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วันที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา  

แสดงธรรมเทศนา ที่ วิหารอาโลกิเตศวร จารกาตา 

  

          อาตมาเขามาในประเทศอินโดนีเซียแลว มีความรูสึกวาชาวอินโดนีเซียสนใจในพุทธศาสนา
มาก เมื่อกอนอินโดนีเซียปกปดดวยเมฆหมอก คือการเมือง จึงไมปรากฏวา ชาวอินโดนีเซียนับถือ
พุทธศาสนา เมื่อเมฆหมอกนั้นคอยหายไป จึงปรากฏวา ชาวอินโดนีเซียยังนับถือพุทธศาสนาอยู
ประมาณ ๑๐ กวาลานคนในจํานวนพลเมือง ๑๓ ลานคนทั้งๆ ที่พระเจาพระสงฆก็ไมมีเลย แตยังคง
รักษาความเปนพุทธมามกะไวได ในทามกลางของศาสนาคริสเตียน อิสลาม และฮินดู จึงนาชมเชย
อยางยิ่ง 
            ในประวัติศาสตรก็ไดกลาวไววา อินโดนีเซียในสมัยโนนไดเปนคูแขงกันในเรื่องถือ
พระพุทธศาสนากับประเทศไทย แตก็ไมทราบวาไทยไดพุทธศาสนามากอนอินโดนีเซีย หรือ
อินโดนีเซียไดพุทธศาสนามากอนไทย ในประวัติศาสตรสองเลมแยงกันอยู นี้เปนคนอื่นเขียน
ตางหาก มิใชชาวอินโดนีเซียเขียน ตําราเขาเผาทิ้งหมดหรือไมเชนนั้นชาวฮอลันดามาปกครองอยู 
๓๐๐ กวาป เขาเก็บไปเกลี้ยง ยังเหลือแตซากโบราณวัตถุแตก็เปนแบบฮินดูผสมพุทธ เมืองยอรคยา 
ภาคกลางของเกาะชวาเต็มไปดวยโบราณวัตถุ ที่ใหญที่สุดในโลกคือ บุโรบโุด ( หรือบรมพุทโธ ) 
           ถึงอยางไรก็ดี อินโดนีเซียเวลานี้กําลังฟนฟูพุทธศาสนา พากันตั้งพุทธสมาคมขึ้นหลายแหง 
รัฐบาลก็สนับสนุนเปนอยางดี ตั้งพระหรือหัวหนาศาสนานั้นๆ เปนผูแทนเขาประชุม ดานวัตถุก็
สรางปูชนียสถานที่ทํากิจในศาสนานั้นๆ คลายๆ กันกับเมืองโบราณของไทยไวในที่แหงเดียว เปน
ตนวา คริสตก็ตั้งหอสวดมนตไว อิสลามก็ตั้งสุเหราไว พุทธก็สรางที่สําหรับทํากิจของสงฆไว ใครมี
ธุระในศาสนาใดจะทํากิจในศาสนาของตนก็ทําไดไมหาม ถูกตองตามประสงคที่พระพุทธองคสอน
ไว คนทําดีไมไดหาม หามแตคนทําชั่วเบียดเบียนซึ่งกันแลกัน นั้นหาม 
          พุทธศาสนาสอนใหเปนคนใจกวาง ถึงตนเองไมสามารถจะแสดงออกมาภายนอกดวยเหตุ
สิ่งแวดลอม หรือยังไมพรอม แตในใจก็นึกคิดอยูเสมอวา มนุษยสัตวทั้งหลายทุกตัวตน จงไดรับ



ความสุขๆ เถิด จงอยามีเวรภัยแกกันเลย จงรักษาตนใหพนจากทุกขทั้งปวงเทอญ พุทธศาสนายอม
รวบยอดเอาทุกๆ ศาสนาและวิทยาศาสตรทุกแขนงเขามาไวในอุดมการแหงพุทธศาสนาแหงเดียว 
เพราะพุทธศาสนาที่เกิดและดับอยูที่ใจ ถึงวัตถุที่ไมมีใจ ( หมายถึงวิชาทางวิทยาศาสตร ) ผูไป
พิสูจนก็คือเอาใจนั้นเองไปพิสูจน ศาสนาอื่นและลัทธิอ่ืนถึงแมจะสอนถึงใจก็ไปยึดเอาเพียงแตใจ
นั้นเองวาเปนสาระ สวนศาสนาพุทธสอนนอกเหนือออกไปกวานั้นอีกวา ถาใจเปนของมีสาระแลว 
ใจก็ตองเปนอัตตายอมพนจากทุกขไมได 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาค่ํา  
แสดงธรรมเทศนา ที่บานคุณสุทธิพร กรรณสูตร จารกาตา  

 
          วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องศาสนามีทั้ง เปลือก และกระพี้ และแกน อยูดวยกัน ผูนับถอืศาสนาตาง
แสวงหาสาระในศาสนาไมเหมือนกัน บางคนพอเห็นเปลือกก็พอใจยินดีเทานี้ก็พอแลว บางคนยัง
ไมพอใจคิดวาตองมีกระพี้และดีกวาเปลือกแน พอเขาไปถึงกระพี้ก็พอใจแลวติดอยูเพียงแคนั้น บาง
คนหาติดอยูเพียงแคนั้นไม ธรรมดาไมตองมีแกนเปนที่ประสงคของคนทั้งหลาย เพราะแกนเปน
ของทนนานแลมีประสิทธิภาพดีกวาอ่ืนหมด พอเขาถึงแกนตามประสงคก็พอใจยินดีอยางยิ่ง แลติด
อยูที่แกนนั้น พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา เขาเหลานั้นยอมไมพนจากทุกขไปได 
          อะไรเปนเปลือกของพุทธศาสนา ศาสนพิธีตางๆ เปนตนวา สังฆทาน ตางๆ พิธีเพื่อปลุกเสก
พระพุทธรูปเพื่อใหศักดิ์สิทธิ์หรือขลัง ( เครื่องรางของขลังตางๆ ไมเกี่ยว เปนของภายนอกศาสนา ) 
วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา เปนตน แลศีล ๕ ศีล ๘ ศลี ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็จัดเขาจําพวกเปลือก
เหมือนกัน แตถาผูมีใจศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ตั้งใจทําดวยความนอบนอมระลึกเอาพระคุณเปนอารมณ
จริงๆ จนกระทั่งจิตแนวแนเปนเอกัคตารมณก็เขาถึงกระพี้ไดเหมือนกัน แตถาพอใจเพียงแคนั้น
เขาใจวา นี้กด็ีแลวก็เลยติดอยูในเปลือก 
          บางคนหาไดพอใจอยูเพียงแคนั้นไม ศาสนายังมีความดีที่ละเอียดเขาไปกวานั้นอีก ตามคิดคน
เขาไปถึงวาใหรักษาศีลและทําพิธีตางๆ นี้เพื่อประโยชนอันใด ก็เขาใจวา เพื่อประโยชนความสุข
ของใจเพื่อปองกันภัยพิบัติของชีวิต ( คือความทุกข ) เมื่อใจเชื่อมั่นแนวแนไมหว่ันไหวจนเปน
เอกัคตารมณแลว ยอมมีพลังเต็มที่สามารถไดรับความสุขได แมแตพิธีปลุกเสกซึ่งเปนของไมใชทาง
ศาสนา ก็สามารถขลังอยูยงคงกระพันได บางกรณี ใจจึงนับวาเปนกระพี้ของพระพุทธศาสนา คน
ไมมีใจคือคนตาย ยอมรักษาศาสนาไวไมไดบางคนเขาถึงใจแลวก็ยินดีอยูเพียงแคนั้น ทุกสิ่งทุก
อยางสําเร็จแลวดวยใจ 



          บางคนยังคิดตอไปอีกวา ใจเปนของไมแนนอนคลอนแคลน เดี๋ยวคิดไปโนนไปนี่ ไมนิ่งอยู
กับที่ได ใจเปนอนัตตาหาไดมีสาระอะไรไม คิดอยากโกรธเกลียดใครก็ได แลวนําความเดือดรอน
มาใหแกตัวเอง ใจเกลียด ใจโกรธ ใจเปนโทษทุกขทรมานดวยตนเอง จึงเห็นวาใจนี้ไมมีสาระ แลว
ไมเขาไปยึดเอาใจมาเปนของตัว ปลอยวางใจเสียเห็นใจสักแตวาผูนึกคิดทําความรูเทาแลวอยู เมื่อ
อายตนะ ผัสสะ ยังมีอยูจําเปนจะตองรูตองเห็น แตไมเขาไปทําความเศราหมองใหใจ เมื่ออายตนะนี้
ดับไปแลว ผัสสะยอมไมปรากฏ ยอมดับไปดวยกัน อันนี้เปนแกนของพระพุทธศาสนา 
          ตนไมตองอาศัย เปลือก กระพี้ และแกน เปนเครื่องสนับสนุนอุดหนุนซึ่งกันแลกัน ตนไมนั้น
จึงจะถาวรมั่นคงเจริญงอกงามได ถามีแตแกนเขาเรียกวา ตนไมตาย ถามีแตกระพี้และเปลือก ตนไม
นั้นก็จะไมคงทนก็ตองลมไป ถามีแตเปลือกแลวยิ่งลมงายตายเร็วที่สุดเชนตนมะละกอ เปนตน 
          พุทธศาสนาก็เชนนั้นเหมือนกัน ที่เจริญมาไดถึง ๒๕๒๐ ปก็เพราะพุทธศาสนาสมบูรณดวย
เปลือก กระพี้ และแกน ดังอธิบายมาแลว 

วันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๑๙ เวลาเชา หลังจังหัน 
แสดงธรรมเทศนา ที่บานเอกอัครราชฑูต  

 
         การเดินทางมาอินโดนิเซียครั้งนี้ นับวาเปนโชคดีของอาตมาและชาวอินโดนีเซียดวย เปน
เวลานานทีเดียวจึงจะไดมา และตอไปก็ไมทราบวาจะไดมาอีกหรือไม เพราะความคร่ําคราชราของ
ผูมาทั้งชาวอินโดนีเซียโอกาสจะไดพบเห็นเชนนี้ก็หาไดยาก พอดีกับฑูตทหารบก พ.อ.พงศ 
สุรพัฒน แลทานเอกอัครราชทูต คุณเถลิงไทย ชาติประเสริฐ ปรารภจะทําบุญขึ้นปใหมอยูแลว คณะ
ของอาตมาเดินทางมาโดยมิไดทราบขาวเลย แตมาเจอกับเจตนารมณของทานทั้งสองพอดี ฉะนั้นจึง
เปนโชคดีแลเปนศิริมงคลมหากุศลอันล้ําเลิศอยางหนึ่ง 
         การทําบุญขึ้นปใหมของชาวพุทธพวกเราตามประเพณีนั้น พอถึงวันที่ ๑ เดือนมกราคม ตอง
พากันตักบาตรทําบุญประจําทุกป ความจริงการทําบุญพระพุทธเจาทานไมไดหาม การทําบุญคือ
การทําความดีใหอ่ิมอกอิ่มใจ ทําใจของเราดวยความราเริงบันเทิงดวยความดีอยูเปนนิจ ฉะนั้นจึงไม
ตองเลือกวาจะเปนเดือนไหนก็ทําไดทั้งนั้น มิใชวันที่ ๑ มกราคมของทุกปจึงจะเปนบุญ ประเพณีก็
ไวตามประเพณี แตจิตใจของเราอยาไปถือ ถามิฉะนั้นจะขาดบุญกุศลอันตนจะพึงได ขึ้นปใหมวันที่ 
๑ มกราคม ของทุกปก็เปนวันครบรอบอายุของเรา รอบสั้นเขาไปกวานั้นอีก คืออาทิตยหนึ่ง
ครบรอบหนึ่งก็ควรทําบุญ หรือยิ่งสัน้เขาไปอีกวันหนึ่ง ๆ รุงเชาเกิดมาเราไมตาย เปนคนอยูควรจะดี
ใจยินดีกับการที่เรายังเปนคนอยู แลวทําบุญตักบาตรเสีย ทําอยางนี้ก็จะเปนมงคลอยางยิ่ง ทาน



