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สนทนาธรรม  

 
๑.ผูถาม เทาที่ไดศึกษามากับสวามีก็ดี จากทานอาจารยฝนก็ดี เวลานั่งภาวนามีปญหาอะไรเกิดขึ้น 
ไมวาจะเปนปญหาในครอบครัวหรือปญหาในชีวิตประจําวันก็ดี บางทีก็ใชบริกรรมโอมะ บางทีก็
ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยทั้งหลาย บางทีจิตก็สงบไดชั่วครูขณะ แลวก็ฟุงซานอีก ทําอยางนี้
มันถูกหรือผิดคะ 
 
ทานอาจารย ถูก การหัดภาวนาเบื้องตนก็ตองใชคําบริกรรมเสียกอน จะเอา โอมะหรือระลึกถึงครู
บาอาจารย หรือระลึกถึงพระพุทธเจาก็ได ขอแตใหทําใจใหแนวแนลงอันเดียวก็แลวกัน ถาใจยังไม
แนวแนมันก็สงสายละซี มันพาวนเสียไมเปนภาวนา แตก็อดทนไปเพราะใจเรายังไมเคยภาวนา มี
แตสงสายอยูตลอดเวลา พ่ึงมาภาวนานี่เองจะใหมันรวมทีเดียวมันก็ยากอยู ถาเราไมทําก็ไมมีเวลาจะ
รวมลงได ขอใหอดทนทําไปเถิด 

๑.ผูถาม เวลากําหนดภาวนาไมคิดพระเจาองคหนึ่งองคใดเลย เพียงบริกรรมโอมะใจมันก็สงบลงได 
ถาไมมีปญหาอะไรมันก็จะเปนอยางนั้น จะใหทําเชนนั้นหรือคะ  
 
ทานอาจารย ไดเหมือนกัน ไมตองระลึกถึงพระเจาองคไหนหรือครูบาอาจารยองคไหนหมด ถา
ภาวนาโอมะใจมันรวมไดก็ใชไดเหมือนกัน เมื่อใจมันรวมไดก็ถึงพระเจาทุกองค เวลาเราสงบลง
แลวแกปญหาไดไหม ปญหาประจําวันที่มันเกิดขึ้น การภาวนาแกไดไหม 

๑.ผูถาม ไมสามารถที่จะแกปญหาชีวิตประจําวันไปได การแกปญหาชีวิตประจําวันที่เกิดเฉพาะ
หนา บางทีก็คิดวาเราจะแกไขดวยวิธีนี้ หรือจะแกดวยวิธีนั้น ในที่สุดก็ตัดสินใจอะไรไมได เลยเกิด
อาการกระสับกระสาย คิดถึงครูบาอาจารยที่เคยศึกษามาดวยเพราะคิดวาครูบาอาจารยมี
ความสามารถที่จะชวยใหตัดสินไดถูก คิดลังเลวาถาเปนเชนนี้มันจะมีผลเกิดขึ้นไหม 



ทานอาจารย  มันลังเลอยู เอาหลายอยางเกินไป เอาอยางเดียวซิ จะเอาอยางไหนก็เอา ใหถือเสียวา
เรื่องตางๆ นั้นอยูที่ตัวของเรา อยาไปพ่ึงพระเจาองคนั้นองคนี้ เราสงสัยวาพระเจาหรือครูบาอาจารย
จะมาชวย นี่แหละมันเปนเหตุใหเราลังเลสงสัย ก็เลยทําใหใจไมสงบ เมื่อไมสงบก็เลยไปพึ่งอยูอยาง
นี้ เพราะฉะนั้นใหเอาอันเดียว ความคิดเห็นภายในใจที่วา ปญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะที่ตัวของเรา ถาหาก
เราไมสงบ เรื่องมันยุงอยูอยางนี้แหละ ฉะนั้นเราจะปลอยวางทอดธุระหมด เพราะใจเราฟุงใจจึงไม
เห็นของจริง ปลอยวางเสียใหใจสงบดวยวิธีที่ไมสงสัยลังเลอะไรทั้งหมด เวลานี้มันไมมีอะไร ให
วางทั้งหมดใหเหลือแตใจคือผูรูผูเดียว ผูรูนั่นรูนี่คือตัวใจ ศาสนาพระเจา ถือพระเจาแลวก็เชื่อวาพระ
เจาจะตองมาชวยอยูร่ําไป ความจริงแลวเปนความเชื่อ พระเจาไมไดมาชวยอะไรหรอก เรานี่เองเปน
คนทําใหเกิดเรื่องขึ้นมา พระเจาไมไดบอกเราหาเรื่องมายุง เราไปหาเรื่องยุงเรื่องสงสายเอง ถาหาก
เราถือวาพระเจาจะชวยทุกอยาง เมื่อเราทุกขหรือเดือดรอนสงสายดวยประการตางๆ รองขอใหพระ
เจาชวยอยางนี้อยูร่ําไป พระเจาแยเลยพระเจาก็เลยไมมีโอกาสที่จะทําดิบทําดีไดเลย อยางเราหิวขาว
หิวอาหาร ไมใชพระเจาบอกใหเราหิว แตวาธาตุมันตองการ ไมใชเรื่องพระเจาบอกใหหิว แตถา
หากพระเจาชวยใหพระเจาไปหาใหเรารับประทานลองดู มันจะมีไหม พระเจาจะมาชวยไหม หาก
พระเจามาชวยใหคนรับประทานอาหารแลว คนรับประทานอาหารทั้งโลกเปนภาระของพระเจา
ทั้งหมด พระเจาก็เลยไมมีเวลาวาง นี่เพราะธาตุเราตองการเราจึงหิว เมื่อเราหิวเราก็ตองไปหามาเอง 
มารับประทานเองจึงจะระงับความหิวได ฉันใดเรื่องอื่นๆ ก็เชนนั้นเหมือนกัน ไปใชพระเจานัก ไม
ไหวหรอก พระเจาเอาไวสักการะบูชา อันนี้เอาพระเจาไปใชหมด คุณวาพระเจาเปนผูดีผูวิเศษ ครูบา
อาจารยทานเปนผูดีผูวิเศษ เราระลึกถงึทานแลว เราจะไดทําดีอยางทานอยางนั้นตางหากหรอก อยา
เอาพระเจามาใชสุมสี่สุมหาไมไดหรอก 

๑.ผูถาม เคยไดรับประสบการณ ทานอาจารยฝนแนะนําใหกําหนดซากศพตลอดเวลาและกําหนดที่
กาย พยายามทําอยูสองวันนั้นแลวรูสกึวากายอยากจะพักผอน เลยปลอยวางไมกําหนดอะไร 
หลังจากไดรับประสบการณนั้นแลวไดไปกราบทานอาจารยที่วัดหินหมากเปง อยากทราบวามัน
เปนเพราะเหตุใด ทานอาจารยบอกวา ตองทําอยางนี้กําหนดอยางนี้ หลังจากนั้นก็พิจารณากายอีก 
ถาหากรูสึกเมื่อยก็มากําหนดบริกรรม แตเดี๋ยวนี้ถาหากกําหนดบริกรรม ถาใจสงบมักจะขี้เกียจ
พิจารณากาย ไดรับประสบการณถาหากพิจารณากายมักจะเหนื่อยเพลีย เลยไมอยากพิจารณากาย 
ถึงแมจะไดรับความสงบขนาดไหนก็ตาม 

ทานอาจารย มันมีสองอยาง อยางหนึ่งเราพิจารณากาย ถาหากมันชัดมันไมขี้เกียจหรอก มันเพลิน
มันอิ่มอกอิ่มใจ พอใจ ถาไมชัดมันมักจะขี้เกียจมันอยากปลอยวางแลวสงบเลย อยางที่สงบเลยมัน



รวมไดงายแตไมไดปญญา อยางที่พิจารณากายอาการสามสิบสองนั้น ถาหากจิตมันไมสงบมันไม
แนวมันก็ขี้เกียจ แตพยายามทําความพอใจในการพิจารณาอาการสามสิบสองนั้นจนกระทั่งมันจับ
หลักได คือใจมันไปชัดในอาการใดอาการหนึ่งแลว ใจมันจึงเบิกบานผองใส อันนั้นมีประโยชน
มากคือเรามีความรูความฉลาด 

๑.ผูถาม เมื่อปลอยวางภาระอะไรทั้งหมดแลว พยายามมากําหนดที่รูปนามใหม ใจมันมักจะเหนื่อย
เพลีย จึงปลอยวาง เมื่อปลอยวางแลวไมบังคับตอไปรูสึกสบายแลวไมอยากพิจารณาอะไรอยากอยู
เฉยๆ 
 
ทานอาจารย การพิจารณารูปนามมันถกูแลว แตพิจารณาไมเปนมันเลยเหนื่อยเพลีย ตองพิจารณาให
เห็นเปนอสุภะ หรือเห็นเปนอนิจจังลงทุกขัง อนัตตา ซิ ถาจิตมันแนวแนจริงๆแลว มันไมเหนื่อยไม
เพลียหรอก มีแตจะเพลิดเพลินแลอิ่มเอิบในใจ มันจะอยูเฉยๆไมได เพราะเห็นของมีอยูเปนอยูใน
กายนี้ทั้งหมด 

