
ออสเตรเลีย 
 

วันที่ ๑๙   พ.ย.  – ๑๒ ธ.ค.  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 
 

เพิรธ 
  
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
  

สนทนาธรรม 
  
ทานอาจารย  

พุทธสมาคมที่นี่ใครเปนคนริเริ่มครั้งแรก การตั้งขึ้นเบื้องตนมีความมุงหมายอะไรบาง  
  
๓. ผูถาม     

ต้ังพุทธสมาคมขึ้นเพื่อเปนที่พบปะของผูที่นับถือศาสนาพุทธ บางทีมาประชุมกัน และเพื่อ
เผยแพรพระศาสนา   มีทีอ่ยูของพระผูมาเผยแพรพระศาสนา   และหวังวาพระพุทธศาสนาจะตั้งรากฐาน
มั่นคงในเมืองเพิรธนี้  
  
ทานอาจารย  

ต้ังมากี่ปแลว มีสมาชิกที่พอใจสมัครมารวมดวยเทาไร  
  
๓. ผูถาม  

ต้ังมาไดแลว ๔ ป  มสีมาชิกไปๆ มาๆ   ในครั้งแรกอยากจะใหชาวพุทธบริษัทไดเขาใจ
ขนบธรรมเนียม   และวิธีปฏิบัติของศาสนาพุทธ   เพราะฉะนั้นพวกเราจึงรูสึกยินดีมาก เมื่อครั้งไดนิมนต
ขันติปาโลมาที่นี่  แลวตอจากนั้นก็ไดทานดอนมาอบรม  และเดี๋ยวนี้ก็ไดโอกาสอยางดีที่สุด ไดครูบา
อาจารยใหญ  คือทานอาจารยมาสอน  มาแนะนําใหรูจักขนบธรรมเนียมของศาสนาพุทธ จึงขอแสดง
ความขอบพระคุณอยางมาก 
  
ทานอาจารย  



การที่จะเปนสมาชิกในพุทธศาสนิกชนนั้น  ควรจะตั้งระเบียบไว   คือวาธรรมเนียมประเพณี เชน
วา คนใดที่จะเปนสมาชิกรวมกันก็ควรจะนิมนตพระมาเปนประธาน  และกลาวคําปฏิญาณตนวาเปนพุทธ
มามกะเปนชุดๆ เปนคราวๆ ไป  อันนี้เปนการดีมากระเบียบอันนี้มีอยู แตเวลานี้เราไมไดเอามาดวย  แต
จะทําใหโดยยอก็ได    อยางนอยท่ีสุดก็ใหมีการไหวพระในเมื่อมีการประชุมกันแตละครั้งละที หรือหากมี
ความสามารถ  ในวันสําคัญๆ  เชน  วันมาฆะบูชา วิสาขะบูชา เมื่อมาทําพิธีแลว  ก็มีการสมาทานศีล  
ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะพรอมๆ กัน  
  
๓. ผูถาม  

สมาชิกที่เปนคนไทยไมมี  และก็ประมาณไมไดวามีสมาชิกจํานวนเทาไร ถาหากเวลามคีรูบา
อาจารยมามีพระมา คนก็มามาก  คนสนใจ  แตบางคนก็อาจจะไมไดเปนสมาชิกก็ได ทราบขาวแลวก็
อยากจะมาฟง เพราะเขาสนใจในศาสนา  อยากจะฟงเทศนฟงธรรมก็มา ต้ังแตเปนสมาคมมา เวลาประชุม
กันก็โตกันไปโตกันมาตามภาษาของคนไมรู  เลยเกิดความเบื่อไมอยากมา  พูดมากทํานอย มันเปนอยางนี้
แหละครับ  
  
ทานอาจารย  

ในโอกาสที่อาตมาไดมาในครั้งนี้ ขอไดบอกกันใหรูทั่ววา อาตมามาเผยแพรพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ ถาใครสงสัยหรือขัดของในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาขอใหถามไดในเวลา ๒๐ 
นาฬิกา  หรือมีความประสงคอยากใหไปปาฐกถาแหงใดแหงหนึ่งก็ได  ในเมื่อพรอมเพรียงกันแลว 
อาตมายินดีไปใหทุกเมื่อ 
 คนเราเกิดมามีความปรารถนาอยางหนึ่ง  แตสิ่งนั้นก็ทําไมถึงสักที   สิ่งที่วานี้คือสุขที่แทจริง การ
ประกอบอาชีพทุกประเภทตองทุมเทลงทุนดวยทรัพยและกําลังกาย  ทั้งสติปญญาเพื่อตองการผลกําไร
ตอบแทน  แตถึงกระนั้นก็ดี  ที่ไดผลตอบแทนจะมีสักกี่เปอรเซ็นต  บางคนก็ขาดทุนจนสิ้นเนื้อประดาตัว 
กลุมใจจนผูกคอตายก็มีมิใชนอย  ที่รอดตัวมาไดก็พอซังกะตาย หรือท่ีวาดีก็มีไมพอไมอิ่มกันสักที คนเรา
ความอยากมนัทวมทนหาขอบเขตไมได ทานเปรียบความอยากเหมือนแมน้ํา ไหลไปทางต่ําไมมีหยุดเสีย
ที  
 พระพุทธเจารูเรื่องนี้ดีกวาคนทั้งหลายในโลก  ทานจึงเปนจอมปราชญของโลก  คือทานรูวา  
ความทยานอยากของคนในโลกนี้ไมพอสักที จึงเปนเหตุใหเกิดทุกข  ไมวาอยากในสิ่งใดทั้งหมด เมื่อได
สิ่งนั้นมาแลวแตความอยากยังไมหยุดจึงตองเปนทุกข  เมื่อจับตนเหตุแหงทุกขไดแลวไมตองไปมัว
แสวงหาสิ่งอื่นมาบําบัดทุกขใหเสียเวลา  เขาไปหยุดความทยานอยากแลวก็สิ้นเรื่อง  



 แตเปนการจําเปน มนุษยคนเราเกิดมาในโลกเปนหนี้บุญคุณของโลกอยู จึงจําเปนตองใชหนี้
บุญคุณของโลก  ดวยการทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต อยาไปทําความชั่วชาเติมใหเปนหนี้โลกอีกเลย เดี๋ยว
จะใชไมหมด ทํางานสิ่งใดใหเปนไปโดยความระมัดระวังอยาใหพลาดปราศจากสติ เราจาํเปนตองกิน
ตองใช  ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นก็ดวยเหตุนี้ ฉะนั้นจึงขอใหระมัดระวังเมื่อจะทําอะไรลงไป   เมื่อได
อยางนี้แลวจะมีแตความเจริญงอกงามไพบูลยสิ้นกาลนาน 
  
๓. ผูถาม  

เราจะตอสูกับความโลภทางวัตถุไดอยางไร ในการฝกอบรมเกี่ยวกับการภาวนาจึงจะเอาชนะได  
  
ทานอาจารย  

ความโลภมันมิใชอยูที่วัตถุแตอยูที่ใจ   คือ   ความอยาก   วัตถุมันจะมีมากสักเทาไร ก็แตความ
อยากมันไมพอ   มันก็ไมพออยูดีนั่นเอง  ทานใหพิจารณาเมื่อกายกบัใจอยูดวยกันคือไมตาย ตองหาไปกิน
ไปใชไป เมื่อตายแลวกายมันไมรูอะไรเลย   สลายเปน  ดิน น้ํา ลม ไฟ ไปหมด  แตใจเปนผูรับภาระกรรม
นั้นผูเดียว   เมื่อดีก็รับภาระเปนสุข  ทําชั่วก็รับภาระไปเปนทุกข   ยังไมสิ้นภพสิ้นชาติอยูตราบใด   ตอง
เสวยอยางนี้ร่ําไป  พิจารณาอยางนี้แลว  ถึงไมพนทุกขก็คอยเบาบางลงบาง  
  
๓.ผูถาม   

การหัดสติก็ยากเพราะเปนฆราวาส   แลววิธีที่จะหัดเบื้องตนคืออะไรครับ 
  
 ทานอาจารย  

ไมวาฆราวาสและนักบวชละ  มันยากดวยกันทั้งนั้น  แตวานักบวชถาผูต้ังใจก็มีเวลาที่จะทําได
ดีกวาฆราวาสหนอย  เรือ่งสตินี้เปนของจําเปนที่ทุกคนจะตองทํา  ไมวาจะยากหรืองายก็จําเปนตองทํา   
เหมือนกับเรามีรถ  มีเรอื  เราใชไมไดขับไมเปนมันก็ไมเปนประโยชนแกพวกเราซิ เหมือนกันนั่นแหละ 
สติเรามีอยูแตเราไมคุมสติใหอยูใตอํานาจของเรา  สตินั้นก็เหลวใชไมได แลวแตสตินั้นพาเราไปทําชั่ว ทํา
ผิด ทุจริตตางๆ  เราก็ไมรู   เลยกลายเปนผูมีสติฟนเฟอน   ตองคมุใหอยูในอํานาจของเรา  เราทําดี ทําชั่ว 
ทําผิด ทําถูก  ทําอะไรทั้งหมดใหรูตัวอยูเปนนิจ  เมื่อทําอยางนี้อยูเสมอจนเคยชินแลวจะรูสึกตัววา เมื่อ
ไมไดทําจะไมสบาย 
  

แสดงธรรมเทศนา 

 



 นาเห็นใจและนาเลื่อมใสมากกับชาวพุทธเมืองเพิรธ  ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไดพากันจับเปน
กอนเปนกลุมต้ังเปนพุทธสมาคมขึ้น โดยที่ไมมีใครเปนหัวหนาเลย  นับวามีศรัทธาแรงกลามาก เปนของ
หาไดยากยิ่ง  เพราะแตกอนแตไรมา   พุทธศาสนาไมเคยมีมาเลยในประเทศนี้  จึงเปนของแปลกมาก   
และเปนการพิสูจนขอเท็จจริงวา   โลกนี้เจริญรุดหนาไปไกลดวยสมัยวิทยาศาสตร   ซึ่งไมเคยมีสมัยใดๆ  
ในประวัติศาสตรจะเทียบเทาสมัยนี้   แตถึงกระนั้นก็ไมมีที่สิ้นสุด   ไมทราบจะรุดหนาไปถึงไหน  เมื่อพา
กันมาพิจารณาถึงขอนี้แลวก็ไดเห็นขอเท็จจริงวา   เราจะหมุนตามโลกไปไมมีขอบเขตเชนนี้หาหลักในใจ
ไมได    จึงยอนมายึดหลักพุทธศาสนาไวเปนที่พ่ึงของใจ 
 แทที่จริงความเจริญกาวหนาของโลกถึงจะเจริญเทาไร ๆ ก็เพียงแตดานวัตถุ วัตถุธาตุเปนรูปธรรม
มีอันจะตองแปรปรวนไปเปนธรรมดา  รูปธรรมถึงแมจะเจริญสักเทาไรไมเห็นคงทนถาวรไปไดสักอยาง
เดียว  แมพ้ืนแผนดินอันใหญหนาแนนที่เราอาศัยอยูนี้จะตองสลายไปในวันหนึ่งขางหนา   “ความเจริญก็
คือความเสื่อมนั่นเอง”    เอาวัตถุสิ่งของจากที่โนนมาบํารุงที่นี่  เอาสิ่งที่ไมมีในที่นี้ไปบํารุงในที่โนน คน
ที่โนนเห็นของใหมไมเคยมีก็เรียกวาเจริญ  ของที่โนนหมดสิ้นไปก็เรียกวาเสื่อม  ผูคนเกิดขึ้นมามาก
คนทํางานใชแรงไมทันกับเวลา  จําเปนตองหาเครื่องทุนแรงก็ไมได ผูไมไดทําไมคิดถึงเรื่องนี้ก็หาวานํา
ความเจริญมาใหแกปวงมนุษย   แทจริงผูเขาคิดทํา   เขาทําเพื่อชวยทุนแรงเพื่อใหไดของมากๆ ตางหาก   
หาคิดเปนความเจริญกาวหนาไม 
 ผูมีปญญาทั้งหลายเชน  พระพุทธเจาแลพระอริยสงฆ  เปนตน  ทานมองเห็นความเสื่อมวาเปน
ความเสื่อมตามความเปนจริง  สิ่งทั้งปวงหมดในโลกไมมีความเจริญมีแตความเสื่อมทั้งนั้น คนหลง
ตางหากเห็นวาเจริญจนตองพากันหมกมุนอยูในโลกตอไป   ถึงแมความเสื่อมโดยลําดับก็ตาม  แตทานผูมี
ปญญาก็ยังตองใชความเสือ่มนั้นใหเปนประโยชนในชั่วระยะที่ใชไดอยู     เชน กายของเรานี้มีความแก
โดยลําดับ   เมื่อใชไดยังไมแกชํารุดเกนิประมาณจนใชไมได ตองใชไปใหทําแตความดีโดยปราศจากโทษ   
เพ่ือประโยชนแกปวงชน  อันเปนเหตุใหตนเองไดรับความเบิกบานสุขกายสุขใจ และคนอื่นก็ไมไดรับ
ความเดือดรอนอีกดวย  
 ความเจริญทางดานภายในใจ    เปนสิ่งที่คนทั้งหลายปรารถนานัก   แตความเห็นผิดใจผิดนั้นทํา
ใหคนลืมตัว แมแตความสุขของใจก็ยังเรียกวาความสุขของกาย  คนเราตัวใจไมมีเสียอยางเดียวแลว จะมี
สมบัติลนฟาก็ไมมีประโยชนหาความสุขไมได   ที่วาสุขกายนั้นคนตายไมมีใจเสียอยางเดียวก็หาความสุข
ไมได  ทุกขก็ตรงกันขามเชนกัน   ถาใจไมมีเสียแลว   เชน   คนตายแลวใครทําอะไรก็ไมรู  ไฟเผาไหมทั้ง
ตัวจนหมดก็ไมมีเจ็บ 
 นี่แหละความเจริญดานจิตใจคือนามธรรม  อบรมใหเกิดปญญา เห็นรูปธรรมเปนของไมเที่ยงมี
อันจะตองดับไปเปนธรรมดา  เห็นไมมีสาระ แมของโลกทั้งหมดก็เชนนั้นเหมือนกัน เพียงแตเกิดขึ้น
มาแลวทนอยูชั่วครูหนึ่งขณะหนึ่ง   แลวก็ดับไป   เห็นไมมีสาระอะไรทั้งสิ้น จึงควรทําใหเจริญมากๆ    
แลวจะไดรับสุขนิรันดร 



  
๑.ผูถาม    

การภาวนาใหกําหนดลมหายใจและกําหนดเมตตาไปดวย   แรกๆ ก็จับลมหายใจสักครู   
ตอจากนั้นก็แผเมตตาใหครอบครัว   แลวแผเมตตาแกเพ่ือนมนุษยทั้งหลาย  พอแผเมตตาเสร็จแลวก็จับลม
หายใจอีก  ลมหายใจก็เริ่มละเอียดเขาๆ  รูสึกสงบมาก  บางคราวรูสึกวาลมหายใจหายไป  ไมรูสึกกายเลย  
พอถึงขั้นนั้นแลวไมทราบจะทําอยางไรตอไป  เกิดความกลัว  จับอะไรไมไดในขณะนั้น อยากจะเรียน
ถามทานอาจารยวา   ทําถึงขนาดนั้นแลวจะตองทําอยางไรตอไปจึงจะกาวหนา  
  
ทานอาจารย  

วิธีแผเมตตาเบื้องตนก็ถูกแลว  แตอยาไปเอาลมมาปน  เมตตาอยูเฉพาะเมตตา ถาไปนึกเอาลมมา
ปนมันจะเขวไปเสีย   เมื่อนึกเมตตาในครอบครัวจิตจะคอยสงบลงๆ จงนึกเมตตาแตอยางเดียว  จนใจสงบ
หายวาบเขาไปเปนเอกัคตารมณ  ผูไมเคยเปนพอเกิดขึ้นจะเกิดความกลัว  คือมันวางเลย  ไมมีเครื่องยึด
เหนี่ยว  จงอยากลัวยึดเอาความวางนั้นเปนอารมณ   ความวางจากกิเลสทั้งปวงเปนของดีแลว นั่นเปนของ
ดี  เมื่อใจไดที่พ่ึงก็สงบหนักแนนยิ่งขึ้น  นี้เปนวิธีพักผอนของใจ ดังอธิบายใหฟงแลวเมื่อตะกี้นี้ 
  
๑.ผูถาม   

เวลาภาวนากําหนดพุทโธ บางคราวก็กําหนดอาการ ๓๒ เมื่อกําหนดอาการ ๓๒ บางครั้งอาการ
หนึ่งปรากฏขึ้นมาชัดเลยแลวก็หายไป  บางทีกําหนดพุทโธ  อารมณพุทโธหายไปไมรูตัว ไมรูสึกตัวเลย 
พอต่ืนขึ้นมาใจก็จะไปจับพุทโธอีก  อารมรณเปนพุทโธอีก  ตอมารูสึกคลายนอนหลับไมทราบวาไปไหน  
เคยไดรับคําแนะนําวาใหรูสภาพของมัน  แตไมเขาใจขอความเมตตาทานอาจารย โปรดอธิบายดวยครับ 
  
ทานอาจารย  

ภาวนาพุทโธบางคนก็ชอบ  ถูกนิสัยถูกใจ   พอบริกรรมพุทโธ ๆใจรวมได ที่วามันหายไปนั้น
เรียกวาใจมันรวมได  มันจึงคอยวางพุทโธ  เขากับหลักที่วาถาภาวนา ถึงแมแตคําบริกรรมพุทโธก็หายไป   
เวลามาพิจารณาอาการ ๓๒  มันก็วางไดเหมือนกัน เปนการดีมาก ใชไดทั้งสองอยาง  เมื่อมันหายไปนั้น
คลายกับมันไมมีสติ ไมรูตัว เมื่อรูตัวขึ้นมาก็พิจารณาอยางเกา พิจารณาอยางนั้นอยูเรื่อยไป ใหชํานาญ
เสียกอนอยาพึ่งแกมันเลย  ตอเมื่อชํานาญแลวจะแกมันเอง    
  
๓. ผูถาม  



เวลานี้อายุ ๓๒ ป   สิ่งแวดลอมเปนแบบฝรั่งทั้งนั้น   เวลาเกิดก็เกิดในเมืองฝรั่ง  ไมมีพุทธศาสนา 
สังคมของฝรัง่ก็มีการบังคับหลายเรื่องจึงทําใหพวกเราเปนโรค  คือ โรคแหงความโลภ ความโกรธ  ความ
หลง  เดี๋ยวชอบอยางนั้นเดี๋ยวชอบอยางนี้   นานๆเขาก็อาจจะทําใหเกิดโรคประสาท เดี๋ยวน้ีก็คอยรูสึกตัว
วาใจเปนโรคแลว  จะแกไขกันไดอยางไร  ในเมื่อสิ่งแวดลอมเปนเชนนี้และเปนเวลานานมาแลว 
  
ทานอาจารย  

สิ่งแวดลอมของคนเรานั้นไมวาสังคมไหน   สังคมยุโรปก็ดี   สังคมเอเชียก็ดีเหมือนกันทุกชาติทุก
ภาษา  ประเพณีคนละอยางกันจะหยาบละเอียดมากนอยผิดกัน  เทานั้น เพราะเหตุนี้พระพุทธเจาเห็นโทษ
ของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น จึงปรารถนาที่จะใหมนุษย ชาวโลกพนเสียจากสิ่งแวดลอม คือกองทุกข  จึงได
บําเพ็ญพระโพธิญาณ   คอื   ปรารถนาเปนพระพุทธเจาจนกระทั่งตรัสรูเปนพระพุทธเจา  แลวจึงอุตสาห
เทศนาสั่งสอนใหมนุษยชาวโลกรูจักโทษ  เห็นโทษแลวระงับ คือปลอยวาง ถึงจะเปนระยะชั่วครูหนึ่งก็
ตาม  คือรูจักวิธีทอดธุระปลอยวางไมตองเอามากมายหรอก เอาขณะเดียวครูเดียว ในขณะที่เห็นโทษนั้น
ทิ้งเสียเลย จะรักษาแตใจไมใหสงสาย ทําความสงบอยูแตเฉพาะตน นี้เปนวิธีแกโรคทางใจ 
  
๓. ผูถาม           

เกิดตางประเทศและถือศาสนาคริสตมานาน ปจจุบันนี้ถือศาสนาพุทธเพราะเหตุวาศาสนาพุทธมี
เหตุผลมากกวาศาสนาคริสต แตถึงอยางไรก็ตามก็ยังคิดถึงศาสนาคริสตอยูดี เขาสอนวาวามพีระเจา   เมื่อ
เราไมนับถือพระเจาแลวเราจะไดรับผลไมดี เทียบศาสนาพุทธกับศาสนาคริสตแลวทําใหคิดถึงพระเยซู   
พระเยซูเปนผูเจริญอาจยังไมเปนพระพุทธเจา  เพราะยังมีโกรธอยู แตวาอยากทราบวาเรื่องศาสนาคริสต
จะตองมีอะไรไปยึดหรือเปลา  หรือเราควรจะเปลี่ยนหมดเลยไมควรไปเกี่ยวของ หรือวาบางสิ่งบางอยาง
ในศาสนาคริสตเราควรจะถือเหมือนเดมิ 
  
ทานอาจารย  

ศาสนาคริสตที่ถือกันมานั้น โดยถือวาพระเจาเปนผูอํานวยผลประโยชนทุกๆ อยาง ทุกๆ ประการ 
แตเราก็ยังไมเคยเห็นตัวของพระเจาสักทีมีแตชื่อพระเจา พระเยซูเปนผูแทนพระเจา พระเจาสั่งพระเยซู
อยางไรก็ไมทราบ    คนอื่นก็ไมรูดวย รูแตพระเยซู กอนพระเยซูก็มีหลายคน  ตนตอเหตุที่จะไดรับคํา
สอนบัญญัติ ๑๐ ประการก็คือ     โมเสส   แทที่จริงไมใชพระเจามาสอนโมเสส แตพระธรรมมาสอน
ตางหาก คือเขาไปทําความสงบอยางพวกเราทํากรรมฐานนี้แหละ  เมื่อจิตมันสงบแลวเกิดความรูขึ้นมา ถา
หากเรานั่งกรรมฐานเราอาจจะเปนไปได  ไมมีใครมาสอนบัญญัติ ๑๐ ประการแกโมเสส  มนัเกิดเองรูเอง



เพราะเขาถือพระเจาเลยวาพระเจาสอนมา  ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจาทานสอนวาธรรมะเปนเครื่อง
พร่ําสอนคือสอนคนเราใหละชั่วทําดี  สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกก็สอนใหรูจัก     
 ถาไมถือพระเจาจะเปนบาปไหม ใหมาภาวนาลองดูเสียกอน พอทําความสงบแลวอยาวาแตพระ
เจาเลย  แมแตพระพุทธเจาที่เรานับถือในพระพุทธศาสนาก็ไมมีในที่นั้น  ยังเหลือแตความสุขสงบอัน
เดียว ผูถือธรรมแทตองเปนอยางนี้  
  
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมดวย  
 

การภาวนาคือการอบรมใจใหพักไมใหคิดสงออกไปภายนอก คือหัดทําความสงบดังที่ไดอธิบาย
มาแลว   มีการพักผอนการงานของใจ  คือ การคิดนึกปรุงแตง แตวาการพักของใจที่จะใหพักงายๆ เปน
การลําบาก   เพราะเปนของเร็ว  ใจมีอาการเร็วท่ีสุดยากที่เราจะจับได   มันวิ่งไปหนาไปหลังจับไมทัน  จะ
บังคับเฉยๆ มันเปนการลําบาก เพราะฉะนั้นเราจึงหาจุดใดจุดหนึ่งใหใจไปพัก เชนจะภาวนาพุทโธ   ก็ให
ใจไปกําหนดอยูที่พุทโธหรือเราจะพิจารณาลมหายใจ เขา-ออก   ก็ใหไปรูสึกอยูที่ปลายจมูกลมหายใจ  
เขา-ออก   เอาสติไปคุมจิตใหอยูตรงนั้น   เวลามันอยูหรือไมอยูก็ใหรู มันหนีไปก็ดึงมันคืนมา ใหมันอยู
ในจุดเดียว เราตองหัดอยางนี้ เมื่อเราหัดนานๆหนักเขา มันจะคอยๆ ออน  คอยซาลง   คือไมว่ิงเร็ว  ชาเขา
จนกระทั่งเห็นจิตชัดในที่เดียว แมแตจุดที่เราภาวนามีความรูสึกอยู  เชน   ลมหายใจ  มันจะหายวับแลวไป
สงบเปนอันหนึ่งของมันตางหาก ลักษณะอยางนี้เรียกวาถึงธรรม  ถึงแมวาใครจะนับถือศาสนาพุทธ  
ศาสนาอิสลาม  ศาสนาครสิตก็ตาม   ถาหากถึงจุดนั้น เรียกวาถึงพระเจาดวยกันทั้งนั้น  เขาถึงกันหมดทุก
ศาสนา  ผูที่จะรูหลักของศาสนาใหมาหดัตรงนั้นกันเสียกอน จึงจะรูสึกดวยตนเอง 

(นั่งนานประมาณ ๒๐ นาที) 
  

วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  เวลาค่ํา 
  

แสดงธรรมเทศนา 
  
 ศาสนาเปนของดีแตผูสอนเขาใจผิด สอนผิดๆ ถูกๆ   เลยทําใหคนเขาใจผิดไปตาม  และทําใหคน
ไมอยากปฏิบัติตาม  ดังไดอธิบายแลวในมรรควิถีซึง่เปนขอปฏิบัติอันไมเลวเลย  ถาปฏิบัติถูกตามนั้น   
เพราะอางหลักคําสอนของพระพุทธเจา   ชี้ใหเห็นอยางงายๆ แลวก็ปฏิบัติไดทุกคนดวย 

พุทธศาสนาเปนของดีมีเหตุผลเพียงพอควรแกปญญาชนจะพิสูจนได    เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงตั้ง
มานานได ๒๕๒๐ กวาปมาแลว  แตเปนที่นาเสียดาย  ผูสอนเขาใจผิดเลยสอนผิด ๆ ถูก ๆ เชนสอน



กรรมฐานกลัวจะเปนบา คนที่ไมเขาใจก็กลัวไมอยากปฏิบัติ  แทจริงพุทธศาสนาสอนคนบาอยูแลวให
กลับเปนคนดี คนที่เลวๆ อยูนั้นกลับเปนปราชญขึ้นมาได  เชนพระองคุลีมาลเที่ยวอาละวาดผูคนตายไป
ต้ังพันแลว  ไมมีใครกลาไปปราบไดเลยพระพุทธเจากลาปราบโดยปราศจากอาวุธใดๆ ทั้งสิ้นใหกลับเปน
คนดีมาบวชในศาสนาของพระองค ไดเปนตัวอยางพุทธศาสนาสอนคนบาอยูแลว  คือ บาในกามคุณหา 
บากิเลส จนลืมตัวหลงทําความชั่วตางๆนานา  พวกเหลานี้เห็นผิดเปนถูกบาทั้งนั้น พุทธศาสนาสอนให
รูตัวมีสติระวังสังวรทําสิ่งที่เปนประโยชนอยาใหเกดิโทษ มันจะเปนบาไดอยางไร 
 วันนี้จะอธิบายหลักธรรมใหญๆ ของพุทธศาสนาสักสามขอไวเปนเครื่องพิจารณาตอไป 

ขอ ๑ . ใหละความชั่วท้ังหมด 
ขอ ๒. ใหประกอบแตความดีที่เปนประโยชนแกตนและคนอื่น 
ขอ ๓ . ใหชาํระใจของตนใหบริสุทธิ์ผองแผว 

  
 คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแมในอดีต ในอนาคต ก็รวมลงมา ๓ ขอเทานี้เมื่อเราปฏิบัติให
ถูกตองตามนี้แลว ไดชื่อวาปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจาทุกๆ พระองค ไมตองไปคอยใหพระศรีอาริยะ
เมตไตร หรือองคไหนๆ มาเกิดแลวจึงจะปฏิบัติตาม 
 ธรรม ๓ ขอกลาวโดยปริยัติคือ ละชั่วดวยกาย วาจา และใจ และประกอบความดีดวย กาย วาจา ใจ 
มิใชละชั่วแลวอยูเฉย ๆ  แลวก็อยูอยางนั้นไมได  ไมทําอยางใดก็อยางหนึ่ง หรืออาจทําชั่วอีกก็ได ฉะนั้น
จึงสอนใหทําใจใหบริสุทธิ์ผุดผองเพ่ือใจจะไดไมกลับมาทําชั่วอีกตอไป  
 ถาโดยทางปฏิบัติแลว ตองทําใจใหบริสุทธิ์ผองแผวปราศจากอกุศลบาปธรรมทั้งหมดเสียกอนจึง
จะละบาปทั้งปวงได เพราะใจเปนผูสั่งงานให กาย วาจา กระทํา ใจเปนผูงดเวนบาปทั้งปวงแลว กาย วาจา 
ก็งดเวนดวยกัน  คนเราที่มีการเคลื่อนไหว กาย วาจา อยูนี้ เพราะใจจึงเคลื่อนไหวได ถาใจไมมีเสียอยาง
เดียว (คือคนตายแลว) กาย วาจา อันนี้ก็เคลื่อนไมได 
  
สนทนาธรรม 
  
๓. ผูถาม  

ในสมัยนี้มีการทํารายผูคนและสิ่งของอยูมาก  จะแกไขไดอยางไร หรือวาจะแกไขโดยการปฏิบัติ
ไดอยางไร เชนในเมืองเพิรธมีการฆาสตัว ลักขโมย โดยใชปนยิงกัน อะไรตออะไรก็มีอยูมาก  ที่อื่นใน
ออสเตรเลียกม็ีอยูมากเชนเดียวกัน จะแกไขไดอยางไร 
  
ทานอาจารย  



ก็เรื่องอยางนี้เอง  เรื่องความเสื่อมโทรมของศีลธรรมมีมากขึ้น  ฉะนั้นจึงจําเปนตองเอาพุทธ
ศาสนามาใช เพ่ือระงับความเลวรายโหดเหี้ยมของมนุษย  ยิ่งวิชาฝายโลกฝายวัตถุเจริญกาวหนาขึ้นเทาไร 
ศีลธรรมก็ยิ่งเสื่อมไป เพระฉะนั้นจึงพากันมาหวนระลึกถึงศีลธรรมเอามาปฏิบัติ ความเจริญกาวหนาของ
โลกมิใชจะนําความสุขเจริญมาใหถายเดยีวก็หาไม พรอมกันนั้นก็นําความเดือดรอนมาใหอีก    สวนพุทธ
ศาสนาคําสอนของพระพุทธเจานั้น   ยิ่งเจริญเทาไรยิ่งนําความสุขมาให   โลกมันเจริญขึ้นดังที่วามาแลว   
เครื่องประหารกันนับไมถวน  พอผิดอกผิดใจเกลียดโกรธกันก็ทํารายซึ่งกันและกัน การทํารายซึ่งกันและ
กันยิ่งจะเพิ่มทวีความเดือดรอนขึ้นทุกที  สวนหลักพระพุทธศาสนาใหงดเวนเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ทั้งหมดไมเลือกหนา   ไมวาผูใหญแลเด็ก  คนจนคนมี  แมแตถือศาสนาอื่นใดก็ตาม  เมื่อคนทั้งโลกทํา
ตามโดยนัยนี้แลว  ลองคิดดูซิวาจะไดความสุขหรือไม 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมกันอบรมธรรมนําดวย 
  
 การภาวนาเปนการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอยางรวบรัด คือไมตองมีการสมาทานศีล และ
ไมตองสวดมนตไหวพระกอน  เรานั่งภาวนาสํารวมใจใหใจสงบเลยทีเดียวการไหวพระก็ดี  รักษาศีลก็ดี
หมายความถึงการทําใจใหสงบนั่นเอง   แตวาเมื่อเรายังไมทันทําภาวนาตามปรกติเราก็ควรจะมีพิธี  คือ
การไหวพระ  การสมาทานศีลใหเปนลําดับไป  วิธีภาวนานั้นเรารวบรัดเขาไปเลย เมื่อภาวนาถึงแลว  ศีล  
สมาธิ ปญญา  มันรวมอยูในที่เดียวและอยาไปถือวามันมารวมในที่เดียวแลวจะไมตองทําอะไรทั้งหมด  
อยางนั้นก็ไมถูกเพราะศาสนาเหมือนกับตนไม มีทั้งเปลือก  มีทั้งกระพี้  มีทั้งแกน  เราจะไปเอาเลยทีเดียว
ก็ไมได มันจะตองถากเปลือก ถากกระพี้มันจึงจะเขาถึงแกน เหตุนั้นพิธีตางๆ  จึงจําเปนตองกระทํา เราทํา
ปญญาใหเกิดขึ้นไมได เราไดแตเพียงแคสมาธิ แลศีล แตเมื่อสมาธเิราก็ทําไมได ก็ขอใหไดแตเพียงแคศีล
ก็เอา หากปญญา แลสมาธิ หรือศีลก็ไมไดเสียแลว  มันหมดหนทาง เปนคนวางจากศีลธรรม  จะไดชื่อวา
เปนพุทธมามกะไดอยางไร 

  
(นั่งภาวนาประมาณ ๒๐ นาที) 

 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เวลาบาย  

  
สนทนาธรรม 

  
๑. ผูถาม   



เวลานั่งภาวนาแลวงวงนอนเพราะนั่งทํางานตลอดวัน เลยตองตั้งใจดีๆ ในการทําภาวนา ถึงแมตา
จะหลับจนไดแตใจก็จดจอกับพุทโธ จนรูสึกวาจิตวางไมมีอะไร ตอจากนั้นมีความรูสึกขึน้มาอยางหนึ่ง 
คือมีความรูสกึเฉพาะของมันตางหาก  ไมรูวาจะเปนอะไร กอนที่จะเปนมีความรูสึกคลายมอีาการเคลื่อน 
แรกๆ คิดวาเปนความคิด   แตมันก็ไมใชเปนความคิด เพราะคิดอะไรไมออก  ตอมาใจประหวัดไปคิดถึง
นองสาววากําลังทําอะไรอยู  ก็ไดยินเสียงขึ้นมาทันที  ดังนั้นจึงอยากจะกราบเรียนถามวา   เวลาที่มี
ความรูสึกวาจิตมันเคลื่อนแลวคิดอะไรไมออกนั้น  ควรจะพิจารณาอะไร  
  
ทานอาจารย  

สภาพนั้นใชไมได สภาพนั้นเรียกวาจิตจะเขาถึงอัปนา จิตอันนั้นมีอาการ แตมันไมสามารถที่จะ
รับรูสิ่งอื่นได  แสดงวาจิตนั้นมีอาการเฉพาะของมัน แตมันไมสามารถที่จะสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ภายนอกได จิตอันนี้ยังเหลือแตจิตแทๆจิตอัปนาใชการไมได  เราตอสูความงวงหรือตอสูความวุนวาย
อะไรตางๆ ทุกอยาง เราหัดแบบนี้เพ่ือเอาชนะเรื่องทั้งหลาย อุปสรรคทั้งหลายเหลานั้นเมื่อเราเอาชนะแลว 
เราก็ไปพักเพื่อความสุขสบายตอไป ถาไมเชนนั้นแลว เราก็ไมหมดเรื่องทุกข นี่เรียกวาตอสูเพ่ือเอาชนะ 
ชนะแบบนี้ไดขั้นนั้นเสียกอน แตวาชนะขั้นนี้แลวยังไมใชชนะขั้นเด็ดขาด เปนชนะชั่วครั้งชั่วคราว ที่จะ
ใหเด็ดขาดตองออกมาตอสูกันในอุปจารสมาธิ พิจารณากันทั้งภายนอกและภายในเห็นอยูทุกอยางจึงจะ
เด็ดขาด 
  
๓. ผูถาม  

ศาสนาพุทธใหสอนตนเองเสียกอน  อยากทราบวาคําสอนของพระพุทธเจาจะซึมซาบเขาไปใน
ประเทศไทยไดอยางไร  ในเมื่อเราทํากบัตัวเอง 
 
ทานอาจารย   

เรื่องนี้ถึงศาสนาไหนก็ตาม มันก็ตองสอนตนเองกอนเหมือนกันไมวาศาสนาใด ตนเองรูตนเอง
เขาใจ จึงจะเผยแพรไปในที่อื่น ๆ ได แตวาศาสนาพุทธนั้นยังมีพิเศษอยูอยางหนึ่งกอนที่จะสอนคนอื่นนั้น
ตนเองตองทําได แลวจึงสอนคนอื่นใหทําตามตนเองเห็นความดีแลวจึงสอนคนอื่นใหดีตาม ตนเองทํา
บริสุทธิ์ไดแลวจึงสอนคนอื่นใหทําความบริสุทธิ์ตาม หากคนอื่นจะทําตามหรือไมทําตามตนเองก็ไม
เสียหาย  หากคนอื่นทําตามเขาก็ดีดวย เราก็ดีดวย เรื่องพุทธศาสนามีคติอยางนี้ สอนอยางนี้ 
  
๓. ผูถาม    



ความบริสุทธิ์นั้นหมายความวาอะไร ที่สอนวาตองทําจิตใจใหบริสุทธิ์นั้น การทําความบริสุทธิ์
คืออะไร จะตองทําอยางไร 
 
ทานอาจารย   

ความบริสุทธิ์นั้นหมายความวา สะอาด ขาว ดี ไมมีราคี สวนวาตองทําใจใหบริสุทธิ์นั้น คือทําใจ
ใหสะอาดปราศจากกิเลสทั้งหลาย มี โลภ โกรธ หลง เปนตน 
  
๓. ผูถาม   

พุทธศาสนิกชนในโลกมีประมาณเทาใด 
  
ทานอาจารย    

ไมทราบเหมือนกัน 
  
๓. ผูถาม  

ศาสนาพุทธมีอยูในประเทศอะไรบาง 
 
ทานอาจารย    

ที่ทราบก็มี  ประเทศไทย พมา ลังกา ลาว เวียดนาม เขมร ญี่ปุน จีน แตประเทศทั้งหลายเหลานั้น
ถือพุทธศาสนาก็อาจจะมีแตกตางกันไปบางคือเครงครัดหยอนยานตางกัน ไมสม่ํา 
เสมอกัน   
  
๓. ผูถาม    

ผมนับถือศาสนาคริสต มีความเขาใจวาใครกแ็ลวแตเมื่อปฏิบัติศาสนาและเขาถึงศาสนาไดอยาง
ลึกซึ้งก็เขาถึงศาสนาทั้งหมด จะเปนความคิดที่ถูกตองหรือเปลา 
  
ทานอาจารย   

ศาสนาทุกศาสนามีจุดหมายอันเดียวกัน  คือตองการใหคนละชั่วทําดีเหมือน ๆ กันหมดทุกศาสนา  
แตวิธีหรือลัทธิที่จะสอนใหคนละชั่วทําดีนั้นมีวิธีตางๆ กัน แลวแตหัวหนาผูจะอบรมและสั่งสอน  ถาหาก
ถึงหลักคือละชั่วและทําดีไดแลว  ถูกหมดทุกศาสนา  ศาสนาคริสตมีคนนับถือมากในโลกมากกวาทุก
ศาสนา  เพราะศาสนามีอิทธิพลทางดานเงินทองมากมาย คนเราถาหากวามีสิง่ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนเครื่อง



อุดหนุนหรือสนับสนุน  เชน  ปจจัย ไดแก เงินทอง คนก็ชอบใจ นับถือกันไดงาย นอกจากนั้นอีกทาง
ศาสนาคริสตใครจะทําดีทําชั่ว พระเจาเปนผูรับทั้งหมด  เหตุนั้นคนทั้งหลายจึงชอบคือทําตามความชอบ
ใจแลวใหพระเจาชวยดวย สวนทางศาสนาพุทธนั้น ทําดีไดดีดวยตนเอง ทําชั่วไดชั่วดวยตนเอง และก็ให
เห็นดวยใจของตน และมีอิสระในการกระทํา ไมตองอยูในบังคับบัญชาของใคร ผูที่ศึกษาไมเขาใจและไม
รูถึงหลักของพระพุทธศาสนาแลว จึงถือศาสนาพุทธไมคอยมั่นคง 
  
๓. ผูถาม   

ไมเห็นดวยท่ีทานอาจารยพูดถึงเรื่องศาสนาคริสต ไมใชวาเขาจะปลอยภาระตางๆ เปนของพระ
เจา เราตองรบัภาระเองถึงความดีความชั่ว  และเราจะตองปฏิบัติ พระเจาจึงจะชวยเราได ถาหากเราไม
รับผิดชอบในการกระทําของเรา พระเจาก็ไมสามารถจะชวยได มติของเราเปนอยางนั้น ไมใชทุกสิ่งทุก
อยางจะทิ้งใหพระเจา 
  
ทานอาจารย   

ถาอยางนั้นก็เขากับหลักพุทธศาสนา มันก็พ่ึงตนเองดีๆ นั้นแหละ จะถือพุทธหรือถือครสิตก็
เทากัน 
 
๓. ผูถาม    

ศาสนาคริสตกับศาสนาพุทธตางกันตรงที่ศาสนาคริสตลางบาปได   และตนเองไมสามารถที่จะ
พ่ึงตนเองได จะตองพ่ึงพระเจาในการลางบาป 
  
ทานอาจารย   

ลางบาปแลวมันหมดหรือไม อยางเราไปฆาคนโทษถึงประหารชีวิต ใหพระเจาชวยลางบาป โทษ
มันจะหมดหรือ 
  
๓. ผูถาม   

ลางบาปนี้โทษอาจจะหมดได  เมื่อเราตัง้ใจลางบาปจริงๆ และจะงดเวนไมทําบาปอีกตอไป   แต
บาปในการกระทํายังตองไดรับอยู  
  
ทานอาจารย    



ถาหากวาลางบาปเกาไมได ก็ลางบาปใหมคือไมทํามันก็เหมือนกับศาสานาพุทธละซี ศาสนาพุทธ
งดเวนจะไมทําบาปอีกตอไปมันก็อันเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นจําเปนจะใหพระเจาลางทําไม  ตัวเองลางก็
หมดอยูแลว จิตเราสกปรกเราก็ลางนะซี ถาหากจิตเราไมสกปรกจะลางทําไม 
  
๓. ผูถาม   

บาปที่สกปรกที่สุด  คือบาปที่ถือวาตัวเปนใหญ  เวลาทําชั่วกับคนอื่นรูสึกตัววามันไมดีดวยเหตุที่
ถือตัววาเปนใหญจึงไมสามารถจะไปขออภัยกับเขาได และไมยอมรับวาตนเปนคนผิด   อยากทราบวาการ
ถือตัวเปนใหญมันผิดเหมือนหลักของศาสนาพุทธหรือเปลา 
  
ทานอาจารย    

ผิดเหมือนๆกัน  พุทธศาสนายังสอนวา การถือวาตนเปนใหญกวาเขาตนเลวกวาเขา หรือตนเสมอ
เขา  ไมดีทั้งนั้น 
  
๓. ผูถาม   

เพราะเหตุการณถือตัวจึงไมยอมรับวาตนเองทําไมดี ไมรับผิดชอบและไมยอมขออภัยกับคนอื่นที่
ตนทําผิด มันจึงเกิดเรื่อง ถาหากเราจะระงับเรื่องนี้ทางศาสนาพุทธมีวิธีแกไขอยางไร 
  
ทานอาจารย    

เรื่องทําชั่วทําผิดใหแกคนอื่น  นับตั้งแตบุคคลตลอดถึงหมูคณะและประเทศชาติ ถาหากเรารูเรื่อง
วาเราทําดวยกองกิเลสดวยทิฏฐิมานะก็ตาม เมื่อผิดแลวและเห็นโทษในความผิดนั้นๆ   ในการที่เราเห็น
โทษนี่แหละ   หากวาเรายอมสละเพราะเห็นโทษอันนั้นวาเปนของไมดี  มันมีอยูในใจของตนแลวจึงจะ
ไปยอมสละ    คือไปขอโทษเขาได   ถาหากเห็นโทษแตไมยอมสละในการถือตัววาตัวดีเดน ตัวเกงกวาเขา 
โทษอันนั้นก็ไมสามารถหายได จึงไมมีหนทางที่จะระงับได เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงสอนใหเห็นโทษของ
ตนแลวพยายามละโทษอันนั้น โทษอันนั้นจึงจะหาย  ทานอุปมาเปรียบเหมือนดังกับพระจันทรเมื่อเมฆ
หมอกปกคลุม แสงสวางก็มิดหายไป หากวาเรารูโทษแลว  ไปขอขมาโทษ  ก็เหมือนกับเมฆหมอกนั้น
เลื่อนไหลไปจากพระจันทร แสงสวางกแ็จมจาขึ้นมาตามเดิม ถาไมเชื่อก็ลองทาํดูโดยเฉพาะบุคคล  เพื่อน
มิตรของเรา หากวาเราไดทําผิดแลวทีหลังรูตัว ไปพูดความจริงขอโทษเขาแลว    ก็กลับจะเปนความดียิ่ง
กวาเกาเสียดวยซ้ํา   เพราะเห็นใจซึ่งกันและกัน บาปในทางพุทธศาสนาตองลางดวยวิธีนี้ จึงจะเปนอันวา
ลางแท  หากวาคนนั้นเขาไมยอมรับหรือไมยอมใหอภัย ก็หมายความวายังลางไมหมด  ถาหากเขายอมรับ
อภัยกลับดีกันได นั้นแหละเรียกวาลางบาปอยางแทจริง 



  
๓. ผูถาม   

ไดเคยผานมาแลวในชีวิตของดิฉันคือ  บางทีอาจจะทําผิดกับผูอื่นที่ไมใชคนรูจักหรือไมไดเปน
เพ่ือน พอรูสกึตัวแลวไปขออภัยกับคนนั้น เลยกลับเปนเพื่อนสนิทกันทีหลัง  ดังนั้นจึงเห็นวาทางนี้ทาง
เดียวท่ีจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาสามัคคีกัน 
  
ทานอาจารย    

ก็อยางนั้น นี่แหละวิธีลางบาป ศาสนาพุทธจึงครอบหมดเลย ไมตองใหพระเจาลางเราลางดวย
ตนเอง ไมตองใชพระเจาอีกตอไป เราใชเราเองก็หมดเรื่อง 
  
๓. ผูถาม    

ไปขออภัยเพราะเหตุวานับถือพระเยซู คิดถึงพระเยซูจึงเปนเหตุทําใหมีกําลังใจทําได  ถาหากไม
ระลึกถึงพระเยซูก็ไมสามารถที่จะทําได เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่เขาจะตองไปลางบาป ไปบอกกับพระ
เยซูในสิ่งที่เขาทําผิด   ถาหากไมไปลางบาปไมไปขออภัยกับพระเยซู  ก็ไมสามารถที่จะไปขออภัยกับคน
อื่นได เลยเปนสิ่งจําเปนที่จะตองลางบาปและขออภัยกับพระเยซู 
  
ทานอาจารย  

มันก็จะตองมีเครื่องยึดเปนธรรมดา  เบื้องตนกอนที่เราจะละชั่วทําดีไดทุกประการก็ตองระลึกถึง
ผูที่ทําดีมาแลวกอน เชนเราระลึกถึงพระเยซูไมใหเราทําชั่ว เมือ่เราทําชั่วก็ระลึกถึงพระเยซูผูที่เรานับถือ  
แตวาเมื่อเราละชั่วแลว ไมตองใหพระเยซูรับรู เราก็รูดวยตนเอง เพราะของพรรคนี้มันอยูที่ใจ เรารูดวยใจ
ของตนเอง ไปใหพระเยซูรับรูดวยก็ดีเหมือนกันเพราะเรานับถือทาน    แตวาตัวของเราเปนผูรูเสียกอน 
พระเยซูไมรับรูกับเราเลย เราเปนคนรูแลว เราเปนคนละ พระเยซูจะปกปกรักษาคนทั้งโลกก็แยอยูไมเปน
สุขเลย  พระเยซูก็ตองเดือดรอนเปนทุกขเหมือนกัน  อยาใหพระเยซูเดือดรอนเปนทุกขเลย เราละเอง
เสียเลยจะดีกวา 
  
๓. ผูถาม  

เราไดทําใหพระเยซูเดือดรอนมากเปนบาป 
  
ทานอาจารย  



ก็เดือดรอนละซี บาปดวยซ้ําไป ศาสนาพุทธพระพุทธเจาสอนใหรูจักชั่วแลวละเวนดวยตนเอง 
พระพุทธเจาไมไดมาตามปกปกรักษาอยูตลอดเวลา  นิพพานแลวหมดเรื่อง พระพุทธเจาสอนไมใหเปน
ทาสและยอมเปนทาสใคร ถาหากเรารูสกึผิดถูกดีชั่ว แลวงดเวนดวยตนเอง นั่นแหละพระเจามาตามรักษา  
  
๓. ผูถาม  

ที่ทานอาจารยพูดวาถารูสึกตัวตลอดเวลา เราพยายามแกไขดวยตนเอง มันคลายๆ พระเยซูมาอยู
ในตัวของเรา ตามความเขาใจของเราพระเยซมูาอยูในตัวของเรา ไมใชมันเปนเรื่องภายนอก 
  
ทานอาจารย   

เออ มันตองเปนอยางนั้นคอยถูกหนอย ใหรูจักหลักศาสนา มันไมผิดแผกแตกตางกันเลย     
ศาสนาทุกศาสนาอันเดียวกัน คือ ละชั่ว ทําดี แตนี่มันยังไมทันถูกจึงงมงายใหพระเจาชวยอยูตลอดเวลา 
อะไรตางๆ ก็ใหพระเจาชวยท้ังนั้น เขาใจผิดกันอยางนี้ 
  
๓. ผูถาม  

เห็นดวยทุกสิ่งทุกอยางที่ทานอาจารยอธบิายมานี้  
  
ทานอาจารย  

ที่จริงหลักอันเดียวกัน พูดใหมันเขาหลักกันไดก็ใชได ถาถือทิฏฐิมานะวามึงวากู มันเลยไมลงกัน 
วาขาถือครสิตละ ขาถืออสิลามละ ขาถอืพุทธละ อะไรตางๆพูดถึงเนื้อแทขอเท็จจริงมันอันเดียวกัน ละชั่ว
ทําดีดวยกันทั้งนั้น แตวาจะหยาบหรือละเอียด มันอีกเรื่องหนึ่งตางหาก และวิธีสอนมันเปนเทคนิคของแต
ละศาสนา  
  
๓. ผูถาม  

เมื่อกอนที่ดิฉันจะนับถือศาสนาพุทธ ดิฉันคิดวาทุกคนไมดี ไมยอมเขากับคนอืน่  แตเพ่ือนคนนี้  
(ผูถามปญหาขางบนนี้ ) พยายามดึงดิฉันมา  สอนดิฉันใหละชั่ว ทําดี เพราะเขาบอกวาเขานบัถือพระเจา  
ดิฉันตอบวาดิฉันทําไมไดเพราะดิฉันไมเชื่อเลย  เขาบอกวาไมเปนไร  อยาไปคิดวาเปนพระเจาคิดวาเปน
กระหล่ําปลีก็ได  เขาพยายามชี้ใหชําระตนเองดวยวิธีนั่งเงียบๆ  แลวฟงพระเจา อะไรที่เราทําผิดมาแลว
มันจะเกิดความรูขึ้นมาเอง  แลวใหเราละชั่วอันนั้น   ตอมาเมื่อดิฉันสนใจศาสนาและเห็นวาคนนี้เปนคนดี   
เขาไมตองการอะไรจากดิฉัน   แตอยากชวยดิฉัน 
  



ทานอาจารย   
คือวาเวลานั่งเฉยๆ นั่น อยางเรานั่งภาวนาสมาธ ิ บางคนอาจจะเกิดความรูอะไรขึ้นมา อยางที่เลา

ใหฟง  เชน  โมเสสไปนั่งทําความสงบ  ผูจะเปนมันก็เปน  มีสอนดีสอนชั่วเกิดขึ้นมาในที่นั้น อยางเรานั่ง
ภาวนาก็มี บางทีปรากฏเสียงครูบาอาจารยหรือคนที่เรานับถือหรือปรากฏเสียงขึ้นมาเฉยๆ ก็มี   มันหมู
เดียวอันเดียวกันนั่นแหละ  หลักอันเดียวกัน ในเมื่อเขาเชื่อมั่นในหลักคริสตของเขาแลว เขาเชื่อวาพระ
เจาของเขาตามปกปกรักษา พอจิตมันแนวลงไปมันก็ปรากฏขึ้นมา  ที่จริงคือธรรมะในทางพุทธศาสนา
ตามพร่ําสอนอันเดียวกันนั้นแหละ เราถือธรรม นั่นเขาถือพระเจา 
   
๓. ผูถาม  

ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา ที่ใหจับตัวใจใหได ไดทดสอบแลวโดยกลั้นหายใจลองดู  ได
ความวาไมมีอะไรอยูเฉยๆ คราวนี้เมื่ออยูเฉยๆ แลวจะทําอยางไรตอไปจึงจะรูจักลักษณะใจของตน หรือ
วาตองใหอยูในสภาพของเฉยๆ ไมใหนึกคิดอะไรตอไป 
  
ทานอาจารย  

ที่วาใหรูจักวาใจคือของกลาง มันไมไดนึกคิดอะไร มันมีความรูสึกของมันวาไมมีความนึกคิด 
เพียงแตรูวาไมมีความนึกคิดไมไดสงไปในที่อื่น อันนี้เพียงแตใหพิสูจนดู  คือวาใหจับหลักที่วา  “ใจ”   
ไดเทานั้น   แตมิไดหมายความวาจะใหอยูสภาพนั้นตอไป  เพราะมันอยูไมได  มันอยูไดในลักษณะที่เรา
กั้นลมหายใจเทานั้น   เราทําอยางไรจึงจะใหมันเขาถึงตรงนั้นมันตองหัดหลายอยางตามความสามารถของ
คน  เมื่อจิตเปนเอกัคตารมณ  และถึงเอกัคตาจิตแลวก็จะเขาถึงใจเปนกลางได 
  
๒. ผูถาม    

ถาหากวาเขาถึงสภาพอันนั้น ถาหากเรารูวาเราเปนผูรู  ผูที่จะกําหนดผูรู ถาแยกออกจากกันมันจะ
ถูกหรือไม 
  
ทานอาจารย  

แยกออกจากกันก็ถูก มันเปนแยบคายของแตละบุคคล บางคนก็ไมแยก เราเปนผูรู ผูกําหนดผูรู 
แลวก็อยูเฉยๆ ก็ได 
  
๒. ผูถาม   

ใหกําหนดลมหายใจอยูที่จุดๆ  เดียวหรือครับ 



  
ทานอาจารย  

สติควบคุมใจใหอยูที่จุดเดียว เวลามันจะอยูหรือจะหนีก็รูจัก ถาเมื่อเราจับไดตรงนี้ เวลาใจมันรวม
ไดมันอยูในจุดเดียวได มันมีพลังเต็มที่แลว ตอไปมันอาจจะมีความรูอะไรแปลกๆ ขึ้นมา เปนเหตุใหเกิด
มหัศจรรย การภาวนาจึงเปนของมีคามากที่ตรงนี้ 
  
๓. ผูถาม  

ผูถือศาสนาคริสตเมื่อตะกี้นี้ ที่เขาทําสมาธิไดเชนนั้นถาหากเขาทําไปเปนเวลานานๆ แลวเกิด
ความรูขึ้นมา จะถึงขั้นปลอยวางเลยไดหรือไมคะ 
  
ทานอาจารย  

วางมันก็ไมยอมวาง   เพราะเขาถือพระเจา 
  
๓. ผูถาม   

ถาหากเขาไดรูเห็นแจงชัดวาตัวของเขาเปนธาตุ ๔ เปนไตรลักษณแลว  เขาจะวางหรือไมคะ 
  
ทานอาจารย  

ธาตุ ๔ ก็เปนพระเจาสรางขึ้น มันจะปลอยไดอยางไร 
 
๓. ผูถาม   

แลวไมมีโอกาสที่จะปลอยวางเปนอิสระไดเลยหรือคะ 
  
ทานอาจารย    

เอาละ ไดแคนั้นก็ยังดีอยู  ดีกวาไมไดอะไรเลย 
  
๓. ผูถาม  

นึกถึงวาถาหากเขาไมเปลีย่นความเชื่อพระเจาแลวจะเปนอยางไรคะ 
  
ทานอาจารย  

ถาหากเขาไมเปลี่ยนทัศนคติ หรืออุดมการณแลว   มนัก็ไปไมรอดนาเสียดาย 
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เวลาค่ํา 

  
สนทนาธรรม 

  
๒. ผูถาม  

การภาวนากับสมาธิตางกันอยางไร 
  
ทานอาจารย  

อันเดียวกัน ภาวนาคือหัดทําความสงบ สมาธิก็หัดใหใจมันแนวแนอยูในอารมณเดียว มันก็อัน
เดียวกันนั่นแหละ 
  
