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บัดนี้จะไดแสดงธรรมเทศนาอันใหฉายาวา    สงทายปเการับเอาพรปใหมเพื่อใหสมกับกาล
นิยมดังที่ทราบกันดีอยูแลว  ปเกาไดลวงเลยไปแลว ๗ วัน และไดรับปใหมเขามาแทนแลวก็ตาม  
แตยังไมทันพนกาลซึ่งควรจะกลาวถึงอยู   เพราะคําวาเกานี้หมายถึงของที่ลวงเลยมาแลว   เชนดังป
หนึ่งมี  ๑๒  เดือนที่ลวงไปแลวนี้ เปนตน  นี้ก็ลวงมาแลวเพียง ๗ วันเทานั้น  ไมนานอะไรจึง
สมควรจะกลาวถึงอยูโดยแท 

ความจริงเดือน  ป  เปนเรื่องของพระอาทิตย  พระจันทรและนักขัตฤกษเดือนดาว  หาก
หมุนเวียนไปตามจักราศีของมันตางหาก   ไมนาจะมาเกี่ยวของอะไรกับมนุษยของเราเลย  คนเราจะ
นับหรือไมนับมันก็หมุนเวียนไปตามธรรมดาของมันอยูเชนนั้นตลอดกาลแตไหนแตไรมา    โนน
มันเปนมาตั้งแตโลกเกิดโนนกอนเราเกิดเปนไหนๆ  ปใหมคนเราจะทําการสนุกหรือไม     เดือนป
เขาก็ไมเห็นมีการเดือดรอนอะไร  คนเราเสียอีกบางคนสนุกงานปใหมเที่ยวหลายๆ วันกระเปาแหง    
กลับบานไมมีขาวสารกรอกหมอ   หนาเศรา  หนักเขาผัวเมียทะเลาะกัน   ลูกเตาพลอยเปนทุกขไป
ดวย    บางคนเที่ยวสนุกจนเลยขอบเขตกลับบานไมถูก     โนนกวาจะกลับไดไปปรากฏตัวอยูที่
เรือนจําโนนก็มี 

ที่เกี่ยวของกับคนเรานั้นก็คือ   ความเสื่อมสูญอายุของคนเรา   ซึ่งขึ้นอยูกับวันคืน  เดือน  ป   
ถาไมมีสิ่งเหลานั้นเปนเครื่องวัดแลว    ก็ไมสามารถทราบไดวา   อายุชีวิตของคนเราหมดไปแลว
เทาไร  ไดกี่ปกี่เดือนแลว มิใชวัน  คืน เดือน  ป   จะมาสรางฐานะร่ํารวยเกียรติยศชื่อเสียงใหแก



เรา   นอกจากจะมาสองแสงสวางหรือทําความมืดใหแกเรา เพื่อเราจะไดประกอบกิจกรรมกระทํา
ความดีเพื่อความผาสุกพลานามัยใหเจริญกาวหนา  เมื่อประกอบกิจกรรมเหน็ดเหนื่อยพอควร มืด
แลวจะไดพักผอนหลับนอนเอากําลังไวทํางานตอไป 

ทุกคนเกิดมาในโลกนี ้มีความตองการความสุข ความร่ํารวย มีเกียรติยศชื่อเสียง มีบริษัท
บริวารคนนิยมชมชอบมาก พยายามทุกๆวิถีทาง เพื่อใหสําเร็จผลอันนั้น  แมเกิดก็จะใหได วัน คืน 
เดือน ป ที่ดีๆ  แตก็ไมสําเร็จ พอครรภแกถวนกําหนดแลว    ไมวา วัน คืน เดือน ป อะไร  มันไมรอ
ทั้งนั้น   แมแตเวลาหรือสถานที่ไมวาบานหรือปา  มันคลอดออกมาทั้งนั้น   ผูแมของเด็กเลาก็มิได
คํานึงถึงเรื่องนั้นเลย  อยากจะคลอดๆ ใหหมดทุกขรอนไปเสียที 

การแตงงานก็ไมเปนไปตามปรารถนาอีก   บางคูหมั้นกันไวแลว   หาฤกษงามยามดีกี่
หมอๆ ก็ไมไดสักที      จนถึงกับเลิกรางกันไปก็มี คูที่หาฤกษไดดีๆ เลา     บางทีอยูกินดวยกันไป
ไมกี่วัน    ตองเลิกรางกันก็มี  หรือมิฉะนั้นอยูดวยกันไปดวยการเดือดรอนระทมทุกข    ทะเลาะ
เบาะแวงกันตลอดวันยังค่ําก็มี    บางทีสามีเปนนักสุรา ภรรยาเปนนักไพ     ไมมีเวลาประกอบสัมมา
อาชีพ      ความจนบีบบังคับหัวใจ   เพราะรายไดไมพอแกการประกอบอบายมุข  ลูกเตาตาดําๆเกิด
ขึ้นมาไมเดียงสาอะไรกับพอแมก็พลอยไดรับความเดือดรอนไปดวย 

ฉะนั้น วัน คืน เดือน ป จึงมิไดทําอะไรใหคนดีขึ้นมาเลย นอกจากตัวของเราเทานั้นที่จะทํา
ตัวของเราใหดีขึ้น 

งานปใหมซึ่งคนไทยเราถือมีการทําบุญตักบาตร  เพื่อเปนการสงทายปเกาตอนรับเอาพรป
ใหมนั้นเปนการกระทําที่ดีแลว  นาสรรเสริญ    ถึงแมวัน  คืน  เดือน  ป  เปนเรื่องของการหมุนเวียน
ตามจักราศีของเดือนดาวดังกลาวแลวก็ตาม  แตคนเรามาถือเอาพอเปนเลิศทําความดีเทานั้น   หาก
ไมยึดถือเอาเรื่องเหลานั้นมาเปนเครื่องหมายเสียแลว    คนเราก็จะไมรูจักกาลเวลาซึ่งกันและ
กัน   ดังวันงานปใหมที่แลวไปนี้ ตางก็ทราบกันดีทุกๆ คน แตจุดประสงคที่พวกเราจะทําความดี
มิไดอยูที่วันขึ้นปใหม   อยูที่นิมนตพระทานมารับบิณฑบาตไทยทานของที่พวกเราพากันมาเตรียม
ไว   เมื่อมารวมพรอมกันในที่แหงเดียวแลว  นอกจากจะเปนการแสดงความพรอมเพรียงกันและ
เพื่อเปนการรักษาประเพณีประจําปของชาวพุทธแลว ยังเปนเครื่องเพิ่มพูนประสาทศรัทธาของกัน
และกันอีกดวย 



ความจริงแลวการทําความดี ยอมทําไดทุกๆเมื่อไมเลือกกาลเวลาและสถานที่ การทําความ
ชั่วก็เชนเดียวกัน แตการทําความชั่วใหเกิดอัปมงคล การทําความดีใหเกิดศิริมงคล   สมกับพุทธ
นิพนธคาถาในสุปุพพัณหะสูตร ที่ยกขึ้นไวในเบื้องตนนั้นวา 

สุนกฺขตฺตํ   สุมงฺคลํ   ลภนฺตตฺเถ   ปทกฺขิเณฯ 

ซึ่งแปลใจความวา  เวลาที่สัตวประพฤติชอบ ชื่อวาฤกษดี  มงคลด ี สวางดี รุงดี  และขณะ
ดี  ครูดี บูชาดีแลวในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย    กายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรมเปนประทักษิณ 
(ทําใหหนักแนนเปนเหมือนแขนสวนเบื้องขวา) ความปรารถนาของทาน (จึงจะ) เปนทักษิณสวน
เบื้องขวา    สัตวทั้งหลายทํากรรมอันเปนประทักษิณ   สวนเบื้องขวาแลว ยอมไดประโยชน
ทั้งหลาย  อันเปนประทักษิณเบื้องขวา ดังนี้ 

รวมความแลวการที่จะตองกระทําทั้งหมดดวยกาย วาจา และใจ ถากระทําใหเปน
ประทักษิณ พรอมดวยองค ๓ นี้ คือ 

มีความเพียรหนักแนนเปรียบเหมือนความแข็งแกรงของขางขวา ๑ 

มีสติปญญารอบคอบในการงานนั้นๆ ๑ 

ทําใหถูกตองกับกาลเวลานั้น ๑ 

แลวการงานนั้นๆ ยอมสําเร็จไดผลเปนที่พึงพอใจ ไมวาการงานทั้งฝายโลกและฝายธรรม 
ทั้งดีและชั่ว แตในคาถานี้หมายเอาเฉพาะการงานที่ดีเปนผลใหเกิดความสุข 

งานปใหมนี้ก็เพื่อรับเอาพรความสุขปใหม    สงทายปเกาเหมือนกัน     ฉะนั้นจึงควรพูดถึง
พรอันเราทั้งหลายจะพึงไดรับในปใหมนี้ คืออะไร และอะไร ในปเกาที่เราทั้งหลายควรสงเสียให
พนๆไป  มิใชอะไรก็รับเอาทั้งหมด และสงเสียทั้งสิ้น 

ศิริมงคลอันเปนผลใหเกิดความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแกคนเรา ก็ตองอาศัยการกระทาํ
ความดีดวยกาย  วาจา และใจ   ใหเปนประทักษิณดังแสดงมาแลวมิใชอยูเฉยๆ    เมื่อข้ึนปใหม
วันที่  ๑  มกราคมแลว   พรปใหมก็จะเขามาสวมเอาเลย 



พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตางก็มีจิตศรัทธา มีหนาตาอันยิ้มแยมแจมใสซึ่งแสดงถึงความสุข
กายสบายใจยิ่งกวาวันอื่นๆแลวในวันนี้ การรอคอยตักบาตรอยูนั้นนับวาพากันไดรับพรปใหมทั่ว
หนากันทุกคนแลว  เมื่อพากันไดรับพรปใหม  วันที่ ๑  มกราคมฉันใด  วัน เดือนตอไปของปใหมที่
ยางเขามาถึงนี้ก็ขอจงพากันทําอยางนั้นใหไดรับพรอยางนั้นตลอดปนี้เถิด  จึงสมกับวาเรารับพรป
ใหมแท  มิใชรับเอาวันเดียวจะคุมคาตลอดป เพราะโลกอันนี้มันมีความทุกขมากกวาความสุข 
ฉะนั้น รับเอาความสุขทีเดียว เอาไปใชตลอดจึงไมคุมคาเหมือนกับความหิวอาหารของคนเรา  หิว
มากกวาความอิ่ม อ่ิมไมกี่ชั่วโมงหิวอีกแลว  จําเปนจึงตองรับประทานอยูบอยๆจึงจะคุมความหิว 
แลวมีกําลังทํางานได ฉันนั้น 

แตพรสําหรับพวกเราจะพึงไดรับเพื่อความสุขตลอดปนั้น มิใชมีอยางเดียว แตทําบุญตัก
บาตรเทานั้น ความจริงมีอยูมากมายหลายอยาง เมื่อกาลเวลาผานพนมาได ๑ ป  เรายังไมตาย มีชีวิต
เหลือไวใหเราไดทําความดีอีกก็ควรที่จะพากันยินดีกับการไดของเรา  แลวสรางความดีอันจะให
เปนผลเกิดความสุขยิ่งๆขึ้นไป  อยาพากันประมาทปลอยกาลเวลาใหลวงไปเสียเปลา โดยมิไดทํา
ความดีอะไรทดแทนไวเสียเลย 