๑.ผูถาม พิจารณากายสวนใดสวนหนึ่งใหมันเปนธาตุ แตวาไมเปนของสกปรก เห็นแตสักแตวาเปน
ธาตุ เรื่องของสกปรกไมใชมันมาจากกาย แตมันมาจากภายนอก ตัวของเราจะสกปรกหรือไม
แลวแตเราจะชําระหรือไม ถาเราชําระก็ไมสกปรก ถาไมชําระมันก็สกปรก ยอมรับวากายของเรา
เปนธาตุ แตไมยอมรับวากายของเราสกปรก 

ทานอาจารย  ก็ใชไดเหมือนกัน ใหเห็นเปนธาตุก็ใชไดเหมือนกัน ใหเห็นเปนของสกปรกก็ใชได
เหมือนกัน คําวาสกปรกในที่นี้คือวามันไมดี มันไมชอบใจเรา อยางเราลองพิจารณาเครื่องใน ตับ ก็
ดี ไสใหญไสนอยก็ดี อาหารอยูในทองอยูในลําไสเราก็ดีหรือเลือดของเราที่มันไหลอยูก็ดี มันเปน
แผลมันเปนหนองมันไหลออกมาสกปรกไหม เหงื่อไคลของเราอยูในตัวของเรา ขี้ตานี้ก็ตัวของเรา 
มันจะไมสกปรกไดอยางไร ลางวันหนึ่งตั้งกี่ครั้งกี่หน นี่ก็แสดงวาสกปรกซิ ทําไมจะไมสกปรก 
อยางธรรมดาเราเห็นเปนธาตุอยางนี้ สกปรกไหม เราลางไหม คือวาถาหากไมสกปรกเราไมเกลียดก็
ไมตองลาง อันนี้เราลางเพราะมันสกปรกจึงคอยลาง เพราะเราไมชอบใจมันเหม็น 

๑.ผูถาม เมื่อทานอาจารยอธิบายเหตุผลใหฟงคลายๆ ใจมันไมยอมรับ 

ทานอาจารย ไมเปนไรหรอก อยากใหคิด พิจารณาแบบนี้แหละ คือวามันยังไมทันชัดภายในใจมัน
ยังไมทันรับ เมื่อเห็นดวยตนเองแลวจึงคอยยอมรับ มันเปนธรรมดาถึงจะอธิบายเหตุผลวามันเปน



อยางนี้ๆ แตใจอันหนึ่งซึ่งแตเดิมมันไมยอมรับวาเปนของปฏิกูล อันความรั้นอันนั้นมันยังรั้นอยู ใคร
จะวาอยางไรมันก็ไมยอมรับ ตอเมื่อไปพิจารณาเห็นชัดดวยตนเอง มันจึงยอมรับวา ออเปนอยางนี้
นี่เองที่ทานวาอยางนั้น ๆ 

  

เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา  

 
         ทานเตือนพวกเราใหเปนผูไมประมาท อปฺปมาเทน สมฺปเธถ ติ ผูมีชิวิตอยูดวยความไม
ประมาท คือมีปญญา เปนผูประเสริฐ นี่พระพุทธเจาทานเตือนพวกเราอยางนี้ คนเราถาหากวาไมมี
ปญญาอยูดวยความโงเขลา ทําชีวิตใหสั้นเปลาไปเฉยๆ ไมมีคุณคา ถาหากผูมีปญญามีชีวิตอยูแมใน
วันเดียวก็ไดชื่อวาเปนของประเสริฐยิ่งกวาผูมีชีวิตตั้งรอยป คือจะตองรูจักตน รูเรื่องรูความเปนอยู
ของตนวาวันหนึ่งๆ นั้นภาระสิ่งใดที่เราจะพึงทํากอนทําหลัง สิ่งใดที่เปนประโยชนตนประโยชน
คนอื่น นี่เรียกวาคนผูมีปญญา ใหสังเกตดูคนเรา เวลาใดถาอยูดวยความฉลาดดวยปญญา ยอม
พิจารณาถึงเหตุผลกิจการงานนั้นๆ ที่เราจะตองประกอบ ที่เราจะตองกระทํา มีความรอบคอบรอบรู
ในสิ่งที่ตนจะตองกระทํา วากิจสิ่งนี้ควรทํากอนควรทําหลัง กิจสวนนี้คนที่จะเปนประโยชนตน
ประโยชนคนอื่น ตรึกตรองหรือพิจารณาอยูอยางนี้ทุกเวลา คนที่มีปญญายอมอิ่มเอิบอยูดวยความรู
แบบนี้ ดวยความคิดแบบนี้ 
         ถาพูดตามสมัยใหมเขาเรียกวาคนมีมันสมอง คนมีมันสมองยอมทําประโยชนแกประเทศชาติ 
แกครอบครัวหรือแกตนเองดวยเหตุผลดังอธิบายมานี้ ถาหากพูดในทางหลักธรรม หรือทางปฏิบัติ 
เปนผูไมประมาท คือคิดนึกเรื่องความเปนอยูของตนแตละวันๆ วาเราทําอะไรบาง กิจภาระที่เราพึง
ทํา พิจารณาถึงตัวของตนอยูตลอดเวลา ไมไดไปคิดสงไปหาคนอื่นหรือเพงโทษคนอื่น เราเพง
พิจารณาตนโดยเฉพาะแตภายในวาสิ่งใดที่เราทําลงไปแลวหรืยังไมไดทํา สิ่งนั้นๆ ที่เราพิจารณานั้น
มันเปนไปเพื่อความดีหรือเปนไปเพื่อความชั่ว เมื่อชั่วก็ละเสีย เมื่อดีก็ใหรักษาไวตลอดไป ทาน
สอนพระโดยเฉพาะทานสอนผูมีชีวิตประกอบดวยปญญา ทานสอนอยางนี้ คือสอนใหรูจักความ
เสื่อมความสิ้นไปของชีวิตคนเรา คนเรานั้นแทที่จริงนั้นความเจริญไมมี มีแตความเสื่อม ที่เราวา
เจริญนั้นคือเราเขาใจผิด คิดผิด ผูมีชีวิตอยูดวยปญญาจะตองเห็นความเสื่อมของตนอยูตลอดเวลา
ตั้งแตเกิด อยางเราเกิดขึ้นมานั้น เสื่อมสภาพจากเดิม จนกระทั่งคลอด คลอดมาแลวแกมาโดยลําดับ



เปนเด็กเปนหนุมเปนสาว เฒา ชรา จึงเรียกวาเสื่อม เสื่อมจนกระทั่งชํารุดทรุดโทรมจนเห็นไดชัด 
ไปมาที่ไหนก็ลําบาก หลงัคอมหลังขดหลังงอ อันนี้เรียกวาความเสื่อม ความเปนจริงมันเสื่อมอยาง
นี้ พระพุทธเจาทานสอนวา ผูมีชีวิตอยูดวยปญญาเปนของประเสริฐดวยเหตุนี้ คําวาประเสริฐแปลวา
ของดี ผูมีชีวิตอยูดวยปญญาเปนของดี หมายความวาถาหากเห็นความเสื่อมของตนอยูตลอดการ
เวลา เราจะตองเรงรีบทําภาระกิจของตน สิ่งที่ควรทําสําเร็จใหรีบรอนทําใหสําเร็จเสีย เพราะความ
เสื่อมสูญสิ้นไมหยุดยั้งแตละนาทีวินาที เหตุนั้นจึงรีบเรงทําเสียในกิจของตนที่จะพึงทํา จึงเปนของ
ประเสริฐ คนบางคนที่เขาใจวา พิจารณาถึงความเสื่อมแลวเปนเหตุใหเศราใจ เปนเหตุใหไมอยากทํา
ภาระกิจใดๆ ทั้งหมดนั้นเรียกวาเปนผูประมาทโดยแท ไมไดชื่อวาชีวิตเปนของประเสริฐ ไมไดชื่อ
วาชีวิตประกอบดวยปญญา ชีวิตอันนั้นเปนของประเสริฐ 
         ความเสื่อมความชํารุดทรุดโทรม แมแตเราบริโภคอาหารก็เพื่อชลอความชํารุดทรุดโทรม 
ไมใชเพื่อความเจริญงอกงาม เมื่อเราเขาใจเห็นเชนนี้แลว จะเปนผูไมประมาท จะรีบเรงสรางคุณ
งามความดีใหมันทันกับกาลเวลา 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 

         ใหเพงพิจารณาความเสื่อม ความหมดไปสิ้นไปแหงชีวิตของตน นับตั้งแตวินาทีนาทีหรือ
ชั่วโมงวันคืน เสื่อมสูญสิ้นไปไมไดกลับคืนมาอีก นี่เรียกวาความเสื่อมสิ้นไปของชีวิตรางกาย 
เพราะฉะนั้นเราจะตองรักษาใจของเราใหสงบ อยาไดปลอยไปตามความสิ้นสูญไปของชีวิต ใจของ
เราใหหยุดนิ่ง อยาใหเลื่อนไหลไปตามกาลเวลา เสื่อมครั้งแรกนั้นมันแสงอรุณมันใสมันออนคน
ชอบ เขาใจวามันเจริญ เมื่อคอยสูงขึ้นแดดมันก็เริ่มแกพอแกจัดเต็มที่มันก็คอยออนลงๆ หมดไปๆ 
ลับไป แลวก็ขึ้นมาใหม มันวนอยูอยางนี้ โลกอันนี้คือรางกายเรา ก็เชนเดียวกันความเสื่อมของโลก
ภายนอกเสื่อมอยูตลอดทุกนาทีวินาที คนเราเกิดในระยะแรกๆ เสื่อมยังคอยยังชั่วหนอย พอเสื่อม
ทามกลางหนักหนอย เสื่อมบั้นปลายหมดทาเลย 