๒. ผูถาม    

ผมไมเคยนั่งวิปสนามากอน เมื่อคืนนี้ผมลองนั่งดู ภาวนาพุทโธ เสร็จแลวไมรูหายไปไหนก็ไม
ทราบ เลยตกใจ 
  
ทานอาจารย  

อยาไปตกใจสิ อันนั้นแหละมันเขาขั้นภาวนาแลว  ตกใจมันก็หายนะซิ  คอยสังเกตใหดี เวลาจิต
มันเขาสมาธิ  เวลาจิตออกจากสมาธิ  ตองหัดใหชํานาญ  เมื่อชํานาญ  แลวจิตก็จะอยูสบาย 
  
๒. ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา เวลากาํหนดลมหายใจแลวกําหนดพุทโธไปดวยจะดีหรือไม ที่
เคยทํานั้นเวลาหายใจเขาวาพุทธ เวลาหายใจออกวา โธ อยางนี้ควรที่จะตองแยกกันเปนคนละเรื่องหรือไม 
  
ทานอาจารย   

ไดเหมือนกัน บางคนก็ชอบอยางนั้น เอาใหเปนจังหวะ พุทธ-เขา โธ-ออก ไดเหมือนกัน 
  
๒. ผูถาม  

เมื่อคราวกอนผมนั่งภาวนา รูสึกจิตสงบจนหายหมด ตามที่เคยไดกราบเรียนแลว ตอมาพยายาม
ทําอีก   แตไมสามารถจะไดเหมือนเดิม  จะเปนเพราะเหตุใด 



  
ทานอาจารย   

ต้ังใจมากไป เหมือนกับเราทําครั้งแรกนั้นเราทําไปไมรูไมชี้อะไรทั้งหมด เวลาตั้งใจจะทํามันเลย
ไมเปน นี่ขอสําคัญอยูตรงนี้  ผูหัดที่จะเปนงายเปนเร็วตรงนี้ แลวแตแยบคายอุบายของเรา อาตมาอธิบาย
ถึงเรื่องแยบคาย แยบคายนั้นเปนเรื่องสวนตัวที่จะตองเอามาใช อุบายนั้นไดฟงจากคนอื่นพูด แยบคายเรา
ใชเฉพาะของเรา  มันพอดีกับเรื่องของเราจึงเรียกวาแยบคาย  ถาหากเราทําอยางนี้แลว  ใจมันแนวอยู
ตลอดเวลา  เรียกวามีแยบคายในตัว  เราไดรับความสุขอยางนี้แลวเมื่อมันทําอะไรมันคิดถึงความสุขเสมอ 
นั้นเรียกวาเรามีหลักใจ  มีเครื่องยึด  นั่นหมายถึงชัดดวยใจตนเองในแยบคายนั้น 
  
๑. ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามวา เวลาภาวนาเกิดอาการแปลกๆ ภายในกาย อยางเชน เวลากําหนดภาวนามี
การตึงบนแขน บางทีกายสั่นสะเทือนหมดทั้งตัวเลย แตรูสึกวาไมไดสั่นสะเทือนเพราะปติ ซึ่งทําใหไม
สบายใจจากประสบการณเหลานี้ อาการเหลานี้เกิดเพราะเหตุอันใด 
  
ทานอาจารย  

มันเปนไดบางคน พอหัดทําความเพียรใจสงบ มันคลายๆ กันกับวาเปนเรื่องบีบบังคับใจและกาย 
มันมีการหวั่นไหวและมีการปวดเมื่อยมึน หรือมีการสะเทือนอะไรหลายเรื่องหลายอยาง ถาเราไปจดจอ
มองอันนั้นก็เปนเหตุใหเรากลัวเสีย  กลัวจะเปนอะไรตออะไรตางๆ ไป เลยภาวนาไมได  ถาหากผูมีใจเด็ด
เดี่ยวกลาหาญ  ต้ังใจตอสูนั้นเปนเรื่องของกายเปนเรื่องไมจีรังถาวร  ยอมสละมันจะแตกมันจะดับมันจะ
เปนอยางไรก็ชาง  สําหรบัตอสูตรงนั้นแหละ ใจมันจะไดแนวแนตอสู อารมณอันเดียว ถาเรากลาหาญ
สละไดจิตจะรวมลงเร็วท่ีสุด งายที่สุด จงอยาทอถอยจะเห็นผลทันที 
  
๑. ผูถาม    

ทานอาจารยหมายวาใหต้ังใจสนใจอยูกับสิ่งเดียวเรื่องเดียวใชหรือไม 
   
ทานอาจารย  

ใช นั่นแหละเปนหลักสําคัญ เรียกวาเอกคัตารมณ  
  
๓. ผูถาม  



กระผมเคยไดยินมาไมทราบขอเท็จจริง เขาบอกวาการนั่งวิปสนา หรือการทําสมาธินี่ ถาทําไมถูก
วิธี ซึ่งกระผมก็ไมทราบวาถูกวิธีนั้นเปนอยางไร เขาบอกวาอาจจะมีอันตรายไดจริงหรือครับ  
  
ทานอาจารย   

เปนจริงถาพิจารณาไมถูก เมื่อเราพิจารณานี้ ถามันเกิดภาพเกิดนิมิตสิ่งนากลัวตกอกตกใจ จนใจ
สั่นขวัญหาย ต้ังสติไมอยูเลยวิกลจริตไป แตถาเห็นวานี่มันไมมีอะไรเปนภาพของการภาวนา  ภาพนิมิตนี้
เกิดภายนอกจากใจ  ใจแทไมมีอะไร  แลวอยาไปยึดเอาเปนอารมณ  ใหยึดที่ใจผูไปเห็นภาพนิมิตก็ไมมี
อะไร 
  
๒. ผูถาม  

ที่ทานอาจารยวาสนใจอยางเดียวท่ีรางกายของเรานี ้ จะเปนชิ้นสวนใดสวนหนึ่งก็ไดใชหรือไม
ครับ 
  
ทานอาจารย  

อยาใหหนีจากตัวของเรา เชนเห็นอวัยวะชิ้นใด เชน กระดูกสักทอนหนึ่ง ใหพิจารณาแนวใน
กระดูกนั้น มันมีรูปรางอยางไร ลักษณะอยางไร มันตั้งอยูอยางไรมันมีประโยชนอยางไรในกระดูกนั้นๆ 
พอพิจารณาไปๆ จิตก็รวมลงเปนหนึ่ง แลวปลอยวางเรื่องที่เราพิจารณาอยูนั้นเสีย จะจับเอาความสงบนั้น
เปนอารมณ  
 
๒. ผูถาม  

ถากระผมคิดมาก เกิดคิดหาคําตอบไมได    จะใหผมทําอยางไร 
 
ทานอาจารย  

ตองคิดถึงความตาย หยุดทันที เพราะคนเรากลัวตายทุกคน ไมเชื่อลองดู คิดโนนคิดนี่อยูเวลานี้  
เมื่อความตายมาคุกคาม  เชน  ระเบิดลงในที่นี้  ความคิดนั้นลืมหมดจะหายทันที จะคิดแตเรื่องปจจุบัน 
  
๓. ผูถาม   

เพ่ือนผมบอกวา ถานั่งไมเปน ไมมีอาจารยแลวอาจเปนบาได 
  
ทานอาจารย  



พอจะดีนิดหนึ่ง มีคนมาพูดเขาเลยกลัว คนเราที่มันบากันนั้นโลกกลัว ไมรูจักบา ความหลงสมมติ
บัญญัติ จนเกิดบาโลภ บาโกรธ บาหลง ฆาฟนแทงซึ่งกันและกันอยูนั้น มิใชบาหรือ ทําไมไมกลัว  ภาวนา
ใหรูจักจิตของตน คุมจิตของตนใหอยูจะบาอะไร  คนไมรูจักบา  เขาวาบาก็เปนบาไปตามเขา  
  
๓. ผูถาม  

ขอกราบเรียนถามวา ถาเราทําความสะอาดทั้งสองอยาง คือเรื่องกายกับเรื่องใจดวย ก็คงจะดีกวา
ทําแตเรื่องใจอยางเดียว เพราะถาเราทําแตใจสะอาดแตเรื่องอื่นไมยอมรักษาใหสะอาด ก็ไมนาดู 
  
ทานอาจารย  

มันตองอยางนั้น จะทําความสะอาดแตใจไมไดในเมื่อเรายังอาศยักายอยู พระพุทธเจาทานเปนผู
สะอาดทั้งกายทั้งใจ   เขาในบริษัทใดเขาไมรังเกียจจึงเปนจอมศาสดาของโลกได 
  
๓. ผูถาม  

ถาเราลดอาหารแลวสุขภาพของเราจะเสื่อม เพราะเทากับเราทําผิดกับตัวเอง คือทําใหไมมีกําลัง 
ซึ่งทําใหเราไมอาจชวยสังคมไดอีกดวย 
  
ทานอาจารย  

ไมเปนการทําผิดตัวของเรา การอดอาหารมิใชจะไมรับประทานเลย รับประทานพอประมาณทํา
ใหสุขภาพดีเสียอีก รับประทานเปนเวลาไมรับประทานจุบจิบ การรับประทานมากไปทําใหน้ํายอย  ยอย
ไมทัน  อาหารบูดทองเฟอ 
 ที่วาชวยสังคมไมไดก็ไมจริง ชวยไดแตชวยในสิ่งที่พระทําได  ไมนอกจากศีลธรรมของพระ   
เปนตนวาชวยอบรมศีลธรรมใหแกฆราวาส  ทําตัวอยางที่ดีงามใหแกฆราวาส  เมื่อเขาเห็นแลวก็อดที่จะ
ทําตามไมไดเพราะกระดากใจตนเอง 
 พระบิณฑบาตรก็เชนเดียวกัน มิใชเบียดเบียนคนอื่น แตเปนการสงเคราะหผูมีศรัทธาอยากทําบุญ 
ในเมื่อเขาไปวัดไมไดเพราะยุงดวยการงาน เขาไดทําบุญแลวก็สบายใจ ผูทําบุญนั้นมิใชเขาไมมีอะไร   
เขามีของอยูและเขาสามารถแบงของนั้นออกทําบุญไดโดยความสมัครใจ 
  
๓. ผูถาม   

ผมยอมรับวาคิดไมลึกซึ้งเทาที่ทานอาจารยอธิบาย 
  



ทานอาจารย  
ถาไมคิดมันก็ไมลึกซึ้งละซี พุทธศาสนาเปนของเกาแก พระสงฆสอนไวต้ัง ๒๕๐๐ ปแลว คํา

สอนของพระองคยังใหมเอีย่มอยูตลอดเวลาไมลาสมัย เปนแตคนทําตามไมได พระองคสอนวาสิ่งที่ชั่วก็
ชั่วอยูตามเดิม สิ่งที่ดีก็อยูตามเดิม เชน สุรา พระองคสอนวาเปนสิ่งที่ต้ังแหงความประมาท รับประทาน
เขาไปแลวทําความชั่วไดทุกประการ ความดไีมมีเลยสักนิดเดียว ศีล ๕ ประการงดเวนแลวเปนคนดีได
ตลอดกาล  คนในโลกหากมีศีลหาประจําตัวทุกๆ คนแลว โลกนี้ก็นาอยูมิใชนอย 
  
๓. ผูถาม   

เมื่อบวชแลวจะชําระตนเองไดดีกวาตอนเปนฆราวาสหรือไม หรือวาไมตองบวชก็ได 
  
ทานอาจารย  

เรื่องนี้มันแลวแตบุคคล ถาอยูในฆราวาสจิตใจกลาหาญยอมสละไดจริงๆ การชําระจิตก็เปนได
เหมือนกัน แตโดยมากบวชนั้นแหละดี ชําระจิตใจไดงายกวาเพราะไมกังวลดวยสิ่งตางๆ เหตุนั้น
พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ทานจึงบวช 
  
๓. ผูถาม  

ขอกราบเรียนถามวา ผมควรจะไปเมืองไทยหรืออยูที่นี่ เพราะเมื่อกอนผมอยูที่เบอเวอรเดีย รูสึก
สงบมาก ดีกวาที่มีคนมากๆ เพราะตองมีการสังคมกัน  ถาหากไปประเทศไทยอาจจะพบคนมาก ดวยเหตุ
นี้อาจจะหาที่วิเวกที่นี่ไดดีกวา จึงไมแนใจวาจะตัดสินใจไดอยางไร 
  
ทานอาจารย   

ไปอยูไหนก็มีคนเหมือนกัน เมืองไทย เมืองฝรั่ง  ก็มีคน เพราะเกิดในเมืองของคน กินขาวกับคน 
คนเราเกิดมาในเมืองมนุษยตองพบมนุษยอยูร่ําไป  พระพุทธเจาสอนใหอยูดวยความสงบวิเวกดวยใจ อยา
ไปยึดเอาเรื่องของคนอื่นมาไวเปนอารมณของใจ แลวก็จะวิเวกอยูคนเดียว ถาใจไมสงบแลวจะอยูในปา
คนเดียว มันก็ไมสงบอยูดีๆ นั้นเอง 
  
๓. ผูถาม  

ผมคิดดูแลว เห็นวาควรจะไปชั่วคราว เพราะเห็นดวยอยางที่ทานอาจารยวา ดิน ฟา อากาศอะไรก็
ไมเหมือนกัน จึงอยากจะยอมตอสูดูชั่วคราว 
  



ทานอาจารย  
นั่นแหละมันดี เราไปศึกษาอบรมจากสํานักครูบาอาจารยหรือไปเปลี่ยนสถานที่เปนบางครั้งบาง

คราว แลวเราจับหลักคือวาเรามาพึ่งตนเอง มาอาศัยตนเอง แลวไมประมาท ถาอยูใกลชิดครูบาอาจารย
เกินไปประมาทขี้เกียจเสียก็มี  การบวชหรือไมบวชเอาทิ้งไวเสียกอนอยาเพิ่งพูดมัน มันแกแลวมันบวช
เอง ไมมีใครบอก ใครหามก็ไมฟง เหมือนกับตนไมลูกไมมันแกแลวใครจะไปหามไมใหออกลูกหาม
ไมใหหลนมันก็หลนเอง 

เวลาค่ํา 
  

แสดงธรรมเทศนา 
  
 ศาสดาของศาสนานั้นๆ ยอมเล็งเห็นประโยชนอันยิ่งใหญในการตั้งรากฐานหรือกฏกติกา
ขอบังคับนั้น ๆ จึงวางเปนกฎเกณฑลงไวเพ่ือจะใหประโยชนชาวโลกเพื่อจะไดปฏิบัติตามขอบังคับนั้น 
เรียกวาพระวินัย  ผูที่มีศรัทธายินยอมตนเขามานับถือแลวตองปฏิบัติตาม ถาไมปฏิบัติตามไมได   ตองรับ
โทษหนักบางเบาบางตามโทษานุโทษ  สวนกฎกติกาเปนแตพูดเปนกลางๆ วาสิ่งนั้นไมควรทําเมื่อทําลง
แลวจะใหโทษอยางนั้นๆ มิไดปรับโทษลงไปอยางเด็ดขาด เรียกวา ธรรม 
 ทั้งกฏกติกาและขอบังคับทั้งสองประการนี้ต้ังไวเพื่อประโยชนแกชาวโลก ชาวโลกไมมีขอบังคับ
ใดๆ เสียเลยก็จะเปนสัตวปาไปดวยกันทั้งหมด  เรามีศาสนา อันศาสนานั้นๆ  ต้ังขอบังคับไวใหเราปฏิบัติ
ตาม เพื่อใหเปนคนดีเดนกวาสัตวทั้งหลาย จึงเปนพระคุณอันยิ่งใหญควรที่เราจะระลึกถึงพระคุณของทาน
เปนอยางยิ่ง และควรตั้งใจปฏิบัติตามกฎกติกานั้นของทานใหได จะไมไดเต็มที่ สักขอสองขอก็จงรักษา
ไวใหดีอยาใหเสื่อมสูญไป นานๆ เขามันหากจะไดเอง ไดนอยแลวรักษาไวใหดี ดีกวาจะไมไดเสียเลย 
คนเราอยากไดมากจึงจะเอาไดนอยไมพอใจแลว  ของมากๆมันตองมาจากของนอยๆ อยากไดมากๆ 
เมื่อไรมันจะไดสักที   ของมากก็ไมไดของเล็กนอยก็หายไป 
 ทุกๆ ศาสนาสอนใหคนทําดีดวย กาย วาจา แลใจ ถาคนไมมี  กาย วาจา แลใจ แลวศาสนาจะไม
ต้ังอยูเลย  คนมี  กาย วาจา แลใจ  และทําความชั่วศาสนาจึงตามไปสอนใหละชั่วทําดี  ศาสนามีคุณแก
มนุษยผูเคารพนับถืออยางนี้  ฉะนั้นพวกเราทุกๆคนที่นับถือศาสนาจงพากันเคารพแลบูชาเทิดทูนไวเปน
แกวสารพัดนึก  ประสงคสิ่งใดจงตั้งใจปฏิบัติตาม  ก็สําเร็จตามปรารถนาทุกประการ  
  
 ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนําดวย 
 ภาวนาคือการตอสู  คือการผจญหรือฝกฝนตนใหไดมีชัยชนะตออารมณ  คือตอสูกับความคิดที่
มันฟุงซานวุนวายไมสงบมานานแสนนาน  เมื่อเราไมฝกฝนเราไมตอสูจนเอาชนะใหมันสงบได  เราก็จะ



เปนปาเถื่อนตลอดไป  เหตุนั้นขณะที่เรานั่งทําภาวนาจึงยอมสละทุก ๆ วิถีทางทุกดานในขณะที่เรานั่ง  แม
ที่สุดที่เราเมื่อยเจ็บปวดดวยประการตาง  ๆ  ก็ยอมทิ้ง  ปลอยวางเสยีกอน  มันเคยเจ็บมาแลว  เคยปวดเคย
เมื่อยมาแลว  มันก็แคนั้นไมเห็นดิบเห็นดีอะไร  มาคราวนี้เรายินยอมสละลองดู  มันจะดีขึ้นกวาเกา  หรือ
มันจะเสมอเกา  หรือมันจะเลวไปกวาเกา  เปลี่ยนความคิดความเห็นหรืออดุมการณนั้นลองดู  แบบนี้จึงจะ
เรียกวาหาวิธีอุบายเอาชนะมัน  ถาปลอยตามใจของมันอยูร่ําไปก็เรียกวาไมยอมผจญตอสูเอาชนะมัน 
เพราะฉะนั้นจึงทอดธุระต้ังสติกําหนดใจที่ปลายจมูกกําหนดเฉพาะลม  จิตใหจดจองอยูเฉพาะลม  เอาสติ
ควบคุมไวอยูตรงนั้น  อยาไปรําพึงถึงเรื่องอื่นทั้งหมด  ใหมันอยูในจุดเดียว  จิตใจอยูหรือจิตใจไมอยูให
เห็นชัดลงที่ตรงนั้น  นี่วิธีภาวนาตองทําอยางนี้  จับหลักอันนี้ใหไดทําตอไป  ไมไดครั้งนี้ครั้งหลังก็ตองทํา
อีกหากมีโอกาสวันหลังก็จะไดเห็นของจริงขึ้นมา 
  
๓. ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามเรื่องศีล  คําวาปาณาติปาตาแปลวา อะไร 
  
ทานอาจารย    

คําวาปาณาติปาตาเวรมณี  เปนศีลขอแรกของศีลหา  หมายถึง  งดเวนจากทําชีวิตสัตวทุกประเภท
ใหตาย 
  
๓.ผูถาม    

พระจําเปนจะตองฉันเจหรือไม 
  
ทานอาจารย    

ไมจําเปนจะตองกินเจ  เพราะถาเปนพระแลวย่ิงลําบากมาก  ในเมือ่คนทั้งหลายเขาไมกินเจ  ไป
ทางไหนจะตองเอาอาหารเจไปดวย  เวนแตพระน้ันจะไมกินอาหารเลย  พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระ
ฉันอาหารอันบริสุทธิ์ ๓ ประการ  คือ  ไมไดใหเขาฆาเพื่อตน ๑  ไมไดยินเขาวาฆาเพื่อตน ๑  ไมได
รังเกียจวาเขาจะฆาเพื่อตน ๑  เพราะคนทั้งหลายกินเนื้อเปนอาหารอยูแลว  พระพุทธองคจึงสอนใหภิกษุ
ฉันเนื้อโดยความบริสุทธิ์  ๓  ประการดังกลาวแลว 
 มีคนถามปญหาอาตมาวา  คนกินเนื้อท่ีเขาฆาเหมือนกินกิเลส  เพราะสัตวที่ถูกฆานั้นกอนจะตาย
จะตองเกิดความโกรธ  มีสารอันหนึ่งวิ่งซานไปทั่วเนื้อของมัน  คนกินเขาไปจะตองเกิดความโกรธ  
อาตมาตอบวา  ขณะที่สตัวโกรธนั้นเกิดสารอันหนึ่งซึ่งเปนพิษใหเขาโกรธ  ถาสารนั้นอยูทั่วไปในเนื้อ
ของสัตว   เมือ่มนุษยเอามาหุงตมผานความรอนแลวก็ยังไมสลายตัวไป  เมื่อมนุษยถายเปนมูลเปนคูถออก



แลวก็ยังเปนพิษอยู  สารนัน้จะตองไปเปนผักเปนผลไมใบไม  คนกินเจก็ตองโกรธเหมือนกัน   ฉะนั้นกิน
เจหรือไมกินเจความโกรธก็ตองมีเหมือนกัน 
  
๓.  ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามวา  เวลาของผมมีจํากัดเพราะเปนฆราวาส  เมื่อมเีวลาวางก็หัดภาวนา  ถาหากมี
เวลาวางสักสองชั่วโมงควรที่จะใชเวลาภาวนาทั้งหมดหรือวาควรจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาดวย 
  
ทานอาจารย    

มีโอกาสเรียนบางเปนการดี  ที่เราเรียนนั้นก็หมายความวาเรียนอุบายเอาไปภาวนา  ถาไมมี
การศึกษาหรือการฟงเสียเลยไมดี  มีโอกาสวาง ๆ ควรแบงการภาวนาและการศึกษา  เวลาภาวนามันทิ้ง
ของมันเองหรอก  ถาหากภาวนาเขาถึงภาวนาจริง ๆ คือความสงบแลว  การศึกษาจะไมกังวลดวย 
  
๓.  ผูถาม    

ทานอาจารยอธิบายวาเอกัคตารมณเปนหลักฐานของความสงบ และเปนหลักฐานของวิปสนา  
เมื่อเขาถึงเอกคัตารมณ  เราเอามาใชในการพิจารณาวิปสนาได  ฆราวาสจะสามารถทําไดหรือไม 
  
ทานอาจารย    

ฆราวาสก็ทําได  ยิ่งฆราวาสกย็ิ่งดีเลย  ฆราวาสมีภาระมากจึงควรทําใหมาก  ๆ  เอกัคตารมณ  คือ
ทําจิตใหมีอารมณอันเดียว  แนวแนอยูในนั้น  จะพิจารณาสิ่งใดเปนตนวา  ธาตุ – ขันธ – อายตนะ  ก็แนว
แนอยูในสิ่งนั้น  เมื่อไมพิจารณาก็อยูในอารมณอยางเดียว  เปนการพักผอนใจไดอยางหนึ่ง   แตถาเขาถึง
เอกัคตาจิต   จนดับอารมณหมดยังเหลือแตจิตผูรูอยางเดียว  รูเฉพาะตัวมันเองแลว  นั้นเปนการพักได
อยางดียิ่ง  จิตตองการพักผอนอยางเดียวกับกาย  แตเมื่อผูใชจิต  ( คือ  หัวสมอง )  ทําการพักผอนไมเปน  
จิตจึงยุงจนกระทั่งเกิดโรคประสาทไป 
 
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙  เวลาเชา 
  

สนทนาธรรม 
  
๓.   ผูถาม     



มีลัทธิอยางหนึ่งที่เขาวา   จะถืออะไรก็ตามจะตองทําตามแบบตามธรรมเนียมของลัทธินั้น   ๆ  
เขาพยายามฝกภาวนาเพื่อจะไดรับประสบการณจากพระเจา  เขาหัดเปนหมูเปนคณะและตองมีคนชวย   ผู
ที่ต้ังลัทธิขึ้นมาเขาจะเลือกใครก็ไดที่สามารถจะเปนผูชวยฝกได คือเปนผูที่สามารถจะรับรัศมีหรือบันดาล
ของพระเจาได 
  
ทานอาจารย  

วิธีหัดเขาทําอยางไร 
  
๓.  ผูถาม        

ไมมีวิธีฝก  คือวาผูนั้นสามารถบันดาลใหเราเขาถงึพระเจาได  ถาหากเราขัดของขอไหนก็
เรียกรองใหพระเจาชวย  พระเจาก็จะชวยแกไขขอนั้น   เราไมตองฝกหัดอะไร   คืออยูรวมกันในที่
ประชุม     ทําความสงบสกัพักหนึ่ง    หลังจากนั้นก็ยืนขึ้นพรอมกัน    บางคนก็ขยับกายไมได  บางคนก็
ไดยินเสียงไพเราะ  มีหลายอยางเกิดขึ้นได เนื่องจากพระเจาชวยแตละบุคคลไมเหมือนกัน  เมื่อหัดบอย ๆ  
บางครั้งก็สามารถที่จะรับความคิดภายในใจคนอื่นได  เขาบอกวาเคยมีคนเปนเชนนี้  มันคลาย ๆ  กับคน
วิกลจริต  เขาสามารถรับรูวาจิตคนอื่นอยูในสภาพไหน  ทําใหเขาติดนิสัยนั้น  ทําใหเขาไดยินเสียงแปลก 
ๆ  มันเกิดจากการบันดาลของพระเจา  ถานิสัยของเราบกพรองตรงไหนเขาจะขอใหพระเจาชวย   เชนเรา
เปนคนโกรธก็ขอใหพระเจาชวยใหเราไมเปนคนโกรธ   เรามีโรคภายในกาย  พระเจาก็จะชวยเหลือเราได 
  
ทานอาจารย  

มันก็ดีละซี  พระเจาชวยไดทุกอยางเราก็ไมตองลําบาก  เรารองขอใหพระเจาชวยเลยเราไมตองทํา
อะไร  เพียงแตลําบากไปใชพระเจา  พระเจาจะตองลําบากละคราวนี้  คนไปใชแตพระเจา  พระเจาลําบาก
แย  พระเจาเลยกลายเปนบาปละคราวนี้  เราดีแลวพระเจายังไมดี   เพราะพระเจามัวแตหวงลูกศิษยอยูนี่  
เราจะเอาดีแตเอาเปรียบพระเจา  เราก็ตองการความสขุ  พระเจาก็ตองการความสุข  ใคร ๆ  กไ็ปยุงกับพระ
เจา  พระเจาก็เดือดรอน  เราจะเอาความสุขฝายเดียวก็แยละซี 
  
๓. ผูถาม  

พระเจาอยูในที่ทุกหนทุกแหงและอยูในคนทุกคน  แตเรายังไมรูวาเรามีพระเจาอยูในกายในใจ
ของเรา 
  
ทานอาจารย  



เห็นพระเจาในตัวของคุณนั้นเห็นอยางไรบาง  พระเจามีลักษณะรูปรางอยางไร 
  
๓. ผูถาม  

พระเยซูสงมาจากสวรรคคืออยูภายในใจของเรา  ไมไดอยูภายนอก  เวลาที่ไดรับประสบการณ
พระเจาขึ้นสวรรคก็ขึ้นอยูภายในใจของเรา  ดิฉันมีความละอายใจเพราะวา  เจตนาที่มามิใชจะมาสอน
ลัทธิอื่น  แตต้ังใจจะมาศึกษากับทานอาจารย 
  
ทานอาจารย  

ก็ดีแลวนี่  ที่คุณมานี่ก็มีโอกาสไดรูเรื่องของพระเจาดวยกัน  ในพทุธศาสนา  พระเจาก็คือใหเห็น
ตนเอง  มันก็เขากันไดแลว  ถูกกันแลว  แตในทางพระพุทธศาสนาใหชวยตนเอง  ตนเห็นดีแลวก็รักษา
ความดีนั้นไว  ปฏิบัติดีนั้นไว  ถาเห็นตนชั่วแลวตองละชั่วดวยตนเอง  นี่แหละพระเจาในทางพุทธศาสนา
เปนอยางนี้  ก็เขากันไดแลวนี่  ไมตองละอาย  พูดความจริงเปนของจริงเสียดวย 
  
๓. ผูถาม  

ที่ทานอาจารยพูดมาทั้งหมดขอยอมรับ  ขอกราบเรียนถามวาพุทธศาสนาถือผูชายเปนใหญนั้น  
เปนเพราะเหตุใด 
  
ทานอาจารย  

ผูหญิงผูชายนั้นทานไมถือใครเปนใหญเปนนอย  ทานถือธรรมเปนใหญ  คนใดปฏิบัติธรรม  คน
นั้นมีคุณธรรมสูง  แตสวนเพศนั้นทานไวอีกสวนหนึ่งตางหาก  เพศนั้นแบงไวตามฐานะชั้นของเพศ  
ผูหญิงจะมาเปนผูชายไมได  ผูชายจะมาเปนผูหญิงไมได  เหตุนั้นฐานะของผูหญิงเปนเชนไรก็เปนไปตาม
ผูหญิง  ผูชายก็เปนไปตามภาวะของผูชาย แตเพศหญิงนุมนวลกวาผูชาย  จึงตองมีกิริยาอยางนั้นเปน
สภาพของผูหญิง 
  
๓. ผูถาม  

ถาเราถึงพระเจา  เรารูกับพระเจา  ถึงตรงนั้นการถือมันหายไปหมด 
  
ทานอาจารย  

ก็ใชละซี  ก็ถกูละซี 
  



๓. ผูถาม  
ในลัทธิของเราก็มีพระ  ในศาสนาพุทธ  คริสต อิสลาม  หรือศาสนาอะไรก็ตามไมสําคัญ  ขอให

ถึงพระเจา  คือความวางไมมีอะไร 
  
ทานอาจารย  

ศาสนามันเขาถึงกันไดหมด  มันอันเดียวกันนั่นแหละ  แตคําพูดเทานั้นที่มันผิดกัน  แทจริงธรรม
คือของกลาง  ถาหากเราเหน็วาพระเจาเปนของกลาง  มันวางอยูไมมีอะไร  ยังอีกที่ละเอียดกวานั้น  ตองรู
ดวยตนเอง  ที่เขาถือกันนั้นถือของกลางถือของวาง  ในพุทธศาสนาใหรูเทาแลวไมยึดถือ  รูเทาแลวไมไป
ถือเอาอันนั้นมาเปนตนเปนตัว  ใหวางได  แตของคุณไมวาง  มันผิดกันตรงนี้  คือวาทางพุทธศาสนาของ
เราเห็นสิ่งทั้งหลายเปนของกลาง  และไมไปยึดของกลาง  ทั้งที่รูของกลาง   และรูผูที่ไปรูของกลางอีก
เปนสองสวนแลววางทั้งสองอยางดวย  ไมเขาไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้  มันจึงจะหมดเรื่องกัน  ถาไปยึดของกลาง
อยู  ก็ยังมีผูไปยึด  ยังไมรูจักผูที่ไปยึดของกลาง  มันก็ยังไปยึดอยูนั่นเอง  ตองใหรูจักผูไปยึดของกลางอีก
ดวย 
  

เวลาบาย 
  
สนทนาธรรมกับสวามีฮินดู   ( เปนพระแบบธิเบต ) 
  
ทานอาจารย  

พวกของสวามีที่ต้ังสํานักอยูที่เกาะแหงหนึ่งของอินโดนีเซียมีมากหรือ 
  
สวามี   

ยังมีสวามีอีกองคหนึ่งอยูที่นั้น 
  
ทานอาจารย  

อยูที่เกาะอินโดนีเซียนานหรือ 
  
สวามี   

อยูที่นั่นเปนเวลา  ๓๗  ปแลว 
  



ทานอาจารย  
เปนสวามีมานานแลวหรือ 

  
สวามี   

บวชมา  ๕๒  ปแลว  ขณะนี้อายุ  ๗๖  ป  เปนชาวอินเดียและบวชในประเทศอินเดีย 
  
ทานอาจารย  

ตอนนี้ทานมีสํานักอยูที่นี่หรือวามาเที่ยว 
  
สวามี   

มาเที่ยวเพียง ๑ อาทิตย  จะไปอยูเมลเบิรนอีก ๑ อาทิตยและอยูที่ซิดนียอีก             ๑  อาทิตย 
  
ทานอาจารย  

มีคนพอใจศึกษาลัทธิของทานมากไหม 
  
สวามี   

มีบาง  ที่สํานักงานของผมเวลามีการประชุม  มีการไหวพระสวดมนตแลวมีการนั่งภาวนา  สวามี
ที่อยูดวยกันทําวัตรไหวพระทุก ๆ  วัน  ทานอาจารยเคยไปประเทศอินเดียหรือยัง 
  
ทานอาจารย  

เขานิมนตอยูเหมือนกัน  ต้ัง  ๒ – ๓ ครั้ง  แตไมไดไป  ไมรูภาษา  ไปไหนมาไหนลําบาก 
  
สวามี   

ผมเคยไปเมอืงธิเบต  และเคยไปวัดศาสนาพุทธแบบมหายาน  และไดสนทนากับพระมหายาน 
  
ทานอาจารย  

เคยไปนานแลวหรือ 
  
สวามี   



เกือบ  ๔๐  ปมาแลว  เคยไปที่ประสูติของพระพุทธเจา  และที่ตรัสรู  และเคยไปประเทศศรีลังกา
อีกดวย  อีก  ๒  วันจะไปจากที่นี่ไปเมลเบิรน 
  
ทานอาจารย  

อีก  ๒  วันเราก็จะไปในอยูปาที่เวเวอรเดีย 
  
สวามี   

ขอกราบเรียนเรื่องการปฏิบัติ  พวกเราถือวารามกฤษณาเปนผูบัญญัติลัทธิ  รามกฤษณาเคยนับถือ
พุทธศาสนาเหมือนกัน  แตวาลัทธิของเรา  เราถอืวาจะนับถือลัทธิอะไรก็ได  ขอสําคัญคือวาเวลาถือ
ศาสนาก็ขอใหถือจริง ๆ  จัง ๆ  ปฏิบัติจริง ๆ  จัง ๆ  ศาสนาไหนก็ได  ก็ลงที่จุดเดียวนั้นเอง   คอืเอกคัตา
รมณ  ถาหากเราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์  เราก็จะตองลงจุด ๆ  เดียว ศาสนาคริสต  ศาสนาพุทธ  หรือ
ศาสนาอะไรก็ได 
  
ทานอาจารย  

มันก็ใชละซีอยางที่เราพูดกันมาแลว  ไมผิดอะไรกันเลย 
  
สวามี   

ศิริรามกฤษณาที่ต้ังลัทธิขึ้นมา  เคยนั่งภาวนาเห็นนิมิตพระพุทธเจาเห็นเปนภาพแลวลูกศิษยของ
ทานก็เคยเห็นนิมิตดวย 
  
ทานอาจารย  

เวลาที่นั่งกอนจะเห็นเขาใชวิธีนั่งแบบใด 
  
สวามี   

การปฏิบัติของพวกเราแตละบุคคลมันไมเหมือนกัน  ฉะนั้นครูบาอาจารยของเราสอนวิธีปฏิบัติ
ตางกัน  เพราะคนมีนิสัยตาง ๆ  กัน  ดังนั้นจึงมีวิธีสอนไมเหมือนกัน  เชนบางคนที่สักการะบูชา
พระพุทธเจาก็จะภาวนาเห็นพระพุทธเจาเลย  หรือภาวนาเห็นพระเจาตาง ๆ  อันนั้นก็มีบาง  ที่ผมปฏิบัติ
เขาใจวาพระเจามีสองสวน  สวนหนึ่งปรากฏใหเราเห็น  อีกสวนหนึ่งไมปรากฏใหเราเห็น  เราจะตอง
พยายามละภาพที่ปรากฏใหเราเห็นจนเขาที่  ไมปรากฏภาพใหเราเห็น  คือความวางเปลา 
  



ทานอาจารย  
ดี  ดีมาก  เขาแนวเหมือนกัน 

  
สวามี   

แตละบุคคลมันไมเหมือนกัน  พวกครูบาอาจารยจะใหสวดมนตตาง ๆ  กันเชน  นึกถึงคุณของ
พระพุทธเจา  หรือนึกถึงคุณของรามกฤษณาผูต้ังลัทธิ  หรือคิดถึงคณุของพระเจาตาง ๆ  อยางนั้นก็มี 
  
ทานอาจารย  

กอนที่จะเห็นพระเจาจะตองลงอันเดียวกันกอนคือจิตจะตองลงเอกัคตารมณ  ใครก็จะตองลงจุด
เดียวกันกอน  กอนที่จะเห็นภาพนิมิตอะไร 
  
สวามี   

การตั้งจิตใหแนวแนนั้นเปนสิ่งสําคัญ  อันนั้นเปนหนทางหรือเปนแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนตองทํา
ตามใหได 
  
ทานอาจารย  

ใช  ตองอยางนั้น 
  
สวามี   

ต้ังใจจะตั้งสมาคมแบบกฤษณาที่นี่  ( เพิรธ )  จะตั้งแบบที่นี้  คือ  สมาคมแบบศาสนาพุทธแหง
เมืองเพิรธ  แตยังไมมีสํานักที่จะใหพวกสวามีไปอยู  แตก็พยายามจะตั้งขึ้นมาใหได  เมื่อต้ังไดแลวก็จะ
พยายามนําคนใหปฏิบัติอยางที่พูดมา   เมื่อมีสมาคมที่นี่จะมีสวามีตาง ๆ  มาชวยในการเผยแพรที่นี่ 

สวนที่พระเจาไมปรากฏใหเห็นทุก ๆ  คนยอมรับวามี  เปนสวนที่ไมปรากฏใหเห็น  มีอกีสวน
หนึ่งที่ปรากฏใหเห็น  คอืปรากฏเปนตัวเปนตนแลวมาสั่งสอนเราเพราะพระเจาเปนสิ่งที่ทรงมหาอํานาจ  
สามารถที่จะทําอะไร ๆ  ไดทุกสิ่งทุกอยาง   อยากจะทําก็ทํา  ดวยเหตุที่ไมมีตัวตน  เวลาจะสอนเราจึงตอง
มาปรากฏเปนตัวเปนตนมาสอนเรา   แทที่จริงพระเจาเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน  โดยที่คนทั่ว ๆ  ไปคิดวาพระ
เจามีตัวตน  เวลามาปฏบิัติก็จะปรากฏแตสวนที่สามารถจะปรากฏได  และสวนนั้นจะสอนเรื่องที่ไม
สามารถที่จะปรากฏใหเราเห็น 
  
ทานอาจารย  



ก็ทํานองเดียวกันกับนิมิตที่พวกเราถือ  บางคนถือเอานิมิตวาเปนพระพุทธเจาจริง ๆ  พระพุทธเจา
ทานดับขันธปรินิพพานไปแลว  จะมีอะไรเหลือ  เหมือนกันกับประทีปอันสิ้นไสและน้ํามันยอมดับไป
ฉะนั้น  นั่นเปนภาพนิมิตภาวนาตางหาก 
  
สวามี   

พระพุทธเจาเปนสวนหนึ่งของพระเจาที่อวตาลลงมาในโลก  สอนพวกเวไนยสัตว  พระเจา
สามารถจะอวตาลเปนรูปตาง ๆ  ก็ได   ดังนั้นอาจจะอวตาลเปนองคอื่นก็ได เขาบอกวาถาเราจะเพง
พระพุทธรูป  เราก็เห็นเปนภาพขึ้นมาเปนพระพุทธรูป  เมื่อใจแนวแนมั่นคงเปนสมาธิ  ภาพอันนั้นมันจะ
แปรสภาพไป   จะเกิดสวางไสว   แลวจะเกิดเปนภาพใหมขึ้นมาเปนภาพของพระเจา 
  
ทานอาจารย  

เปนปฏิภาคนิมิต  หรือถาจิตยังไมถึงเอกัคตารมณก็เปนการปรุงแตงเอา 
  
สวามี   

เวลาเกิดสวางไสว  คลายพระเจามาปรากฏใหเราเห็นจริง ๆ  ในภาพนิมิตนั้น 
  
ทานอาจารย  

ภาพตาง ๆ  ที่ปรากฏนั้นทานถือเปนพระเจา  สวนเราเรียกวาภาพนิมิตในภาวนา  ดังนั้นยกใหเปน
พระเจาของทานก็แลวกัน 
  
สวามี   

เมื่อเวลาเห็นภาพสวางไสว  เมื่อเราเพงใจเราแนวมาก  ภาพอันนั้นก็หายไปหมด  แลวสวนที่เปน
พระเจาปรากฏใหเราเห็นนั้นมันจะเขาสภาพไมปรากฏใหเราเห็นในแนวปฏิบัติเวลาเห็นภาพพระเจาองค
ใดก็ได  เมื่อภาพหายไปเปรียบเทียบเหมือนกับมหาสมุทร  เวลาลมพัดจะมีคลื่นใหญ ๆ  ปรากฏขึ้นมา  
เมื่อลมหายไปคลื่นก็เปนมหาสมุทรอีก  ที่จริงคลื่นกับมหาสมุทรมันก็อันเดียวกัน  เวลาเราเห็นภาพ
เปรียบเสมือนเราเห็นคลื่นขึ้นมา  เมือ่ภาพไมปรากฏก็เปรียบเหมือนมหาสมุทร 
  
ทานอาจารย  

ขอบใจมากที่เราไดมาศึกษาดวย  แตกอนไมเคยศึกษา  อยากจะรูอยากจะศึกษาเหมือนกัน  เมือ่ได
รูไดศึกษาแลวขอขอบใจมาก 



  
สวามี   

ศาสนาพุทธกับลัทธิของเราไมผิดกัน  แตพระพุทธเจาไมพูดถึงพระเจา  ทานพูดถึงทําจิตใจให
บริสุทธิ์  แตลัทธิของเราพูดถึงพระเจา 
  
ทานอาจารย  

ที่ทานมาวันนี้คุมคาไมเสยีผล  เทากับมาเผยแพรลทัธิฮินดู  สิ่งที่เราไมเคยรูก็ไดรูขอขอบใจมาก 
  
ผูอ่ืนถาม  

ที่ทานวาคลื่นมันหายไปนั้น  เปนสวนของพระเจาที่ไมเห็นใชไหม 
  
สวามี   

ใช   ถูกแลว 
 
ผูอ่ืนถาม  

เมื่อทําถึงตรงนี้แลว  แสดงวาหมดสิ้นหรือจบแลวใชไหม 
  
สวามี   

เวลาใจของเรามารวมกับมหาสมุทรอันนั้น  แสดงวาหมดเรื่องเปนอันชําระหมดแลว 
 
ทานอาจารยสนทนาธรรมกับศาสตราจารยชาวศรีลังกา 
(ศาสตราจารยทางจิตวิทยา)  
๓. ศาสตราจารย   

ขอกราบเรียนถามวา  กอนที่เราจะฝกหัดภาวนานั้น  เราควรจะมีความรูความเขาใจเสียกอนจึงจะ
หัดไดใชหรือไม  ทางสหรัฐอเมริกามีลทัธิสอนภาวนามากมาย  แตวาบางลัทธิทําเสียหาย  เพราะฉะนั้น
เขาบอกวากอนที่จะอบรมภาวนา  ควรท่ีจะศึกษาควรที่จะมีความรูกอน  มีความรูแลวจึงหัดภาวนาทีหลัง  
คือวาความรูเปนสิ่งสําคัญ  เวลาเราไมมคีวามรูแลวเราจะไมเขาใจอะไรสักอยาง 
  
ทานอาจารย   



ใหเขาใจคําวาภาวนาเสียกอน  คือ  การหัดอบรมใจใหสงบ  ใหแนวแนอยูในอารมณอันเดียว  นี้
เปนความหมายของการภาวนา  ทีนี้ใจของคนเรามนัสงสายมันไมมีขอบเขต  เหตุนั้นเราจึงมาอบรม
รวบรวมใจใหมันอยูในขอบเขตมาอยูในจุดเดียว  คราวนี้ที่จะใหมันอยูในจุดเดียวไดนั้นไมตองศึกษา
อะไรมากหรอก  ถาหากเรากําหนดถึงจิต  รูเรื่องของจิตก็เปนการศึกษาไปในตัวแลว  จิตที่มันยุงที่มันสง
สายเราเรียนมามากแลวแตเราไมรวบรวมความรูอันนั้นไวเฉย ๆ  หรอก   เพราะรูวาจิตวุนวายสงสาย
เดือดรอนกลุมใจเปนทุกข  เหตุนั้นเราจะรวมไมใหสงสายความรูอันนี้ก็เปนความรูพอท่ีจะใหเราภาวนา
ไดแลว  การไปรูตามตํารับตํารายิ่งภาวนายิ่งยาก  รูที่ใจของเรานี่  ใหเห็นที่ใจของเรานี่วาใจอยูหรือไมอยู  
เราจึงหัดละไมใหมีเรื่องยุงเรื่องสงสายหดัใหมันไดเทานี้เสียกอน  ไมใหเอาอะไรมากมายดอก  หัดภาวนา
มีเทานี้  ไมมีความเสียหายและเปนบาอะไรเลย 
  
๓. ศาสตราจารย   

ผมสอนวิชาจิตวิทยา  เดี๋ยวน้ีพวกจิตวิทยากําลังพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องภัยอันตรายของการทําภาวนา  
เขาบอกวาเทาที่เขาศึกษามาแลว  บางคนหัดภาวนาเห็นภาพอะไรตาง ๆ  จนถึงกับวิกลจริตไปเลย  ดังนั้น
เขาจึงพยายามพิสูจนเรื่องนี้หรือเรื่องภาวนาและบางแหงเชนประเทศอังกฤษกําลังจะออกกฎหมายหาม
การภาวนา  บางลัทธิหามการสอนภาวนา  อยากทราบวาเวลาหัดเราควรจะเขาใจถึงเรื่องภาวนากอน  หรือ
ควรที่จะหัดกับครูบาอาจารย  หรือถาไมมีครูบาอาจารยก็ไมควรจะไปหัดเลย  หรือทานอาจารยมี
ความเห็นอยางไร 
  
ทานอาจารย   

อยางที่อธิบายใหฟงแลวตะกี้นี้  ถาหากเราหัดภาวนาหมายถึงเราสํารวมใจแลวก็ไมมีการเสียหาย
อะไร   ถึงแมจะมีครูบาอาจารยหรือไมมีก็ตาม  ที่มันจะเสียหายคือวาไมตองไปเรียนหรือเรียนมากแลวจึง
คอยไปหัด  ไมจําเปน  แตที่วามันเสียหายนั้นเปนจริง  เมื่อใจเราสงบเขาไปแลว  นั่นแหละมันจะเกิดภาพ
นิมิตอะไรตาง ๆ  อันนั้นเสียหายจริง ๆ  เพราะฉะนั้นตอนนั้นจึงจําเปนตองศึกษาตอไปอีก  แตวาคนที่
ฝกหัดก็ไมใชจะเปนเหมือนกันทั้งหมดก็หาไมต้ังรอยต้ังพันจะเปนเชนวานั้นสักคนหนึ่ง  
  
๓. ศาสตราจารย   

ตอนนี้เปนกันมากหลายคน  จะเปนเพราะใจยังไมมีความรูเพียงพอที่จะหัดทําภาวนาได  ใชไหม 
  
ทานอาจารย   



ใหเขาใจตรงนี้  คือ  เขาใจวาเราหัดอบรมใจใหสงบ  เวลาที่มันสงบไปแลวนั่นมันไปเห็นภาพตาง 
ๆ  ก็เรียกวามันสงใน  ยังไมทันสงบแท  ตองยอนกลับมาจับหลักเดิมคือ  ผูที่ไปพบเห็น  พอจับหลักอันนี้
แลวไมมีเสียหาย  ต้ังสติสํารวมตรงนี้ไวอยาหลงไปตามภาพนิมิตนั้นไมมีเสียหายแน 
  
๓. ศาสตราจารย        

ที่ประเทศลังกาเลี้ยงพระที่บาน  จึงขอนิมนตทานอาจารยไปฉันที่บานตามประเพณีของชาวลังกา  
ผมเกิดในเมืองที่นับถือศาสนาพุทธ  ตามประเพณีเปนเชนนั้น 
  
ทานอาจารย   

ยัง  ยังไมรับนิมนต  เก็บเอาไวเสียกอนดูเหตุการณเสียกอน 
  
๓. ศาสตราจารย   

ประเพณีที่ลังกาถาจะเลี้ยงพระตองนิมนตไปที่บาน  เพราะฉะนั้นผมตองขอนิมนตทานอาจารย
ไป  ผมอยากใหทานอาจารยไปจริง ๆ  ถาหากทานอาจารยไปผมจะดีใจมาก 
  
ทานอาจารย   

ขอบใจ  แตยังรับไมไดกอน    
วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙  เวลากลางวัน 

  
สนทนาธรรมกับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงเมืองเพิรธ 

  
๓.  อธิการบดี  

มีความยินดีที่ไดพบทานอาจารย ตอไปในอนาคตจะมีวัดในออสเตรเลียนี้หรือเปลา 
  
ทานอาจารย  

พูดยากแตตามความคิดเห็นมีหวังวา  ความเจริญในดานพุทธศาสนาอาจจะกาวหนายิ่งขึ้นใน
ออสเตรเลีย  แตมีปญหาอยูเนื่องจากวาหาตัวผูที่จะมาอยูประจํานั้นยากคือสําหรับพระที่จะมาอยูประจํา
และมีความสามารถที่จะมาอบรมชาวออสเตรเลีย  มันหายากตรงนี้  นี่เปนปญหาอันสําคัญ 
  
๓.  อธิการบดี  



ถึงแมพระในศาสนาคริสตก็หายาก  เพราะวาพระในศาสนาคริสตจํานวนลดลงไปทุกป  อาจจะ
เปนนิสัยคนออสเตรเลีย  หรือจะเนื่องจากคนสมัยใหมไมสนใจในเรื่องศาสนา  คือตองการพระที่ไมใช
อยากหนีจากสังคมสมัยใหม  แตจะตองเปนผูที่เห็นคุณคาของศาสนา  เห็นคุณคาในการปฏิบัติดี  ปฏิบัติ
ตรง  และปฏิบัติชอบ 
  
ทานอาจารย  

ถูกเหมือนกัน  ทุก ๆ ศาสนาจะเปนเหมือนกันหมด  จะคอยยังชั่วหนอยคือศาสนาอิสลาม  เพราะ
เขามีภรรยาได  แตมิใชนกัพรตหรือพระแท ๆ  ที่คนไมสนใจในศาสนานั้นคงจะเปนเพราะสมัยนี้โลก
เจริญกาวหนาทางดานวัตถุมาก  คนผูยังติดวัตถุอยูจึงมัวเมาหลงวัตถุจนลืมตน  แตถาเขาเหลานั้นใช
ปญญาสักนิดยอนมาคิดถึงหลักธรรมของจริงวาสิ่งที่เขาหลงติดอยูนั้นมันมิใชของจริงเปนมายาหลอกลวง
ตางหาก  แมแตตัวของเราเองก็หลอกลวงตัวเอง  สําคัญวาตัวตนของเรา  แทที่จริงแลวมิใช  ตายแลวไมได
เอาอะไรไปดวยสักอยางเดียว  ถาเขาคิดไดอยางนี้ก็จะเห็นคุณคาของศาสนาหันมาปฏิบัติตามอยาง
แนนอน 
  
๓.  อธิการบดี  

ภัยอันตรายของศาสนาพุทธที่จะเกิดขึ้นในออสเตรเลยี  คือ  ศาสนาพุทธปลอมของไมแท  คอืวามี
ลัทธิตาง ๆ   เขาบอกวาเขาเปนลัทธิของศาสนาพุทธ  แทจริงเขามิไดเปนเขาบอกวาเขาเปน  คนพากันนับ
ถือมาก พอนับถือก็ถวายเงิน  เขาก็ทําความฉบิหายพาเอาเงินหนีเสีย  อันนี้เปนตนเหตุของอันตรายของ
ศาสนาพุทธ  ถาจะตั้งศาสนาพุทธในออสเตรเลียจะตองเปนของแทและปฏิบัติจริง  เพราะมีของปลอม
ของไมแท  จึงขอกราบเรียนถามวาหลักที่สําคัญที่สุดของพุทธศาสนาคืออะไร 
  
ทานอาจารย  

ของปลอมในพุทธศาสนาไมใชเฉพาะแตออสเตรเลีย  ออสเตรเลียนั้นที่เรียกวาชาวพุทธหรือผู
ที่มาเผยแพรพุทธศาสนายังมีจํานวนนอย  ยังสามารถพอที่จะเลือกกลั่นกรองไดบาง  ศาสนาพุทธที่
เผยแพรไปนานาประเทศ  เชน  พมา  ลงักา  หรือประเทศลาว  ญวน  เขมร  แมแตเมืองไทย  เครื่องปลอม
ในศาสนาพุทธยังมีอีกมากจนเหลือท่ีจะเลือกเฟนไดวา  อะไรเปนของปลอมของแท  หลักที่จะพิสูจนวา
พุทธศาสนาเปนของปลอมของแท  เปนของพิสูจนไดยากเพราะพุทธศาสนาเปนของละเอียดออน  ตอง
อาศัยปญญาชน ความฉลาดเฉียบแหลมพรอมทั้งการปฏิบัติดวย  เพียงแตไดศึกษามีวิชาความรูตามตําราก็
ยังไมสามารถที่จะตัดสินไดโดยเด็ดขาดวาอะไรเปนของแทของปลอม  ตอเมือ่ไดปฏิบัติดวย  คือมีความรู
ความเขาใจแลวปฏิบัติดวย  จนกระทั่งหยั่งถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอันแทจริง  จึงจะ



ตัดสินใจไดวาเปนของแทหรือของปลอม  เพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจาสอนใหเขาใจ  ใจของเรา
ยังไมทันใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผองตราบใด  ก็ยังไมสามารถเลอืกเฟนพุทธศาสนาที่เปนของจริงของแทได
อยูตราบนั้น  แตวาหลักใหญ ๆ ที่จึงพึงตัดสินเปนเบื้องตนก็คือวาใหเชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรม  วาเราทํา
ดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  นี้เปนหลักใหญ ๆ ในการที่จะพิสูจน 
  
๓.  อธิการบดี   

ขอขอบพระคุณที่ทานอาจารยแนะนําวาใหเชื่อกรรม  ทําดีจะไดดี  ทําชั่วจะไดชั่ว  ก็เขากับหลัก
ของศาสนาคริสตเหมือนกัน  เพราะพระเยซูสอนวา  ถาพันธุดีก็ออกผลดี  ถาพันธุไมดีก็ออกผลราย 
 เมืองไทยเปนที่อันตรายเพราะเมืองลาวเปนคอมมิวนิสต  อยากทราบเหตุผลวาทําไมทานอาจารย
อยูโนนที่ชายแดนที่มีภัยมีอันตรายมาก  ทําไมจึงตองไปอบรมฝกฝนกันที่นั่น 
  
ทานอาจารย  

ขอย้ําอีกกอนถึงเรื่องศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  อิสลาม  หรือศาสนาใดก็ตาม  หลักธรรมคําสอน
ของศาสดานั้น ๆ แลว  ไมคอยผิดกันหรอก  จุดเดียวกันคือละชั่วทําดี  ศาสนาก็สอนเพื่อใหทําดี  ไมใช
สอนใหคนเลว  แตจะมีผิดแผกกันอยูดวยอุดมการณบางอยาง  หรือวาวิธีการสอนบางประการ  แตในผล
ที่สุดก็ลงอันเดียวกัน  คือวาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว  แตวาศาสนาพุทธทานสอนเขาไปถึงใจ  วาทําดีไดดี  ทํา
ชั่วไดชั่ว  ใหเห็นดวยใจตนเองพิสูจนดวยใจตนเอง  มิใชเอาความนิยมประเพณีของทองถิ่นหรือคณะนั้น 
ๆ บางทีทําชั่วคิดวาเปนของดีเพราะความนิยมก็มี  แตศาสนาพุทธใหเห็นดวยใจของตนวาถาทําชั่วนั้นเปน
ของไมดีรูดวยใจของตนเอง  ไมถือตามความนิยมหรือประเพณี  เชนเราฆาคน  คนที่เราฆานั้นจะเปน
ขโมยก็ตาม  ขโมยเปนภัยตอสงัคม  เมื่อเราไปฆาดวยเจตนาโหดรายโทรมนัสในใจ  หรือความอิจฉา
ริษยาภายในใจอันนั้นคือใจไมดีเราถึงไดฆาเขา  ถึงจะเพื่อไมใหเปนภัยแกสังคมก็ตาม  แตใจเราเปนทุจริต
เปนบาป  เห็นดวยใจของตนอยางนี้เรียกวาชั่วไดชั่วมิใชวาทําชั่วไดดี  นี่หลักของพุทธศาสนาสอนถึงใจ
อยางนี้ 
  