นอกจากการทําทานอันจะเปนศิริมงคลใหเกิดผลความสุขแลว ยังมีอีกมาก ในที่นี้จะนํามา
แสดงเพียง ๔ ขอ พอเปนอุทาหรณที่จะนํามาใหเกิดพรความสุข ทั้งแกตนและคนอื่นดวย 

๑.  ใหมีทาน  การสละแบงปนของๆตนใหแกคนทีค่วรให 

๒. พูดไพเราะ ไมเปนเครื่องแสลงหูแกคนอื่น 

๓. จงทําแตสิ่งที่จะใหเกิดประโยชนแกกันและกัน 

๔. ทําตนใหสม่ําเสมอ ไมเยอหยิ่งจองหอง 

พรสี่ประการน ี้   หากทุกคนนําไปเก็บไวใชจนตลอดปแลว อาจเหลือไวใชในปตอไปก็ได 
เพราะยิ่งใชก็ยิ่งงอกงามไมหมดเหมือนอยางสตางค 

ทาน  การสละวัตถุสิ่งของแกคนอื่น  ถงึจะใหไปของเราก็ยังไมหมด  นอกจากไมหมดแลว 
เรายังไดความอิ่มใจ ความเลื่อมใส ความสุขใจในการกระทําความดีของตน แลวยังเปนเครื่องสมาน



มิตรไมตรี เกิดความนิยมยินดีแกผูไดรับและผูรูทัง้หลายอีกดวย  ความไดทั้งหลายดังกลาวมานี้  จะ
ประทับแนนแฟนอยูในดวงใจของเราไมมีวันเสื่อมหายเลยตลอดวันตาย 

วาจาที่พูดไพเราะ  ก็ยิ่งดีเสิศ โดยที่เรามิไดลงทุนแมแตสตางคเดียว ขอแตใหพูดไพเราะ พูด
จริง พูดแตสิ่งที่มีประโยชน เวนการพูดเท็จโกหก มารยาหลอกลวง เพอเจอ เหลวไหล หรือเสียดสี
สับสอใหเกิดความวิวาทกันแลว เรากจ็ะมีแตความสุขใจ ไดเพื่อนมิตรที่ดี มีศีลธรรมนาํใหเกิดสันติ
สุขทุกเมื่อ 

การงานไมวาจะทําดวยกาย ดวยวาจา และใจก็ตาม  ถามุงแตจะใหเกิดประโยชนแกกันและ
กันแลว เวนสิ่งอันจะใหเกิดโทษเสื่อมเสียและเดือดรอนทั้งแกตนและคนอื่นเสีย  โลกอันนี้ก็จะเปน
โลกสันติสุข เปนโลกที่นาอยูอาศัยไมดิ้นรนตอไปอีกแลว 

มนุษยทั้งหลายที่เดือดรอนดิ้นรนเปนทุกขอยูทุกวันนี้ ก็เพราะมนุษยเราเหน็แกตัว แลว
กระทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อประโยชนสวนตัวเปนสวนมาก ปราศจากความเห็นอกเขาอกเรา มันจึงได
เปนอยูเชนน ี้ 

ทําตนใหสม่ําเสมอในบุคคลนั้นๆ  ในสิ่งนั้นๆ ไมเยอหยิ่งจองหอง   ยกตนขมเพื่อนเห็นคน
อ่ืนสูตนไมได ใครจะคบคาสมาคมเขาก็ทําเปนทีวาคบเพื่อเปนสมบัติความรูไวเทานั้น แตในใจแลว 
เขาเกลียดขี้หนาไมอยากเห็นเลย การทําตนใหสม่ําเสมอ ยอมไดรับความนิยมชมชอบในสังคม
ทั่วไป เปนผูใหญคนก็รัก เปนผูนอยเขาก็เอ็นดู ประชาชนยอมชวยบริหารรกัษาเขาตลอดเวลา 

พรทั้งสี่นี้ยังไมไดรับ หรอืรับเอาไวแลวแตยังไมครบสี่  ก็ขอไดพากันรับเอานั้นเสีย ในป
ใหมนี้จึงจะมีความสุขอันแนนอนถาวร  ความสุขที่ไดรับหรือสงเปนของขวัญก็ดี  สุขกนิเลี้ยงปใหม
สงทายปเกาก็ดี หรือสุขที่เที่ยวชมงานก็ดี เปนความสุขไมคุมคาและไมถาวรอะไรนัก บางทีบางราย
อาจสุขฝายหนึ่ง แตอีกฝายหนึ่งอาจดิบหรือไหมไปก็ได  ใครจะตามไปรูเห็น นี่เปนการรับพร
ความสุขปใหมอยางไมผิดหวัง  หากเราไมประพฤติตนตามหลักใหเกิดความสุขสี่ขอดังกลาวมานั้น
แลว จะไปขอพรจากคนเฒาคนแก หรือผูที่เราเคารพนับถือ เขาวัดหาพระอาจารยกี่อาจารย ก็เอาเถิด 
คงไมสําเร็จผล  นอกจากจะรักษาประเพณีอันดีงามไวเทานั้น 



สวนปเกาที่เราสงทายนั้นเลา   ก็โดยทาํนองเดียวกัน คือวาใหตรวจดูความประพฤติของเรา 
ตามขอปฏิบัติทั้งสี่ขอที่ไดแสดงมาแลวนั้น  หากขอใดเราไดปฏิบัติมาถูกตองดีแลว ก็จงรักษาไว
เพื่อเปนพรปใหมตอไป และไดชื่อวาเราไดพรเหลือมาจากปเกาไมขาดทุน 

คําวาสงทายปเกานั้น มิใชเราจะสงทั้งหมดทุกๆอยาง สิ่งที่ดีมีประโยชนเราก็เก็บไวใชบาง  
ภาษาเมืองเหนือเขาเรียกวา ”สังขารลวง-ลอง” เปนสํานวนที่ลึกซึ้งมาก  แตคนสมัยนี้ไมคอยคิดและ
สนใจในคําพูดนั้นเทาไรนัก  สังขารหมายถึงสิ่งปจจัยปรุงแตง ถาเปนรูปก็ไดแกมนุษย-สัตว  เปน
ตน  ถาเปนนามก็ไดแกความคิดนึกปรุงแตงภายในจิตใจของคนเราเปนตน  คําวา ลวง หมายถึง 
อาการกิริยาที่ลวงเลยหรือพนไป  เกาแก  ลอง หมายถึงอาการไปตาม เชน ลองตามกระแสน้ําไป 
ไหลไปสูที่ต่ํา  ความหมายก็พนลวงเลยไปอยางเดียวกัน ปเกาพนไป รูปรางสังขารชีวิตคนเราก็สิ้น
ไปหมดไป 

ฉะนั้น ความชั่วเหลวไหลทั้งหลายที่มีอยูในใจของเรา ที่ประพฤติไมตรงตอหัวขอความสี่
ประการดังแสดงมาแลวนั้น  จงปลอยใหมันลวง-ลองเลยพนไปกับอายุสังขารชีวิตปเกาเสีย 

อนึ่ง  ความผดิพลาดประการใด ที่ไดลวงเกินดวยทวารทั้งสาม จะดวยเจตนาหรือไมก็ตาม 
ในบุคคลหรอืในการงานใดๆ ก็ตาม  ทัง้สองฝายจงไดสงไปพรอมกับความสิน้ไปแหงปเกานี้ ใหหมด
สิ้นเสีย  แลวต้ังตน ระวังสังวร ปฏิบัตติามพรปใหมตอไป  แมใจจิตใจของทานทั้งหลายหากยังมีนึก
คิดเกลียดโกรธเพงโทษปองรายใครอยู หรือไดพูดสอเสียดกลาวเท็จ ยุยงใหเขาแตกความสามัคคีซึ่ง
กันและกันกด็ี  ความเลวรายทั้งหมดดังกลาวมาแลวนี้ก็ดี หรือความเลวรายนอกเหนือจากที่ไดกลาว
มาแลวนี้ก็ดี  ทุกๆ คนจงพากันสงไปพรอมกับความสิ้นไปแหงปเกานี้เสีย  นี่ปเกาก็เพิ่งจะพนไปไม
นานนัก  หากทุกคนจะตามไปสงก็ยังทัน 

การสงทายปเการับพรปใหม  ดังแสดงมานี้ จึงจะถูกตองเปนของแนนอน  ผลของความสุขก็
ถาวรดีกวา เมื่อทําไดดังวามานี้    โลกจึงจะเปนสันติสุข   ไมเพียงแตสงเสียงไชโยๆ ขอใหไดรับ
ความสุขปใหมเทานั้น  แตกายยังไมละบาป  ปากก็ยังเหม็นกลิ่นน้ําเมาฟุงอยู   ในใจก็ยังผูกพยาบาท
อาฆาตแคนเจ็บใจใครตอใครอยู    หาสําเร็จอันแทจริงไม   

ดังแสดงมาในธรรมมิกถาอํานวยอวยพรความสุขปใหม สงทายปเกาเทาที่แสดงมาแลวนี้  
หวังวาพอจะเขาใจนําไปปฏิบัติได เพื่อสําเร็จประโยชนดังความหวัง 



เอวํ  ก็มีดวยประการฉะนี้ฯ  

ธรรมที่ควรปฏิบัติ 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนเชา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 
 
 

  

 

ธมฺโม     หเว     รกฺขติ     ธมฺมจาร ึ    ธมฺโม     สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ 

ณ บัดนี้ จะไดแสดงธรรมิกถา พรรณาศาสนธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
เพื่อเปนเครื่องประดับสติปญญา  เพิ่มพูนบุญราศรแีกพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ไดพากันมาประชุม
ในสวนสถานที่นี้ เพราะวันนี้เปนวันธรรมสวนะตางก็พากันตั้งจิตคิดวาจะทําบุญกุศล นอมกาย 
วาจา ใจ ของตนเขามาสูสวนสถานที่นี้แลว ไดบรจิาคทําบุญเปนเบื้องตน ตอมาก็ไดสมาทานศีลหา 
ศีลแปด ตามกําลังศรัทธาของตนๆ 

ตอไปนี้จงตั้งใจฟงธรรมิกถา คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อเปนเครื่องอบรมบม
อินทรีย เพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนใหแกกลาขึ้นโดยลําดับ  แทจริงธรรมะเปนเครื่องอบรมบม
อินทรียไดเปนอยางดีที่สุด 

ธรรมะเปนเครื่องชําระจิตใจทําใหผองใสสะอาด ธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพทุธเจา 
ทําตนของเราผูประพฤติตามใหเปนคนดีขึ้นโดยลําดับ 

เพราะฉะนั้น เปนการจําเปนที่สุด ที่เราจะตองฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ถาหากไมมี
ธรรมเปนเครื่องแทรกซึมเขากับจิตกับใจ จิตใจของเรามันจะหันเหไปทางอื่น คือไปทางโลกเสีย
สวนมาก    เพราะคนเกิดขึ้นมาในโลก จิตก็ตองเปนไปกับโลก ความคิดความเปนอยูดวยประการ
ตางๆ มันหันเหไปทางโลกมาก 



ทราบดีอยูแลววา โลกเปนทางหมุนเวียนไมมีที่สิ้นสุด โลกเปนบอเกิดของเครื่องเดือดรอน 
โลกเปนทางนํามาซึ่งความฉิบหาย ไมมีทางที่สิ้นที่สุด มนุษยชาวโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลก 
จิตติดอยูกับโลก หมุนเวยีนอยูกับโลก เสื่อมสูญอยูกับโลกอยางนี้ตลอดกัปปตลอดกัลปแตไหนแต
ไรมา หากเราไมรูสึกนึกถึงตัวเสียเลย และไมรูจักโทษของมันเสียเลย เราก็จะพากันจมอยูในเรื่อง
เครื่องหมุนเหลานั้น หรอืกองทุกขทั้งหลายเหลานั้น 