 
ตอบปญหาธรรมหลังธรรมเทศนา 

๑.ผูถาม เวลานั่งภาวนา พิจารณาวาคนอื่นเหมือนแมลง ครั้งแรกมันก็เปนไข ตอมาก็เปนตัวหนอน 
แลวตอมาเมื่อเสื่อมจากนั้นก็เปนตัวแมลง เอาเรื่องแมลงขึ้นมาเทียบ 



ทานอาจารย เมื่อมาพิจารณาดูชีวิตของเรา ใหเห็นเปนของไมมีสาระมันเปนของไมถาวรมั่นคง
อะไร มันเปนไปตามเรื่องของมัน เมื่อเราพิจารณาอยางนี้เราจะหายไปจากความเมาคือ เมาในอายุวา
เราจะมีอายุยืนนาน เมาในชีวิตวาเราจะไมตาย เมาในความที่เราจะไมเจ็บไมไข มันจะหายไปจาก
ความเมาหมูนี้ หมายความวาจะไมถือตัวถือตน มันจึงคอยปลอยวาง ที่พิจารณาไดอยางนี้มันเปน
ประโยชนอยางนี้ 
                    จิตใจมันไปจดจองสิ่งใดเห็นอะไรมันชัด เราพิจารณาจดจองอยูในเรื่องนั้นเปนอารมณ 
นั้นแหละตัวภาวนา จะยืน เดิน นั่ง นอน คิดถึงเรื่องนั้น เอาอันนั้นเปนอารมณโดยตลอด นั่นแหละ
ตัวภาวนา เราเพงพิจารณาอยูอยางนี้ละ ดูอันนั้นละไมตองหลับหูหลับตา หรือถาหากเราจะคิดคน
ไปถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองของโลก ความทุกขของมนุษยสัตว ความเกิดความดับ
ของเราเวียนวาตายเกิด พิจารณาคดิคนอยูอยางนั้น พอไปๆ มนัชัดมันหายเองหรอกความงวง ลืมตา
พิจารณาขางนอกอยางนี้แหละ พิจารณาความทุกขของสัตว ความเกิดของมนุษยเปนทุกข ตัวของเรา
เวียนวายตายเกิดเพราะเหตุนี้ พิจารณาอยูอยางนี้ นี่แหละกลัวความเกิดความตาย กลัวความทุกข 
สงบจิตไมได มันก็จะทุกขใหญอีกละคราวนี้ 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา  

 
        พลังในทางพุทธศาสนาหัดดวยวิธีการสํารวมใจใหมั่นคง สงบ ในเมื่อใจมันมีความสงบเต็มที่
แลว จะตอสูกับอารมณความคิดนึกทั้งปวง พลังใจจะเกิดขึ้นในขณะนั้น คําวา " พลังใจ " ในที่นี้
หมายความวา ใจกลา ใจแข็ง เด็ดเดี่ยวในการที่เราจะทําสมาธิใหมันแนวแนอยูไดเปนเวลานานๆ 
กายของเราก็จะไมรูสึกเจ็บเมื่อยดวยประการตางๆ นี่พลังใจในทางพุทธศาสนาที่ทานสอน 
        ที่ทานหัดอบรมฝกฝนตนไดแลว เกิดพลังใจขึ้น จนกระทั่งนั่งอยูตั้งเจ็ดวัน ทานเรียกวาเขา
นิโรธสมาบัติ โดยที่ไมรูสึกหิวโหยหรือเหน็ดเหนื่อยดวยประการใดๆ เลย อันนี้เปนพลังของใจใน
การทําความสงบ เปนการประหารหรอืระงับหรือทําลายกิเลสทั้งหลายได พระพุทธเจาจึงเทศนาวา 
ความสงบเปนความสุขอยางยิ่ง การหัดทําความสงบนี่นะเมื่อเราทําชํานิชํานาญแลว อะไรเกิดขึ้น
เชน โลภ โกรธ หลง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันกระทบใหเราไมพอใจหรือดีใจเสียใจ อันเปนเหตุนํามาซึ่ง
ความเดือดรอนวุนวาย เราจะทําความสงบคือปลอยวาง ทําใจใหมันกลาหาญ ไดแกการตอสูที่เคย
ชํานาญมาแลว เรียกวาเปนการบริหารสุขภาพทางใจ นี่แสดงถึงเรื่องใจของเรามีศัตรูอยูรอบดาน มี
ศัตรูทุกขณะ หากเราไมไดหัดพลังของใจนี่ใหมั่นคง เราจะไมมีความสุข พระพุทธเจาจึงสอนใหเรา



หัดตอสูดวยพลังใจ คือหัดพลังความสงบ ผูที่หัดทําความสงบอบรมพลังใจไดแลว ถึงแมเราทําได
ไมนาน ขณะที่เราทําความสงบ นั่งภาวนาทําสมาธิครูหนึ่งขณะหนึ่งก็ตาม ก็จะเห็นคุณคาแหงความ
สงบขึ้นมาแลววา เปนความสงบสุขแทจริงที่ไดหัดทําความสงบ  
        ในการแสวงหาความสุขทุกวิถีทาง ถึงแมวาจะเปนการกระทําดวยกายหรือดวยใจก็ตามแตก็
เปนของจําเปนที่จะตองทํา หากวาเราสรางพลังใจดวยความสงบนี้พรอมๆ กันไปในตัว จะไมนํา
ความเดือดรอนเปนทุกขมาใหแกเราถายเดียว ในที่นี้มิไดหมายความวานิ่งนอนใจใหมันสงบอยูทา
เดียว แตใหรูจักรักษาความสงบใหอยูในอารมณอันเดียว ถึงจะเปนการแสวงหาวัตถุภายนอกก็ตาม 
แตใหรูจักรักษาความสงบภายในใจไว อันเปนวัตถุภายนอก อันนี้เปนของภายใน ตองทําตัวรูเทา
อยางนี้อยูเสมอ 
        ศัตรู คือภัยอันตรายของคนเราที่เกิดมา มีสองอยางที่เราจะตองตอสู คือทางกายและทางใจ กาย
ไดแกเรื่องปจจัยภายนอกที่จะตองนํามาบริหาร ถาหากขาดปจจัยภายนอกชีวิตก็จะอยูไมได แตศัตรู
ภายในของใจ ถาหากเราไมมีพลังตอสูภายในใจ คือ ทําความสงบรูจักปลอยวาง อดทนตอสูไมได
เราก็จะไมมีความสุข คนเราโดยมากสูอยูดวยกาย ทางใจไมคอยจะสูดวยเทาไรนัก เหตุนั้นความ
ทุกขจึงเกิดขึ้นกับพวกเราโดยมาก 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 
        หัดภาวนาคือการสํารวมใจใหมาอยูในที่เดียว อยาใหจิตสงสายออกไปภายนอกเหมือนกับน้ํามี
หลายสายเราปดใหมีสายเดียวมันก็มีพลังแรงขึ้น หรือมิฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกับไฟฟาของเรา 
ไฟฟาถาหากเปดหลายๆ ดวงมันก็หรี่ลงไป ถาเปดดวงเดียวแลวแสงมันก็สวางจามีพลังขึ้น ใจคนเรา
ถาหากสงสายไปมากๆ พลังใจมันก็นอยไป ตานทานสูกับอารมณไมได ถาหากเราสํารวมอยูในจุด
เดียว อารมณตางๆ ที่ผานไปผานมามันก็ไมปรากฏ ดวยอํานาจของพลังใจอยูในจุดเดียว 
เพราะฉะนั้นการทําภาวนาคือการสรางพลังใจของเราใหมีขึ้น  

 
ตอบปญหาธรรมภายหลังนั่งภาวนา 
๑.ผูถาม บางทีทําไมมันมีภาพนิมิตเกิดขึ้น 

ทานอาจารย มันเปนบางคน บางคนก็เกิด บางคนก็ไมเกิด ภาพนิมิตจะเกิดหรือไมเกิดไมเปนปญหา 
ขอใหชํานาญในการสํารวมใจทําความสงบไดเร็วเทาใด ไดคลองแคลวเทาใด ชํานาญเทาใดยิ่งดี นั่น



แหละเปนของสําคัญที่สุด ภาพนิมิตนั้นบางทีก็เปนอุปสรรคของการเจริญกาวหนาของการภาวนา
อีกซ้ํา ภาพนิมิตบางทีเราชอบใจ เกิดความพอใจขึ้นเลยติดอยูเพียงแคนั้น ภาพนิมิตไมใชเปนของดี
เสมอไป ถาหากใชเปนก็เปนประโยชน ถาใชไมเปนก็เปนเหตุใหเกิดโทษ ถาไมเห็นภาพนิมิต
ภาวนาไมเปน โดยมากจะเขาใจอยางนี้ พอเห็นภาพมันเลยสงออกไป เรียกวาสงนอก 