๓.  อธิการบดี  

ที่เรียนถามวาทําไมทานอาจารยถึงอยูที่ชายแดนของประเทศไทย  ตอนนี้ไมตองตอบผมก็ไดครับ  
เทาที่ไดศึกษามาแลวศาสนาพุทธกับคริสตศาสนาตางกันบาง  คือทางคริสตเขาใจวาพระเจามีตัวตน  ที่
สอนวาพระเจามีตัวตนเพราะเหตุวามันชวยอธิบายหลักศาสนาไดงาย  เขาใจไดงาย  เพราะถาถือวาพระ
เจามีตัวตนพระเจาอยูกับเราตลอดเวลา  พระเจาสามารถที่จะมองเห็นเราไดตลอดเวลา  เราพึ่งพระเจาได



ตลอดเวลา  การที่เขาสอนวามีตัวตนนั้นอาจผิดพลาดไปก็ได  แทจริงอาจไมไดเปนอยางนั้นก็ได  ที่สอน
อยางนั้นคนที่เริ่มสนใจในศาสนาก็จะเขาใจไดงาย  เลยถือไดงายกวาพุทธศาสนา 
  
ทานอาจารย  

ศาสนาพุทธก็สอนในทํานองเดียวกัน  เบื้องตนก็สอนอัตตาเสียกอนคือสอนใหมีตนมีตัวเสียกอน  
เมื่อสอนอัตตาทุกสิ่งทุกอยางพึ่งตนใหอาศัยตน  ไดแกอาศัยรูปรางตัวคนเรานี่แหละ  เมื่อคนควาหาสิ่งที่
เปนสาระในตนไมมี  เชนคนเราแตละคนหวังความสุขเพื่ออัตตาคือตัวตน  ทนุถนอมดวยประการตาง ๆ 
ผลที่สุดตัวตนคืออัตตาก็ไมมีสาระคือแตกสลาย  เมือ่เห็นชัดดวยตนเองอยางนี้แลวเห็นวาอัตตาไมมีสาระ  
จึงคอยปลอยอัตตา  หากอนัตตาอีกสวนหนึ่งซึ่งเรียกวาธรรมะที่เปนสาระ  ไดแกความสันติ  ก็สอนคลาย  
ๆ  กัน  เหตุนั้นศาสนาพุทธหรือศาสนาใด ๆ ก็ตาม  เมื่อพูดถึงหลักขอเทจ็จริงที่แทแลวไมคอยผิดพลาด
กันเลย 
  
๓.  อธิการบดี   

สิ่งที่ทานอาจารยสอนนั้นผมเห็นดวย  ผมเคยคิดวา  ศาสนาครสิตสอนคนใหถืออัตตามากไป  
แทจริงถาหากวาเราอยากรูตัวของเราที่แทจริงมันเปนอยางไรก็ตองปลอยวางอัตตากอน  จึงจะเขาใจวามัน
เปนอยางไร  เรื่องอัตตาแทจริงไมสําคัญมีลึกซึ้งกวานั้นอีก  ผมเห็นดวยท่ีทานอาจารยสอน  หลักใหญคือ
พิสูจนดวยตนเอง  แลวเชือ่กรรม  เชื่อทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  ผมพยายามจะเอาไปปฏิบัติ  เรื่องอัตตาที่
ทานอาจารยสอนเมื่อตะกี้นี้ผมก็เห็นดวย  ผมขอขอบพระคุณทานอาจารยที่ใหโอกาสผมไดมากราบ
นมัสการ 
  
ทานอาจารย   

เราก็ขอขอบใจและยินดีดวยเหมือนกันที่ไดสนทนากับผูมีความรูในหลักธรรมคําสอนของครสิต
และพุทธศาสนา  ซึ่งพูดแลวก็รูเรื่องกันดี  เพราะไมผดิแผกแตกตางอะไรกันนัก  หากเราจับหลักอนันี้ได
แลว  ศาสนาพุทธกับศาสนาคริสตจะไมเปนปรปกษอะไรกันเลย  และขอใหนําเอาคําสอนอนันี้แหละไป
เผยแพรกับชาวโลกผูที่พอจะเผยแพรไดโดยเฉพาะที่ออสเตรเลีย  ที่เรามาครั้งนี้ก็เพ่ือจะมาเผยแพร
หลักธรรมคําสอนอยางนี้เอง แตหาผูที่จะรับหรือเขาใจเอาหลักธรรมอันนี้ไปเผยแพรนั้นยาก วันนี้ที่ไดมา
พบทานอธิการบดีก็เรียกวาเปนโชคดีของพวกเราสมปรารถนาที่เราพากันมาแลว 
  
๓.อธิการบดี   



โอกาสนี้มีคณุคามากสําหรับชีวิตของผม  ผมจะพยายามนําเอาไปปฏิบัติตามดวย  และตอนนี้
อยากใหทานอาจารยมีเวลาพักผอน  ขอนมัสการกราบลา 

เวลาค่ํา 
  

แสดงธรรมเทศนา 
  
 ธรรมที่จะนํามาบรรยายในวันนี้  เปนแนวปฏิบัตินํามาใหเกิดสุขที่แทจริง  จึงควรศึกษาใหเขาใจ  
ถาไมเขาใจแลวจะหลงผิดเห็นความชั่วเปนของดีไป  แทจริงพุทธศาสนาเปนของดีสอนคนใหดี  ผูหวังดี
เกิดความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติดี  ยอมไดรับความสุขตามสมควรแกการปฏิบัติของตน  คนผูเขาใจผิดคิดวา
พุทธศาสนาสอนใหคนเปนบา  ความจริงพุทธศาสนาสอนใหรักษาสติคุมใจใหอยู  มิไดสอนใหเปนคน
บา  คนผูไมรักษาสติไมคุมใจของตนนั้นเปนบาตางหาก 
 วันนี้จะอธิบายหลักของพุทธศาสนา  กบัวิธีสอนที่ถูกหลักของพุทธศาสนา  และการปฏิบัติตามที่
ถูกที่ควรจนใหเกิดผล   
 หลักใหญก็ไมหนีจากเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม  คนทําดไีดผลของกรรมคือนําความสขุมาให  
ทําชั่วไดผลของกรรมคือ  นําความทุกขเดือดรอนภายในใจมาให  ผูไมเชื่อกรรมทําชั่ว  เชน  ฉอราษฎรบัง
หลวง  เปนตน  ไดมาแลวเห็นวามีความสุขเพราะวัตถุอันนั้น  แตแทจริงมีความทุกขอยูภายในใจ  ทุกข
เพราะกลัวเขาจะโจษขาน  ทุกขกลัวเขาจะสืบสวนได  ความจริงแลวจะถูกไลออก  หรือไดรับโทษ  แมแต
เรื่องนั้นก็ไมอยากใหใครรู  ตกนรกทั้งเปนไมรูตัว 
 เชื่อวาทําดีมีผลคือ  นําความสุขเกิดปลื้มปติ  อิ่มใจตนเองอยูตลอดกาล  ถึงคนอื่นจะไมไดชมก็ชม
ตนเอง  อวดคนอื่นไดอยางภาคภูมิใจ  ทําดีแลวไมตองเกรงใจใคร  ใครจะวาดีหรือไมดีตองเสียใจเพราะ
เห็นความดีของตนอยูตลอดกาลเวลา  ทําดีแลวไมตองเกรงใจใคร ใครจะวาดีหรือไมดีก็ไมตองเสียใจ
เพราะเห็นความดีของตนอยูตลอดกาลเวลา    ทําดีแลวโฆษณาความดีนั้นไดอยางภาค 
ภูมิใจเลย 
 ความชั่วนั้นมี  ๕  ประการ  ซึ่งใคร ๆ ก็ยอมรับรองวาชั่วจริง  ทั้ง ๆ ที่กระทําอยูก็รับรองวาชั่วจริง
แตยังกระทําอยู  เมื่อพูดถึงความชั่วและความดีแลวจะตองพูดถึงใจ  เพราะใจเปนผูสั่งการใหกระทําดีและ
ชั่ว  เจตนาเปนตนเหตุ  เชน  เจตนาที่จะฆาสัตวใหตาย   เจตนาที่จะลักขโมยของคนอื่น  เจตนาที่จะ
ประพฤติในกาม  เจตนาที่พูดปด  พูดคําไมจริง   เจตนาที่ดื่มกินซึ่งสุราอันของมึนเมา  ตรงกันขามทางที่ดี
ก็มีเจตนาเหมือนกัน  เชน  ศีล ๕  เปนตัวอยาง  เจตนางดเวนจากการฆาสัตวตัวเปนใหตาย  เจตนางดเวน
จากการลักขโมยของเขาที่มเีจาของเปนกรรมสิทธิ์  เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  เจตนางด
เวนจากการพูดปดพูดคําไมจริง  เจตนางดเวนจากการดื่มสุราเมรัย  เจตนาเปนใหญในการกระทําทุก ๆ 
วิถีทาง  ความชั่วและความดีไมใชอยูที่ปลายลิ้นตน  แตอยูที่เจตนาเปนใหญ  เห็นดวยใจของตนเอง 



 รวมแลวอยูที่กายกับใจ  ถามีกายอยางเดียวจะทําบุญแลบาปก็ไมเปนผลสําเร็จ  เชนตายแลวไมรู
อะไรเลย  ถามีแตใจอยางเดียวจะทําบุญแลบาปก็ไมสําเร็จเหมือนกัน  เชนพวกเปรตทั้งหลายเปนอามิส  
กายไมปรากฏตัวหรือพวกพรหมเปนตน  ไมสามารถจะทําบุญแลบาปดวยตนเองได  กายกับใจนี้เมื่อ
รวมกันแลวจะตองทํากรรม ทั้งบุญแลบาปดวยกัน  เจตนาคือใจเปนผูสั่งกายใหกระทํากรรมนั้น ๆ เวลา
ตายจากกันไปโดยไมมีการร่ําลาเลย  ลงไปนอนถมแผนดินอยูคนเดียว  ทิ้งกรรมที่รวมกันกระทํานั้นไวให
จิตเปนคนรับผลของกรรมนั้นแตผูเดียวสืบไป 
 พุทธศาสนาหรือศาสนาใด ๆ ก็ตาม  มิไดสอนใหคนถือเอาไวกราบไหวบูชาเฉย ๆ ไมสําเร็จ
ประโยชนเลย  แตสอนใหกระทําตามถึงจะสําเร็จประโยชน  ผูเกิดศรัทธาเลื่อมใสพอใจในการปฏิบัติตาม
ไมมาก  แมแตขอเดียวก็ใหสําเร็จประโยชนได  ตัวอยางเชนศีล  ๕  ขอนี้  ใหงดเวนความชั่วท่ีจะพึงเกิด
ขึ้นกับใจเพียงขอเดียว  เอาขอท่ีเราประพฤติชั่วอยูนั่นแหละ   ใหงดเวนจริง ๆ สัก  ๒ – ๓ เดือน   แลวจึง
งดเวนขออื่นตอไป  ถาทําอยางนี้สัก  ๔ – ๕  เดือน ก็จะมีศีล  ๕  ขอเต็มบริบูรณ  ดีกวาจะไปงดเวนเอา
ทั้งหมด  แตแลวก็ไมไดสักตัวเดียว  บางคนเขาพรรษางดเวนการดื่มสุรา  นาโมทนาเสียจริง ๆ เอะ  ออก
พรรษาแลวเลยออกตามพระไปดวย  ศีลเปนขอยกเวนจากบาปกรรมนั้น ๆ การออกพรรษาเปนเรื่องพุทธ
บัญญัติ  ซึ่งพระองคทรงบัญญัติไวใหอยูในฤดูฝนตางหาก  ไมไดเกี่ยวกับการรักษาศีล  ศีลเปนการงดเวน
จากความชั่ว  งดเวนจากความชั่วเวลาไหนก็เปนศีลทุกเมื่อไมวาเปนแตในพรรษา  หากจะงดเวนแลวเวลา
ไหนก็ได  ขอใหงดเวนในการทําความชั่วก็แลวกัน  หรือจะสมมุติวาครอบครัวของเรามีสมาชิก  ๕  คน  
แตละคนมีนิสัยตาง ๆ กัน  คนหนึ่งชอบฆาสัตว  คนหนึ่งชอบขโมยของเขา  คนหนึ่งชอบประพฤติผิด คน
หนึ่งชอบพูดโกหก  คนหนึ่งชอบดื่มสุรา  ในศีล ๕ ขอนั้นสมาชกิของเรา ๕ คนใหเลือกงดเวนเอาแตละ
ขอ  แตเอาขอท่ีตนชอบประพฤติผิดนั้นแลวต้ังใจงดเวนจริง ๆ สัก  ๓  เดือนดูกอนวาจะมีความสุขสงบ
หรือไม  ถาไมสุขสงบจึงโทษพุทธศาสนาวาสอนไมจริงใชไมได  นอกนี้จะงดเวนจากความประพฤติที่
ตนทําอันไมเปนธรรมแตละขอก็ได  เชนสามีเปนนักดื่มสุราก็งดเวนเสีย  ภรรยานักวาทศิลปขี้บนก็ใหงด
เสีย  ลูกเปนนักเลนเกเรก็งดเวนเสีย  ดังนี้เปนตน  ความสุขสงบก็เกิดมีขึ้นในครอบครัวของตนเปนแน  
จะไปโทษคนอื่นทิ้งใหคนอื่นทําแตตัวเราเองไมทําอยางนี้ใชไมได 
  
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 
  
 จงตั้งสติ  คือ  ความระลึกไดตลอดเวลา  ผูระลึกนั้นก็คือสติ  คุมจิตใหอยูในจุดเดียว  เชน  ใหอยู
ในจุด  พุทโธ  ๆ ใหอยูจุดนั้น  อยาใหหนีจากนั้น  หรือจะพิจารณาเอาลมหายใจเปนจุดหมาย  ใหใจอยู
ตรงนั้น  สติคุมใหรูสึกอยูที่ตรงนั้นอยางเดียว  อยาใหสงสายไปที่อื่น  หากมันสงออกไปก็ดึงมาใหมาอยู
ในที่นั้น  จงยอมสละทุกสิ่งทุกประการอยาไปกังวล  เกี่ยวของถึงเรื่องภายนอก  เพราะเวลานี้เปนเวลาที่



เราจะทําความเพียรภาวนา  เราเคยยุงเคยกังวลมาแลว  เรื่องนั้นเราก็พอเห็นคุณคาประโยชนมากนอย
เพียงไรแลว  แตเวลานี้เราจะทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายนั้น  อยูกับปจจุบัน  จะไมคิดอดีต  อนาคต  ขางหนา  ขาง
หลัง  สํารวมอยูที่ใจ  คือใหมันรวมอยูที่ใจแหงเดียว  เอาใจไปจดจองเฉพาะในอารมณเดียว  มีสติควบคุม
อยางที่อธิบายมานี้ 
  

(  นั่งภาวนาประมาณ  ๒๐ นาที  ) 

วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 

  
สนทนาธรรมกับนักเรียนไทยในเมืองเพิรธ  ภายหลังจังหัน 

  
ทานอาจารย  

ดีใจมากที่ไดเห็นนักเรียนไทยในเพิรธมากันมาก  นับเปนโชคดีที่ไดมาเรียนในตางประเทศ  
เพราะประเทศของเราการศึกษายังนอยกวาเขา  จึงจําเปนตองมาเรียนในประเทศเขา 
 
นักเรียน     

ตอนนี้นักเรียนกําลังสอบ ที่มานี้ยังไมหมดครับ 
  
ทานอาจารย  

เปนโชคดีของเราที่ไดมาเรียนตางประเทศ  เพราะพอแมของเราพรอมทั้งรัฐบาลจะตองเสียเงิน
เสียทองมากมาย  แลวก็หวังพึ่งอยูวาเมื่อไรหนอจะสําเร็จแลวจะไดกลับไปพัฒนาบานเมืองของตนให
เจริญ  นี้เปนความหวังของพอแมแลรัฐบาล  ฉะนั้นเมื่อมาศึกษาแลว  จงตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหไดความรู
ความฉลาดใหสามารถรับภาระและหนาที่การงานนั้น ๆ ใหสําเร็จตามปรารถนาใหสมกับวาเรามี
การศึกษาดีแลว 
 นักศึกษาทั้งหลายที่ไดสําเร็จการศึกษาไปแลวนั้นยังไมพอแกการที่จะประกอบกิจการงาน  นั่น
เปนแตเพียงขั้นตนที่สําเร็จการศึกษาเทานั้น  ตองหาความรูและประสบการณตาง ๆ เพ่ิมเติมอีกมากมาย  
เพราะอาชีพแตละประเภทนั้นจะตองไดประสบการณตาง ๆ หลายอยาง  จึงจะทําสําเร็จได  มิใชเรียน
สําเร็จแลวทํางานไดเลย  ตองฝกฝนอบรมเสียกอน 
 ถึงอยางไรก็ดีวิชาทุกประเภทที่เรียนสําเร็จมาแลวนั้น  ถาไมประกอบดวยศีลธรรมเสียแลวจะ
สําเร็จไดดวยยาก  ศีลธรรมนี้เปนใหญและเปนรากฐานของวิชาทั้งปวง  เบื้องตนตั้งแตศึกษามาก็ใชหลักนี้
ทั้งนั้น   ถาไมมีหลักศีลธรรมการศึกษาจะไมสําเร็จ  ศีลธรรมจึงเปนบอเกิดของสรรพวิชาทั้งปวง  และ



เปนพ้ืนฐานของสันติสุขที่แทจริงของโลก  ดังเราจะเห็นไดจากการศึกษาเบื้องตนตองขยันหมั่นเพียร  ถา
ไมขยันหมั่นเพียรเรียนอะไรยอมสําเร็จไมได  พุทธศาสนาสอนวา  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  คนจะพนจาก
ทุกขไดเพราะความเพียร  สําเร็จความรูมาแลวจะประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตองกอรปดวยศีลธรรมจึงจะไป
รอด คนสวนมากเห็นวา  มัวแตประกอบศีลธรรมอยู  ความเจริญกาวหนาไปไมทันเขา  ความขอนี้ไมจริง  
เชนเปนพอคาติดตอการงานไมซื่อสัตยสุจริตคดโกงเขา  เขาจะไมเชื่อถือคนนั้นเลย  ทีหลังเขาไมติดตอ
เด็ดขาด  นี่แหละศีลคือความสุจริต  ในพระธรรมคําสอนทานวา  สีลํ  ยาวชรา  สาธุ  ศีลเปนเครื่องประดับ  
(คนหนุม)  ตราบเทาชรา  ศีลธรรมเกี่ยวของมนุษยและอาชีพของคนทั่วไปอยางนี้ ถาหากขาดจาก
ศีลธรรมเสียแลว  มนุษยก็ไมเปนมนุษย  จะกลายเปนสัตวดิรัจฉานไป 
 มีนิทานเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของถึงเรื่องศีลนี้วา  สมัยพระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ  ชื่อ  
ธรรมบาล  พอเจริญวัยขึ้นมาไดไปเรียนวิชากับทิศาปาโมกข  อยูมาวันหนึ่งเพื่อนนักเรียนเกิดโรคและตาย
ลง  บิดา  มารดา  และญาติของเขาเปนทุกขเศราโศกรองไห  ธรรมบาลเห็นเขาเกิดขบขันเลยหัวเราะ  
อาจารยทิศาปาโมกขจึงถามธรรมบาลวาหัวเราอะไรในเมื่อเขาเศราโศก  ธรรมบาลจึงตอบวา  ตระกูลของ
เขาไมเคยมีอยางนี้  ในเมือ่คนไมแกถึงรอยปจะไมตายเลยเด็ดขาด  อาจารยสงสัยอยากทดสอบความจริง
วาจะเปนจริงหรือไม  จึงเผากระดูกแพะแลวหอผาขาวนําไปสูตระกูลธรรมบาล  แลวแกลงทําเปนรองไห
วาลูกของคุณที่นําไปฝากเรียนหนังสือกับขาพเจานั้นไดตายเสียแลว  นี่ขาพเจาไดเผาแลวนําเอากระดูกมา
นี้  คนทั้งบานไดยินก็หัวเราะพรอม ๆ กันบอกวาลูกของขาพเจาจะไมตายถาอายุไมถึงรอยป  อาจารยจึง
ถามวาเพราะเหตุใด  เขาตอบวา  เพราะตระกูลของขาพเจามีศีล  ๕  เปนนิจ  อาจารยทิศาปาโมกขจึงเชื่อ 
 ศีลหาเปนเหตุใหคนอายุยืนจริงหรือไม  ความขอนัน้พูดยาก  คนไมเคยมีศีลหาก็ยากที่จะเชื่อได  
ธรรมบาลทานเคยมีศีลประจําตระกูลของทานมาแลวจึงมีประสิทธภาพแลเชื่อมั่นอยางนั้น  แตถึงอยางไร
ขอใหพิสูจนดูวาคนเราถาสุขของกายและสุขของใจดีแลวจะอยูเย็นเปนสุขไดนาน  ไมฆาสัตว – ไมขโมย
ของเขา – ไมประพฤติผิดในกาม – ไมพูดเท็จคําไมจริง – ไมดื่มสุราเมรัย  กายแลใจจะสงบเปนสุข  การ
ฆาสัตวมิใชอาชีพจําเปนแตคนมาหัดใหเคยชินตางหาก  พวกที่เขาไมฆาสัตวเลี้ยงชีพเขาก็อยูไดไมมีอะไร  
การลักขโมยของเขากเ็ชนเดียวกัน  ยิ่งลักขโมยของเขา  ทําใหกายและใจเปนทุกขซ้ําอีก  คือจะตองอด
หลับอดนอนจองมองของที่จะขโมย  ทั้งใจก็ครุนคิดกลัวแตเขาจะมาเห็น  ครุนคิดและจองมองตั้งหลาย
ครั้งกวาจะไดขโมยแตละครั้ง  ไดมาแลวก็เปนทุกข  ดีไมดีถูกเขาฆาอยางทารุณ  การประพฤติผิดประเพณี
ก็มิใชของจําเปน  ธรรมดาของคนมีคูครองอันชอบดวยกฏหมายอยูแลวจะไปประพฤติประเพณีอะไร
นอกจากจะหัดสันดานใหเลวทรามเทานั้น  การพูดเท็จคําไมจริงเปนเรื่องบั่นทอนประโยชนของตนเอง  
คือคบเพื่อนไมไดไมมีใครตองการคบ  คนพูดเท็จนั้นบาปอื่นซึ่งเขาจะไมทําไมมี  เขายอมทําบาปได
ทั้งนั้น  คนเราปรกติมักเผลอเรออยูแลวตองหัดสติใหกลาแข็งจึงจะเกิดปญญา  สามารถรบัภาระธุรกจิ
นั้นๆได  แตคนดื่มสุราสติไมดีอยูแลวย่ิงดื่มสุราเขาไป  ก็ยิ่งทําสติใหหลงมึนเมาเขาไปอีก  เรื่องการดื่ม
สุราใคร ๆ  ก็เห็นวาไมดีอยูแลว  แมแตผูดื่มก็บอกไดวาไมดี  แตก็ยังดื่มกันอยู 



 พุทธศาสนาสอนของจริงตามความเปนจริงอยูแลว  ไมวาจะเปนวิชาและอาชีพใด ๆ ทั้งหมด  
ลวนแลวแตมีศีลธรรมเขาแทรกอยูทั้งนั้น  จะเรียนรูหรือไมรูก็ตาม  เขาผูนั้นจะตองประพฤติทั้งกาย – 
วาจา – แลใจอยูในขอบเขตของศีลธรรมทั้งนั้น   แตผูรูแลวดีกวาผูที่ยังไมรู   คือเห็นการกระทําผิดเปน
ความชั่วแลวเกิดละอายไมทํา  เลือกกระทําแตสิ่งที่ดีมีประโยชนนําความสุขมาใหแกตนและคนอื่น  คนที่
ไมรูทําอะไรลงไปยอมไมรูจักผิดแลถูกทําดวยโมหะจริตปกปดครอบงํา  กวาจะรูไดจนเปนผลใหเกิดทุกข
จึงรูตัว 
 ฉะนั้นคนไทยที่เกิดในเมืองไทยเปนชาวพุทธ  บรรพบุรุษ  ปู  ยา  ตา  ยาย  ครูบาอาจารยสั่งสอน
ใหละชั่วทําดีตามหลักศาสนา   เกิดความรูสึกละอายบาปทําแตสิ่งท่ีเปนบุญกุศล   จึงรูสึกวาเปนโชคดีที่
ไดมาเกิดพบพุทธศาสนา ไดลืมหูลืมตาเห็นแสงสวางตั้งแตเกิดมาทีเดียว  ขอทุกคนจงอยาพากันลืมพุทธ
ศาสนา  ใหต้ังมั่นอยูในใจเสมอวาวิชาและอาชีพตลอดถึงความประพฤติทางกาย  วาจา  ใจ  ของเรานั้น  
ลวนแลวแตอยูในขอบเขตของพุทธศาสนา  ฉะนั้นเราทําสิ่งใดลงไปจงใหระมัดระวังสังวร  คดิไดเสมอวา
เวลานี้พระพุทธเจารูเห็นตัวเราอยูเสมอ  แลวจึงทําลงไปก็จะมีผิดนอยหรือจะไมผิดก็ได 
  
๓.  ผูถาม  

มีพระหลายรูปเกงทางเหรียญ  หรือเกงทางของขลัง  หรือเกงทางใหเบอรพวกน้ัน  ทานอาจารยมี
ความเห็นวาอยางไรขอรับ 
  
ทานอาจารย  

ไมจริงดอก  พระที่ใหเบอรแนที่สุด  ใหเกงที่สุดนั้นไมจริง  ถาจริงแลวจะบอกวา  ถาถูกฉันดวย
นะ  จะพูดทําไมเงินซื้อเบอรเพียงเกาบาท  สิบบาทจะหาไมไดหรือ 
  
๓.  ผูถาม  

อันนี้ถือวาผิดหลักพุทธศาสนาหรือไมขอรับ 
  
ทานอาจารย  

ผิดละซี  ผิดทั้งกฎหมาย  ผิดศีลก็ผิด  ผิดธรรมก็ผิด  คือ  เราไมรูไปบอกเขาวารู  นั่งฝนใหเขา  นี่
ผิดศีล  ผิดธรรมนั้นคือสอนอบายมุข  ใหคนหลงงมงายในอบายมุข 
  
๓.  ผูถาม  

เถรสมาคมทําไมไมหาม  เพราะมีคนจํานวนมากทีเดียวเขาใจวา  นั่นคือศาสนา 



  
ทานอาจารย  

นั่นเขาใจผิด  เถรสมาคมหามเหมือนกัน  แตไมฟง  เพราะญาติโยมแหกันไปขอทาน  ทานจึงให  
ถาเขาใจวา  นั่นเปนพุทธศาสนาแลว  ใคร  ๆ ก็ตามผิดทั้งนั้น 
  
๓.  ผูถาม  

ถารัฐบาลไมออกลอตเตอรี่เสียอยางเดียวก็ไมมีเรื่อง 
  
ทานอาจารย  

ก็นั่นละซี  รัฐบาลนี้ชอบกล  รัฐบาลเปนผูออก  รฐับาลเปนผูหาม  ก็ชาวบานเขาตองการรวยนี่  
เขาจึงซื้อ  เลขหัวไมถูก  เขาก็ซื้อเลขทาย  เปนแตเขาไมซื้อของรัฐบาลเทานั้นเอง 
  
๓.  ผูถาม  

คําวากรรมนี่จะแปลวาอะไร  ทําอยางไรจึงจะเรียกวากรรมขอรับ 
  
ทานอาจารย  

กรรม  แปลวา  การกระทํา  ถาทําดวยกาย  เรียก  กายกรรม  ถาทําดวยวาจา  เรียก  วจีกรรม  ถาทํา
ดวยใจ  เรียก  มโนกรรม  พรอมทั้งสามจึงเปนกรรมโดยสมบูรณ  ถาเปนบาปเรียกวา  อกุศลกรรม  ถา
เปนบุญ  เรียกวา  กุศลธรรม 
  
๓.  ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามทานอาจารย  ในเมืองไทยปจจุบันนี้  รูสึกวาหลายคนยังไมคอยเขาใจถึงหลัก
แทจริงของพุทธศาสนา  ทานอาจารยคิดวาในอนาคตพุทธศาสนาในเมืองไทยจะเปนอยางไรบางขอรับ 
  
ทานอาจารย  

นั่นละซี  อาตมาจึงแปลกใจมาก  ผูหลักนักปราชญในเมืองไทยมีมิใชนอย  แตทําไมถือผิดกัน
อยางไมลืมหูลืมตา  คนไมรูยกใหเพราะเขาไมรู  อยางเชนถือปูเจาเขาทรงไปถือเอาเปนจริงเปนจัง  
พระพุทธเจาสอนใหเชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรม  สอนใหมีเหตุมีผล  ผีอะไรไมมีเหตุมีผล  และพูดไมมี
สติเขาทรงแลวก็พูดเรื่อยเปอยไป  คนฟงก็ยังไปถามอีก  เชื่อจนได  ทานสอนวาผูต้ังอยูในคุณพระไตร
สรณคมณ  ตองมีคุณธรรมหาประการ  คือไมประมาท ดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจา  ๑  พระธรรม ๑  



พระสงฆ  ๑  รวมเปนสาม  ใหเชือ่กรรม  เชือ่ผลของกรรม  ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว  ๑  หามถือมงคลตื่นขาว  
เปนตนวา  เชื่อภูตผีปศาจ  เครื่องรางของขลัง  เวทมนตคาถา  ผีเจาเขาทรงตาง ๆ เหลานี้เปนตน  ๑  หาก
จะถามวาของเหลานี้เปนจริงหรือไม  ก็ตองตอบวาเปนจริงตามความเชื่อถอื  แตไมจริงตลอดไป  ของจริง
ตลอดไปไมมียักยายเปลี่ยนแปลงนั้น  คือ  ความแกเปนธรรม  ความเจ็บเปนธรรม  ความตายเปนธรรม  นี่
แนนอนที่สุด  คนไมเขาถึงธรรมตรงนี้จึงทําใหศาสนาเลอะเลอืนไป  การเสกรปู  เหรียญ  หรือองคพระก็
เชนเดียวกัน  พระปฏิมากรเปนรูปเปรียบเหมือนพระพุทธเจา  เรากราบไหวระลึกถึงคุณของพระองค  เรา
เปนสงฆสาวกของพระองค  จะมาเสกสรรคใหเปนของศักดิ์สิทธิ์ผิดประเพณีลูกศิษยที่จะเสกใหอาจารยดี
ขึ้น  ลูกศิษยจะดีกวาอาจารยไมได  แลวยังถือเปนของขลังไปอีกดวย  ถาอยางนี้ก็เลยเปนมหายานไปเลย 
  
๓.  ผูถาม  

การตั้งวิทยาลัยสงฆหรือจิตตภาวัน  ที่ใหพระสงฆเรียนรูเกี่ยวกับทางโลกทานอาจารยคิดวาจะ
เปนผลดีหรือไมครับ 
  
ทานอาจารย  

ก็ดีเหมือนกันเรียนรูเรื่องของโลก  พระพุทธเจาไดชื่อวาโลกวิทู  ผูรูแจงโลกแลวไมติดอยูในโลก  
แตนักเรียนของเรานี่ซ ิ เรียนรูเรื่องของโลกแลว  จะติดหรือเปลาก็ไมทราบ  ถาติดก็ยังไมเปนโลกวิทู  การ
เรียนนั้นก็มิใชเรียนเพื่อเทิดทูนพระศาสนา 
  
๓.  ผูถาม  

ทานที่เปนพระอรหันตนั้น  มีลักษณะเปนอยางไรขอรับ 
  
ทานอาจารย  

พระอรหันตนั้นทานจะมีลักษณะอยางไร  อาการอยางไร  เรากร็ูไมไดเพราะไมเคยเห็น  ไมมี
เครื่องหมาย  แตเราคาดคะเนเอาวา  คงจะมอีาการ  กิริยาอยางเรา ๆ ทาน ๆ นี่แหละ  เพราะทานเปนพระ
อรหันตแลว  ทานก็ใช  กาย  วาจา  เดมิของทานอยู  หมายความวาตัวอัตตาเดิมของทานยังมีอยู  แตทาน
ไมยึด  เพราะรูเห็นตามเปนจริงแลว 
  
๓.  ผูถาม  

ถาปลอยวางหมด  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็ไมมีใชหรือไมขอรับ 
  



ทานอาจารย  
ยิ่งปลอยวางไดมากเทาไร  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ยิ่งสมบูรณขึ้นเทานั้น  เดี๋ยวนี้มันไม

ปลอยวาง  จึงตองยุง  ยุงจนจะไมมี  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  และใหเขาใจอีกดวยวา  ผูรูเทาและผู
ปลอยวางมีอยู  จึงจะปลอยวางสิ่งนั้น ๆ ได 

เวลาค่ํา 

  

แสดงธรรมเทศนา 

  
 ธรรมเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องถึงดานจิตใจ  คือ  ภาวนาโดยเฉพาะ  คําวา  ธรรม  เคยอธิบายใหฟงแลว  
มีทั้งดีและชั่ว  ทั้งไมดีไมชั่ว  เรียกวา  ธรรม  แตยากที่คนจะรูจักวาธรรม   คือท้ังดีทั้งชั่วและไมดีไมชั่ว  
โดยเฉพาะเราพูดถึงเรื่องธรรมแลวพูดแตสิ่งที่ดี  จึงไมรูเรื่องธรรมแทจริง  “ธรรม”  หมายถึงของที่เปนอยู
เปนจริงตามสภาพของมันจึงเรียกวาธรรม  อยางที่เราเรียกวาธรรมดา ๆ นั่นแหละ  ทุกสิ่งทุกอยางมีความ
เกิด – ดับ  เปนธรรมดานั่นแหละคือธรรม  แตยากที่คนจะเขาใจ  เพราะโดยมากไมคอยพูดถึงเรื่องนั้น  
ธรรมพูดแตเรื่องสิ่งที่ดี  พูดแตเรื่องคุณธรรมคือธรรมที่เปนของดี  กอนที่จะรูเรื่องทั้งหลายเหลานี้ตองมา
หัดใจเขาถึงภาวนาสมาธิเสยีกอน  เหตุนั้นวันนี้มาพูดเรื่องภาวนาอีกตอไป 
 ตัวของเราก็คือ  รูป  กับ  นาม  ก็เรียกวาธรรมเหมือนกัน   ที่ทานแสดงถึง  รูปธรรม  คือตัวของเรา
ทั้งหมดที่เกิดเปนรูป  เปนกายขึ้นมา  พูดกันงาย ๆ เรียกวาเกิดจากธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เรียกวา
รูปธรรม  นามธรรม  ไดแกจิตใจ  ผูคิดนึกหรือมีความรูสึกดวยประการตาง ๆ เรียกวา  นามธรรม  เหตุนั้น
ตัวของเราทั้งหมดก็เปนธรรมเหมือนกัน  ที่เราเรียกวามีความแกเปนธรรมดา  มีความเจ็บ  ตาย  เปน
ธรรมดา  นั่นแหละคือตัวธรรม  สวนจิตใจนั้นทานพูดถึงเรื่อง  เวทนา  คือ  ความสุข  ทุกข  หรือ  เฉย ๆ 
สัญญา  คือ  ความจําสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดที่เราจดจําทั้งอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  สังขาร  คือความคิด
ความปรุงความแตง  อยากใหเปนโนนเปนนี่  หรือแตงโนนแตงนี่  นั่นเราเรียกวาสังขาร  วิญญาณ  คือ
ความรูสึกปรากฏขึ้นภายในใจ  ที่แสดงนี่คือแสดงความรูสึกภายในอายตนะ  ทั้ง  ๖  ความรูสึกครั้งแรก  
เรียกวา  วิญญาณ  คอื  เมื่อกระทบตา  เห็นรูปรูสึกครั้งแรกยังไมมีอะไรตอไปยังไมมีการจําวารูปอันนั้น  
รูปอันนี้  หรือยังไมทันคิดนึกวา  รูปนั้นดี  ไมดี  ความรูสึกครั้งแรกนั้นทานเรียกวาวิญญาณ  อันนี้แหละ
เรียกวา  นามธรรม  ใหรูจักอันนี้เสียกอน  ถึงจะเขาใจถึงเรื่องหลักของพุทธศาสนา  คอืรูจักรูปธรรม  
นามธรรมในตัวของเราเสียกอนเมื่อเราเขาใจอยางนี้แลวในตัวของเราก็ไดชื่อวาเปน  ธรรม  หมดทั้งตัว
ของเรา 



 เมื่อเราจะหัดภาวนา  เราจะตองทําความเขาใจ  และรูจักถึงเรื่องตัวนามธรรมคือใจเสียกอน  
สมัยใหมวิทยาศาสตรเขาถอืวา  “ใจ”   เปนวัตถุคือเซลล   สวนในทางพุทธศาสนาทานก็เรียกวาเซลล
เหมือนกัน  แตภาษามันเพี้ยนไปเปน  ประสาท  คือ  ความรูสึก  แตไมไดหมายเอาประสาทเปนใจ  
ประสาทเปนสื่อสัมพันธสิง่ภายนอกกับใจอันเกี่ยวเนื่องกัน  เชน  ตามีเซลลคอืประสาทเหมือนกัน  คอย
รับรูแสง  แตวาเพียงแตรับรูเฉย ๆ สําหรับตา  ที่จะใหรูวาอะไรเปนอะไร  มันตองอาศัยใจเปนตัวรับรู  
เหตุนั้นทานจึงจําแนกถึงเรื่องนามธรรมไวมาก  เชนรูแลวจําเรียก  สัญญา  รูแลวเกิดความสุข  ทุกข
เรียกวา  เวทนา  รูแลวปรงุแตโนนนี่เรียกวา  สังขาร  นี่ทานแยกอยางนี้ในทางพุทธศาสนา  ไมเหมือนกับ
ทางวิทยาศาสตรเขาเพียงพิสูจนแตทางดานวัตถุ  ถาหากวาเราไมเขาใจถึงใจเปนผูรับรู  ประสาทเปน
สํานักงาน  ใจเปนผูรับงานที่ประสาททํา  หรือหากจะพูดเขากับหลักวิทยาศาสตรเซลลเปนสํานักงานของ
ใจ  ก็เขากันได  ถาหากใจเปนตัวเซลลเสียแลว  ลองคิดดูวาถาหากคนเราไมมีใจจะทํางานไดไหม  ถาหาก
มีแตใจไมมีเซลลจะทํางานไดไหม  ลองคิดดูอยางนี้ก็แลวกนั  ถาหากหมายเอาเซลลเปนตัวจิตแลว เซลล
นั่นเปนวัตถุเชนคนตายแลวจะไมตองเกิดกันอีก  หมดเรื่องเกิดกันตอไป  เซลลก็ดับเลยหมดงานเทานั้น  
แตนี่หาไดเปนเชนนั้นไม  ในทางคติศาสนาตาง ๆ ถือวาตายแลวยังเกิด  เหตุนั้นจึงวาจิตมันมีพิเศษกวา
เซลลอีก  เซลลอยางที่วามาแลวเปนเพียงสํานักงาน  อยางเราทํางานสํานักงานไมมี  สํานักงานไฟไหมไป
เสียแลว  เราไปสํานักงานอื่นทํางานตอไปได  ถาหากวาจิตไมมีเสียแลว  สํานักก็ไฟไหมเสียแลว  ก็ไม
ตองไปทํางานอีกตอไป  เหตุนั้นในการที่เราจะฝกฝนใจดวยการภาวนาสมาธิ  ตองรูจักเรื่องนี้เสียกอน  
อยาไปถือวาเซลลเปนตัวใจ  ใหถือวาเซลลเปนเพียงสํานักงาน  ใจนั้นอีกอยางหนึ่ง  จึงสอนใหชําระใจให
สะอาดบริสุทธิ์  คอืไมใหใจเขาไปยึดในสิ่งตาง ๆ ดวยความรูเทาเขาในสิ่งนั้น  ๆ  อยางบางคนผูที่ทาน
อบรมใจใหเขาถึงความสงบอยางเต็มที่   ไมรูสึตัวเลย  แตวายังมีใจอยู  พูดกันงาย ๆ เรียกวากายกับใจ
แยกกันออก   มันแยกออกจากกันได  นี่จะเห็นไดชัดวาใจกับเซลลไมใชอันเดียวกัน 
 หลักของพุทธศาสนาสอนอยางที่วานี้  คือ  ประสาทสําหรับไวรับรู  แตเซลลในที่นั้นไมสามารถ
ที่จะใชนอกจากตัวของเราได  คือไมสามารถที่จะไปโกรธคนอื่นไดชอบคนอื่นไดเพราะเซลล  ตัวใจ
ตางหากเปนตัวไปโกรธเขา  ชอบเขา  เหตุนั้นผูที่ไปทํางานในสํานักงานนั้น  จึงสามารถฝกฝนอบรมใหดี
ขึ้นโดยลําดับ  อยางเบื้องตนคนยังไมรูจักดีรูจักชั่วก็ไปอบรมผูที่ไปทํางานสํานักงานคือ  ใจ  นั่นแหละ  
ใหคอยดีขึ้นมาโดยลําดับ  จนกระทั่งใหเปนผูวิเศษบริสุทธิ์อยางพระพุทธ  อยางอริยสงฆสาวก  หลุดพน
จากกองกิเลสบาปกรรมไปได  ทิ้งตัวเซลลคือสํานักงานเสีย  นี่หลกัพุทธศาสนาสอนอยางนี้  เมื่อเราเขาจึง
เรื่องใจและเซลลอยางนี้แลว  อยาไปคํานึงถึงเรื่องเซลลในเวลาที่เราจะหัดทําภาวนาสมาธใิหทิ้งเสียท่ีเรา
สมมุติบัญญัติกันไวหรือวาเรายึดกันมาแตกอนเกา  อยาไปเขาใจวาเซลลอยูตรงนั้นสมองอยูตรงนี้  ผูคิดผู
นึกหรือตัวเซลลอยูตรงสมองอยาไปคิดถึงมัน  กอนที่จะทําความเพียรภาวนา  เราจะเอาตรงใจ  ใหกําหนด
เอาตรงนั้นมันเกิดความรูสกึขึ้นตรงไหน  จับเอาตรงนั้น  จับผูเกิดความรูสึก  หรอืความรูสึกนึกคิดอยู
ตรงไหนจับเอาตรงนั้นละ  สติทานก็ไมไดเรียกวาเซลล  ความระลึกไดคือตัวสติ  ใจที่มันเกิดสงสายไป



นั้นทานเรียกวา  จิต  จับสองอันนี้ใหได  แทที่จริงคือจิตตัวเดียวกันนั่นแหละ  แตแสดงถึงเรื่องอาการผูมี
ความรูสึกนั่น  ทานเรียกวาจิต   อาการทีร่ะลึกไดตลอดเวลาทานเรียกวา  สติ  เหมือนกับไฟคือความรอน
และแสงสวางยอมคูกันไป  ความรอนคือตัวใจ  แสงสวางนั้นคือตัวสติ  แสงสวางและความรอนตองมี
พรอม ๆ กัน  ความรูสึกใหไปอยูในจุดเดียว  จะเอา  พุทโธ ๆ ไวเปนจุดหมายก็ได   จะพิจารณาลมหายใจ
ไวเปนจุดหมายก็ได  เอาอยางใดอยางหนึ่งก็สุดแลวแต  เอาอยางเดียวใหมีความรูสึกเฉพาะตรงนั้น  เมื่อ
เราจะภาวนาตองเอาอยางนี้ตองหัดจับอันนี้ใหได  อื่น ๆ อยาไปคํานึงคิดถึงมันเลย  เมื่อเราจับอันนี้ไดแลว
สิ่งอื่นมันวางหมดหรอก  จะเปนอะไร ๆ ตามใจมันเถิด  เรามสีติควบคุมใจ  คอื  ผูรูที่วานี่แหละอยูในจุด
เดียวแลว  สวนความรูสึกเชน  เสียง  เปนตนมากระทบเขาก็ปลอยวางเสีย  เราไมไดไปสนใจ  เราคุมแตใจ
ของเราไว  เรือ่งทั้งหลายนั้นไมเปนพิษเปนสง  คือรูสกัแตวารู  ไดยินก็สักแตวาไดยิน  แตไมสามารถที่จะ
มาทําตัวใจนั่นใหไปเกลียดไปโกรธหรือสงสายไปได  การควบคุมใจไดอยางนี้จึงจะเห็นชัดไดวา  “ใจ”   
กับ   “เซลล”   เปนคนละอันกัน 
  

ทานอาจารยตอบปญหาธรรมหลังเทศนา 

  
๑.  ผูถาม  

เมื่อเรียนหนังสืออยูเวลามปีญหาอะไรตาง ๆ ในเวลากลางคืนก็พยายามที่จะแกปญหาใหตก  แตก็
สูความงวงไมไดก็เลยนอน  เพราะเหนื่อยมาก  กายอยูในสภาพนอน  แตใจไมยอมหลับดวย  ใจนึกพุทโธ 
ๆ แตยังขบคิดปญหาอยู  บางครั้งเกิดความรูสึกชัดขึ้นมา  แตวากายหลับไปแลว  ใจกลับเบิกบานอยูไม
หลับ  อยากจะทราบวาสภาพนั้นเปนอยางไร 
  
ทานอาจารย  

สภาพนั้นแสดงถึงเรื่องกายกับใจ  เปนคนละอันกัน  แตเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  ถาหากวาจิตไมมี
เครื่องอยู  คิดเรื่องพิจารณามันเหนื่อยมันเพลียมันอยากพักรูสึกขี้เกียจหนอย  ดวยอํานาจที่เราเคยทําความ
สงบ  จิตที่สงบนั้นมันไมเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกาย  มันไปมีความรูสึกเฉพาะของมันตางหากอีกสวนหนึ่งอยู
ของมัน  เหตุนั้นกายหลับแตใจไมหลับ  ถึงหลับกายเปนเรื่องพักผอนแตใจไมหลับ  ถาผูมีสตเิพงพิจารณา
อยูตลอดเวลากายหลับก็เห็น  กายหลับอยูดี ๆ กายกับใจมันเปนคนละอันกัน  หัดอยางนั้นไดเปนการดี
มาก  บางทีถาหากเราหัดอันนี้อยูเสมอ ๆ ปญหาที่เราขบคิดนั้นอาจจะไดความรูขึ้นมาในขณะนั้นก็ได  
แกปญหาไดเปนอยางดี  แตเปนบางครั้งบางคราว 
  
๑.  ผูถาม   



ประสบการณที่ไดรับนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการหัดอานาปานสติ กอนจะหลับกําหนดลมหายใจ
จนกวามันจะหลับ  คงจะเปนเพราะเหตุนี้ใชหรือไมครับ 
  
ทานอาจารย  

นั่นแหละอานาปานสติหรืออะไรก็ตามเถิด  ถาหากเราตั้งสติกําหนดจิตพิจารณาในอารมณนั้น  ๆ 
สติของเราแนวแนอยูในอารมณอันเดียว  จิตใจของเราตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดยีว  มันก็อยางเดียวกันนั่น
แหละ  อานาปานสติก็ชาง  มรณานุสติก็ตาม อสุภปฏิกูลก็ชาง  พอมันเขาถงึสภาพนั้นเปนอันเดียวกัน
หมด  เหมือน  ๆ  กันทั้งนั้นแหละ  ถามันไดประโยชนใหพยายามทําเพราะถูกดีแลวจึงเปนอยางนั้น 
  
๓.  ผูถาม  

เมื่อเปนเด็กเห็นอะไรงามไปหมด  แตเดี๋ยวน้ีแกแลว  เห็นอะไรในโลกเสื่อมไปหมดหาความสุข
ในโลกไมไดเลย  แตอยางเดียวท่ีผมจะตองทําตามที่ต้ังใจไวคือ  ไปชวยญวน  อะไรที่เคยทําผิดจะตองลาง
ออก  ผมคิดอยางนี้  เพราะเห็นวาในโลกนี้ไมมีความสุข  ทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนสภาพไป  ไมมีอะไรที่เปน
จริง 
  
ทานอาจารย  

ใชแลว  แตแกไมถูก  คือทกุสิ่งทุกอยางไมมีสาระ  ทีค่ิดเชนนั้นถูกตองแลว  แตเมื่อจะไปกอกรรม
ทําเวรคือ  การจะไปชวยญวนอีกนั้น  แบบนี้ไมมีที่สิ้นสุดเกิดชาติหนาอีกก็จะไมมีสาระเทาเกา  ทางพุทธ
ศาสนาทานสอนใหสงบระงบักรรมเวร  โลกอันนี้ไมมีสาระแลว  เราควรจะทําใหใจมันอยูสงบเสีย  เราจะ
เห็นชีวิตของเรามีสาระขึ้นมาคือมีความสงบสุข  แลวไมตองไปกอกรรมทําเวรกับใครทั้งหมด  นั้นแหละ
คือสาระของชีวิต 
 ทุกคนตองการความสุข  เดีย๋วนี้สุขทั้งหลายแหลที่คนนับถือวา  สุขเพราะติดอามิส  สุขอยางนีม้ัน
แปรปรวนอยางที่เราเห็นแลววาไมมีสาระ  สุขสงบอันนั้นไมมีอามิสเปนเครื่องเจือปน  อันนี้แหละเปน
สาระที่พระพุทธเจาสอน  เราก็ตองการใหเปนอยางนั้น  เมื่อเปนอยางนั้นแลวเรื่องอื่นมันหายหมด    
ความคิดเปนทุกขที่อยากไปเกิดในเวียดนามก็หายหมดไมมี 
  
๓.  ผูถาม  

สมองมนุษยมีเซลลประสาทเปนลานๆ ตัว  ทํางานไดแคพระเจามีอํานาจจะทํา  แตเมื่อเราปลอย
หมดใหวางไดความสุขสบายไมคิดอะไร  ขโมยจะมาขโมยหรือไมก็ไมคิดอะไร  เมื่อทําเปนชั่วโมงหรือ
ครึ่งชั่วโมงก็เทากับเราไมไดอะไรเลย  ผมเห็นวาอยางนี้เสียเวลา 



  
ทานอาจารย  

เสียเวลาไมไดประโยชนก็ชางเถิด  ดีกวาจะเสียคน  คนคิดไมหยุดนั้นจะเกิดเปนโรคประสาทเสีย
คน  ผูรูจักสงบจิตของตนไดพักตามกาลเวลา  เปนผูมีปญญารักษาตนไดดีกวาที่ปลอยใหคิดตลอดวันเวลา 
  
๓.  ผูถาม  

การจะอบรมสั่งสอนลูกโดยจะตองทําใหถูกตองทุกสิ่งทุกอยาง  อยากทราบวานิสัยอยางนี้มันจะ
เกินขอบเขตไปหรือเปลา 
  
ทานอาจารย  

ทุกคนมีความคดิเห็นไมเหมือนกัน  ที่สอนลูกสอนหลานหรือสอนลูกศิษยก็ดี  ก็พยายามที่จะ
สอนใหดีที่สุด  ใหถูกตองที่สุด  แตก็บางทีบางอยางก็ดีแตเฉพาะตนเอง  มันถูกของเราแตไมถูกตามหลัก
ความเปนจริง  ในหลักพุทธศาสนาทานสอนของดีของถูก  คือสอนสิ่งที่เปนประโยชนแกตนและเปน
ประโยชนแกคนอื่น  ไมทําตนใหเสื่อมเสีย  หรือไมทําตนใหเดือดรอน  หรอืไมทําคนอื่นใหเดือดรอน  
ใหเปนคุณแกตนและคนอื่น  จึงจะเรียกวาถูก  เหตุนั้นจึงวาเรื่องเกินขอบเขต  หรือพอดีกับขอบเขต  อัน
นั้นพูดยาก  มันเปนเรื่องของสวนตัว  ถาเอาหลักพุทธศาสนามาเทียบแลวจะไมผิดพลาด 
  
๓.  ผูถาม  

ขอเรียนถามถงึพุทธศาสนิกชนออสเตรเลยี  บางคนไมทราบเรื่องหลักพุทธศาสนาก็อานหนังสือ
ตาง ๆ บางคนก็มาทางฝายศาสนาเซ็น  บางคนเรียนรูเกี่ยวกับพวกธิเบต  หรือมหายานของจีน  หรือบาง
คนรูจักพุทธศาสนาเพราะไดฝกฝนภาวนากับพระพมา  ดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่นี่จึงมาจากหลายทาง
หลายวิธี  เวลาจะรวมประชุมกันมักจะมีการทะเลาะวิวาทกัน  ฝายธิเบตเขาก็บอกวาของเขาถูก  ฝายเซ็น
เขาก็บอกวาของเขาถูก  การหัดภาวนากับพวกพมาเขาก็บอกวาของเขาถูก  เมือ่ผมเห็นเปนอยางนี้เกิดสลด
สังเวชเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ไมดี  แตไมสามารถจะแกไขไดอยางไร  ควรจะแผเมตตาใหเขาเพื่อพวกเขา
จะไดเขากันได  ใชหรือไม 
  
ทานอาจารย  

เรื่องของพุทธศาสนามันขยายออกไปกวางขวางมาก  เบื้องตนก็ไมมีอะไร  พระพุทธองคสอน
หลักอันเดียวกัน  คือสอนใหละชั่วทําดีแลวชําระใจของตนใหบริสุทธิ์  ดังที่ไดอธิบายมาแลว  ชั่วคืออะไร  
ดีคืออะไร  ดังที่ไดอธิบายเมื่อสองสามวันมาแลวนี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่แทจริง  แตเนื่องจากพุทธ



ศาสนามีอายยุืนยาวนานมาตั้งสองพันกวาป  เมื่อศาสนายืนยาวมานานก็มีการแปลกปลอมไปดวยประการ
ตาง ๆ มีลัทธิตาง ๆ เชน  พวกมหายานก็ไมใชนอย  แตกยอยออกไปตั้งเปนรอยเปนพันนิกาย  แมแต
หินยาน  คือ  พมา  ลังกา  เมอืงไทย  ก็มีแตกยอยออกไปตั้งสองสามนิกาย  เหตุที่แตกยอยออกไปนั่น   
เพราะความเขาใจผิดวานิกายของตนถูกตอง นิกายอื่นผิดหมด หรือผิดบางสวนไมสมบูรณ ถาหากเขาใจ
วาพระพุทธเจาสอนใหละชั่วทําดีแลวก็ชําระใจของตนใหสะอาดอยางนี้ แลวกระทําตาม ปญหาแยกนิกาย
หมดไปเอง 
  

(หมดเวลาไมไดนั่งภาวนา) 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 

  
ธรรมเทศนา ที่เวลเวอรเดีย 

  
บานเรือน สถานที่ และอาชีพก็ไมเจริญเหมือนกับอยูในเมือง แตก็เจริญในดานจิตใจ ไดมีการ

อบรมศีลธรรมตลอดถึงอบรมภาวนาทําสมาธิ รูสึกวาจะมีดีกวาอยูในเมืองเสียดวยซ้ํา เพราะพระที่มา
อบรมฝกฝนนั้นลวนแตพระที่ต้ังใจปฏิบัติในศีลธรรม ไมตองพูดถึงเรื่องออสเตรเลียละ แมในประเทศ
ไทยเองทั้งๆที่เปนเมืองพุทธ บางแหงพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชนนี้ก็หายาก ฉะนั้นจึงไดชื่อวาเปนโชค
ดีของพวกทานทั้งหลายท่ีมาอยูหางไกลความเจริญแลวไดปฏิบัติฝกฝนอบรมกับพระอยางทานดอน เปน
ตน 

ประเทศไทยซึ่งเจริญรุงเรอืงดวยพระพุทธศาสนา ในยุคนี้สมัยนี้ที่จะหาพระนักปฏิบัติ เชนทาน
ดอนนี้เปนตน มาอบรมสั่งสอนอยางนี้ก็ยังมีไมทั่วถึง ตองการพระเชนนี้มากที่สุดแตก็ไมสมปรารถนา 
เพราะฉะนั้นในการที่ทานดอนมาจําพรรษาดวยก็รูสึกวาเปนโชคดี ที่ไดปฏิบัติทานดวยการถวายอาหาร
บิณฑบาตรหรือการปฏิบัติอื่นๆ  นอกจากนั้นก็ไดฝกหัดอบรมศีลธรรม คือทานสอนกรรมฐาน สมาธิให
ซึ่งเปนจุดสําคัญในหลักพุทธศาสนา การหัดภาวนาทําสมาธิ อบรมจิตใจใหสงบ ถึงแมจะไมไดมากก็ยัง
ไดรับความสงบ ถาอบรมใหถึงสมาธิภาวนาสละปลอยอารมณ เขามาสงบอยูได  นับวาไดวาพอมองเห็น
แลวในหลักธรรมของพุทธศาสนาสอนเพื่อสันติ คือความสงบสขุ ทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกก็ตองการ
ความสุข แตตางก็พยายามแสวงหาความสุขเพื่อพนจากทุกขดวยประการตางๆ แตก็ไมประสบสุขที่
แทจริง ในการที่หัดทําความสงบคืออบรมภาวนานี้ จะเห็นไดชัดทีเดียววามีความสุขที่แทจริง 
 ฉะนั้นเมื่อเรารูวาทางนี้เปนทางสันติ  คือความสงบสุข เมื่อไดรับรสชาติอันนั้นแลว ถึงแมจะไมมี
พระอยูก็อยาพากันทอดธุระ เมื่อมีโอกาสเวลาจะเปนวันพระหรือวันอาทิตยก็ตาม จงพากันฝกอบรมใน
สถานที่นี้ เพราะสถานที่ดีอยูแลว มีพรอมดวยทุกสิ่ง  คือเสนาเสนาะที่อยูเราก็มี เรือ่งอาชีพอื่นๆ เปนแต