เพราะฉะนั้น จงพากันหันมาสนใจพระธรรมเทศนา คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เพราะธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค เปนเครื่องอบรมบมอินทรียดังอธิบายมาแลว ธรรมะซึ่งจะ
อธิบายในวันนี้ มี ๒ กระทง อยางที่ยกขึ้นเปนอุเทศคาถาวา- 

ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมมฺจารึ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ 

แปลเนื้อความโดยยนยองายๆ วา  บุคคลผูประพฤติธรรม  ธรรมยอมตามรักษา,และธรรมที่
บุคคลประพฤติดีแลวนําใหเกิดความสุข, นี้ความโดยยนยอในพระคาถานั้น พึงจําอุเทศคาถา
เบื้องตนโดยยอๆ เทานี้เสียกอน 

ตอไปนี้จะไดอธิบายคําวา ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจาร ึ   ผูประพฤติธรรม ธรรมยอมตาม
รักษา จะแยกขอความนี้ออกใหเห็นชัดวา การประพฤติธรรม ๑ ธรรมยอมตามรักษาผูนั้นดวยเหตุใด 
๑ 

ธรรม  ในที่นี้หมายถึงสุจริตธรรม ไมใชหมายเอาทุจริตธรรม แทจริงธรรมมี ๓ ประการ คือ 

สุจริตธรรม  หรือเรียก  กศุลธรรม 

ทุจริตธรรม  หรือเรียกวา  อกุศลธรรม และ 

อัพยากตธรรม  หรือเรียก  ธรรมเปนกลางๆ ไมดี ไมชั่ว 

ที่จะอธิบายในวันนี้วาถึงเรื่อง กุศลธรรม คือ สุจริตธรรม ซึ่งเปนเครื่องรักษาบุคคลผู
ประพฤติใหดีได  ธรรมนั้นหากจะวาโดยทั่วไปแลว เปนของกวางขวางมาก  สภาวะที่ทรงไวซึ่งคุณ
งามความดี มีอยูในโลกนี้ตลอดเวลา เรียกวา ธรรม พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม  บุคคลจะ
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติก็ตามแตธรรมมอียูเชนนั้น  คิดดูเหมือนกันกับวาไฟเปนของมีอยูประจําโลก



แตไหนแตไรมา  ไฟเปนของรอน เด็กหรือผูใหญใครจะรูหรือไมรูก็ตาม  ไปถูกตองเขาจําเปน
จะตองรอนหรือไหมไดไมเลือกหนา 

บุญและบาปก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ใครทําลงไปแลวตองไดรับผลตอบแทนตามกําลังแหงการ
กระทําของตนๆ  ทําดีไดรับผลความดี  เปนความสุข  ทาํชั่วไดรับผลความชั่ว  เปนความทุกข  
ไมไดเลือกวากลางวันกลางคืน หรือวาคนชั้นใดวรรณะใด  คนประเภทไหน  ทําลงไปตองไดรับผล
เชนเดียวกันทั้งหมด 

คําวา ธรรม  ในที่นี้หมายถึงเรื่องของมีอยู เปนอยู นี่แหละธรรมที่จะอธิบายในวันนี้เรียกวา
กุศลธรรม ซึง่ถือเอาความหมายคําวา ผูประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมยอมตามรักษาผูประพฤติปฏิบัติ 
กุศลธรรม คอื ความด ี หมายถึง เรื่องความดีโดยเฉพาะ 

คําวา ดี ในทีน่ี้ก็กินความกวางอยูเหมือนกัน  แตจะพูดใหเขาใจงายๆ คือ   ความดีนั้น ถาหาก
วาทําลงไปแลว  ทําตนของตนใหไดรับความสุข ความสบายทั้งแกคนอื่นก็ไดรับความสุขความ
สบาย  ไมเปนเรื่องเบียดเบียนตนและคนอื่นไมทําความเดือดรอนใหแกตนและคนอื่น อันนี้เรียกวา 
ความดี หรือ กุศลธรรม  การประพฤติสุจริตธรรม 

ชักตัวอยางใหเห็นงายๆ  อยางเชน  พระพุทธเจาทรงเทศนาฆราวาสธรรมเรียกวา สังคหวัตถุ 
๔ ประการ คอื 

๑. ทาน  การใหการเสียสละ 

๒. ปยวาจา วาจาออนหวาน 

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนใหกันและกัน 

๔. สมานัตตา คือการทําตนใหเปนคนสม่ําเสมอ 

นี่แหละธรรมที่พระพุทธเจาทานแสดง วาเปนธรรมสุจริต เราจะเห็นไดวาสุจริตธรรมมี
ความหมายวาไมทําตนและคนอื่นใหเดือดรอน  ไมเบียดเบียนตนและคนอื่น ไมทําทุกขใหเกิดขึ้น
แกตนและคนอื่น 



ทาน  การให การสละ ลองคิดดู ธรรมดาการใหใครจะไดรับความเดือดรอนตน ไมมีจะให
ทานไดที่ไหน ตนตองมีเสียกอน ตนมีแลวตองเหลือกินเหลือใชจึงคอยใหทาน ถาไมเหลือกินเหลือ
ใชก็ใหทานไมได  มันจะเดือดรอนตรงไหนสําหรับผูใหทานไปแลว มีแตปลื้มปติอ่ิมใจในความดี
ของตนอยูเสมอ 

ผูที่รับทานเลา  จะเดือดรอนตรงไหน  เขาไดแลวก็จะมีแตความพออกพอใจปลื้มปติแสดง
ความยินดีอยางยิ่ง  ในการที่เขาไดรับสงเคราะหจากผูให นอกจากนี้ผูที่ไดรับทานจะแสดงความ
เคารพนับถือ ผูกสัมพันธกับผูใหอยางไมมีวันลืมสมกับพุทธพจนวา 

ท  ทํ  มิตฺตา  นิคนฺถติ     ผูใหยอมผูกมิตรไวได 

นี่ขอทีแรก ที่เรียกวาธรรม คือทําใหเกิดเปนความสุจริต ไมใชทุจริต 

ปยวาจา   คือวาจาที่ออนหวานนิ่มนวล  ชวนใหระลึกถึงซึ่งกันและกัน  ลองคิดดูคนใดมี
วาจาสัมมาคารวะก็ดี หรือมีวาจาออนหวานนิ่มนวลก็ดี เขาจะพูดถึงอยูเสมอ เขาจะปรารภกลาวขวัญ
อยูเสมอวา ยายคนนี้ ตาคนนั้น แกชางพูดดีนิ่มนวลและออนหวานนาชมนารัก นาเคารพนับถือ หรือ
นาสังคม เราเองก็ไมมีความเดือดรอน เพราะจิตไมคิดประทุษรายหมายมาดในการที่จะพูดชั่ว นี่ก็
แปลวาเปนธรรมอันหนึ่ง   ซึ่งเรียกวาเปนสุจริตธรรม  ไมทําความเดือดรอนแกตนและคนอื่น 

อัตถจริยา   การทําสิ่งที่ใหเกิดประโยชนแกกันและกัน ไมวาในทางโลกและทางธรรม  ยอม
เปนความดีแกตนและคนอื่น จึงจัดเปนกุศลธรรมสวนหนึ่ง 

สมานัตตา  ยิ่งเปนของสําคัญนัก  การทําตนใหเสมอตนเสมอปลายอยาใหเปนคนโรค
เสนประสาท  ตอนเชาด ี ตอนบายกลับโกรธกลบัราย ตอนบายดี ตอนเชากลับรายกลับโกรธ  คน
แบบนี้เขาเรียกวาคนโรคเสนประสาท  ใครจะพูดอะไรกระทบสักนิดไมได   มันจะวูบวาบออกไป
ทันที อันไฟกองนั้นมันคอยที่จะติดเชื้ออยูเสมออะไรมาถูกไมได  อันนั้นเรียกวาโรคเสนประสาท  
คนแบบนั้นเรียกวาคนยังไมเสมอตนเสมอปลาย  คบคาสมาคมกับหมูเพื่อน เขาสังคมยากที่สุด เขา
จะติดตอสังคมไดยาก เพราะเขากลัวเสียแลว 

จงทําตนใหเปนคนสม่ําเสมอ  ลองคิดดูคนที่เขาหวาดกลัวอยูเสมอนั่นนะ ไมเปนความสุข
แกตนและคนอื่นเลย  เราเองเห็นเขาแสดงปฏิกิรยิาอันนาหวาดกลัวไมอยากคบคาสมาคมแลว  เราก็
ชักกระดากๆ เหมือนกัน  ทีหลังมาถาหากวาเราทําใหสม่ําเสมอ  ไมวาคนชั้นต่ําชั้นสูงหรือคนจะมี



ฐานะอยูเชนไรก็ตาม  คบคาสมาคม  พูดจาสนทนากัน ถือวาเปนมนุษยดวยกัน เกิด แก เจ็บ ตาย 
ดวยกัน เกิดจากกิเลส คือ ราคะตัณหา มีกิเลส โลภ โกรธ หลง เทากัน  เกิดขึ้นมาในที่อสุภปฏิกูล  
สกปรกโสโครกเหมือนกัน มาเปนสัตวโลกเหมือนกัน  เราถือเชนนี้แลว สบายใจ ไปมาหาใคร เขา
หาใคร สังคมสมาคมกันไมมีการกระดากกระเดื่อง จิตใจของเราก็เรียบรอย คนที่สมาคมกับเราก็ไม
มีระแวงระวัง  ไมมีการเกรงอกเกรงใจ สนทนากันอยางดีที่สุด  คนนั้นจะไปตกบานใดเมืองใด อยู
ในสถานที่ใดๆ ยอมไดรบัความอุปการะอุดหนุนค้ําจุนในสถานที่นั้นๆ  ถาหากทําไดอยางนี้ เรียกวา
ประพฤติสุจริตธรรม  วางตนใหสม่ําเสมอ การวางตนใหสม่ําเสมอนี้เปนขอ ๔ ในสังคหวัตถุธรรม 

นี่อธิบายเรื่องธรรมยืดยาวมาเสียแลว โดยเฉพาะก็คือมี ๔ ขอ ที่เรียกวา ทาน  ก็ไมเปนเครื่อง
เบียดเบียนตนและคนอื่น  ปยวาจา  คําพูดที่ออนหวาน  อัตถจริยา  การทาํใหเปนประโยชนแกกัน
และกัน  สมานัตตา  ทําตนใหสม่ําเสมอ  ทั้ง ๔ ประการนี้ไมเปนเครื่องเดือดรอนแกตนและคนอื่น  
นี่แหละคําวา ธรรม 

คราวนี้ใครเปนคนรักษาธรรม? 

