทใดหนอที่จะสําเร็จมรรคผล
สัมโพธิญาณในกาลตอไปนี้ ขอใหถาดนี้เปนปริศนาออกมา ณ บัดนี้ วาแลวก็ลอยถาด
ออกไปเลย วิ่งขึ้นเหนือน้ําทันทีมที ี่ไหน มีแตลอยลองน้ํา นี่ขึ้นไปเลย ทําใหองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เจาชายสิทธัตถะของเรานั้นนึกถึง ตองฝนใจ ตองฝน
ใจ ถาไมฝน ไมสําเร็จ
คืนวันนั้นพระพุทธเจาก็อธิษฐานจิต ที่ศรีมหาโพธิ์ เอาหญากุสะมาขัดเปน
บัลลังก “ขาพเจายอมตายเลยถาไมสําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณ ในค่ําคืนวันนี้
ขาพเจายอมตาย” ไดธรรมะจากถาดที่ลอยขึ้นเหนือน้ํา ฝนใจเลย ตายใหตาย-ตาย
ใหตาย-ตายใหตาย สําเร็จเลย เลือดเนื้อเหือดแหงอยางไรก็ตาม ขาพเจายอมตายบน
หญาสุกะ ณ บัดนี้ ใชไหม เห็นดวยไหม ตองฝนใจนะโยมนะ ตองฝนใจ
ไปวัดกระซิบบอกเบา ๆ ฟงเขาสอน ชีวิตเราที่เกิดมาไมถาวร
อยามัวนอนหลงเลนไมเปนการ
ไฟสามกองกองเผาเราเสมอ
อยาเลินเลอควรทํากรรมฐาน
ไหน ๆ ชีวิตเราเกิดมาตองตาย
ทุกคน
ในเมื่อใกลตายญาติมิตรบอกใหคิดถึงอรหัง รูไดดีที่สุดคุณพระพุทธัง
เพราะกําลังเวทนาทุกขกลาเอย
นี่เราทํากรรมฐานนั้นเวทนามันสอนเรา มันแยกออกไป เวทนาแยกออกไป
เปนสัดสวนนะ ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ เวทนาแยกออกไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับ
ไป ปวดหนักเขา หนักเขาแตกเลย มันมีจุดแตกออกมานะโยมนะ แลวมันจะ
หายปวดทันที อยางนี้ทีแรกนี่ไมหายหรอก จะนั่งกีช่ ั่วโมง ทํามากี่ครั้งมันก็ตอ งมี
หลัก ๔ ประการ ไมใชวาเราสําเร็จแลวไดโสฬสญาณ คําวาสําเร็จวิปสสนาไมมี ทํา
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เรื่อย ๆ ไปเถอะ แตเราจะไปพูดกับเขาทุกคนไมไดนะ โอยดิฉันสําเร็จวิปสสนา สําเร็จ
กรรมฐาน เดี๋ยวเขาจะโตเอานะ บอกฉันเปนนักปฏิบัติธรรมะ แตยังไมสําเร็จ เทานี้
พูดเทานี้ เราก็บอกฉันเปนนักปฏิบตั ิธรรมะ แตก็เพิ่งเริ่มตน เราก็ตองออนนอมถอม
ตนไปอยางนี้
ทีนี้ใครจะทําถึงขั้นไหนก็ตาม ตองผานหลัก ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม ทุกคน
ตองมีเวทนาทุกคน แตมเี วทนาแลวเรากําหนดได ตั้งสติไวใหไดไมเปนอะไรเลย และ
เวลาเจ็บระทวยปวยไขจะไมเสียสติ จะไมเสียสติเลยนะ และเราทําวิปสสนานี่มนั มี
เวทนาหนักยิ่งกวากอนจะตาย เวลากอนจะตายมันจะหนักเหลือเกิน เราปวดมากก็
กําหนดเขาโยม กําหนดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดไป ตายใหตายนี่
เปนสมถะ ยึดบัญญัติเปนอารมณ ตองจําไวกอน พอกําหนดไป กําหนดไป
กําหนดไป แตกพับซา ซู ซา หายไปเลย เบาตัวเลย พอเบาตัวนั่นแหละคือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่แหละอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค แจงแกใจ
ทันที นี่คือเวทนา
นั่นแหละอริยสัจ ๔ มาเลยทุกข หาที่มาไดแลวคือ สมุทัย นิโรธแจงแกใจของ
ขาพเจาแลวซา เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นีเ่ ปนอริยสัจ ๔ นีต่ องฝนใจนะโยมนะ
ตองฝนใจกันหนอย ถาพอมีเวทนาเลิกเลย เวทนาเลิกเลย โยมจะไมพบธรรมะใน
อริยสัจ ๔ รูแตทุกขจรขางนอก คนมาดามาวา ทุกขอยางโนนทุกขอยางนี้ แตทุกข