เอกอัครราชทูตมาอยูอินโดนีเซียหาพระยาก คิดจะทําบุญแตละทีก็ไมมีพระ ลําบากใจมาก คราวนี้
คิดจะทําบุญก็พอดีบังเอิญมีคณะของอาตมาเหมือนกับรับนิมนตไวแตนานแลว จึงไดทําบุญตาม
ปรารถนา ถาหากคุณหญิงอยูดวยยิ่งจะไดความปลาบปลื้มปติมาก เทานี้ก็พอแกความตองการแลว 
นี้เปนการทําบุญขึ้นปใหมทุกคนควรเขาใจอยางนี้ 
         ยังอีกทําบุญอายุตามธรรมเนียมของคนไทย เมื่ออายุครบรอบ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ จะมีการทําบุญ
ฉลองอายุครั้งหนึ่ง แสดงวาเรามีอายุยืนนานมาถึงขนาดนี้ยังไมตาย ก็ฉลองอายุครั้งหนึ่ง ขอเท็จจริง
แลวเราตายอยูทุกวัน ตายจากสภาพหนึ่งเปนอีกสภาพหนึ่ง ตายแตยังอยูในครรภมารดาจนกระทั่ง
คลอดออกมาเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว จนแกจนทุกวันนี้ ความแกนั้นแลคือความแปรสภาพ
เปนไปตางๆ นานา คือความตาย แตไมถึงที่สุดคือแตกดับสลาย ไปเรียกวา อปฺปฏิจฺฉนฺน มรณะ ถา
แตกดับสลายไปเรียกวา ปฏิจฺฉนฺน มรณะ เมื่อความตายไลเราเขาหาที่จนอยูอยางนี้ตลอดเวลา จึง
ควรทําบุญอายุแยงเอาความดีจากความตาย อยาใหความตายลากเอาชีวิตของเราไปถายเดียว จงทํามา
หากินอยูในขอบเขต อยาไดคิดคดโกงเลี้ยงชีพกินแลวจะไดรับความเดือดรอนภายหลัง อันจะยัง
ชีวิตใหสั้นไมเปนคุณประโยชนแกรางกายเลย แทที่จริงรางกายมันก็มิไดบอกใหทําชั่ว แตใจไปทํา
เอง รางกายมันก็เพียงแตธาตุสี่ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เทานั้น ใชใหมันทําก็ทําตามหนาที่ ตายแลวผล
กรรม ที่มันทําก็ตกมาเปนของใจผูใช 
         เกิดมาอยูในโลกนีจ้ะอยูคนเดียวไมได อยูหมูมากตองมีการแกงแยงกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ถา
วางตัวไมถูกจะอยูเปนทุกขอายุจะสั้นตายงาย โดยเฉพาะฆราวาสจะอยูคนเดียวไมไดชวนหาเพื่อน
คูรักเปนหมู กวาจะหาไดที่ชอบใจก็นานหนักหนา ไดมาก็ตองหาผูใหญมาเปนสักขีพยาน หาฤกษ
วันดีคืนดี พอไดมาแลวไมกี่วันตางก็เริ่มตั้งตัวเปนนักเทศน วาตัวมีความรูดีกวาเขา เริ่มอารัมภบท
ดวยคาถาเล็กๆ นอยๆ เมื่อเขาไมฟงก็เอาใหญ ภรรยาสามีทะเลาะกันดวยเรื่องปากเรื่องทอง ดวย
อยากเปนใหญมีอิสระเสรี ตางคนก็เปนนักเทศนไมมีใครฟงใคร แลวเทศนมันจะมีประโยชนอะไร 
ผลที่สุดก็พังกันทั้งสองฝาย 

          ความอดกลั้นคือความทนทานเปนตปธรรมอยางยิ่ง เราเปนผูใหญมีการศึกษาดีรูจัดผิดถูกชั่วดี 
จงทําตนใหสมกับเปนผูใหญ ผิดนิดผิดหนอยคอยอดคอยกลั้นพิจารณาหาเหตุผลใหเขาใจ เอาชั่วมา
ลบดีด ูถายังเหลือเพียง ๕-๑๐-๒๐ เปอรเซ็นต พึงอดกลั้นไปกอน ถาลดต่ํากวานั้นแลวจึงทิ้งเสีย แต
ทั้งนี้อยาเอาตัวบุคคลซึ่งตัวอุปาทานเขาไปเกี่ยว ก็จะแกไขกันได คนเราผิดใจกันเพราะไมเขาใจซึ่ง
กันแลกัน บางทีเขาใจกันดีอยูแตภาษาคําพูดนั้นผิดกันคนละทางจึงเปนเหตุใหผิดใหญผิดโต เมื่อจับ
จุดอันนี้ไดแลว ก็จะอยูดวยกันอยางราบรื่น ความสุขกายดวยความไมทะเลาะกันทําหาเลี้ยงชีพก็อยู



เปนสุข ไดมากมีนอยคอยเลี้ยงชีพตามอัตภาพก็เปนสุข สรางความดีก็มีพลังใหเกิดความสุขเต็มที่ จึง
ไดชื่อวาทําบุญอายุโดยแท ทําบุญอายุนี้ทําไดทุกเมื่อ ไมตองอายุ ๖๐-๗๐-๘๐ปแลวจึงทํา ถาทํามี
ความเดือดรอนเพราะลงทุนมากไมมีเงินก็ดี เกิดความวิวาทเพราะความไมสงบก็ดี หาเปนประโยชน
ไม  

  

เวลาค่ํา  

แสดงธรรมเทศนา ณ พทุธสมาคม เมืองบันดุง  

 
          อาตมามาอินโดนีเซียเพราะระลึกถึงชาวอินโดนีเซีย ไดขาววาชาวอินโดนีเซียนับถือพุทธ
ศาสนามีจํานวนมาก และกําลังตื่นตัวอยากฟนฟูพุทธศาสนาใหเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ไป เราชาวพุทธดวน
กันจึงอดคิดถึงไมได ไหน ๆ ก็ไดมาแลวจึงไปเยี่ยมหมูเพื่อนแลญาติโยมโดยลําดับ คอืคางอยู
สิงคโปร ๑๐ คืน ไปออสเตรเลียเสยีราว ๔ อาทิตย แลวยอนกลบัมาที่สิงคโปรอีก ๑๐ วัน จึงไดมา
ที่นี่ มาแลวก็อยากอยูนาน ๆ ไมทราบโอกาสจะอํานวยหรือไม เทาที่โอกาสจะอํานวยนี้อาตมาจึง
อยากจะอบรมภาวนาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
          การอบรมภาวนานั้นหมายความวา ทําใจของตนใหเปนอารมณอันเดียว อยูในจุดเดียวใหรูใจ
ของตนวา คิดดีคิดชั่วหยาบและละเอียดอยูตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน คิดดีก็พยายามประครอง
อารมณนั้นไวใหเกิดปติอ่ิมใจ คิดชั่วก็พยายามละทิ้ง อยาใหติดอยูกับใจ ทําความรูเรื่องของใจเทานี้
เปนพอ ไมไปรูเรื่องอื่น เรื่องอื่นของคนอื่นไมใชเรื่องของเรา ถาเราเขาไปเกี่ยวของแลวจะทําอะไร
ใหเราไมได ภาวนาคือหัดทําความสงบของใจ รูใจของตนอยูเสมอวา คิดดีคิดชั่วหยาบและละเอียด
ทุกอิริยาบถ ไมตองอยากรูโนนนี่ตาง ๆ นานา มันไมเปนภาวนาเสียแลว รูอะไรไมเทารูใจของ
ตนเอง หากมันจะรูก็ใหมันเกิดเองเปนของมัน จะไปคิดปรุงแตงใหมันเกิดขึ้นมาใชไมได เมื่อมัน
เกิดขึ้นก็จงรักษาสติคุมใจใหอยูก็แลวกัน  

วันที่ ๒๘ ธนัวาคม๒๕๑๙ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา ณ พทุธสมาคม เมืองบันดุง 

  



         เปนโอกาสอันดีที่อาตมาไดมาที่นี่ แตเปนเวลานอยเหลือเกินจะมีเวลาอยูสัก ๓ คืนเมื่อมาถึง
แลวเวลานอยก็ไปเยี่ยมใหทั่วถึงกัน เพื่อจะไมใหเสียเวลาเมื่อมาแลวก็จะแสดงธรรมใหฟง เพื่อจะได
นําไปปฏิบัติตอไป การแสดงธรรมในวันนี้จะแสดงเรื่องความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาของเรา ตาม
ประวัติวาพระพุทธเจานั้นเปนโอรสกษัตริยศากยราช ชื่อพระเจาสุทโธทนะ นามเดิมเรียกวา สิทธัต
ถะ เสด็จออกบวชจากตระกูล บําเพ็ญทุกรกิริยาอยู ๖ พรรษาจึงไดสําเร็จเปนพระพุทธเจา นี่ตาม
ประวัติวาไวอยางนั้น 
         แตขอเท็จจริงพระพุทธเจาเกิดขึ้นที่พระทัยอันบริสุทธิ์ของพระสิทธัตถะราชกุมาร พระองคมา
ทําสมาธิใหแนวแนจนเปนอารมณอันเดียวมิไดเกี่ยวของเรื่องโลกวิสัย จิตผองใสสะอาดเต็มที่แลว 
พิจารณาเห็นธรรมรูแจงตลอดทะลุปรโุปรงในธรรมทั้งปวงจึงไดเปนพระพุทธเจา เราทั้งหลายมา
หัดภาวนาทําสมาธิอยูนี้ก็ตองการอยากเขาถึงคุณของพระพุทธเจาที่ตรงนั้น อยางนอยเมื่อจิตของเรา
เขาถึงสมาธิแลว ละอารมณทั้งหลายไดเปนครั้งเปนคราวก็ไดชื่อวาดําเนินตามรอยพระบาทยุคล คือ
ปฏิปทาที่พระองคไดดําเนินมาแลว เราทั้งหลายจึงควรยินดีดวยปฏิบัติตนเปนอยางยิ่ง 
         เมื่อไดทราบความเกิดของพระพุทธเจาแลว จงมาฟงธรรมที่พระองคสอน สอนที่ไหนบาง 
ถึงแมพระองคจะทรงสอนพุทธบริษัทอยูนานถึง ๔๕ ป ก็สอนที่มีคนฟงไมไดสอนสัตวสาราสิงห 
แลสอนที่กาย วาจา ใจ ใหเห็นกาย วาจา ใจของตน เมื่อเห็นแลวสิ่งที่ชั่วก็ใหละเสีย สิ่งที่ดีก็ไดเก็บ
รักษาไว เห็นความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติตาม เชื่อแนวแนดวยใจของตนอยางนี้แลว ยอมตน
ปฏิบัติดวยความสุจริตใจ จึงไดชื่อวาพุทธบริษัทอันมีคุณธรรม ๕ ประการเปนเบื้องตน คือ  
                  ๑. เชื่อมั่นในพระพุทธเจาวาพระองคตรัสรู เปนสยัมภูดวยพระองคเองจริง ๆ เปนผูพน
จากกิเลสทั้งปวง ทําพระทัยของพระองคใหบริสุทธิ์ไดแทจริง แลวไมประมาทดูถูก ถาประมาทดูถูก
เหยียดหยามก็ขาดจากความเปนอุบาสกอุบาสิกาผูนับถือพระศาสนาไป 
                  ๒. เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาวา เปนนิยยานิกธรรม นําผูปฏิบัติให
ไดผลดีไดแทจริง แลวไมประมาทเคารพนบนอมอยูเปนนิจ ถาประมาทก็ขาดจากเปนผูนับถือพระ
ศาสนา ไมไดชื่อวาเปนอุบาสกอุบาสิกาตอไป  
                  ๓. เชื่อมั่นในพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ผูปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตอทาง
นิพพานปฏิบัติเปนไปเพื่อพนจากทุกข ปฏิบัตินากราบไหวแลบูชา เปนนาบุญของโลก และนําเอา
ศาสนานั้นมาเผยแพรใหพวกเราไดปฏิบัติตาม แลวไมประมาทดูถูกเหยียดหยาม ถาประมาทดูถูก
เหยียดหยามก็ขาดจากอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาตอไป 
                  ๔. เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม เราทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ไมมีใครจะมาบันดาลใหโชคลาภ
หรือเคราะหกรรมตาง ๆ ใหได ไมนับถือไสยศาสตรโหราศาสตรตาง ๆ ที่เรียกวา มงคลตื่นขาว ถา