เพียงเครื่องประกอบ เมื่อชวิีตความเปนอยูยังไมตายก็ทําไป เวลาเราตายไปแลวเอาไปไมได สักอยางเดียว  
คนมีคนจนเหมือนกันทั้งนั้น สิ่งที่จะนําติดตัวเราไปได คือการรักษาความสงบ อบรมใจใหปราศจากความ
กังวลเกี่ยวของ ไดเทานี้เอง นี่เปนหลักสําคัญเราพึงแสวงหาประโยชนในโลกนี้และในโลกหนา โลกนี้คือ
ประกอบอาชีพในทางสุจริต  พรอมทั้งฝกหัดจิตของตนไปดวย นี้เปนประโยชนปจจุบัน  โลกหนาไดแก
เราชําระใจของเราใหบริสทุธิ์สะอาด เทาที่จะสะอาดได อันนั้นเปนสิ่งที่จะติดตามไปในโลกหนา ตอไป
ใครของใจสงสัยอะไร เทาที่ปฏิบัติกับทานดอนมาแลว ก็ถามได       
  
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 

  
 ใหพยายามสํารวมใจใหสงบ เมื่อเราสํารวมใจใหสงบจะเห็นวาคลายๆ กับมันวุนวายมากกวาที่เรา
ไมไดสํารวม แทที่จริงไมใชมาก ทีแรกเราไมไดสํารวมไมรูจักใจ ใจมันคิดสงสายจนไมมีขอบเขต ทีนี้เรา
มาจับตัวใจดูความสงบ เราระวังใจเราสํารวมใหเขาสูความสงบมันเลยเห็นเรื่องของใจคลายๆ กับเปนของ
มาก เพราะฉะนั้นจงตั้งใจสํารวม ไมมีมากเลยใจมีอนัเดียว ที่มันสงไปเปนอาการของใจจับตัวใจตัวเดิมให
ได มันมีผูหนึ่งซึ่งเปนของเดิม ใหจับตัวเดิม อยาจับอาการ จับผูรูใหได    ถึงแมจะภาวนาพุทโธก็ตาม อา
นาปานสติก็ตาม   ใหอยูตรงนั้นคอยดูตรงนั้น 

(นั่งภาวนาประมาณ ๒๐ นาที) 
  

ตอบปญหาธรรม  

  
๒. ผูถาม   

ปติเกิดเพราะอะไร 
  
ทานอาจารย  

ปติเกิดขึ้นเพราะความสงบของใจ ความซาบซึ้งในอุบายที่ตนเห็นนั้น  คือ กอนที่จะเกิดปติ เรา
พิจารณาถึงสิ่งใด เชนพิจารณาถึงคุณงามความดีของตน จิตใจซาบซึ้งถึงเรื่องนั้นก็สงบเกิดปติ พิจารณาถึง 
ศีล สมาธิ ปญญา ของตนที่ตนทําใหมีใหเกิดขึ้น แลวทําใจใหรวมสงบลงได ก็ปติขึ้นไดเหมือนกัน  
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เวลาค่ํา 
  



ธรรมเทศนา  ที่เมืองเพิรธ 

  
 ทุกๆ ศาสนาตองมีทั้งเปลือกทั้งกะพี้และแกน  จึงสามารถรักษาคณุภาพไวไดนาน ศาสดาผูต้ัง
ศาสนาทั้งหลายตองเล็งเห็นแลววา ผูนับถือศาสนาทั้งหลายมิใชจะมีแตคนฉลาดเทานั้นก็หาไม ตองมีทั้ง
คนโงคนฉลาด คนโงก็สอนตื้นๆ คนคอยฉลาดก็สอนใหลึกเขาไปหนอย  คนฉลาดนั้นสอนตื้นสอนลึก
ขนาดไหนก็ไมมีปญหายอมสามารถรูไดหมด โดยเฉพาะพุทธศาสนาใหใชของที่มีอยูใหเปนสาระแก
ตนเองใหมากเทาที่จะมากได  เชน สมบัติเงินทองเปนของกลางที่มีอยูในมือของบุคคลใดแลว ทานสอน
วามันเปนอนิจจังไมเที่ยงมั่นคงถาวร เปลี่ยนไปเปนของคนอื่นได  ฉะนั้นเมื่อมันมาอยูในมือของเราจงรีบ
ทําใหเปนประโยชนแกเราเสีย ดวยสละแบงปนสวนที่มันเหลือใชใหแกผูที่ขัดสนไมมีอันจะกิน มิใช
เหลือไวแกลูกหลานจนเหลนโหลน คนเราเกิดมาในโลกเปนหนี้ บุญคุณของโลก  จะนั่งนอนกินไมได  
ตองทํางานหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต   อยาทําทุจริตเปนหนี้บุญคุณของโลกเขาไปอีก  ลูกหลานเหลนโหลน
เราก็ทํางานเชนนั้นเหมือนกัน  เมื่อเราไดแบงปนสิ่งของๆ  เราใหแกคนอื่นอยางนั้น ไดชื่อวาเราไดนําเอา
ทรัพยที่ไมเปนแกนสารทําใหเปนแกนสารแกตนเองไดแลว เพราะทรัพยสมบัติเปนของสาธารณะ เมื่อ
ไดมาเก็บไวไมมีประโยชนแกตัวแลผูอื่น คนไดไดมาแลวก็เก็บไว ๆ คนหาไมไดก็จนลงๆ มันจะเสมอกัน
ไดอยางไร คนจนมากกวาคนมีนี่ เมื่อคนจนรวมหัวกันคิดแยงเอาไดแลวคนมีจะอยูไดอยางไร 
พระพุทธเจาสอนใหมีเมตตาแกกันและกัน  มีอันใดแบงปนกันกินกันใชจะไดไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน   
มีความปรองดองสามัคคีกนัเหมือนกับพ่ีนองกัน 
  
 สมบัติเปนของไมมีสาระดังกลาวแลว เราไดทําใหเปนของมีสาระดวยการใหแบงปนใหแกผูอื่น
ดวยจิตเมตตา สมบัติอันนั้นกลับเขาอยูในจิตใจของตน คือความอิม่ใจพอใจที่ตนแบงปนไปแลวนั้น หรือ
ที่เรียกวาบุญ บุญนี้แหละเปนยอดปรารถนาของผูมีศรัทธาที่หาทรัพยมาไดแลว  มารวมลงที่บุญนี้ทั้งนั้น   
เมื่อต้ังใจมั่นในบุญกุศลแลวทําสิ่งใดก็มีแตบุญกุศลทั้งนั้น  บางคนเขาหาวา บาบุญ ดีกวาบาบาป บาบาป
นั้นคิดถึงแตความชั่วมัวเมาแตบาป เชนเที่ยวผูหญิง  นักดื่มสุรา ไมวาเวลาใดจะมีแตสุราเปนนิจ  บาใน
กามคุณทั้งหา สนุกเฮฮาไมมีเวลาตื่นตัวสักที  แกแลหนุมบาดวยกันทั้งนั้น คนบาบุญนี้แหละใจจะตั้งมั่น
สรางแตความดีไมมีโทษ  ทําประโยชนใหเกิดมีแกตนเองและบานเมือง เมื่อจิตเปนของตัวต้ังมั่นอยู
ภายในมีเมตตาจิตเปนพ้ืนฐานอยูอยางนี้จะเรียกวา  พรหมวิหารญาณ  และ  พรหมวิหารสมาธิ   ก็แลวแต
จะพูดกัน  จิตที่ต้ังมั่นอยูภายในเชนนี้  จะคิดคนเฉพาะใจถึงเรื่องสาระของกายวากายนี้เกิดขึ้นมาประกอบ
แลวดวยธาตุทั้ง ๔ มี ดิน น้ํา  ไฟ  ลม  ผสมเขากันเปนกอนถึงเรียกวา กาย แลวมีอันจะตองสลายไปเปน
ที่สุด เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้ก็หาสาระไมได เกิดขึ้นแลวก็ดับไปเปนอยูอยางนั้น เหลือแตความรูสึกในใจ



ไมมีอะไรวางไปหมด ความรูวาวางและสิ่งของที่วางกับทั้งของที่ไมวางเปนไปพรอมๆ กันนั้นแลเปน
สาระของคน 
  
 เปลือกของศาสนา คือ ทาน ศีล และศาสนพิธีตางๆ ถาทําถูกตองแลวจะกลายเปนกะพี้ คือทําจิต
ใหเบิกบานยิ้มแยมแจมใส จนเกิดปติอ่ิมใจ ทาน ศีล นั้นจะเขามาภายในใจหลอเล้ียงน้ําใจใหแชมช่ืนอยู
เปนนิจ นี่ไดชื่อวาทําเปลือกใหเปนกะพี้  เมื่อพิจารณาไปถึงความอิ่มและความแชมช่ืนเบิกบานของใจก็
เห็นเปนแตวาสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนจากปจจัย คือความพอใจเปนเหตุ เม่ือความพอใจหายไป สิ่งเหลานั้นดับไป
เปนของไมเที่ยงเปนธรรมดา เราจะยึดเอาไวเปนของตัวตนไมได เปนอนัตตาไมมีใครเปนใหญเปนอิสระ 
แลวก็ปลอยวางเห็นเปนสภาพตามความเปนจริง เม่ือพิจารณาถูกอยางนี้ไดชื่อวา ทํากะพี้ใหเปนแกนสาร  
  
 พุทธศาสนาอยูไดดวย  เปลือก กะพี้ และแกนอยางนี้ ถามีแตแกนอยางเดียว หากเปนตนไมก็
เรียกวาตนไมตายยอมอยูไมไดนาน ถามีแตกะพี้หากเปนตนไมก็เรียกวาตนไมหาสาระไมไดนอกจากจะ
ทําเปนฟนเทานั้น ถามีเปลือกอยางเดียว หากเปนตนไมเชนตนมะละกอ พลันที่จะหักเร็วที่สุดในเมื่อลม
พายุพัดมา พุทธศาสนาวัฒนาถาวรไดนานปานนี้ก็ดวยมีทั้งเปลือก กะพี้ และแกน ครบบริสุทธิ์ 
  

ตอบปญหาธรรมหลังเทศนา  

  
๓. ผูถาม  

ในทางศาสนาคริสตถือวาวิญญาณมาอาศัยกายนี้ เมื่อกายดับไปวิญญาณก็ไปอยูกับพระเจา แต
วิญญาณคลายๆเปนตัวเปนตนเปนอัตตา เพราะฉะนั้นชาวคริสตสวนมากไมเขาใจถึงเรื่องอัตตา ไมรูเรื่อง
อนัตตา ดังนั้นจึงขอใหทานอาจารยอธบิายเรื่องอนัตตา                 
  
ทานอาจารย  

มันก็มีลักษณะคลายๆกัน ในทางพุทธศาสนาก็อยางที่อธิบายใหฟงมาแลว ใจยังไมทันบริสุทธิ์
หมดจนเต็มที่ยังไมดับ ก็ยังตองเวียนวายตายเกิด ศาสนาคริสตเมื่อตายแลว วิญญาณคือใจ จะตองไปอยูกับ
พระเจา คือตองมีที่อาศัยอยู แตสําหรับในทางพุทธศาสนานั้น ไมไดไปอาศัยพระเจาหรือไมไดไปอาศัย
สิ่งทั้งปวงหมด  แตจะตองอาศัยความดีความชั่วของตน  ดีหรือชั่วนั้นมันอยูในสภาพของมันเอง  คือไมมี
บานมีเรือนไมมีสถานที่ใดๆ อยูทั้งหมด มันจะอยูในหมูนี้แหละในโลกอันนี้แหละ  อยูกับคนเราทั่วๆไป
ในบานในเมืองเราก็ได  แตมีความดีความชั่วเปนเครือ่งอยู ถาชั่วมนัก็เดือดรอนเปนทุกข ถาดีมันก็เปนสุข
สบาย หากจะขยายตื้นๆ การทําชั่วก็ไปตกนรก การทําดีก็ไปสูสุคติไมวาชั้นสูงหรือชั้นต่ํา  สวรรคอยูที่อก



นรกอยูที่ใจ พุทธศาสนาถือวาไมไดไปฝากไปฝงไปแอบอิงอะไรทั้งหมด อันนั้นยังเปนตัวอัตตาอยูโดย
แท สวนอนัตตานั้น  คือใจไปเห็นสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงหมด วัตถุทั้งหลายที่เราอาศัยเชนรางกายเปนตน  
มันไมใชของเรา บอกไมไดหามไมฟง มันจะตองแก จะตองเจ็บ  จะตองตาย  เหตุนั้นอันนี้จึงจะตองเปน
อนัตตา ไมมีสาระแกนสารอะไรเรียกวาอนัตตา ในที่สุดแมแตใจของเรา มันจะไปจดจองหรือไปนึกคิด
สิ่งใดก็ตาม แตแลวมันก็ตองปลอยวางหนีไปที่อื่นอีกตอไป ไมไดอยูในเรื่องนั้นตลอดกาลเวลา ตัวนั้นก็
จัดเปนอนัตตาเหมือนกัน ถาพูดใหละเอียดลึกซึ้ง อนัตตา คือไมมีสาระทั้งกายและใจ ปลอยวางทั้งหมดไม
เขาใจยึดในสิง่ใดทั้งหมด แลวก็หมดเรื่องนี้แลเรียกวา อนัตตา 
  
๓.ผูถาม   

ขณะนั่งภาวนา บางครั้งสิ่งที่เคยทําบาปมากอนมารบกวน คือเมื่อเปนเด็กๆเคยขโมยมะมวงเขา 
เวลานั่งภาวนาสิ่งนั้นก็ชัดขึ้นมา  เกรงวาการนั่งภาวนาอาจจะลางบาปไมได 
 
ทานอาจารย   

ประสบการณเชนนี้เปนได  คนเราในเวลาที่ทําชั่ว  ทั้งอดีตที่ลวงมาแลวก็ดี ในปจจุบันก็ตาม เวลา
อบรมภาวนาใจของเราสงบเขา เรียกวาใจมันใสสะอาด เหมือนกระจกถามันใสเต็มที่   ละอองนิดเดียวไป
ติดก็จะปรากฏ    ความชั่วเปรียบเหมือนกับละอองที่ไปเกาะติดกระจก การทําบาปแลวระลึกถึงบาปนั้น
ทําให  เราเขด็เรากลัวบาปไมกลาทําบาปอีกตอไป ก็ตองละบาปโดยการที่เราไมทําบาปอีก บาปเกาที่เรา
ทําไวแลว  เราจะตองพยายามสํารวมใจทําสมาธใิหมันลงแนวแน ปลอยท้ิงเอาปจจุบัน วิธีชําระเอา
ปจจุบันอยาไปสงใจเอาของเกามันจะเดือดรอนอยูตลอดเวลาชําระไมได ถาเราปลอยวางแลวลงปจจุบัน
มันหายไปหมด จิตของเราเปนสมาธิเตม็ที่ นั่นแหละคือการลางบาปในทางพุทธศาสนา         
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 

 
จิตเปนของสงสายไปทั้งในอดีตที่ลวงมาแลว  แตจดจําไดในสิ่งตางๆ  ทั้งดีและชั่ว  และสงไป

ขางหนาไปปรุงไปแตงที่เรียกวาอนาคต มันไมอยูในปจจุบัน เหตุนั้นจึงควรอบรมใจของตนใหอยูใน
ปจจุบัน  คือใหเห็นวาอดีตลวงไปแลวก็แลวไปเวลานี้ไมมี  อนาคตก็ยังไมมาถึง เราไมควรไปคํานึง   
เพราะคํานึงถึงมันก็ยังไมทันมา  ฉะนั้นจึงทิ้งเสียท้ังในอดีตและอนาคต ใหกําหนดปจจุบันในเวลานี้ ให
จิตตั้งมั่นอยูแตในพุทโธ เราเอาพุทโธเปนเครื่องอยู เมื่อจิตเราแนวแนและเราเขาถึงพระพุทธเจาแลวนั่น
แหละ ถึงพระแลวถึงธรรมแลว อนาคตก็ไมมีอดีตก็ไมมี ความชั่วท้ังในอดีตและอนาคตหายไปหมด ยัง
เหลือแตความดีในปจจุบัน จิตของเราอยูกับธรรมอยูกับพระ เปนการชําระลางบาปดวยวิธนีี้ เราจะบริสุทธิ์



หมดจดไดก็เพราะอยางนี้  ไมมีใครจะชวยเหลือเราได พระพุทธเจาสอนวิธีฝกหัดชําระตนดวยตนเอง   
เรารูแลวเราเขาใจแลวชําระดวยตนเอง  
  

(นั่งภาวนาประมาณ ๓๐ นาที) 

วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 

  
แสดงธรรมเทศนา 

  
 เขามาในออสเตรเลียแลวเห็นคนในออสเตรเลียพากันศึกษาคําสอนพุทธศาสนาจึงนายินดีมาก ถึง
จะไมใชคําสอนของศาสนาพุทธแตสนทนาธรรมกันเขาสนิท ไปในสถานที่ใดพูดกันลงคอกันได ไม
วิวาทแกงแยงสามัคคีกัน สถานที่นั้นเปนความสุขอยางยิ่ง   
 ศาสนาทุก ๆ ศาสนาสอนใหคนละชั่วทําดีเปนพ้ืนฐาน วิธีการแนะแนวปฏิบัติจะมีผิดแปลกกัน
บางก็ชางเถิด แตความหมายอันเดียวกัน เชน ศาสนามีพระเจา เอาพระเจาเปนอารมณ  จนจิตแนวแนเปน
เอกัคตารมณ  แลวจะมีเสียงพระเจามากระซิบสอนใหละชั่วทําดี  ละสิ่งที่ผิดทําแตสิ่งที่ถูก  นั้นจึงถึงพระ
เจาแท   แลวเอาคําสอนของพระเจาสอนศาสนิกชนตอไป   ไมใชคิดเอาแตงเอาแลวมาสอนดวยตนเอง 
อยางนี้ไมถูกเปนการคิดทรยศตอพระองค   
 สวนพุทธศาสนาก็สอนเชนนั้นเหมือนกัน คือสอนใหละชั่วทําดีดวยการงดเวนจากบาปธรรม ๕ 
ประการ บาปกรรมอันใดซึ่งจะพึงเกิดขึ้นดวยการกระทําทางกาย  และวาจา พระองคสอนใหละเวน ดวย
การงด คือรักษาศีล และบาปกรรมอันใดที่จะพึงเกิดขึ้นดวยใจพระองคสอนใหสํารวมระวังดวยการหัด
สมาธิ ยึดเอาพระคุณของพระองคเปนอารมณ จนจิตแนวแนเขาถึงเอกัคตารมณ ไมมีการสงสายไปในที่
ทั้งปวง บางคนอาจมีเสียงธรรมสอนขึ้นมา ในที่นั้น อยางเดียวกันกับศาสนาที่มีพระเจา   แตพุทธศาสนา
ไมถือพระเจา จึงไมเรียกวาพระเจามาสอน  เรียกวาธรรมมาสอน  ผูนั้นไดชื่อวาเขาถึงธรรมแท แลวธรรม
นั้นมาสอนศาสนิกชนใหทําตามนั้น  จึงไดชื่อวาไม  ทรยศตอพระพุทธเจา   พุทธศาสนายังสอนละเอียด
ลึกซึ้งเขาไปกวาศาสนาพระเจา  คอืสอนใหละทั้งของดีและของไมดีเสีย    เมือ่กายแตกดับแลวใจจะไม
ยึดถืออะไรๆทั้งหมด     เมื่อยึดถืออะไรๆทั้งหมดก็หาที่ต้ังไมได สวนศาสนาพระเจายังยึดถือดีเปนสรณะ   
จึงยังมีภพชาติอีกตอไป 
 ศาสนามีพระเจาและศาสนาไมมีพระเจา  เบื้องตนสอนในแนวเดียวกัน  คือละชั่วทําดีดวยกัน
ทั้งนั้น แตตอนปลายผิดแปลกกัน  ศาสนาพระเจาสอนใหยึดความดี อันเปนเหตุใหเกิดภพเกิดชาติ 
พระพุทธศาสนาสอนใหละทั้งดีและชั่วจึงหมดภพหมดชาติ  มติของศาสนาทั้งสองไมผิดแปลกกัน ลงกัน
ไดดวยอาการอยางนี้   ผิดแปลกกันแตไมขัดอุดมคติของกันไปดวยกันได  



  
  
  
  
  
  

ตอบปญหาธรรมหลังเทศนา  

  
๓.ผูถาม   

ดิฉันเปนคนยิว  และคนทั่วโลกก็แปลกชอบยกโทษคนยิว  ทําใหเราไดรับความเดือดรอนใจมาก 
แมแตนักศึกษาชาวออสเตรเลียนี้ก็เหมือนกัน บางครั้งถึงขนาดมีคนเอากอนอฐิมาขวางปาก็มี อยากจะ
ทราบวาจะเปนเพราะกรรมที่เคยสรางมาใชหรือไม   จึงทําใหเราไดรับผลกรรมถึงเพียงนี้ 
  
ทานอาจารย  

มันไมแนเหมือนกัน  ที่คนเขายกโทษวายิวไมมีที่อยูแลว ไปแทรกซึมทกุชาติแลวแยงอาชพีเขา  
ความเขาใจอันนั้นมันเลยกระจายไปทั่วทั้งโลก  เห็นยิวอยูตรงไหนเขาก็พากันรังเกียจ  ที่แทจริงนั่น
พวกยิวก็มีความดีอยูเหมือนกัน  ยังมีคนชมอยูเหมือนกันวาพวกยิวฉลาดกลาหาญ แมแตระเบิดปรมาณูก็
เกิดจากยิว แตก็ยังเกลียดพวกยิวอยูตลอดเวลา เพราะเหตุนี้แหละความนิยมจึงเปนของแนนอน  ความจริง
ตามหลักพุทธศาสนาไมไดถือชาตินั่นชาตินี่อะไรทั้งนั้น ถือคุณธรรม เดี๋ยวนี้นะยิวเขาพึ่งตนเองได เขา
สงไปอยูทะเลทรายยังสามารถสรางประเทศชาติของเขาใหเจริญ จะวาไมดีไดอยางไร  จึงขอวาของดีมีอยู
แตนิสัยความนิยมของคนเราไมดีมันติดอยูในสันดาน   คนยุโรปเห็นพวกยิวแลวพากันรังเกียจไปหมด   
ญวนก็เปนที่รังเกียจของชาวเอเชียฉันนั้น แตในผลที่สุดเอเชียก็กลวัญวน  ยุโรปก็กลัวยิว  เพราะพวกเขา
เหลานั้นมีธรรม คือ ขยัน อดทนตอเหตุการณนั้นๆ 
  
๓.ผูถาม   

ตามหลักพุทธศาสนาเราไมถือพระเจา และพระพุทธเจาไมใหเรานึกคิดในเรื่องสาระของคนเรา
เปนเพราะเหตุใด และปจจุบันก็มีพุทธศาสนาสองนิกาย มหายานกับหินยาน มหายานยังเชื่อเรื่องของพระ
เจาอยู แตหินยานไมใหคิดนึกถึงเรื่องสาระของคนเรา 
  
ทานอาจารย    



ไมไดหามนา พระพุทธองคไมไดหามที่จะไมใหคิดคนสาระอันลึกซึ้งของคนเลย ยิ่งคิดยิ่งดี   
พุทธศาสนาไมใหถือพระเจา แตพุทธศาสนาสอนใหคิดคนหาเหตุผลตัวจริง ขอเท็จจริงในสิ่งตางๆ เชน
พิจารณากายนี้ใหเห็นเปนธาตุ สภาพของธาตุเกิดขึ้นมาจากอะไร ต้ังอยูดวยประการใด   แลวก็ดับไปได
ดวยวิธีใด  พูดกันงายๆใหคิดคนหาเหตุผลสิ่งตางๆทั้งหมดในโลก จนกระทั่งไมเขาไปยึดอันนั้นเปนตน
เปนตัว  เปนเราเปนเขา เห็นเปนแตสักแตวาสภาวะธรรม  การไมเขาไปยึดเทานั้นแหละเปนทางใหพน
จากความเปนภพเปนชาติ    นี่แหละที่วาพุทธศาสนาเปนของลึกซึ้ง  ลึกตรงนี้ 
  
๓.ผูถาม   

 ถาเราพิจารณาสภาวะธรรม และเราก็เห็นวาสภาวะธรรมเปนสิ่งลึกซึ้งมาก เหมือนกับทุกๆ สิ่งมัน
มีโครงการ มันตอเนื่องกันและมันทํางานดวยกัน  และจะตองมีผูวางแปลนดวย ถาหากวาเราพิจารณา
สภาวะธรรมวาเปนสิ่งที่มีแปลนและเขาใจวามีผูวางแปลนนนั้นมันจะผิดกับหลักของหินยานหรือเปลา 
  
ทานอาจารย     

จะมีโครงการแลทํางานสืบเนื่องกันโดยที่มีผูวางแปลนหรือไมก็ตาม พระพุทธเจาไมไดคํานึงเรื่อง
อันไรสาระประโยชน พระพุทธเจาสอนแตสิ่งที่ทําประโยชนใหเกิดมีขึ้นแกตน (คือทําใหพนจากทุกข)         
เชนเรื่องโลกกลมโลกแบน พระพุทธเจาทานรูกอนคนทั้งหลายวา วัฏฏโก โลโก  ความวานี้เปนของกลม
หมุนอยูเปนนิจ   วัตถุธาตุสิ่งใดเกิดขึ้นมาแลวจะตองดับไปเปนที่สุด  ไมมีใครแตงมัน หากเกิดจากเหตุ
ปจจัยของมันเอง เกิดมาแลวก็ดับไป หากมันเปนอยูอยางนั้นจึงเรียกวา โลก  พระเจาเสียอีกสรางโลกแลว
ก็ไมรูจักวาโลกนี้กลม   แลโลกนี้สลายไปเมื่อไร นายอะไรคนหนึ่งเขาวาโลกนี้กลมก็เลยโกรธเขา เอาเขา
ไปลงโทษ พอเขาพนจากโทษแลว นายคนนั้นก็ยังยืนยันวาโลกนี้กลมอยู  มาสมัยวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรทั่วท้ังโลกก็ลงความเห็นอยางนายคนนั้น ผลที่สุดชาวศาสนาคริสตทั้งหลายก็เลยคิดทรยศ
ตอพระเปนเจา (คือคิดตรงกันขาม) 
  
๓.ผูถาม      

คําสั่งสอนของลัทธิตางๆเชน ฮินดู พวกโยคี เวลาหัดภาวนาแลว ไดรับประสบการณตางๆ มีสาระ
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พนจากใจของเรา เราจะปลอยใจของเราใหอยูกับสาระสากลทั่วไป ทางศาสนาพุทธ
เปนอยางไร  
  
ทานอาจารย    



เราจะปลอยใจอยางไรก็จะตองมีใจอยูดีๆ นั้นเอง  จะใหปราศจากใจไมมีที่วาปลอยใจของเราให
ไปอยูกับสาระสากลนั้น จะปลอยอยางไร ถาไมมีใจเสียอยางเดียว แลวก็ไมมีสาระ แทที่จริงการปลอยใจ
ของตนใหไปอยูกับสาระสากลนั้น  ก็คือสงใจไปอยูกับสิ่งนั้นๆ นั่นเอง ที่พนจากใจแลวไมมี  ใครจะทํา
อะไรไดก็ลวนแตเอาใจนี้ไปทําทั้งนั้น   คนตายแลวจะทําอะไรไดไมมี  
  
๓. ผูถาม   

ศาสดาอื่นๆ เชน พระเยซู เขาถึงพุทธศาสนาโดยไมรูตัวหรือคําสั่งสอนของเขาต่ํากวาพระพุทธเจา  
  
ทานอาจารย 

ขออยาใหเรียกวาถึงพุทธศาสนาเลย เรียกวาถึงธรรมะ คือจะเรียนรูพุทธศาสนาหรือไมก็ตาม ถาผู
นั้นปฏิบัติธรรม  เชน มเีมตตา มีสามัคคีธรรม มคีวามอดทนตอสิ่งที่มากระทบใหเกิดอารมณอยางนี้เปน
ตน ผูนั้นไดชื่อวาเขาถงึธรรมแลว ที่เรียกวาเขาถึงพุทธศาสนาโดยไมรูตัวนั้น คือธรรมเหลานั้น
พระพุทธเจามารูกอนคนทั้งปวง  จึงเรียกธรรมเหลานั้นวาเปนพุทธศาสนา คําสอนของศาสนาตางๆ ไมใช
แตคริสตศาสนาต่ํากวาพุทธศาสนา  ดวยเหตุที่พุทธศาสนาสอนใหไมเอาอะไรทั้งหมดเปนของตัว แมแต
ความดีความชั่วก็ใหละหมด   ศาสนาอื่นๆ สอนใหเอา  
  
๓. ผูถาม 
               ศาสดาของลัทธิตางๆ ที่มีคุณธรรมสูง ตามความเห็นของเรา เราถือวาเขาปฏิบัติหลักของพุทธ
ศาสนาโดยไมรูตัวหรือลัทธิของเขามีสาระเองของเขาโดยเฉพาะ ที่จะทําใหคนดี ที่จะทําใหคนมีคุณธรรม  
  
ทานอาจารย  
               มันก็แนละซีมีสาระในตัวของมันเอง  เพราะคุณธรรมนั้นๆ ทําใหมีสาระในตัวของมัน  แตอยา
ลืมวาที่จะมีสาระก็ตองมีสมาธิเสียกอน เชน โมเสสผูต้ังลัทธิคริสตศาสนา เขาไปนั่งทําความสงบจิต  จึง
เกิดนิมิตเปนเสียงขึ้นมาบัญญัติ ๑๐ ประการ ใหนําไปสอนพวกยิวท้ังหลาย เมื่อมีแตเสียงไมปรากฏตัว       
เขาถือพระเจาก็เลยถือวาเปนเสียงของพระเจาที่ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนคนโบราณถือเสียงฟารองวาเปนเสียง
ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้น โมเสสหาไดนึกคิดเอาเองไม เขามสีมาธิเปนพ้ืนฐานแลวจึงเกิดความรูอันนั้นขึ้นมา 
  
๓.ผูถาม   
              ขอกราบเรียนถามเรื่องปญญา เทาที่เขาใจ เวลาเราทําใจสงบ ใจนิ่งอยูกับอารมณอนัเดียวถึงจะมี
ความรูเกิดขึน้ แตที่ทานอาจารยสอนถึงเรื่องปญญา เราจะตองเขาสภาพอันนี้กอนแลวจึงคอยเขาสูสภาพที่



หยาบกวา จึงจะมีปญญาสามารถคนควาหาเหตุผลได อยากทราบเรื่องของปญญาหรือภูมิของใจที่เราจะใช
นี้  เปนเรื่องของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หรือเปนเรื่องของศาสนาอื่นๆ ก็มี  หรอืเปนเรื่องของฝายหินยาน
โดยเฉพาะ อยากทราบวาลัทธิอื่นๆ สอนถึงภูมิของปญญาดวยหรือไม 
  
ทานอาจารย    

ที่วาใจมันนิ่งแนวอยูในอารมณอันเดียวและใหเกิดปญญานั้น การนิ่งแนวอยูในอารมณอันเดยีวใน
ที่นี้มิไดหมายความวาไมมีอารมณ  มีแตเปนอารมณอันเดียว เฉพาะที่พิจารณาอยูนั้นเทานั้น ไมมีอารมณ
อื่นมาเจือปนเลย นั้นมิใชของหยาบและละเอียด  ปญญาเกิดภูมินี้เทานั้น หยาบกวานี้ละเอียดกวานี้แลวไม
เกิดปญญา  
 ภูมิของจิตและภูมิของปญญาที่วานี้ใชไดทั่วไปมิใชแตเฉพาะพุทธศาสนาเทานั้น แตพุทธศาสนา
สอนใหพิจารณาเปน  ธาตุ ขันธ อายตนะ สัจธรรม ลงสูพระไตรลักษณญาณ  นอกจากนี้แลวไมใชปญญา
ในทางพุทธศาสนาแน  
  
๓. ผูถาม          

ไมมีลัทธิที่จะตัดกระแสตัณหาหรือกระแสของกรรมหรือ  
  
ทานอาจารย    

ไมมีลัทธิใดซึ่งจะตัดกระแสตัณหาและกรรมได นอกจากพุทธศาสนาเทานั้น พุทธศาสนาสอนให
ตัดตัณหาดวยการพิจารณาเห็นชัดแจงดวยปญญาอันชอบวาตัณหาเกิด และกรรมนี้เปนตัวการ กอใหเกิด
ภพเกิดชาติ แลวละได  

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ ที่เมืองเพิรธ 

 สวามีชาวฝรั่งเศส อายุ ๘๐ ป 
ไปเยี่ยมคํานับทานอาจารยและไดรวมสนทนาธรรม 

  
ทานอาจารย    

ขอบใจมากที่มาเยี่ยม  
  
สวามี   

อยากจะแสดงความยินดีที่ทานอาจารยตอนรับ และขอบอกวาเราไมเคยอยูแยกกัน เราอยูดวยกัน
ตลอดเวลา   ฉะนั้นจึงไมจําเปนตองขอบใจกันเพราะเราอยูสามัคคกีัน 



  
ทานอาจารย     

ตามที่ไดเห็นมาลัทธิตางๆ  เขากันไมคอยจะติด  มาเมืองนี้เขากันไดสนิท สวามีที่มาคราวกอนนี้ก็
เขากันไดสนิทดี พวกถือคริสตหรืออิสลามเขากันไดดีทุกคนในเมืองนี้ เรามีความดีใจมาก 
  
สวามี      

เราเห็นวาศาสนาทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันคือสอนใหเราถึงพระเจา  ใหเราเขาถึงหนึ่ง ทุกสิ่งทุก
อยางเขารวมกันเปนจุดๆเดียวคือหนึ่ง  ศาสนาทุกศาสนาแยกออกมาจากหนึ่ง ไมวาคริสต อิสลาม หรอื
ศาสนาใดๆ ก็เปนหนทางใหเรารวมเขามาเปนหนึ่ง 
  
ทานอาจารย    

ลัทธิของทานเปนอยางไร 
  
สวามี     

ไมไดถือศาสนาอะไร จะสมมุติอะไรก็เอาอยางนั้น แรกก็ถือศาสนายิว  ตอมาก็เชื่อในพระเยซู 
จากนั้นก็สนใจในเรื่องฮินดู เดี๋ยวน้ีเห็นพุทธศาสนา เห็นวาพระพุทธองคก็เปนแสงสวางที่จะใหเราเขาถึง
หนึ่ง ดังนั้นจึงไมถือลัทธิอะไร จะเรียกอะไรก็เอาทั้งนั้น  
 
ทานอาจารย     

ดี ๆ  นี่เขาเรียกวาสวามีใชหรือไม ถือเพศบวชดวยหรือเปลา 
  
สวามี     

เรียกชื่อ  สวามี คือรับฐานะเปนสวามี  เพราะเคยไปอยูอินเดียและศึกษาตามสํานักครูบาอาจารย
ตางๆ ตอมาไดยอมสละเรื่องภายนอก สมบัติอะไรไมเอา เวลายอมสละไปแลวก็ยอมรับฐานะเปน  
“สวามี”   สวามี  หมายความวายอมเสียสละเรื่องภายนอก   เพื่อทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เพ่ือหาแกนสารของ
ชีวิตในเรื่องภายใน  เรื่องใจ  เวลาเราละไดเสียสละได เขาก็ต้ังชื่อวา  สวามี ดังนั้นสวามีหมายถึงบวช  
เดี๋ยวน้ีอยูที่ออสเตรเลียนี่แลว มีลูกศิษยลูกหาหนุมๆมาหา  ก็เปนผูสอนศาสนา ไมไดเจาะจงที่จะสอน
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตสอนใหทุกๆ คนทําความดีและเขาถึงจุดหนึ่งเขาถึงแสงสวาง ดังนั้นถือวาคําพูด
ออกมาจากพระเจาโดยตรง เพราะวาเห็นภายในใจอยูแลว เขาถึงพระเจาแลว ถึงแมถาหากพูดกับทาน



อาจารยไมไดก็จะแผเมตตาใหกับทานอาจารยเต็มที่  เพื่อจะใหรัศมีแหงความเมตตาไหลไปถึงทาน
อาจารย   
  
ทานอาจารย     

อาตมาขอโทษหนอย เรือ่งลัทธิหินยานทานก็คงจะไดศึกษาแลว แตอยากจะทราบปฏิปทาของ
ทานเปนอยางไร ขอโทษดวยในการรบกวนทานวันนี้ 
  
สวามี      

ไมตองขออภัย เพราะผมกับทานอาจารยเปนอยางเดียวกัน  รวมสามัคคีกนัอยูที่จุดเดียวกัน 
เพียงแตปรากฏเปนคนละคน ความจริงมันไมเปนอยางนั้น ผมมีความรูสึกเมตตาทานอาจารยเปนอยางยิ่ง  
อยากจะกราบเทาทานอาจารยเพ่ือความเปนสิริมงคล เพราะวาทานอาจารยมีคุณธรรมสูงกวาผม  ดังนั้นขอ
โอกาสกราบเทาทานอาจารย      
  
ทานอาจารย    

ไมเปนไรไมตองกราบ ถึงกันแลว  
  
สวามี     

ผมศึกษาอยูประเทศอินเดียกับครูบาอาจารยถึง ๖ องค กอนที่จะรับเปนสวามีเพราะเห็นแสงสวาง
ภายในใจ และไมสนใจในเรื่องภายนอก แสงสวางอนันี้คือพระเจา และมันซึมซาบทั่วกายและใจ  เมื่อทํา
อะไรเหมือนการกระทํานั้นมาเอง แมกระทั่งการจะพูดก็มาเองโดยไมตองคิด  เวลาหัดโยคะใจมันนิ่งอยู
เฉยๆ คลายๆ  กับมันมีความรูสึกของมนัเอง  เพราะมันนิ่งและมีความรูสึกภายในแบบนี้  ทุกสิ่งทุกอยาง
มันไปไดอยางสะดวกสบาย เมื่อเขาถึงจุดนี้แลวเห็นวาทําอะไรก็สักแตวากระทํา ถาไมอยากทําก็นิ่งอยู
เฉยๆ ก็ได ที่ชอบอยูนิ่งเฉยๆ นั้นถือวาเปนคุณธรรมอันสงูสุด 
  
ทานอาจารย    

ปฏิปทากอนที่ทานจะเขาถึงขั้นนั้นละขอทราบหนอย มีวิธีอะไรบางเบื้องตน  ที่จะเขาถึงตรงนั้น 
   
สวามี   

ฝกอบรมมีหลายวิธี  แบบโยคีบาง  กําหนดลมหายใจบางหรือเพงจุดใดจุดหนึ่งกอนที่จะเห็นแสง
สวางของพระเจา คือมันเกิดจากดนตรี ผมเปนนักแตงดนตรี เวลาที่แตงหรือฟงดนตรี เรื่องดนตรีนั้นมัน



ซึมซาบไปทั่วกายและใจ ดนตรีเปนสิ่งมีสาระมาก ถาเรามีความสามารถฟงดนตรีเปน จะเห็นวาดนตรี
สามารถชวยใหเราเห็นความสวางของพระเจาได เมื่อเราเอาใจไปเกี่ยวเนื่องดวยดนตรี  
  
ทานอาจารย  

ที่สอนอยูปจจุบันนี้สอนในแนวใด 
  
สวามี  

เมื่อพวกคนหนุมๆ ไปฟงการอบรม เบื้องตนสอนใหทําใจวาง ตอมาคําสอนตางๆของพระเจาจะ
ปรากฏขึ้นในใจของตน ผมจะเริ่มพูดไปตามคําพูดที่ผุดขึ้นในใจเรื่อยไป พรอมทั้งโนมนาวผูที่มาอบรม
ใหมีจิตสูงขึ้นๆ ตามคําสอนของพระเจา  หลังจากนั้นก็มีการบริกรรมประมาณ ๑๕ นาที ตอมาก็นั่งเงียบ  
ตอนที่นั่งเงียบนั้นเปนการฝกใหใจสงบรับเอารัศมีของพระเจาได บางคนที่สามารถนั่งสงบไดพอถึงเวลา
ที่จะตองกลับบาน พวกน้ีมักจะเสียดายไมอยากใหเวลาหมดไป 
  
ทานอาจารย   

มีคนมาอบรมดวยมากไหม อบรมเปนประจําทุกวันหรือเปลา 
  
สวามี      

สอนทุกวันพุธ มีคนมาอบรมประมาณ ๓๐ คน ทานอาจารยก็คงจะทราบวาสอนคนฝรั่งนั้นยาก  
เพราะเขามุงไปแตทางดานวัตถุหรือทางภายนอก  ไมเหมือนชาวเอเชียสวนมากจะสนใจดานภายใน 
ดังนั้นการสอนฝรั่งจึงเปนการยาก ถาหากเราสามารถสอนเขาได จะเปนการปฏิวัติหรือเปลี่ยนสภาพของ
คนฝรั่งไปไดมากทีเดียวขอพรจากทานพระอาจารยและขอถือโอกาสลาทานอาจารย  ผมไดรบัความรูสึก
ภายในจากรัศมีของทานอาจารยคือ ความรูสึกถี่และสม่ําเสมอ 

เวลาค่ํา 

  

สนทนาธรรม 

  
๒. ผูถาม    

ไมคอยเห็นผลของการภาวนาเพราะผมภาวนาไมคอยดี อาจจะเปนเพราะศีลไมบริสุทธิ์ เรื่อง
ความโลภ เรือ่งราคะ เรื่องความโกรธ  มันเกิดขึ้นบอยๆ และหนัก และก็ไมสามารถที่จะตอสูได  เมื่อมี



ราคะภายในใจไดพยายามเพงกาย  แตก็ไมสามารถที่จะผอนคลายมันได  เวลาโกรธขึ้นมาก็พยายามแผ
เมตตา  ก็ยังไมเห็นมีผลอะไร เพราะกิเลสหนามาก จึงไมสามารถรกัษาศีลใหบริสุทธิ์ได คิดวาถาสามารถ
รักษาศีลใหบริสุทธิ์ไดการภาวนาคงจะดีขึ้น  ในเมื่อมีกิเลสมากอยางนี้  จะมีทางแกไขไดอยางไร 
  
 ทานอาจารย    

ศีลไมบริสุทธิ์ก็เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําสมาธิไมได ราคะ โทสะ  โมหะ เปนกิเลสเกิดขึ้นภายใน
ใจ   เมื่อเกิดขึ้นแลวมันจะตั้งอยูในใจไมได  มันตองสงออกไปภายนอก เชนราคะจะสงไปหารูปสวยๆ ที่
เราชอบใจ โทสะจะตองสงออกไปหาวัตถุหรือบุคคลที่เราไมพอใจ โมหะจะตองสงออกไปหาสิ่งที่เรา
หลง  อยางนี้เปนตน  ตอเมื่อเรารูตัววา  ราคะ โทสะ โมหะ  นี้เกิดขึ้นที่ตัวของเรา เราไมสงออกไป
ภายนอก ไมไปยึดเอาของภายนอกมาเปนอารมณ ของภายนอกก็เปนของภายนอกเสีย เราจะไมยึดเอา มา
ไวที่ใจ ราคะ โทสะ โมหะ ก็เปนอันหนึ่ง ใจของเราก็เปนอันหนึ่ง ก็หมดเรื่องไป กิเลสทั้งหลายมีไวใหเรา
ตอสู  ถาไมตอสูก็ไมรูจักแพ  รูจักชนะ  อยูเฉยๆ คนเราเอาดีไมได กิเลสและการตอสูมันดีอยางนี้ 
  
๒ . ผูถาม  

ควรจะกําหนดอะไรที่จะตอสูกับอารมณตางๆ ที่เกิดภายในใจ เชน ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน 
  
ทานอาจารย   

พิจารณาความตายเลยทีเดียว ใจเด็ดเดี่ยว เจาไมหนีเราจะตายที่นี่แหละ คือวาถาเจาไมทิ้ง เจาไมละ 
เราจะยอมตายเสียดีกวา จะเลาเรื่องหนึ่งใหฟง คือมีตาแกคนหนึ่งแกติดยาเสพติด แกก็พยายามเลิก แลวก็
เลิกไดทีหนึ่ง ตอมากลับมาติดอีก เพราะใจมันกลับกลอก แกก็พยายามเลิกอีก เปนอยูอยางนี้ประมาณ ๓-
๔ ครั้ง จนหมดเงินหมดทองที่หลังแกมาคิดไดวา   เพราะใจนี่เอง มันกลับกลอกจึงทําใหทุกขอยางนี้ 
คราวหลังนี้แกตอสูบอกวา เอา มึงไมตายกูตาย เอาคํานั้นเปนบริกรรม มึงไมตายกูตาย ๆ  ภาวนาอยูคํา
เดียว เรื่องของคนติดยาเสพติดนั้นมีทั้งน้ํามูก น้ําลาย หายใจฮึดฮาด ๆ ทองก็รวงออกมาจนเปนเลือด แกสู
อยูประมาณ ๓-๔ วัน ในผลที่สุดหมดฤทธิ์ยา ก็หายเปนปรกติ แกเลยไมตายมันเลยตาย   โรคเหลานี้ของ
คุณก็เปนยาเสพติดเหมือนกัน 
 
๓. ผูถาม    

ขอกราบเรียนถามอีกเรื่องหนึ่ง คือ พุทธสมาคมเมอืงเพิรธไมมีครูบาอาจารย ไมมีพระมาคอย
อบรมแนะนํา  เวลามีคนมาใหมที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวนา จะแนะนําเขาดวยวิธีไหน 
 



ทานอาจารย   
ใหภาวนาพุทโธใหสํารวมใจไดกอน โดยเฉพาะหนังสือท่ีแจกนั้น(มรรควิถี)อบรมไปตาม

แนวทางนั้น ศาสนาไหนๆ ก็ตามเขาก็ระลึกถึงพระเจาของเขาเปนอารมณ เขาก็ทําความสงบอยางเดียวกับ
พุทธศาสนา พุทธศาสนาเราก็เอาพุทโธเปนอารมณแบบเดียวกันนั้นแหละ 
 
๓. ผูถาม  

โดยมากคนฝรั่งที่สนใจพุทธศาสนา สวนมากเขาเคยศึกษามหายานมากอน สนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ของพระเจาและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย ถาหากเราสอนเขาอยางทานอาจารยวาเขาอาจจะเบื่อและไมสนใจ เรา
จะตองแกไขกันอยางไรดี 
  
ทานอาจารย   

ถึงแมจะใชแบบมหายาน จะใหไดฤทธิ์ปาฏิหารยก็ตองเขาถึงจุดเดียวเสียกอนอยางสวามีแกพูดนี้ 
หรือใครพูดก็ตองจุดเดียวดวยกันทั้งนั้น ถาไมถึงจุดนั้นก็ยังไมถึงพระเจา และถายังไมถึงจุดนั้นก็ยังไมมี
ปาฏิหารย   คือวาคนอานตํารานั้นอยากจะเห็นอยากจะได   แตยังไมทันลงมือทํา เปนอยางนี้เสียโดยมาก 
เมื่อไมทําก็ไมเห็นผล เมือ่ไมเห็นผลก็ชักจะใหเบื่อ ขอไดยกตําราไวเสียกอนแลวพากันมาตั้งใจกันปฏิบัติ  
ก็จะเห็นผล ไมวาศาสนาใด คริสต อิสลาม ฮินดู พุทธ มหายาน เหมือนกันหมด  ตําราวาไววาทําอยางนั้น
แบบนี้แลวจะไดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย  ได ฌาน สมาธ ิสมาบัติ มรรค ผล อยางนัน้อยางนี้ก็เลยอยางได เมื่อ
ทําไปๆไมไดก็เลยเบื่อ ขอเท็จจริงผูที่ไดทั้งหลาย ตองหมดความ อยากเสียกอนจึงจะได จริงอยูความอยาก
เปนเหตุเบื้องตน แตการที่จะไดตองทําความอยากใหหมดไปจึงจะได 
  
๓. ผูถาม    

มีความโลเลยงัไมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
  
ทานอาจารย  

นั่นละซี มันยังละความลังเลสงสัยไมได เลยทําอะไรไมจริงจังสักอยาง คนที่ภาวนาเปนเร็วเปนชา
ก็อยูตรงนี้ ถาหากคนเด็ดเดี่ยวกลาหาญภาวนาเปนเร็วถึงงาย คนลังเลก็ทําไดแสนยาก 
  
๓ . ผูถาม  

จะแกความลังเลสงสัยไดอยางไร  
  



ทานอาจารย   
มันก็อยูที่เรา จะใหคนอื่นแกมันก็ไมไดเหมือนกัน ถาเราไมแนวแนมั่นลงไปก็แกไมได จะใหใคร

ชวยมันก็ชวยไมได มันเปนเรื่องของสวนตัว คนอื่นเปนแตแนะนําอยางนี้แหละ 
  
๓ . ผูถาม    

คําวาพิจารณาหมายถึงอะไร เชนเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความตาย ถาเราจะพิจารณาความตาย เรา
จะพิจารณาไดดวยวิธีไหน 
  
ทานอาจารย  

พิจารณาคือคิดนึกสงไปตามอาการของความเปนจริง พิจารณาความตายก็หมายความวา พิจารณา
เห็นความตายนั่นเอง เห็นชวิีตของคนเราไมมีสาระเกิดมาแลวก็ตองตาย คอยตายที่ละนิดทีละหนอย  เชน
เกิดมาแลวก็คอยเสื่อมไปๆ  คืออายุชีวิตคอยหมดไปทุกที ๆ  หรือเราพิจารณาวาเกิดมาจะตองตายดวยวิธี
ตางๆ บางครั้งรถชนตายก็มี กิน นอน อยูเฉยๆ ตายก็มี บางที่เกิดโรคอะไรตางๆขึ้นมาตายก็มี เรื่องความ
ตายมีรอยแปดประการ คนอื่นมีแตสอนมีแตเทศนใหฟง ที่จะใหเห็นแจงประจักษตองพิจารณาดวยตนเอง 
  
๓ . ผูถาม    

ทานอาจารยเคยเลาใหฟงวา บางคนไปรักสุนัขเขา เวลาตายไปอาจจะไปเกิดเปนลูกสุนัขได ถาเรา
ติดครูบาอาจารย ถาครูบาอาจารยพนทุกขไปนิพพานเราก็จะพนทุกขไปนิพพานกับครูบาอาจารยได
หรือไม 
  
ทานอาจารย  

มันไมเหมือนกัน โลกที่สุนัขไปเกิดมันเปนโลกที่ติดที่ผูกผัน แตการไปถึงพระนิพพานมันไมมี
การเกี่ยวของผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นจึงจะถึงนิพพานได 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 

  
 เบื้องตนคือศรัทธาเปนตนเหตุ ศรัทธาในการที่เราฟงหรือดูตําหรับตําราอันนั้นก็ศรัทธาอยางหนึ่ง 
แตวาศรัทธาตรงนั้นยังไมเขาถึงทางปฏิบัติ   ศรัทธาในการปฏิบัติ  คือเราอยากทดลองทดสอบทําดู   นี่
เปนศรัทธาหรือความเชือ่ในการปฏิบัติ เมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อท่ีจะปฏิบัติแลววา สิ่งนี้แหละเราจะตอง
ทําใหมันเปนจริงจังไป ของดีแลวนั่นแหละจึงคอยมีไวอยางนี้ ที่ทานทําไวแตกอนก็เนื่องจากวามันเปน



ของดีสําเร็จประโยชนมาแลว     แตเรายังไมทันทําใหสําเร็จประโยชน   ฉะนั้นเราจะเชื่อมัน่ในเรื่องที่วา
เปนของจริงของดี  แลวเราพยายามทํา นี่วิธีทําใหใจของเรามีความมั่นคงหนักแนน  ถาหากวาทําสักแตวา
ทํา   ทําเทาไรๆ ก็แคนั้นแหละ   มันไมเห็นประโยชนหรอก 

(นั่งภาวนาประมาณ ๒๐ นาที) 
 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 

  
แสดงธรรมเทศนา 

  
ไดฟงเทศนมาก็มากแลวพอจะสรุปใจความไดวา ทุกศาสนาสอนใหสํารวม กาย วาจา  และใจ ถา

ศาสนานั้นๆสอนไมถึงกาย วาจา และใจ จะเปนศาสนาที่ยังไมสมบูรณกอน เมื่อสอนถึง กาย วาจา และใจ  
ใหสํารวมในโทษนั้น ๆ  ไมใหเกิดขึ้นไดจึงเปนศาสนาที่แทจริง   พุทธศาสนาสอนใหสํารวมพรอมทั้ง 
กาย วาจา และใจ จึงเปนศาสนาที่ถึงพรอมแลวทุกประการไมมีความบกพรองเลยแมแตนอย บางศาสนา
สอนใหสํารวมกาย เชน ฆาสัตวบางประเภทเปนบาป บางอยางไมเปนบาป ถือแตเพียงผิวเผินไมกลาวถึง
เรื่องเจตนา ที่เปนตัวการใหญ การที่เปนบาปหรือไมบาปอยูที่เจตนาเปนใหญ 
  ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนที่เจตนากอน ใหดูที่เจตนาของตนวาจะทําดี ทําชั่ว  หยาบและละเอียด
ขึ้นอยูกับเจตนาเปนรากฐาน ถึงจะรักษาศีลก็ใหรกัษาที่เจตนาแหงเดียวทําสมาธิก็ใหรักษาอารมณอัน
เกิดขึ้นแกใจแหงเดียว ปญญาก็เกิดขึ้นที่ใจนี้ทั้งนั้น พุทธศาสนานี้สอนถึงแกนแทของจริงตามเปนจริง    
จึงเปนศาสนาที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร  ของโลกแตศาสนาเดียว  แลวก็สอนถึงความสงบคืออบรม
ใจของตนใหสงบอยางเดียว  ถึงคนอื่นจะไมสงบเราสงบก็หมดเรื่อง 
  

ตอบปญหาธรรมหลังเทศนา 

  
๓. ผูถาม    

อยากจะถามถึงเรื่องคนลักเพศครับ คือ ผูหญิงรักผูหญิง ผูชายรักผูชาย ในความเห็นของพุทธ
ศาสนามีความเห็นอยางไรบาง 
  
ทานอาจารย   

http://www.thewayofdhamma.org/aus/aus10.html


ลักเพศมิใชผูชายรักผูชาย ผูหญิงรักผูหญิงดังความเขาใจนั้น ลักเพศคือผูที่ลักบวชเปนพระเปน
เณร เรียกวา ลักเพศ พระวินัยของพระทานใหสึกเสีย ผูชายรักผูชาย ผูหญิงรักผูหญิง เขาเรยีกวาคนมีจิต
วิตถาร ทานหามบวชเหมือนกัน  
  
๓. ผูถาม    

เวลาเราจะหัดภาวนาตามแนวปฏิบัติ คือ เราจะตองเอาเขามาขางในหรือพิจารณาในทางใน หรือ
พิจารณาจุดที่มันไมมีที่สิ้นสุด 
  
ทานอาจารย   

การสํารวมใจใหอยูในจุดเดียวนั้นถูกแลว อบรมใหมากๆ ทําใหมากๆ จะเกิดภาวนาขึ้นมา จิตจะ
รวมเปนจิตเดียวโดยไมตองแตงมัน คือจิต-สติรวมเขาเปนอันเดียว แลวเกิดเปนภวังค การพิจารณาจุดที่
มันไมมีที่สิ้นสุดนั้นผิดไมถูก นักภาวนาไมควรทํา 
 
๓. ผูถาม   

ใจของบุคคลที่มีนิสัยคนควาหาเหตุผล เมื่อใจมีนิสัยอยางนี้มันจะใชประโยชนไดอยางไร เราจะรู
ไดอยางไรวามันไปถูกทางหรือผิดทาง 
 
ทานอาจารย   

ใจที่คิดคนหาเหตุผลนั้นเปนใจที่ดีควรสรรเสริญ แตที่จะตัดสินวาถูกหรือผิดนั้นจะตองตัดสิน
ดวยเหตุผลวา ถาถูกตองไมเปนไปเพื่อความเบียดเบียนตนและผูอื่น ถาสิ่งนั้นเปนไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่น
แลวผิด 
  