๑.ผูถาม ทานอาจารยคะ กุศลกับอกุศลมันเปนธาตุอันหนึ่งๆ เมื่อจิตเปนกุศลมันสบาย เมื่อจิตเปน
อกุศลทําไมมันรอน 

ทานอาจารย ก็นั่นละซี กศุลเปนธาตุอกุศลก็เปนธาตุ เห็นอกุศลเปนธาตุรอน เรากลัวรอนแลวจะได
ละธาตุรอนนั้นเสีย เห็นเชนนี้ดีนัก ถกูตองตามธรรม เรียกวาเห็นดวยตนเอง 

 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา  

 
          ในสมัยเดี๋ยวนี้มีลัทธิสองลัทธิ คือลัทธิคอมมูนิสตกับลัทธปิระชาธิปไตย คอมมูนิสตพูดกัน
งายๆ ก็เรียกสังคมนิยม สังคมนิยมพัฒนาดานวัตถุ สวนประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธปิไตย 
หมายถึงเรื่องดานจิตใจ ทั้งสองอยางนี้มันควบคูกันไป ถาหากไปแยกกันออกแลวก็เดือดรอน พุทธ
ศาสนาสอนทั้งสองอยางเปนคูกันไป เราจะเห็นไดที่พระพุทธเจาสอนใหประกอบสัมมาอาชีวะ คือ
ทํามาหากินในทางสุจริต การที่หากินสุจริต ประกอบสัมมาอาชีพนั้น ก็หมายถึงเรื่องการสงเสริมใน
ดานวัตถุ สวนในดานจิตใจนั้นทํามาหาเลี้ยงชีพโดยอิสระไมมีการบังคับ แตเมื่อไดมาแลวก็ใหรูจัก
เฉลี่ยแบงปนวัตถุที่ไดมานั้นดวยความเมตตาโอบออมอารี ไมมีใครบีบบังคับ นี่พระพุทธเจาทาน
สอนในหลักพุทธศาสนาคูกันไปอยางนี้ 
         พระพุทธเจาไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เผยแพรศาสนาสอนพทุธบริษัท มีพุทธสาวก
สาวิกามากขึ้นมาแลว ขนาดนั้นพระองคก็ไมไดถือสิทธิ์เสรีคนเดียว การบรหิารสงฆมอบใหสงฆ
เปนใหญไมใชพระพุทธองคบริหารคนเดียว นี่แสดงถึงเรื่องความเปนอิสระของสงฆ ไมใชของ
บุคคลคนเดียว แมในการทําสังฆกรรมบางอยางเชน พระรับกฐนิเขาเอามาถวายเปนของสงฆ แตวา
สงฆทํากฐินไมได ตองมอบใหองคใดองคหนึ่งเปนคนทํากฐิน กฐินจะสําเร็จไดก็เพราะสงฆ แตองค
เดียวเปนคนทํา สําเร็จไดเพราะสงฆอยางนี้ การบริหารประเทศที่เรียกวา เสรีประชาธิปไตย มีนายก



เปนหัวหนาก็ทํานองเดียวกันนี้ เราจะเห็นในทางสังคมนิยมในพุทธศาสนาไดเชน ของของสงฆที่มี
ญาติโยมเอามาถวายแลว พระสงฆจะตองแจกเฉลี่ยทั่วกันหมด นี่เรียกวาสังคมนิยมในทางพุทธ
ศาสนาอยางสมบูรณบรบิูรณแททุกประการ เหตุนั้นจึงวาพุทธศาสนามีทั้งเสรีประชาธิปไตยและ
สังคมนิยมพรอมๆ กัน เพราะอะไร คนเรามีทั้งกายและใจ กายนั้นพูดถึงเรื่องสังคมนิยมคือในดาน
วัตถุ สวนเสรีนั้นหมายถึงเรื่องจิตใจ พรอมกันไปกับวัตถุ คือวาจิตใจคิดไปโดยเสรีภาพทําอยูใน
ขอบเขตศีลธรรม แตเดี๋ยวนี้คนเราเขาใจผิดคิดวา เสรีภาพนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง สังคมนั้นเปนอีก
อยางหนึ่ง มันเลยกลายเปนเรื่องแตกแยกกันไป เปนเรื่องยุงกันใหญ ถาเขาใจโดยนัยนี้แลวไมมีเรื่อง
ยุงเลย 
          สังคมนิยมกับเสรีประชาธิปไตยถาแยกกันออกก็เหมือนกับคนเราตายแลว คือกายกับใจมัน
แยกออกจากกันไมได ผูบริหารประเทศชาติจะเปนลัทธิใดก็ตาม ถาหากไมเขาใจในเรื่องทั้งหลาย
เหลานี้แลวทําไมถูก ไมดีทั้งนั้น เสรีมันก็กลายเปนสังคมไมรูตัวเหมือนกัน สังคมมันกลายเปนเสรี
ไมรูตัว สังคมนิยมมันกลายเปนคอมมูนิสตไปถาทําไมถูก ถาทาํถูกมันไมเปนคอมมูนิสต สังคม
นิยมกับเสรีประชาธิปไตยอยูดวยกัน เปนไปดวยความสงบเรียบรอยสมบูรณบริบูรณ อันนี้พูดถึง
การบานการเมือง เมื่อพูดถึงดานธรรมคือตัวของเรานั้น ตัวของเราก็เหมือนกันกับประเทศชาติหนึ่ง
ที่เราเกิดขึ้นมา มีทั้งสังคมนิยม มีทั้งเสรีประชาธปิไตย สังคมนิยมคืออะไร ไดแกตัวของเรา รูปอันนี้
แหละจําเปนที่จะตองบํารุงดวยวัตถุ เมื่อบํารุงดวยวัตถุจําเปนตองแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนแกรูป 
เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย หรือยาสําหรับแกโรคแกไข ที่เรียกวาปจจัยชาติทั้งสี่หาทั้งสี่
ประการนี้มาบํารุงในทางที่ชอบในทางที่สุจริต ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่น รางกายของ
เราก็สมบูรณไมเปนทุกขและไมเดือดรอนแกคนอื่นดวย อันนี้เรียกวาสังคมนิยม ในประเทศนอยๆ 
คือตัวของเรา เสรีประชาธิปไตยคือ ไดแกใจ เราจะตองมีอิสระควบคุมใจของตนใหได อยาปลอยใจ
ของเราใหมัวเมาประมาทลืมตัว ใจถาหากควบคุมไมไดมันดึงเราไป ชักจงูไปในทางที่ผิดทุจริต
ตางๆ โดยไมรูตัว มันก็เลยเกินขอบเขตเปนเหตุใหตนและคนอื่นไดรับความทุกขและเดือดรอน นี่
เรียกวาบริหารไมเปน เสรีประชาธิปไตยบริหารประเทศนอยๆ นี้ไมถูก 
         พระพุทธเจาทานเทศนาไว ตัวของเราคือเปนเมืองอันหนึ่ง มีพระเจาแผนดินชื่อพระยาจิตราช 
เปนผูครอบครองเมืองคือตัวเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเรียกวาทวารทั้งหก คือประตูพระนครทั้ง
หก ถาหากรักษาไมดีพวกโจรและขาศึกมันเขามาทําลายไดแกเรารักษาทวารทั้งหกไมได ความชั่ว
มันรั่วไหลเขามาใหเราทําผิดทุจริตสิ่งที่ไมดีไมงาม ถาหากเรารักษาใหดี รอบคอบรอบดานดวย
อินทรียสังวร เมืองพระนครนั้นจึงจะอยูเย็นเปนสุข ทุกคนจงพากันรักษาพระนครอันนี้ แตละคนๆ 
รักษาพระนครของตนแลว อยูดวยกันก็เลยเปนสุขดวยกัน มีกีค่นๆ มีความสุขดวยกัน



ทั้งนั้น            พระพุทธเจาทานสอนใหยอลงอีกงายๆ ในการรกัษาพระนครอันนี้ ถึงจะมีตา มีหู มี
ลิ้น มีกาย กต็าม ถาหากสํารวมใจไมไดเสียแลว สวน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็สํารวมไมได ทานให
สํารวมใจอันเดียว เมื่อสํารวมใจไดแลว ตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนอันสํารวมไดเอง เพราะฉะนนัทาน
จึงสอนใหสํารวมใจ ทานบอกวาใจนั่นแหละเปนของไมมีตนไมมีตัว เปนของเที่ยวไปไกลคนเดียว
ได แตในผลที่สุดมันก็กลบัมานอนที่กายนี้ ผูจะระวังสํารวมใจจงอยาไดว่ิงตามจิต คอยสกัดจับเอา
ใจอยูที่กายนี้ คือคอยจับที่ทวารทั้งหก 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 
           ใหรูจัก มันคิดไปหาอะไร มันยึดอะไร มันสงไปหาอะไร ตั้งสติกําหนดใหรูจักตัวมัน ไปจับ
ตัวนั้นใหได สติควบคุมใจใหมันอยูในที่เดียว ถาหากวาจับใจไดอยางนี้แลว คําบริกรรมหรือไมมีคํา
บริกรรมก็จะมีประโยชนเทากัน คําบริกรรมเปนเพียงแตเครื่องลอใหใจเขามารวมเหมือนเอาเหยื่อ
ลอปลาใหมากินเบ็ดฉะนั้น เมื่อปลากินเบ็ดแลว เราไมตองการเหยื่ออีก ไดปลาแลวก็พอ 