เชื่อหรือนับถือก็ขาดจากพระไตรสรณคมน 
                  ๕. ไมนับถือศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนา 
                  ทั้งหาประการนี้เปนภูมิของอุบาสกอุบาสิกา ถึงบวชสามเณรก็ถึงพระรัตนตรัยนี้เสียกอน
จึงจะบวชพระได 
                  ๖. ถาผูมีศีลหาเปนนิจทานจัดวาเปน โสดาบันบุคคล 
         ที่ไดอธิบายมาในวันนี้ก็พอสรุปไดวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นที่พระทัยของเจาชายสิทธัตถะที่
บริสุทธิ์ผุดผองแลว จึงไดพระนามวา พุทโธ ๆ ดังนี้ เพราะพุทโธคํานี้หมายความเอาคุณนามที่ได
ตรัสรูเองชอบนั้นตางหาก มิไดหมายเอาตัวคนของพระสิทธัตถะ เมื่อทราบความเกิดของ
พระพุทธเจาแลว พระธรรมอันพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวนั้นทรงนํามาสอนแกเหลาพุทธบริษัท ทรง
สอนที่ไหน 
         พระพุทธเจาสอนธรรมที่ตัวคนเรา ตัวคนเรานี้ก็มีกายวาจาใจ ถาไมครบทั้งสามก็สอนไมได 
เพราะศาสนาจะตั้งอยูไดก็ที่ กาย วาจา ใจ คนตายแลวไมสามารถรักษาศาสนาไวได สอนใหคน
ประพฤติ กาย วาจา ใจใหสุจริต โลกอนันี้จะเปนโลกขึ้นมาก็เพราะคน คนสรางโลกใหเกิดขึ้น 
ศาสนาตามมาสั่งสอนโลกเพื่อใหโลกอยูเปนสุข โลกจะฉิบหายเสื่อมสูญก็เพราะคนเราไมมี
ศีลธรรมใหเขาถึงขอปฏิบัติที่สุจริต 
         เมื่อผูปฏิบัติฝกหัดตนจนเขาถึงความสงบแลว จะเห็นความบริสุทธิ์ของใจผองใสสะอาดในที่
นั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ลงมารวมเขาเปนอันเดียวกัน หมดสงสัยในคุณพระรัตนตรัย 
เรียนมากยิ่งสงสัยมาก หากมีการปฏิบัติเขาถึงความสงบแลวจะสิ้นสงสัยทันที พระองคสอนให
ปฏิบัติมิไดสอนใหเรียนเฉย ๆ เรียนเฉย ๆ ไมมีการปฏิบัติเทากับอมอาหารไมกลืนกิน 

(หมดเวลาไมไดนั่งภาวนา)  

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาเที่ยง 
แสดงธรรมเทศนา ณ วิหารธรรมะวิรยิะ เมืองโกโรลาน 

 
         วันนี้ชาวอินโดนีเซียจะได พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครบถวนแลว มีพระสงฆทั้งชาว
ไทย ชาวฝรั่ง และชาวอินโดนีเซีย พรอมทั้งมีแมชีดวย มีมาอยูในที่นี้ครบถวนบริบูรณอีกวาระหนึ่ง 
เมื่อราว ๒๐ ปกวามาแลว อินโดนีเซียเปนประเทศที่มืดอยูคือไมไดขาวพุทธศาสนาวามีในประเทศ
นี้เลย เพราะเมฆหมอกแหงการเมือปกคลุมอยู เราไดทราบขาวแตประวัติศาสตรวา อินโดนีเซียนํา



พุทธศาสนาไปจากเมืองไทย แลวก็หายไปเราเขาใจวาอินโดนีเซียกลายเปนอิสลามไปหมดแลว 
หลังจาก ๒๐ บีมาแลว เมฆหมอกแหงการเมืองคอยจางไปจึงปรากฏวา มีเจดียสถานแลสถูปใหญโต
รโหฐานอันเปนปูชนียวัตถุในทางพุทธศาสนา มีอยูในชาวภาคกลาง แตไมมีพระสงฆ และพุทธ
บริษัทก็มีมากประมาณ ๑๐ กวาลาน เราคิดถึงจึงไดเดินทางมาสืบดูดวยตนเอง 
          เมื่อเดินทางมาถึงแลวก็ไดทราบวา อินโดนีเซียเคยถือพุทธศาสนามาในสมัยหนึ่งซึ่งมีพระเจา
แผนดินเปนประธาน ทําใหพุทธศาสนารุงโรจนมาแลวนับตั้งหลายรอยป ทั้งนี้จะเห็นไดจากปูชนีย
วัตถุตาง ๆ ที่เมืองยอรคยานี้ ประวัติศาสตรยังไดยินมาวา บุโรบุโดนี้สรางอยูถึง ๙๐ ป ถามิใชพระ
เจาแผนดินแลวไมมีใครทําได โลกอนันี้มันแสหมุนไปหมุนมาเจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญอยู
อยางนี้ ยุคนี้จะเขาสูยุคเจริญดานจิตใจอีกยุคหนึ่งก็ไดโดยเฉพาะเมืองอินโดนีเซียที่ไดเห็นทรากปู
ชนียวัตถุทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนของเกาแกมานาน อดที่จะอนุสรณถึงพระศาสนาไมได จึงพรอม
กันตั้งใจสามัคคีรวมกันเขาเปนพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนา เปนที่นาเห็นใจอยางยิ่งทั้ง ๆ ที่ไมมี
พระสงฆนําเลยก็ยังรวมกลุมกันไดดังจะเห็นไดในวันนี้มารวมกันนับพัน ๆ อาตมาเห็นเขาแลวจน
ขนลุกซู ไมนึกเลยวาพุทธบริษัทจะพรอมเพรียงกันอยางนี้ 
         เรานึกวาดภาพชาวอินโดนีเซียกอนจะมาวาเปนคนแขก ที่ไหนมาถึงเขาแลวมิใชคนแขก
รูปรางหนาตาเหมือนคนไทยดี ๆ นี้แหละ จะผิดแผกแตภาษา ถึงอยางนั้นก็ดีหลาย ๆ คํากเ็หมือน
ภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีคลายกันมาก เห็นจะเพราะชาวอินโดนีเซียเคยนับถือพุทธ
ศาสนามากอนแลวก็ได 
         แทจริงไมวาชาติไหนภาษาไหน เมื่อถือพุทธศาสนาแลว จะมีกิริยาวาจาออนนอมคลายกัน
เพราะพุทธศาสนาสอนใหละสักกายทิฏฐิ ถึงจะไมหมดก็คอยลดหยอนลงบาง คนถือพุทธศาสนาจึง
ไดชื่อวาเปนธรรมทายาทรับนับถือพุทธศาสนาเปนอันเดียวกัน ถึงจะอยูถิ่นไกลแสนไกลก็เปนญาติ
กันโดยธรรม ชาวอินโดนีเซียกับคนไทยเปนญาติกันโดยเชื้อสายอาเซียน และเปนญาติโดยทาง
ธรรมดวยประการฉะนี้ 

เวลาบาย 
แสดงธรรมเทศนา ที่วิหารสัจจะวิริยะธรรมะ เมืองโกโรลาน 

           อุบาสกอุบาสิกาที่มารวมกันในสถานที่ ณ ที่นี้ เพื่อตอนรับอาตมาพรอมดวยคณะขอแสดง
ความดีใจ ขอขอบอกขอบใจมากซึ่งไดเห็นชาวพุทธอินโดนีเซีย ซึ่งไมเคยคิดนึกวาจะมีชาวพุทธ
พรอมเพรียงสามัคคีกันมากมายขนาดนี้ พอเห็นก็เกิดความปลื้มปติมากทีเดียว แตกอนมาจาก
เมืองไทยในความคิดความเห็นหรือความฝนของคนไทยเขาใจวาชาวอินโดนีเซียทั้งหมดเปน



อิสลามและฮินดู โดยเฉพาะเขาใจวาเปนแขกเสียดวยซ้ํา เวลามาเห็นเขาจริง ๆ จัง ๆ ชาวอินโดนีเซีย
เปนชาวพุทธกันมาก แลวก็ไมใชแขกดวย ดูลักษณะทาทีหนาตาและจรรยามารยาทแมคําพูดบางคํา
ก็เปนไทยเสียกันมาก ถาคนชาวอินโดนีเซียเขาไปในประเทศไทย หากไมพูดภาษาอินโดนีเซียก็จะ
ไมมีใครทราบวาเปนชาวอินโดนีเซีย คงจะเขาใจวาเปนคนไทยดวยกันทั้งนั้น เหตุนั้นเทาที่มาเห็นนี้
จึงวา เปนที่ปลื้มปติอยางมากวา ชาวอินโดนีเซียและประเทศไทยไมใชไกลกันเลย จะเปนพี่นองกัน
ดวยสายโลหิตก็วาได คือผิวพรรณและหนาตาทั้งการประพฤติปฏิบัติจรรยาไมตางกัน คลายคลึงกัน
มาก นอกจากนั้นอีกยังเปนธรรมทายาทสัมพันธกันเกี่ยวของกันคือถือพุทธศาสนาดวนกัน 
          เปนลาภอันดีมากที่ชาวพุทธอินโดนีเซียของเรา เมื่อตะกี้นี้ไดผานมาที่วิหารธรรมวิริยะก็รูสึก
วามีประชาชนชาวพุทธมามากพอสมควร มาถึงที่นี้เขาก็นึกวาไมมี เพราะอยูใกลกันนิดเดียว พอดีมา
เห็นที่ไหนไดมากขึ้นกวาเกา อันนี้จึงไดชื่อวาเปนลาภอันใหญยิ่งของชาวพุทธของเรา ชาวพุทธที่จะ
ตั้งตัวและกอตัวข้ึนมาในระยะเวลาหกเจ็ดปมีชาวพุทธขึ้นมาหนาแนนเชนนี้ แสดงถึงเรื่องน้ําใจ
หนักแนนในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตที่เมื่อกอนยังไมปรากฏตัว ก็เพราะ
เหตุที่วาไมมีคนมาชักชวนและแนะนํา พอดีมีพระสุภัทโตมาชี้แจงแสดงใหฟง จึงคอยพากันตื่นตัว
รูตัวข้ึน จนไดพากันมาปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ เทาที่มีอยูแลวเรียกวามากเหลือหูเหลือตา ตอไป
ก็เขาใจวาจะมีตอ ๆ ไปอกี นี่ไดชื่อวาเปนโชคเปนลาภอันดีของชาวพุทธในที่นี้ และขอใหพากัน
รักษาไว ประเทศพมาไมตองพูดละ สวนประเทศที่พุทธศาสนาเสื่อมเหมือนกับประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อหนหลัง เชนประเทศลาวและประเทศเขมร นับวันที่จะเสื่อมโทรมลงไปโดยลําดับ ถาชาว
อินโดนีเซียของเราตั้งมั่นอยูในพุทธศาสนาตอไป จะไดเทิดทูนประเทศชาติหรือเกียรติคุณของชาว
อินโดนีเซียใหเทียมทันประเทศเพื่อนบานของเราที่มีศาสนาเจริญ เรียกวากูหนาคืนมาจนได ขอให
พากันระลึกถึงความขอนี้จงมาก ศาสนาเปนของดีเสื่อมสูญไปนานแสนนานจนไมมีชื่อในประวัติวา
เสื่อมไปตั้งแตเมื่อไร เมื่อเรารูสึกตัวอยางนี้แลว ขอจงพากันใหตั้งมั่นตอไปในศาสนาพุทธ 
         ที่อธิบายใหฟงวาชาวอินโดนีเซียเปนผูมีโชคดี ลาภดี คือไดของดี เบื้องตนคือไดอัตตภาพเปน
คน ถาหากวาไปเปนสัตวดิรัจฉานเสียแลว เราก็ไมสามารถที่จะทําอะไรไดนี่เปนโชคดีเปนลาภดีอัน
ที่หนึ่ง ซึ่งชาวอินโดนีเซียไดมาแลว ลาภที่สองคือชาวอินโดนีเซียยังไดประสบพบพุทธศาสนา แลว
ไดรับเอาคําาสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติ อันนี้เปนลาภคือการไดประการที่สอง ลาภที่ได
ประการที่สาม ไดพระรัตนตรัย คือได พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพรอมแลวในเวลานี้ พระ
ธรรมคือตัวของเราเราปฏิบัติอยู คุณงามความดีเราปฏิบัติเรียกวาพระธรรม พระสงฆก็มีพระสงฆ
ปรากฏขึ้นมาแลว อันนี้เปนการไดอันที่สาม อันที่สี่การไดนมัสการภิกษุสามเณรในวันนี้ครบ
รัตนตรัย คือมีภิกษุและทั้งสามเณร มีทั้งแมชีดวย ปรากฏพรอมแลว เขาใจวาอินโดนีเซียยังคงไมเคย