๓. ผูถาม   

ศาสนาฮินดูสอนวา วิญญาณเปนสิ่งที่ไปขึ้นสวรรคหรือตกนรก หรือมาเกิดใหม ทางศาสนาพุทธ
เราพูดกันถึงเรื่องการพิจารณาภายใน เมื่อเราพิจารณาภายในจะเขาถึงวิญญาณอันนั้นหรือเปลา เราจะ
ทราบไดอยางไรวาวิญญาณอันนั้นมันนอกเหนือจากจิตของเราหรือวิญญาณอันนั้นมันก็เปนอันเดียวกับ
จิตของเรา บางคนคิดวาวิญญาณอันนี้เปนสาระของชีวิตของเรา จะทราบวาสิ่งนี้เปนสาระหรือไมเปน
สาระไดอยางไร 
  
ทานอาจารย   



จิตก็ดี วิญญาณก็ดี ที่เราพูดๆ กันอยูนั้น พูดเปนอันเดียวแตทํางานคนละหนาที่ จิต คือผูคิด 
วิญญาณ คือผูรูสึก ที่วาวิญญาณไปเกิดชั้นฟาสวรรคตางๆ หรือไปตกนรกนั้น ก็คือ จิตดวงนี้แหละที่ไป
ตกนรกหรือขึ้นสวรรคอะไรตางๆ   จิตผูคิดผูนึกนี่แหละ ถามันคิดดีก็ผูนี้แหละไปเกิดในสวรรค ถามัน
คิดรายคิดชั่วก็ไปตกนรก ปจจุบันมันก็ตกอยูแลวคือมันเดือดรอนเปนทุกข ก็จิตตัวนี้แหละทําหนาที่คิด
นึก วิญญาณก็คือตัวนั้นแหละ คือวามันมีตัวรูแลวมันจึงคอยมีคิดมีนึกอุปมาเปรียบเหมือนไฟ แสงสวาง
เปรียบเหมือนกับจิต ความเขาไประงับความมืดเปรียบเหมือนกับใจ ความรอนเปรียบเหมือนกับวิญญาณ 
สามอยางนี้ตองมีพรอมๆ กัน ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งไมเรยีกวาไฟ คนก็เชนนั้นเหมือนกัน ถาขาดอยาง
ใดอยางหนึ่งก็เรียกวาคนไมไดและหาสาระมิได 
  
๓. ผูถาม    

พุทธศาสนาสอนใหเรามีความสงบ มีความสุขสบายในชาตินี้ หรือสอนใหเราปลอยวางหมดเพื่อ
เราจะไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีก 
  
ทานอาจารย   

คือวาในชาตหินาเราไมพูดกันละ เอาความสงบสุขในปจจุบันใหเห็นชัดเสียกอนเราปลอยวาง
เมื่อไรก็ไดรับความสุขเมือ่นั้น เอาอันนีเ้ปนเครื่องวัด ตายไปแลวจะสุขสงบเพราะใจผูเดียวน้ีไปเกิด เมื่อ
สงบในชาตินี้ ชาติหนาก็สงบสุขแนนอน 
  
๓. ผูถาม     

ขอแสดงความขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางมาก ที่แนะนําสั่งสอนผมใหรูจักหนทาง 
(หมดเวลาไมไดนั่งภาวนา) 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาบาย  
  

สนทนาธรรม 
  
๓. ผูถาม     

ขอกราบเรียนถามเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา อยากทราบวาปญญาเปนเบื้องตนหรือเปลา หรือศีล 
หรือสมาธ ิ เปนเบื้องตน เราจะตองตั้งตนกับ  ศีล หรือ  ปญญา   กอน  ในการหดัสมาธิ เราจะตองมีปญญา
หรือเปลา   อะไรเปนเบื้องตน  ทามกลางและที่สุดของการปฏิบัติ 
  



ทานอาจารย  
นั่นแหละการที่ไมไดทําภาวนามันเปนอยางนี้ ไมทราบวาอะไรเปนเบื้องตน ทามกลางและที่สุด 

ตามตัวหนังสือก็ตองเปนอยางนั้น คือ มีศีลและสมาธ ิ  แลวจึงเกิดปญญา ในหนังสือมรรควิถีที่เราอธิบาย
นั้น อธิบายตามประสบการณของนักภาวนามิใชเอาตาํรามาพูด ถาเขาใจก็นับวาเปนการดีมากทีเดียว หาก
ทําภาวนาดวยแลวย่ิงจะไดความชัดเขาไปกวานั้นอีก พระพุทธองคไมสอนเฉพาะพระ สอนหมดทั้ง
ฆราวาสทั้งพระในเรื่องภาวนา ในสมัยพุทธกาลพวกฆราวาสสําเร็จมรรคผลเปนพระโสดา สกิทาคา 
อนาคา มเีหมือนกัน ก็เพราะมันยุงนั่นแหละจึงตองมาหัดภาวนาเพื่อละยุง ถาหากมันไมรกเขาก็ไมตอง
ถางปา เขาถางปารกๆ นั่นแหละแลวเอาไฟเผาปารกๆ นั่นแหละมันจึงคอยมีปุยดีปลูกพืชงาม จะวาปญญา
เปนเบื้องตนก็ใช ถาไมมปีญญา รักษาศีลและทําสมาธิก็ไมเปน ศีล สมาธติองมีปญญาเปนรากฐาน  ศีล   
สมาธิจะเกิดมีขึ้นไดตองอาศัยปญญาเปนพ้ืนฐาน แตตามตําราทานพูดหยาบๆ ใหคนเขาใจงายตองมี  ศีล 
สมาธิ ปญญา เปนลําดับ แตถาปฏิบัติแลวจะเอาอะไรกอนก็ได 
  
๓. ผูถาม     

ขอถามปญหาเมื่อคืนนี้ คอืมีคนถามวา พุทธศาสนาสอนถึงเรื่องทุกข ทุกขจึงเปนหลักของพุทธ
ศาสนา ในประเทศลังกาหรือเมืองไทยมีคนจนมาก มีคนทุกขยากมาก ทําไมเราไมไปชวยเขา ทําไมเราจึง
ไมคิดถึงเรื่องทุกขยากของเขา    พุทธศาสนาสอนถึงเรื่องทุกขแลวสอนไมใหไปยุงเกี่ยว 
กับสังคมเพื่อพยายามชวยคนยากจน 
  
ทานอาจารย  

พุทธศาสนาทานสอนหลายชั้น ถึงแมวาคนถือพุทธศาสนาจะเปนคนจนคนทุกขแตทานก็ไมได
ถอดธุระ ทานก็สอนใหอุตสาหะพากเพียร “คนขยันหมั่นเพียรหาทรัพยได” ทานใหพ่ึงตนเอง ไมใชจะไป
ชวยคนนั้นดวยกําลงัเรี่ยวแรง ชวยดวยความคิดความเห็น ชวยดวยใหความเขาใจของตน พอเกิดเปน
มนุษยมันทุกขอยางนี้ ๆ เหตุนั้นจึงตองใหพ่ึงตนเองชวยตนเอง ประเทศที่ถือพุทธศาสนาเปนทุกขมัน
เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องหลายอยาง ดิน ฟา อากาศ ภูมิประเทศ มันหลายเรื่องเกี่ยวเนื่องดวยสิ่งแวดลอมหลาย
อยาง ทุกขนั้นมิใชจะมีแตในประเทศที่ถือพุทธศาสนาเทานั้น มันทุกขคนละอยางกัน ทุกขในการหา
อาหารเลี้ยงชพีนั้นอยางหนึ่ง ทุกขดวยจิตใจอยางหนึ่ง  คนรวยทุกขกวาคนจนก็มีถมเถไป ไมใชวาคนรวย
จะสุขเลยทีเดียว เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงสอนทุกชั้นทุกหมูทั้งคนจนคนมีใหมีที่พ่ึงทางใจ คือหัดทําความ
สงบอบรมใจใหมีเวลาพักผอน  ถาทุกขกลุมใจอยางเดียวก็ไมมีหนทางจะพนจากทุกขได คนถือพุทธ
ศาสนาถึงแมจะทุกขกายแตเขายังเบิกบานใจอยูเพราะเขามีที่พ่ึงทางใจ ตัวอยางเชน  คนไทยไมวาคนจน
คนมีหนาตาเบิกบานแชมชื่น มองไมรูจักคนไหนเปนคนจนคนมี 



  
๒. ผูถาม  

ฌาน สมาธิ มันแตกตางกันอยางไร ฌานหมายถึงการเขาเอกัคตารมณ  และเอกัคตาจิตดวยหรือ
เปลา 
  
ทานอาจารย   

ฌาน  สมาธ ิ ถาพูดตามหลักเรียกวา  สมถะ  คอืการทําความสงบเบื้องตนพิจารณาอารมณอันเดียว 
จะกําหนดอานาปานสติหรือกายคตาสติก็ตาม อันเดียวกันนั่นแหละ ต้ังสติอันเดียวกัน แตวาถาหากเปน
ฌานแลวจิตมันโนมเขาหาความสงบ จนกระทั่งจิตเปนเอกัคตา อยางมี วิตก วิจาร  ปติ สุข เอกัคตา แลว
เกิดความรูตางๆเรียกวา   ฌาน   นั่นคือ  ฌาน สวนสมาธินั้นก็พิจารณาอันเดียวกัน ลงอันเดียวกัน   แตวามี
การคนควาถึงเรื่องความเกดิความดับ   เห็นความเกิดความดับจนเห็นชัดดวยใจที่เปนเอกัคตา แนวแนอยู
ในอารมณอันเดียว พอเขาถึงเอกัคตารมณก็เขาถึงภวังคเหมอืนกัน แตเวลาพิจารณามันผิดแผกกัน ฌานก็
นอมเขาไปหาอารมณแลวก็เพงความสุขสงบโดยหนาเดียว สวนสมาธิมีการคนควาหาเหตุผลเห็นความ
เกิดดับของอามรณนั้นๆ หรือไมก็เพงมีสติรูอยู 
  
๒. ผูถาม  

อรูปฌาน เปนเอกัคตารมณหรือเอกัคตาจิต 
  
ทานอาจารย  

เปนเอกัคตาจิต สวนเอกัคตารมณเปนรูปฌาน 
  
๓. ผูถาม  

พวกโยคีเขาอธิบายถึงเรื่องจิตวา เมื่อใจมันนิ่งอยูเฉย ๆ  เหมือนเราหลับไปไมฝน อันนั้นเปนฌาน
ใชหรือไม  
  
ทานอาจารย  

อันนั้นแหละเปนฌาน 
  
๒. ผูถาม   

เอกัคตาจิตของอัปนาสมาธกิับเอกัคตาจิตของฌาน มันแตกตางกันนิดเดียวนั้น ตางกันอยางไร 



  
ทานอาจารย  

เอกัคตาจิตของอัปนาสมาธกิับเอกัคตาจิตของอัปนาฌาน แตกตางกันตรงที่เมื่อกอนจะเขาเอกคัตา
จิต มีการเพงพิจารณาอารมณของจิตจนเห็นความเกิดขึ้นแลวดับไปจนไมมีอะไรเหลือหลอหมดทั้งโลก
แลวเขาอัปนาสมาธิจนลมหายใจก็ไมมี  เรียกวาอัปนาสมาธ ิ

สวนเอกัคตาฌานนั้น เพงเอาอารมณของจิตหรืออารมณใดอารมณหนึ่งก็ได ละเอียดเขาๆ ไมมี
การพิจารณาความเกิดขึ้นดับไป นอมจิตเขาสูความละเอียดถายเดยีวจนถึงอัปนาฌาน แลวไมมีลมหายใจ
เหมือนกัน 
 
1.ผูถาม   

ทานอาจารยจะใหอบรมอยางไรตอไป 
 
ทานอาจารย  

อยูอยางนี้แหละ  ใหมันเปนอยูนี่แหละ  หัดอยูอยางนี้ใหมันชํานาญเถิด   มันเปนอะไรก็ใหมันรู   
ขอใหมันเปนเถิดอยาไปแก  มันจะเปนฌานเปนสมาธกิ็ใหรูหลักเพื่อเราจะไปผจญตอสูภัยอันตรายตาง  ๆ   
เราจะสูดวยวิธีใด  สูดวยฌานหรือจะสูดวยสมาธิมันก็อยูนี่แหละไมไปไหน  มันคอยรูเองของมัน   ขอให
จับหลักอันนี้ใหไดก็แลวกัน       
  
๑. ผูถาม   

เมื่อกอนไมไดพิจารณาอะไรเพียงแตแคเพงลมหายใจ ถาหากวาเดี๋ยวนี้จะพิจารณาควรจะพิจารณา
เรื่องอะไร 
  
ทานอาจารย  

เมื่อเพงลมหายใจ ใจมันลงไดหรือเปลา 
  
๑. ผูถาม   

อธิบายยากครับ คือวาผมรูสึกวาลมหายใจละเอียด จนรูสึกวาไมมีลมหายใจเลยมีความรูสึกของ
ความสงบของมัน 
  
ทานอาจารย  



ใหถือวาเปนใจ เอาแคนั้นเสียกอน ใหต้ังสติรักษาใจอยูตรงนั้นใหแนวแนเปนอันหนึ่ง 
  
๓. ผูถาม    

เปนลาภอยางยิ่งที่ทานอาจารยมาที่นี่มาอบรมแนะนํา  ผมมีโอกาสทําความเพียรดวยทุกวันๆ  
  
ทานอาจารย  

หาโอกาสยากที่จะไดมาอีก ไมทราบวาจะไดมาหรือเปลา 
  
๑. ผูถาม   

ผมเคยชินการเพง เวลาใหจิตคิดคนหาเหตุผลไมอยากจะทํา 
  
ทานอาจารย  

นั่นแหละเรียกวาติด ฌาน ติดความสุขของฌาน  
  
๑. ผูถาม   

จะหัดเพงพิจารณาหาเหตุผลอยางไรครับ ผมมีนิสัยเปนคนขี้โกรธ  ควรจะพิจารณาอะไร 
  
ทานอาจารย  

ใหพิจารณาลงที่กายนี้ เพราะที่นี้มีสิ่งควรพิจารณาเยอะแยะ พิจารณาอสุภก็ได พิจารณาเปนธาตุ 
๔ ก็ได พิจารณาเปนพระไตรลักษณก็ได พิจารณาความตายก็ได พิจารณาอยางนี้มันจึงมีเครื่องอยู ถา
เห็นชัดลงไปแลว จะมีความยินดีกวาความสงบและมีหลักฐานพิจารณาที่แนนอนกวาความสงบนั้นอีก 
สวนความโกรธเอาไวทีหลัง อะไร ๆ ก็จะแกไขกันหมดทีเดียว ทีหลังจะเอาอะไรมาแกกันอีก เอาไวที่
หลังบางซี 
  
๑.ผูถาม   

ตามที่สังเกตไดเห็นวา ปญญาเกิดขึ้นอยางธรรมดา ๆ ไมใชจะเกิดในเวลานั่งภาวนาเปนการพัก   
เวลาเราไปทําธุระอะไรตาง ๆ  มักจะเปนที่เกิดของปญญา 
  
ทานอาจารย   



เวลาความรูและอุบายอะไรจะเกิดขึ้น ยอมเกิดในขณะจิตที่สงบแวบเดียวเชนเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ 
อันเนื่องมาจากการนั่งภาวนานั้นเอง ถาจิตไมสงบไมเกิดดอก เพราะไมสังเกตไมเฉยจึงไมรูวาจิตสงบ 
ความรูมันเกิดขณะจิตเดียว 
  
๑. ผูถาม   

ถาเราเพงพิจารณาในเวลานั่งภาวนามันจะไมลึกซึ้งกวาหรือครับ 
 
ทานอาจารย   

ลึกกวานั้นเขาถึงเอกัคตาจิต แลวพิจารณาอะไรไมได และไมมีความรูอะไรจะเกิดขึ้น ณ ที่นั้น 
  
๑. ผูถาม   

เมื่อกอนนี้ปฏิบัติไดประมาณวันละ ๑ ชั่วโมง แตปนี้ปฏิบัติไดวันละ ๔-๕ ชั่วโมง สงสัยวาไดรับ
ความกาวหนาหรือไม เพราะยังไมพอใจในสภาพความเปนไปของผม ทั้ง ๆ ที่รูวามันเปนกิเลส และอยาก
รูวาดําเนินถูกทางหรือไมถูก 
  
ทานอาจารย  

อยาไปสงสัยซิ เรื่องการปฏิบัติ ที่วามันกาวหนาหรือถอยหลังใหสังเกตดูจิตของเรา     ขณะนั้น
รวมไดงายหรือไม สละอารมณไดเร็วกวาเกาหรือชากวาเกา การนั่งได ๔-๕ ชั่วโมง ไมเปนปญหาอะไร
เลย  สังเกตดูที่ใจของเรา เราอบรมไดทันทีทันใจไหม นั่นเปนของสําคัญ เรามสีติอยูทุกเมื่อไหม เราหลง
มากกวาเกาไหม ถาหากเราเขาใจเทานั้นใหยินดีพอใจในการปฏิบัตินั้น อยาไปเขาใจวาจะเจริญรวดเร็ว
หรือกาวหนายิ่งไปกวานี้จึงจะเอา อยาไปคิดอยางนี้ไมได 
  
๑ ผูถาม    

เมื่อตรวจอยางนี้ผมเห็นวาเสื่อมลงแลว จิตไมรวมเทาแตกอน สติก็ไมเทาแตกอน 
  
ทานอาจารย   

นั่นละซี เราไมพอใจยินดีกับการปฏิบัติของตนมันเลยเสื่อมลง เห็นความเสื่อมแลวก็เลยนอยใจยิ่ง
เสื่อมใหญ ใหพอใจยินดีกับการตั้งสติพิจารณาอารมณอันเดียวอยูเปนนิจ ก็จะฟนคืนมาอีก 
  
๑ ผูถาม   



เวลาหนารอนปฏิบัติดี แตหนาหนาวปฏิบัติไมคอยดี เปนอยางนี้ทุกป  จะเปนเพราะจิตคอยไปยึด
เอามันจึงเปนเชนนั้นใชหรือไม  
  
ทานอาจารย  

มันไปปรุงไวกอน ไปคาดคะเนไวกอนจึงเปนอยางนั้นแหละ เอาปจจุบันซิ อยาใหมีอดีตอนาคต 
ทําใจใหเปนกลางๆ ฤดูกาลเวลามันเปนไปของมันตางหาก เราอยาไปยุงเกี่ยวก็แลวกัน 
  
๓. ผูถาม  

ขณะนี้ยังเปนนักศึกษาอยู ยังเรียนไมจบแตก็อยากจะบวช ไมทราบวาผมพอที่จะบวชไดหรือไม 
  
ทานอาจารย    

ก็ตัดสินใจดวยตนเองละซี 
  
๓. ผูถาม  

ผมคิดวาจะบวชได 
  
ทานอาจารย  

ผูที่จะบวชตองเปนผูที่เสียสละทุกๆ อยาง อยาเขาใจวาบวชมีความสุข คนเปนพอตาก็ตองลงยอม
เปนลูกเขยไดจึงจะบวชได  ผูไมมุงจะพนจากทุกขจริงๆ ยากที่จะบวชอยูได แตผูหวังจะพนจากทุกขจริง
แลวของเหลานั้นเปนของนิดหนอยเทานั้น 
 

เมลเบอรน 

  
วันที่  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  เวลาค่ํา 

  
แสดงธรรมเทศนา  ณ แพลลอตตี้  คอลเล็ช 

  
 วันนี้เปนวันดีที่อาตมามีโอกาสมา ณ สถานที่นี้  และพวกพุทธบริษัทก็ไดมีโอกาสมารวมฝกฝน
อบรม  นับวาเปนโอกาสอันดีมาก  ทุกคนที่พากันมามีความมุงและปรารถนาในการที่จะฝกหัดภาวนา  



อบรมจิตใจของตนใหไดรับความสงบ  เพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจาสอนใหพากันมีความสงบ
กายสงบใจ  ความสงบเทานั้นแหละเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข  นอกจากความสงบแลว  ความสุขอื่น ๆ 
เปนของปลอม  สุขประกอบดวยอามิสเปนสุขที่ปลอม  ที่พากันสนใจเรื่องความสุขหรือความสงบของใจ
และพากันมาสถานที่นี้  จึงไดชื่อวาเปนโอกาสอันดีมาก  การฝกฝนอบรมจิตใจเพื่อหาความสงบสุขดัง
ที่วานี้  เปนความมุงในทางพุทธศาสนาจะมีหลายลัทธิหลายนิกายก็ตาม  แตจุดหมายก็คือตองการสํารวม
ใจใหเขาถึงซึง่ความสงบสขุอันเปนความสุขที่เราตองการและปรารถนา พุทธศาสนาสอนมีความมุงตรงนี้  
คือ  อบรมใจใหเขาถึงความสงบเปนหนึ่ง  เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงเปนเครื่องชวยชีวิตหรือชุบชีวิตของ
คนเราใหมีคณุคาใหไดรับความสุขสงบ  มีประโยชนในการดํารงชีพตอไป 
 การภาวนาอบรมสมาธิดังที่วานี้  อยาพึงเขาใจวาเราทําภาวนาสมาธิจะใหมีฤทธิ์ปาฏิหาริยให
เขาถึงมรรคผลนิพพาน  ใหไดฌานสมาธิสมาบัตินั้น ๆ อยาเพิ่งคิดกอน  เบื้องตนคือใหยอมสละทุกสิ่งทุก
ประการ  ใหปลอยทอดธุระหมดลงในปจจุบัน  ความคิดที่เราเคยคิดเคยสงเคยปรุงเคยแตงแลว  มันไมมี
ความสงบสุข  ไมมีที่สิ้นสุด  เรียกวาจิตใจเราควบคุมไมได  คราวนี้เมื่อเราจะมาหัดภาวนาทําสมาธขิอให
ควบคุมจิตใจของตนใหอยูในเอกัคตารมณ  ใหเขาใจวานี่เปนการเบื้องตนที่จะฝกฝนอบรมสมาธิ  สวน
เรื่องอื่น ๆ มนัเปนมาทีหลัง  แตอยาพึงปรารถนากอนเลย  ถาไปปรารถนา  จะไมเปนภาวนา 
 ความสงบของใจเปนพ้ืนฐานที่รับรองธรรมทั้งหลาย  ใจของเราถาหากไมสงบธรรมก็จะไม
ปรากฏขึ้นมาที่นั้น  พูดกันงาย ๆ อีกทีหนึ่งวาถาหากยังไมเห็นใจของเราและคุมใจไมอยู  เราก็ไมทราบวา
จะแกไขกิเลสตรงไหน  เพราะกิเลสหรือความไมดีมันเกิดขึ้นที่ใจจึงเรียกวาธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ  
มีใจถึงกอน  สําเร็จแลวดวยใจ  คราวนี้เรายังไมเห็นใจ  ก็ไมทราบวาจะไปชําระใจตรงไหนและธรรม
เกิดขึ้นไดอยางไร  เพราะฉะนั้นจึงทําความสงบ  คือปลอยวางทอดธุระอดีตอนาคต  ใหลงปจจุบันแนวแน
อยูนั้นใหเปนเอกัคตารมณ  คุมใจใหอยูไดตรงนั้นแลว  ถึงจะชําระใจของตนได  หากใจของตนอยูใน
เอกัคตารมณแลวก็ใสสะอาด  เมื่อความมัวหมองเกิดขึ้นที่ความใสสะอาดเรากจ็ะไดขัดเกลาชําระของมัว
หมองแหงใจได 
 ศึกษามามาก  ฟงมามาก  แตหากเราไมไดกระทํา  คือเราทําไมถึงอยางที่วานี้  เรียนก็เรียน  เพื่อจะ
หาอุบายแกไขจิตใจของเราใหเขาถึงสมาธิคือเอกัคตารมณ  เราไมไดทําและทดสอบใหถึงตรงนั้น  จึงยัง
ไมสําเร็จประโยชน  พระพุทธเจาสอนใหเรากระทํา  ศาสนานี้มีการกระทํา  เพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจ
กระทําเทาที่ตนจะทําได  การกระทําในที่นี้มิใชจะกระทําใหมันไดทุกสิ่งทุกอยาง  เราทําเปนตอน ๆ เปน
ขั้น ๆ ไป  อยางเบื้องตนเราหัดเพียงบริกรรมใหจิตนิ่งแนวอยูกับการบริกรรม  อยูเพียงแคนั้นเสียกอน  
อยาทะเยอทะยานดิ้นรนอยากใหไดดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ไดอธิบายมาแลววาธรรมทั้งหลายไมใชของ
ทะเยอทะยาน  ความอยากมันเปนอุปสรรคของการทําภาวนาสมาธิ  เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสติควบคุมจิต
ใหอยูในบริกรรมภาวนา  จะเอาพุทโธ ๆ หรือวาอานาปานสติก็ตาม  จิตมันสงบแคนั้นก็ใหมันอยูเพียงแค
นั้นเสียกอน  การปฏิบัติไมใชวาวันสองวันมันจะเปนไปใหสําเร็จมรรคผลนิพพาน  มันตองใชเวลาหนอย  



ที่เราไดแลวนี่แหละใหรักษาไวอยาใหเสือ่มสูญไป  เชนเราตั้งสติใหอยูในบริกรรมของภาวนาเทานี้
เรียกวาเราไดแลว  อยาเพิง่ไปทะเยอทะยานใสสงที่เรายังไมทันได  อันสิ่งที่เรายังไมทันไดไมทราบอยูที่
ตรงไหน  สิ่งนั้นเรายังไมทันรูจักวาเปนอยางไรอยูตรงไหน  แตเราปรารถนาอยากมีอยากเปน   ฉะนั้นสิ่ง
ใดที่ตนมีอยูแลวใหรักษาไวใหดี  ต้ังสิตควบคุมจิตใหอยูกับพุทโธหรืออานาปานสต ิ   เราควบคุมจิตของ
เราไดอยูเพียงแคนี้    ก็เรียกวาเราไดสิ่งพึงปรารถนาแลว  เมื่อเราคุมจิตไวอยางนี้นั่นแลจึงจะไดชื่อวาเปน
พุทธศาสนิกชนที่แทจริง   คือเขาถึง พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 

 
 การนั่งภาวนาทํากรรมฐาน  ตองปลูกศรัทธาปสาทะความเชื่อมัน่ในกรรมฐานของตน  ที่ตน
จะตองบริกรรม   เชน    อานาปานสติก็ดี   หรือวาพุทโธ ๆ   ก็ดี   ใหเชื่อมัน่วานี่แหละจะเปนสิ่งที่นํามา
ซึ่งความสงบสุขอันแทจริง แลวก็ปลอยวางทอดธุระความคิดนึกปรุงแตงทั้งอดีตอนาคตใหเหลือเฉพาะ
ปจจุบัน  จะกําหนดอานาปานสติก็เอา  หรือกําหนดพุทโธ เปนอารมณก็ได  จะเอาอะไรเปนบริกรรมซึ่ง
ชํานาญเรื่องใดก็ได  เบื้องตนกอนที่จะทําความสงบใหคอยผอนลมหายใจ  คอย ๆ ใหมันเบา ๆ  แลวจึง
คอยกําหนดพุทโธ    หรืออานาปานสติเปนอารมณ    พรอมกับลมที่ออน ๆ ลมที่เบา ๆ นั่น  ใหจิตมันสงบ
รวมไปพรอม ๆ กัน  จับใจตัวนั้นใหมันได  ใจที่มันสงบอยูกับบริกรรมนั้น  สติควบคุมใจตรงนั้นไวใหได 

(นั่งภาวนาประมาณ  ๓๐ นาที) 
 

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๑๙ 

  
แสดงธรรมเทศนา  ที่  แพลลอตตี้  คอลเล็ช 

  
 อาตมาไมมีโอกาสจะไดอยูกับพุทธบริษัทนาน  เพราะอยูทางโนนก็มีภาระมากนอกจากนั้นอายุ
พรรษาก็มากแลวและไมไดนึกคิดวาจะไดมาทางประเทศออสเตรเลียดวย  ดวยเหตุที่วามาโดยบังเอิญ   
ดวยแมชีที่มาดวยนี่แหละเปนชาวสิงคโปรเคยไปจําพรรษาอยูที่โนนเห็นวาคนทางนี้พากันสนใจในเรื่อง
การปฏิบัติ  อยากอาราธนาใหอาตมามา  ทีแรกก็มาสงิคโปร  ตอมาก็มาเมืองเพริธ  สมเด็จพระญาณสังวร
ทานนิมนตใหไปซิดนียดวย   พอทานดอน  (พระภิกษุดอน)  ไดทราบขาวก็เลยนิมนตใหมาที่เมลเบอรนนี้
ดวย  จึงไดมาแตก็มีเวลานอยจึงไมสามารถที่จะอยูตอไป  อาจจะไดเดินทางตอไปในวันจันทรมะรืนนี้ไป
ซิดนียตามคําอาราธนาของสมเด็จพระญาณสังวร  นาขอบใจและอนุโมทนาดวยท่ีทานดอนไดมาเผยแพร



อบรมธรรมในแถบนี้  ทานดอนเปนชาวอังกฤษรูภาษาดี  และเขาใจขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาว
ตางประเทศ   สวนอาตมาเองนั้นขัดของในเรื่องภาษา  ก็อาศัยทานสตีเวนเปนผูแปลใหพุทธบริษัทฟง  
ทานดอนและทานสตีเวนเปนชาวอังกฤษเกิดศรัทธาเลื่อมใสบวชและไดไปปฏิบัติกรรมฐานอยูทาง
ประเทศไทย  โดยเฉพาะก็อยูในคณะของอาตมา  ทานดอนก็เคยอธิบายใหฟงแลววาคณะของอาตมา
เปนมาอยางไร  โดยเฉพาะคณะของอาตมานั้นเปนคณะที่กอกําเนิดทางปฏิบัติขึ้นกอนเขา  มหีมูคณะมาก
แตหากวาไมมีการเผยแพรโฆษณา  ต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติกันจริง ๆ ทั้งไมใชนักศึกษาที่เรียนสูงดีเดนดวย  
เปนแตวามีศรัทธาเลื่อมใสแลวก็ต้ังใจปฏิบัติ  โชคดีที่พระสตีเวนและพระเดวิด  (พระชาวออสเตรเลียน)  
ก็ไปอยูดวยจําพรรษากับอาตมาในปนี้  ถาหากตอไปพระเดวิดมีอายุพรรษามากและมีความรูสามารถ
อาจจะมาเผยแพรศาสนานี้ทางออสเตรเลียอีกก็ได 
  

ศาสนาพุทธมีอายุยืนยาวนานมาตั้งสองพันกวาป  ไมวาอะไรทั้งหมดเมื่อยืนยาวนานก็จะตองแตก
สาขาดวยเหตุประการตาง ๆ ศาสนาพุทธก็ตกอยูในลักษณะนั้นเหมือนกัน จะตองมีลัทธิแตกตางกัน
ออกไป  เชน  ในประเทศตาง ๆ ไทย  พมา  ลังกา  ธิเบต  จีน  หรือญวน  จะตองมีลัทธิแตกตางกันไป  ผล
ที่สุดก็พุทธศาสนาอันเดียวกัน  แมในเมืองไทยก็มีหลายลัทธิหลายนิกาย  แตวาลัทธิหรือนิกายใดก็ตาม
จะตองถือพระพุทธเจาองคเดียวกัน  และวิธีที่จะใหถึงพระพุทธเจาดังอธิบายใหฟงแลวเมื่อคืนนี้คือจะตอง
ใหเขาถึงจุดเดียวกัน  อบรมจิตใหสงบทําสมาธิใหเขาถึงเอกัคตารมณ  คือ  จิตนิ่งแนวอยูในอารมณอัน
เดียว  นั่นแหละจึงจะถึงพระพุทธเจา  ในลัทธินั้น ๆ จะตองมีพระพุทธเจาเปนเครื่องยึดโดยเฉพาะหินยาน
จะตองเอา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนเครื่องยึดเปนอารมณ  เมื่อจิตปลอยวางเขาถงึความสงบ
แลว  จะไมมีอะไรเปนเครื่องยึด   ลัทธอิื่นนั้น  (รวมทั้งศาสนาอื่นดวย)  จะยึดเอาพระเจา  แตก็ไมเปนไร  
เมื่อไมมีที่พ่ึงอื่นก็เอาที่พ่ึงอันนั้นไปเสียกอน  เหตุนั้นลัทธิใด ๆ จึงไมแตกตางกันเลย  ขอใหพากันตั้งใจ
อบรมกันไปเถิดลงอันเดียวกันนั้นแหละ 
 เฉพาะเรื่องการอบรมภาวนาคือการรักษาใจ  ใจเปนของไมมีตนมีตัว  ทุกคนรูดวยกันทั้งนั้นวามี
ใจ  แตยังไมเคยจับตัวใจไดสักที  หรือรูจักใจเหมือนกันวาใจเปนของมีคุณประโยชนมาก  หากเราจับใจ
ไมไดก็ใชใจไมถูก  ฉะนั้นใจจึงบังคับเรา  ไมใชเราบังคับใจ  ที่ใจบังคับเรานั้นหมายความวา  ใชใหเรา
โกรธก็ได  ใชใหเรารัก  เราชัง  เราเกลียด  ก็ได  ใชใหเราหัวเราะรองไหก็ได  อันนี้เรียกวาใจใชเรา  ถาเรา
ควบคุมใจของเราไดแลว  ไมใหมันโกรธ  ไมใหมันโลภ  ไมใหมันรัก  ไมใหมันชัง  หรือไมใหหัวเราะ
รองไห  ไมใหทุกขกลุมใจได  นั่นแลเราจึงมีอิสระเหนือใจได  เหตุนั้นใจจึงเปนของดีมีคา  คนเราถาไมมี
ใจก็ตายทําอะไรไมได  แตเรายังไมทันรูจักใจ  วิธีอบรมใจจึงใชหลายอยาง  รูมากเรียนมากหรือดูหนังสือ
มากก็ดี  หากเรานําเอาวิชานั้นมาใชไมถูกก็ไมสําเร็จประโยชน  เหมือนกับเรียนวิชาจากสํานักโรงเรียน
ตาง ๆ แลวเวลานํามาใชกไ็มกี่อยางที่เปนอาชีพของเราตอไป  หรือบางคนไมไดเรียนชั้นสูงถึงปริญญา  
แตเขามีอาชีพดีกวาผูที่เรียนสูงก็ถมเถไป  เหลานี้ก็ลวนแลวแตความสามารถนําเอาวิชาและความรูของตน



มาประกอบอาชีพฉันใด  การศึกษาในพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถือวาการเรียนมากแลวจะปฏิบัติ
ไดดีก็ไมใช  อยูที่เราจะนํามาใชใหถูกตองตามความประสงคของตน  ความที่วาถูกตองตามความประสงค
ในที่นี้นั้นหมายความวาเรามีอุบายแยบคายในเรื่องที่จะนําเอาความรูอันนั้นมาใชใหเปนประโยชนแก
ความสงบของใจ 
  

การภาวนาอบรมใจคือ  ตองการจับใจใหได  อุบายอันใดที่เราจะนํามาจับใจหรือคุมใจใหอยู  อัน
นั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเอง  ถงึเราจะเรียนตําหรับตํารารูมามาก ๆ ก็ตามหรือไมมากก็ชาง  ถาหากไม
มีแยบคายที่จะควบคุมใจจับใจของตนไดแลว  ก็ไมสําเร็จประโยชนใจเปนของไมมีตัว  อุปมาเปรียบ
เหมือนกับลม  ถาไมกระทบสิ่งตาง ๆ ก็ไมปรากฏลม  เชน  ใบไม  ตนไม  ลมพัดจึงรูจักวามีลม  จิตใจของ
เราไมมีตัวก็จะตองใหกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จึงจะรูจักวาใจอยูตรงนั้น  เชนภาวนาเอาพุทโธเปนอารมณ  
เมื่อบริกรรมพุทโธ ๆ มันอยูตรงนั้นไมไปที่อื่น  ถามันไมอยูตรงนั้นมันหนีไปที่อื่น  ก็ใหรูจักวาใจไมอยู
ตรงนั้น  อันนี้โดยเฉพาะวิธีหาใจ  อบรมใจ  ควบคุมใจเรื่องเดียว  เรื่องอื่นยังมีมากกวานั้นอีก  แตวาใหเอา
เรื่องนี้ทดลองดูเสียกอน  ถาหากอยากจะรูลักษณะอาการของใจ  มันมีลักษณะอาการอยางไรนั้น  ลองดู
อยางนี้ก็ได  ใจ  คือผูรูสึก  ถาใจจริง ๆ มันมีความรูสึกเทานั้น  รูสึกตัวของมันเอง   ความคดินึกสงสาย
ความปรุงความแตงมีชื่อไปตาง ๆ  เรียกวาอาการของใจ  ใจแทคือมีความรูสึกตัวเอง  เรากลัน้ลมหายใจ
สักพักหนึ่ง  ลองดูเดี๋ยวน้ีก็ได  เอาขณะนี้ก็ได  มันไมมีอะไรเลยตรงนั้น  แตมันรูตัวของมันอยู  นั่นแหละ
ลักษณะของใจแท  ที่เราสงไปยึดนั่นยึดนี่เกลยีดโกรธรักชังสารพดัทุกอยาง  มันออกไปจากใจ  มันเปน
อาการของใจ  เรียกวาจิต  เหตุนั้นเราจึงตองตามไปพิจารณาเรื่องนั้นใหเห็นเปนของไมเที่ยง  ไมใชตัว  
ไมใชเรา  ไมใชเขา  มันถึงจะวางเขามาสูจุดเดิมคือตัวใจ  ความกลาง ๆ อยางที่วานี้ 
  
  

สนทนาธรรมหลังธรรมเทศนา 

 
๓.  ผูถาม  

ใจกลาง ๆ ในที่นี้หมายความวาอะไร 
  
ทานอาจารย   

หมายถึงใจอยูเฉย ๆ ไมคิดไมนึกอะไร  แตรูตัวอยูวาไมนึกไมคิดไมปรุงไมแตงอะไรทั้งหมด 
  
๓.  ผูถาม  



เมื่อเปนเชนนั้นในชีวิตประจําวันก็เกิดวิปสนาไมไดละซี 
  
ทานอาจารย  

ไมได  จะไดก็แคสมถะ  คอื  สงบ  เวนเสียแตนักปฏิบัติที่เปนไปแลวจึงจะเปน         วิปสนาได 
  
๓.  ผูถาม  

จะตองเจริญเนกขัมมะ  หรือเจริญการปลอยวาง 
  
ทานอาจารย  

เจริญอะไรก็ได  เมื่อถึงธรรมอันนั้นแลวจะเรียกอะไรก็ถูกหมด  เดี๋ยวน้ีเรายังไมทันเจริญยังตอง
สงสัยวาจะเจริญอะไรดีหนอ ๆ เมื่อเจริญเนกขัมมะ  คือ  ออกจากกามทั้งหลายแลว  การปลอยวางก็
ปรากฏขึ้น  ณ  ที่นั้นเอง 
  
๓.  ผูถาม    

ภวังคจิตมันถึงไดในขณะธรรมดาหรือไม 
  
ทานอาจารย   

ไมแนเหมือนกันถาเราอบรมได  ปรกติธรรมดาเราอยูอยางนี้นั้น  โดยมากเมื่อกระทบอารมณ
อะไรขึ้นมาแลวเกิดสลดสังเวช  มันรวมวูบลงไปไดเรียกวา  ภวังจิตแตเปนไดเพียง ภวังคุบาท  หรือภวังค
จรณะ  เทานั้น  ไมถึง  ภวังคุปจเฉทะ 
  
๓.  ผูถาม    

ใจมันชอบไปนั่นไปนี่  จับนั่นจับนี่ 
  
ทานอาจารย  

พระพุทธองคตรัสวา  ใจเหมือนกับลิงอยูนิ่งไมไดชอบหยิบโนนฉวยนี่   คนผูไมไดฝกฝนจิต  ที่
สําคัญตนวาเปนคนนั้นอาจจะผิดก็ได  แทจริงนั้นเปนคนแตรางกายแตใจนั้นอาจยังเปนสัตวอยูก็ได 
  
๓.  ผูถาม  



บางทีนั่งกรรมฐานไดนานเปนชั่วโมงก็ไมรูสึกวาปวดขา  เมื่อรูสึกตัวขึ้นมาความปวดก็คอย ๆ 
ปรากฏขึ้น  มีวิธีใดที่จะทําใหหายปวดได 
  
ทานอาจารย   

เราปลอยวางกายไดเพราะเห็นเปนธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมใชตัวของเราเปนสภาพธรรม
อันหนึ่งตางหากเลยอยูไดนาน  บางคนพลังจิตกลาสามารถทําใหหายโรคบางอยางไดเลยก็มี  ขึ้นอยูกับ
บุคคลไมเปนทั่วไป 
 

วันที่  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๑๙  หลังจังหันเชา 

  
แสดงธรรมเทศนา  ที่  แพลลอตตี้  คอลเล็ช 

  
 ใหเปนผูรูจักเหตุ  วาทําสิ่งนี้เปนไปเพื่อความทุกขแกตนและคนอื่น  ทําสิ่งนี้ไดผลดีขึ้นมาเพราะ
เกิดจากความสุจริต  ทางกาย  วาจา  และใจ  อันประกอบดวยเมตตา  เมือ่เห็นผลแจงประจักษแลว  เรา
ควรตั้งตนไวเปนบรรทัดฐานอยาใหเสื่อมสูญไป  แตก็รูจักประมาณพอดีพองามกับเหตุผลนั้น ๆ แลกาล
นั้น ๆ จึงจะเขากับประชุมชุนหมูมาก  ถาเห็นแกตัวอยางเดียวก็หมดเรื่อง  ไมตองเขากับใคร  เมื่อคบกับ
ใครแลวเห็นวาเปนผลดีใหเกิดประโยชนแกตนแลแกเขาแลวจึงควรคบ 
 ธรรมเหลานี้เปนเหตุใหเจริญปญญา    บคุคลควรเจรญิใหเกิดใหมีขึ้นในตนจึงจะเปนไปเพื่อความ
บริสุทธิ์    หรอืธรรมเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นในบุคคลเหลาใดแลว   ยอมทําบุคคลเหลานั้นใหเปนไปเพื่อ
บริสุทธิ์ถายเดยีวหรือพูดกันงาย ๆ ก็วา   ควรเจริญปญญาเหลานี้ใหเกิดมีขึ้นในตนจึงจะทําความบริสุทธิ์
ใหแกตนได  ถาแมธรรมเหลานี้เกิดมีขึ้นแกบุคคลเหลาใดแลว   ก็แนนอนที่สุด  ที่บุคคลเหลานั้นจะตอง
เปนผูบริสุทธิ์โดยสวนเดียว 
  

เวลาค่ํา 
  

แสดงธรรมเทศนา  ที่พุทธสมาคม  เมืองเมลเบอร 
  
 เมื่อสองวันกอนอาตมามาที่สมาคมนี้ซอมยังไมเสร็จ  จึงไดเลยไปพักที่แพลลอตตี้  คอลเลช็  ๒   
คืน   กลับมาคราวนี้ดูเหมือนเรียบรอยดี   นับวาเปนโชคดีของสมาคมแหงนี้พอซอมเสร็จก็มีพระมาอยูให
เปนปฐมฤกษเลย  พุทธสมาคมในเมืองนี้ยังไมเคยมีใครมาพักเลย  นี่เพิ่งเปนครั้งแรก  สมาคมตั้งขึ้นยอม



เปนประโยชนแกพุทธบริษัทที่จะไดมาประชุมกัน  ณ  ที่นี้  หากมีขอของใจสงสัยในพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาบทใดคําใดก็จะไดมาปรึกษาหารือกัน  ความคิดความเห็นของคนหลายคนยอมเปนผลดี  
ดีกวาความคิดความเห็นของตนคนเดียว  นอกจากนี้หากมีพระมาจากจตุรทิศตาง ๆ ก็จะไดเขาพักอาศัย  
พุทธบริษัทตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมก็จะไดศึกษาหาความรูตาง ๆ นับวาเปนประโยชนมาก 
 ศาสนาทุกศาสนาแทจริงผูเปนศาสดาจารยตั้งศาสนาคนแรกนั้น  มีเมตตาปรารถนาจะสอนใหคน
ทั้งโลกมีสันติสุขดวยกันทั้งนั้น  แตเมื่อศาสดาเหลานี้สิ้นชีพวายชนมไปแลวพวกสาวกรุนหลัง ๆ ปฏิบัติ
ไมถึงธรรมของศาสดาเหลานั้น  คิดนึกคาดคะเนวาจะเปนอยางนั้นอยางนี้แลวสอนศาสนาโดยเขาขางของ
ตัว  แอบอางวาเปนคําสอนของศาสนานั้น  ๆ  ธรรมของศาสดานั้น ๆ จึงเลอะเลือนไป  ยิ่งนาน  วัน  เดือน  
ป  เทาไรสาวกเหลานี้มีความเห็นผิดแผกแตกตางออกไปไกลจนสุดกู  จะวกกลับคืนมากไ็มได  กลัวจะ
เสียเกียรติเสียหนาเสียชื่อเสยีง  เพราะกิเลสมันติดแนนฝงลึกเสียแลว  เลยตั้งเปนกกเปนเหลาเปนหมูเปน
คณะกันขึ้น  ความเสื่อมของศาสนานั้น ๆ ยอมเปนมาดวยประการอยางนี้ 
 ทางศาสนาพุทธ  พระพุทธองคตรัสสอนใหตัดสินธรรมวินัยดวยเครื่องตัดสิน ๘  ประการดัง
สอนนางประชาบดีโคตมี  วา 
 ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด  ๑ 

ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความปราศจากทุกข  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความไมสะสมกองกิเลส ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความไมมักมาก ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความสันโดษยินดีดวยของมีอยู ๑  
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความสงัดจากหมู ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความเพียร  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย ๑  
นี้เปนธรรมเปนวินัย  เปนคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไว  สวนตรงกันขามคือ  
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อประกอบความทุกข  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อสะสมกิเลส  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความมักมากอยากใหญ  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความไมยินดีในของมีอยู  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความเกียจคราน  ๑ 
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก  ๑ 



นั่นพึงเขาใจวามิใชธรรมวนิัยคําสอนของพระพุทธเจา  พระพุทธองคทรงสอนใหพุทธสาวก
ตัดสินธรรมวินัยดวยอาการเครื่องตัดสิน  ๘  ประการนี้  ถามิฉะนั้นแลวจะเขาขางตัว  ตนเห็นดีเห็นชอบ
อยางไรก็จะประพฤติตามใจของตน  และสอนคนอื่นใหทําตามอันจะเปนเหตุนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
ธรรมวินัยไดงาย  ตัวอยางงาย ๆ  เชนพระองคสอนวา  คนเราเกิดมาเปนทุกข  เปนทุกขเพราะความเขาไป
ยึดในสิ่งนั้น ๆ มีสิ่งใดเขาไปยึดเอาไววาเปนสาระเปนแกนสารไมยอมปลอยวาง  เมือ่สิ่งนั้น ๆ เกิดวิบัติ
ฉิบหายไมยอมอาลัยเศราโศกถึงสิ่งนั้น  เปนทุกขอยางนี้  แตคนทั้งหลายเห็นตรงกันขาม  เห็นวาความเขา
ไปยึดเอาสิ่งนั้น ๆ เปนความสุข  ถาไมยึดก็ไมมีความสุข  ไมคิดเห็นภัยอันตรายอันจะมีมาขางหนาในเมื่อ
สิ่งนั้นเกิดวิบัติฉิบหายไป  ถึงแมปจจุบันความเขาไปยึดก็เปนทุกขอยูแลวแตยังไมเห็น  นี้แหละความเห็น
ของผูมีกิเลสเขาขางตัว  ยากที่จะเห็นตามธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจา  ตกลงถามีกิเลสอยูในใจของ
ผูใดแลว   ความเห็นของผูนั้นไมบริสุทธิ์ใชไมได  ทางที่พนทุกขแทจริงนั้นพระพุทธเจาทรงสอนให
อบรมใจ  คนใดไดมาอบรมใจใจสงบแลวทอดธุระปลอยวางเสียซึ่งสิ่งตาง ๆ ลงในปจจุบันสงบได  จะ
เห็นชัดขึ้นมาภายในเลยวา  ทางนี้เปนทางเปนไปเพื่อสันติโดยแทจริง 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาตอ  หลังจากแสดงธรรมเทศนา 

 
 อธิบายถึงเรื่องทุกขและวิธีที่จะแกทุกขแลว  คราวนี้อยากจะขอเชิญใหพากันทําลองดู  กอนที่จะ
ทําในที่นี้  วางใจใหมันเปนกลาง ๆ อยาไดสงหนาสงหลัง  ต้ังไวเฉพาะที่ตัวของเรา  ใจของเราไมมีตัวตน  
มันตองมีเครื่องอยู  ของที่ไมมีตัวตนมันลองลอยอยูในอากาศ  มันอยูที่เดียวไมได  ตองมีเชือกผูกเชนกับ
วาวอยางนี้เปนตน  มันจึงคอยอยู  ใจของเราก็เชนเดยีวกัน  ไมมีเครื่องอยูมันก็ลองลอยจับไมได  เหตุนั้น
จึงตองมีเครื่องผูกเหมือนกับวาว  เครือ่งผูกในที่นี้หมายถึงยึดเอาอารมณอันเดียว  ไดแก   พุทโธ    พุทโธ  
คําเดียวใหจิตจดจองในเรื่องนั้น  อยาไดสงไปตามอารมณตาง ๆ ลงในปจจุบัน  เรือ่งอะไรในเวลานี้ไมมี
หมดเลย  เอาปจจุบันทดลองทําดู  จิตเราหากอยูในจุดเดียวสักครูหนึ่งขณะเดียวก็ตามจะรูจักรสชาติของ
ความสงบสุขวาเปนของดีจริง 

(นั่งภาวนาประมาณ  ๒๐  นาที) 
  
  

สนทนาธรรมหลังจากนั่งภาวนาแลว 

  



๓.  ผูถาม   ในประเทศตะวันตก  ทุกขชั่วคราวก็มีอยูทุกอยางแตชาวตะวันตกมองไมเห็นทุกขสักคน  
คือเห็นทุกขอยูแตคิดวาเครื่องภายนอกอาจจะปองกันทุกขได  เขาไมยอมดูทางธรรม  พอจะอธิบายใหเขา
ทราบไดงาย ๆ หรือไมวาทุกขมีอยูจริง  และการที่จะแกไขดวยวัตถุภายนอกนั้นไมไดผล 
  
ทานอาจารย อธิบายไดวาทุกขมีอยูจริง  คนในโลกนี้เกิดมาตางก็พยายามแกทุกขดวยวิธีตาง ๆ ยิ่งคน
ในปจจุบันยิ่งหาวิธีแกทุกขทันสมัยท่ีสุด  สรางเครือ่งยนตกลไกตาง ๆ ขึ้นมาไมตองออกแรงกายก็สําเร็จ
ได  แตถึงขนาดนั้นมนุษยก็ตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  อยู  จึงเรียกวาแกทุกขไมไดสักคนเดียว  ถึง
พระพุทธเจาและพระอริยสงฆสาวกของพระพุทธเจาก็ดับสูญสิ้นขันธไปเชนนั้นเหมือนกัน  แตทานทําใจ
ไมใหเปนทุกข  อยูเหนือทุกข  เลยไมเปนทุกข 
 คนชาวตะวันตกและใคร ๆ ก็ตาม  ที่เห็นวาเปนสุขนั้นเพราะทุกขเปลี่ยนสภาพอยูเสมอ ๆ เชน
ทุกขในการนั่งนาน ๆ  แลวก็เปลี่ยนอิริยาบถเดิน  ทุกขในการนั่งก็หายไป  เดี๋ยวไปเปนทุกขในการเดนิ  
เดินนาน ๆ เขาก็เปนทุกข  ก็เปลี่ยนอิริยาบถเปนการนอน  นอนนาน ๆ เขาเปนทุกขก็เปลี่ยนอิริยาบถใน
การนอนมายืน  ในการเปลี่ยนอิริยาบถนี้ทําใหลืมทุกข  แทที่จริงการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นแลคือ  ความทุกข 
  
๓.  ผูถาม ผมมีทุกขอยูบางแตไมเปนอุปสรรคใหเลิกทํากรรมฐาน  เคยบวชอยูที่ประเทศศรีลังกา  
และเคยนั่งกรรมฐานวันละ  ๒๐  ชั่วโมง  ตลอดเวลา ๑  เดือน  ตอนนี้ก็เคยชินกับการนั่งแลว  แตก็ยังมี
ทุกขอยู 
  
ทานอาจารย นั่นแหละเรียกวาทุกข  แลวก็ใหเอาทุกขเปนอารมณ  พระพุทธเจาก็สอนใหเอาทุกขมา
เปนอารมณดังใน  ธัมมจักกัปวัตตนสูตร  ทุกขเปนของจริงจึงเอาทุกขมาเปนอารมณสําหรับที่จะใหโทษ
ทุกขที่เกิดมาเปนมนุษย  เพราะเหตุที่มาเกิดอยูในโลกอันนี้มีแตทุกขทั้งนั้น  อันที่ไมทุกขไมมี  ที่ไมทุกข
นั้นคือคนหลงทุกข  คนเมาในทุกขเอาทุกขมาเปนสุขก็เลยเขาใจวาสุข  แทที่จริงก็คือทุกขนั่นแหละ  เหตุ
นั้นจึงใหเอาทุกขมาพิจารณา  ตราบใดถาใจไมสงบจะไมเห็นทุกขเลย  จะเมาหลงทุกขวาเปนสุขอยู
ตลอดเวลา  ถาไมมีทุกขแลวคนเราไมพยายามที่จะหนีจากทุกข  การศึกษาเลาเรียนเบื้องตน  การอาชีพทุก
ประเภท  ในที่สุดการรักษาศีลและการบวชในพุทธศาสนาก็เพราะอยากจะหนีจากทุกข  เพราะเห็นทุกขที่
เปนอยูเดี๋ยวน้ี  ตางคนก็จะหาวิธีที่จะหนีจากทุกข  แตหาไปบางครั้งบางทีอาจจะผิดพลาดกลับยิ่งทุกขราย
กวาเกา 
  



๓.  ผูถาม พุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข  ที่ทานอาจารยอธิบายใหฟงมานั้นก็พอเขาใจอยู  แตเวลา
อธิบายศาสนาพุทธใหคนอื่นเขาใจ  คนอื่นจะพูดวาเราเห็นในแงรายอยูตลอดเวลาแลวทําใหไมสบายใจ  
เราจะหาวิธีอธิบายไดอยางไรครับ 
  
ทานอาจารย ถูกคือวาพุทธศาสนาสอน  ทุกขนิยม  เขาถือกันวาอยางนั้น  ศาสนาอื่นเขาสอนสุขนิยม  
สอนไปเกิดชั้นฟาสวรรคสุขสบายอยางนั้นอยางนี้  ความเปนจริงก็คือสอนทุกขนิยม  คอืสอนใหเขาหนี
จากทุกขนั่นเอง  มันก็อยูในนั้นแหละแตเขาไมเขาใจ  คือ  ไปเกิด  สุขคติ  สุขาวดี  หมายความวาโลกอันนี้
มันมีทุกขนั่นแหละ  จึงสอนใหทําดีจึงคอย 
  
๒.  ผูถาม   เมื่อมีเวลาก็ปฏิบัติ  เมื่อไมไดรับความกาวหนาอะไรก็หยุดไป  ตอมาก็กลับมาทําใหม  
เขาใจวายังไมไดอุบายที่เหมาะสม  ตามปรกติใชอานาปานสติ 
  
ทานอาจารย เอออันนี้แหละ  ก็ทําอยูแลวแตไมมีใครคอยแนะนํา  นาเห็นใจ  ใชอานาปานสตินั้นถูก
แลว  จงทําไปเถิด 
  
๓.  ผูถาม ภรรยาของผมเปนชาวกรีก  นับถือศาสนาคาธอลคิเขมแขงมาก  ผมก็เปนชาวกรีกและนับ
ถือศาสนาพุทธ  ผมจะวางตัวอยางไร  จะอธิบายอยางไร  ภรรยาถึงจะเขาใจได 
  
ทานอาจารย ใหอธิบายวา  ไมวาศาสนาใด ๆ จะเปนพุทธ  ฮินดู  อิสลาม  ครสิต  สอนใหถึงพระเจา
ดวยกันทั้งนั้น  เดี๋ยวนี้คนไมเขาถึงพระเจาจึงพากันลังเลสงสัย  หาวาพุทธศาสนาเปนอยางนั้น  คริสตเปน
อยางนี้   อิสลาม    ฮินดูเปนอยางโนน   ถาหากทําใจใหเขาถึงความสงบระลึกถึงพระเจาซึ่งเปนของไมมี
ตน แตเราระลึกเอาพระคุณของทานมาไวที่ใจของเราจนใจแนวแนเปนอารมณอันเดียว  เราก็จะถึงพระเจา
ดวยกันทุก ๆ ศาสนา 
  