จะใหใครมารักษา  จางคนอื่นรักษาใหไมไดไมเหมือนวัตถุอ่ืน เพราะธรรมเปนของมีอยูที่
ตนทุกคนแลว  ฉะนั้น  ทุกคนตองรักษาดวยตนเองทั้งนั้น ใครรักษาในที่ใดก็มี   ธรรมสิทธิ์     ในที่
นั้น  เหมือนกับพื้นปฐพีแผนดินนี่แหละเปนของกวางขวางใหญโต มีมาตั้งแตกัปปแตกัลป เปนของ
มีอยูอยางนี้ถาใครเขาไปจับจองและปกปกรักษา ทําสถานที่นั้นใหเกิดผลประโยชนขึน้ ในสถานที่
นั้นเรียกวาที่ของตน มีกรรมสิทธิ์ปกครอง ธรรมก็เปนสาธารณะแกสัตวทั่วไปเชนเดียวกัน   คราวนี้
ถาหากเราไปครอบครองธรรม คือ เรารักษาตามนัยที่อธิบายมานี้ คือใหเปนของสุจริต ธรรมนัน้จะ
เปนของตนขึ้นมา เรามีอิสระรักษาธรรมไวได เราก็เปนเจาของธรรมนั้น ผลของการรักษาธรรมนั้น
เกิดขึ้นก็เปนกรรมสิทธิ์แกตัวเอง  อยางเดียวกับผลไมที่เกิดจากสวนที่เราปลูกสรางขึ้นเองจะเปน
ของใคร ก็ตกลงเปนของตนอยูดีใครจะเอาไปได  เราตองมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในที่สวนซึ่งทํา
ผลประโยชนใหแกเราคือ ใหเราไดร่ําไดรวย  เรามีอันอยูอันกิน การรักษาธรรมก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
คือวา เรารูจักธรรมแลว เรารักษาธรรม ธรรมนั้นก็ตองรักษาเรา   เหมือนกันกับผลไมที่ใหผลแกเรา
ผูสรางสวนเชนนั้น นี้แหละการปฏิบตัิธรรมใหผลอยางนี้ จึงวา 

ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺจารึ  บุคคลผูประพฤติธรรม  ธรรมยอมตามรักษา 

ธมฺโม  สุจิณโฺณ  สขุมาวหาติ  ผูประพฤติธรรมดีแลวยอมนําความสุขมาให 



ไมมีใครนํามาใหแตที่อ่ืนที่ไกลเลย  เกิดขึ้นในที่นั้นเอง เมื่อเราประพฤติธรรมสุจรติแลว 
ความสุขก็ตองเกิดขึ้นที่กาย วาจา ใจ ของตน ไมมีการเดือดรอนเนื้อความก็ย้ําของเกานั่นเอง เปนแต
ขอแรกแสดงถึง อํานาจของธรรมสามารถรักษาผูประพฤติธรรมมิใหเปนคนเลว   คอืรักษาธรรมที่
เปนสุจริตแลว ธรรมที่เปนทุจริตก็เกิดขึ้นไมได  คนนั้นก็เปนคนดี ไมตกไปเปนคนเลว  ขอทาย
แสดงถึงอานิสงสของการประพฤติธรรมที่สุจริต  ผล คือ ความสุขก็พลอยไดรับตามมาดวย 
เปนอันวาไดรับผลของสุจริตธรรมเหมือนกันทั้งสองขอ 

เพราะฉะนั้น  ทุกๆ คนจงพากันมาคิดถึงตนในดานที่จะปฏิบัติตอไป การที่เราจะรักษาธรรม
นั้น  เราจางใหคนอื่นมารักษาใหไมไดและเราไมตองใชเครื่องมืออ่ืนไกล  ไมตองไปหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตรสมัยใหม เพราะเครื่องมือวิทยาศาสตรเดิมของเรามีอยูแลว  นักวิทยาศาสตรคูแรก คือ 
บิดามารดาของเราผลิตไวใหครบครันแลว  เครื่องมือเหลานั้นมี ๓ อยางเทานั้น  ไมมากมายเลย คือ 
กาย วาจา และใจ   นํามาใชในการที่เราจะปฏิบัติธรรมใหไดผลดีขึ้นมา 

การที่วารักษาก็คือ การปฏิบัติตามโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรียกวาการรักษาหรือ
การปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติไมไดเอาอื่นไกล เอากายของเรานี้ เชนการทําสังคหวัตถุในการทําทาน  
ดังไดอธิบายมาแลว  มิใชเอาที่อ่ืนทํา  เอาของเรานี่แหละ ทําดวยไมดวยมือของเรานี่แหละ มีสิ่งใด
ยกยื่นสงให แจกจายใหเปนทานก็ที่ตัวของเรานี่เอง ไมไดไปหามาจากอื่น 

ปยวาจา  การพูดจาออนหวาน ก็ไมไดยืมคําพูดใครมา  ถึงสมัยใหมเขาใชไมโครโฟนมันก็
ออกไปจากปากคนดีๆ นี่แหละ  แตวาเพิ่มเสียงใหดังขึ้นหนอยเทานั้นเราเอาปากของเรานี่แหละพูด
ไพเราะออนหวาน  หรือจะพูดชั่วก็ตองปากนี่แหละพูด  จึงวามีครบแลวเครื่องที่เราจะตองทํา  ที่เรา
จะตองรักษา ที่เราจะตองปฏิบัติธรรม 

อัตถจริยา  การทําประโยชนแกกัน  ไมวาจะโดยทางกาย  ทางวาจาหรือ ทางใจก็ดี ก็ใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรของเดิมเราทั้งนั้น 

สมานัตตา  คือการปฏิบัติตนใหสม่ําเสมอก็เชนเดียวกัน  เมื่อใจบังคับกายวาจาไดแลว  มันก็
สม่ําเสมอ  แสดงวามาจากใจที่ฝกฝนอบรมทรมานดีแลวนั้นเปนผูบัญชากาย วาจา ใหทํา ใหพูด  
เมื่อเราฝกฝนหรือทรมานไดแลว มันก็สม่ําเสมอทั่วไป  นี่การปฏิบัติธรรมเปนอยางนี้ 



เมื่อสรุปรวมใจความแลว  ใหคิดดูดังอธิบายมานี้  ธรรมทั้งหลายนั้นเปนของนาพิจารณา 
และนาปฏิบัติหรือไม  ถาเราปฏิบตัิไดแลวเราจะดีเพียงใด ดีกวาเราจะพากันนิ่งนอนใจ ใหมัน
เปนไปตามยถากรรม  คนเราหากไมมีการทําอะไรเสียเลย ผลอะไรก็จะไมเกิดขึ้น  แตทุกคนที่จะไม
ทําอะไรเสียเลยไมมี  เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแลวตองทํา ไมดีก็ตองชั่ว ไมบาปก็ตองบุญ  หากวาเราไม
มีธรรมและไมเขาใจในธรรมโดยนัยดงัอธิบายมานี้  เมื่อเราไมปฏิบัติธรรม ใจของเราก็จะเขวไป
ในทางทุจริต จะทําความชั่ว เพราะฉะนั้นเราอยาปลอยวางเลย  ไหนๆ เครื่องไมเครื่องมือ คือ กาย 
วาจา และใจของเราก็มีอยูแลว ธรรมที่เราจะปฏิบัติใหดีขึ้นก็มีอยูครบมูลบริบูรณแลว   จงอุตสาหะ  
วิริยะ  ตั้งหนาพากันฝกหัดปฏิบัติ เปนหนาที่ของตนทุกๆคน 

หากไมปฏิบัติปลอยวางลวงเลยไปเสียเปลา  ตายแลวเราจะไมไดปฏิบัติอีกจะไมไดฝกฝน
อบรมอีก  เกิดขึ้นมาทีหลังก็จะเปนเด็ก  และกวาจะรูภาษาก็เปนเวลาอีกมิใชนอย ตั้ง ๑๐ ป ๒๐ ป 
ขึ้นไปหรือบางที ๔๐-๕๐ ปยังไมรูเดียงสาเลยก็ได  การที่เรามาเขาใจในธรรม และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาพากันนอมกาย วาจา ใจตั้งหนาฝกหัดปฏิบัติเชนนี้นับวาเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญ
ไพศาล  ควรแกการปลื้มปติเปนอยางยิ่ง 

เพราะฉะนั้น จงอาศัย อัปมาทธรรม คือความไมประมาท และพากันตั้งใจปฏิบัติตามศาสน
ธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  โดยนยัที่อธิบายมานี้ก็จะนําผล คือ ความสุขความเจริญ
มาใหแกตนทุกๆ คน 

ไดแสดงมาในธรรมิกถาสมควรแกเวลา เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ฯ 

 

ธรรมที่บุคคลปฏิบัติดีแลว 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต  
 
 

 



เมื่อตอนเชาไดอธิบายถึงธรรมที่ควรปฏิบัติอันจะนําผลคือความสุขสงบมาใหไดยกเปน
อุเทศคาถาขึ้นวา  ธมฺโม  หเว  รกขฺติ  ธมฺมจาร ึ ธมฺโมสุจิณฺโณ  สุขมา  วหาติ    ผูปฏิบัติธรรม ธรรม
ยอมตามรักษา ธรรมที่ปฏิบัติดีแลวนาํสุขมาให 

ตอนเชานี้ไดอธิบายเปนสาธารณะทั่วไป คราวนี้จะอธิบายเฉพาะพวกเราผูเปนนักปฏิบตัิให
เขาถึงจิตถึงใจ แทจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยูนั้น มิไดปฏิบัตนิอกเหนือออกไปจาก กาย วาจา ใจ 

เมื่อตอนเชาไดอธิบายวา กาย วาจา ใจนี้เปนเครื่องมือสําหรับปฏิบัติธรรม ทั้งที่เปนสุจริต
และทุจริต ตองใชเครื่องมือกาย วาจา ใจ นี้ทั้งสิ้น  แตไดอธิบายโดยยอ คราวนี้  การภาวนา ไมไดทํา
กิจการงานดวย กาย อยางนั้น แตเรานั่งภาวนาทํากายใหเปนปกติ ไมมีทุจริต  วาจาก็เชนเดียวกัน ปด
เลยไมตองพูด แตทํากิจดวยทางใจอยางเดียว และไดอธิบายแลวเหมือนกันวาคําวา  ธรรม  ในที่นี้
หมายเอาเฉพาะสภาพที่ทรงไวซึ่งของดีแตอยางเดียว เรียกวา ธรรม และธรรมที่วานี้จะตองใช
เครื่องมือสามอยางดังกลาวมาปฏิบัติเหมือนกัน แตมันเปนเครื่องที่ละเอียดกวาและมีประสิทธิภาพ
สูงกวา สามารถดําเนินใหถึงขั้นอริยภูมิได เชน มรรค ๘ 

มรรค ๘    การงานที่เราทําดวยกายมี ๓ คือ  การงานชอบ ๑    อาชีพชอบ ๑    เพียรชอบ ๑ 

ที่ทําดวยวาจา มี ๑ คือ  เจรจาชอบ 

ที่ทําดวยใจ มี ๔ คือ  ความเห็นชอบ ๑  ดําริชอบ ๑  ตั้งสติชอบ ๑  ทําใจใหตั้งมั่นชอบ ๑ 

เวลานั่งภาวนาสงบอยูไมนาจะเรียกวา การทํางานดวยกาย วาจา เลย  สวนใจนั้นสมควรแท
เพราะมีงานเต็มมือ อธิบายวา เพราะการทําความสงบแหงกาย ไมมีการเกะกะวุนวายกีดขวางใครๆ 
นั่นเอง  จึงเรียกวา   การงานชอบ  มิใชไปทํามาคาขายหาอาชีพอะไรที่ไหน ความเปนอยูก็ชอบ
เชนกัน  เมื่อการงานชอบแลว ความเปนอยูก็ชอบตามกันไป คือ ความเปนอยูไมเปลาเสียจาก
ประโยชนและไมใหเกิดโทษแกใคร แมแตลมหายใจเขาออก ก็มิไดปลอยใหลวงพนไปโดยมิได
พิจารณา ความเปนอยูของผูยังมีชีวิตอยูไมตาย แตไมไดทําความเดือดรอนใหแกใคร และมีสติ
เปนไปกับดวยลมหายใจอยูอยางนี้ จะไมเรียกวา เปนอยูโดยชอบอยางไร 