เห็นแมชี พระก็เคยเห็นมาเณรก็เคยเห็นมา วันนี้ยิ่งเปนของใหมอีกคือเห็นแมชีดวย อันนี้เปนสิ่ง
หนึ่งที่เรียกวาเปนลาภอันหนึ่งและไดลาภอีกอันหนึ่ง คือวาพระที่ไดมานั่งอยูในเวลานี้ละที่พากัน
กราบไหวนมัสการอยูนี้มีทั้งพระไทย มีทั้งฝรั่ง มีทั้งพระอินโดนีเซียครบบริบูรณหมด หายากที่สุดที่
จะไดอยางนี้ 

เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา ที่วัดมัชฌิมศาสนวงศ เมืองเมนคุต 

  

          อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายที่มาตอนรับอาตมาพรอมดวยคณะ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาและยินดี
ดวยในการที่ชาวพุทธยังปรากฏอยูในอินโดนีเซีย หลังจากนี้ไปในราว ๒๐ ปมาแลวอินโดนีเซียอยู
ในที่มืด คลาย ๆ กับวาเรื่องพุทธศาสนาไมปรากฏในอินโดนีเซียเลย ถึงแมวาอินโดนีเซียยังมี
ถาวรวัตถุที่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสนา เชน เจดีย และวัดตาง ๆ เปนของเกาแกอยูโดยมากก็ดี ชาว
อินโดนีเซียพากันเคารพนับถือและปฏิบัติกันมา แตก็ยังมีเครื่องปกปดคือการบานการเมืองปกปดไว 
เปรียบเหมือนกันกับพระจันทร พระจันทรไมมีการเศราหมอง เศราหมองเพราะเหตุที่เมฆหมอกปก
คลุมและปดบัง หากเมฆหมอกนั้นไหลเลื่อนหนีไปแลว พระจันทรก็จะสวางแจมจาตามเดิม ฉันใด
ชาวอินโดนีเซียในเวลานี้ การบานการเมืองก็ไมไดปกคลุมแลว คือเราเปนเอกราชเปนชาติที่มีอิสระ 
มีสิทธเต็มที่ที่จะโฆษณาและปฏิบัติในเรื่องพุทธศาสนา เหตุนั้นชาวอินโดนีเซียจึงไดปรากฏเดน
ขึ้นมาวา ชาวพุทธในอินโดนีเซียยังมีเยอะและเจดียวัตถุที่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสานที่เกาแกก็ยัง
มีมาก นี่เปนสิ่งที่นาชมและนายินดีกับชาวอินโดนีเซียอยางยิ่ง เพราะสิ่งเหลานี้แสดงถึงพุทธศาสนา
เคยรุงโรจนมาแลวในสมัยหนึ่ง อินเดียเปนที่เกิดของพุทธศาสนาก็ไมเหมือนอินโดนีเซีย ลังกาก็
ไมไดทราบขาววามีเจดียวัตถุที่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสนามากมายและถาวรอยางนี้ ในปจจุบัน
เมืองไทยที่เรียกวาศาสนารุงโรจนกวาทุกชาติทุกประเทศ แตก็ยังสูอินโดนีเซียไมไดคือความใหญ
ของบุโรบุโดในเมืองไทยไมมีที่ไหนใหญเทา แสดงถึงเรื่องศาสนาในสมัยนั้นรุงโรจนมาก บางแหง
บางตําราทานก็บอกวาศาสนาที่จะเผยแพรไปสูเมืองไทยตองมาจากลังกาแลวก็มาสูอินโดนีเซีย แลว
จึงคอยเขาไปสูประเทศไทย เหตุนั้นชาวอินโดนีเซียและชาวไทยนอกจากจะมีรูปรางลักษณะและ
วัฒนธรรมคลายคลึงกันแลว ก็จะตองเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องศาสนา คือเปนธรรมทายาทคําสอนของ
ศาสนานําไปปฏิบัติเปนญาติในทางพุทธศาสนารวมกัน 
          เมื่อไดรับสิทธิ์เสรทีี่ไดพากันถือพุทธศาสนาไวเปนเครื่องประดับเปนเกียรติของตนแลว จง



อยาพากันนิ่งนอนใจ ไดของดีมารักษาไวไมใชไมเปนประโยชน ศาสนาเปนของดี ถาใครมาถือไว
เฉย ๆ ไมเปนประโยชนแกตัวของเราเลย เพราะศาสนานั้นสอนเขาถึงจิตถึงใจไมไดเพียงแตวาใหมา
ถือไวเฉย ๆ ถาถือไวก็เปรียบเหมือนกันกับแหวนที่เราใสไวในนิ้วมือ แตมันไมเขาไปถึงในใจ ถา
หากไมเอามาปฏิบัติ การปฏิบัตินี้พระพุทธเจาทานสอน ใหมีศลี ใหมีสมาธิ ใหเกิดปญญา ศีลนั้นก็
พากันเขาใจดีอยูแลว ศีลหา ศีลแปดอันนั้นเรียกวาบริหารภายนอก รักษาเพียงกายวาจา สวนการ
บริหารทางใจไดแกการหัดสมาธิภาวนา เปนการทําความสงบอบรมใจ เรื่องศาสนาทุกศาสนา
จะตองยึดเอาศาสดาคือผูตั้งศาสนาเปนสรณะ ศาสนาฮินดู อิสลาม คริสเตียน เขาก็เอาพระเจาของ
เขามาเปนที่พ่ึง คือเอาพระเจาของเขามาไวที่จิต ใหจิตแนวแนอยูในพระเจาของเขา ศาสนาพุทธเราก็
เอาพระโคดมบรมครูมาเปนเครื่องยึด ใหจิตใจแนวแนอยูกับพระศาสดาของเรา เวลานี้ทานนิพพาน
แลว เอาแตพระคุณมาไวที่ใจของตน คือนึกเอา พุทโธ คําเดียวนั่นแหละมาไวที่ใจ ใหใจไปจดจอง
อยูเฉพาะพุทโธอันนั้น สติคุมจิตไมใหสงไปที่อ่ืน ใหจดจองแตเฉพาะพุทโธอันเดียว นี่วิธีทําสมาธิ
ของเรา ในทางพุทธศาสนาสอนอยางนี้ และอยาเขาใจวาภาวนานั้นตองการปฏิหาริยฤทธิ์เดชอยาง
นั้นอยางนี้ ไดความรูอะไรตาง ๆ อยาไปเขาใจอยางนั้น ใหเขาใจวาการทําสมาธิ คือการสํารวมใจ 
ใจสงบอยูไดก็เปนอันใชได สวนอภินิหารเราไมตองพูดถึง ผูจะเปนหากเปนเอง ผูไมเปนแลวจะทํา
สมาธิไดมากหรือละเอียดสักเทาไรก็ไมเปนก็มี นี่วิธีทําสมาธิ 
          ศาสนาพระพุทธเจาสอนใหเราปฏิบัติ ไมใชสอนใหเราถือ บางแนวปฏิบัติก็ดังอธิบายมาให
ฟงแลว คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีลถึงแมจะรักษาไมไดทั้งหมด ใหไดทีละขอสองขอ ถามันมากนักเอา
เดือนละขอ เดือนหนึ่งใหงดเวนเสียจากขอหนึ่ง จะเอาขอไหนก็ได เมื่อหลายเดือนก็จะครบหาขอ 
หรือเอาเปนปก็ได ใหงดเวนปละขอ หมายความถึงการงดเวนจากความชั่ว ความชั่วที่เรางดเวนได
เปนของดีเปนกําไรชีวิตของเราที่เราไดของดีขึ้นมาไวที่ในชีวิตของเรา ศีลนัน้ไดปละสิกขาบท ๆ หา
ปก็ครบทั้งหาสิกขาบท ศีลหาของเราก็บริบูรณ ใหไดจริง ๆ อยาไปสมาทานกับพระแลวหนีจากวัด
เลยทิ้งเสียไมปฏิบัติตาม ถาเปนอยางนี้ก็ไมมีเวลาพอไมมีเวลาเต็มสักที ศีลนั้นเปนเครื่องวัดความดี
ของคน ความดีของคนจะดีมากดีนอยศีลนั้นเปนเครื่องวัด นี่ขอแรก ขอสองก็หัดสมาธิภาวนาดัง
อธิบายใหฟงมาแลว สมาธิภาวนาก็คือการสํารวมใจใหสงบ จะสงบมากนอยสักเทาใดก็ตามใจ 
ไมใชจะใหสงบถึงฌานสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานจึงจะทํา แทที่จริงเราหัดเบื้องตนหัดเล็ก ๆ 
นอย ๆ นี่แหละสงบไดแคไหนก็เอาชั่วครูหนึ่งก็เอา หัดทําความสงบใหได ถาเราไมทําก็ไมมีใครทํา
ให นี่เปนงานประจําชีวิตของเราทุกคนที่จะตองประกอบและทํา ถาไมทําเสียก็ขาดจากการปฏิบัติ
คุณงามความดีในชีวิต หาสิบ หกสิบ เจ็ดสิบปก็ตายทิ้งเปลา ๆ พุทธศาสนาเลยไมเขาถึงจิตใจสักที 
ธรรมะก็ไมมีในตนเปนคนเปลาเสียจากความดีไมมีคาถึงจิตใจ 



          มาครั้งนี้ก็ไปหลายแหง ออกจากสิงคโปรไปออสเตรเลีย ออกจากออสเตรเลียกลับไป
สิงคโปรอีก แลวก็มาอินโดนีเซีย กินเวลาไปตั้งเดือนกวาแลว แตนี่เวลาไมอํานวยจึงเปนที่นา
เสียดาย เทาที่ไดผานมาจากสิงคโปรก็ดี ออสเตรเลียก็ดี บรรดาชาวพุทธทั้งหลายมีมากและเรียบรอย
ดีสูอินโดนีเซียเราไมได เหตุนั้นจึงขอขอบใจและอนุโมทนาในความเรียบรอยและในความดีงาม
ของชาวอินโดนีเซียอีกวาระหนึ่ง หวังวาพวกชาวพุทธคงเจริญรุงเรืองและมั่นคงตอไป 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
แสดงธรรมเทศนา ที่เมือง ศาลาติกะ  