 
สนทนาธรรมตอ 
๓.ผูถาม ในทางพุทธศาสนาไดพูดถึงเรื่องคนวิกลจริตอยางไรบาง 
 
ทานอาจารย ในทางพุทธศาสนาทานพูดถึงอยูบางวา ถาเปนกรรมพันธเกิดจากกรรมพันธเกิดจาก
กรรมแลวก็ไมมีทางแกได ถาเกิดจากสมาธิภาวนาเพราะอาจารยสอนผิดหนทาง ก็พอแกได แทจริง
การสอนภาวนาคือหัดสติใหสมบูรณ มิใชสอนใหวิกลจริต 

๑.ผูถาม ขอโอกาสกราบเรียนถามทานอาจารยวา เวลาที่จะเขาถึงจุดเอกัคตาจิต คือวาจิตมันวาง ตอน
นั้นมันไมมีอะไร เราก็ไมยึดถือหรือสงสายไปที่อ่ืน แตเรายังรูสึกตัววาเรากําลังนั่งภาวนา  

ทานอาจารย นั่นแหละที่พูดถึงเรื่องใจเดิม ใจของกลางแทมันอยูอันเดียวคือไมมีอารมณ หมายความ
วามันไมไดใชงาน มันไมสงสายไปที่อ่ืน มันรูอยูอันหนึ่งของมันตางหาก เราตองการเขาหาอันนั้น
แหละ เมื่อเราเขาหาอันนั้นเรื่องอื่นๆ มันก็วางหมดทอดธุระหมด ความเดือดรอนวุนวาย
กระสับกระสายทั้งหลายหายหมด เพราะเหตุเราเขาถึงตรงนั้น จิตอันนั้นใชอะไรไมได เปนแตไป



พักผอนเอาพลังไวตอสูกับอารมณตางๆ เทานั้น นี่จึงวาทําความเพียรภาวนาเพื่อใหเขาถึงความสุข
คือตรงนี้เอง  

๑.ผูถาม เราจะรูไดอยางไรวาการภาวนาของเราจะกาวหนาหรือไมอยางไรครับ 

ทานอาจารย  ดวยการหัดอยางนี้ ใหเขาถึงเอกัคตาจิตอยูบอย ๆจนชํานาญคลองแคลว นึกอยากจะเขา
เมื่อไรก็ได อันเปนเหตุใหระงับกิเลสทั้งหลาย มี นิวรณธรรม เปนตน ตอนั้นไปจะรูดวยตนเองวาเรา
เจริญกาวหนาหรือถอยหลัง เพราะกิเลสเหลานี้ไมมี ใครจะรูดีเทาตัวเอง 

๑.ผูถาม เราสงบอยางนี้เรามีความรูวาเรากําลังนั่งอยู มันไมเหมือนกันกับที่เรารูวาเราคิดอยูแตวาพูด
ไมถูก 

ทานอาจารย ใชธรรมดาใจมันตองมีผูรู หมายความวามันตองรูตัวของมันเอง ที่ไปรูนั่นรูนี่ มิใชมัน
รูตัวของมันเอง คือมันสงออกไปรูของภายนอก มันไปยึด อันนี้มันไมไปยึดภายนอก แตมันรูตัวของ
มันเอง นี่แสดงวาคุมใจไดแลว มันอยูในอํานาจของเราแลว หรือจะพูดใหเขาใจไดงายๆ วา จิตกับ
สติรวมเขามาอยูที่เดียว เรียกวาใจ จะพูดก็ไมถูก เพราะภาษาใจมันไมมี มีแตภาษาวาจา  

๑.ผูถาม การที่เราพิจารณาอะไรตางๆ นี้ นี่เปนเพราะใจมันคิดคนหรือวาเปนเพราะเราไปคิดมัน
ตางหาก 

ทานอาจารย ถาจะหมายเอาใจเปนเราแลว ใจที่วานี้ไมมีการพิจารณา ผูพิจารณานั้นเปนตัวจิต
ตางหาก จิตนี้ถาสติคุมอยูแลวจะพิจารณาอะไรก็เปนไปเพื่อความเรียบรอยเปนธรรม รวมเรียกวาจิต
ไปคิด ใจไมไดคิด 

๑.ผูถาม เวลาจิตมันเสียหลัก มันมีความรูสึกบอกไมถูก มันไมชัดเหมือนกอน พยายามตรวจดูวามัน
เสียหลักเพราะอะไร แตนี้เขาใจวาจากปติ มันทําใหสายอยางที่ทานอาจารยวา ทีนี้อยากจะระงับใน
การที่มันมัวเมาอยูกับปตินี้ ทําใหมันชัดอยางเดิมเราจะตองทําอยางไรคะ 

ทานอาจารย  คือทิ้งหมดคอยๆ จับตัวที่มันอยากใหชัด อยากใหระงับ หรืออยากใหอะไรตางๆ มัน
อยากเปนนั่นเปนนี้ใหได นอกนั้นทิง้หมดเสียกอน หรือผูที่วามัวเมาใครเปนคนไปมัวเมาอยู
ตรงไหน นี่วาถึงผูอยากแก ถาไมอยากแกแลวก็ทิง้ไวหัดใหชํานาญแลวมันหากจะแกของมันเอง 



๑.ผูถาม เราบางทีอยากทําแตสิ่งที่ดี เจตนาเรามุงไปในทางที่ดี แตวามันอาจจะผิดก็ไดเพราะไม
เขาใจในเจตนาของตน 

ทานอาจารย คือวาสิ่งที่เราทําอะไรลงไป นึกคิดอะไรเราเขาใจวาของเราดีทั้งนั้น เราจึงคอยคิดคอย
นึกคอยทํา ใครๆ ทําโดยมากมันเปนอยางนั้น เหตุนั้นจึงวาใหมีเครื่องวัด เครื่องวัดในทางพุทธ
ศาสนาทานใหวัดตรงที่วา คิดอันใดมันเปนประโยชนตนและคนอื่นเปนของดี ถาหากเปนเครื่อง
เบียดเบียนตนและคนอื่น ทําใหตนและคนอื่นเสียหาย อันนั้นเปนของไมดี นี่แหละเปนเครื่องมือวัด 

๑.ผูถาม ถาหากมีการตกน้ํา แตเรามีชูชีพ ถาเราเสียสละใหคนอื่นมันก็เปนการเบียดเบียนตน ถาหาก
เราชวยตัวเราเองมันก็จะเปนการเบียดเบียนคนอื่นไหม 

ทานอาจารย  นี่เปนกรณีพิเศษ เราไมไดทําใหเขาตกน้ํานี่ เขาตกก็เรื่องของเขา หากเราจะยอมสละ
ชีวิตเพื่อเขาแลว ก็เปนทานบารมีของเรา ไมไดเกี่ยวถึงเรื่องเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่น การ
เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันเกี่ยวถึงเรื่องตนเปนเหตุ จึงเรียกวาตนทําดี ทําชั่ว จึงเขาประเด็น
นี้ 

วันที่ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา 

 
           วันนี้จะอธิบายเรื่องของคนเราไมมีสาระตอวันวานนี้ ที่อธิบายวาไมมีสาระนั้นหมายถึงหา
ตัวตนไมได เปนแคสักแตวา ธาตุ เฉยๆ เกิดมาก็เอาธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลมมาเกิด ดับสลายไปก็ลงไป
เปนดิน น้ํา ไฟ ลม ไมเห็นไดอะไรและไมมีอะไรเหลืออยู ที่เกิดมาถือตนวาเราวาเขาเพียงแตสมมุติ
เรียกเอาเฉยๆ ไมมีสาระอะไรเลย เรียกธาตุสี่ สมมุติธาตุสี่ใหเปนโนนเปนนี่ แตแลวธาตุสี่มันหาได
เปนตามเรียกไม ธาตุสี่นี้มันชางแปรสภาพหลอกลวงใหคนเราเห็นเปนตางๆ ดีนัก เห็นเปนคนเปน
สัตวเห็นเปนหญิงเปนชาย เห็นเปนหนุมเปนแก เห็นเปนบาวเปนสาว เห็นเปนขาวเปนดํา เห็นเปน
ตางๆ เหลือที่จะพรรณนาใหสิ้นสุดลงได 
           นอกจากไมมีสาระแลว เกิดมายังเบียดเบียนสรรพสิ่งและสัตวตางๆอีกดวย เพราะมนุษยเกิด
มาแลวตองกินตองใชสิ่งตางๆ มากกวาสัตวเหลาอื่น เปนตนวา ชีวิตอันนี้ตองเนื่องดวยของภายนอก 
การกินตองกินเนื้อของผูอ่ืนเอามาแลกชีวิตของเราไว การใชเครือ่งนุงหมก็ตองเอาเปลือกไมใยไหม
แลเสนดาย เปนตน ที่อยูอาศัยตองใชไมมาทําเปนเรือนเปนรังอยู จะอยูโดดเดี่ยวเหมือนสัตวบาง