๓.  ผูถาม เมื่อเขาถึงจุดบริสุทธิ์แลว  จะตองออกมาชวยผูอื่น  รูสึกวาจะเหมือนกับมหายาน  อยาก
ทราบวาทานอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรในเรื่องนี้ 
  
ทานอาจารย ความบริสุทธิ์ในทางพุทธศาสนานั้น  ถือเอา  บริสุทธิ์ศีล  ๔  เปนเกณฑคือ 
  
  ๑ ปาฏิโมกขสังวร  สํารวมในพระปาฏิโมกขทุกขอโดยมี  หิริโอตัปปะ เปนเครื่องอยูประจําใจ 



๒  อินทรียสังวร  เห็นโทษในการที่ไมสังวร  แลวสงัวรในอินทรียทั้ง  ๖  โดยสมบูรณ 
๓  อาชีวะบริสุทธิ์  เลี้ยงชพีโดยบริสุทธิ์  ไมหลอกลวง  เพราะเห็นแกปากทอง 
๔  ปจจยปจจเวกขณะ  พิจารณาเสียกอนแลวจึงบริโภคซึ่งปจจัย  สี่  มีจีวรเปนตน  ใหเห็นเปน  

ธาตุ  เปนอสภุาะ  หรือเพ่ือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา  เพื่อยังอัตตภาพใหทรงอยู  จะไดบําเพ็ญความดีตอไป 
 สวนความบริสุทธิ์ฝายมหายานนั้นไมทราบวาจะหมายเอาความบริสทุธิ์อยางหินยานหรือเปลาก็
ไมทราบ  พุทธศาสนาสอนใหเราทําดีบริสุทธิ์เสียกอนจึงสอนคนอื่นจึงจะไมเปนปูสอนหลาน  พระพุทธ
องคทรงกระทํามาเปนตัวอยางแกพระสาวกอยางนี้ 
  
๓.  ผูถาม  ถาหากเกิดการตอสูกันขึ้น  ถาเราไมสูเราก็ตองตาย  ดังนั้นเราจึงจําเปนตองฆาเขา  บาป
หรือไม 
  
ทานอาจารย เราปองกันตัวเรา  เราไมไดไปรุกรานเขา  ทุกคนก็ตองการปองกันตัวเราปองกันตัวของ
เราเอง  ใครมาบุกรุกเราเปนตายไมทราบทั้งนั้น 
  
๓.  ผูถาม  การกินเจจะมีอานิสงสอะไรบางครับ 
  
ทานอาจารย การไมรับประทานเนื้อ  ถาขาดอาหารโปรทีน  วิตมินบางชนิด แลไขมันตาง  ๆ แลวจะ
ทําใหสุขภาพเสื่อม  เพราะคนเราหลอเลีย้งดวยเลือดเนื้อมาแลวต้ังแตเกิด  (คือนมของมารดา)  การฆาสัตว
ไมวาตัวเล็กหรือตัวใหญเปนการทําลายชีวิตทําลายความสุขเขาใหสิ้นไป  บรรดาการทําลายคนอื่นสิ่งอื่น
มากที่สุด นอกจากการกระทําของมนุษยแลวไมมีพระพุทธเจาจึงสอนใหพิจารณาเนื้อท่ีจะฉัน  คือ  ดวย
ไมไดเห็นเขาฆาเพื่อตน ๑   ไมไดยินวาเขาฆาเพื่อตน ๑    และไมไดรังเกียจวาเขาฆาเพื่อตน ๑   ถือวาเปน
การบริสุทธิ์  เพราะมนุษยกินเนื้อเปนอาจิณอยูแลว 
  
๓.  ผูถาม มีความรูสึกวาทานอาจารยเปยมไปดวยความเมตตา 
  
ทานอาจารย ดีมาก  อยากจะพูดกับคนอยางนี้แหละ  ขอบใจ  พอใจอยากพูดอยูดอกถึงอยางไรก็ยอม
เสียสละเวล่ําเวลาไมวา 
  
๓.  ผูถาม ขอขอบพระคุณทานอาจารยมาก  และหวังวาจะไดพบทานอาจารยอีกถาหากไมใชที่นี่ก็
คงจะเปนเมืองไทย 



ซิดนีย  

 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 

แสดงธรรมเทศนา ที่พุทธสมาคมชาวจีน แหงนครซิดนีย 

 
         ขอแสดงความดีใจมาก ในการที่ไดมาสถานที่นี้ ซึ่งเปนพุทธสมาคมของชาวจีนในเมืองซิดนีย ที่พา
กันมีความยินดีและตอนรับอาตมาดวยความเต็มใจ อาตมาออกจากประเทศไทยมาครั้งนี้ ก็มีความ
ประสงคที่จะเห็นและปรารถนาที่จะสมาคมกับชาวพุทธในตางประเทศ ซึ่งหาวัดและหาพระในพุทธ
ศาสนายากมาก แตก็พากันสนใจเปนพิเศษ เหตุนั้นที่ไดมาเห็นเชนนี้ จึงขอแสดงความยินดีเปนอยางยิ่ง 
         พวกเราที่เกิดมาเปนสัญชาติมนุษยดวยกัน ถึงแมจะอยูตางกันคนละทวีป แตก็มีจิตใจเปนธรรม คือ 
มุงมั่นในทางคําสอนของพระพุทธเจา พยายามที่จะละชั่วทําดีดวยกันทั้งนั้น เหตุนั้นพวกเราจึงไดชื่อวา
ญาติธรรมดวยกันทั้งนั้น จึงสมควรแลวท่ีจะพากันสนใจถึงจุดสําคัญ คือ คุณธรรม อันเปนเครื่องนํา
สัมพันธไมตรีมาสูมนุษยชาติดวยกัน 
         จุดมุงหมายของชาวพุทธดวยกัน อยูตรงหลักสําคัญของพุทธศาสนา คือพากันละชั่วทําดีนี้เปน
จุดสําคัญเบื้องตน คือรูจักชั่วแลวก็ละชั่ว เห็นความชั่วนั้นเปนภัย แลวละชั่วนั้นเสีย เห็นการกระทําดีเปน
สิ่งที่นํามาซึ่งประโยชนคือความสุข จงพากันตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา ตอนั้นไป
พากันชําระใจของตนใหบริสุทธิ์ใสสะอาด นี้เปนจุดสําคัญของหลักพระพุทธศาสนา ทุกคนปรารถนา
เหมือนกันอยางนี้ 
         คําวา ละชั่ว ทําดีในที่นี้ ขอใหพากันรูจักความชั่วเสียกอน ชัว่เปนอยางไร ดีเปนอยางไร ถาไมรูจัก
ชั่วก็ไมทราบจะละชั่วดวยประการใด ถาไมรูจักดีก็ไมทราบจะทําดีดวยประการใด ขอใหรูจักชั่วและดี ให
เห็นโทษของความชั่วและคุณของความดี คนเรามักเขาขางตวั อะไรชอบใจก็เห็นวาดีทั้งหมดอยางนั้นไม
ถูก ความชั่ว ความดีมีหลักอยู ดังนี้เมื่อทําสิ่งใดลงไปแลว เปนภัย คือ เปนโทษใหเกิดความทุกขและความ
เดือดรอนแกตนและคนอื่น อันนั้นอยาทํา นั้นเรียกวาความชั่ว หรือเรียกวาบาปก็ได ถาทําสิ่งใดเปนไป
เพ่ือประโยชนและคุณแกตนเองและผูอื่น นําสุขมาใหแกตนเองและคนอื่น นั้นจึงเรียกวาดี คําสอนของ
พระพุทธเจาที่วา ละชั่ว ทําดี ตองมีหลักเหลานี้เปนเครื่องตัดสิน 
         พอจะสังเกตไดวา พุทธศาสนาสอนโลกและมนุษยทั้งหลาย ใหไดรับความสันติสุข เทาที่อธิบายมา
นี้ คําสอนของพระพุทธเจาจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขจริงหรือไม ถาหากเราปฏิบัติถูกตองตามที่อธิบาย
มานี้ และหากพากันเขาใจเชนนั้นจริงจังแลว จงพากันยึดมั่นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา เพียงสาม
ประการนี้ไวเสยีกอน แลวจึงคอยดําเนินตอไปโดยลําดับ 



         ความชัว่และความดีดังอธิบายมานี้ ที่พระพุทธเจาสอนใหละเปนของทําได ไมใชเปนของยาก อยา
ไปทําทั้งหมดทีเดียว คือใหทําเปนขั้นๆ ความชั่วท่ีอธิบายมาแลวเราละไดเทาไรก็จงรักษาไว อยาใหความ
ชั่วนั้นรั่วไหลเขามาอีกตอไป ความดีที่วามาแลวนั้นถาหากเรารักษาได ปฏิบัติได ก็จงรักษาไวอยาให
เสื่อมสูญไป เมื่อเราพยายามรักษาหรือเก็บสิ่งที่เราไดมาไมเสื่อมสญูไป แลววันหลังก็จะมีวันพอ ในการ
สรางคุณงามความดี คือ พยายามสรางทีละนิดทีละหนอย ไมใชจะใหไดหมดพรอมกันทั้งหมด ความดี
ทั้งหลายแหลตองพากันพยายามเก็บเล็กผสมนอย เหมือนกับเราหาทุนทรัพย ไมใชจะใหเปนหมื่นๆ เปน
แสนๆ เปนลานๆ ถึงจะเอา ตองคอยเก็บเล็กผสมนอยไป นานๆ หนักเขาของที่เกบ็ไดไมเสื่อมสูญสลายใช
จายไมสุรุยสุราย กม็ีวันหนึ่งที่จะรวยกับเขาบาง 
         ความดีที่วานี้แหละ หากตางคนตางพากันรักษาคนละนิดคนละหนอย คนหนึ่งรักษาไวสักสองสาม
อยาง ถาสองคนก็มากขึ้นไป มากคนตองมากขึ้นไปอีก ตางคนตางพากันรักษาความดีของตนไมใหเสื่อม
สูญ มากคนกจ็ะพากันไดความสุขไปพรอมๆ กัน ถาหากวาเขาใจรักษาความดีปฏิบัติความดีอันนํามาซึ่ง
ประโยชนคือความสุขอยางนี้แลว กลุมใด ชุมชนใด เริ่มตนตั้งแตครอบครัวไปจนถึงบานเมืองของเรา ใน
ครอบครัวนั้นมีกี่คนพากันรักษาความดี สิ่งที่เปนความชั่วงดเวนเสีย คนละอันๆ อันไหนเห็นวาไมดีงด
เวนเสีย นั้นแหละจะนําซึ่งประโยชนคือความสุขมาให แกชุมชนหรือกลุมชนนั้นๆ ต้ังแตครอบครัวของ
เราขึ้นไป จึงไดชื่อวาเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เห็นประโยชนคุมคา เห็นคุณความดีปรากฏ
ชัดแกตน 
         ขออยาไดเขาใจวา เราเปนฆราวาสมีภาระกจิมาก ไมสามารถจะปฏิบัติหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา อยาไปคิดอยางนี้ ไมถูก เรื่องของฆราวาสมีภาระมากก็จริง ถาหากเราเห็นโทษทุกขในเรื่อง
ภาระมาก หากเราไมมีการพักผอน ทั้งดานกาย ทั้งดานใจ คือทางดานกายมีงานมากไมมีการพักผอน เราก็
เหน็ดเหนื่อย ทํางานอันนั้นไมตลอดรอดฝง งานของใจคือความคิดความนึกมาก หากเราไมสงบอบรมใจ
ของเราใหนิ่งเปนสมาธิภาวนา ก็จะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน การงานที่เราคิดนึกก็จะไมลุลวงไปได ฉะนั้น
จงพากันรูจักพักผอนทั้งทางกายและทางใจ คือรูจักทําความสงบ ฆราวาสทําได ไมใชไมได ในที่นี้ทานให
ทําเรื่องความสงบอบรมสมาธิภาวนา ในขณะปจจุบันในขณะที่เราทําสมาธิภาวนา เชนกลางคืนเรา
พักผอนในขณะเราพักผอนเราทําสมาธ ิในขณะที่เราไมมีภาระในกลางคืนหรือวางๆ เราพักผอนใจคือ ทํา
ความสงบ เมือ่ใจสงบไดใจก็มีพลัง สามารถคิดคนแกไขอุปสรรคใหลุลวงไปไดอยางดี 
         ธรรมทั้งหลายที่อธิบายมานั้น ที่เราจะรูจักวาเปนธรรม อยางที่พระพุทธเจาสอนใหเราละชั่วทําดี 
เปนสิ่งนํามาซึ่งประโยชนคือความสุขนัน้ เปนของยากที่จะเขาใจไดหากวาใจเราไมสงบ ไมอบรมใหเปน
สมาธิภาวนาเสียกอน เพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบ ไมใชเกิดจากความฟุงซาน ความฟุงซาน
เปนเรื่องของโลก ไมใชเรือ่งของธรรม ที่เราพากันคิดนึกปรุงแตง ฟุงซาน สงสาย ไปตลอดกาลเวลา จิตใจ
ไมสงบ ลวนแลวแตเปนการฟุงเฟอ สงสาย ไมเห็นของจริง ทั้งๆ ที่เราคิดหาของจริงนั้นแหละ แตไมเห็น
ตามเปนจริง มีแตจะปรุงแตงใหยืดยาวตอไป ไมมีที่สุด ไมมีที่สงบ ธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบ 



ความสุขเกิดจากความสงบ สุขอื่นที่ประกอบดวยอามิสทุกๆ คนก็พากันรูรสชาติของมันแลววามันมี
รสชาติขนาดไหน แตความสุขที่เกิดจากความสงบบางคนอาจจะไมไดพบเลยก็มี เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะ
พากันอบรมความสงบ ใหรูจักรสชาติของความสงบบาง 
         ที่อธิบายมาในวันนี้ พอจะสรุปรวบรวมใจความโดยยอได คือ กลาวถึงเรื่องชาวพุทธที่นับถือ
พระพุทธศาสนา เพราะเลื่อมใสศรัทธาวาเปนทางนํามาซึ่งสันติสุขโดยแท กอนที่จะศึกษา
พระพุทธศาสนาขอใหเขาใจหลักใหญๆ ๓ ประการคือ พระพุทธเจาสอนใหเราละชั่ว ทําดี แลวก็ชําระใจ
ของตนใหใสสะอาดบริสุทธิ์ นี้หลักใหญ เมื่อเรามาปฏิบัติตาม ละชั่วไดแลว อยาใหชั่วนั้นกลับเกิดมาได
อีก ทําดีไดแลว ก็ใหรูจักษาความดีเอาไวใหอยูมั่นคงตอไป อยาใหเสื่อม 
         การละชั่วทําดีที่วานี้นั้น ไมตองทํากันมาก พยายามเก็บเล็กผสมนอย อยางนอยท่ีสุดจะเปนปหรือ
เดือนก็ตาม ปหนึ่งหรือเดือนหนึ่งใหไดอยางหนึ่ง ละชั่วไดอันหนึ่งใหไดอีกอันหนึ่งขึ้นมาแทน สะสมเกบ็
เล็กผสมนอยไดอยางนี้จึงจะมีจึงจะเห็นไดวา เราปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาเปนของได
ขึ้นมา อยาพากันถือศาสนาไวเฉย ๆ พระพุทธเจาทานสอนใหพากันปฏิบัติ ปฏิบัติแลวก็ไมใชวาจะไปเปน
คุณประโยชนแกใคร ก็นําความสุขใหแกตัวเรานั้นเอง และอยาไดเขาใจวา เราเปนฆราวาสมีภาระกิจมาก
ทําไมได ทําได เราหาโอกาสทําใหได ถาหากเราเห็นโทษไมวาอะไรทั้งหมด เราจะพยายามละจนได  เรา
หาโอกาสทํา ไมใชวาจะทําตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง การปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาสอนให
ทําปจจุบัน ครูเดียวขณะเดียว จิตใจเราปลอยความชั่วท้ังหมดใหมาสูในที่เดยีว อยูในที่สงบ วางในขณะ
เดียว ใหเขาถงึความสงบ อบรมสมาธิจนกระทั่งถึงสมาธิจึงจะเห็นชัดแจงในธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา เพราะพระธรรมเกิดจากความสงบ ความสงบคืออบรมจิตใหเปนสมาธ ิอันเปนพ้ืนฐานที่จะ
ใหเกิดความรูความเขาใจชัดเจนในคําสอนของพระพุทธเจา 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 

         นั่งภาวนาทําสมาธิ อยาไดคิดมาก ขอใหคิดเสียวาอบรมใจใหเขาถึงความสงบ เพราะใจเราทุกคนมี
อยูดวยกัน แตเราไมรูจักใจ และเราควบคุมใจไมได ใจจึงใชเราบังคับเราใหว่ิงวอนเดือดรอนเปนทุกข เมื่อ
เราไมรูจักใจเราก็ฝกหัดใจคุมใจไมอยู ฉะนั้นในการที่หัดสมาธิภาวนา ก็ตองการอบรมใจใหอยูในความ
สงบ และรูจักลักษณะอาการของใจวา ใจแทคืออะไร สิ่งที่ไมใชใจเราจะไดปลอยวางทิ้งเสีย นี่คือ
ความหมายในการภาวนาอบรมสมาธ ิอยาไปคิดมุงมากมายอยากจะใหไดโนนไดนี่ เห็นโนนเห็นนี่ อะไร
ตางๆ อันนั้นไมถูก ยิ่งอยากไดเทาไรใจยิ่งไมสงบ ธรรมะ คือคําสอนของพระพุทธเจาใหเขาถึงหลักธรรม
คือ ความสงบ ถาหากเราสละเด็ดเดี่ยวเทาไรใจยิ่งสงบไดเร็ว วิธีฝกหัดทําสมาธิมีจุดอยูตรงนี้ ที่จะเกิด
ความรูเกิดอะไรตางๆ เยอะแยะนั้นมันไมใชเปนนิสัยของทุกคนไป บางคนก็เปนบางคนก็ไมเปน บางคน



มีจิตละเอียดสักเทาไรก็อาจจะไมมีความรูอยางนั้นก็ได บางคนจิตรวมนิดๆ หนอยๆ เกิดความรูพิศดาร
กวางขวาง และเกิดอะไรตออะไรมากมายก็มีเหมือนกัน เหตุนั้นอยาไปมุงอยาไปปรารถนา ทําอยางไรจะ
สงบยอมสละลงปจจุบันไดเทานี้เปนพอ 

( นั่งภาวนาประมาณ ๒๐นาที ) 

 
ทานอาจารย  ตอไปนี้ใครมีปญหาของใจเปดโอกาสใหถามได 

 
๓. ผูถาม ไดอานประวัติทานอาจารยมั่น ในประวัติบอกวาทานเดินจงกรมมาก ดังนั้นอยากจะใหทาน
อาจารยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเดินจงกรม และเลาประวัติทานอาจารยมั่นใหฟงบาง 

 
ทานอาจารย  พูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็เปนการเปลี่ยนอิริยาบท แทที่จริงก็คือการภาวนานั่นเอง เรานั่ง
ภาวนากําหนดพิจารณากรรมฐานอะไร เวลาเดินเรากท็ําอยางเดียวกัน เปนเพียงการเปลี่ยนอิริยาบทเทานั้น
ไมมีอะไร ยืน เดิน นั่ง นอน อิรยิาบททั้งสี่ใชภาวนาอนัเดียวกันเพื่อใหชํานาญ เพราะกิเลสมันเกิดขึ้นได
ในอิริยาบถนั้น เราจะไดตอสูกับกิเลสนั้น ๆ 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาบาย 
สนทนาธรรม ที่วัดพุทธรังษี ซิดนีย  

 
๒.ผูถาม ทานอาจารยกูพูดใหผมฟงตอนผมบวชใหมๆ วา ทานอาจารยมั่นถามลูกศิษยวาอะไรดับตัณหา
ถึงดับ ทานอาจารยกูตอบวา ตัณหาในปจจุบันดับ กระผมไมทราบวาจะถูกหรือไม 

 
ทานอาจารย  ลงปจจุบันถึงไมดับหมดมันก็สงบ นั่นแหละเบื้องตนที่เราจะหัดภาวนา เราทําอยางนี้ใหบอย
ใหชํานาญ ก็จะเปนภาวนาไปเองในที่สุด 

 
๓.ผูถาม คราวนี้มันยากที่ใหลงปจจุบัน จะดับสัญญาปจจุบันมันยาก ยากตรงนี้เอง 
 



ทานอาจารย นั่นแหละตรงนั้นเอง มันยากตรงนั้นมันจึงตองทําตรงนั้น ถามันงายทํางายก็ไมเรียกวาความ
เพียร 

 
๓.ผูถาม การนั่งกรรมฐาน ทําไมนั่งในปาชาจึงดี 

 
ทานอาจารย  เพราะในปาชาคนโดยมากมักกลัว และคนตายบอยอันเปนเหตุใหไมประมาท เมื่อเห็นคน
ตายจะไดนํามาพิจารณา จึงตองไปภาวนาในปาชา แตถาภาวนาเปนแลวอยูไหนก็เหมือนกัน 

๓.ผูถาม ดูจากภายนอกก็รูสึกวาผมเปนคนที่มีความสุขสบาย แทจริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะ
ภายในใจมีแตความทุกขวุนวาย เมื่อมีโอกาสไดมาปฏิบัติกับทานอาจารยจึงคอยยังชั่วขึ้น 
 
ทานอาจารย ความทุกขของคนเรามีสองอยาง คือทุกขทางกาย และทุกขทางใจ ความเปนผูสมบูรณ ดวย
ทรัพยสมบัติ และรางกายมีพลานามัยดี ก็เปนความสุขทางกาย แตถาทางใจไมสุขเสียแลว ความสุข
สมบูรณเหลานั้นหาไดเปนประโยชนอะไร ความสุขสงบของใจอยางเดียวยอมครอบงําหมดถึงกายดวย 
แทจริงความสุขกายก็คือความสุขใจนั้นเอง เชน คนพูดวา ดีใจ ชอบใจ ชื่นใจ สุขใจ ทุกขกายก็คือทุกขใจ
นั่นเอง เชน กลุมใจ เสียใจ ทุกขใจ ไมพอใจ ไมชอบใจ ฯลฯ เปนตน 
 
๓.ผูถาม คนที่หลับไมคอยจะไดนั้นควรจะมีการฝกอบรมใจใชหรือไม 
 
ทานอาจารย ควรอยางยิ่งทีเดียว เมื่อใจสงบแลวกายก็พลอยสงบนอนหลับดวย ใจเปนใหญกวากาย เปน
ของสําคัญกวากายอยางนี้  

เวลาค่ํา 
ทานอาจารยอบรมพระภิกษุ และคณะที่เดินทางไปดวยกัน 

 
         การพิจารณาอานาปานสติ ถาจิตเรายอมสละทอดธุระปลอยวาง จิตแนวอยูเปนเอกัคตารมณมันก็ลง
ได ถาหากมนัไมเปนเชนนั้น ทําไมรูกี่ปๆ มันก็ไมลง ไมเปนอานาปานสติไดเหมือนกัน เมือ่หัดภาวนา
โดยวิธีอานาปานสติจนจิตเขาถึงเอกัคตารมณแลว บางทีมันก็เพงพิจารณาอาการสามสิบสอง ไปเองก็ได 
บางทีไปหยุดนิ่งอยูในเอกัคตารมณเสียกอน นานๆ หนักเขาก็รวมเปนภวังคก็มี ถาหากยังไมรวมเปน



ภวังคเราก็ต้ังฐานในความสงบเอกัคตารมณไดแลว เราจึงคอยมาพิจารณาอาการสามสิบสอง ถึงขนาดนั้น
ก็ตาม เมื่อพิจารณาอาการสามสิบสองนานๆ ความสงบนอยลงมันก็ไมคอยชัด เมื่อเปนเชนนั้นใหรูจักและ
ปลอยท้ิงเสีย อยาไปมุงแตจะพิจารณาอยางเดียว ใหรักษาความสงบ อบรมความสงบใหมันมีพลังเต็มที่
เสียกอน จึงคอยมาพิจารณากันใหม มันตองมีแยบคายหลายเรื่องหลายอยางในการที่จะหัดภาวนา
กรรมฐาน 
         การภาวนาจะพิจารณาอานาปานสติ หรือจะพิจารณากายคตาสติก็ตาม หรืออาการสามสิบสองอะไร
ก็ตามเถิด ความประสงคคือตองการจับใจได คือใหใจของเราไปจับอยูในจุดเดียวเสียกอน เพราะตอนนี้ใจ
ของเราฟุงซานไมทราบวาอะไรเปนอะไร มันยุงเหยิงกันไปหมดไมทราบวาอะไรเปนตัวใจอะไรเปนตัว
จิต อะไรเปนอาการของใจ การมาหัดภาวนาเพื่อตองการใหจับใจใหได  ใจตัวจริงหรือใจตัวเดิม เหตุนั้นเรา
จึงตองเอาใจไปจดจองเฉพาะเรื่องเดียวคือลมหายใจ แลวเอาสติควบคุมไวใหอยูในจุดเดียวจนกระทั่งมัน
ถอน วางเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดแลว ใจมันจะนิ่งแนวอยูในอารมณอันเดยีว นั่นแหละจึงจะเห็นใจ นี่เปน
จุดหมายเบื้องตนในการหัดภาวนาทําสมาธิ เรือ่งอื่นๆ เอาไวพิเศษตางหาก การภาวนาไมใชเรือ่งอยากได 
อะไรๆ ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยางมันไดมามากมายเยอะแยะแลว คราวนี้เราลองมาหัดทิ้งดูเสียบาง คิดหัด
ปลอยวางลงในปจจุบัน ใหเห็นจิตแทคือตัวจริงตัวเดิม มันเปนตัวประธาน เหตุนั้นการภาวนาจึงตองการ
ใหรูจักตัวใจเปนของสําคัญ พยายามจับใจใหไดเสียกอน อยากจะใหเขาใจวาการภาวนาจะเกิดความรูหรือ
นิมิตภาพอะไรตางๆ นั้น มันเปนเองตางหาก ไมใชเราจะไปทําใหมันเกิด แตมันเปนเอง นิมิตอะไรก็ตาม
ความรูอะไรก็ชางที่มันเกิด มันเปนตามนิสัยวาสนาบารมีของแตละบุคคลที่สรางมาไมเหมือนกัน แตถึง
อยางไรจิตมันตองวางเสียกอน จึงคอยเกิดเชนนั้น ผูจะเกิดมันก็เกิด ผูจะไมเกิดมันก็ไมเกิด บางทีจิตมี
ความลึกซึ้งละเอียดมาก แตก็ไมมีก็มี บางคนรวมลงไปนิดเดียว คือโดยเผลอๆ คลายๆ เราเผลอสติไม
ต้ังใจจะใหมันเปน แตพอจิตปลอยวางมันก็จะเกิดความรูอะไรขึ้นมาได เหตุนั้นของพรรคนั้นมันเปนของ
สําคัญ หลักใหญใจความที่สุดคือ เราหัดปลอยทอดธุระลงในปจจุบันในขณะนั้น ใหยังเหลือแตใจจริงๆ 
จิตเดิมถาเราจะสังเกตและเห็นชัด คือของเดิมแทของใจ ถาจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับน้ํา น้ําเปนของใส
สะอาด แตเมื่อผสมสเีขาแลวมันจะตองมีสีตางๆ ใจของเราก็ทํานองเดียวกันนั้น ที่ทานวา จิตตํ ปภสฺสรํ 
จิตเดิมเปนของผองใส สวนกิเลสคือความยุงมันมาผสมใหเกิด ราคะ โทสะ โมหะ มานะทิฏฐิ หรืออวิชชา
อะไรตางๆ หลายเรื่องหลายอยาง มันเปนเรื่องกิเลสเขาไปประสมใหเปนไปตางๆ เหตุนั้นใหเขาใจอุปมา
อุปมัยอันนี้เสียกอน ชําระใจเหมือนของมาติดอยูกับใจ เชนของสกปรกที่มาถูกของสะอาด มนัไมใชเนื้อ
แทของมัน เราจึงคอยชําระได ดังนั้นพระพุทธเจาหรือพระอริยสาวกของทานจึงชําระได ถาเปนเนื้อ
เดียวกันแลวไมมีใครสามารถจะชําระไดสักคนเดียวเลย อยางเราอยูขณะนี้มีความโกรธไหม มีราคะ
เกิดขึ้นไหมเวลานี้ ทําไมไมเห็นมีอะไร นั่นหมดได ไมมีอะไรในเวลานี้ เวลามันจะเกิดมันเกิดเพราะอะไร
เราก็รูได มันเกิดเพราะ อายตนะผัสสะ เพราะความวิตกกังวลมันเกิดขึ้น เรื่องสญัญาอารมณมันเกิดขึ้นมา 



ดังนั้น เมื่อเราจะกําจัดสิ่งเหลานี้ไดเราก็จะตองมาฝกหัดอบรมใจ ใหเขาถึงอารมณอันหนึ่ง ใหมันวางหมด
เสียกอน ยังเหลือแตใจ กิเลสภายนอกเขามาก็ชําระใหมันออกไป 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาบาย 
สนทนาธรรม ที่วัดพุทธรังษี นครซิดนีย  

 
๓.ผูถาม ทุกคนสามารถที่จะดําเนิน มรรคแปดไดใชไหมครับ 
 
ทานอาจารย ถามีศรัทธา ก็สามารถที่จะเดินได แตยากที่จะใหครบถวนทั้งแปดได ถาครบถวนบริบูรณก็
เปนพระอริยเจาไดละซี 

 
๓.ผูถาม มรรคแปดเมื่อดําเนินไดไมครบนี้จะมีผลหรือเปลาครับ  

ทานอาจารย มรรคแปดแตละขอมีผลดวยกันทั้งนั้นแตไมเปนมรรคสมบูรณตามที่พระพุทธเจาไดตรัสไว
ทั้งไมเปนอริยมรรคดวย 

๒.ผูถาม รูสึกเหมือนงูที่เพ่ิงออกมาจากรู ถาจับเดี๋ยวนั้นก็จับงาย 

ทานอาจารย  ก็ใชละซี พระพุทธเจาทานเทศนาไว ปญหาเทวดาถามกุมารกัสสป มีจอมปลวกอันหนึ่ง มีรู
อยูหกรู เหี้ยมันเขาไปอยูในนั้นเวลาจะจับเหี้ยนั้นจะทําอยางไร ปดเสียท้ังหารูเหลืออยูรูเดียว บุคคล
ตองการจะจับเหี้ยรออยูที่ปากรูนั้น เวลาเหี้ยออกมาจับเอาเลย 
       ตา หู จมูก ลิ้น กาย เรยีกวาหารูปดหมด ยังเหลือแตใจ คอยจองจับเอาที่ใจมันจะคิดนึกอะไรตางๆ 
อยางที่อธิบายใหฟง ใจคือตัวกลาง เขากับหลักที่วากลาง มันไมมีอะไร พอแวบออกไปที่รู จับคอมันทันที 
ใจคือตัวกลางไมมีอะไร ไมไดสงไปตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย มโนทวาร คือ ใจ พอแวบออกไปจับตัวนั้น
เลย 
 
๒.ผูถาม ถาหากเราผิดศีลขอท่ีสอง คือ เราลักขโมยจะไดรับผลอะไรบาง 
 
ทานอาจารย ไดผลคือ ใจของเราเปนบาปผิดปรกติ คดิชั่วลักของเขาโดยไมสุจริตบาปตามสนองใหได
ความทุกขเดือดรอนวาตนทําผิดอยูเสมอ ตายไปก็จะเดือดรอนเปนอยูร่ําไปเพราะกรรมไมดีนั้น 



๒.ผูถาม ในหนังสือมรรควิธี ทานอาจารยยกเอาอสุภะขึ้นมาพิจารณากรรมฐานภายในกายเห็นวาเราตอง
พิจารณาอสุภหรืออานาปานสติ หรือพุทโธ มันเปนทั้งหมดใชหรือไม 
 
ทานอาจารย อันนั้นยกเอามาเปนตัวอยางเฉยๆ จะพิจารณาอานาปานสติหรือพุทโธก็ไดแลวแตใครจะ
พอใจอะไร ขอสําคัญจิตรวมไดเปนพอ กอนจะพิจารณาอะไรก็ตาม พึงเขาใจวาบริกรรมนั้นเปนแตเครื่อง
ลอ ธรรมดานายพรานเบ็ดเอาเหยื่อลอปลา ความประสงคของนายพรานมิใชประสงคที่เหยื่อ ประสงคเอา
ปลาโนนตางหาก ฉันใดผูบริกรรมภาวนาก็ประสงคเอาสมาธินั้นตางหาก คือบริกรรมไปๆ ใหเอาสตินั้น
คอยจับจองที่ใจมันจะเขามาเปนสมาธ ิเมื่อจับใจไดแลวบริกรรมนั้นทิ้งเสียโดยไมรูตัว หรือหากมันไมทิ้ง
ก็ใหมันปลอยวางเสีย 
 
๒.ผูถาม เคยพิจารณากาย โดยใชหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยากกราบเรียนถามทานอาจารยวา การ
พิจารณาปญหาในชีวิตประจําวันจะใชหลักเดียวกนัไดหรือไม 
 
ทานอาจารย  ถึงแมวาเราจะพิจารณาปญหาชีวิตประจําวันก็ยังไมหนีจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คืออยาให
หนีจากความเกิด-ดับ จึงจะเขาหลักธรรม พิจารณาอาการของมันเปนไปตามโลกแลว นั่นจะไมมีที่สิ้นสุด
เกิดความเดือดรอนเสียเปลาๆ เราเอาธรรมะมาใชในชวิีตประจําวันควบคูไป ถึงแมจะทําอะไรก็ตาม เรา
จะตองทําสักแตวาทําเพื่อประกอบอาชีพใหยังชีวิตคงอยูไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ผลท่ีสุดสิ่งทั้งหลายเหลานั้น
ไมมีสาระสักอยางเดียว เราทําอยางนี้เราจึงจะมีวิชาทางธรรมและจะทําใหไมเดือดรอนเปนทุกข ชีวิตเมื่อ
เกิดขึ้นมาก็จําจะตองหลอเลี้ยงมัน ตองรักษาบริหาร แตรักษาบริหารผลที่สุดก็ตองทอดทิ้ง เห็นอยางนี้จึง
คอยสบาย นี่แหละธรรมเปนของมีคุณคา มีประโยชนตอชีวิตประจําวันของชาวโลกอยางนี้ 

 
๒.ผูถาม สัมมาอาชีพหมายถึงอะไร 
 
ทานอาจารย สัมมาอาชีพตามที่ทานอธิบายเรียกวา การเปนอยูโดยสุจริตเรียกวาสัมมาอาชีพ ไดแกการที่
เราเกิดมาเปนคนแลว ทํามาหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริต ไมผิดจากหลักศีลธรรม คือวาไมใหเปนไปเพื่อ
ความเดือดรอนตนและคนอื่น เรียกวาสมัมาอาชีพ 

 
๑.ผูถาม ไปภาวนาที่ปาชาแลวเห็นภาพกระโหลกศีรษะ ไดพยายามเพงตอไปใหเห็นเปนหนาของตนเอง
อยูบนกะโหลกศีรษะ เมื่อกลับมาไดนั่งภาวนาอีก เห็นภาพกะโหลกศีรษะอีก ทําใหตกใจจนถึงกับนอน



ไมหลับ ผมพอจะไดอานหนังสือมาบางซึ่งแนะนําไมใหไปยึดเรื่องภาพนิมิต แตอยางไรก็ตาม ขณะนี้ก็ยัง
กลัวอยู ขอทานอาจารยโปรดแนะนําวาทําอยางไรจึงจะหายตกใจกลัว 

 
ทานอาจารย  จะเรียนรูมาเทาไรก็ตาม เวลาเกิดนิมิตมามันลืมหมดไปเห็นประจักษเฉพาะใจ การจดจําจาก
ตํารามันทิ้ง ถาไมทิ้งมันก็ไมเกิด มันเกิดขึ้นจนกระทั่งตกใจทําใหกลัวขึ้นมาได โดยเขาใจวานิมิตนั้นเปน
ของจริงจังขึ้นมา จงยอนถอนจิตออกดูขางนอกอีกทีหนึ่งวา นั้นมันเปนจริงหรือไม ก็เห็นวาไมจริง อยา
ไปอยากเห็นหนาบนกะโหลกศีรษะซี ใจถอนออกแลวจะไมรวมอีก มันจะเห็นก็ชางมัน ขอใหตามรูอยูวา
นั้นเปนภาพนิมิต แลวต้ังสติคุมจิตใหอยูที่ใจ ภาพนิมิตและความตกใจนั้นก็จะหายไป  

๑.ผูถาม เวลานั่งธรรมดา ๆ นิมิตก็ยังปรากฎอยู 

ทานอาจารย เปนไดเพราะใจเปนสมาธิอยู สมาธิหมายความวาใจมันแนวแนอยูในอารมณเดียวถึงจะมี
ธุระการงานสิ่งอื่นใด จิตก็เปนไปกับงานนั้นบางครั้งบางคราว แตแลวมันก็กลับวกคืนเปนสมาธิอีก ภาพ
นิมิตก็มาปรากฎอีก เรียกวา อุคหะนิมิต อุคหะนิมิตนี้มีทั้งโทษทั้งคุณ คุณนั้นทําใหใจนิ่งแนวอยูไดนาน ๆ 
ในอารมณอันเดียว โทษนั้นถาผูไมรูเทาเขาใจไปถือวาเปนจริงเปนจังก็จะหลงมัวเมาซึมเซอเสียคน จึงควร
ระวังอยาเขาไปติดภาพนิมิตนั้นจะเสียคนไป 

๑.ผูถาม ใจของคนเราซาบซึ้งอยูในกาย แลวกายก็เปนวิบากกรรมของคน เปนที่รับทุกข เราหามไมไดจึง
ตองรับทุกข แตสิ่งที่เราทําไดคือเราเขาใจถึงเรื่องความทุกขนั้นและใชความเขาใจนั้นเปนเครื่องตอสูกับ
ความทุกข อยากทราบวาความเห็นเชนนี้ถูกตองหรือไมครับ 

ทานอาจารย  แนละซี วิบากคือผลของกรรมที่สรางไวแลว จะเอาไปใหใครใครก็ไมเอา ถึงแมเราจะเห็น
เปนทุกข ก็ตองทนสูอุตสาหเลี้ยงมันไปจนกวาจะแตกดับ มีทางเดียวคือพิจารณาเห็นตามความเปนจริง 
แลวไมเขาไปยึดถือมัน แตถึงกระนั้นเมื่อเราไมพิจารณาทุกข อันนั้นก็กลับเขารุมลอมอีก ฉะนั้นพระอริย
เจาทั้งหลายทานจึงพิจารณาอยูดวยความไมประมาท จนกวาจะแตกดับไปเปนที่สุด 

๑.ผูถาม ใจของผมคลายจะแบงออกเปนสองสวน สวนหนึ่งยังติดของอยูในอารมณที่เคยไดยินไดฟง ติด
อยูในกิเลสบาปกรรมที่เคยทํามาแลว อีกสวนหนึ่งเปนสวนใหมที่มีความเขาใจวาอันนี้เปนเรื่องไมถูก ทํา
ไมดี แลวใจทั้งสองสวนนี้มันแยงกัน จะทําอยางไรจึงจะแกไขได 

ทานอาจารย มันยึดมานานแสนนานยากที่จะแกไขได แตก็ยังดีที่เห็นวาสวนหนึ่งเปนจิตที่ไปคิดติดอยูกับ
กิเลสบาปกรรมที่ทํามาแตกอน จงไปยึดเอาจิตที่เปนสวนใหมที่เห็นวาไมดีไมถูกนั้นเสีย นาน ๆ เขามันก็



ลืมไปเอง พรอมกันนั้นขอใหพิจารณาเห็นโทษจิตที่ไมดีไปยึดเอาสิ่งตาง ๆ นั้นวาเปนภัยเปนศัตรูทําให
เกิดบาปกรรมมาก ๆ มันก็จะเบื่อหนายเกลียดกลัวแลววางไปเอง 

๑.ผูถาม ที่วาไมไปยึดหมายความวาอยางไรครับ 

ทานอาจารย หมายความวาไมใหเอาใจไปจดจองปกฝงแนนอยูกับอารมณนั้นๆ ทั้งดีและชั่วไมลืมเลย อัน
เปนเหตุดึงดูดใหไดไปเกิดเปนภพชาติตอไป 

๑.ผูถาม ถาภาวนานิ่งอยูกับอารมณอันเดยีว หากวามีอารมณอื่นเขามาแทรกแลวเราจะพิจารณาเปนธรรมที่
เกิดขึ้น เพราะมีปจจัยใหมันเกิดขึ้น อันนี้ถูกตองหรือเปลาครับ 

ทานอาจารย ถาภาวนานิ่งอยูกับอารมณอันเดียวถูกแลว อารมณอนัอื่นมาแทรกไมถูก แตอารมณอันนั้นถา
มาพิจารณาเปนธรรมก็ใชได แตใหวางไดในเมื่อพิจารณาแลวถาวางไมไดก็ไมถูก จะวางก็ไดจะพิจารณาก็
ไดจึงจะถูก เมื่อพิจารณามันจะเปนธรรมคือลงที่ไตรลักษณก็ได หรือไมพิจารณามันจะอยูเฉย ๆ ของมัน 
มีสติคุมจิตใหอยูในความสงบสุขตอไป 

๑.ผูถาม ถาเราพิจารณาอยางนี้แลว แลววางจิตเฉย ๆ เชน ถากระเปาถูกขโมยแลวก็ทําเฉยๆ เชนนั้นหรือ 

ทานอาจารย  นักภาวนาทั้งหลายพิจารณาถอนอัตตาแลวเฉยได ไมกังวลกับสิ่งของทั้งหลายแมแตชีวิตของ
ตนก็ไมเขาไปยึด นับประสาอะไรแคกระเปา 

๑.ผูถาม คําวาอุบายนี่หมายถึงวิธีการใชไหมครับ 

ทานอาจารย อุบายนี่หมายถึงโครงการ หรือวิธีการที่จะทําใหถูกตามเปาหมายนั้นๆ ที่ตนกําหนดไวแลว 

๑.ผูถาม ที่วาไมไปยึดถือ ถาเราพิจารณาอยางนี้แลว เราจะทําตัวอยางไรในชีวิตประจําวันของเรา  

ทานอาจารย ยดึนั้นตองยึดแน ๆ ถาไมยึดถือจะพิจารณาอยางไร แตเมื่อพิจารณาสิ่งนั้น ๆ เห็นตามสภาพ
ความเปนจริงแลว ไมทราบจะยึดถืออะไรกัน ยึดหรือไมยึดมันก็เพียงแคนั้น การงานประจําวันทําก็สักแต
วาทํา เพ่ือใหลุลวงไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น ชีวิตความเปนอยูถาทําไดอยางนี้มันก็เบาไมเปนทุกข 

๑.ผูถาม บางทีรูสึกวาไมมีตัว ใจก็ไมมี มันมีแตการ เกิด-ดับ เทานั้น ในชีวิตประจําวันเวลาอยูกับ
ครอบครัวก็เห็นวาครอบครัวไมไดเปนของเรา อยากทราบวาความคิดเชนนั้นเปนจริงหรือวาเปนมารมา
หลอกลวง 



ทานอาจารย  ไมมีมารมาหลอกลวง ความเห็นนั้นเปนธรรมแลว แตมารมาหลอกลวงตางหากวาความเห็น
เชนนั้นอาจจะผิดไป จงอยาเชื่อคําหลอกลวงของมารเลย ผูเห็นเชนนี้มิใชของงายตองพิจารณาถึงพระไตร
ลักษณจึงจะเห็นได 

๑.ผูถาม ปฏิบัติธรรมะแลวก็เปนสุข 

ทานอาจารย  ก็ถูกละซี ปฏิบัติธรรมแลวเปนสุข ไปหาสุขที่ไหนไมไดอีกแลว ในชีวิตประจําวันก็หา
ความสุข ทําบุญทําทานก็หาความสุข จะเอาอยางไรอีก ใหสังเกตอีกนัยหนึ่งวา ความสุขที่เราไดรับนั้น ทํา
ใหคนอื่นไดรับความทุกขเดือดรอนหรือไม ถาทําใหคนอื่นเดือดรอนมันก็ยังไมทันถูก 

๒.ผูถาม ขอกราบเรียนถามวา ถารางกายประกอบดวยธาตุสี่ เมื่อมี รอน มีหนาว เรารูสึก คือรูที่ใจ ใจผูรู
มันรูสึกเดอืดรอนไปตาง ๆ นานา ใจนี้มันเปนธาตุหรือเปลาครับ ธาตุสี่นั้นพอจะเขาใจ แตตัวรูนี่สมมุติวา
เราจะวางนะครับวาไมใชของเรา ไมเทีย่ง ตัวรูนี่คืออะไร เปนธาตุหรือเปลาครบั 

ทานอาจารย เปนธาตุรูเหมือนกัน ถาหากเราไมไปถือวาเปนเราเสีย ธาตุรูสักแตวารู เย็น รอน ออน แข็ง ก็
สกัแตวา เย็น รอน ออน แขง็ ธาตุรูสักแตวาธาตุรูมันก็หมดเรื่องกัน 

๒.ผูถาม ธาตุรูนี่ไมใชไหมครับ 

ทานอาจารย  ธาตุรูคือผูรูนัน่แหละ 

๒.ผูถาม แลวถาไมถือวาเปนเรา ถือเปนใครครับ 

ทานอาจารย  ถือเปนสักแตวาปจจัยกระทบกัน สัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ใหเห็นเปนหนาที่ของมันของที่
ไมใชเราแลววางได ถาหากวาเราวางไมได ก็ไปยึดเปนของเราเปนอุปาทาน 

๒.ผูถาม เมื่อวานนี้ทานอาจารยโปรดพระมหาสมัยเกี่ยวกับเรื่อง อนัตตาลักขณสูตร บอกวาคนโดยมาก
เขาใจวาไมมีตัวตน หมายความวาอยางไรครับ กระผมขอไดยินสั้น ๆ อีกทีหนึ่งครับ วาควรจะเขาใจ
อยางไรจึงจะถูก 

ทานอาจารย  คําวาอนัตตาในที่นี้นั้นนะ ไมไดหมายความวาไมมี มีอยูแตไมมีสาระ ตัวคนเรานะมี มีอยู
เหมือนกัน แตวาหาสาระไมได คือวาเกิดขึ้นมาแลวมันแปรสภาพตั้งแตเกิดมาจนบัดนี้ นั่งอยูนี่ก็แปร
สภาพไปเรื่อย ไมมีสาระแกนสารอะไร สักแตวาเปนปจจัยสืบเนื่องกันไป อยางเซลลตัวตนมันดับไปตัว
อื่นเกิดมาแทน ตาย-เกิด-ตาย ผลที่สุดหมดปจจัยแลวก็ดับหมดเลย นั่นจึงวาไมใชของเราคือไมมีสาระ 



๒.ผูถาม ถาดับหมดธรรมชาติของตัวรูจะยังมีอยูหรือจะดับไปดวยครับ 

ทานอาจารย  เรื่องนี้ตองแลวแตเหตุปจจัย ถาเหตุปจจัยของผูรูยังมีอยูก็ยังไมดับ 

๒.ผูถาม แลวธาตุรูนี่มันจะติดตอจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งเรื่อยๆ ใชไหมครับ 

ทานอาจารย  ถาหากวายังไมทันหมดบริสุทธิ์เด็ดขาด คือมันเขาไปยึดอยู มันก็ยังตอไปเรื่อยๆ 

๒.ผูถาม ตอนนี้ถาหมดบริสุทธิ์ไดแลว ธาตุรูนี่จะหายไปหรือครับ 

ทานอาจารย  เมื่อเราเขาใจและไมเขาไปยึดแลว ไมมีปจจัยมันก็ไมสรางอะไรทั้งนั้น อันนั้นไมตองพูดกัน
ละ 

๒.ผูถาม ทานอาจารยพูดเรื่องนี้แลวนาสนใจ ขอกราบเรียนใหทานอาจารยอธิบายในเรื่องนี้ 

ทานอาจารย  คือวามันเปนภพอันหนึ่งของใจ เมื่อเวลาใจเขาไปในนั้น ๆ แลว มันวางทอดธุระอายตนะ
ภายนอกทั้งหมด อันนั้นเปนภพของใจ ภพของใจจําเปนจะตองมีขันธ ธาตุ อายตนะมีหมด นี่พูดถึงเรื่อง
อายตนะภายใน คือมันคุยอยูคนเดียว มันมีกระทบกระทั่งอยูคนเดียว มันรูเรื่องของมันอยูคนเดียว อะไร
ทั้งหมดมีเหมือนอายตนะภายนอกนี่แหละ 
 
๑.ผูถาม ที่ทานอาจารยกลาวนี้หมายความวา จิตนี่มันมีขันธหาพรอมอยูในตัวของมันหรือครับ 

ทานอาจารย ใชแลว ไมใชมีแตขันธหา อายตนะทั้งหลายก็มีดวย ถาไมมีมันจะเอาอะไรมาเกดิ จิตนี้มัน
สรางของมันไวสองภพ ภพนี้ดับไปแลวมันก็ไปถือเอาภพอื่นตอไป ผูภาวนาถึงขั้นความสงบพิจารณาเห็น
วาหมดกิเลสแลวก็อยูเฉย ๆ นั้นแหละคือสรางภพใหมไวใหตัวเอง 

๑.ผูถาม ตามความเห็นของผมคือเราตองอาศัยปจจัยสี่ ในการที่จะชวยเหลือคนอื่น ตัวเราเองก็ตองอาศัย
ปจจัยสี่ จุดหมายของเรามนัมีอยูเพียงเทานี้ใชไหมครับ 

ทานอาจารย เมื่อเรายังมีชีวิตอยู มันก็ตองอาศัยปจจัยสี่ ถึงแมวาเราจะวาปจจัยสี่เปนทุกขก็ตาม แตเราเกิด
ขึ้นมาทุกขก็ตองอาศัยทุกขไปเสียกอน ถาหากวาเราเขาไปยึดนั้นจริง ๆ จังๆ มันก็เกิดทุกขขึ้นมา ถาหาก
วาเราไมไปยึดเปนเพียงเครื่องอาศัยมันก็ไมมีกิเลสเกิดขึ้น เหมือนเราจะตองการขามน้ําดวยเรือ เราตอง
อาศัยเรือ พอไปถึงฝงแลวเราก็ทิ้งเรือไมเอาเรือไปดวยเหมือนๆ กัน 



๒.ผูถาม ตามจิตวิทยาของฝรั่งบอกไววา ถามีอารมณภายในใจตองมีการแสดงออกถึงจะระบายอารมณ
นั้นได ทานอาจารยมีความเห็นอยางไร 

ทานอาจารย ถูกแลว ถาไมแสดงอาการออกมา คือไมระบายออกมามันก็ยังคางอยูแตมิไดหมายความวา
หมดแลว แตถาปฏิบัติเขาถึงธรรมแลว ไมมีการแสดงอาการออกมาก็หมดได 

๒.ผูถาม ความตายคืออะไรครับ 

ทานอาจารย  ตาย หมายถึงความแตกดับของรางกาย หรือเรียกวาความสลายไปของสภาพอันหนึ่ง จิตก็มี
สภาพใหนึกคิดปรุงแตงโนนนี่เหมือนกัน เมื่อมันดับจากอารมณนี่แลวก็ไปปรุงแตงอารมณอื่นตอไป 
เรียกวาเกิดอารมณใหมตอไป จิตก็มีการ เกิด-ดับ เหมือนกัน เรียกวาภพนอยภพใหญทั้งที่ขณะยังมีชีวิตอยู
นี้ 
 
๒.ผูถาม ผมอยากจะเปรียบเทียบศาสนาพุทธกับคริสต ศาสนาคริสตสอนเรื่องวิญญาณ วิญญาณนี้เปน
อัตตาเปนตัวเปนตน เมื่อตายแลวมีการขึ้นสวรรคตกนรกเวลาทําดีหรือทําชั่ว ถาจะเปรียบกับศาสนาพุทธ 
จิตก็คลาย ๆ วิญญาณใชหรือไม 

ทานอาจารย คลายกัน คือจิตกับวิญญาณในพุทธศาสนาก็มี เรียกชื่อวาจิตก็มีวิญญาณก็มี คือวาผูที่สราง
กรรม รับกรรม คือตัวจิตหรือวิญญาณนั่นเอง แตทางพุทธศาสนาไมไดถือวาพระเจาเปนคนสง ถือกรรม
นิมิตคติ นิมิตปนคนสงใหขึ้นสวรรคตกนรก สวนคริสตศาสนามีพระเจาเปนคนสง ผิดกันเทานั้นแหละ 

เวลาค่ํา  
แสดงธรรมเทศนา 

สอนชาวไทยที่อยูในซิดนีย ที่วัดพุทธรังษี นครซิดนีย  

         มนุษยคนเราเกิดมามคีวามปรารถนาอยูอยางหนึ่ง ซึ่งตองดิ้นรนแสวงหาดวยอาการตางๆ กันสุดแท
แตความสามารถของตน ต้ังตนแตศึกษาหาความรูใสตัวแลวประกอบอาชีพนั้นๆ เปนตน แตถึงกระนั้นก็
ยังไมประสบผลสําเร็จ สิ่งที่วานี้คือ ความสุขความตองการของตน นี่แหละเปนสิ่งที่มนุษยตองการอยาง
ยิ่ง ความสุขนี้ไมมีขอบเขตวาขนาดไหนที่มนุษยเราตองการ พากันงมหาเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร 
งมเทาไรๆ ก็ไมพบสักที เปนที่นาสลดสังเวชมาก พระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว
เห็นมนุษยเรางมงายอยูอยางไมรูจักความหมายของตน และผลที่ตนจะพึ่งไดนั้นก็ไมทราบวาอะไรเปน
อะไร ฉะนั้นพระโพธิสัตวจึงปรารถนาพระโพธิญาณเมื่อสําเร็จแลวจะโปรดสัตวที่หลงงมงายอยูนั้นให
เห็นทางไป เมื่อตรัสรูแลวก็ไดอุตสาหสอนมนุษยถึง ๔๕ ป จึงเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพาน มนุษย



โดยมากก็ยังหาความสุขที่ตนตองการไมเห็นจนกระทั่งบัดนี้ ถึงอยางไรธรรมะที่พระองคสอนนั้นยังสอง
แนวทางใหเราไดปฏิบัติสองอยางคือ ประโยชนโลกนี้และประโยชนโลกหนา อันจะนําเราใหถึงสันติ 
คนเราเกิดมาดวยเหตุปจจัย คือความดี และความชั่ว ดีก็ยึดเอาไว ชั่วก็ถือเอาไว แตทําดีแลวยึดเอาไวใหผล
คือ เกิดมาไดรับความสุข ความชั่วนั้นทําแลวยึดเอาไวใหผลคือ เกดิมาไดรับความทุกขนานัปการ คน
จะตองเวียนวายอยูในโลกนี้ดวยประการฉะนี้ เมื่อเกิดมาแลวจําตองดําเนินชีวิตตอไป ประกอบอาชีพแต
ในทางสุจริต อยาคิดฉอโกงเขาดวยประการตางๆ ฯลฯ จะทําตนเองใหเดือดรอนและคนอื่นเดือดรอนดวย 
พระพุทธองคตรัสวา คนเราเกิดมาไดชื่อวาเปนญาติวงศกันดวยเกิดรวมชาติรวมโลกกัน ถึงอดีต อนาคต 
ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง บางทีบิดามารดามาเกิดเปนลูกเปนหลานของเราก็ได แมแต สุนัข สุกร หรือวัว ควาย 
ที่อยูในทุงไรทุงนา ก็อาจจะเปนพอแมหรือลูกหลานของเราก็ได ฉะนั้นจึงอยาทําการเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน ใหถือวาเขาเหลานั้นเปนญาติของเรา อยางนอยก็เปนญาติ เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งนั้น จงรัก
แลเคารพปรองดองสามัคคีมีเมตตาปรานีซึ่งกันแลกัน คนเราเกิดมาแมจะไมไดความสุขอันยิ่ง สุขเพียง
เทานี้ก็พอแลว นี้เรียกวาความสุขในปจจุบัน 
         ความสขุในปรโลกนั้นเอาฝงไวในใจ เพราะกายนี้แตกดับแลวใจจะตองเกิดอีก สุขอันใดซึ่งเกิดจาก
คุณงามความดีเปนตนวา ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ทําสมาธิภาวนา ถงึภายนอกไมเห็นผล แต
ภายในปรากฎชัดดวยตนเอง ปลาบปลื้มซาบซึ้งดวยใจของตนเอง นั้นแลจงเก็บรักษาไวใหดี เวลาตายที่พ่ึง
อื่นนอกจากนี้แลวไมมี ที่พ่ึงอันนี้ใครก็รูดวยไมไดเวนแตตัวของเราเอง อันนี้เรียกวาสุขในปรโลกอัน
บุคคลหาไดยาก 
         สุขอยางยิ่งไดแกสุขอันปราศจากสิ่งเกี่ยวของทั้งปวง สุขอันใดถายังแสวงหาอยู สุขอันนั้นเรียกวา
สุขไมพอ สุขเจือทุกขอยู สขุอันใดหมดอยาก หมดทะเยอทะยานอิ่มพอแลว หยุดนิ่งอยูกับที่ สุขอันนั้น
พระพุทธเจาทานวา สุขอิม่แลว พอเต็มที่บริบูรณแลว วัตถุภายนอกไมวามีมากมีนอยไมเปนปญหา นั่น
เปนเพียงเงาแหงความสุขเทานั้น ความสุขอันแทจริงไดแกความสุขที่ปราศจากความอยากนี้ เพราะความ
อยากนําใหเกิดความไมอิ่ม ไมพอในของที่มีอยูและไมมี เมื่อกายตายแลวความอยากนั้นก็ยังมีติดตามใจ
อยู 
         เหตุนั้นจึงใหพากันรักษาใจดวยการทําภาวนาสมาธิใหสงบ หัดสมาธิ คือ หัดใหใจอิ่ม คือ หัดใหมัน
พอ เราเคยสงคิด เคยปรุง เคยแตง อยูตลอดเวล่ําเวลา ยิ่งคิด ยิ่งหิว ยิ่งปรุงยิ่งแตง ยิ่งหิว เรียกวา ไมมีความ
อิ่มความพอ เรามาหัดสมาธิหัดหยุดคือ ใหเห็นโทษในเรื่องยุง ในเรื่องวุนวาย หัดทําความสงบอบรมจิต 
ต้ังสติควบคุมจิต ผูมันคิดนั่นแหละใหมันอยูจุดเดียว ใหมันนิ่ง พิจารณาอยูในจุดเดียวคอื ลมหายใจเขา 
ออก สติ คุมอยูตรงนั้น วิธีที่ใหจิตอิ่ม จิตพอ มีวิธีเดียวนี้ 