          อาตมาพรอมดวยคณะซึ่งไดเดินทางมาจากประเทศไทย มาสิงคโปรเลยไปออสเตรเลียมานี่
เปนครั้งสุดทาย มาถึงอินโดนีเซียแลวไดมาถึงสถานนี้ มาเพื่อเยี่ยมเยือนบรรดาอุบาสกอุบาสิกาพุทธ
บริษัท ไดขาววาชาวพุทธทั้งหลายพากันอุดมสมบูรณดวยศรัทธาคือมีความเลื่อม ใสในพุทธศาสนา
พรอมเพรียงกันดี อาตมาก็อยากจะมาชม มาเห็นตามความเปนจริงแลว จึงขออนุโมทนาและขอ
แสดงความยินดีดวย  
          ดีแลวที่พวกชาวอินโดนีเซียทั้งหมดดวยกัน จะตองพากันพัฒนาคือวา พากันพรอมใจกัน
สามัคคีอุดหนุนเชิดชูเทิดทูนซึ่งพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป ตามประวัติศาสตรพุทธศาสนา
ในอินโดนีเซียเคยรุงโรจนมาแลวครั้งหนึ่ง ซึ่งเราจะไดเห็นเจดียวัตถุตาง ๆ ซึ่งหมายถึงเรื่องวัตถุ
พุทธศาสนาที่เคยรุงเรืองในสมัยนั้น ทุก ๆ ประเทศโดยสวนมากหายากที่สุดที่จะเหมือนอินโดนีเซีย
นี้ แตแลวก็เนื่องจากเหตุใดก็ไมทราบละ เปนเพราะการบานการเมืองอะไรก็ไมทราบ ศาสนาจึงได
เสื่อมโทรมทรุดไปพักหนึ่ง จนกระทั่งคนตางชาติหลาย ๆ ชาติเกือบจะไมทราบวาชาวอินโดนีเซียมี
ชาวพุทธอยู ในตัวอาตมาก็เขาใจเชนนั้นเหมือนกัน เขาใจวาอินโดนีเซียคงจะเปนแขกไปเสีย
ทั้งหมด แตแทที่จริงแลว มาเห็นชาวอินโดนีเซียยังนับถือพุทธศาสนาอยูมากมาย ในสมัยนี้รัฐบาล
ทานก็สนับสนุน ใครจะถือศาสนาใดก็ไดใหสิทธิ์เสรีแกทุกคน คือจะถือศาสนานั้น ๆ ไดตาม
ปรารถนาเพราะฉะนั้นเปนโอกาสที่ชาวอินโดนีเซียของเราจะฟนฟูศาสนาที่เคยรุงโรจนมาแลวนั้น 
ใหกลับพื้นคืนมาอีกใหเทียมทันกับประเทศไทยหรือประเทศพมาหรือประเทศลังกา ซึ่งเขามีศาสนา
อยูแลวนั้นถาหากทุกคนคิดถึงเรื่องนี้อยูตลอดเวลาแลว หวังวาพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาอีก
วาระหนึ่ง 
          เรื่องการเผยแพรพุทธศาสนา พระไทยเชนเจาคุณวิน เปนตน ที่พระธรรมทูตสงมารุนแรกสี่
องคดวยกัน ก็ไดเผยแพรไปพอสมควร ตอนั้นไปก็มีหัวหนาพุทธสมาคมแตละสมาคมเปนหัวหนา
เผยแพรชักชวน หมูเพื่อนใหเขามานับถือพุทธศาสนา มากขึ้น ๆ โดยลําดับ ในระยะชั่วไมกี่ปนี้ก็



รูสึกวาพากันตื่นตัว เขามาปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะคือนับถือพุทธศาสนาเปนอันมาก การ
เผยแพรแบบนี้รูสึกวาเปนการเผยแพรที่ดีมาก หายากที่จะมีที่อ่ืนเปนเชนนี้ ถูกตองดีมากทีเดียว แต
วาทุกศาสนาเมื่อปฏิญาณตนเปนศาสนิกชนในศาสนานั้น ๆ แลว ก็จําเปนจะตองมีกฏขอบังคับไป
ตามศาสนาลัทธิของตน ศาสนาของเราก็มีขอบังคับเหมือนกัน ผูที่จะถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะที่พ่ึงจริง ๆ นั้น ตองมีกฏขอบังคับ อยางนี้คือ 
                    ขอ ๑ คือไมใหประมาทพระพุทธเจา คือใหเชื่อพระพุทธเจาวาเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสรูเองชอบ เปนผูละบาปธรรมกิเลสไดจริง 
                    ขอ ๒ พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจาเอามาสอนนั้นเปนสวากขาตะธรรม และนิย
ยานิกธรรม คือนําผูปฏิบัติใหละชั่ว ทาํดีไดจริง ๆ  
                    ขอ ๓ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีปฏบิัติชอบแลว นําศาสนา
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเผยแพรแกปวงชนผูมีศรัทธาใหไดปฏิบัติตาม 
                    ขอ ๔ หามไมใหถือมงคลตื่นขาว คือใหเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมวา ทําดีไดดีทําชั่ว
ไดชั่วดวยตนเอง ไมมีพระเจาองคใดหรือสิ่งอื่นบันดาลให 
                    ขอ ๕ ไมถือลัทธิอ่ืนนอกจากพุทธศาสนา หากวาผูใดมีศีลหาเปนนิจคนนั้นก็จะยางเขา
สูอริยภูมิเปนพระโสดาบัน 
          มีขอบังคับอยูอยางนี้ ถาประมาทพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ถือมงคลตื่นขาว ไปเขาลัทธิ
อ่ืน แตละขอ ๆ ใดขอหนึ่งก็ขาดจากการเปนพุทธมามกะ เพราะฉะนั้นการเผยแพรพุทธศาสนาจงให
มีหลักเกณฑดังที่วานี้ 
          เปนเวลาอันกระชัน้ชิด เวลาไมพอที่อุบาสกอุบาสิกพุทธศาสนิกชนมาตอนรับและมาฟงคํา
ปราศัยไดใหโอวาทเพียงแคนี้ก็เรียกวาเวลาพอสมควร เห็นจะตองเดินทางตอไปอีกจึงขอลาพวก
พุทธศาสนิกชนทุกคน ขอจงมีความสุขความเจริญปราศจาดโรคภัยภยันตรายและขอจงบําเพ็ญพุทธ
ศาสนาใหถาวรสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ 

แสดงธรรมเทศนา ที่เมือง โกเปง เวลาตอมาในวันเดียวกัน 

          ศาสนาเคยรุงโรจนเจริญมาแลวพักหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียนี้ มาตอนหลัง ๆ นีศ้าสนาก็ได
เสื่อมสูญไป เวลานี้เปนโชคดีของชาวพุทธทั้งหลาย ถึงกาลถึงเวลาแลวคือพวกชาวพุทธทั้งหลายได
ตื่นตัวพรอมทั้งรัฐบาลก็สนับสนุนใหถือศาสนาโดยเสร ีไมมีการกีดกัน อนึ่งพระสงฆไทยก็เห็นใจ
ไดสงพระธรรมทูตมาเผยแพรที่ยังเหลืออยูเดี๋ยวนี้ก็ยังอยูตอมา และยังมีพระอินโดนีเซียเขาไปบวช
ในเมืองไทยอีก อาตมามีความคิดหวังวาศาสนาในอินโดนีเซียจะเจริญรุงเรืองอีกตอไป หากวาชาว



พุทธพากันมั่นคงอยางที่เปนอยูทุกวันเดี๋ยวนี้ก็จะไมเสื่อมสูญอีก เพราะฉะนั้นขอชาวพุทธทุกคนจง
พากันยึดมั่นในไตรสรณคมณ ถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะใหแนวแนมั่นคงจริง 
ๆ หวังวาพุทธศาสนาในอินโดนีเซียจะเจริญตอไป 
          ที่พากันมาตอนรับ เห็นความพรอมเพรียงสามัคคีอยางดียิ่งสมเปนพุทธศาสนิกชนโดยแท 
ฉะนั้นขอความสวัสดิมงคลจงพากันมีความสุขเจริญงอกงามทุกผูทุกคน ศาสนาในอินโดนีเซียจง
เจริญรุงโรจนโดยความมุงมาดของชาวพุทธทุกคน 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา ที่ วิหาร ธรรมโลกา เมืองสะมารัง 

 
          เขาใจวาคงจะไดทราบถึงเรื่องหลักพุทธศาสนาพอสมควรแลว เพราะวาพระสุธัมโมไดมาจํา
พรรษาอยูที่นี่ พากันอบรมดีพอสมควรแลว แตขอเพิ่มเติมอีกในการที่จะเปนชาวพุทธอยางแทจริง 
คือเปนอุบาสกอุบาสิกาที่แทจริงนั้น จะตองใหซาบซึ้งเขาถึงหลักพุทธศาสนาใหมั่นคง พุทธศาสนา
สอนมีการกระทํา ไมไดสอนใหถือเอาเฉย ๆ คือทําดีละชั่วสิ่งที่เราจะตองทําดีนั้นมีขอบเขตอยาให
มันดีดวยความเห็นของตนเอง ดีในการที่ทํานั้นทําลงไปแลวมันเปนประโยชนทั้งตนและคนอื่น ไม
ทําความเดือดรอนเปนทุกขใหคนอื่นและตนเองจึงเรียกวาดี ความชั่วนั้นมันตรงกันขาม ทําสิ่งใดลง
ไปเปนเหตุใหคนอื่นแลตนเองเปนทุกขเดือดรอน สิ่งนั้นไมควรทํา พระพุทธเจาสอนใหละชั่วทําดีมี
หลักสําคัญอยูอยางนี้ 
          พระพุทธศาสนาคนที่ยังมีชีวิตอยู คือยังมีกาย วาจา ใจ ใชไดทั้งสามประการเพราะสาม
ประการนี้ ละ ทั้งกาย วาจา ใจ จึงสามารถละชั่วทาํดี หรือทําดีละชั่วได เหตุนั้นพระพุทธเจาจึงสอน
ทั้งสามอยางเมื่อยังพรอมกันอยูแลวจึงสอนตัวของเรานี้คือกาย วาจา ใจ ใหเขาใจของจริง รูจักของ
จริงในสิ่งที่เปนจริง เชน เห็นชั่วเห็นดวยใจของตนจริง ๆ เห็นดีก็เห็นดวยใจของตนจริง ๆ เขาใจ
ดวยใจของตนจริง ๆ จึงจะไดชื่อวาเขาถึงพระพุทธศาสนาถาเพียงแตถือวาเราปฏิญาณตนถึง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแตยังไมไดลงมือปฏิบัติแลวแตยังไมไดเขาถึงใจ คือยังไมเห็น
ที่ใจของตนที่แทจริง ก็ยังไมชื่อวาเขาถึงพระรัตนตรัย ผูนั้นไดชื่อวาถือศาสนายังไมทันมั่นคง ยัง
ไมไดหลักฐานที่แนนอนและไมถึงแกนของพุทธศาสนา เหตุนั้นชาวพุทธของพวกเราที่พากันริเริ่ม
ฟนฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย เพื่อใหมีหลักฐานมั่นคงและเจริญงอกงามตอไป จงตั้งรากฝงให
แนน ปฏิบัตอิบรมใจของเราใหเขาถึงสมาธิภาวนา จนเห็นการละชั่วทําดีวาเปนของดี อยาไปเชื่อ
และถือคําพูดของคนอื่น เห็นวาถูกตองดีแลวรีบรักษาปฏิบัติไว หากวาทําดีและเห็นชัดดวยตนเอง