การพยายามชอบ ประกอบแตกิจที่ควร ละสิ่งที่ไมควรเสีย พยายามรักษาความดีของตนไว ก็
มีแตทางจะดียิ่งๆ ขึ้นไป  จะไมเรียกวา เพียรชอบอยางไร 



นี่คือการงานของผูเจริญมรรค ๘ ทางกาย 

สวนทางวาจานั้นพูดไมมีเสียง แตบนพึมพําอยูในใจดวยตนเองคนเดียว คือ วิตก ตรกึใน
เรื่องเหตุการณตางๆ เพราะการที่จะพูดออกมาไดตองวิตกเสียกอน ถาไมมีวิตกกอนพูดออกมาไมได
ศัพทไดแสงเลย เชน คนละเมอเปนตน  วิตกกอนจึงพูดออกมาได  วาจาชนิดนี้ไมเปนภัยแกสังคม
เลย จึงเรียกวา วาจาชอบ 

สวนการงานของใจ  ใชความคิดความเห็นที่ประกอบดวยเหตุผล อันจะเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ที่ถูกตองตามความเปนจริง เชนเห็นวา รูปขันธอันนี้มีเกิดขึ้นดวยอํานาจเหตุปจจัย มี
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนที่ตั้ง  แลวเดือดรอนกระสับกระสายอยูดวยทุกขนานัปการ  เมื่อ
เห็นรูปขันธเปนภัยรายแรงอยางนากลัว  จิตกคิ็ดอยากจะพนจากกองทุกข ดวยการพยายามละ
ปลอยวางในอุปาทานขันธอันนั้นเสีย ตั้งสติจดจอพิจารณาเฉพาะสติสัมโพชฌงค ปลงปญญาลงสู
พระไตรลักษณญาณ เห็นสังขารทัง้ปวงตามเปนจริง จนใหเกิดวิมุติหลุดพน จึงเรียกวา ความ
เห็นชอบ    ไมวิปริต เปนกิจของจิตโดยเฉพาะ 

สรุปแลว คนเราเกิดมาในโลกนี ้ ใครจะทําอะไรๆ สําเร็จไดก็ตองใชเครื่องมือสามอยางนี้
ทั้งนั้น การปฏิบัติธรรมหรือรักษาธรรม ก็ตองใชเครื่องมือสามอยางดังกลาวมา 

คราวนี้ธรรมยอมตามรักษาผูปฏิบัติสุจริตธรรมไดอยางไร 

ธรรมมิใชตํารวจและลูกจางใครพอที่จะมาปกปกรักษา ไดอธิบายมาแลววา ธรรม คือ สภาพ
ของดีของจริง หรือสภาพที่ทรงไวซึ่งของดีของจริง มิไดเปนตนเปนตัว หากจะเปนตนเปนตัว ก็คือ 
ตัวของคนเราแตละคนนี่แหละ  เมื่อเราประพฤติสุจริตทั้งสาม คือ กาย วาจา ใจ ดังอธิบายมาใน
มรรค ๘ นัน้แลว ใครจะมาตามรักษาเรา เมื่อเราทําสุจริตอยูแลวไมตองใหคนอื่นตามรักษา ทุกสิ่ง
ทุกอยางในโลกนี้ที่เขารักษากัน ลวนแตเปนของไมดีทุจริตทั้งนั้น เขาจึงตองรักษากันเชนคนเปนไข 
เปนแผล เด็กซน ผูใหญทุจริตเปนนักโทษทําผิดตอกฎหมาย ฯลฯ และอะไรตออะไรอีกมากทํานอง
นี้ทั้งนั้น 

สวนคนดี ๆ ไมมีแผล   เด็กสุภาพเรียบรอย   ผูใหญก็ตั้งอยูในสุจริต   ไมมีใครทําผิด
กฎหมายบานเมือง   ใครจะออกกฎหมายใครจะควบคุมใคร   ทุกคนทําตนเปนคนสุจริตอยูแลว  ก็
เรียกวา  สุจริตนั่นเองตามรักษาคนไมใหทําชั่ว  (ดังไดอธิบายมาแลวในมรรค ๘)   เมื่อทําถูกตอง



ตามนั้นแลว    นอกจากธรรมที่เปนสจุริตเกิดขึ้นรักษาตัวเองแลว  ยังเปนมรรควิถีทางดําเนินงานให
พนจากทุกขไมตองรักษาอะไรตอไปอีกดวย 

ปญหาตอไป   ที่วาธรรมที่บุคคลปฏิบัติดีแลวยอมนําสุขมาใหอยางไร 

ขอนี้ก็มีผลสืบเนื่องมาจากขอตนเหมือนกัน คําวาสุขมาใหนั้น เปนแตโวหารสํานวนคําพูด
เฉยๆ แทจริงความสุขนั้น มิไดมีคนใดใครคนอื่นนํามาให แตหากสุขเกิดขึ้นจากการประพฤติธรรม
ที่เปนสุจริตนั่นเอง การประพฤติก็ตองใชเครื่องมือสามอยาง ดังอธิบายมาแลวในขอกอน 

เมื่อกาย วาจา ใจ ประพฤติอยูในสุจริตสามประการ คือ ไมโลภ ไมโกรธ และไมหลง  ผลคือ
ความสุขไมเดือดรอนก็เกิดขึ้นมีขึ้น  ที่กาย วาจา ใจ นั่นเอง 

เปรียบเหมือนตนไมที่มีผล  เมื่อบุคคลปลูกลงไปในพื้นดินที่ดี ถูกตองตามหลักวิชาการแลว  
ผลของมันก็จะออกมาใหเราไดรับประทานตามประสงค มิใชผลจะเอามาจากที่อ่ืนที่ไกล แตเปนผล
เกิดขึ้นที่ตนของมันเอง เพราะเราปลูกลงในที่ดินดีถูกตองตามหลักวิชา ธรรมที่เราปฏิบตัิดีแลวก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน 

บางคนอาจเขาใจผิด คิดผิดวา เราก็ปฏิบัติธรรมเปนสุจริตดีอยูแลว แตไฉนไมไดรับความสุข 
โรคภัยไขเจ็บเอย  การอาชีพก็ลําบากขาดแคลน ไดอะไรมามีแตคนมาลักขโมยฉอโกงเอาไป คน
บานใกลเรือนเคียงหมูเพื่อนเห็นวาเราทุจริต คิดคดโกง นิ่งเฉยไมโตตอบก็ดูเหมือนจะกําเริบขึ้นทุก
ที ธรรมที่วาไวนั้นเห็นจะไมจริงกระมัง 

ธรรมเปนของจริงพระพุทธเจาตรัสไวแลว  ไมมีคําสอง โรคภัยไขเจ็บเปนของไดมาจาก
ความเกิด ความแกและความตายก็เชนเดียวกัน   พระพุทธเจาไดตรัสไวแลววา เรื่องเหลานั้นเปน
ทุกข มิใชมิไดแสดงไว 

ที่เราเห็นวาเปนทุกขก็ถูกแลว  เห็นตรงตามพุทธวจนะคําสอนของพระพุทธองคแลวนี่ แต
เรายังเห็นไมตลอด เห็นเพียงผลของการกระทําทุจริตเทานั้น เมื่อเขาใจตลอดเขาไปถึงมูลเหตุของ
ทุกขอยางนี้แลว เราก็จะไดเวนเสียจากการกระทําทุจริตตอไป แลวจะไดทําแตกรรมที่เปนสุจริต 

ที่เราประพฤติสุจริตดวยกายวาจาใจนั้น  กถ็ูกตองแลวจะไปสงสัยอะไร  ความสุจริตที่เรา
ประพฤติอยูนั้น  อยางนอยเราก็จะไดรับความสุขเพราะความไมมีวิปฏิสารเดือดรอนในใจ  ที่เรา



มิไดมองเห็นความชั่วของตนดีกวาผูทําความชั่วแลวไดลาภยศ ทุกขที่เราไดรับอยูเดี๋ยวนี้เปนผล
กรรม คือ ความชั่วที่เราไดทําไวแลวแตอดีต  เราจะหยิบยกใหใครไมได  เพราะเปนของตนทําไวเอง   
หากเขาใจโดยนัยนี้แลวเรายินดีพอใจกับผลกรรมที่เราไดกระทําไวแลว  ก็จะไมเกิดความทุกข
เดือดรอน  เหมือนกับเราไดอัตภาพเปนหญิงเปนชายมาแตละคน  ใครจะมีรูปราง ลักษณะผิวพรรณ
เชนไร ตางคนก็พอใจยินดีกับความไดของตนๆ แลวก็สบายใจ 

สวนเรื่องความทุกขอ่ืนๆ มีอาชีพฝดเคือง และมีผูคนเบียดเบียนเปนตนเหลานั้น ไมมปีญหา  
เมื่อมีการเกิดมาอยูในหมูเขาเหลานั้นแลว จําเปนจะตองเปนไปตามเรื่องของเขาเพราะเขาเปนกันมา
อยางนั้น กอนเราจะมาเกิดนี้แลว โลกเรามีหนาวมีรอนประจําอยูแลว  เราเกิดมาภายหลังไมอยากถูก
รอนถูกหนาวกับเขา เราก็มีปญญาหาเครื่องปกปดกําบังเอาเอง  รอนและหนาวมิใชจะมีแตโทษอยาง
เดียว คุณก็มีมากเหมือนกัน  คนเราไมมีธาตุ ๔ ก็ตายเทานั้นเอง  ไฟใชหุงตมกินก็ได  ไหมบานไหม
เรือนเผาคนก็ตาย  ใชไมเปนใชไมถูกเรื่องก็เลยใหโทษ จะไปโทษไฟไมไดตองโทษตนเอง 

ธรรมก็เชนกนั เมื่อปฏิบตัิไปยังไมทันอะไรคอยแตจะทวงเอาผล หาไดคิดถึงตนไมวา เรา
สมควรจะไดรับผลตอบแทนแลวหรือยัง 

พอทําทานสักนิดสักหนอยก็หวังอยากไดลาภไดรวยเปนเศรษฐี  อยากใหถูกหวยล็อตเตอรี่
รางวัลที่ ๑  เมื่อไมสมปรารถนาก็หาวาบุญไมมี  รกัษาศีลเพียงวันสองวันก็คิดจะใหไดความสุขไป
สวรรคนิพพาน  เมื่อมีทุกขเกิดความเดือดรอนขึ้นก็หาวาศีลไมชวย  ปฏิบตัิภาวนาพอหลับตาลงก็
อยากจะเห็นนางฟา นางสวรรค เมื่อไมเห็นก็หาวาภาวนาเปนของไมจริง 

สรุปแลว คนเราจะทําอะไรสักนิด คอยแตจะทวงหนี้บุญคุณถายเดียว ไมคิดถึงการกระทํา
ของตนวาผิดถูก  สมควรแกคุณคาหรือไม เมื่อไมไดสมหวังก็เกิดความทอถอย พระพุทธเจาทาน
ตรัสวา 

ตัณหา  คือ  ความอยาก   เปนทุกข 

ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน พอปฏิบัติเขาคิดอยากจะใหธรรมมารักษา คอยใหรางวัลสุขอยู
เรื่อยไป มิไดคิดถึงการกระทําตนวาผิดหรือถูก สมควรแกคุณคาที่จะไดรับหรือไม เมื่อไมไดผล
สมหวังก็เกิดความทอถอย พระพุทธเจาทานตรัสวา ความอยาก มันเปนทุกข   แตเรากลับยินดีไป
ควาเอาความอยากมาเปนสุขเสีย มันเลยตรงกันขามเสียทุกอยาง พระองคตรัสวา 