  



ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 
         การหัดภาวนาอยาไปคิดมาก อยาไปคิดคาดสูงเกินขอบเขต การภาวนาจะถึงมรรคผลนิพพานหรือ 
จะถึงญาณ สมาธิ สมาบัติ อยาไปคิด เราคิดแตเพียงวาเราจะสํารวมใจใหสงบอยูในที่เดียว เปนเอกัคตา
รมณ เอกัคตาจิต เราพยายามทําจิตนิ่งอยูในที่เดียว อารมณเดียว เทานี้ก็เปนใชได สวนอื่นซึ่งมันจะเปน
ตอไปละเอียดลงไปหรือวาจะเปนอะไรตอไปอีก เปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก นี่เปนพ้ืนฐานของธรรม
ทั้งหลายที่จะถึงมรรคผลนิพพาน ฌาน สมาธิ สมาบัติ อยูที่ตรงจิตเปนหนึ่งเสียกอน ถาหากเราตั้งตรงนี้ไว
ไดแลวจะเชื่อตัวเองวา มรรคผลนิพพาน ฌาน สมาธิมจีริงหรือไม พุทธศาสนาสอนใหคนละชั่วทําดี 
ไดรับความสุขจริงหรือไม 

( นั่งภาวนาประมาณ ๒๐ นาที ) 

 
ตอบปญหาธรรมภายหลังนั่งภาวนา  

๒.ผูถาม ขอกราบเรียนถามวาจะมีวิธีใดชวยใหจําไดดีครับ 
 
ทานอาจารย  มีอันเดียว คือ บํารุงสติ สัญญา คือ ความจํา สติหากไมควบคุมสัญญามันก็จําไมอยู สัญญามัน
ไปจํา จําแลวก็ทิ้ง สติคุมไวมันจึงคอยอยู 

๒.ผูถาม จิตของเราเปนสิ่งที่ไปเกิดใหมได และจิตดวงนั้นสามารถสะสมทุกสิ่งทุกอยางที่มาจากอดีต แลว
เวลาเราเกิดใหมเราจะจําเรื่องในอดีตไดหรือเปลา 

ทานอาจารย  มันไมทั่วกัน ความจําในอดีต ในเวลาที่ตายไป แลวเกิดใหม ความจํานั้นมันหายสูญไปหมด 
เวลาที่ตายบรรดาความจําก็ดี ความปรุงความแตงก็ดี ความคิดนึกอะไรทั้งหมดไปรวมอยูในกอนเดียว 
หากผูมีบุญวาสนาบารมีที่ไดสั่งสมไว เคยอบรมไวในอดีตชาติ เวลาที่ตายไปมันยังสามารถที่จะจําไดอยู
ในความรูสึกในขณะที่ไปเกิดใหมกอนที่จะปฏิสนธิ เวลาปฏิสนธิจริงๆ แลวไมมีเลย หายหมดไมรูสึก
อะไร มีแตพระพุทธเจาองคเดียวท่ีรูอยูเมื่อปฏิสนธิอยูในครรภ หากวาบุญวาสนาอยางนั้นไดสรางไวมาก 
พอเกิดขึ้นมาก็ระลึกได จิตดวงนั้นที่มันไปเกิดนั้นมันคลายกันกับเม็ดมะมวง เมด็มะมวงแตละลูกนั้นมัน
รวบรวมเอาไวหมด ต้ังแต ราก ลําตน และใบ ตลอดถึง ผลและดอก อยูในที่แหงเดียว แตเวลาที่มันไปเกิด
ก็หมายความวามันไปตกลงในดิน ถูกน้ําถูกดินชุม มันก็คอยแตกออกมา ปรากฏเปนราก เปนลําตน ตลอด
ถึงเปนลูก เปนผล จิตของเราเวลาที่มันตายมันก็รวบรวมเอาบุญ เอาบาป เรื่องกิเลส หรือเรือ่งสารพัด ทั้ง



ปวงหมดก็รวมไวในแหงเดียวฉันนั้นเหมือนกัน เวลาแตกขยายเปนราก เปนใบ เปนตน ก็เหมือนกับมัน
ระลึกไดทุกสิ่งทุกอยางไปหมด 

๒.ผูถาม เด็กอายุประมาณ สอง-สามป บางทีพูดถึงชาติกอน หรือวาเขามีบุญวาสนาที่พอจะระลึกถึงชาติ
กอนได ใชหรือไม 
 
ทานอาจารย มี บางคนเมื่อเกิดมาเปนเด็กๆ พอระลึกได แตเมื่อโตๆ มาก็ชักจะลืมๆ ไปมีมากเหมือนกัน 
โดยสวนมากพวกนี้เมื่อเกิดใหมในระหวาง ๓-๔ ขวบ หรือ ๔-๕ ขวบ ระลึกชาติได พวกนี้มักเปนพวกที่
ตายแลวรีบเกิดเร็วๆ มันไมไดไปเสวยทนทุกขทรมานหรือไมไดไปเกิดเปนอยางอื่นอีก พวกกลับชาติตาย
เร็วๆ เกิดเร็ว ๆ โดยมากมักเปนอยางนั้น อนึ่งเด็กไมมีภาระมากจึงจําได พอแกภาระมากก็ลืมหมด 

๒.ผูถาม เมื่อพระพุทธเจาสําเร็จเปนพระพุทธเจาแลว พระอรหันตสําเร็จเปนพระอรหันตแลวดวงจิตยังมี
อยูหรือเปลาหรือวาจิตมันลอยไปในภพของพระพุทธเจาหรือพระอรหันตแลว 
 
ทานอาจารย ความเขาใจของเรานั้นมิใชเราเปนเราเห็นทานก็หาไม จิตของพระพุทธเจาหรือของพระ
อรหันตทั้งหลาย ทานรูสภาพความเปนจริงของสิ่งสารพัดทุกอยางแลว ทอดธุระปลอยวางไมเขาไปยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น ถึงจะพบทานก็ปลอยวางไดดวยอุบายปญญาอันชอบของทานแลวอยูเปน
สุขในโลกนี้ เวลาธาตุแตกขันธดับใชการไมไดแลว จิตของทานก็ไมทราบวาจะไปใชอะไรอีก ไมมีเหตุ
ปจจัยอะไรท่ีนํามาใชตอไป จิตของทานจะเรียกวาเกิดก็ไมใช ไมเกอดอีกก็ไมใช เพราะไมมีปจจัยท่ีจะนํา
ใหเกิดและไมเกิด ของพรรคนี้รูเฉพาะตนเอง จะไปเดาไมได ผิดหมด  

๒.ผูถาม พระอรหันตนั้นเมื่อดวงจิตของทานไมมีงานทําแลวมันหายไปไหนครับ 
 
ทานอาจารย อยาไปพูดถึงเรื่องนั้นเถิด มันสูงเกินไป เดี๋ยวคนจะเบื่อพระนิพพาน 

 
๒.ผูถาม ผมคิดเรื่องนี้มาตั้งสองปแลว 
 
ทานอาจารย คิดเทาไรก็ไมออกถาหากเราไมเขาถึงตรงนั้น ไมเห็นตรงนั้นไมรูเรื่องเลย พูดก็ไมรูเรื่องวา
ความดับเปนความสุข ต้ังรอยปก็ไมรูเรื่อง ถาหากเราไมไปเห็นตรงนั้น เรื่องอันนี้เปนของเฉพาะสวนตัว 
เรามาพูดกันนี้เปนสมมุติบัญญัติเทานั้น อันนั้นมันนอกเหนือไปจากสมมุติบัญญัติแลว เราพูดอันนั้นมัน
พูดไมถูก มันเปนของเฉพาะสวนตัว เราอยูในโลกิยะ เราไปพูดถึงเรื่องโลกุตระ พูดไดแตชื่อไมเห็นตัวก็



ไมรูเรื่อง ก็ดีเหมือนกันคิดคนมาตั้งสองปแลวนับวาสนใจพอใช จงมาเริ่มตนปฏิบัติตามสติปฏฐานนี้
เสียกอนจึงจะเขาใจได 

 
๒.ผูถาม คนที่เขาถึงโลกุตระแลว สําเร็จเปนพระอรหันตแลว แลวจะกลับมาเกิดเปนโลกิยะหรือเปลา 
 
ทานอาจารย โลกุตระมีหลายอยางเชนพระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต สองพวก
เบื้องตนตายแลวมาเกิดอีกบําเพ็ญบารมีตอจึงไดสําเร็จพระอรหันต สองพวกหลังไมตองเกิดอีก ไปบังเกิด
ในที่สูงหรือนิพพานเลย 

 
๒.ผูถาม ชาวตางประเทศสวนมากมีความคิดเห็นในเรื่องพุทธศาสนาที่วาถึงโลกุตระแลวไปเปนพรหม
หรือสวรรค ดังนั้นจึงอยากใหทานอาจารยอธิบายเรือ่งโลกุตระทางพุทธศาสนานี้อีกครับ 
 
ทานอาจารย เรื่องมหายาน หรือศาสนาที่เชื่อพระเจา โลกุตระของเขาหมายถึงสวรรคหรือพรหมเทานั้น 
เขาจึงเขาใจอยางนั้น สวนโลกุตระฝายหินยาน กลาวถึงโลกุตระมีสองดวยสามารถละกิเลสไดแตไมหมด
เปนพระโสดา พระสกิทาคามี ตายไปเกิดที่สวรรคแลวกลับลงมาเกิดอีก ๒-๓ หรือ ๗ ชาติ ทําใหสิ้นทุกข
ได พระอนาคามีตายแลวไปเกิดพรหมโลก ทําที่สุดทุกขในที่นั้นไมกลับลงมาเกิดอีก นี้อยางหนึ่ง สวน
พระอรหันตทําที่สุดทุกขในโลกนี้แลวนิพพาน ไมตองมาเกิดอีก  
        สวนมหายานหรือศาสนาเชื่อพระเจา ถือวาทําดีถึงที่สุดแลวไดไปเกิดเพียงสวรรคหรือพรหมโลก
เทานั้น ความดีในทางพุทธศาสนาตองละชั่วจึงสิ้นทุกขได ถายังยึดอันใดอันหนึ่งอยูยังไมพนไปจากทุกข
ได แตศาสนาคิดไมถึงหรือทําไมไดจึงเห็นเพียงแคนั้น 

 
๒.ผูถาม การบรรลุพระโสดาก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี สําเร็จเปนพระอรหันตก็ดี ถือวาเขาโลกุตรธรรม 
นอกนั้นไมใชโลกตุรธรรมใชไหมครับ 
 
ทานอาจารย ถูกแลวโลกุตระมีสองขั้น ขั้นหนึ่งยังเทียวเวียนวายตายเกิดอยู แตนอยที่สุดคือ ๒-๓ ชาติ
เทานั้น หรือ ๗ ชาติ ขั้นที่สอง ถึงพระอรหันตแลวนิพพานเลย 

 
๒.ผูถาม สมมุติวาเสียชีวิตเมื่อตอนเปนสกิทาคาม ีเมื่อมาเกิดจะตองทําเปนโสดากอนแลวจึงคอยเปน



สกิทาคามี ใชไหมครับ 
 
ทานอาจารย มันก็ตองเปนไปตามลําดับเหมือนกัน แตวามันไปอยางเร็ว บางทีถึงพระสกิทาคามีเลยก็ได 
ถาธรรมเทศนาไปตรงกับภูมิของตนเขา 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
สนทนาธรรม ที่วัดพุทธรังษี  

 
๒.ผูถาม ผมมีโรคประจําตัวปรากฏอาการเปนครั้งคราว เมื่อย่ีสิบปที่ผานมา ปรากฏอาการในสมองคลาย
มีอะไรมาดันเจ็บมากที่ศีรษะ ตรวจแลวไมใชเนื้องอก ไมพบพยาธิสภาพในสมอง ผมไปรักษาตัวท่ี
ลอนดอนแพทยฉีดยาให อาการของโรคหายไปถึงหาปหลังจากนั้นปรากฏอาการเปนครั้งคราว เปนๆ 
หายๆ อยูเรื่อยมา จนถึงปจจุบันนี้ ตอนนี้หายมา ๔ วันแลว อีกหนอยคงเปนอีก ไมอยากจะไปผาตัด ไม
อยากฉีดยาดวย พยายามที่จะหัดภาวนา อยากทราบวาจะมีวิธีแกหรือเปลาครับ 

ทานอาจารย มันอยูที่ใจของเรา ถาหากใจของเราสงบมีพลังเพียงพอสามารถที่จะปลอยวางไมยอมเขาไป
ยึดในเรื่องความเจ็บนั้นได คือยอมสละคลายวาทิ้งเลย เปนของเนาเบื่อหนายเปนโทษทุกขมานาน ทิ้งเลย
ยอมสละในปจจุบัน เมื่อจิตมีพลังเต็มที่หายไดเด็ดขาด 

๒.ผูถาม แนวของการปฏิบัติที่จะปลอยวางมีอะไรบางครับ 

 
ทานอาจารย วิธีที่จะปลอยวางมีสองอยาง โดยเฉพาะเรื่องการตอสูเวทนา มันปวดตรงไหน มันเจ็บ
ตรงไหน เวทนาเกิดขึ้นตรงไหน กําหนดเอาใจไปไวตรงนั้น จดจองเฉพาะตรงนั้น รูอยูสิ่งเดียวไมตองให
มันแสสายไปที่อื่น พอจิตแนวแน จองมองเฉพาะความเจ็บอยูอยางนั้น เพงพิจารณาถึงเรื่องความเจ็บอัน
นั้น บางครั้งบางคราวเมื่อจิตรวมสงบได อาจแตกกระจายหายวับไปไดก็มี บางทีเมื่อเราเอาจติเขาไปถึง
ตรงนั้นไปจองอยูตรงนั้นรวมวูบลงไปหายเลยก็มี หรือมิฉะนั้นเราทอดธุระอยางที่อธิบายมาใหฟงแลว 
อันนี้เปนกอนทุกขมันทุกขทรมานมานานแลว คราวนี้อะไรก็ทิ้ง เลยเราจะกําหนดเอาใจผูเดียว ใจผูที่ไป
เห็นมันทุกข รูสึกวามันทุกขจับเอาเฉพาะความรูสึก ไมตองไปทําความรูสึกกับผูทุกข จับความรูสึกผูที่ไป
จองอยูอันเดียว พอจิตอันนี้มีพลังหายไดเหมือนกัน 

๒.ผูถาม เมื่อเรารูสึกเจ็บ ความเจ็บมันอยูที่สมองหรืออยูที่ในใจ 



ทานอาจารย  มันพูดยาก ตอเมื่อสงบใจจนกระทั่งมันวางหมดเสียกอน แลวมีใจเหลืออยูอันหนึ่งจึงจะรูสึก
วาใจกับสมองนั้นคนละเรื่องกัน เดี๋ยวน้ีมันยังเกี่ยวเนื่องกันอยูมันยังแยกกันไมทันออก จะพูดอันนี้มันก็
ไปถูกอันนั้น จะพูดอันนั้นมันก็ไปถูกอันนี้ พูดถึงใจไปถูกเซลล จะพูดถึงเซลลไปถูกใจ พูดเจ็บก็ไปถูกใจ 
พูดใจก็ไปถูกเจ็บ เมื่อใจมันวางหมดความเจ็บไมมี มันไปเหลืออันหนึ่งของมันตางหาก มันไมปรากฏจึง
คอยไปรูสึกวาใจกับสมองมันแยกคนละอันแตวาเมื่อยังมีชีวิตอยูมันทํางานรวมกัน 

๒.ผูถาม การปฏิบัติของผมยังเขาไมถึง จากที่ทานอาจารยอธิบาย ผมเขาใจวาทั่วๆ ไปแยกกายกับใจไมได 
ถาหากเอามีดมากรีดก็ตองรูสึกเจ็บ ตอเมื่อใจสงบแนวอยูที่อารมณหนึ่งก็ไมรูสึกเจ็บ เพราะใจไมไป
เกี่ยวของกับกายในขณะนั้น คิดวาพวกโยคีคงจะใชวิธีอันนี้ตอสูกับความทุกขใชหรือไม 

ทานอาจารย ก็ใชละซี คือวาเขาแยกใจออกจากกาย เขาแยกออกจากกันได คนเราเวลาจะตายมันไมเอา
เซลลอะไร ใจมันไปของมันตางหาก เซลลตางๆ นั้นมันมีอยูแลวใจจึงมาใช แตเวลาตายเราไมไดเอาเซลล
ไปดวย ไปสรางเอาใหม 

๒.ผูถาม ขอกราบเรียนถามวาเมื่อเราจะฝกหัดใจใหแนวแนแลวทําไมจะตองพิจารณากายใหเปนสิ่งปฏิกลู 
เปนอสุภะ มันไมใชสิ่งปฏิกูลไมเปนอสุภะ มันเปนแคเซลลและธาตุ ผมไมเห็นดวยท่ีมันเปนอสุภะ ปฏิกูล 

ทานอาจารย  ปฏิกูล หมายความวาเปนของสกปรก การลางหนาลางตานั้นไมใชของสกปรกหรือ ทําไมไม
เห็น พิจารณาเห็นเปนของปฏิกูลเปนธาตุ เพ่ือไมใหติดในกายเห็นเปนสักแตวาของปฎิกูล เปนธาตุใจไป
ยึดเอาตางหาก แทจริงแลวไมใชกายของเรา ก็ปลอยวางยังเหลือแตจิต 

๒.ผูถาม ภายนอกสกปรก แตภายในมันไมไดเปนเชนนั้นครับ 
 
ทานอาจารย  น้ําเลือด น้ําหนองสกปรกไหม น้ํามูก น้ําลาย น้ําปสสาวะ อุจจาระสกปรกหรือไม 

๒.ผูถาม ไมเห็นวาสกปรก มันเปนแตธาตุน้ําและธาตุดิน 

ทานอาจารย  ถาไมสกปรกตองลางมือทําไม เวลาผาตัดลางมือหรือไม 

๒.ผูถาม ใชครับ เปนความจริงอยางที่ทานอาจารยพูด 
             ผมไมอยากจะเทียบศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต ศาสนาคริสตเขาไหวพระเจา และขอใหพระเจา
ชวยเหลือประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพื่อจะใหเรื่องนั้นๆ สําเร็จหรือดีขึน้ ในทางพุทธศาสนาเขา



ทํากันอยางนี้หรือเปลา เราควรที่จะกราบไหวพระพุทธเจาแลวใหทานชวยเหลือดวยประการตางๆ 
หรือไม  

ทานอาจารย เบื้องตนทุกศาสนาตองมีศาสดาเปนสรณะ ถือเอาศาสดาของตนเปนที่พ่ึงหนวงเหนี่ยวจิตใจ
ไว ถือวาศาสดานั้นๆ เปนผูดีแลว จึงเอาศาสดานั้นๆ มาเปนเครื่องระลึกเพื่อเราจะไดทําดีกาวหนาตอไป 
แตวาตอนที่ทํานั้นตองทําดวยตนเอง ฝายทางศาสนาคริสต เราทําเองแทบลมแทบตายไดอะไรมาก็บอกวา
พระเจาชวย เพราะถือพระเจาชวยอยางเดียว ศาสนาพุทธถือวาตนเองเปนคนทํา ตนเองเปนคนไดรับทั้งดี
และชั่ว ศาสนาคริสตบอกวาดีและชั่วพระเจาใหทั้งๆ ที่ตนทําอยูเองมันผิดกันตรงนี้ 
                    อะไรๆ ก็จะใหพระเจาชวยท้ังหมด ไปใชแตพระเจาบาปนะพระเจาเอาไวบูชา เอาไวเปน
เครื่องระลึก เราระลึกถึงพระเจาแลวเราจะทําดีอยางพระเจา ไมใชเอาพระเจามาใช 

๒.ผูถาม ถาหากเราเอาพระเจามาใชในทางที่ดีจะถูกตองหรือเปลา 

ทานอาจารย ถึงทางที่ดีก็เหมือนกัน เอาพอแมมาใชในทางที่ดีจะเอามาใชอยางไร เอาพอแมมาใชเลี้ยงลูก
จนเติบโตอยางนั้นหรือ ลูกอาศัยพอแมจนวันตาย แลวเมื่อไรลูกจะเปนผูเปนคนกับเขาสักที 

๒.ผูถาม ไมใชเอามาใชเลี้ยงลูก เวลาเราจะปรึกษากับคุณพอคุณแม ทานจะไดแนะนําเราดวยปญญา 
 
ทานอาจารย  อยางนั้นก็ใชไดซี พระพุทธเจาสอนเราก็สอนอยางนั้นหรือพระเจาสอนเรากส็อนอยางนั้น 
แตอันนี้จะใหทานลงมือลงแรงรับบาปรับกรรมไปดวยอยางไรได 

๒.ผูถาม บางลัทธิบอกวาพวกเทพตางๆ สามารถบันดาลใหเปนไปตางๆ ได ในศาสนาพุทธมีเชนนี้
หรือไม เวลาเราตองการความชวยเหลือพระพุทธเจาจะชวยบันดาลใหเราหรือเปลา 

ทานอาจารย  เรื่องเทพตางๆ พูดยาก เปนสิ่งที่ไมปรากฏดวยกาย พระพุทธเจาเอาไวเหนือนอกเหตุผล สวน
ขอเท็จจริงมาเอาตรงที่วา พระพุทธเจาสอนทุกสิ่งทุกประการใหทําดวยตนเอง เชนสอนใหรบัประทาน
อาหาร พระองคไมไดปอน สอนใหรับประทานอยางนั้นๆ แลว ตางคนตางรับประทานเอง พระองคสอน
แลวจะตามไปปอนทุกคนอยางนั้นไมได ทางพุทธศาสนาเปนอยางนี้ สวนที่จะมีรสเอร็ดอรอยนั้นแลวแต
บางทีมันอาจจะมีเทพ มีภูตผีปศาจ อะไรเอายาพิษหรอืรสชาติอรอยมาใส อันนัน้ไมตองพูดถึง เพราะเปน
ของไมมีตัว เปนของนอกเหนือเหตุผล ศาสนาพุทธสอนสิ่งที่มีเหตุผล นอกเหนือจากเหตุผลแลว สิ่ง
มหัศจรรยจะรูเฉพาะพวกที่รูดวยกัน อยางที่พูดมานี่แหละเทพมาบันดลบันดาลอะไรตางๆ ไมมีใครรูเห็น
ดวย พระองคไมพูด จะพูดเปนบางครั้งบางคราว โดยเฉพาะพวกที่รูเหมือนกัน 



๒.ผูถาม ไมทราบวาเรื่องอนันี้มันนอกเหนือเหตุผลหรือเปลาแตอยากทราบวาบางคนสามารถจะรับ
บันดาลของเทพหรือของพระเจาไดหรือเปลา 

ทานอาจารย  ก็นั่นละซี มันเหนือเหตุผล มีเหตุผลอะไรที่วาเทพบันดาล อะไรเปนสักขีพยาน ดังนั้นจึงวา
เหนือเหตุผล 

๒.ผูถาม ผมอยากทราบเรื่องอันนี้เพราะศาสนาจีนมหายาน สอนถึงเรื่องพระโพธิสัตวครับ เขาบอกวาถา
เขาขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตวๆ บันดาลชวยเราได เขาเองเคยไดรับผลดวย พระโพธิสัตวไดชวย
บันดาลเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความประสงคของเขา แตเวลาที่ผมศึกษาทางหินยานกลับไมมีเรื่องเหลานี้ 
จึงอยากทราบวาฝายใดถูกฝายใดผิด 

ทานอาจารย  มันถูกทุกอันนั้นแหละ มันถูกไปคนละแงละมุมกัน พระโพธิสัตวนั้นเขาถือวาทุกคนสราง
บารมีเปนพระโพธิสัตวดวยกันทั้งนั้น ไมเลือกผูหญิง ผูชาย ถึงแมจะไมเปนพระพุทธเจาก็ตาม แตเปนการ
สรางความดี ถูกตรงนั้น ที่จะเปนพระพุทธเจาหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องตางหาก สวนความดีนั้นถูกทุกคน
เปรียบอยางนี้วา เราเรียนมหาวิทยาลัยหวังความสําเรจ็ทุกคน แตจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ชางมัน เราเรียน
ยอมไดความรู บางคนก็สําเร็จ บางคนก็ไมสําเร็จ สําเร็จแลวบางคนอาจจะไมไดทํางานก็ได ศาสนาก็อยาง
ที่อธิบายใหฟงในเบื้องตน คือยึดเอาศาสดาสิ่งที่เราถือวาเปนของดีแลว เมื่อเรายึดเอาสิ่งนั้น แลวเราก็มี
อุตสาหะวิริยะเปนการชวยตัวไปในตัว ถึงกวนอิมโพธิสัตวจะมาชวยหรือไมชวยเราชวยเราเอง ถาหากเรา
ถือวาพระโพธิสัตวมาชวยเราทุกสิ่งทุกอยางแลว เมื่อบางคนสําเร็จ บางคนไมสําเร็จเราก็จะไปโทษพระ
โพธิสัตวไมยุติธรรม คนที่ไดผลสําเร็จก็นับถือพระโพธิสัตว สวนคนที่ไมสําเร็จก็โทษพระโพธิสัตวไมดี 
เราอยาไปถือยางนั้นเลย เรายึดเอาพระโพธิสัตวเปนที่พ่ึง ทําดีอยางพระโพธิสัตวใหสําเร็จไปเลยดีกวา 

๒.ผูถาม เวลาเราหัดภาวนา ใจคอยสงบ อารมณคอยละเอียดลงๆ เมื่อไรเราจะยกขันธหามาพิจารณา หรือ
วาเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 

ทานอาจารย มันจะเปนอยางไรปลอยใหมันเปนไปเต็มที่เสียกอน อยาเพิ่งยกมาพิจารณาเลย มันจะ
ละเอียดขนาดไหนก็ใหมันละเอียดไปกอน บางทีมันอาจจะยกขึ้นมาพิจารณาเองก็ได บางที่มันไมยกขึ้น
มาพิจารณาก็ได ถามันไมยกขึ้นมาพิจารณาก็ปลอยใหมันลงเต็มที่ เราคอยตามพิจารณาทีหลังวาจิตที่เปน
อยางนั้นเพราะเรากําหนดพิจารณาอยางนี้ การกําหนดอยางนี้มันจึงคอยลงแบบนี้ เราตามกําหนดใหเขาใจ
เรื่องจิตอยูอยางนั้นไปเรื่อยๆ เสียกอน ตอไปมันเปนเองของมัน อยาพ่ึงอยากไดความรูกอนไมดี ใหมัน
เปนไปกอนแลวจึงคอยรูตามหลัง คืออยาใหไปฉลาดกอนโง ถาไปฉลาดกอนโงมันก็เลยไมฉลาดสักที



ความโงมาเสยีกอน ความฉลาดมันจึงมาตามหลัง มันไปรูความโงมันจึงคอยฉลาด ถาไปฉลาดกอนเลยไม
รูจักโง รูจักโงนั้นแลคือความฉลาด 

๒.ผูถาม ผมเคยไปปนัง ไปที่วัดมหายานและไดเสี่ยงเซียมซ ีเสร็จแลวไปที่วัดอีกแหงหนึ่งแลวไดเสี่ยง
เซียมซีอีก ใบเซียมซีทั้งสองวัดก็มีขอความเหมือนกัน ไปวัดแหงที่สาม ก็ไดใบเซียมซีที่มีขอความ
เหมือนกันอีก นี่เปนปรากฏการณครั้งแรก หลายปตอมาผมไปปนังอีก และทําเชนนั้นอีก คราวนี้เสี่ยง
เซียมซีอยูสองวัด ปรากฏวามีขอความอยางเดียวกัน เลยไดรับความประทับใจตั้งแตนั้นมาความจริงเชนนี้
มันอาจเปนไปไดหรือไม 

ทานอาจารย มันเปนบางครั้งบางคราว ถาหากมันแมนอยางนั้นทุกสิ่งทุกอยางคนในโลกนี้ก็ไมลําบาก ไป
อาศัยเซียมซกี็หมดเรื่องทุกอยาง ตองการโชคลาภอะไรกไ็ปหาเซียมซี ถาหากเราไปเชื่ออยางนั้นเราก็ไม
ตองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม แลวก็ไมตองทําอะไรอีกตอไป คือคอยรับแตใบเซียมซีเสี่ยงทายนั้น หรือ
ทําก็ตองใหเซียมซีชี้บอกจึงทํา เซียมซีเลยเปนผูนําเปนตัวกรรม เซยีมซีก็มาจากคนเปนผูเขียน คนจะดี
วิเศษกวาพระพุทธเจาอยางไร พระพุทธเจาสอนวา ตนทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่วมิใชเซียมซีจะมาลิขิต
ใหเปนไปตาม 

๒.ผูถาม ทีแรกผมคิดวาการเชื่อถอืเรื่องเซียมซีอยางนี้เปนเรื่องงมงาย แตพอมาทีหลังมันปรากฏชัดก็ชัก
จะเชื่อเสียแลว 
 
ทานอาจารย มันธรรมดา มันเปนบางครั้งบางคราว ก็เหมือนกับพวกอาจารยบอกเบอรนั่นแหละ พอถูกที
หนึ่งก็ดัง ที่ไมถูกเลยไมเอามาพูดกัน พูดก็ทิ้งใหกรรมบอกวาบุญไมมีถึงถูกก็ไมได คิดไปโนน 

๒.ผูถาม ในมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาทานทรงพยากรณวา……..ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะไดมรรค
ผลอยางเร็วเจด็วัน อยางชาเจ็ดป ที่วาปฏิบัติตามนี้หมายความวาตองปฏิบัติอยูทุกนาทีหรือเปลาครับ หรือ
ปฏิบัติอยางไรที่วาอยางเร็วเจ็ดวันอยางชาเจ็ดป 
 
ทานอาจารย ใหคิดเบื้องตนเพียงแคนี้ก็แลวกัน เห็น รปู เวทนา จิต ธรรม สักแตวาไมใชสัตวบุคคลเราเขา 
จับหลักอันนี้ใหไดเสียกอน คําที่วา “ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา สักแตวา” ลองดูซิเราทําอยางนี้ มันไม
มีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา คือวางเปลาเสียจากสาระแลวต้ังจิตไวอยางนั้นเปนอารมณลองดูสักเจ็ดวัน แลว
โลกอันนี้มันเปนอยางไรก็รูสึกดวยตนเองไมตองไปเชื่อคนอื่นวาสติปฏฐาน ที่พระองคเทศนไวเปนของ
จริงขนาดไหน 



๒.ผูถาม ถาฟงเสียงสักแตวาไดยินแลว ถาหากวาเราทําไดอยางนั้นเราก็จําอะไรไมไดละซีครับ 

ทานอาจารย แนนอนในขณะนั้นจําไมได เพราะสติปฏฐานเปนโลกุตรธรรม ถาไมเปนอยางนั้นก็ไมใชสติ
ปฏฐาน เมื่อเห็น กาย - เวทนา - จิต - ธรรม สักแตวากาย - เวทนา - จิต - ธรรม ทั้งสมมติบัญญัติยังเหลือ
แตสภาพธรรม เมื่อจิตออกจากนั้นมาแลว จึงจะมองเห็นสมมติบัญญัติชัดแจงตามเปนจริงจําได ไมใชไม
จํา แตจําตามเปนจริงของมัน ไมหลงเหมือนเมื่อกอน การหัดภาวนาตองหัดใหจิตเปนธรรม พนจากสมมติ
บัญญัติอยางนี้เสียกอน แลวจึงยอนมาพิจารณาสมมติบัญญัติใหอยูกับโลกตอไป 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลากลางวัน 
แสดงธรรมเทศนา อบรมนักเรียนไทย ที่วัดพุทธรังษี  

 
        นักเรียนไทยที่มาเรียนอยูเมืองนอกจงอยาพากันลืมพระพุทธศาสนา เรียนวิชาอาชีพแตลืมแกนแทคือ 
พุทธศาสนาเสีย ใชไมได แทจริงวิชาทุกชนิดที่จะใชไดตองถือหลักพุทธศาสนายืนตัวกอน ถาหาไมแลว
ใชไมได ถึงใชไดก็เลอะเหลว ตัวอยางที่เห็นไดงายตั้งตนแตการศึกษาเลาเรียนตองหมั่นขยันอดทนตอสู
อุปสรรคตางๆ จึงจะสําเร็จได เมื่อสําเร็จมาแลวจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม ตองตั้งใจทําหนาที่ของตน
อดทนตอการงานนั้นๆ และซื่อสัตยสุจริตไมคิดทรยศเห็นแกไดฝายเดียว ไมเหลียวแลคนอื่นบาง ใหมี
เมตตาปรานีแกคนอื่นผูอื่น เหลานี้ลวนแตพระพุทธเจาสอนไวทั้งนั้น ใหคิดเถิดคําสอนของพระองคเจือ
ปนอยูในวิชาอาชีพทุกแขนง ซึ่งจะไมมีคําสอนของพุทธศาสนาเจือปนอยูดวยไมมี พุทธศาสนาเขามาสู
เมืองไทยสองพันกวาปแลว เหตุนั้นไมวาจะพูดจะทําอะไรทั้งหมดคําสอนของพุทธศาสนาจะปรากฏในที่
นั้นๆ อยูเสมอ ฉะนั้นจึงขอนักเรียนชาวไทยอยาลืมเสีย โดยมากเรียนวิชาอาชีพไปเลยลืมหาวาไมมีคํา
สอนของพระพุทธเจาปนอยูดวย ใชไมได 

 
ตอบปญหาธรรมภายหลังธรรมเทศนา 
๒.ผูถาม ขอกราบเรียนใหทานอาจารยอธิบายเรื่อง จิต กับวิญญาณ 

ทานอาจารย จิต คือ ผูคิดผูนึกนั่นนี่อะไรตางๆ วิญญาณ คือ ผูรูสึก ผูรูสึกนี้มีแตความรูสึกเฉยๆ ไมปรุง
แตงอะไรเลย วิญญาณทานแสดงถึงวิญญาณในขันธหา คือ วิญญาณในขันธหาสําหรับรับรูแลวสงไปให
เวทนาเสวย สัญญา การจดจําไว สังขาร ใหปรุงแตง กับวิญญาณในปฏิสนธิใหเกิดมากอนรูอะไรตออะไร
ตางๆ เพราะวิญญาณในปฏิสนธิมาเกิดเบือ้งตนไมรูอะไรเลย แมตัวมาเกิดก็ไมรู เปนแตตัววิญญาณ 
ความรูมีอยูแตไมรูวาอะไรเปนอะไร 



        ถาจะอธิบายความก็จะตองตั้งสูตรใหม นี่เปนมติของอาตมานะ เพ่ืออธิบายใหเขาใจงายขึ้น ใจ คือ 
ตัวกลางเหมือนกับภาษาบานเรานี่แหละ พูดถึงใจตองพูดถึงตัวกลางทั้งหมดใจจึงเปนกลางไมรูสึกนึกคิด
อะไรทั้งหมด ความคิดนึกเปนจิต ความรูสึกเปนวิญญาณ ความปรุงแตงเปนสังขาร ความเสวยอารมณนั้น
เปนเวทนา ออกจากใจทั้งนั้น ถาเราอยากรูใจที่แทจริงแลว ตองกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ความรูสึกนึก
คิดหายหมด แมแตความโลภ โกรธหลง หรือสรรพกิเลสทั้งปวงหายหมด แตมันรูตัววาผูรูนั้นยังมีอยูนั่น
คือใจแท นโม ปุพฺพํ คมธมฺมา ธรรมทั้งหลายมีเวทนา สัญญา สังขาร และสรรพกิเลส ทั้งปวงมีนิวรณหา
เปนตน ลวนเกิดจากใจ ออกจากความเปนกลางแลวจึงเปน เวทนา สัญญา สังขาร จิตคือผูคิดนึกโดยทั่วไป 
แตเมื่อไปคิดนกึตามอารมณที่เปนกิเลส เชน นิวรณหาก็เรียกวานิวรณ 

๒.ผูถาม กอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน ทานยังมีความตองการที่จะชวยใหมนุษยในโลกนี้พนทุกขอยู
หรือเปลาครบั 

ทานอาจารย  กอนที่จะปรินิพพานสามเดือน พระองคทรงปลงอายุสังขาร คือ จะไมเที่ยวโปรดสัตวละ ( 
หมายความวาต้ังตอความตายอยางเดียว ) ผลที่สุดเมื่อทรงบรรทมอยูที่สวนของมัลลกษัตริยแหงฉวี เมือง
กุสินารา มีพราหมณแกคนหนึ่งเขามาหาพระอานนท พระอานนทหามเขาเฝาพระองคทอดพระเนตรเห็น
อุปนิสัยของหราหมณวาจะไดสําเร็จเปนพระอรหันต จึงทรงอนุญาตใหเขาเฝาถามปญหาพระองค 
พระองคทรงแกปญหาจบพราหมณไดสําเร็จเปนอรหันองคสุดทายเรื่องมีอยางนี้ ถาจะวาพระองคคิด
ชวยเหลือมนุษยอยู พระองคก็ยังเปนหวงอยู ถาจะวาพระองคไมหวง เมื่อทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยผูที่จะ
ไดสําเร็จเปนพระอรหันต ถาพระองคไมโปรดแลวก็หมดโอกาส ดวยพระมหากรุณาพระองคจึงโปรด
เปนครั้งสุดทาย แลวก็พอดีกับพระองคปรินิพพาน 

๓.ผูถาม กระผมขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องนิมิต เมื่อปฏิบัติไปบางทีจะมีนิมิต พระพุทธเจามา พระอรหันต
มา แตทานอาจารยบอกวาพอทานนิพพานแลวก็หมดนิวรณแลว นิมิตที่เกิดกับบุคคลซึ่งทํากรรมฐานนั้น
คืออะไรครับ 

ทานอาจารย นิมิตที่เกิดจากบุคคลที่ภาวนาไมใชพระพุทธเจามาจริงๆ เปนธรรมนิมิต ธรรมที่เปนเครื่อง
สอสอนแสดง ผูใดปฏิบัติถึงภูมิธรรมตรงนั้นแลว ธรรมจะตองมาสอน ธรรมมาแนะนําสั่งสอนแตไมเปน
ทั่วไป เปนบางคนเทานั้น รอยคนพันคนจะเปนสักคนหนึ่ง ธรรมเปนของไมมีตนไมมีตัว แตเรามีตนมีตัว
มีรูปรางเหตุนั้นจะใหเขากับตัวเรา แสดงเปนภาพเปนตนเปนตัว คือแสดงเปนพระพุทธเจามาสอนเรา มัน
เขากับหลักที่พระพุทธเจาสอน ผูใดเหน็ธรรมผูนั้นเห็นเราคือ เห็นธรรมเขาใจถึงหลักธรรมแลวภาพนั้นก็
ปรากฏ ถาจะเปรียบกับโทรทัศนก็วา คลื่นมันตรงกันไดสวนสัดกันก็ปรากฏเห็นภาพเทานั้นเอง 



๓.ผูถาม สวนผูทีนับถือพระเจา ธรรมนิมิตก็จะเปนพระเจาใชไหมครับ 

ทานอาจารย ใจเปนสมาธิเหมือนกัน พอสมาธเิกิดเขาเชื่อพระเจาก็เห็นภาพพระเจาปรากฏ แทที่จริงไมใช
พระเจาเปนภาพนิมิตตางหาก 

๓.ผูถาม ถาเจตนาเปนไปตามโมหะ เปนมิจฉาทิฏฐิ คิดวาทําแลวเปนบุญ เชน ไปฆาสัตวเพ่ือถวายพระเจา
คิดวาเปนบุญ เขาคิดทําและเสียสละเพื่อพระเจา เขาทําแลวมีความปลาบปลื้มใจวาเขาไดทําบุญ แบบนี้จะ
เปนกุศลหรือเปลาครับ 
 
ทานอาจารย กุศลสวนนี้ในทางพุทธศาสนาทานวามันเปนมิจฉาทิฏฐิ ไดอานิสงสเหมือนกันแตวากุศล
สวนนี้มันยังไมไดเปนกุศลอันบริสุทธิ์ กุศลที่ทําใหเขาไดรับความปลื้มปตินิดหนึ่งนั้นนะแตมันไป
เบียดเบียนคนอื่นเขา กรรมที่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันยังติดตามอยู กรรมดีและชั่วเราทําแลวตองรับผลของ
กรรมนั้นดวยตนเอง จะสละใหพระเจาไมได นั้นเปนแตความเชื่อเฉยๆ พระเจารับหรือไมรับเราก็ไมเห็น 

๓.ผูถาม วิบากกรรมเปนสิ่งที่ตามมาสนอง แลวทําบุญเพื่อลางกรรมไดไหมครับ 

ทานอาจารย ไมได อยางพระองคุลีมาล กรรมที่ทานทําไมมีเจตนา แตทําเพราะคําแนะนําของอาจารย เมื่อ
ไดสําเร็จเปนพระอรหันตแลวกรรมมันตามทันอยู ไปบิณฑบาตรเขายังปากอนหินอะไรตางๆ ไปถูก
ศีรษะทานเลย 

๓.ผูถาม ขอเรียนถามถึงเรื่องกฎของกรรม กรรมที่ตนกระทําไวสมมุติวาทํากรรมดี เมื่อไรผลของกรรมดี
จะมาสนอง 

ทานอาจารย กรรมบันดาลเองโดยที่เราไมต้ังใจ มันเปนไปของมันเอง ของพวกนี้แตงกันไมไดถาเราแตง
ไดก็สบายนะซี เชน เราเกิดมานี้จะตั้งใจเกิดมาเปนผูหญิงก็ไมได จะตั้งใจเกิดมาเปนชายก็ไมได จะเปนคน
ดํา คนขาว ผวิเหลือง ผิวแดง ไมไดทั้งนั้น แตกรรมบันดาลมาใหเอง พระพุทธเจาเทศนาไว กรรมเปนผู
จําแนกแจกใหเกิด เรามาเสวยกรรมของเรา ฉะนั้นเราเปนอันใดเราพอใจยินดีของเราดีกวา เราเปนผูชายก็
ยินดีความเปนผูชาย เปนผูหญิงก็ยินดีความเปนผูหญิง อยาไปเปลี่ยนเพศมันเลย ไปแตงเพศใหมเปลือง
เงินเปลา 

๓.ผูถาม ผมเคยอานหนังสือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรรม บอกวากรรมนี้เหมือนเมล็ดจะตองขึ้นกับ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ ทํากรรมอะไรไวมันก็ตองขึ้นกับสิ่งแวดลอมของมันมาพรอม 



ทานอาจารย ก็นั่นแหละมันมาใหผลไมสม่ําเสมอกัน เราแตงเอาไมไดแลวแตเหตุผล กรรมดีก็ใหผลดี 
กรรมชั่วก็ใหผลชั่ว แลวก็ขึ้นอยูกับเจตนาอีกดวย ถาเจตนาที่ทํากรรมนั้นแรง ผลก็ชั่วรายกาจ ถาเจตนาไม
แรงทํากรรมนั้นผลก็ไมรายกาจ 

๓.ผูถาม อีกเรื่องหนึ่งของพระอาจารยมั่น มีพ่ีนองอยูสองคนที่สรางเจดียไวยังไมเสร็จแลวก็เกิดสิ้นไป 

ทานอาจารย  เราไมคิดถึงกรรมที่เราทําไวและลวงมาแลว เอาปจจุบัน ทําใหใจบริสุทธิ์ในขณะนี้ไมคิดถึง
เรื่องอดีตเรื่องอนาคต ถาไปคิดแลวกลุมใจรอนใจ มันยิ่งสรางกรรมไมดีตอไปอีก เมื่อเราลงปจจุบัน
เดี๋ยวน้ีแลวไมมีอะไรเลย อยางพระองคุลีมาลที่วาทานทํากรรมไมดีไวมาก ฟงเทศนของพระพุทธเจาลง
ปจจุบัน ทานไมไดคิดถึงขางหนาถึงขางหลัง มันจึงลุลวงไปได แตวาเมื่อขันธวิบากอันนี้ยังเหลืออยูตราบ
ใดมันก็ยังตองเสวยกรรม เพราะขันธวิบากอันนี้เปนผลยังมีอยู วิบากคือผลของกรรมเกา 

๓.ผูถาม สมมุติวาเราตกอยูในสถานการณที่ไมดี หรือวามีเหตุรายเกิดขึ้น เราควรจะนึกวานี่เปนกรรมของ
เรา เชน สมมติุวาเกิดมาเปนคนจน เราคดิวาเปนกรรมของเราแลวไมขวนขวายที่จะประกอบอาชีพ อยางนี้
เราไมควรจะคิด หรือวาคิดอยางนั้นถูกแลวครับ 

ทานอาจารย  ถูก เราทุกขยากลําบากกาย ไมมีอาชีพ เรามาคิดถึงเรื่องผลกรรม เราไดทําความชั่วไวแตกอน
กระมัง จึงไดเสวยทุกขอยางนี้แลวเราก็เวนเสียจากกรรมชั่ว อยาทําตอไป ประกอบอาชีพทําแตทางดี หรือ
เมื่อไดรับความทุกขกลุมใจแลว ก็บอกวานี่แหละเราเคยทําไวเชนใดแลวเราก็ไดรับอยางนี้แหละ เราก็
พอใจยินดีกับกรรมของเราแลวเราจะไมทํากรรมชั่วนั้นขึ้นอีกตอไป กรรมที่มันมีอยูแลวแตกอนก็คอยๆ 
หมดไป ๆ ไมใหกรรมใหมเกิดขึ้นมาอีก นี่จึงจะถูก ถูกหนทางที่พระพุทธเจาทานสอน อยาไดสรางกรรม
เวรตอไปอีก จะเกิดภพเกิดชาติไมมีที่สิ้นสุดลงได 

๓.ผูถาม แสดงวาไมควรที่จะขวนขวายใหเราทําชั่วอีก ควรจะขวนขวายในการทําความดีนั้นตอไป 

ทานอาจารย ใช ขวนขวายในความดี ขวนขวายดีพระพุทธเจาไมหาม แตพึงเขาใจวาความดีนั้นเปนบอเกิด
ของการรวย รวยท้ังบุญ ทั้งทรัพย  

๓.ผูถาม การขวนขวายในทางโลกเพื่อใหมีสมบัติมากขึ้น เลี้ยงชีพในชาตินี้ ก็ควรจะทําใชไหมครับ 

ทานอาจารย การอาชีพของฆราวาสทานไมหาม ทานหามแตอาชีพในทางเบียดเบียนผูอื่น นําทุกขให
เกิดขึ้นแกตนเองแลผูอื่น 

๓.ผูถาม ถาขวนขวายแลวไมไดก็ใหคิดวาผลวิบากมันยังกั้นอยู ใหปลอยวางเสียใชไหมครับ 



ทานอาจารย ใหขวนขวายไปจนหมดกําลัง คนขยันยอมไมอดตาย อยาปลอยวางใหผลวิบากของเกา เรา
ไมทราบไดวามันมีหรือไม เมื่อขวนขวายจนสุดความสามารถแลวก็ยังไมมีจึงคิดวาบางทีจะเปนเพราะ
กรรมเกากระมัง เพ่ือปลอบใจเราตางหาก 

๓.ผูถาม ที่เราเกิดมาเปนมนุษยนี้มีโอกาสดีกวาพวกสัตวอื่นๆ เพราะสามารถที่จะบําเพ็ญบารมีใหได
บรรลุถึงนิพพานในที่สุด คนที่เกิดมาแลวแทนที่จะทําดี แตทําชั่วตอไป นี่อาจจะเปนเพราะกรรมมาตัดเสีย
จะเปนไดไหมครับ 

ทานอาจารย จะเรียกวาเพราะกรรมมาตัดรอนเสียก็ได เพราะเราไมสามารถจะตัดกรรมนั้นได แตมิใช
กรรมเกานะ กรรมปจจุบันนี้เอง คนเราเมื่อสูกับกิเลสไมได ( คือใจชั่ว ) แลวทํากรรมชั่วลงไป มักจะทิ้ง
ใหกรรมชั่วพาทําอยางนั้น และเพราะมีกรรมชั่วนั้นแหละเราจึงตองทํากรรมดีใหมากเพื่อเอาชนะกรรมชั่ว  

๓.ผูถาม ในชาดกมีอยูตอนหนึ่งที่วาพระอินทรแปลงเปนอสูรแก และไปไดนางสุชาดาเปนภรรยา ขอ
เรียนถามวาเทวดาไมควรจะมีแกเพราะเขาวา เทวดานี่เวลาตายก็หายไป เวลาเกิดก็เกิดวับขึ้นมา อยางนี้
แสดงวาเรื่องนี้บันทึกไวไมถูกตองใชหรือไมครับ 

ทานอาจารย ไมผิด ถาผิดตัวพระอินทรเองซึ่งเปนใหญกวาเทวดาชั้นดาวดึงสก็ผิด คือพระอินทรยังมีตน
ปาริชาติ มีชางเอราวัณ มีสระโบกขรณี มีสวนดอกไม มีรถพระที่นั่งเมื่อคราวรบกับอสูร มาตะลีเทวบตุร
ขับรถหนีขาศึกไปทางทิศปจฉิม เสียงรถบดอากาศดังสนั่นหว่ันไหวทําใหลูกพระยาครุฑตกใจแทบจะ
กระโดดหนีจากรัง เหลานี้ลวนแตสัตวเดรัจฉาน เกิดแก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งนั้น 
                    ในตํานานบอกวา พระอินทรลักเอานางสชุาดาหนีไป อสูรโกรธเลยเกิดสงครามกัน แทที่จริง
ไมไดลักลูกสาว ลูกสาวเราไปชอบอสูรแกเขา ไดกันแลวเขาจะพาไปเลี้ยงที่ไหนก็ตามใจเขาเพราะเรา
ไมไดมีขอแมแตทีแรกวา ไดแลวจะอยูกับพอตาแมยายอยางนั้นอยางนี้ พระอินทร ไดไปแลวก็ปรากฏวา
เลี้ยงดูเปนอยางดี ไปไหนก็เอาไปดวย เรื่องนิยายมันอยางนี้แหละ ศาสนาใด ๆ ก็มีเหมือนกัน มีไวสําหรับ
ผูมีปญญาคิด คุณมีปญญาก็คิดไป เกิดความรูในทางไหนก็สุดแตคุณจะพิจารณาเอา  

๓.ผูถาม คนที่จะพูดวาพระองคนั้นองคนี้เปนพระอรหันต คนนั้นตองเปนพระอรหันตกอนหรือจึงจะพูด
ถูก 

ทานอาจารย  คนทุกวันนี้ต่ืนพระอรหันตนัก ตนก็ไมรูธรรมที่จะเปนพระอรหันตแตไปตื่นวาองคนั้นองค
นี้เปนพระอรหันตเสียแลว อยาพากันหลงตื่นเตนเลยเดี๋ยวพระอรหันตเหลานั้นจะอยูไมติด เราไมรูจัก
ขอใหพากันเพียงแตวา ทานปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นาเคารพเลื่อมใสเทานั้นก็พอ 



๓.ผูถาม ทุกวันนี้ในประเทศไทยพากันเชื่อวา อาจารยบางองคถึงขั้นโนนขั้นนี้ การที่เปนเชนนี้เปนผลดี
และผลเสียอยางไรบาง 

ทานอาจารย มีผลดีตอนตนคนที่ยังไมทันเลื่อมใสจะดึงดูดใหเลื่อมใสศรัทธา แตไมคอยดีตอนปลาย ผูมี
ปญญาฉลาดเฉียบแหลมจะเหยียดหยามดูถูก เขาหาวาโงงมงาย อาตมาจึงอธิบายในหนังสือท่ีอาตมาเขียน
วา ถาใครถอืวาตนเปนพระอรหันตคนนั้นยังไมทันเปนพระอรหันต 

๒.ผูถาม พระอริยบุคคลสองประเภทเบื้องตน ยังไมถึงที่สุดทุกข ตายแลวไปเกิดใหมยังเปนอริยบุคคลอยู
หรือ 

ทานอาจารย พระอริยบุคคลสองประเภทเบื้องตนตายแลวไปเกิดใหมไมไดเปนอริยบุคคลเปนปุถุชน 
เพราะวาคนในโลกนี้เปนปุถุชน ไมมีพอพระอริยเจา แมพระอริยเจาก็ไมมี แมพระโสดา พระสกิทาคา 
พระอนาคาก็ไมมี มีแตแมปุถุชน เหตุนั้นจึงมาเกิดเปนปุถุชน 

๒.ผูถาม ถาหากเปนพระโสดาบันยังมี สามี ภรรยา แลลูก ไดอยูหรือขอไดโปรดอธิบาย 

ทานอาจารย เรื่องนี้อธิบายยาก เพราะทานพูดไวอยางนั้นแลววาพระโสดาบันละสังโยชน ๓ เบื้องตนได
เด็ดขาดแลว แตนางวิสาขาไดสําเร็จโสดาบันแตอายุเจ็ดขวบ เมื่ออายุได ๑๖ ป แตงงานกับลูกชายมิคคาร
เศรษฐี มันอยางไรอยู 
                    เปนอันวาพระโสดาบัน เปนผูตกถึงกระแสพระนิพพาน ยึดเอาพระนิพพานเปนอารมณก็แลว
กัน คือทานยังไมถึงนิพพานแลทานยึดเอาพระไตรลักษณญาณเปนอารมณ พระไตรลักษณญาณนี้เปนเปน
สายยึดเหนี่ยวของผูจะไปนิพพาน คนใดเห็นชัดเจนแจมแจงในพระไตรลักษณแลวยึดมั่นอยูในนั้นแลว
ไมหลงลืม นั่นแลเรียกวาตกกระแสพระนิพพาน 
                   ถาพูดถึงเรื่องการละสังโยชนสามเบื้องตน พระสกาทามีก็ทําได ราคะ โทสะ โมหะ บางเบา
เทานั้น แตกไ็มทราบวาเบาบางขนาดไหน ราคะ โทสะ โมหะ ก็เปนที่ต้ังของสักกายทิฏฐิ มติของอาตมา
ละสักกายทิฏฐิ คือ เห็นพระไตรลักษณชัดแจงแลวยึดเอาพระไตรลักษณเปนอารมณแนวแน เมื่อเห็นพระ
ไตรลักษณ วิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็ไมมี แตธรรมขั้นละเอยีดตองมีแน 
แตพระโสดาบันนั้นพิจารณาไมถึง สีลพัตปรามาสก็ไมมี คือ ความเชื่อกรรมเชือ่ผลของกรรมแนวแนไม
สงสัยไมยึดถือเครื่องลางของขลัง ตลอดถึงโชคลาง แลผีเจาเขาทรงตางๆ เอาเพียงแคนี้ก็เห็นจะพอสมควร 

๓.ผูถาม ขอโอกาสครับ ที่วาพระอริยบุคคลที่ตัดสังโยชนไดสามประการจะมาเกิดอีกเจ็ดชาติ เมื่อทานมา
เกิดอีกตอๆ ไปจนถึงชาติสุดทายจะหมดไดเอง เชนนี้จะไมเปนพระพุทธเจาหรือครับ 