จําพวกไมได แมรางกายอันนี้เกิดพิการเจ็บไขไดปวยไมสบายตองอาศัยหยูกยามามาบําบัด ก็ไมพน
จากเบียดเบียนของอื่นและสัตวอ่ืนอีกนั่นแหละ ตกลงมนุษยคนเราเกิดมามี ดิน น้ํา ไฟ ลม ประสม
เปนกอนแลว ตองเปนอยูดวยการเบียดเบียนคนอื่นและวัตถุสิ่งอื่นจึงจะอยูได ถาหาไมแลวก็จะอยู
ไมไดเลยเด็ดขาด 
           ยังอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากธาตุสี่จะเบียดเบียนเขาเห็นอยูแลว สิ่งนั้นก็คือความเห็นแกตัว 
มักได อิจฉาริษยา เห็นคนอื่นดีกวาตนดิ้นรนอยูไมไดคิดปองรายทําลายใหเขาฉิบหายยอยยับไป 
การทําเชนนั้นคิดวาตนทําถูกแลวดีแลว แตแทที่จริงหากเปนการทําลายตนเอง ทําลายสุขภาพทั้ง
กายและใจ ใหเดือดรอนเปนทุกขอยูตลอดเวลา 
           มนุษยคนเราเกิดมาตั้งตนไวผิดคิดไมชอบแลว ยอมไดรับผลกรรมทาํใหเดือดรอนทั้งแกตน
และคนอื่นดวย ฉะนั้นจึงควรคิดใหชอบประกอบตนใหสมกับเกิดมาเปนหนี้สิน บุญคณุของดิน น้ํา 
ไฟ ลม อยาเอา ดิน น้ํา ไฟ ลม กอนนีไ้ปทิ้งใสของสกปรก คือไดมาแลวอยาไปทิ้งกองขยะดวยการ
ทําตัวเปนคนเลว ฆาสัตวเบียดเบียนคนอื่นไดชื่อวาทําลายตนเองและเบียดเบียนคนอื่นดวย เกิดมา
จะเปนคนมีคนจนก็ตองการมีชีวิตอยูดวยกันทั้งนั้น ไมตองการใหใครมาเบยีดเบียนตน ของที่มีอยู
เปนกรรมสทิธิ์ของตนใครก็ไมตองการใหใครมาลักขโมยเอาไปโดยเปนการขมเหงน้ําใจของกัน ไม
ชอบธรรมเลย ของเราของเขาก็เชนเดียวกัน บุตรภรรยาสามีซึ่งเปนที่รักสุดใจ ใครมีแลวไดชื่อวา
แกวดวงหนึ่ง ใครมาทําใหแตกราวหรือเศราหมองก็เหมือนกันกับมาทําหัวใจใหแตกราวหรือเศรา
หมองไป ฉันนั้น ของเขาของเราก็เชนเดียวกัน จึงไมควรทําตนใหเปนภัยแกสังคม และภัยแกตนเอง
ดวย ถึงศีลขอ ๔ ยิ่งเปนภัยแกโลกมาก การแกลงกลาวคําเท็จของไมจริงสิ่งที่ไรประโยชนยอมให
เกิดโทษอยางรายแรง ตกลงคนกลาวคําเท็จแลวโทษอยางอื่นที่เขาจะไมทํายอมไมมี สุราพาใหคน
ชั่วนับไมถวน คนดีๆ พอดื่มสุราเขาแลวชักใหมีอาการวิปริตแปลกๆ อยางนอยคนพูดไมเกงพอดื่ม
สุราเขาไปแลวชักจะพูดเกงหรือจนเลยขอบเขตไปอีกดวย  
           ของเลวๆ ดังที่อธบิายมานี้ ใครก็ยอมรูดีอยูแลว แตนิสัยสันดารคนเรามันชอบตามใจตัวเอง 
เห็นของเลวๆ เปนการโกเก คนจึงเปนเลวมากกวาเปนดี ฉะนั้นถาหากไมนึกถึงของดีมีคุณเสียแลว
จะยับยั้งใจของตนไมได คุณคือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ซึ่งเปนของมีอยูในตนนี้ ทําใหเราเกิดมาเปนคน มิได
สรางใหเรามาทําความชั่ว ตัวของเรา (คือจิตใจ) เขามาอาศัยอยูแลวบังคับใหธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม 
กระทําความชั่วตางๆ เรียกวาเกิดมาเพราะคุณทั้งพอแมผูใหกําเนิดและ ดิน น้ํา ไฟ ลม ผูเปนวัตถุ
ธาตุกอเกิดเปนตัวตนแลวมาทําความชั่วตางๆ นานา จึงไดชื่อวาไมรูจักคุณของผูมีคุณ เปนคน
เนรคุณ แลวโทษทั้งหลายเหลานั้น ถึงแมธาตุทั้งสี่ โดยมีการบงัคับกระทําลงไปแลว ธาตุทั้งสี่ดับ
สลายลงไปแลว ยอมเปนของจิตแตผูเดียว จิตทําจิตใหไดรับผลกรรมนั้นๆ ตอไป 



 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 

        หลักของธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดจะเกิดขึ้นไดก็จากความสงบ ถาไมมีความสงบแลวธรรมจะ
ไมชัด ถาหากจิตเราอบรมใหเขาถึงความสงบเสียกอน สิ่งที่เราสงสัยมาแตกอนก็ตามหรือที่เราจะคิด
ตอไปก็ตามจะชัดขึ้นมาในที่นั้น เหตุนั้นจึงหัดทําความสงบเสียกอน นี่หลกัฐานของธรรมจึงจะเกิด 
อยาพากันทิ้ง อบรมความสงบใหได 

ตอบปญหาธรรม 
 
๑.ผูถาม ขอกราบเรียนถามวา วิปสนานี่จะอยูในขั้นของอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิ 
 
ทานอาจารย อุปจาระเปนภูมิของวิปสนา อัปนามันพิจารณาอะไรไมได อุปจาระในที่นี้มีความสงบ
เขาไปในอารมณอันหนึ่ง วางอารมณภายนอก แลวมันไปมีอารมณอันหนึ่งของมันเฉพาะตางหาก 
ถามันเจือไปดวยอารมณภายนอกคือ ตามอายตนะทั้ง ๖ มีตาเปนตนธรรมดาๆนี้เอง แตมันเห็นได
ชัดเปนไตรลกัษณไปจึงเรียกวา วิปสสนา เขาถึงอัปนาไมมีอารมณเสียแลวมันก็ไมเปนวิปสนา คําวา
ชัดในที่นี้มันหมายความถึงวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นความเกิดดับของสังขารรางกายหรือสิ่ง
สารพัดทั้งปวงหมด จิตอันนั้นจึงคอยปลอยวางและเกิดความสลดสังเวชขึ้นภายใน เมื่อเห็นชัดอยาง
นึ้นั้นจึงเรียกวิปสนา ภูมิของวิปสนานั้นมีลักษณะอาการอยางที่วานี้ละ คือพิจารณาในตัวของเราให
เห็นเปนธาตุเปนขันธเปนอายตนะใหเห็นเปนไตรลักษณ นี้เปนภูมิที่ตั้งของวิปสนา เราจะตอง
พิจารณาอยางนี้ละ เมื่ออยูในภูมิของวิปสนาแลว เมื่อวิปสนาจะเกิดก็เกิดขึ้นเอง เราแตงเอาไมได ถา
แตงก็ไมเปนวิปสนา เหมือนลูกไมบํารุงตนดีแลว ลูกเกิดเองสุกเองฉะนั้น 
 
๑.ผูถาม พยายามระงับอารมณภายนอก ไมใหคิดอะไรสักอยางเดียว ใหอยูกบัความสงบนั้น พอเรา
จะคิดอะไรขึ้นมา สภาพความสงบมันก็หายไป 
 
ทานอาจารย มันก็อยางนี้ละซี คือเรารักษาความสงบใหมันมั่นคง เมื่อเรารักษาความสงบเราทิ้ง
อารมณตางๆ อยาใหอารมณเขามาแทรกในขณะนั้น เมื่อจิตมันสงบแลวมันจึงคอยเห็นชัดขึ้นมาตรง
นั้น สิ่งที่เราเห็นชัดที่เรียกวาวิปสนา พระไตรลักษณญาณมันเห็นชัดตรงนั้น ไมใชเราออกไป



พิจารณา มันชัดอยูในนั้น มันปรากฏอยูในนั้น ถาตามไปพิจารณาเปนเรื่องออกไปขางนอก มันเปน
เรื่องแตงปรุงทั้งนั้น 
 
๑.ผูถาม พยายามรักษาความสงบอันนี้มานานแลว เวลาพยายามรักษาความสงบคลายๆกับมันหลับ
ไป ตอมาจึงรูตัววาเราหลับไป ไมมีความกาวหนาเลย มันอยูเฉยๆ 
 