ทุกข      เปนของควรพิจารณา แตเราเบือนหนาหนีทุกขเสีย 

ตัณหา   ความทะยานอยาก เปนของควรละ แตเรากลับชอบ  

ฉะนั้น ธรรมจะตามรักษาและใหความสุขแกเราไดอยางไร เพราะ เหตุ คือ การปฏิบัติก็ไม
ตรงจุดประสงคอยูแลว ผล อันจะพึงไดก็ยิ่งจะหางไกลกันมาก 

ทาน      มิใชเรื่องปรารถนา แตเปนการสละ   ที่ร่ํารวยและมีความสุขเพราะผลพลอยได
ตางหาก 

ศีล        ก็เหมือนหันมิใชเปนความสุข  แทจริงคือ เปนการทรมานแกตัวที่ตนทําความชั่ว
มาแลว สังวรระวังเพื่อจะไมทําชั่วตอไปอีก   ที่พรรณนาคุณคารักษาศีลแลวตายไปไดสุคติถึงพระ
นิพพาน ก็เปนผลพลอยไดตางหาก 

ภาวนา  ก็ไมใชเรื่องปรารถนา  แตมันเปนเรื่องสละทุกสิ่งทุกอยางแมแตของที่มีอย ู   เวลา
ภาวนาก็ทําเหมือนกับไมมี  ถายังปรารถนาอยากเห็นนั่น เห็นนี่อยูแลว มิใชภาวนา เปนพาวน พาวุน 
พาเวียนตางหาก ที่เห็นนางฟาเทวดาก็เปนผลพลอยไดจากการสละนั้นตางหาก  และก็มิใช
จุดมุงหมายที่แทจริงในการภาวนานั้นดวย 

จุดมุงหมายของการภาวนาแท คือ การพิจารณาเห็นอัตภาพขันธอันนี้เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา มีสภาวะเกิดดับอยูอยางนั้น จนจิตสลดสังเวชเบื่อหนาย คลายความกําหนัดยินดีในรูปนาม 
ปลอยวางอุปาทานเสียไดดวย อํานาจวิปสสนา นั่นจึงจะเรียกวา ภาวนา 

สรุปรวมแลว เมื่อเราประพฤติสุจริตธรรมดวย กาย วาจา ใจ จะเปน ทาน  การเสียสละใหก็ด ี 
ศีล  การงดเวนจากความชั่ว แลวระวังสังวรทรมานตนเอง ไมใหทําความชั่วอีกก็ดี  ภาวนา ซึ่งเปน
การประพฤติธรรมภายในใจอันรวมเขาในมรรค ๘ ที่ถูกตองแลวตองยอมสละสิ่งทั้งหมด  แมแตรูป
นามอัตภาพของตนก็สละสิ้นก็ดี  สุจริตธรรมที่เราประพฤติถูกตองนั้นแล ตามรักษาเรามิใหเรา
ละเมิดหลงลืมทําความชั่วอีก อันจะเปนผลใหเราไดรับความทุกข เชนเปนอยูในปจจุบันนี้ 

ผูที่สละความชั่วทุจริตเพราะเห็นเปนโทษภัยอยางรายแรง แลวกลับมา ทาํความดี มีสุจริต
สามเปนตน  แมถึงจะเปนการทรมานฝาฝนจิตใจที่เคยเลวรายมาแลว  แตก็ไมไดทําใหเขาไดรับ



ความทุกขเดือดรอนตอไป เปรียบเหมือนกับผาหัวฝเอาน้ําเนาออก ลางชะใหสะอาดแลว ถึงแมจะ
เปนทุกขเจ็บปวดบาง  ตอไปก็จะมีแตความสบาย 

ฉะนั้น พวกเราที่ใครตอธรรมปฏิบัต ิ จึงควรสนใจในเรื่องนี้ใหมาก การปฏิบัติสุจริตธรรม
มิใชเปนการลําบาก เพราะสุจริตธรรมก็มีไวใหพวกเราปฏิบัติอยูแลว เครื่องไมเครื่องมือที่เราจะ
ปฏิบัติก็มีครบครันบริบูรณ เราจะปฏิบัติหยาบละเอียดขั้นไหนก็มีสิทธิเสรีเต็มที่ ไมตองเกรงใจใคร 
ผลอันจะพึงไดก็รอทาอยูแลวขางหนาโนน 

ยังเหลืออยางเดียว คือ ตัวของเราผูจะลงมือทําการปฏิบัติกันเทานั้น ปฏิบตัิกันเมื่อไร  ถาทํา
ถูกตองดังอธิบายมาแลว ยอมไดรับผลเห็นประจักษไมเลือกกาลเวลา  

แสดงมาในธรรมมิกถาก็สมควรแกเวลา เอวํฯ 

เนกขัม 

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 
 
 

 

ไดแสดงถึงเรื่องการทําทาน และอานิสงสของการทําทาน ตลอดถึงการรักษาศีล และ
อานิสงสของการรักษาศีล สํารวมอนิทรีย จนถงึหัดสมาธิภาวนาใหเกิดปญญาวิปสสนาเปนลําดับ
มาแลว 

การฟงเทศนในตอนคืนวันนี้ จะตองฟงดวยความสงบ และจะไดฟงเรื่องการทําทาน รักษา
ศีล ภาวนา อยางแสดงมาแลวนั้นดวย  แตทาน ศีล ภาวนา ที่จะฟงตอไปนี้เปน ทาน ศีล ภาวนา ที่มี
อยูในภาวนาแหงเดียวกัน 

แทจริงวากันโดยเฉพาะแลว ภาวนา คือการเสียสละ หรือที่เรียก เนกขัม คําวา  สละ หรอืวา 
ออก ก็ดี  มิไดสละใหใคร  แตสละในใจทําทานในใจ ทานของที่มีอยูในใจ 



ทานแบบนี้มิใชทานของดิบของดี   เปนทานสิ่งที่ผูรูทั้งหลายเห็นนาเกลียด   แตเปนสิ่งที่คน
โงทั้งหลายปรารถนา    ฉะนั้น การทําทานแบบนี้จึงไมจําเปนใหเฉพาะคนนั้นคนนี้    ทอดบังสกุล
เลย   เมื่อสละทอดบังสกุลของไมดี    ศีลก็จะเกิดมีขึ้นในคนผูฉลาดทั้งหลายเพราะศีลมิใชของคนโง 

สวน สละ หรือ เนกขัม การออกก็ดี  มิไดออกไปไหน ใครบวชก็มิไดออกไปนอกโลกนอก
ฟา  พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายทานออกบวช ทานก็บวชอยูในบานในเมือง อาศัย
บิณฑบาตร ฉันกับชาวบานเหมือนดังพระภิกษุที่เห็นกันอยูในปจจุบันนี้เอง 

ที่ทาน ออก หรือ สละ นั้น คือ ออกจากสิ่งที่สกปรก  ทานไมตองการอันไดแก กามคุณทั้ง ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  ซึ่งเปนเครื่องยั่วยวนชวนใหใจติดหลงมัวเมาตางหาก   ผูเขาถึง
ภาวนาทําจิตใหเปนสมาธิไดแลว ไมวาจะออกบวชหรือไมก็ตาม  ยอมเห็นโทษในเบ็ญจกามคุณนี้
เหมือนกันทั้งนั้น เรียกวา เนกขัมดวยใจ ดังมีเรื่องในพุทธกาลวา มีแมบานคนหนึ่งเห็นพระจํานวน 
๓๐ รูป เดินรุกขมูลมาจวนเขาพรรษา เกิดศรัทธาเขาไปหาไหวแลว ถามถึงความตองการของ
พระภิกษุเหลานั้น ก็ไดทราบวาทานตองการเสนาสนะที่อยูจําพรรษา แกพรอมดวยลูกบานจึงจัด
เสนาสนะถวาย เมื่อพระภิกษุเหลานั้นไดเสนาสนะแลว  วันเขาพรรษาพระเถระผูใหญจึงประชุมตั้ง
กติกาทําความเพียรกันวา พวกเราไมอยูรวมกันถงึสองรูป หากใครมีธุระอะไรแลว ขอใหมาตีระฆัง
สัญญาณที่ศาลานี้ 

หลังจากเขาพรรษาแลวหลายวัน ยายแกแมบานคิดถึงพระของแก จึงไดหาของถวายพระ  
ใหคนใชถือตามหลังแกไป  พอไปถึงวัดเห็นศาลาวาง ไมมีพระอยูแกตกใจวาพระหายไปไหนกัน
หมด พอดีเจอคนเฝาศาลายังอยู แกจึงถามไดรับตอบวาพระยังอยู เมื่อคุณยายตองการพบทานแลว ตี
ระฆังสัญญาณทานก็จะมาเอง แกก็ใหตีระฆัง  พอพระไดยินเสียงระฆังตางก็มากันคนละทิศละทาง 
ทําเอายายแกตกตลึงงงงันพรอมกับอุทานในใจวา  ตาย ! พระของเราชะรอยจะทะเลาะกันเสียแลว  
เราไมรูเลยวาเพราะเรื่องอะไร 

พอทานมารวมกันเรียบรอย  ยายแกคลานเขาไปหาทานผูเปนเถระถามวา ทานทะเลาะอะไร
กันหรือ จึงมิไดอยูรวมกัน  พอทานผูเปนหัวหนาอธิบายใหฟงวาพวกอาตมามิไดทะเลาะอะไรกัน 
แตแยกกันอยูทําความเพียรภาวนา  แกจึงโลงใจแลวก็สนใจในคําวา  ภาวนา  แกจึงซักถามทานวา 
คําวา ภาวนาๆ นั้น ทําอยางไรกันเจาคะ เชนตัวดิฉันจะทําไดหรือไม ทานก็ตอบวา คือ พิจารณาเกิด
ดับของอัตภาพอันนี้ โยมก็ทําไดไมเลือก  โชคดพีอแกไปทําเขาก็ได ปรัตตวิชา  คือ รูวาระจิตของ



คนอื่น  พระเหลานั้นคิดนึกอะไรแกก็รูไดหมด  พอออกพรรษาแลว พระเหลานั้นละอายใจ เกรงวา
แกจะรูวาระจิตของตน เพราะเรายังเปนปุถุชนอยู มันอาจคิดไปตางๆ นานาก็ได  แลวพากันลาแกไป
เพื่อเฝาพระศาสดา พอพระองคทรงทราบเหตุนั้นแลว จึงทรงบัญชาใหกลับ ณ ทีน่ั้นอีก ทําความ
เพียรจนสําเร็จพระอรหันตทั้งหมด 

เรื่องนี้แสดงวา เนกขัม คือการสละหรือการออกจากกามคุณ ๕ มิใชทําไดแตผูบวชหรือบวช
แลวจึงจะสละได    ยายแกแมบานแกก็ยังสามารถบวชใจแกไดกอนพระเสียดวยซ้ํา บวชกายแลว ใจ
ยังไมออกบวชเลย 

นี่แหละ เนกขัม คือ การสละ หรือออก มิไดสละไปไหน ออกไปไหน สละแลวออกแลวก็อยู
ในโลกนี้กับเขาผูที่ยังไมสละไมออกดวยกัน แตมันเปนการสละภายในออกภายใน  กามคุณ ๕ มิไดมี
ติดอยูที่ใจของผูนั้นตางหาก  ในเมือ่ผูนั้นยกเอารูปนามอันเปนที่ตั้งของกามคุณ ๕ ขึ้นมาพิจารณา
ใหเห็นเปนของเสื่อมสูญสิ้นไปอยูเสมอ   เหมือนกับยายแกแมบานคนที่กลาวนั้น เมื่อแกมีความ
สมัครรักใครสนใจในอุบายที่พระสอนให แกไมประมาทเรงทําความเพียรปรารภความสิ้นความ
เสื่อมแหงอัตภาพของตน  จนเบื่อหนายเห็นโทษในเบ็ญจกามคุณ จิตเขาถึงภาวนาเอกัคตารมณเกิด
ปรัตตวิชา รูวาระจิตของคนอื่นได 