แลวเปนการดี คนอื่นจะไมชมไมนิยมนับถือก็ตามจงตั้งใจปฏิบัติใหมั่นคงถาวรตอไปอันนี้แหละที่
จะฝงรากพระพุทธศาสนาลงที่ กาย วาจา ใจ ของตน 
          พุทธศาสนาเปนศาสนาที่แปลกกวาศาสนาอื่น คือพระองคทําใจใหสงบแลวเกิดความรูขึ้นที่
ใจ แลวจึงเอาความรูนั้นมาเทศนหรือสั่งสอนคนอื่นตอไป ถึงแมวามาในสมัยนี้ใครจะเรียนถึงเรื่อง
พุทธศาสนามากมายเทาใดก็ตาม ถาหากใจมันยังไมทันสงบ ใจไมทันปลอดโปรง ใจไมทันสวาง 
มันยังมีเครื่องหุมหอคือความกระสับกระสายวุนวายของใจ ที่เรียกวากิเลส จะมองเห็นพุทธศาสนา
ที่แทจริงไมได เหตุนั้นสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจึงยังไมปรากฏ ถาใจของเราสงบแลวใจจะ
ผองใสเบิกบาน สามารถรูคําสอนของพระพุทธเจาใหถูกตองโดยแทจริง นั่นแหละจึงเปนไปเพื่อจะ
ชําระจิตใจของตนไดโดยถ่ีถวน ตามหลักที่วา ละชัว่ ทําดี เห็นประจักษแจงดวยตนเอง นั่นแหละ
เขาถึงศาสนาที่แทจริง 
          การทําสมาธิไมวาหญิงวาชาย เด็ก หนุม แก ทําไดเหมือนกันทั้งนั้น มีความหมายเพียงวา
สํารวมใจใหอยูในจุดเดียว นึกพุทโธอยูที่ใจของเรา ตั้งมั่นอยูที่พุทโธแหงเดียวสติคุมจิต สติคือผูที่
ระวังไปคุมจิตผูคิดผูนึกอยาใหคิดนึกสงไปที่อ่ืน ใหไปตั้งมั่นอยูที่พุทโธแหงเดียว นี่เปนวิธีที่เรา
ฝกหัดทําสมาธิ หมายความวาสํารวมใจใหได ใจเรามีอยูแตวาเราสํารวมไมได เราจึงมาหัดสํารวมใจ 
ใจที่รวมไมไดมันไมสงบ นี่ละจึงพาใหเราเดือดรอนเปนทุกข ที่จะใหพนจากทุกขไดเพราะใจสงบ 
เราไมตองคิดนึกอะไรมากมาย คิดวาจะใหเห็นอยางนั้นใหเปนอยางนี้อะไรตาง ๆ ไมตองคิดนึก ให
คิดเฉพาะวาเราจะรวมใจใหสงบไดเทานั้นก็พอ เมื่อเราสงบไดแลวนั้นมากนอยเทาไรก็ใหรักษา
ความสงบนั้นไวใหมั่นคงตอไปจะเปนพื้นฐานของสมาธิภาวนา เมื่อเราทําไปบอย ๆ ความสงบนั้น
มันจึงมั่นคงขึ้นเปนลําดับ ๆ การนั่งผูหญิงผูชายจะนั่งอยางไรก็ตาม สะดวกแบบใดนั่งแบบนั้น 
เพราะการอบรมใจไมใชนั่งอยางเดียว ใชอิริยาบถทั้งสี่ ขอสําคัญอยูที่สติคุมจิตใหอยูในที่เดียวก็แลว
กัน 
          ศาสนาพุทธสอนถึง อัตตา สอนอัตตาเสียกอนจึงคอยสอนอนัตตา อัตตาคือตัวตนทานสอน
เบื้องตน ใหพ่ึงตนเอง ตนของตนเปนที่พ่ึงของตน นี่เรียกวาสอนถึงตัวตน เมื่อสอนอัตตาแลว ให
คิดคนถึงตัวอัตตาที่วาเปนของตนของตัวนั้นมีอะไรเปนของแนนอนถาวรแลวเปนตนเปนตัวจริง
ไหม คิดคนไปถึงอัตตาแลว ไมมีอะไรเปนสาระ เชน ขันธหา รูปก็ไมใชถาวรแนนอนแกเเฒาชํารุด
ทรุดโทรมไปเปนลําดับ หามไมได บอกไมฟง ในผลที่สุดก็ดับสลายหายไป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เปนนามธรรมก็ทํานองเดียวกัน เวทนาเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปจจัย เมื่อเหตุปจจัยไมมีเวทนาก็
หายไป สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เสือ่มสูญไปหมด ในผลทีสุ่ดก็ไมมีสิ่งใดที่แนนอนถาวร เห็นขันธ
หาเปนของไมแนนอนถาวรถึงจะวางได วางนั้นแหละคือตัวอนัตตา ปลอยวางคือตัวอนัตตาทั้งรูป



ทั้งนาม สอนเรื่องภาวนาจิตก็เปนอนัตตา สอนไมไดหามไมฟง ไมใหคิดนึกก็คิดนึก พอเราปลอย
วางเราไมยึดเอาเปนของเราจิตที่คิดนึกสงสายก็เลยหมดเรื่องไป ถาเราไปยึดก็กลายเปนของเรา
ขึ้นมา ถาไมยึดก็เลยเปนอนัตตา เมื่อถึงอนัตตาเมื่อไรแลวจะรูสึกดวยตนเองวาอะไรเปนอนัตตา 
อะไรเปนอัตตา เห็นชัดดวยตนเอง แตอัตตาหรืออนัตตานั่นแหละเปนเครื่องวัดเทียบกันอยู
ตลอดเวลา ถามีแตอนัตตาถายเดียวไมมีอัตตาเสียแลว เราก็จะไมมีเครื่องวัดเครื่องเทียบ เมื่อไมมี
เครื่องวัดเครื่องเทียบก็ไมรูจักวาอะไรเปนอะไร อัตตามีสุขขนาดไหน มีทุกขขนาดไหน 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๐ 
สนทนาธรรม ที่วัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง 

 
๓. ผูถาม ที่ประเทศอินโดนีเซียชาวพุทธมีมาก แตทําไมศาสนาพุทธไมเจริญครับ 

ทานอาจารยมันไมมีผูนํา คือ พระ แตนาชมที่พุทธศาสนาทรงอยูไดถึงขนาดนี้ อันนี้เนื่องมาจากวัตถุ
โบราณเปนสิ่งสําคัญที่สุด คือวาเปนเครื่องกระตุนเตือนใจใหระลึกถึงพุทธศาสนา เมื่อเขาไปเห็น
แลวก็อดที่จะระลึกถึงพุทธศาสนาไมได คนจึงนับถือพุทธศาสนาตอมา แตไมเขาใจซาบซึ้งถึงแกน
แทของพุทธศาสนา คืออะไรกันแน 

๓. ผูถาม เหตุใดพุทธศาสนาในอินโดนีเซียจึงไมเจริญ จะเปนเพราะพระสมัยกอนทานไมรักษาพระ
วินัย หรือบวชแลวสึกออกไปเสีย 

ทานอาจารย ที่เสื่อมไปแลวในสมัยกอน ๆ ก็เพราะทางรัฐบาลไมสนับสนุนเหมือนประเทศไทย
หรือประเทศพมาสมัยกอน พระก็ปกครองกันไปเองตามยถากรรม การบรหิารมันตองใชทุนใชรอน
ใหอํานาจ อันนี้พระไมมีอะไร ผูหลักผูใหญตายไปก็เสื่อมสูญไป ผูนอยก็ไมสามารถรักษาธรรม
วินัย เลอะเทอะเหลวใหลไปดวยประการตาง ๆ พอมาหลัง ๆ นี้พวกชาวตางประเทศมาปกครองมา
บริหารประเทศ เขาเหลานั้นก็ไมพอใจในศาสนาพุทธอยูแลว เขาอยากใหเปนฮินดูอิสลามอยูแลว 
เมื่อตางชาติมาปกครองเขามีอํานาจเขามาจึงทําตามชอบใจ เหตุนั้นประวัติศาสตรจึงลบหมดเลย คน
รุนหลังบวชเขามา มันเปนสมัยที่เจริญในทางดานวัตถุ แลวคนที่มาบวชมันยากที่จะมีศรัทธาอยูได 
นาน ๆ ไปนากลัวมันจะเปนแบบอาตมาพูด จะเปนการเผยแพรอยางลัทธิบาทหลวงนั้นและ ทําบุญ
ทําทานก็แลวกันไป มันไมตั้งใจตามหลักธรรมหลกัวินัย ตอ ๆ ไปมันอาจจะเปนอยางนั้น อาตมา
คิดถึงตอนนี้แลวสลดใจมาก แตยังดีกวาออสเตรเลียมากอยู เพราะวาอินโดนีเซียนี้มาบวชมากขึ้น ๆ  



๓. ผูถาม ผมสังเกตเห็นวา พระที่มาเผยแพรหลักธรรมะก็เที่ยวเผยแพรไปเรื่อย ๆ จนไมมีเวลาที่จะ
ปฏิบัติในเรื่องสวนตัวของตนเองครับ 

ทานอาจารย ใช ที่อาตมามาเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมาเตือนหมูพรรคพวกนี้แหละ คือวาใชเวลาทํางานสั่ง
สอนมากกวาเวลาที่จะมาสรางตนเอง จุดนี้สําคัญ พูดกับทานสมบัติ ทานสมบัติก็คิดบางวาไมไดทํา
ความเพียรสวนตัว มาคิดถึงหนาที่ของเราแลวมันยังไมพรอมไมเพียงพอ อยางทานสุธัมโมนิสัยใจ
คอก็แปลกเพื่อนอยูปฏิบัติไดดี ถึงขนาดนั้นก็ออนใจเหมือนกันบางครั้งบางคราว นี่ละถาพวกนี้ไม
ทํางานก็หมดเทานี้ เพราะมันเหลืออยูเทานี้ ไมใชเผยแพรแตการปฏิบัติและการศึกษา ถาเผยแพร
ถายเดียวนั้นศาสนาเสื่อมเร็วที่สุด ไปไมถึงไหนหรอก มันตองมีการปฏิบัติดวย คือตัวเราเองเปนผู
ปฏิบัติเสียกอน แลวคอยไปสอนคนอื่นใหปฏิบัติตาม พอไดหลักปฏิบัติแลวคอยเผยแพรปริยัติที่
หลัง หลักพทุธศาสนาเผยแพรตองเปนอยางนั้น คิดดูพระพุทธเจาตรัสรูครั้งแรกไมมีการปริยัติไมมี
การศึกษาอะไรเลย คือต้ังใจปฏิบัติเห็นสัจธรรมของจริงแลวคอยเผยแพรธรรมะของจริง ขั้นตอมา
หมูสงฆสาวกมาก ๆ เขาก็จําเปนจะตองบริหารหมูคณะจึงมีการศึกษา คนมันไมสม่ําเสมอกัน คนเรา
ก็เหมือนกับลูกไมลูกปลาย รสชาติมันก็คอยจืดจางไป ลูกสุดทายของมันก็จนไมมีรสชาติเสียเลย 
มันเปนธรรมดาที่จะตองเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นเบื้องตนตองมีการปฏิบัติเสียกอน ถาออกมา
เผยแพรปริยติถายเดียวจะไปไมรอด เรื่องนี้ขอใหคิดมาก ๆ ดวย 

๓. ผูถาม การเปนฆราวาสมันมีธุระการงานมาก ทําอยางไรจึงจะสามารถแบงเวลาในการปฏิบัติ 
เพราะเดี๋ยวนี้ผมทํางานอยู งานการมีมากเวลาปฏิบัติก็นอย ถึงกระนั้นก็พยายามเจียดเวลาในการ
ปฏิบัติ ดังนั้นทั้งปริยัติและปฏิบัติผมจะตองแบงเวลาอยางไรจึงจะดี 
 
ทานอาจารย มันตองอยางนี้ช ิเกิดเปนคนมันตองตอสู ภาวนาก็ตองสูกับกิเลส อยูเฉย ๆ ไมได เรา
ตอสูเพื่อเอาชนะ คนไมตอสูก็คนตายแลว ไมมีประโยชนอะไรเลย ชีวิตคือการตอสูเอาชนะใหได 
เราชนะเรื่องเหลานี้ไดแลวจะอยูเปนสุข อยายอมแพโลกอยูเหนือโลก อยาใหโลกขึ้นขี่คอเราได 

๒. ผูถาม ผมทํางานทั้งวันในบริษัท แตเวลามาทําสมาธิภาวนาทําราวประมาณ ๑๐ นาที ๑๕ นาที 
ผมเห็นคุณคาประโยชนในการทําสมาธิมาก เพราะเห็นอุปาทานมีมากเหลือเกินในการทํางานตลอด
ทั้งวัน แตเวลามาทําความเพียรภาวนา มันเปนชวงระยะนอยเหลือเกิน มันควรจะมีมากกวานี้ และ
ผมสนใจในการกําหนดลมหายใจแบบในสติปฏฐาน 



ทานอาจารย นั่นแหละก็หัดอยางนี้แหละ ถาหากเราภาวนามาก ๆ ปฏบิัติมาก ๆ เมื่อปลอยอุปาทาน
ไมไดมันก็ไมมีประโยชน ถาหากเราปลอยวางอุปาทานนั่นนิดเดียวก็จะเห็นคุณคาประโยชน 
เพราะฉะนั้นเราตองทําบอย ๆ อุปาทานมันมากกวามาก มันยึดมาไมรูกี่ภพกี่ชาติมาแลว ชาตินี้ก็ยึด 
วันหนึ่ง ๆ เรายึดไมทราบกี่มากนอย เราปลอยวางอุปาทานเห็นคุณคาแลวเราก็พยายามที่จะทําใหมัน
มากขึ้น อยางนอย ๒๔ ชัว่โมงเราไดทําสักหานาทีก็ดีอักโขแลวละ 

๒. ผูถาม เวลาของผมนอย แลวเวลาหัดฝกทําสมาธิครั้งแรกใจมันเหมือนกับลิงไปโนนไปนี่ 
บางครั้งกอนนอนแทนที่จะคิดนั่นคิดนี่ สูมาสวดมนตและปฏิบัติดีกวา 

ทานอาจารย สวดมนตไหวพระ อยูกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอาคุณงามความดีเปนอารมณ 
ทําจิตใหแนวแนสูอารมณอันเดียวเปนสมาธิภาวนาไดเหมือนกัน จับจุดตรงนั้นไดก็อยูดวยความ
สงบสุข นั่นเปนจุดประสงคของการภาวนาแท 