ทานอาจารย ใหอยูนั้นละ ใหรักษาอันนั้นเสียกอน ไมใชของงายๆ คือใหมันชํานาญ วาเราจะรักษา
ความสงบอยางนี้ ไดดวยวิธีใดที่จะใหมั่นคงอยูอยางนี้ มีอุบายแยบคายพริบไหวในตัวใหเขาถึง
ความสงบอยางนี้ไดเสมอๆ คือ ชําระอารมณที่มันสอดแทรกมาภายนอก ใหอยูกับอันนี้เสียกอน 
อยาเพิ่งสุกเร็วนัก มันจะรวงกอนสุก มันจะไมหวาน มันไมแนเหมือนกันเวลาพิจารณาไป ๆ 
บางครั้งบางคราวมันชัดแลวรวมวูบลงไป หายสงสัยหมด เปนไดเหมือนกันนิสัยไมเหมือนกัน
หรอก ดีที่สุดคือรักษาวิธีลูกไมอยาใหมันรวงถามันไมรวงมันจะตองสุกและหวาน 

วันที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา  

 
          ทุกศาสนาทุกลัทธินิกายสอนใหคนทําดี ไมใชสอนใหคนถือเฉยๆ สอนใหรูจักคุณงามความดี 
ละชั่ว ทําด ีเหตุนั้นเราถือศาสนาใดลัทธิใดจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามศาสนานั้นลัทธินั้นๆ โดยเฉพาะ
ทางศาสนาพุทธ เมืองสิงคโปรนี้มีพระมาสอนใหรูจักพุทธศาสนาหรือวัดวาก็มีนอย ผูนับถือพุทธ
ศาสนาไมมีโอกาสไปวัดไปวา เราอยูที่บานจงใหพากันมีวัดภายในคือที่ตัวของเรา ที่บานของเรา
ทุกๆ คน วัดคือสถานที่ที่เราจะตองบําเพ็ญคุณงามความดี ที่เรียกวาวัด เชน วัดในทางพุทธศาสนา มี
กุฏิพระทานอยู มีโบสถ มีวิหาร สําหรับทําสังฆกรรมหรือศาสนพิธีตางๆ หรือเปนสถานที่บําเพ็ญ
บุญกุศลของศาสนิกชนทั่วไป รวมความแลววา วัดคือสถานที่ที่จะตองบําเพ็ญคุณงามความดี เมื่อไป
สถานที่นั้นแลวทุกคนจะตองพากันทําคุณงามความดี ดวยการทํางาน ดวยการรักษาศีล ดวยการไหว
พระสวดมนต ดวยการเจริญภาวนาสมาธิ เปนตน   วัดอยางที่วานี้แหละ ถาไมประกอบคุณงาม
ความดี ไมประพฤติดีในสถานที่เชนนั้น ถึงแมจะมีพระอยูก็ตาม หรือสรางเปนวัดใหญโตรโหฐานก็
ชาง วัดที่ไมมีคนปฏิบัติประพฤติดีประพฤติชอบ วัดนั้นเรียกวาวัดราง เปนที่รังเกียจและเปนที่
เกลียดกลัวของคนทั่วๆ ไป ดังเขากลาวกันวา วัดรางมีเปรต ก็หมายความวาไมมีของดีในที่นั้น
นั่นเอง 



          วัดของฆราวาสก็ใหมีเหมือนกันกับของพระสงฆ วัดของชาวบานก็คือวา มีบานมีเรือนรูจัก
รักษาทําความสะอาด นี่เปนวัดอันหนึ่ง รูจักรักษากิจวัตร คือวาทํางานประกอบอาชีพใหถูกตองตาม
กาลเวลา อันนี้ก็จัดเปนวัตรอันหนึ่ง วัตรอีกอยางหนึ่งก็คือวารูจักปรองดองสามัคคีในครอบครัว ถา
แตกราวไมปรองดองกัน ก็ชื่อวาวัดรางเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเปนฆราวาสก็จงใหมีวัตร เนื่องจาก
เรามีวัดอยูที่บานของเราอยูแลว เราจึงไดไปอบรมนําเอาวัตรของพระมาไวที่บานของตน ดวยการ
ทําทาน เรียกวา ทานวัตร ดวยการรักษาศีล เรียกวาศีลวัตร ดวยการภาวนา เรียกวา ภาวนาวัตร เอามา
ไวที่บานของเรา เมื่อทุกคนมีวัตรอยูที่บานของตนอยางนี้แลวก็เรียกวา เราเปนผูมีวัดอันสมบูรณ 
เรื่องนี้แทที่จริงคนชาวพมาเขามีวัดที่ดีงามมาก ที่บานของเขาจําเปนจะตองมีเครื่องสักการะบูชา คือ
มีพระพุทธรูปและมีดอกไมบูชาทุกๆ วัน เชา เย็น กอนจะออกไปทํางานหรือกิจใด ๆ ไหวพระสวด
มนตแลวทําความสงบไมใหขาดเปนนิจ วัดของชาวพมาเขาดีมาก  
          ที่วานี้แหละคือ ทานวัตร ศีลวัตร ภาวนาวัตร ทั้งสามประการนี้ โดยเฉพาะสิงคโปรไมเห็น
พระออกบิณฑบาตรเลย ก็ยากที่จะไดทําทานวัตร เพราะฉะนั้นที่ยังเหลือ ศีลวัตร ภาวนาวัตร ก็จงพา
กันรักษาวัตรทั้งสองนี้ใหสมบูรณ ศีลในที่นี้เราไมจําเปนที่จะตองไปวัด ไปสมาทานกับพระก็ได 
เรารูจักของดเวนรูจักโทษนั้นๆ คือโทษหาประการเรียกวาศีลหา โทษแปดประการเรียกวาศีลแปด 
ขอใหเขาใจงดเวนจากโทษเรียกวาศีล จิตเราตั้งเจตนางดเวนจากโทษนั้นๆ จึงจะเปนศีล ไมใชเราอยู
เฉยๆ เราจะเปนศีลเลย เราอยูเฉยๆ ไมไดทําอะไรเลยเรียกวาเปนศีลไมได เราไมไดทํา เราตั้งเจตนา
วาเราไมทําความชั่วหรือบาปนั้นๆ ขอ ๑ ถึง ๕ เราไมไดทําเรายินดีพอใจ อยางนี้จึงจะเปนศีล ศลี
เปนเครื่องวัดความดีของคนดังกลาวแลว คนเราหากไมมีศีลเสียเลยก็ไมผิดอะไรกับสัตวทั่วๆ ไป 
คือบรรดาสัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็มีการหาเลี้ยงชีพตามประเภทของตนๆ มนุษยของเราก็เชนนั้น
เหมือนกัน ก็ไมเห็นผิดแปลกอะไรกนัเลย ศีลจึงเปนเครื่องวัดความดีของคน ผูที่มีศีลเรียกวามนุษย
อันสมบูรณ ผูไมมีศีลทานเปรียบอุปมามนุษยเหมือนกับสัตวธรรมดา ถามีศีลเรียกวามนุษยแท หรือ
หากมีธรรม คือ หิริ โอตตัปปะ เปนเครื่องอยูไดอีกเรียกวามนุษยเหมือนกันกับเทวดา ยังไมทันไป
เกิดชั้นฟาสวรรค แตหากวาเปนมนุษยเทวดาอยูในโลกอันนี ้เหตุนั้นคนเราเกิดมา ที่ไดสมบัติคือ
มนุษยสมบูรณอยางนี้แลวควรที่จะรักษามนุษยสมบัติอยาใหเสื่อม อยาใหถอยหลังลงไปเปนมนุษย
เหมือนกันกับสัตว จึงไดชื่อวาเรารูจักรักษาตัวของเรา รักษาคุณธรรมของเราคือมนุษยสมบัติไวแลว
เจริญมนุษยสมบัตินี้ใหยิ่งขึ้น จนมี หิริ โอตตัปปะ จึงจะเปนมนุษยเทวบุตรตอไป 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนําดวย 



 
          โรคคือความไมสบายในกาย ความเจ็บความปวยไมสบายเรียกวาโรคเกิดขึ้นจากกาย โรค
เกิดขึ้นจากใจไมปกติ เกิดความหวั่นไหว เกิดความโลภความโกรธ เกิดความเกลียดความรักความ
ชัง เรียกวาโรคของใจ โรคของใจนี่แหละพระพุทธเจาสอนใหพากันรักษาดวยยาธรรมโอสถ ปฐม
พยาบาลขั้นแรกคือปลอยทิ้งเสียอยาใหเปนอารมณ อยาคิดถึงเรื่องนั้นทําใหใจสงบ นิ่งอยูในที่เดียว 
หากมันไมอยูก็ใหนึกเอาพุทโธมาไวเปนอารมณ นี่เรียกวาปฐมพยาบาล 

 
( นั่งภาวนาประมาณ ๓๐ นาที )  

 
สนทนาธรรม 

๓.ผูถาม ผมเปนหมอ บางทีเห็นวาคนไขบางคนตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวหมอ ยิ่งเปนหมอที่
มีชื่อเสียงแลวก็ยิ่งเปนกําลังใจแกคนไขไดดียิ่งขึ้น อยากจะกราบเรียนถามทานอาจารยวา เหตุที่เปน
เชนนี้จะเปนเพราะพลังอํานาจในความเชื่อมั่นนี้ชวยใหคนไขหายจากการเจ็บไขเชนกันใชไหมครับ 