ทานอาจารย คือวา ทานอธบิายในแงหนึ่งตางหาก อานิสงสของการเจริญธรรมะอยางเราเจริญกายคตาสติ
ในชาตินี้แหละคลองที่สุด เราตายแลวไปเกิดใหม ถามใีครมาพูดเรื่องกายคตาสติจับไดเร็วพิจารณาไดงาย
อยางนี้เปนตน ถาจะอธิบายใหชัด พระอริยบุคคลตายแลวเกิดใหมก็่เปนบุคคลธรรมดา แตเมื่อไดฟงธรรม
ที่ตรงกับจริตนิสัยท่ีตนอบรมมายอมรูไดเร็ว มันตอกันไดเพราะมันเปนสายเดยีวกัน โบราณทานยังสอน 
อาตมายังจําไมลืมการพิจารณากายคตาอาการสามสบิสองตายไปแลวไปเกิดชาติหนาไดตาทิพยหูทิพย ฟง
แลวมันชอบอกชอบใจอยากภาวนาเหลือเกิน 
                   การที่จะไดเปนพระพุทธเจาตองสรางบารมีสิบทัศใหบริบูรณจึงจะเปนได มิใชวาตายแลวเกิด
บารมีนั้นก็แกกลาเลยเปนพระพุทธเจาไปเลย 

๓.ผูถาม ขอโอกาสครับ ในสมัยพระพุทธเจาการสําเร็จอริยผลขั้นสูงสุดเปนพระอรหันตทันที ถาหาก
ไมไดเกิดในสมัยของพระพุทธเจาจะสําเร็จอริยผลขั้นสูงสุดหรือไม หรือทานจะตองมาเกิดในสมัยของ
พระพุทธเจาอีก เพ่ือใหแนะนําอีกหนอยหนึ่งจึงจะสําเร็จ 

ทานอาจารย มันตองอยางนั้น พระอริยบุคคลทั้งหลายที่ไมเกิดในที่ สูญกัปป ตองมาเกิดในสมัยพุทธกาล 
หรือพุทธกัปป พระอริยเจาทั้งหลายไมไปเกิดในที่วางพระพุทธเจา สูญกัปป  คือ วางไมมีพระพุทธเจา 
ภัทรกัปป  คือ กัปปที่กําลังเจริญมีพระพุทธเจา อริยบุคคลทั้งหลายตองมาเกิดในพุทธกัปป พระปจเจก
พุทธเจาเกิดในระหวาง พุทธันดร คือระหวางพุทธกับพุทธเกิด 

๓.ผูถาม ผูที่ไมไดเปนพระอริยบุคคลแตมีบารมีสูง จะเปนพระปจเจกพุทธะหรือไมครับ 

ทานอาจารย พระปจเจกพุทธะนั่น ทานบําเพ็ญบารมีนอยกวาพระพุทธเจา พระปจเจกตามบาลีแปลวารู
เฉพาะตน ที่กลาวกันวาพระปจเจกไมสอนกันนั้นไมจริง พระปจเจกไมสอนกันจะไปรูกันไดอยางไร อยู
กันเปนตั้งหมูต้ังพันองคหรือหารอยหกรอยองค พระปจเจกไมบัญญัติธรรมวินัยนิพพานแลวธรรมวินัยก็
สูญ ตัวหนังสือกับความจริงมันตางกัน แมแตพระพุทธเจาบางองคเวลานิพพานแลวเลิกหมดไมบัญญัติ
สิกขาบทวินัย อยางพระศรีอารยไมมีบัญญัติพระธรรมวินัย ดวยพระองคทรงเห็นวาวิสัยของสตัวที่จะ
บรรลุมรรคผลไมมีอีกแลว 

๓.ผูถาม อริยบุคคลนี้ไมจําเปนตองมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาไดใชหรือไมครับ 

ทานอาจารย มันบันดาลเองใหไดมาเกิดในปฏิรูประเทศ เพราะวาสนาทานไดสรางไว แตบางองคทานก็
ไปเกิดในประเทศที่ไมมีพุทธศาสนาเชน พระปุณณะ และพระอิสีคิรีเปนตน แตแลวพระพุทธเจาก็ตามไป
โปรดเอาจนได สวนพระปุณณะเถระนั้นไปคาขายจากปจจันตประเทศ ไปพบพระพุทธเจาเขาเลื่อมใสขอ
บวช 



๓.ผูถาม ในสมัยพระพุทธองคทานทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา พระปญจวัคคีจะเปนพระอริยบุคคล
มากอนบางหรือเปลาครับ หรือเปนผูที่สําเร็จไดงายๆ  

ทานอาจารย ทานเหลานั้นที่สําเร็จไดงายๆ ลวนแตไดบําเพ็ญมาแลวท้ังนั้น ปญจวัคคีก็ไดบําเพ็ญมาแลว
เปนฤาษีทั้งนั้นแหละ เรื่องมานพสิบหกคนก็เปนผูไดบําเพ็ญมาแลวท้ังนั้น แตมาเกิดใหมก็หมดสภาพเปน
อริยบุคคลไป แตนิสัยเดิมยังมีอยู  

  

  

เวลาค่ํา  
แสดงธรรมเทศนา ณ พุทธสมาคมชาวจีน ซิดนีย 

 
         ขอแสดงความดีใจในการที่ไดมาเยี่ยมชาวออสเตรเลีย มีชาวพุทธมารวมสามัคคีคอยฟงอบรมวันนี้
เปนครั้งที่สอง เมื่อไดยินเพียงชื่อชาวพุทธออสเตรเลยี ก็รูสึกเยือกเย็นภายในใจ เพราะคําวาชาวพุทธ
หมายถึงความเย็นใจ เหตุนั้นจึงอดปลื้มปติไมได วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องความเยือกเย็นใจ ความไมเปนเวร
เปนภัย ความสันติสุขของพระพุทธศาสนาตอไป คําวา พุทธศาสนา หมายถึงความสงบ คือความสันติ
ทุกๆ วิถีทาง ถึงแมศาสนาพุทธจะมีลัทธินิกายแตกตางไปมากมาย เชนหินยาน มหายาน จุดสําคัญก็อยูที่
ความสันติดวยกันทั้งนั้น เวนเสียแตวาอุดมการณของศาสดาจารยนั้นๆ จะสอนไปในวิธีใดแนวใด แตก็
ไมหนีจากหลักสันติธรรม คอืสันติสุข เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงเขากบัความประสงคของชาวโลก แต
ชาวโลกไมเขาใจถึงหลักของพุทธศาสนา จึงมีความคิดแปลกๆ แตกตางกันไปตามวิสัยอุดมคติของตน 
หรือตามศาสดาจารยนั้นๆ ซึ่งมีอุดมการณไมเหมือนกัน แตถึงอยางไรขอใหเขาใจวา พุทธศาสนา คือ
ความสันติทางเดียวเทานั้น 
         พระพุทธเจาทานทราบดีถึงเรื่องมนุษยชาวโลกเกิดขึ้นมา คือตัวพระองคเองก็เปนมนุษยชาวโลกกับ
เขาคนหนึ่งเหมอืนกัน พอเกิดขึ้นมาแลวจะตองมีพรอมทั้งกายและใจ คือรูปกับนาม กายกับใจนี่แหละ
ที่มาเปนตนของคนเรา คนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยูตรงที่กายกับใจของเรา จะเจริญกาวหนาหรือถอยหลังก็
อยูที่กายกับใจ เหตุนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหเราเขาใจเฉพาะตัวของเราเสียกอน คือ เราคนหนึ่งมีกายกับ
ใจ ทั้งกายและใจที่อยูรวมกันนี่แหละ สําคัญที่สุดก็คือใจ ใจเปนคนสั่งงาน คลายๆ กับวาใจเปนนาย 
รูปรางคือตัวกายของเราเปนคนใช เหตุนั้นใจจึงสําคัญยิ่งกวากาย ในหลักพุทธศาสนาของเรา วามีการตาย
แลวมีการเกิด ที่มีการเกิดไดแกใจที่ยังไมทันตาย เหตุนั้นใจยังไมทันตายตราบใดกายยอมไมเปนของ



สําคัญ กายนั้นหาใหมไดเหมือนกันกับเราอาศัยบาน ไฟไหมหรือบานพังเราไปขออาศัยหรือไปสรางใหม
ได 
         เมื่อกายกับใจยังประกอบสัมพันธกันอยู ก็เหมือนกับคนเราอยูพักอาศัยท่ีบาน ถาบานเราผุพัง เราก็
อยูไมไดไมสบาย ถาบานเราอยูดีมีความสะอาดเรากอ็ยูสบาย ฉันใดกายกับใจอยูรวมกันก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จึงจําเปนจะตองทนุบํารุงทั้งกายและใจใหมีสุขภาพดีจึงจะไดรับความสุขในปจจุบัน แตอยา
ลืม กายกับใจอยูรวมกันประกอบภาระกิจทั้งดีและชั่วผิดและถูกรวมกัน ดังอธิบายใหฟงแลวขางตนวาใจ
เปนคนสั่งกาย กายเปนคนกระทําผิดหรือถูกรับภาระรวมกันเมื่อยังอยูรวมกัน หากวาเราทําดีนํา
ผลประโยชนคือความสุขมาให เชน เราประกอบอาชีพสุจริต ไมอิจฉาและเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็อยู
ดวยกันดวยความผาสุขสบาย หากวาประกอบภาระกิจอาชีพประจําชีวิตของตน เปนไปเพื่อความ
เดือดรอนทั้งแกตนและคนอื่น ก็รอนทั้งกายและใจ เหตุนั้นจึงอยาพากันลืมที่กายกับใจอยูดวยกัน ตองมี
ภาระรับชวงดวยกันอยางนี้ แตเปนที่นาเสียใจในเมือ่รวมกันทําจิตทั้งดีและชั่วพรอมกันรับความสุขและ
ทุกขในขณะที่อยูรวมกัน ในตอนสุดทายหากวาแตกดับ กายไมยอมรับรู ใจเปนคนรับภาระคนเดียว
ทั้งหมดดีและชั่ว ถาดีก็ไดรับประโยชนดีกําไรหนอย แตถาหากชั่วก็ไดรับความเดือดรอนเปนทุกขแย
หนอย ใจเปนคนรับภาระแยกวากาย เมื่อเรามาเขาใจรูเหตุผลความเปนจริงโดยประการอยางนี้แลว จงอยา
พากันหลงระเริงลืมตัวมัวเมาบํารุงแตสุขภาพทางกายฝายเดียว จงใหพากันระลึกถึงเรื่องสุขภาพทางใจ
บาง กายเปนของแตกสลายดับสูญได สวนใจผูเปนเจาของ ยังจะตองไดรับผลตอไปดังอธิบายแลว 
         กายกับใจในขณะที่รวมสัมพันธ  เกี่ยวของกัน ประกอบภาระกิจนั้นๆ ทั้งดีและชั่วเปรียบเหมือนกัน
กับลูกไมผลไมตางๆ เมื่อมีลูกติดอยูกับตน จะตองบํารุงผลอันนั้นใหเจริญงอกงามขึ้นโดยลําดับ 
จนกระทั่งแกจนกระทั่งหลุดรวงลงมาจากตน เมื่อหลุดรวงลงมาจากตนแลว เนื้อก็จะตองสลายลงหมด ยัง
เหลือแตเม็ด กายกับใจเมื่อรวมกันทําภาระกิจก็เหมือนๆ กัน แตในขณะที่กายแตกดับ ความดีและความชั่ว
สารพัดอยางที่รวมกันทํานั้นจะไปรวมประมวลอยูในใจแหงเดียว คือเม็ด เม็ดนั้นแหละถาเปนพันธุดีก็จะ
ไปเกิดในที่ดีถาเปนพันธุไมดีเกิดใหมอีกก็ไมดี เมื่อเม็ดไปถูกน้ําถูกดินเขาอีกก็จะงอกงามขึ้นมาเปนของดี
ตอไป ถาเปนพันธุไมดีก็จะแยหนอย จิตใจของคนเราก็เชนเดียวกัน ถาเราทําดีก็จะไดเกิดในที่ดีมีความสุข 
ความดีจะปรากฏขึ้นในภายหลัง ถาทําชั่วความชั่วจะปรากฏใหเดือดรอนเปนทุกขฉันนั้นเหมือนกัน 
         รางกายที่เราทนุถนอมบํารุงบําเรอดวยประการตางๆ เราเขาใจวาเปนไปดวยความเจริญงอกงาม แท
ที่จริงมิใชเปนไปเพื่อความเจริญ เปนไปเพื่อความเสือ่ม ใหสังเกตดูคนเราอยูในครรภของมารดา แกแลว
จึงคอยคลอด หมายความวามันเสื่อมจากสภาพเดิมมาแกจึงคอยคลอด เมื่อคลอดมาแลวก็แกขึ้นโดยลําดับ 
เราเรียกวาหนุมวาสาววามันเจริญ แทที่จริงมันแกจนเลยปฐมวัย มัชฌิมวัย เราถงึจะรูตัววาเขาถึงขั้นหกสิบ
เจ็ดสิบปแลวเปนคนแก แทที่จริงเราบํารุงทนุถนอมมานั้น แทนที่มันจะเจริญงอกงาม มันไมใชเจริญงอก
งาม คือมันแกชํารุดทรุดโทรมโดยลําดับ สวนใจเราบํารุงใหเจริญงอกงามได เราจะเห็นไดเมื่อเกิดมาครั้ง
แรก แมแตบิดามารดาก็ไมรูจัก ภาษาก็ไมรูจักพูด พอเติบโตขึ้นมาเราฝกฝนอบรมรูจักบิดามารดาและญาติ 



ตลอดถึงรูจักดีรูจักชั่ว รูจักหยาบ รูจักละเอียด ตลอดถึงมีวิชาความรูความสามารถในแขนงวิชาตางๆ สมัย
นี้เขาพัฒนาวิชากันอยางสงูสุดกวาสมัยใด อยางวิชาที่เขาทําจรวด สรางจรวดขึ้นไปเหยียบโลกพระจันทร 
ไมเคยมีในประวัติศาสตรของโลก อันนี้เพราะเหตุดานวัตถุเจริญพัฒนา เขาบํารุงดานวัตถุเจริญไดดวย
ประการอยางนี้ แตอันนั้นมันเปนไปเพื่อโลกไมใชเรื่องธรรม เรื่องโลกมันจะกลับมาเปนเรื่องเดือดรอน
อีกตอไป เขาสรางจรวดไมใชเพ่ือสันติสขุถายเดียว แตมันจะเปนภัยภายหลัง ทําใหเกิดสงครามโลกขึ้นได 
         เหตุนั้นจึงเหมาะแลวทุกประการที่ชาวเรามาเปนสมาชิกรวมกัน เรียกวาเปนพุทธสมาคมตองการจะ
พัฒนาจิตใจของตนใหเขาถงึสันติสุข เพ่ือใหถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เราไมไดเปนภัย เรา
ฝกฝนอบรมจิตใจของเราใหเขาถึงความสงบสุข ไมไดเปนภัยแกโลก แกบาน แกเมือง หรือเปนภัยแกใคร
ทั้งหมด อันนี้จึงเหมาะสมแลวทุกประการ เหตุนั้นสมาชิกพุทธสมาคมทุกๆ คนจงพากันสนใจฝกฝน
อบรมจิตใจของตนใหเขาถงึความสงบสุข ดวยธรรมปฏิบัติคือเห็นโลกเปนของไมเที่ยง โลกนํามาซึ่ง
ความเดือดรอนเปนทุกข ธรรมเทานั้นที่จะนํามาซึ่งความสันติ 
         ดังที่อธิบายมาแลวเรื่อง สุขภาพทางกายเราบํารุงมามากแลว แตสุขภาพทางใจคือความสงบของใจ
ไมมีการพักผอน เมื่อไมมีการพักผอนสุขภาพทางใจก็ไมดี ทําใหจิตใจหงุดหงิดวุนวายเดือดรอน 
เพราะฉะนั้นเราควรพากันที่จะหาโอกาสหาเวลารักษาสุขภาพของใจ คือใหทําความสงบใหได ไมมากก็
เล็กๆ นอยๆ ไดชั่วครูหนึ่งขณะหนึ่งก็เอา เราจึงจะรูสึกคุณคาของพุทธศาสนาวาการทําความสงบอบรมใจ
ตามคําสอนของพระพุทธเจานั้นเปนทางนํามาไดโดยสันติอยางแทจริง อยาไปเขาใจวาเรามีอาชีพ เปน
ฆราวาสภาระมากไมสามารถที่จะทําความสงบได ความเขาใจอันนั้นผิดไป พระพุทธศาสนาสอนใหคนผู
มีความเดือดรอนนั่นแหละ เปนทุกขนั่นแหละใหไดรับความสุข ถาหากคนสุขสบายหมดแลว
พระพุทธเจาก็ไมไดสอน เรารอนกระวนกระวายเราจึงคอยอาบน้ํา เรากระหายหิวเราจึงคอยรับประทาน
อาหาร ถาหากเราจะไปบนแตวาหิวแตวากระหายแตวารอน แตเราไมอาบน้ํา เราไมรับประทานอาหาร 
เราไมดื่มน้ํา ก็ไมมีหนทางที่จะระงับความกระวนกระวายนั้นได 
         เวลาที่เหลืออยูนี้ สําหรับผูที่มคีวามของใจปญหาตางๆ ซักถามได การบรรยายก็ขอจบเพียงแคนี้ 

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 
         เราเปนชาวพุทธ คือนับถือพุทธศาสนา ศาสนาที่จะเกิดมีขึ้นมาเกิดจากพระทัยของพระพุทธเจาที่
ทานรวมเปนหนึ่งเสียกอน ธรรมทั้งหลายมันเกิดจากใจเปนอันหนึ่ง คือ มันมารวมลงที่เดียวเสียกอน หาก
จะมีปญหาถามวา รวมในที่เดียวจะมีความรูอะไร ขอใหคิดอยางนี้ก็แลวกัน สิ่งตางๆ ทั้งปวง ถาหาก
กระจายอยูเราจะไมรู ถามารวมอยูในที่เดียวเราจะรูอะไรเปนอะไร เหตุนั้นเมื่อเราสละปลอยวางทุกสิ่งให
เหลือแตจิตนิ่งอยูอันเดียวแลว ทุกสิ่งทุกอยางจะปรากฏในที่นั้น เพราะมันเกิดจากใจอันเดียว เมื่อเราทําใจ
เขาถึงความสงบเปนเอกัคตารมณอยางนี้ จึงจะไดชื่อวา เราเขาถึงหลกัพุทธศาสนาโดยแท 



ตอบปญหาธรรมภายหลังนั่งภาวนา 

๓.ผูถาม เราจะทราบไดอยางไรวา เมื่อตายแลวจิตมันจะไปเกิดอีก 
 
ทานอาจารย  ทราบไดดวยอนุมานเอาวา จิตใจเรายังฝงพัวพันเกี่ยวของอยูดวยสิ่งตาง ๆ ซึ่งเหมือนกับ
ความเปนอยูของเราในเวลานี้ สิ่งใดเหมือนกัน เกิด ตายก็ตองเหมือนๆ กัน เพราะคนตายแลวไมไดมา
บอกวาเกิดในที่ใดและไมเกิดอีก จึงยากที่จะบอกไดวาเกิดหรือไมเกิดอีกเปนแตอนุมานเทานั้น 

๓.ผูถาม พุทธศาสนาในประเทศจีนมีหลายนิกาย บางนิกายก็มีการทํากรรมฐาน บางนิกายมีการสวดมนต
หรือระลึกถึงพระพุทธคุณ ในชีวิตประจําวันของชาวพุทธฝายหินยานมีปฏิปทาอยางไร 

ทานอาจารย ชีวิตประจําวันและปฏิปทาของเราชาวพุทธบริษัทจงตั้งมั่นอยูในคุณพระรัตนตรัย คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหมั่นคง แลวจงระวังสังวรอยูในศีลหาใหดี จงฝกหัดอบรมสมาธใิหเปนไป 
หมั่นระลึกถึงคุณงามความดีของตนอยูเสมอ เทานี้ก็เปนอันพอแลวสําหรับชาวพุทธทั้งหลาย 

๓.ผูถาม อยากจะทราบปฏิปทาของทานอาจารยเอง 

ทานอาจารย อันภาระของพระมันก็หลายเรื่องเหมือนกัน กิจประจําวันของพระขอใหญใจความสําคัญ
ที่สุดคือ สํารวมกาย วาจา ใจ ของตน ตรวจตรา กาย วาจา ใจ ของตน แมจะพูด จะทํา จะคิดอะไรก็ให
พิจารณาตนเองอยูตลอดเวลา เราเปนพระชีวิตของเราอาศยัคนอื่นเปนอยู เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย 
เวลานี้ กาย วาจา และใจของเราสะอาดดีแลวหรือยัง ถายังไมสะอาด ก็ทําใหสะอาดดีขึ้น ถาสะอาดแลวก็
รักษาไวใหดี เหลานี้เปนตน 

๓.ผูถาม เด็กๆ บางคนไมทันเติบโตอะไรเลย ก็ยังไมทันทําความดีและความชั่วแตตายไปเสียกอน เมื่อ
เปนกรณีอยางนี้ เด็กคนนี้เมื่อตายแลวไปเกิดในคติแหงใด 

ทานอาจารย ความดีและความชั่วมิไดหมายถึงการกระทําแตชาตินี้เทานั้น เขาทําไวชาติกอนๆ แลวตามตัว
เขามาเกิด เขาตายแตยังเด็กกรรมเกาของเขานั้นแหละติดตามเขาไปอีก แตเขาไมไดสรางกรรมใหมเพ่ิมอีก 
การจะไปเกิดในคติใดนั้น ก็แลวแตกรรมนิมิต คตินิมิตของเขา คนเราจะแตงเอาเองไมได 

 
ทานอาจารยกลาวคําอําลาชาวพุทธสมาคมจีน 
         ที่ไดใหเกียรตินิมนตอาตมามาอบรมพุทธศาสนา ณ สถานที่นี้ ถึงแมวาอาตมามาอบรมเพียงเล็กนอย 



ก็หวังวาชาวพุทธสมาคมทุกคนคงจะพอไดความเขาอกเขาใจบาง แลวจะไดนําไปปฏิบัติตาม
ความสามารถของตนๆ และขอแสดงความยินดีอนุโมทนาดวยท่ีทุกๆคนพากันมาอบรมแสดงความเคารพ
สุภาพเรียบรอย เปนที่นาปลื้มปติ ธรรมะที่ใหการอบรมไปนี้ คงจะไมไรประโยชน หากพากันตั้งใจเอาไป
ปฏิบัติตอ ถึงอยางไรก็ตามเถอะ พุทธศาสนาสอนก็เพียงแตพระพุทธเจาเปนผูสอนผูอบรมผูใหคําแนะนํา
เทานั้น การปฏิบัติอยูที่พวกเรา ฉะนั้นถึงแมวาเราจะไมมีวัดวาศาสนาอยูประจํา แตพุทธบริษัททั้งหลายพา
กันจดจํานําเอาไปปฏิบัติตามหลักนี้ก็หวังวาคงจะไดผลตามสมควร วันจันทรที่ ๑๓ นี้คงจะไดเดินทาง
กลับสิงคโปร แลวจะไดเดินทางไปอินโดนิเซียตอไปอีก เทาที่ไดมานี้ มาเห็นสภาพความเปนอยูของชาว
พุทธสมาคมซิดนีย จึงขออนุโมทนายินดี และขอร่ําลาเปนคําสุดทาย 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาสาย 
แสดงธรรมเทศนา สอนนักเรียนไทยในซดินีย ที่วัดพุทธรังษี 

 
         เราเปนนักเรียนเพื่อแสวงหาความรูเพ่ิมเติม ไดออกมาเรียนนอกประเทศถึงออสเตรเลยีนี้มิใชทาง
ใกลๆ สิ้นเปลืองเงินทองไปอะโข มาเรียนแลวจงต้ังใจเรียนใหจบอยาประมาท การมาเรียนตางประเทศพา
กันต้ังใจสังเกตดูเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบๆตัวของเราใหดีวา สิ่งนั้นๆ ตางจากเมืองไทยของเราอยางไร 
มิใชเห็นแปลกแตกตางเพียงรูปรางลักษณะทาทีของสิ่งเหลานั้นๆ เทานั้น แตใหเห็นลึกเขาไปในๆ กวา
นั้นอีก เนื้อแทของมันคืออะไร เชน คนเอเชียชอบทํางานดวยแรงของคน ชาวยุโรปชอบทํางานดวยเครื่อง
ทุนแรง อยางนี้เปนตน เมื่อจับตนตอหัวขอคิดนั้นไดแลว คิดไปมันก็กวางขวางออกไป อยางนี้เรียกมาหา
เรียนวิชาเพิ่มเติม มิใชมาหาเรียนแตวิชาของเกาเขาที่มีอยูในตํารานั้นเทานั้น มันจบเปน จบแลวกลับไป
เมืองไทยทําอะไรก็แคเพียงตําราเทานั้น ตํารานั้นเขาเรยีนกันมาแลว และทํากันแลว ความเจริญกาวหนา
ของตนและของประเทศชาติก็แคนั้น ไมเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป การเรียนวิชาตองกลาหาญเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง กลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เมื่อเรียนวชิาไดจากตํารามาแลว มาเปนใหญเปนโตนั่งสั่งการ
งานอยูบนเกาอี้ ทําอะไรไมไดเลย ผูนอยจะมีความคิดริเริ่มขึ้นมาสกัเล็กนอยก็หาวาลวงเกินเลยไมกลาคิด 
ทําอยางนี้การงานก็ไมกาวหนา สวนตัวก็ไมเจริญ  
         นักเรียนทั้งหลายมีโอกาสไดมาเรยีนเมืองนอกนี้นับวาโชคดี จะไดรูเห็นของแปลก ๆตางๆ แลว
นําไปแกไขของในเมืองเราใหดีขึ้น คนไทยที่อยูหางทางโนนก็มีความหวังเชนนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นขอจง
ต้ังใจเรียนใหสําเร็จแลวจะไดกลับภูมิลําเนาเดิมโดยดวน 
         ในโอกาสนี้ขออาํนวยพรใหนักเรียนทั้งหลายจงสําเร็จความปรารถนาของตนจนทุกคนเทอญ 



สนทนาธรรมภายหลังธรรมเทศนา 
 
นักเรียน ทําบุญแลวสบายใจดีครับ 

ทานอาจารย นั่นแลบุญ คือ ไดความสบายใจ ทําแลวสบายใจดี บุญก็มาจากบริบูรณนี่เอง มันเต็มมันอิ่ม
ในใจเรียกวาบุญ อยาไปพูดวาทําบุญแลวตายจะไดไปเกิดชั้นฟาสวรรคอยางนั้นอยางนี้ เราไมเห็น เรา
เห็นชัดในปจจุบันนี้ เห็นหนาพระ จิตใจของเราก็เบิกบาน ทําไมจึงเบิกบาน คือทานดีกวาเรา ทานมี
ศีลธรรม สัมมาจาราวัตรดีกวาเราจิตใจก็ผองใส ความชั่วเราเคยกระทําก็ละอายแลวละได อาตมาพูดมัน
เปนเรื่องตลก ภรรยาสามีทะเลาะกันพอพระไปก็หายด๊ีดี พระลางบาปลางโกรธ เปนจริงๆ เคยมีมาแลว นี้
เรียกวาพระลางบาปแท หายไปหมด พูดหยาบคายบงเบงๆ เวลาพระขึ้นบานไปแลวพูดดีกันจากนั้นเลยดี
กัน เคยเห็นมาแลว นี่พูดความจริง พระมีประโยชนแกศาสนิกชนอยางนี้ 

๓.ผูถาม ผูหญิงก็มีสิทธิในการงาน บางทีผูหญิงทํางานอยางเดียวกับผูชายแตวาไดเงินเดือนนอยกวาก็มี 

ทานอาจารย เดี๋ยวน้ีเสมอภาคกันแลว ไมตองวิตกกังวล ผูหญิงเปนถึงขนาดราชทูตก็มีแลว ที่ลดหลั่นกัน
อยูก็แตเพศผูชายเปนแมบานไมไดสุดวิสัย 

๓.ผูถาม ความรัก ความเกลียด ความโกรธ อะไรตออะไรเกิดที่ใจหรือเกิดที่กายครับ ผมเดาวาเกิดที่ใจใช
ไหมครับ 

ทานอาจารย  ใหพิจารณาเอาเอง กายนี้โกรธเปนไหม ใหพิจารณาตัวเอง เชนคนตายไมมีใจ แลวโกรธเปน
ไหม รักใครไหม เกลียดใครไหม 

๓.ผูถาม ถาทานอาจารยถามอยางนั้น ผมวาเรื่องนี้เกดิที่จิต เพราะฉะนั้นความไมรูเรื่อง อนิจจัง เกิดอยูที่
จิต ที่ใจ และถาเราเปนคนดีนิสัยดีหรือชั่วก็ขึ้นอยูที่ใจ 

ทานอาจารย เพราะวาเกิดจากใจ พระพุทธเจาจึงสอนใหอบรมใจ ใหทรมานใจตนเอง อยางเบือ้งตนหัด
อยาใหมันโกรธ อยาใหมันสงสายไปหาความโกรธ ใหจิตใหใจสงบขึ้น เนื่องจากมันเกิดที่ใจ เราจึงตอง
หัดดูที่ใจ พอมาหัดอบรมที่ใจแลวใจมันก็ดี นิสัยมันก็ดีขึ้น ถาใจดีแลวกายมันก็ดีไปเสียทุกอยาง ความ
โกรธมันก็ไมมี ความหงุดหงิดฉุนเฉียวมันก็ไมมี เพราะเราอบรมใจ อยางคนติดคุกติดตารางนั่นนะ เอาไป
ขังไวที่คุมขัง ใจไมใชมันหายจากการเปนขโมยเพราะใจไมไดทรมานคุมขัง 

๓.ผูถาม บางคนเกิดมาเปนคนเสียจริต ไมอาจจะนั่งภาวนาไดจะทําอยางไร 



ทานอาจารย  คนเสียจริตมันก็พูดยากเหมือนกัน ทางแพทยก็คงจะทราบกันดี เพราะเครื่องมือท่ีใชทํางาน
ไมดี ที่ทํางานเสีย ผูทํางานก็ไมดี ก็เลยไมดีตามไป สถานที่ทํางาน คือเซลลประสาทไมดี ผูทํางานคือใจ
มันไมดี กรรมไมดีมันก็เลยหมดหนทาง 

๓.ผูถาม การที่หมอใหยาระงับประสาท ระงับอารมณแกผูปวยทางพุทธศาสนามีความคิดเห็นอยางไร 

ทานอาจารย มันก็ใชได เรียกวาพักงานเสีย ก็อยางคนไปทํางานออฟฟซนั่นแหละ งานไมตองเดินกันละ 

๓.ผูถาม การที่หมอสามารถผาตัดสมองและประสาทของคนวิกลจริต แลวทําใหดีขึ้น อันนี้ทานอาจารยมี
ความเห็นอยางไรครับ 

ทานอาจารย มันก็ดีเหมือนกัน สํานักงานของจิตมันไมดีแตงใหมใหดีเสียมันก็ใชได 

๓.ผูถาม ในกรณีที่ผาตัดแลวเกิดทําใหนิสัยของผูปวยเปลี่ยนไป ใครเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจที่ให
ผาตัดสมอง ผูปวยหรือหมอ 

ทานอาจารย ก็ผูปวยและผูปกครองละซี ซึ่งจะตองรับภาระนี้ตอไป 

๓.ผูถาม ไดพิจารณาถึงเรื่องสังขารตามที่ทานอาจารยอธิบาย มีความเห็นจริงวา สังขารนั้นเกดิขึ้นมาแลวก็
ดับไป มันไมเที่ยง  

ทานอาจารย สังขารมีสอง คือ สังขารรูป ๑ สังขารนาม ๑ รูปสังขารที่ปจจัยตกแตงไดแกรูปคนเราอันมี 
ดิน น้ํา ลม ไฟ ประสมกันเขาเปนรูปกายอันนี้ขึ้นมาก็ดี หรือรถราอันประกอบดวยสรรพสัมภาระตางๆ มี
เครื่องจักรรถยนตเปนตนแลวว่ิงไดก็ดี ทั้งหมดนี้ประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ จึงเปนรูปขึ้นมา เรียกวาสังขาร
รูป 
                     สังขารนามนั้นไมประกอบดวยธาตุ ๔ ก็ได คือ ปรุงดวยใจอยางเดียว แตเมื่อปรุงแตงแลวทํา
เปนรูปจึงปรากฏ ถาไมทําเปนรูปปรุงแลวตายไปปรุงใหมอีก วิสัยของสังขารตองเปนอยางนี้ทุกคนไป 
ตราบใดยังไมรูเทาเขาใจตามเปนจริงของมันแลว ก็จะตองปรุงแตงอยูอยางนี้ร่ําไปไมมีสิ้นสุด 

๓.ผูถาม ผูที่มีสติดี ดวยกาย ดวยวาจา แตวาสติยังผิดเกี่ยวกับความคิดภายในใจคือวา เวลาคิดถึงเรื่องชั่ว
ลืมสตทิี่จะสํารวมใจ ในขณะนั้นจะเปนบาปไหม ทําในทางที่ดี ทางกาย ทางวาจา แตวาสํารวมใจไมได 
อันนี้ผิดหรือไมครับ 



ทานอาจารย  คิดชั่วดวยใจเรียกวามโนทุจริต คิดดีดวยใจเรียกวามโนสุจริต ในกรณีที่ลืมสติที่จะสํารวมใจ
นั้น เปน โมหะจริต เปนมูลแหงอกุศลทั้งหลาย ผิดโดยแท 

๒.ผูถาม การสะกดจิตกับการนั่งกรรมฐานเหมือนกันหรือไมครับ  

ทานอาจารย  วิธีอันเดียวกัน แตวามีความหมายมุงผิดกัน วิธีสะกดจิตนั้นมุงที่จะสะกดจิตผูอื่น ไมไดคิดที่
จะทําใหกิเลสของตนหมดไป คือต้ังใจใหจิตแนวเปนสมาธิบังคับจิตผูอื่นใหอยูในอํานาจของตน ลงอัน
เดียวเหมือนกันกับเรานั่งกรรมฐาน แตเรานั่งกรรมฐานจิตเปนสมาธิแลวเห็นกิเลสของตน เราพยายามจะ
ละกิเลสบาปกรรมนั้น ละความวุนวี่วุนวายทั้งหลาย ใหจิตมันสงบ ใหพนจากกิเลส วิธีอันเดียวกัน แต
ความมุงหมายผิดกัน 

๒.ผูถาม พระดอนสนใจในเรื่องนี้ ทานบอกวาคนสกดจิตบอกใหคิดวากายของเราเปนปฏกิูล เมื่อสกด
แลวทําใหกายของเราและกายของคนอืน่เปนปฏิกูล ทําใหอาจคลั่งถึงกับฆาตัวตายไดถาไมระวัง หรือสกด
ใหเห็นเปนธาตุสี่ก็ไดเหมือนกัน ตอนนี้พระดอนกําลังสนใจทางดานนี้ ขอเรียนถามความเห็นของทาน
อาจารย 

ทานอาจารย  คือวาคนอื่นทําใหหรือ 

๒.ผูถาม ทําเองก็ไดครับ 

ทานอาจารย ไมเปนสัมมาทิฏฐิ พระพุทธเจาไมสอน 

๒.ผูถาม เรื่องนี้จะมีประโยชนหรือเปลาครับ 

ทานอาจารย  มีประโยชนเหมือนกันถาหากรูจักใช  

๓.ผูถาม ถาเปนอยางนั้นพระกรรมฐานทั้งหลายไปสะกดจิตแลวบอกคนสะกดวาทุกสิ่งทุกอยางเปนของ
ปฏิกูลก็ดีมาก 

ทานอาจารย  ไมดีเลย ผิดทางกรรมฐานทั้งหลายไมทํากันหรอก ไมเปนปจจัตตัง 

๓.ผูถาม มโนทุจริตเราจะแกไขอยางไร 



ทานอาจารย  มโนทุจริต แกไขดวยอุบายแยบคายสวนตัวเอง คนอื่นชวยเหลือไดคืออุบายแยบคายในที่นี้
จะตองคิดคนหาเหตุผล สิ่งที่ควรไมควร แกกายแกได เชน ใครทําไมดีผูกมัดก็ได ใครพูดไมดีก็ตีได แตใจ
มันไมใชอยางนั้น มันพูดอยูคนเดียว คนจะชวยก็เพียงแนะแนวทางคิดนึกเทานั้น  

  

เวลาค่ํา  
สนทนาธรรม ที่วัดพุทธรังษี 

  

๒.ผูถาม ถาเราจะกําหนดเกศา เราจะคิดพิจารณาดวยวิธีไหนครับ 

ทานอาจารย  อาการ ๓๒ ที่เรากําหนดคิดคน เราคิดพิจารณาเฉพาะเปนอยางๆ ไป ในตําราที่ทานสอนบอก
วา ใหคิดคนที่เกิด ที่ต้ัง กลิ่น แลสี เปนตน ของมัน พิจารณาสีสันของมันที่เปนของไมดีปฎิกูลโสโครก 
ผม เล็บ ฟน หนัง โดยเฉพาะเปนเรื่องๆ เปนอยางๆ ไป ถาเราพิจารณาเรื่องใด ใจใหจดจอในเรื่องนั้น อยา
ไปพิจารณาเร็ว อยาไปพิจารณาชา ตรงนี้มันลําบากเหมือนกัน แลวแตความพอดีพอเหมาะของเรา ถาหาก
พิจารณาเร็วเกินไปไมชัด ถาพิจารณาชาเกินไปใจมันพุงไปเสียกอน ถาหากใจเราจดจองในเรื่องนั้น คือไป
เห็นในเรื่องนั้นแลว มันเกิดความสนใจพอใจ ชัดแจง มันพอดีของมันละคราวนี้ เวลาพิจารณาเรื่องเดียว 
ในสิ่งเดียว ใจมันรวมวูบไปมันวางหมดเลย อันอื่นไมตองพิจารณาตอไปได ถาหากมันไมเปนเชนนั้น คือ
วาบางทีคอยพิจารณาเปนสวนเปนชิ้นไป ชัดบางไมชัดบาง แตอยาไปทอดธุระทิ้งเสีย ใหพิจารณาอยูอยาง
นั้นละ มีวันหนึ่งซึ่งมันจะชัดลงไป ถามันชัดเกิดอสุภะเปนของปฏิกูลขึ้นมาก็ดี หรือบางทีมันอาจจะไป
เห็นเปนของ เกิด-ดับ ขึ้นมาก็ดี บางทีมันเห็นไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี มันอาจจะมีในวาระใด
วาระหนึ่ง เราพิจารณาอยูอยางนี้ชัดแลว ทีหลังมันสรุปรวมเลย พิจารณาอสุภะรวบหมดเลย บางทีเรา
พิจารณาอสุภะเปนไตรลักษณรวมวูบเลยถาหากเราชาํนาญแลว จะพิจารณาอะไรก็ตามเถิด อาการ ๓๒ ก็
ตาม หรือพุทโธๆ หรือลมหายใจก็ตาม เมื่อพิจารณาไปๆ มันชัดขึ้นมาโดยวิธีใด เราจับอุบายวิธีนี้ใหได
แลวก็ทีหลังพิจารณาอยางนั้นอีก แตมิไดหมายความวามันจะเปนอยางนั้นอยูตลอดเวลา แตอุบายที่เรา
พิจารณานั้นอยาไปทิ้งอยาไปทอดธุระ ขอสําคัญที่สุดก็คือ ความชํานาญ เปนอะไรๆ ถาไมชํานาญแลว
รักษาไมได ขอสําคัญอีกนัยหนึ่ง เราพิจารณาอะไรถาหากมันไมชัดอยาไปดิ้นรน คือเราอยากจะใหเห็น
อยากจะใหเปน อยากจะใหชัด อันนั้นไมถูก มันเนื่องจากความสงบของเราไมพอ ถาหากมันแนวแนอยูใน
อาการอันเดียวอยูแลว การพิจารณามันก็ชัดขึ้นมา พิจารณาเรื่องเดียวก็แลวกัน อาการอื่นไมตองพิจารณา 
นี่แหละหลักสําคัญที่เราจะตองพยายามจับมันใหได 



๒.ผูถาม จะตองมีขันติความอดทนจึงจะทําได 

ทานอาจารย ก็นั่นแหละความเพียร หรือ เรียกวาความอดทน ของมันไมเปนเอง เราจึงตองอดทน ตองทํา 
ของเปนเองเราก็ไมทํากันละ ทีนี้มันไมเปนเองเราจึงคอยพากันทํา บานเรือนมันไมเปนขึ้นมาเอง ไมมีใคร
เนรมิตให เขาจึงคอยพากันสรางขึ้น พระพุทธเจาเทศนาไวแลววา พนทุกขไดเพราะความเพียร แตให
พิจารณาอีกนัยหนึ่งวา การอดทนการตอสูนั้นไมใชของสุข คอื ความทุกข ความเพียรความพยายามคือ
ความทุกข แตหากพนทุกขไดเพราะทุกข ถาหากไมมีทุกขก็ไมพนทุกขได ทานจึงวา พนทุกขไดเพราะ
ความเพียร เชน เราประกอบอาชีพ มันไมมีของสําเร็จแลวสักอยางเดียว การประกอบอาชีพนั้นก็คือความ
เพียร ขยันหมั่นเพียรประกอบการงานอะไรๆ หมดนั่นแหละเรียกวา ความเพียร ความเพียรนั่นแหละคือ
ความทุกข แตหากวามันไมทุกขมากประกอบแลวเราไดสิ่งวัตถุที่เราตองการบํารุงความทุกข ทุกขมา
บําบัดทุกขไปชั่วครูชั่วขณะ ถาหากตองการแตสุขถายเดียวไมตองทําอะไรเลย ยิ่งทุกขมากกวาเกา จึงพน
ทุกขไดเพราะความเพียร 
                     วีรชนทั้งหลายในโลกเขายอมสละชีวิต แมแตนายทหารเขาสงครามเขาก็ยอมสละชีวิตกวา
จะเปนวีรชนได พระพุทธเจาของเราก็เชนเดียวกัน ยอมสละชีวิตบําเพ็ญทุกรกิริยาอยูถึงหกปจึงไดเปน
พระพุทธเจา นี่ละ ความเพียรคือความทุกข แตชนะทุกขไดเพราะความเพียร คนขยันหมั่นเพียรทําการ
ทํางานหาผลประโยชนรายได เห็นที่ไดไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ไมรูสึกขี้เกียจ คนที่หากินไมไดผลประโยชน
คุมคา ขีเ้กียจ ทําอะไรมีแตทุกขหมด ผูบําเพ็ญเพียรภาวนา ทําคณุงามความดีเห็นคุณคาแลวไมขี้เกียจ ทุกข
หายไปเอง 

๒.ผูถาม เมื่ออยูกับพระสงฆทําความเพียรได แตวาถาอยูธรรมดามนัก็ยากอยูครับ 

ทานอาจารย ก็นั่นแหละ คือวาเรายังไมพบของดี ถาหากพบของดีแลวมันก็สบายไปอยูไหนมันก็
เหมือนกัน เหตุนั้นพระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดี หรือผูที่เขาฌาน สมาธิ สมาบัติ ทานนั่งอยูไดเปนหลายๆ 
ชั่วโมง ทานเขานิโรธอยูไดต้ังเจ็ดวัน เพราะทานพบของดี ของนั้นเปนของมีคุณคา ความทุกขไมมีหาย
หมด เรามาทําความเพียรคอืมาหาพระเจาพระสงฆ เพราะเราดีใจ เราปลื้มปติ มันก็เลยไมรูสึกเหน็ด
เหนื่อย ผูที่ขี้เกียจภาวนา คือทําความเพียรไมเปน ก็ไมเห็นอะไรเลยขี้เกียจ 
 
๒.ผูถาม อยากกราบเรียนถามทานอาจารยวา อุปจารสมาธิคืออะไร มันแตกตางกับอัปนาสมาธิอยางไร  

ทานอาจารย อุปจารสมาธหิมายถึงจิตที่ยังไมแนวเต็มที่ มันหยิบๆ วางๆ มันเอาบางไมเอาบาง มันใกล ๆ 
จะเอาจริง ๆ จัง ๆ แตมันยังไมเอาเต็มที่ ถาอัปนาสมาธิแลวยอมรับเอาอารมณนั้นเต็มที่เลย 



๒.ผูถาม ทานอาจารยอธิบายถึงอัปนาฌาน เมื่อเขาถึงอปันาฌานแลวลมหายใจไมปรากฏ เมื่อเวลาเขาแลว
จิตมันสงบ แตไมสามารถที่จะพิจารณาอะไรได สภาพอันนี้เปนสภาพที่ไมดี เราไมตองการใชหรือเปลา 

ทานอาจารย  สภาพเชนนั้นมันเปนธรรมชาติของมัน คือธรรมชาติของจิตที่ตองเขาไปพักเพื่อใหมีพลัง 
เหมือนกับสภาพของกายธรรมดา ประกอบภารกิจพอสมควรมันเหนื่อยมันก็เขาไปพักคือนอน สภาพของ
ใจที่เขาถึงสภาพเชนนั้นนะ เพ่ือบํารุงพลังของใจใหมันมีพลังตอไป ใชได ไมใชไมใช แตวาเพียงใหเรา
เขาไปรูเรื่อง ใชใหมันถูกฐานะของมันแลวก็ใชได ตอนนั้นมันเปนเองเราไมไดบังคับใหมันเปน ถาบังคับ
แลวไมเปน 

๒.ผูถาม เทาที่เคยศึกษามาแลว พุทธศาสนาสอนถึงเรื่องอนัตตา แตเทาที่ฟงโอวาทของทานอาจารยถึง
เรื่องจิต คิดวาจติคืออัตตา เพราะวาไมไดตายมันไปเกิดใหม แลวมันคลายๆ เปนที่เก็บทุกสิ่งทุกอยางแลว
ก็เกิดใหม เพราะฉะนั้นคลายๆ อัตตา และอยากทราบวามันเปนอยางไรแนครับ 
 
ทานอาจารย คือวาสอนอัตตาเสียกอน สอนกายสอนจิตใหพิจารณาเห็นเปนของไมมีสาระแลว จึงทอดทิ้ง 
ถาไปสอนอัตตาทีเดียวใครจะเห็นดวย อนัตตามันก็เกิดจากอัตตา เห็นอัตตาไมมีสาระแลวจึงจะทอดทิ้ง
อัตตานั้นเสียได 

๒.ผูถาม เห็นวากายของเรากับใจมันเปนคนละอันกัน กายมันตองแตกสลายไปจิตมันไปเกิดใหม 
เพราะวาจิตมันไมแตกไมดับไมสูญไป คลายๆ มันเปนตัวเปนตน 

ทานอาจารย  ใช จึงวาพูดถึงเรื่องตนเสียกอนเดี๋ยวนี้นะยังไมทันหมดเรื่อง มันยืดยาวคือวาพูดถึงเรื่องอัตตา 
แมแตเราภาวนาพุทโธๆ ก็อัตตา ภาวนาอานาปานสติก็อัตตา เขาอารมณฌาน สมาธิ สมาบัติ ยึดเอาอารมณ
ตางๆ ก็เรียกวาอัตตา อยูในขอบเขตของอัตตาหมด คราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องใหเห็นอนัตตา อยางกายนี่เรา
ทนุบํารุงมัน มันก็มีสภาพแปรไปโดยลําดับ เสื่อมสญูไปโดยลําดับ ไมอยูในบังคับของใคร อาศัยมันมันก็
เพียงแคนั้น ก็เรียกวากายไมมีสาระ เพียงเปนที่พ่ึงอาศัยเพียงเล็กๆ นอยๆ จิตเราไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเอา
มาเปนตัวเปนตัวมาเปนของจริงของจังมันก็หายไปไดเหมือนกัน อยางเราไปยึดความเกลียด ความโกรธ 
ความโลภ ความหลง นี่ หรือยึดวัตถุสิ่งของอะไรแลวมันก็หายสูญทิ้งไป มันมีเวลาปลอยวางไดเหมือนกัน 
เหตุนั้นใจจึงเปนอนัตตา อารมณกรรมฐานที่เราไปยึดเห็นอสุภะปฏิกูลภาพนิมิต อะไรตางๆ ก็เสื่อมสูญ
ไปไดเหมือนกัน ในผลที่สุดเรามาพิจารณาจนเห็นวา เพียงเหตุปจจัยอาศัยซึ่งกันและกันชั่วระยะหนึ่งๆ 
แทที่จริงไมมีสาระอะไรเลย กายก็เหมือนกัน ใจก็เหมือนกัน อยางเชนไปรักผูหญิงสักคนหนึ่ง รักที่สุด 
เอามาเปนลูกเปนเมีย ตอเมื่อมาอยูดวยกันแลวผูหญิงคนนั้นเกิดไมดี แลวท้ิงผูหญิงคนนั้น ทีแรกเปนอัตตา



คือ ชอบรักผูหญิงคนนั้นไดมาเปนเมีย ทีหลังผูหญิงคนนั้นทําชั่วไมดี เลยเบื่อ เลยทิ้ง อันนั้นเรียกวา
อนัตตาเหมือนกัน 

๒.ผูถาม ขอกราบเรียนถามถึงเรื่องจิตอีกครับ ผมเขาใจวาจิตมันไมดับไป มันคงที่ 

ทานอาจารย จิตก็ไมเที่ยง อยูไดเพราะเหตุปจจัย คือมันไปยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจึงคอยอยูได ถาไมมี
เรื่องยึดมันก็ไมมีเครื่องอยูเหมือนกัน จะวาดับก็ไมใช ไมดับก็ไมใช ถามันยึดมั่นก็ยังปรากฏตั้งอยู ถามัน
ไมยึดสิ่งนั้นมันก็ไมมีที่อยู จะวาดับก็ไมใชไมทราบวามันอยูไหน มันมีก็ไมใชเพราะมันไมมีที่ต้ัง 

๒.ผูถาม เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสตและเขาใจเรื่องนี้ยาก เพราะวาเขาสอนถงึเรื่องแบบวิญญาณ 
เวลาเราตายอาจเกิดในสวรรคหรือนรก ถือวาวิญญาณคืออัตตาเปนตัวเปนตน เลยคิดวาจะเสียเวลาอีกนาน
ที่จะเขาใจ  

ทานอาจารย ใช พุทธศาสนาก็ถือกันโดยสวนมาก ถือวิญญาณเกิด ดับ ไมมีที่สิ้นสุดถืออยางนี้เหมือนกัน 
ถือวาตายแลวเกิด ก็คือถือเรื่องอัตตา แตเขาไมไดคิดคนตายแลวเกิดเพราะปจจัย ตายแลวเกิดเหมือนกัน
กับคริสตไมผิดเลย จะเขาใจถึงอนัตตาไดก็ตองถึงเหตุปจจัย อยางเราอยูปรกติธรรมดานี้ความโกรธไมเกิด 
เพราะไมมีเหตุปจจัยขึ้นมา แตความโกรธมันฝงอยูในนั้น พอมองเห็นสิ่งใดไมพอใจเขา นั่นแหละปจจัย
เปนเหตุใหเกิดความโกรธขึ้นมา เหตุนั้นผูที่จะละความโกรธไดตองพิจารณาใหเห็นอนัตตา วาสิ่งนั้นมันก็
ไมเที่ยง ไปยึดเอาไว เปนทุกขแกเราเปลา มันตองใชเวลามาก นั่นแหละศาสนาคริสตเรียกวา สุขนิรันดร
ไมเคลื่อนไหว ในศาสนาพุทธไมไดเรียกวาสุขนิรันดร คืออันนั้นยังมีการยึดยังมีตัวตนอยู เมื่อเหตุปจจัย
ยังมีตอเนื่องอยูมันก็ปรากฏอยู ละเหตุ ดับเหตุ ดับปจจัย จะวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช จึงไมมีเรื่องพูดกัน 
ตรงนั้นจึงเรียกวาเหนือจากคําพูด พูดกันไมถูก ผูรูทั้งหลายตองรูดวยตนเอง 

๒.ผูถาม ตอนแรกอานเรือ่งอนัตตาแลวกลัวมาก เดี๋ยวหมดไมมีอะไร และไมเพียงแตกลัวอยางเดียว คิดวา
เมื่อคนอื่นเขาใจผิดเรื่องอนัตตา ทีหลังทําอะไรก็ตามจะไมรับผิดชอบ โดยถือวาทําอะไรก็ตามตายแลว
หมดเรื่อง 

ทานอาจารย อยาไปเขาใจวาอนัตตาเปนของไมมี ถาเปนของไมมีก็กลัวกันหมด อนัตตาเปนของมีอยู แต
อนัตตาเปนของไมมีสาระ คือไมมีแกนสารสิ่งนั้นเปนสักแตวาเครื่องอาศัยเปนชั่วครั้งชั่วคราว แตไมใช
ของจริงของจัง เห็นเปนสักแตวาเครื่องใชชั่วคราว ผูเห็นอนัตตาดวยใจของตนแลวจะหายจากความกลัว 
นี่เปนคําพูดเฉยๆ ยังไมทันถึงตรงนั้นเลยกลัวกอน 

๒.ผูถาม ถาอยางนั้นก็เปนสิ่งที่เราใชแลวเราก็ตองทิ้งไวใชไหมครับ 



ทานอาจารย ก็เหมือนเราหิวน้ํา เราก็ดื่มน้ําเพื่อระงับกระหาย แตวาน้ํามันก็ละลายไปเปนเหงื่อเปน
ปสสาวะ มันมีอยูใชอยูตามสภาพของมัน แตวาไมใชของเรา จิตใจถาเราเห็นเปนเพียงสักแตวาเทานั้นมัน
ก็ไมไปเอามาเปนของเรา เหมือนกับน้ํา มันไมใชเราแตมันไประงับความหิวกระหาย มันแคนั้นเอง จึง
เรียกวาอนัตตาตรงนั้น 

๒.ผูถาม จะตองใชความพยายามคิดคนอีกหลายป 

ทานอาจารย ดี ถาคิดคนไมออกแลวจึงคอยไปหาที่เมืองไทย 

๒.ผูถาม ผมเขาใจเรื่องไมมีพระเจา เคยอานหนังสือพระศรีลังกาเขียนวาไมมีพระเจาและเห็นดวย ถามี
พระเจาแลวใครสรางพระเจา ไมมีที่สิ้นสุด แตเขาใจวาในหลักพุทธศาสนาสอนวา เราทําดีเราไดผลดี เรา
ทําชั่วไดผลชั่ว เราทําอะไรตองไดผลอันนั้น ผมเห็นวาเหมือนมีผูสัง่ ไมเขาใจและอยากกราบเรียนทาน
อาจารยวาที่ไมเขาใจเปนเพราะเดี๋ยวนี้อยูในโลกียะ วันหลังเมื่อเขาใจสูงขึ้นแลวคงจะรูใชไหมครับ 

ทานอาจารย ใจเรานั้นแหละเปนผูสั่ง เราจะทําดีและทําชั่ว ถาใจไมสั่งแลวกายไมทํา คิดดูซี การฆาคน ถา
ใจไมสั่งแลวกายจะไปฆาไดอยางไร ใจไมมีเสียอยางเดียว กายจะทําอะไรก็ไมได เรียกวาคนตาย 

๒.ผูถาม ในสังคม บุคคลที่ไมเชื่อพระเจาเปนคนไมดีเกือบทั้งนั้น บางคนบอกวาหมอไมถือศาสนา ไม
เชื่อพระเจาไมดี 

ทานอาจารย พระเจาสอนใหเชื่ออยางเดยีวไมมีผล หมอเรียนถึงเหตุผลรูแลวจะเชื่อพระเจาอยางไรลง มี
นายอะไรคนหนึ่งวาโลกกลม ครูสอนศาสนาคริสตบอกวา ความเห็นอันนั้นผิดจากศาสนา เอาตัวมา
ลงโทษถึงสองครั้ง นายคนนั้นก็ยังยืนยันอยูอยางนั้น แลวผลเปนอยางไร นายคนนั้นแกไมไดสรางโลกแต
แกรูเรื่องนั้นดีกวาพระเจา แตก็ไมมีคนนับถือแกเหมือนพระเจา 

 
ทานอาจารยนั่งภาวนา พรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 
         ที่นั่งภาวนา คือ เรารวมใจ สํารวมใจใหอยูในอันเดียว ใหปลอยวางหมด เราไปยึดมามากแลว คราว
นี้เราจะไมยึดอะไรทั้งหมด ใหมันวางอยูในที่เดียวคนเดียว ลองหัดแบบนี้ ลองดูหากมันจะไปยึดเราบอก
วาไมเอา มันจะสงไปยึดอะไรเราไมเอาทั้งนั้น จะปลอยใหมันวางทําความรูสึกอยูโดยเฉพาะ คือ มี
ความรูสกึอยูเราจับตองอันนั้นใหได จับอันนั้นใหอยูตรงนั้นในจุดอันเดียว 

( น่ังภาวนาประมาณ ๒๐ นาที ) 
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