คราวนี้ พวกเราเลาจะทําอยางไรจึงจะ  สละ หรือ เนกขัม ไดอยางยายแมบานคนนั้น 

จริงอยูทุกคนเกิดมาแลว ตองไดอัตภาพอันมีคานี้มาพรอมแลวทุกคน  ยายแมบานคนนั้นก็
เชนเดียวกับพวกเรา  และก็ตองถนอมเลี้ยงรักดวยกันมาทั้งนั้น  ฉะนั้นจึงยากอยูสําหรับผูมิได
พิจารณาใหเห็นสภาพตามเปนจริงของมัน จะเห็นโทษของมันได เพราะมีหลายอยางเปนเครื่อง
ปกปดไว  โดยเฉพาะ ก็คือ เห็นวา เรายังเปนหนุมเปนสาว เราไมมีโรคภัยไขเจ็บ เรายังไมแกเรายัง
ไมตาย เปนตน แตถาพิจารณาถี่ถวนแลวการที่เราถนอมเลี้ยงดูอัตภาพอันนี้ ดวย อาหารการบริโภค 
เปนตน  ก็เพือ่บําบัดความทุกข คือมันทุกขอยูแลวจึงหาของมาบําบัด มิใชสงเสริมความสุข  การหา 
เครื่องนุงเครื่องหม มาหอหุมปกปดมัน  ก็คลายกบัผาพันแผลของเนาของปฏิกูลนั่นเอง  หาเครื่อง
มุงเครื่องบัง กันแดดรอนลมฝนหรืออันตรายตางๆ ก็คือ เปนการปองกันทุกขอันจะมาถึง การ
แสวงหาหมอหายามารักษาก็คือ การยาแผลยาเรือรั่ว หลังคาบานรั่วนั่นเอง 

สรุปแลว ปจจัย ๔ ที่อัตภาพอันนี้อาศัยอยูนั้น เพื่อเปนการบําบัดทุกขชั่วคราว มิใชเปนการ
แกทุกขแท และเพื่อกันแตกมิใหมันบุบสลายไปเร็ว ผูที่อาศัยปจจัย ๔ นั้นดวยความเพลิดเพลินมัว



เมา จึงไดชื่อวาเปนผูหลงอยูในเบ็ญจกามคุณโดยแท  ทานผูมีปญญาพิจารณาเห็นโทษแหงอัตภาพ
อันนี้แลว ทานก็ปกปกรักษาเลี้ยงดูอาบน้ําชําระขัดถู เหมือนกับผูที่ยังไมเห็นโทษ แตทานทําโดยไม
เปนไปเพื่อความเมาหลงลืมตัว ทําดวยความไมประมาทมีสติเห็นโทษอยูเสมอ 

ถาจะเปรียบก็เหมือนกับคนปวยเปนแผล    อาหารคนไขมิใชรับประทานดวยความหิวและ
อรอย    แตเพื่อบําบัดใหมีกําลังพอทรงตัวอยูได ผานุงผาหมถึงจะเปนของดีและใหมเอี่ยม     มิใชนุง
หมดวยความหลงเพลิดเพลิน     นุงหมเพื่อปกปดรางอันซูบโซสกปรกตางหาก  อาคารที่อยูถึงแมจะ
หรูหราโอโถงสักปานใดก็ดี    คนไขที่ไปอยูอาศัยนั้น    มิไดอยูดวยความสนุกสนาน    เหมือนการ
ไปพักชายหาดชายทะเลเลย ไปอยูดวยการจําเปนเพื่อความสะดวกแกการรกัษาไขเทานั้น    ยาที่กิน
ก็เหมือนกัน    มิใชเปนของเอร็ดอรอยอะไรถึงแมบางอยางจะเคลือบน้ําตาล ก็เพื่อใหกลืนงายสบาย
คอเทานั้น    ที่กินก็เพ่ือประโยชนแกการบําบัดไข    ทุกคนเกิดมาในโลกนีแ้ลว    จําเปนตองเปนไป
กับโลกเขา  หากทําผิดแปลกแตกตางความนิยมประเพณีของเขา เขาก็หาวาเราเปนบา ประเดี๋ยวอยู
กับเขาไมได 

ฉะนั้น จึงจาํเปนตองเปนไปกับโลกเขา แตอยาใหเมาหลงจนเกินขอบเขตมีสติเพงพิจารณา
ใหเห็นตามสภาพเปนจริงอยูเสมอ  การเปนอยูของผูรูกับผูหลงผิดกัน  ผูหลงมิใชหลงแตตัวคน
เดียวเทานั้น ยังทําใหคนอื่นพลอยหลงตามอีกดวย  การหลงในความเปนหนุมเปนสาว ก็คือ หลงเงา
หลงงมหลงจมอยูในความแกนั่นเอง  แลวก็ประดิษฐคิดแตงรูปแกแปรสภาพใหคนอื่นเห็นวาเปน
หนุมสาวสวยงามพลอยตามหลงอีกดวย  หลงวาตนไมเจ็บไมไข คือ หลงไถลผิดไปจากความจริง 
ความจริงแลวความไมสบายไมวาจะดวยประการใดทั้งหมดเรยีกวา   ไข    ดวยกันทั้งนั้น     หลงวา
ตนไมตายยิ่งเปนการหลงงมงายใหญ  สิ่งใดถาแปรจากสภาพเดิมแลวเรียกวา ตาย ทั้งนั้น  เราแปร
มาจากวัยตางๆ ก็คือ เราตายมาแลวโดยลําดับ แตกลับวาตนยังไมตาย 

ฉะนั้น ทุกคนขอไดพิจารณาตามอุบายดังไดบรรยายมานี้จึงจะเห็นโทษของอัตภาพอันนี้ อัน
เปนที่ตั้งของกามคุณ ๕ จึงจะปลอยวางอุปาทานเสียได แลวจะเห็นอัตภาพอันนี้เปนแตเพียง บัญญัต ิ 
อันหนึ่ง  ตามที่พระพุทธเจาตรัสไววา 

ธาตุก็ดี ขันธก็ดี มใิชตัวตนบุคคลอะไรเลย  การพจิารณาแยกบคุคลออกใหเปนแตสักวา เปน
ธาตุ ๔ ก็ดี เปนขันธ ๕ กด็ีเปนวิธีการปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไดอยางดีที่สุด 



จะเห็นชัดตามเปนจริงหรือไมก็ตาม ขอใหยึดแนวพิจารณานี้ไวใหมั่น  อยาประมาทเพียร
พยายามพิจารณาอยูเสมอ  อาจไดความรู และความเห็นอันแปลกๆ เกิดขึน้มาในความเพียรนั้นใน
วันหนึ่งจนได 

การปฏิบัติธรรม ถาทําไมถูกตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา หรือปฏิบตัิถูกอยูแตเราไมทํา 
ฉันทะ ความพอใจในคําสอนนั้น ก็จะไมเกิดความเพียร  เมื่อขาด ฉันทะ วิริยะ ทั้งสองประการนี้
แลว ก็จะไรผลอันตนปรารถนา แลวจะมีแตความเบื่อหนายเกียจครานในการปฏิบัติธรรม  นอกจาก
จะไมเปนกุศลแกตนแลวจะเพิ่มบาปโทษใหเกิดมีขึ้นอีกดวย นั่นก็คือจะไปโทษคําสอนของ
พระพุทธเจาอันสมบูรณดวยเหตุผลและคุณคาอยางประเสริฐวาปฏิบัติตามแลวไรผล 

เหมือนคําพูดของบางคนผูไมเขาใจในพระศาสนาวา “บวชอยูนานบาปมากบวช  ๒-๓ วันก็
พอแลว”   คือการบวชนานมันทอใจ ทําอะไรก็ไมถูกไมเปนกับเขา จับวอกจับลิงมาขังไวในกรงมัน
ก็นาเห็นใจ เปนบาปแนเพราะความกลุมใจ บวช ๒-๓ วันแรกกําลังศรัทธายังกลาและไมรูจักอะไร 
เปนอะไร บวชชนิดนั้นเขาถือวาบวชเอาบุญ มิใชบวชใหรูจักบาปบุญคุณโทษอะไร เกือบจะถือเอา
ตัวเหลืองๆ นั้น เปนตัวบุญไปอีกดวยซ้ํา 

ความคิดเห็นชนิดนี้ มันไกลจากหลักคําสอนของพระพุทธเจามากเสียเหลือเกิน ซึ่งก็มีอยูใน
ใจของเหลาพุทธบริษัทเปนจํานวนมากทีเดียว 

แทจริง การบวชเปนการบําเพ็ญบุญโดยแท  ขอแตใหรูวามาบวชนั้น คือเรามาทําความงด
เวนจากการทําชั่วทุกประการ มีการฆาสัตว เปนตน  งดเวนจากการทําความชั่วมากกวาฆราวาส 
แลวพึงทําความพอใจในความดีของตน ที่ตนไดทําดีอยูนั้น แลวหมั่นพยายามรักษาความดีอันนั้นไว
ใหมั่นคง ก็จะเกิดความพอใจในของดีอันตนไมเคยไดมากอน  บุญ คือความอิ่มใจพอใจในการที่ได
เห็นความดีที่ตนไดบําเพ็ญแลว ก็จะเกิดมีขึ้นในตนของตน จึงจะเรียกวาบุญ  ผูเห็นบญุอยางนี้แมจะ
บวชอยูตั้งรอยปก็จะไมบาป เห็นเปนการบําเพ็ญบุญตลอดเวลา  เขาบวชอยูนานก็เหมือนการบวช
ของเขาครูเดียว เปรียบเหมือนบุคคลประกอบธุรกจิเมื่อไดรับผลเจริญกาวหนา เวลา ๑๒ ชั่วโมงของ
เขาเหมือนครูเดียว เวลาของเขาเปนของมีคามาก 

การละชั่วทําดีเห็นเปนบาป การไมทําดีและความชั่วก็ไมละ เห็นเปนบุญเชนนั้นก็ไมตองทํา
อะไรกันตอไปอีกแลว 



เมื่อพวกเราพากันมาหัดภาวนา พิจารณาความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แหง
อัตภาพอันนี้  หากยังไมเห็นชัดเจนตามเปนจริงก็ดี ก็ไดชือ่วาเราพากันมาเจริญภาวนาทําอุบาย
กัมมัฏฐาน ซึ่งแตกอนเรายังมัวเมาหลงอยู ไมเคยเจริญภาวนา  มาบัดนี้เราไดเจริญอุบายนั้นใหเกิดมี
ในใจของเรา จึงควรทําความพอใจ รักใครเพียรพยายาม ทําไปเสมออยาไดทอถอย  เมื่อทําไปจนเกิด
ความรูแจงเห็นชัดตามเปนจริง เพราะความปลอยวางในเบ็ญจกามคุณ แลวจะเกิดความปลื้มปติอ่ิม
ใจ เห็นตัวบุญเกิดขึ้นมาในใจของตนนั่นเอง นั่นแหละเปน ปรมัตถทาน ทานอยางอุกฤษฏ ได
อานิสงสอยางเลิศ 

เมื่อจิตปลอยวางไมเพลิดเพลินหลงมัวเมาในกามคุณแลว ก็สงบเปนปกติ เปน ศีลปรมตัถ  
พนจากอาสวะอยางหยาบได 