ประจําไมรูนะ เกิดแกเจ็บตายนี่นะโยม เกิดเวทนา เกิดเสียอกเสียใจ ในตัวในขางใน
ไมรูจริงนะ ตองรูทุกขขา งใน นี่อริยสัจ ๔ มาแลว พอเวทนามันหายไปนะโยมนะ
อนิจจังไมเที่ยงเปนทุกขอยางนี้แหละหนอ มันไมเที่ยง มันเปนทุกข นี่แหละทุกขัง
ไดแกทุกขในอริยสัจ ๔ นะ เปนความจริงในอริยสัจ ๔ อนัตตา ปลอยใหสูญไป
เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ไมมีอะไรเหลืออยู ไมมีรูปไมมีนามแลวก็หายไป ตอนสุดทายนี้
คือนิพพานดับสนิท ไมติดขึ้นมาเปนเรื่องเล็กนะโยมนะ
หลวงพอวัดอัมพวันบอกใหฝนใจหนอย ฝนใจหนอยเพราะธรรมะตองฝนใจ
ถึงจะเห็นธรรมะเหมือนถาดลอยขึ้นเหนือน้ํานะโยมนะ ทานบอกใหฝนใจหนอย โอย
วันนี้ก็เหนื่อยมากนะ ทํางานมามาก็ฝนใจไมพอก็ได เอาไวฝนใจพรุงนีต้ อไปก็ได ทั้ง
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๒ อยางใหฝนใจหนอย เมื่อกอนอาตมานั่งอยางนี้ไมได ที่คอหักไปไมปวดเลยเห็น
ไหม คอหักไมปวดไมเจ็บ สบายมากเพราะเรารูเ วทนา สบายมากเลย
และที่พูดเมื่อวันกอนหายใจทางสะดือได พองหนอยุบหนอ หายใจไดนะ ถา
ใครไมเชื่อลองบิดคอหักดู ตองหายใจได แตตองฝกเสียกอนนะ เดี๋ยวไมฝกแลวคอหัก
ตายเลย ตายเลยนะ ตองฝกกอน หายใจทางสะดือไดจริง ๆ เขานิโรธนี่หายใจทาง
เสนโลหิต ถายอากาศได ไมงั้นอยูไมได อยูไมไดหรอก อยูตามเสนโลหิตนี่ อากาศ
ถายเทไดเลยนะ ถาออกซิเจน คารบอนไดออกไซดทั้งหมดรางการสังขารเรานี่
ทั้งหมดนะ มันไมไดถายทางทวารหนักอยางเดียวหรอก เราเขาใจวาถายออกชอง
เดียว ไมใชชองเดียว มันทุกเสนขุมขนเลยนะ ที่เราอยูได ทุกวันนี้นะ ดูในสติปฏฐาน
๔ ใหครบจะพบอยางแนนอน
โยมขอใหฝนใจตอไปนะจะ ถามันปวดเปนตายรายดีอยางไร กําหนดซะ พอ
กําหนดแลววิปสสนามาเลย แตกพรึบ มันก็ซาไป เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั่นแหละตัววิปสสนา เห็นชัดขึ้นมาแลว ขั้นแรกนี่ตองสมถะกอน เพราะฉะนั้น
เขาถึงเรียกวา สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานทางสายเอกสายเดียวเทานัน้
ที่จะพนทุกข และพบกฎแหงกรรม ถามโนมยิทธิ หรือเจริญอานาปานสติ ไมได
เจริญสติปฏฐาน ๔ จะไมพบกฎแหงกรรม และจะไมสามารถจะรูกรรมที่ตนทําไวอยาง
แนนอน
สติตัวเดียวนี้มันถอยหลังได รูครั้งอดีตชาติที่ผานมาไดเลย เพราะเราสงบแลว
สตินี่สําคัญมาก สัมปชัญญะรูตวั ได ถอยหลังไปไดเลย แตวิธีปฏิบัติตอ งปจจุบัน
ปจจุบัน อดีต ไมมารื้อฟน เรื่องของคนอื่นไมคิด กิจที่ชอบทํา อนาคตอยาจับมั่นคั้นให
มันตาย จะผิดหวังเสียใจตลอดชีวติ เอาปจจุบัน ปจจุบัน ปจจุบัน พอนั่งเขาหนอย เอ!
ที่บานเปนอยางไร ออเรือ่ งโนนเปนอยางนี้ เรื่องนี้เปนอยางนั้น เขาไมใหกําหนดอยาง
นั้น เอาแตปจจุบันที่เราจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมานี่ ก็สรุปไดวาสติตัวเดียวเทานั้นเปน
พฤติกรรมแสดงออกทางจิตใจของเรา ถาเราไมพอใจใคร มันออกทางใจเราแลวเปน
พฤติกรรม เปนตัวธรรมะ และทําใหใจเราไมสบายนะ แนนอนที่สุด แผเมตตาก็ไม
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ออกดวย หดหมดเลย หมดอาลัยตายอยาก ซังกะตายไปวันหนึ่งไมเกิดประโยชนใน
ชีวิตอยางแนนอน.........
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