๑. ผูถาม ผมไมทราบถึงเรื่องเหลานี้ ไมทราบวาถูกหนทางหรือเปลา ผมพยายามหนีไมใหเขาถึง
ความสงบ เพราะกลัววามันจะไมถูกหนทาง 

ทานอาจารย  ถูก เบื้องตนถาเราทําความสงบแลวมันซึม หรือมนัเฉยเสีย จงพยายามอยาใหใจเขาสู
ความสงบได ถาใจยังไมสงบหรือสงบแลวปลอดโปรงดีก็อยาหนีจากความสงบนั้นเลย 

๑. ผูถาม ผมมีปญหาเวลาเขาถึงความสงบแลว คลาย ๆ กับเราชอบใจเรายินดีกับความสงบอันนั้น 
เราเลยไมอยากจะพิจารณา คือไมมีอะไรที่จะบังคับใหเรามาพิจารณาอารมณเกา เพราะวาเรายินดีกับ
ความสงบ ก็เลยซึมเซอไป หรืองวงไปครับ 

ทานอาจารย ใหพิจารณาเห็นคุณคาแหงความสงบนั้นวา มันละความโลภ ความโกรธ ความหลงได
อยางนี้เพราะความสงบ เมื่อกอนเราไมเปนอยางนี้ เราเปนอยางนี้อยูนาน ๆ เขาก็จะพนทุกข ไปเอง
แลวก็เกิดปลืม้ปติราเริงใจ 

๑. ผูถาม ผมขอโอกาสถามวา ทุกคนภาวนาจะตองมีเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นหรือเปลาคือวาจะตองเบื่อใน
การภาวนา หรือจะตองงวงซึมเซอ เวลาหัดภาวนาจะตองเปนไปอยางนั้นเสมอหรือเปลา ครับ 
 
ทานอาจารย โดยมากมักเปนไปในทํานองนั้น คือไมมีอุบายที่จะพิจารณา คนเราสวนมากเรียกวา
ทํางานมาเหนื่อยแสนเหนื่อยทุกอยาง ทั้งกายและใจ คราวนี้พอมาไดความสงบแลวก็ชอบใจ มัน



เปนอยางนี้โดยมาก ชอบใจก็เลยงวงซึมนั่งหลับไปตรงนั้นแหละ ฉะนั้นจึงพิจารณาใหเกิดความรา
เริงปติขึ้น ณ ที่นั้นจึงจะไมนั่งหลับ 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๐ 
แสดงธรรมเทศนา ที่วัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง  

 
          เปนโชคดีของอาตมาที่ไดมาเยี่ยมพุทธบริษัทชาวอินโดนีเซีย ทีแรกมาเยี่ยมที่จารกาตา มาเห็น
ชาวพุทธอินโดนีเซียครั้งแรก เกิดความรูสึกปลื้มปติมาก ที่พากันกลมเกลียวเปนปกแผนแนนหนา 
แลวก็ที่ยอรคจารกาตา เห็นชาวพุทธที่นี่แลวยิ่งมีความพอใจอยางยิ่งเพราะที่นี่ไดสรางเปนวัดถาวร
ขึ้น หวังวาพุทธศาสนาฝายหินยานจะตั้งมั่นถาวรตอไปในอนาคตขางหนานี้ ขอชาวพุทธทุกคนจง
พากันตั้งใจในการปฏิบัติศาสนาใหเครงครัด พระศาสนาจึงจะตั้งมั่นและเจริญเร็ว พุทธศาสนานั้น
เปนของดี ถาหากไดของดีมาแลวแตเราไมปฏิบัติตามของดีนั้นก็ไมเปนผลแกเราเลย เหมือนกับลิง
ไดแกวฉะนั้น ธรรมดาลงินั้นชอบซุกซนใครใหอะไรมาก็เอาไปเลนเสีย แกวเปนของดีมีคามาก พอ
ลิงไดมาก็เอาไปโยนเลนเสีย ผลที่สุดก็แตกทิ้งเปลา ซื้อขายก็ไมเปนจะเอามาประดับกายก็ไมได 
แกวคือของดีในศาสนาพุทธมีหลายอยาง ในที่นีจ้ะแสดงใหสักอยางหนึ่ง คือ ศีล ศีลนี้เอามาประดับ
กายวาจา ใจ แลว กาย วาจา ใจ จะสะอาดผองใสงดงามอยางอะไรเปลี่ยนไมได ของประดับ
ภายนอก ถากาย วาจา ใจ ไมสะอาดแลวจะมีประโยชนอะไร แถมจะใหเกิดโทษแกผูนั้นเสียอีกดวย 
เชนประดับเขาแลวจะตองระวังคนลักขโมยปลนจี้ว่ิงราวหรือฆาเจาของเอาของเหลานี้เปนตน ลวน
แลวแตเกิดจากวัตถุภายนอกของเหลานี้ทั้งนั้น 
         สวนศีลธรรมเขาไมกระทํากันดอก ของไมสะอาดเชนนั้นมีแตจะงดเวนกันทั้งนั้นเชนเจตนา
งดเวนแตเบื้องตนแมแตคิดจะฆาสัตวก็ไมมี เห็นสัตวหรือบุคคลก็เกิดความสงสารมีเมตตาเห็นชีวิต
เขาชีวิตเราเปนของมีคาเสมอกัน เห็นทรัพยสินเงินทองของคนอื่นเปนเหมือนของตนเอง ทรัพยสิน
ทั้งหลายในโลกนี้เปนของสาธารณะใครมีความเพียรพยายามหายอมได ไดมาแลวก็ใชไปตาม
ปรารถนา หาไดเปนของใครไม ถายังมีความหวงแหนอยูตราบใด การลักขโมยฉอโกงก็ยอมมีอยู
ตราบนั้น บุตรภรรยาสามีเมื่อยังมีโลกนี้อยูตราบใดก็ยังอยูตราบนั้น แตเขาเหลานั้นจําเปนตองมี
สิทธิ์เสรีเฉพาะบุตรภรรยาสามีเขาผูมีวัฒนธรรมอันดีงามยอมไมละเมิดสิทธิของเขาอยางเด็ดขาด ผู
เคารพสิทธิ์เสรีของผูอ่ืนเปนผูเจริญแลว ไมเหมือนสัตวที่ยังไมเจริญ สัมพันธกันในที่สาธารณะ ไม
มีหิริ โอตตัปปะ ไมเลือกวาเปนบุตรภรรยาสามีของใคร เกิดลูกมาไมมีใครรับผิดชอบ เวนแตแมรัก
ลูกตามสัญชาติญาณ ความซื่อสัตยก็เปนวัฒนธรรมอันดีงามอีกขอหนึ่ง ผูเจริญแลวยอมสรรหาแต



สิ่งที่เปนประโยชนพูดคําสัตยคําจริง ไมโปปดพูดเท็จไรสาระประโยชน เมื่อจะพูดคําไมจริงออกมา
ละอายแกใจตนเอง ทั้ง ๆ ที่คนอื่นไมรูเลย คนพูดเท็จยอมทําบาปไดทุกประการ น้ําดองของมึนเมา
ทําผูดื่มแลวใหขาดสติ คนเราดี ๆ อยูจะตองฝกสติใหมั่นคงจึงจะประกอบภาระนั้น ๆ ใหลลุวงไป
ไดดวยดี แตเมื่อเพ่ิมเครื่องมึนเมาเขาแลว สติก็หายไปจึงรับทําภาระธรุะนั้น ๆ ไมสําเร็จ การดื่มสุรา
เมรัยเปนเหตุใหทําชั่วไดทุกอยาง กรรมชั่ว ๆ เลว ๆ เปนตน วา ฆา ตี ผูใหญที่เคารพนับถือมาแต
กอนหรือครูอาจารยของตน เมื่อจะทําภัยของเหลานั้นตองดื่มสุราเสียกอน ดื่มสุราเขาไปแลวทําได
หมดแมแตมารดา บิดาบังเกิดเกลาก็สามารถทํารายได นี้เพียงแตพูดแคศีลหาขอเทานั้น เปน
เครื่องประดับกายวาจา ใจ ของผูใชเปน ยอมเปนของดีเลิศแลว ถาหากเปนศีลแปด ศีลสบิ แลศีล
สองรอยยี่สิบเจ็ดเลาจะเปนเครื่องประดับใหงามดียิ่งกวานี้ขนาดไหนขอใหพิจารณาเอาเอง 
          ศีลเปนบอเกิดของการกุศลทั้งหลาย ผูมีศีลแลวจะทําบุญไดเมื่อ ถึงไมทําบุญ บุญในการรักษา
ศีลก็มีอยูแลว บานเมืองใดประเทศใดจะเจริญรุงโรจนก็ตองมีศีลเปนฐานเสียกอน ถาปวงชนมีศีล
สมบูรณทั้งหาขอบานเมืองนั้นก็เจริญยิ่ง ถามีเพียงขอหนึ่ง ขอสอง ขอสาม ขอสี่ ก็มีความเจริญโดย
ลําดับ ถาไมมีศีลเสียเลยก็เปนบานเมืองของสัตว คนก็เปนแตเพียงยืมรางกายมนุษยมาใชเทานั้น แต
จิตใจเปนของสัตวไปหมดความเจริญดานวัตถุจะมีประโยชนอะไรแกเขาเหลานั้น 

 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา ที่วัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง 

 
          เมื่อเกิดมาแลวจําเปนจะตองมีที่พ่ึงอาศัยจะอยูเปนสุข ถาไมมีที่พ่ึงแลวจะไดรับความทุกขมาก 
ที่พ่ึงนั้นถามีแตทางกายไมมีที่พ่ึงทางใจดวยก็หาความสุขไดยาก มารดาบิดาคณาญาติและบานเรือน
เปนที่พ่ึงทางกาย เพราะกายเปนวัตถุธาตุจะตองพึ่งวัตถุธาตุดวยกันจึงจะมีความสุข การงานหนักเบา
แบกหามตองอาศัยญาติพ่ีนองพอแมชวยเหลือ แดดฝนดินฟาอากาศเย็นรอนตองอาศัยบานรือน
ปกปองกําบังจึงจะมีความสุข อันนี้เรียกวาที่พ่ึงภายนอกคือทางกาย 
          สวนที่พ่ึงภายในคือใจนั้น จะพึ่งดวยวัตถุนั้นไมไดเพราะใจเปนนามธรรมก็ตองพึ่งดวย
นามธรรมถึงจะเปนวัตถุนามธรรมก็พ่ึงไมได ตองกําหนดเอานามธรรม คือคุณงามความดีของ
รูปธรรมนั้นมาเปนอารมณ เชนพระพุทธเจาหมายถึงตัวพระองคคือพระสิทธัตถะแตเมื่อจะเอามา
เปนที่พ่ึงทางใจแลว ตองหมายถึงคุณธรรมระลกึเอาพระคุณของพระพุทธเจามาเปนที่พ่ึง แทจริง