ทานอาจารย เปนไดที่จะทําใหหายปวยจากโรคได ไมใชตลอดไปเปนบางกรณีที่เปนโรคเล็กๆ 
นอยๆ ก็อาจพอบรรเทาได บางทีโรคติดตอหรือโรคเรื้อรังก็ไมอาจจะหายได หมอก็เปนคนดีมี
เมตตาหรือน้ําใสใจจริงกับคนไข คนไขก็เลื่อมใสกับหมอ ทั้งสองพลังรวมกันเขาก็เลยทําใหทําให
คนไขนั้นหายคือมันวางความเจ็บปวยนั้นไปอยูกับความดีอันนั้น การปลอยวางนั้นแหละมันเปน
พลังเหมือนกันกับเราหัดภาวนาทําสมาธิ จะเจ็บจะเมื่อยก็ตาม ถาหากจิตมันยอมสละไปอยูในจุด
เดียว จิตมันสงบได มันก็หายเจ็บเมื่อยไปไดเหมือนกัน 

๓.ผูถาม ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา บางทีมีคนรักษาคนไขที่เปนโรคมะเร็ง โดยที่เขาตัดเอา
เนื้อที่เปนมะเร็งของคนไขออกแลวเอาเนื้อที่ดีใสเขาไปแทน หลังจากนั้นคนไขก็หายจากโรคนี้ 
เวลาไปใหนายแพทยตรวจอีกก็ไมพบมะเร็ง และเวลาที่เขาผาตัดเอาเนื้อของคนไขออกนั้น เขาก็ใช
มีดธรรมดาไมคอยสะอาดและไมมีการเย็บแผลใหคนไขอีกดวย แตเวลาที่เขากําลังทําอยูนั้นเขา
จะตองทําใจใหสงบ แลวคลายกับวิญญาณของหมอเยอรมันมาเขารางเขา แลวชวยเขาในการรักษา
อีกดวย โดยที่เขาเองก็ไมรูสึกตัวเลย เหตุใดจึงเปนเชนนี้  



ทานอาจารย  เรื่องพรรคนี้มันตองหลายลานคนกวาที่จะเปนไดสักคนหนึ่ง เรื่องมหัศจรรย คนพิเศษ 
มันเปนของนอกเหนือจากเหตุผล เราเพียงแคไดยินแลวนําเลาสูกันฟงอยางนั้นแหละแตใครจะทํา
ได ที่ทําไดก็คือเรียนแพทยเรียนหมอและทํากันอยูนี้แหละ เรื่องหมอเยอรมันที่เลามานั้นมันลวงเลย
มาแลวหลายรอยป แลวก็ไมมีใครทําไดอยางเขาเสียดวย นานๆ จึงจะโผลขึ้นมาสักคนหนึ่ง เปนคน
นอกเหนือจากเหตุผลเอาอะไรมาพิสูจนไมได ขอใหปลอยไปตามเรื่องเสียดีกวา เอามาคิดก็ไมได
อะไรเสียเวลาเปลา คิดสิ่งที่จะเปนไปไดนี้ พระพุทธเจาสอนวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง 
เพราะคนเราตั้งแตเกิดมาก็มีโรคประจําอยูแลว เซลลทุกตัวเกิดจาก ดิน น้ํา ไฟ ลม ซึ่งเปนวัตถุธาตุ 
วัตถุธาตุนั้นแลเปนที่ตั้งเปนบอเกิดของโรคนานาชนิด นอกจากโรคจากเซลลแลวโรคอันหนึ่งซึ่ง
หมอแผนปจจุบันคนไมพบก็คือ โลภ โกรธ หลง มีหมอคือพระพุทธเจาองคเดียว คนพบและรักษา
ใหหายข้ันเด็ดขาด และวิชานั้นยังสอนกันมาตราบเทาทุกวันนี้ เอาไหมจะสอนให ปฐมพยาบาลที
แรกตองหัดนั่งกําหนดจิตใหรูเรื่องของจิตกอน เพราะจิตเปนที่เกิดของโรคนานาชนิด ถาไมรูเรื่อง
ของจิตโรคเกิดขึ้นก็ไมรู และไมทราบจะรักษากันที่ไหน จงตั้งสติกําหนดใหรูจักจิตของตนวา คิดดี 
คิดราย หยาบและละเอียดอยางไร ใหเห็นจิตของตนอยูทุกขณะ การรูตัวอยูอยางนี้เปนความรูที่ดีมี
ประโยชนดกีวาไปรูเรื่องคนอื่นสิ่งอื่น นี่พระพุทธเจาสอนปฐมพยาบาล โรคมีอยูแลวทุกคนแตไม
รูจักรักษาและไมเขาใจวาตนเปนโรค จนโรคกําเริบเต็มที่แลวจึงรูจักวาตนมีโรค หมดหนทางที่จะ
รักษาใหหายแลว 

๓.ผูถาม ตามตําราแพทยเขาบอกวา เซลลตางๆ ทํางานรับรูสัมผัสตาง ๆเชนเรารับในการเห็นรูป
เปนตน ในพุทธศาสนาเรื่องนี้มีความเห็นอยางไร 

ทานอาจารย  เรื่องนี้ถายอมรับกันวา คนตายแลวถายังมีกิเลสอยูเกิดอีก จึงจะอธิบาย 

๓.ผูถาม ยอมรับวาคนตายแลวถายังมีกิเลสอยูเกิดอีก 

ทานอาจารย เซลลเปนวัตถุธาตุชนิดหนึ่งสําหรับรับรู ทํางานอยูกับจิต คือผูรู ถาหากเซลลทํางาน
ไมไดแลว เชนเซลลสวนใดสวนหนึ่งวิกาลเสียไมทํางานแตจิตนั้นยังทํางานอยู เชนตาเสียขางหนึ่ง
ไมทํางาน แตจิตนั้นยังมีความรูสึกอยูวาตานั้นยังมีอยู ดังนี้เปนตน เมื่อเซลลทั้งหลายพิการไป
หมดแลว (คือตาย) จิตนั้นยังไปยึดเอาขันธ ๕ วาเปนของกูๆ อยู ยอมไปเกิดในขันธ ๕ อีกตอไป ถา
ยึดขันธ ๔ ไปเกิดในขันธ ๔ (แทที่จริงคือขันธ ๕ แตรูปละเอียด) ยึดขันธหนึ่งก็ไปเกิดขันธหนึ่ง คือ
มีแตรูป ( คือจิตมันก็มีอยูไมรูตัวแลวปลอยวางรูปไมได ) ไมทํางานแตจิตนั้นยังทํางานอยู เชนตา



เสียขางหนึ่งไมทํางานแตจิตนั้นยังมีความรูสึกอยูวาตานั้นยังมีอยู ดังนี้เปนตน เมื่อเซลลทั้งหลาย
พิการไปหมดแลว (คือตาย) จิตนั้นยังไปยึดเอาขันธ ๕ วาเปนของกู ๆ อยู ยอมไปเกิดในขันธ ๕ อีก
ตอไป ถายึดขันธ ๔ ไปเกิดในขันธ ๔ (แทที่จริงคือขันธ ๕ แตรูปละเอียด) ยึดขันธหนึ่งก็ไปเกิดใน
ขันธหนึ่ง คือมีแตรูป (คือจิตก็มีอยูไมรูตัวแลวปลอยวางรูปไมได) 
          อนึ่ง คนที่ตายแลวยอมสละทิ้งเซลลนี้ทั้งหมด แตจิตนั้นยังไปยึดขันธ ๕ จึงไปเกิดในขันธ ๕ 
แลวก็ไดเซลลใหมขึ้นมาอีก ขันธ ๕ ก็ดีเซลลใหมก็ดียอมทํางานในหนาที่เดิมตอไป เพราะจิตไปยึด
ในขันธ ๕ จึงไดขันธ ๕ มิใชเซลลไปยึด เซลลเปนแตเกิดแลวก็ดับไป จิตผูรูถาหากรูเทาตามเปน
จริงวา เซลลเปนผูรับรู จิตเปนผูรูดีรูชั่ว หยาบละเอียด บาปบุญคุณและโทษ สติควบคุมจิตใหอยูใน
อํานาจของตนได ไมปลอยไปตามอํานาจของกิเลส เซลลและจิตทํางานรวมกันอยางนี้ เมื่อแยกออก
จากกันแลวก็จะเห็นเปนคนละอันกัน เซลลไมไดไปตกนรกขึ้นสวรรค จิตเทานั้นเปนผูไป เซลลทาง
ศาสนาทานเรียกวา ปสาทะ เปนวัตถุธาตุชนิดหนึ่งสําหรับรับรู เปน ปสาทรูป ทํางานรวมกันอยางนี้
จึงเปนไปโดยเรียบรอย ถาเซลลวิกลสวนใดสวนหนึ่งสามารถรักษาดวยยาได แตถาจิตวิกลรักษา
ดวยยาไมหาย ตองรักษาดวยธรรมโอสถ เมื่อรักษาดวยธรรมะสวนใจหายแลว สวนเซลลก็พลอย
หายไปดวย เซลลนี้ในทางพุทธศาสนาสอนวา ปสาทะ เปนวัตถุธาตุชนิดหนึ่งสําหรับรับรู จิตเปน
นามธรรมสําหรับทํางานรวมกันกับปสาทะก็ได สําหรับควบคุมจิตไมใหสงสายก็ได เมื่อแยกออก
จากกันแลวเซลลยอมไมมีความหมายอะไรเลย จิตสามารถไปเกิดไดอีกหรือไปตกนรกหรือไปขึ้น
สวรรคก็ได 

 