พระสิทธัตถะนั้นคุณธรรมที่เปนพุทธเกิดขึ้นแลว คุณธรรมนั้นเองเปนพุทธ มิใชพระสิทธัตถะเปน
พุทธ ฉะนั้นเมื่อจะเอาพระคุณของพุทธมาเปนที่พ่ึงแลว จึงตองระลึกถึงคุณธรรมอันทําใหเกิดเปน
พุทธนั้นมาเปนอารมณ พระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจาก็เปนนามธรรม สอนใหละชั่วทําดี 
เราไดฟงคําสอนอันนั้นแลวปฏิบัตตามจนเปนผลสําเร็จ ก็เปนพระสงฆขึ้นมา สาวกผูฟงคําสอนของ
พระพุทธะแลวปฏิบัติชอบตรงตอธรรม จึงถึงซึ่งธรรม พระธรรมยอมเปนใหญเหนือสิ่งทั้งปวงหมด 
รวมพระพุทธ พระสงฆเขาถึงจุดเดียว คือพระธรรมเทานั้น นี้คือที่พ่ึงทางใจของพุทธบริษัท พุทธ
บริษัทผูถือพระรัตนตรัย ควรใหมีที่พ่ึงทั้งกายแลใจไวอยางนี้จึงจะมีความสุขกายสุขใจ ถาหากหาที่
พ่ึงแตกาย ใจไมทําที่พ่ึงแลว เวลาตายไปก็จะวางเปลาหาที่พ่ึงไมได 
          เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา จําเปนตองปฏิบัติใหถูก
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา ถาหาไมแลวก็จะไมสําเร็จผลอันใดเลย คําสอนที่พระพุทธเจา
สอนก็มี ศีล สมาธิ ปญญา วันนี้จะมีอธิบายถึงเรื่องสมาธิตอจากศีลที่ไดอธิบายแลวในวันวานนี้ 
          สมาธิ หมายถึงการทําความสงบของใจใหแนวแนอยูในอารมณอันเดียว จะทําภาวนาดวยวิธี
ใด ๆ ก็ตาม ถาจิตรวมลงเปนหนึ่งไดแลวก็ไดชื่อวาภาวนาทั้งนั้น จิตเปนของไมมีตัวตนแตเมื่อ
อบรมไดแลวจะอยูนิ่งเปนสุข จิตนี้มักแสสายไปตามกระแสของอารมณตาง ๆ เปนลูกคลื่น 
เหมือนกับน้ําในทะเล กระทบแรงบางไมแรงบาง (คือทุกขและสุข)ไมอยูนิ่งได ฉะนั้นผูประสงค
ความสุขจึงตองฝกอบรมใจใหสงบ เหมือนคลื่นไมมีแลวยอมปราศจากเสียงดังฉะนั้น เมื่อจิตสงบ
แลวก็มองเห็นตัวเอง (คือความสงบของใจ) นั้นแหละคือตัวเรา มองเห็นตัวเราแลวจงรักษาตัวเรา
นั้นไวใหมั่นคง ดวยการทําสติกําหนดใหแนวแนอยูเสมอทุกเมื่อ มันจะคิดดีคิดชั่วหยาบละเอียดก็
รูอยูเสมอ ใหรักษาอยูอยางนี้จะนานแสนนานสักเทาไรก็ตามใจ อยาไปอยากรูโนนรูนี่อะไรตาง ๆ 
นานา มันเปนตัณหาเดี๋ยวจิตจะเสื่อมใชไมได 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาสาย 
สนทนาธรรม 

 
๓. ผูถาม การบวชเปนชีวิตที่จะปฏิบัติไดยาก แตสิ่งที่ผมตองการคืออยากจะทราบวา ผมเองเปน
อะไร ใจคืออะไร แลวใจมีประโยชนอะไรบางและมีสาระอะไร ผมเปนทหารและฝกฝนเพื่อจะฆา
คน ผมไมชอบ จึงอยากจะทราบวาสาระอันแทจริงของชีวิตมันคืออะไร นี่เปนปญหาใหญที่ผม
อยากจะทราบ 
 



ทานอาจารย พูดตามขอเท็จจริงแลว เราคือธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ประสมกันเปนกอนขึ้นมาแลวแตก
สลายดับไปเทานั้น ไมมีสาระอะไรเลย ใจเปนผูเขามาครองรูปอันนี้จึงทําใหเคลื่อนไหวได เมื่อกอน
อันนี้แตกดับไปแลวใจก็ไมสามารถจะใชกอนอันนีไ้ด กรรมคือสิ่งที่ใจใชใหกอนอันนี้กระทําทั้งดี
และชั่วนั้น เมื่อกอนอันนี้แตกดับแลวใจยอมรับผลกรรมนั้นแตผูเดียว ใจมีประโยชนและสาระอยาง
นี้ เปนทหารฝกฝนไวเพื่อฆาขาศึก ก็เพียงแคนั้น เกิดมาก็เบียดเบียนกันไปกันมา หาวาเขาเบียดเบียน
เรา เขาก็หาวาเราเบียดเบียนเขาแลวก็เขาประหัตประหารกันลมตายกันไปเปนกอง ๆ ชีวิตของคนเรา
มันเปนเสียอยางนี้พระพุทธเจาจึงสอนไมใหเบียดเบียนกัน ใหมีเมตตาปราณีสงเคราะหชวยเหลือซึ่ง
กันและกันจึงจะมีความสุขอยูในโลกดวยกันได 

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ เวลาค่ํา 
แสดงธรรมเทศนา 

อบรมคณะทีต่ิดตาม ณ วัดพรหมวิหาร เมืองสิงหราช 

 
          เรามาอินโดนีเซียเที่ยวเกาะบาหลีไดเห็นสภาพของบานเมืองซึ่งภัยธรรมชาติแผนดินไหวทํา
เอาบานเมืองแลวัดวาวินาศเสียหายไปเปนอันมาก มีความรูสึกเศราสลดใจเปนอยางยิ่ง แตก็ไมทราบ
จะทําอยางไรได เราเกิดมาพึ่งดินฟาอากาศเขาอยู เขาเปนไปตามสภาพของเขา แตเมื่อเราพึ่งเขาอยู
เราก็ตองไปตามเขา ที่อยูดี ๆ มาตั้งหลายปมีความสุข เพิ่งมาเกิดแผนดินไหวทําใหเดือดรอนเปน
ทุกขหนเดียวเทานั้น ขอใหอดทนสูไปคิดถึงแผนดินนี้ใหความสุขแกเรามาแลวนานแสนนาน 
บุญคุณนักหนา พ่ึงมาไดรับทุกขครั้งเดียวเทานี้ เมื่อเอาความทุกขมาลบกับความสุขแลว สุขคงยัง
เหลือมากกวา เราพออยูไปได เราคิดเสียอยางนี้จึงไมเปนทุกข ถึงทุกขอยางไรของที่เราเสียไปแลวก็
ไมกลับคืนมาฉะนั้นจงอยาไปคิดถึงมันเลยจะดีกวา เรามีชีวิตอยูหาใหมยังพอได 
         ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อการตอสู ไหน ๆ เกิดมาเพื่อสูแลวจงสูมันไปจนกวาจะถึงที่สุด เราสูสิ่งอื่นคน
อ่ืนไมสําคัญเทาสูตัวเราเอง อายตนะทั้ง ๖ ของเรามีอยูครบครัน เราไปไหนเอาไปดวย ขาศึกเกิดขึ้น
ไดทุกเมื่อ เพราะ ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกสูดกลิ่น ลิ้นถูกรส กายถูกสัมผัส ใจคิดนึกถึงสิ่งตาง ๆ 
แลวก็เกิดความดีใจบาง เสียใจบางไดทุกเมื่อ ยิ่งกวาขาศึกภายนอกเสียอีก เพราะมันเกิดไดทุกขณะ
ไมวากลางวันกลางคืน แมแตยืน เดิน นอน มันก็เกิดได เด็กผูใหญเกิดไดทั้งนั้นไมเลือก ตกลงตัว
ของเราเปนภัยแกเราเอง เกิดเปนคนมีอวัยวะครบครัน แทนที่จะเปนสุข อวัยวะนั้นแหละนําทุกขมา
ใหไมมีที่สุด นรกหกขุมนี้แวดลอมหุมหอตัวของเราอยู หนีไปไหนก็ไมพนไหมอยูตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน นี่แหละมีของดี ๆ ใชไมเปนจึงเปนทุกข 



         พระพุทธเจาสอนใหเรารูจักใชของเหลานั้นใหเปนประโยชน มีตาเห็นรูปดีแลวถาไมมีตาก็จะ
ไมเห็นรูป มีหูไดยินเสียงก็ดีแลว ถาไมมีหูก็จะไมไดยินเสียง บางคนยังเอาหูเทียมมาใสเพราะหูฟง
ไมไดยิน มีจมูกไดดมกลิน่ก็ดีแลว ถาไมมีจมูกก็จะไมรูสึกกลิน่เหม็นกลิ่นหอม มีกายไดรูจักสัมผัส
เย็นรอนออนแข็งก็ดีแลว ถาไมมีกายก็จะไมรูสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง มีใจไวคิดนึกสิ่งตาง ๆ ก็ดี
แลว ถาไมมีใจก็คือคนตายแลวจะมีประโยชนอะไร แตมีของเหลานั้นแลวใชใหเปนใหถูกตาม
หนาที่ของมัน ถาใชกาวกายหนาที่ของกันแลกันแลว มันยุง ตกนรกทั้งเปน และเห็นจําเปนที่จะตอง
ใชประจํา เมื่อใชแลวจงเก็บไวใหดี(คือใชสักแตวาใชอยาเอามาเปนของตัว) ใชอยางนี้เรียกวาใชเปน 
เปนคุณเปนประโยชนแกตัวเอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา เลยกลายเปนสวรรค ๖ ชั้นขึ้นมาใน
ตัวของเรานี้ 
         เราจะตองตอสูกับขาศึกภายในอันเกิดจากอายตนะทั้ง หก โดยจับตัวผูสั่งการ (คือใจ) ได
เสียกอน ถาผูสั่งการไมเอาเรื่องแลว อายตนะทั้งหกก็ไปไมรอด อายตนะทั้งหกก็สักแตวาทํางาน
ตามหนาที่ไมไดทําใหใจนั้นมัวหมองเพราะรูเทาเสียแลว นี้วิธีเอาชนะขาศึกภายในดวยใจเย็น ๆ  

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาหลังแสดงธรรมเทศนาพรอมอบรมธรรมนํากอน 

         เราจะภาวนาอะไรก็ตามใจ เคยชํานาญเรื่องพิจารณาอานาปานสติ หรือพุทธโธบางคนก็
ประสมกัน พุทธ เขา โธ ออก ก็ไดเหมือนกัน คือเราใหจับอารมณใดอารมณหนึ่งใหมั่น จิตใจให
แนวแนอยูในอารมณอันเดียว คือใหสติคุมจิตใหอยูในอารมณเดียว บริกรรมของเรานั่นใหเปน
อารมณ จิตแนบเนียนอยูตรงนั้น แนวแนอยูตรงนั้น จิตจะอยูตรงนั้นก็ใหรู จิตไมอยูตรงนั้นก็ใหรู 
ใหทําความรูสึกรูตัวเฉพาะอยูในเรื่องนั้น ทําใหใจมั่นคงทําความพอใจในเรื่องที่เราอบรมอยูนั้น คือ
ถือวาเราอบรมทําภาวนาสมาธินี้นั้น มันเปนเรื่อสํารวมใจการฝกฝนใจเปนวิธีการที่เปนของพิเศษ 
ยากคนที่จะไดทํา และยากที่เราจะทําได เมื่อเราทําอยูนี้นั้น เรียกวาเปนของพิเศษอยูแลว จิตถึงแมจะ
ไมรวมสนิทเบื้องตนก็เพียงเรารูเรื่องของจิตก็นับวาเปนของดีกวาที่เราไมรูเสียเลย ไมไดอบรม
ฝกฝนเสียเลย เมื่อจิตของเรารวมไดสงบได ขนาดไหนเพียงไร ก็ใหยินดีพอใจในเรื่องที่เราอบรม
นั้นฝกฝนนั้น ใหทําอยูอยางนั้นอยูตลอดกาลเวลา อยาไปทะเยอทะยานอยากจะใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
แทจริงก็คือความที่เราทําสม่ําเสมอไมทอถอย อันนี้ละเปนการทําใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นโดยลําดับ 
ถาหากวาจะทําละเอียดสักเทาใดก็ตามแตทําไมมั่นคง คือวาไมสามารถที่จะปลอบใจบํารุงศรัทธา
ของเราใหมั่นคงในแนวปฏิบัติ สักประเดี๋ยวประดาวก็เสื่อมจากคุณธรรมอันนั้นเสีย ใชไมได
เหมือนกัน เหตุนั้นมีอะไรก็ใหยินดีในสิ่งที่ตนเองมีอยูก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง ขอสําคัญคือวา ให



สรางศรัทธาปสาทะใหเกิดขึ้นในอารมณที่ตนภาวนาอยูนั้น ใหขมในสิ่งที่ควรขม สงเสริมศรัทธาให
มันแกกลาในสิ่งที่ตนมีตนไดอยูนั้นไมวามันจะมากหรือนอยหยาบหรือละเอียด นี่อุบายวิธีที่เราจะ
สรางสมาธิภาวนาของเราใหสม่ําเสมอ ใหเขาใจถึงเรื่องนี้ สวนที่มันจะเปนไปหยาบหรือละเอียด
เอาไวสวนหนึ่งตางหาก อยาไปทะเยอทะยานดิ้นรนมันเลย 

(นั่งภาวนาประมาณ ๓๐นาที) 

 