จิตที่สงบละนิวรณ ๕ เขาถึงเอกัคตา จนเปนอัปปนาสมาธิ ยอนออกมาพิจารณาขันธอนัเปน
ที่ยึดมั่นของอุปาทาน บังเกิดญาณเห็นอาการของขันธ ทั้งภายนอกภายในเปนไปตามพระไตร
ลักษณ จิตกจ็ะหลุดพน ไมถืออะไรวาเปนเรา เปนของๆ เราตอไปอีก 

รวมความแลว ทาน ศีล ภาวนา สงเคราะหลงเปน เนกขัม คือ การ สละออกจากกามคุณ ๕ 
และกองกิเลสบาปธรรมทั้งปวงโดยสิ้นเชิง 

แสดงธรรมมิกถาก็สมควรแกกาลเวลา เอวํ ดวยประการฉะนี้ฯ   

ขันธ ๕ 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนเชา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

ภาราหเว  ปฺจกฺขนฺธา ภาราหาโร  จ  ปุคฺคโล  ติ 

บัดนี้ จะไดแสดงพระธรรมมิกถา พรรณาศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพื่อเปน
เครื่องประดับสติปญญาเพิ่มพูนบุญราศรีแดทานทั้งหลาย ที่ไดพากันมาประชุมในสวนสถานที่น ี้ 



การฟงธรรมถาจะใหเขาใจดีแลว จงใหมีโยนิโสมนสิการภายในใจของตนๆ ไวใหด ี จึงจะ
ไดความเขาใจชัด  ถาฟงโดยไมมีโยนิโสมนสิการไวภายในใจแลว ถึงฟงไดความ แตไมทราบซึ้ง
เขาถึงจิตใจแลวก็ลืมงาย  การฟงโดยมีโยนิโสมนสกิาร มีแยบคายชางคนคิดติดตามธรรมเทศนานั้น 
ใหเกิดปญญาทําอาสวะใหสิ้นไปพรอมในตัว ดังพระอริยเจาทั้งหลายแตกาลกอน ทานฟงธรรมได
สําเร็จมรรคผลในขณะที่นั่งฟง ก็ดวยเหตุดังกลาวแลว

แทจริง ถาพูดถึงการเทศนการสอนแลว ทั้งผูเทศนผูสอนและผูฟง ก็นับไดวาทํากันมามาก
พอไดอยู แตผลอันจะพึงไดยังไมเปนที่พอใจ นี่ก็เนื่องมาจากเหตุดังกลาว คือ การฟงยังใชโยนิโส
มนสิการไมถูก  ความซาบซึ้งในรสของพระสัทธรรมจึงยังตื้นนัก  หยั่งไมถึงหวงแหงใจอันเปนที่ตั้ง
ของปญญา เมื่ออารมณมากระทบจิตใจก็หว่ันไหวไปตามเสีย  ธรรมเทศนาที่รับไปจะนํามาใชเปน
เครื่องตานทานก็ไมไหว เหมือนกับเสาไมที่ฝงตื้นยอมตานทานตอกําลังลมแรงไมไหว ฉะนั้น ธรรม
ที่เราฟงถาไดฝงลึกเขาไปถึงใจ ดวยโยนิโสมนสิการแลว ยอมมีกําลังกลาสามารถจะตานทานตอ
อารมณได ไมวาจะมาจากจตุรทิศใด หาไดหว่ันไหวไม

แทจริงโลกอันนี้ เปนโลกที่กระเทือนอยูเปนนิตย เหมือนน้ําในมหาสมุทรหาเวลานิ่งมิได 
ฉะนั้น เราคงจะไดยินจากขาววิทยุและหนังสือพิมพซึ่งโฆษณากันอยูทั่วทุกมุมทุกบานตลอดวันวา 
ประเทศตอประเทศ ชาติตอชาติ บานตอบาน แมกระทั่งบุคคลตอบุคคล เกิดทะเลาะวิวาทฆาฟนกัน
อยูตลอดเวลาหาความสงบสุขที่ไหนได ที่เปนสวนใหญโลกเดี๋ยวนี้เขาจัดเปนสองคาย คือ ฝาย
รุกราน เขาสมมุติใหเปนคอมมิวนิสต หรือ อธรรม  ฝายรับหรือฝายตานทาน  เขาสมมุติใหเปนฝาย
โลกเสรี หรอื ฝายยุติธรรม  มีแตปองกันเสรีภาพเอกราชของตนไวไมพยายามเพื่อจะเบียดเบียน
รุกรานใคร  นั่นเปนเรื่องของโลกภายนอกเขาพากันยุงวุนวายเดือดรอนกันอยูอยางนี้

คราวนี้ เราพากันมาพิจารณาดูโลกภายในของเราดูซิ ตัวของเรานี้ทั้งหมด พระพุทธเจาตรัส
วา เปนโลกอันหนึ่ง เรียกวา  ขันธโลก  นีก่็แบงออกเปนสองคายเหมือนกัน คือ แบงออกเปน รูปกับ
นาม ตางก็แยงอํานาจกันเปนใหญ ฝายไหนรุกก็จัดเปนคอมมิวนิสต ฝายไหนปองกัน ฝายนั้นสมมุติ
ใหเปนฝายเสรี

ใจ  มีความดิ้นรนกระสบักระสายอยากไดโนนไดนี่ บังคับกายใหหามาใหใชอํานาจไมเปน
ธรรม โดยมไิดเห็นแกความทุกขความเดือดรอนของรางกาย แมแกจวนจะตายมิตายแหลอยูแลวใจก็
ไมลดอํานาจเลย ฉะนั้นใจจึงเปรียบเหมือนคอมมิวนิสต



กาย เริ่มแตปฏิสนธิมาก็เริ่มทําลายตนเองเรื่อยมา คือ แก เจ็บ ตาย เรียกวา กายเปนฝายถูก
รุกราน  สวนใจก็รีบจัดการตอสูดิ้นรนอยากใหพนจากความ แก เจ็บ ตาย ดวยประการตางๆ นานา  
แตขันธโลกนี้ฝายรุกรานดูเหมือนจะมีกําลังเหนือกวาฝายปองกัน

ขันธโลก  แบงออกเปน ๕ กลุม ดังนี้ คือ

รูป  ไดแกตวัของเราที่เห็นปรากฏอยูนี้ ๑ จัดเปนรูป

นาม  คืออาการแฝงอยูในรูปนี้ ไมมีตัวตน แตมีอาการปรากฏใหรูได เรียกวา นาม มี ๔ กลุม 
คือ

เวทนา  อันเกิดจากเหตุภายนอกและเหตุภายในกระทบกันแลวเกิดเปนความทุกขบาง สุข
บาง หรือเฉยๆ ก็ม ี๑

สัญญา  ความจําไดหมายรูในเหตุการณที่ผานพนไปแลวทั้งดีและชั่ว แมนานแลวก็จําได ๑

สังขาร  ความปรุงแตงนึกคิดดวยเจตสิกอันหนึ่ง แตไมยอมรับรูและหยุดยั้ง ๑

วิญญาณ  คือ ความรูสัมผัสเมื่ออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกัน ๑

ตอไปนี้จงคอยดูพวกคายทั้งสองเขาจะรุกรานกัน ฝายไหนจะมีพรรคพวกมากนอยและมี
อํานาจกวากัน  จงรูไววาถาฝายไหนเปนผูรุกราน พึงเขาใจวานั่นคือ คอมมิวนิสต  ฝายปองกันเปน
ฝายเสรี

รูป   กายอันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลว เขามีสิทธิ์ที่จะตองแก ตองเจ็บ ตองตาย

สวน เวทนา   ปองกัน ไมอยากใหแก เจ็บ ตายเพราะเปนทุกข ไมอยากเอาใจใสจําไว

แต สัญญา   ไมยอม  เขามาสนับสนุนเปนกําลังใหจําวา  รูปตรงนั้นแก ตรงนั้นเจ็บ ตรงนั้น
ตาย  เราเจ็บ แก ตายเพิ่มใหเกิดทุกขโศกเสียใจ  อาลัยอาวรณเปนตน

สังขาร   คิดแกไข  หามดหาหมอ  หาเงินทองมาปองกัน  หายามาบําบัด มิใหแก เจ็บ ตาย แต
ไมรูรับรูโยนกลองใหรูปเปนผูว่ิงหา



วิญญาณ  ทําตนเปนผูใหญ รับรูแลวชัว่ชางชี ดีชางพราหมณ

ขันธโลก อันนี้ มันวุนวายรุกรานกันอยูอยางนี้ตลอดเวลา แมแตนอนหลับแลวมันก็ไมยอม
หยุดเลย ตางก็ชิงเอาชนะดีเดนตามตองการของตน ลบลางอิทธิพลอีกฝายหนึ่ง ซึ่งตนเห็นวาไมชอบ
ไมดีโดยวิธีตางๆ นานา  เมื่อคิดดูใหดีแลวฝายรุกรานจะดีมาก และอํานาจเหนือกวา เพราะอันนี้พอ
เกิดมาฝายรุกราน เขามาตั้งทัพไวพรอมแลว ไมทําอะไรนั่งนอนอยูเฉยๆ จะปองกันตอสูกับมัน
หรือไม  ฝายรุกมันก็ไดเปรียบอยูตลอดเวลา อยางนอยก็คือ ความแก ตองรุกรานติดตามทุกอิริยาบถ 
ยืน เดิน นั่ง นอนอยูกิน  แมกระทั่งหายามาบําบัดรักษาตอสูมันอยูนั้น  ความแกชรา ก็มไิดลดละ คน
อ่ืนเขามิไดรุกรานมัน ตัวมันเองรุกรานมันเองไปในตัว

สนฺตปฺปคฺคี      มีไฟกองหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาพรอมกับรูปกายนี้  แลวกท็ําหนาที่เผากายนี้  
ใหแกเฒาชํารุดทรุดโทรมลงไปอยูตลอดเวลา  นอกจากพวกรุกรานโดยตรงแลว  ยังพวกแทรกซึม
บอนทําลายก็มาก แทรกซึมเขามาดานตางๆ เปนตนวา  ตาเห็นรูป  หูไดฟงเสียง  ถาชอบใจก็คลั่ง
ไคลหลงใหล  ถาไมชอบใจก็เกลียดโกรธกลุมใจ กินไมไดนอนไมหลับ นับวาเปนเครื่องบอน
ทําลายความกลาหาญ ในการประกอบคุณงามความดี เพื่อเอาชัยชนะในการครองชีพอยูในโลก

ฉะนั้น โลก คือ ขันธอันนี้ จึงหาความสุขไดยาก สมกับที่พระองคตรัสไวโดยความวา โลก
อันนี้นอกจากทุกขเกิดขึ้นและดับไปแลวไมมีอะไรเลย

เราพากันมาคิดดูทีวา ในครอบครัวเล็กๆ แตละครอบครัวนั้น แมที่สุด สามีภรรยาสองคนอยู
ดวยกัน  หากเกิดการทะเลาะวิวาทชิงอํานาจแขงดีซึ่งกันและกันแลว จะหาความสุขมาจากไหน ผล
ที่สุดก็จะตองแยกทางกัน แตขันธโลก คือตัวของเราแตละคนนี้ ถึงแมจะมีการทะเลาะวิวาทกันดัง
อธิบายมาแลวก็ตาม ก็ไมทราบวาจะแยกกันไปอยางไร ขนาดหายใจแขมวๆ อยูแลว ก็ยังไมยอมไป 
ตองชวยกันพยุงทั้งตนเองและผูอ่ืนชวยอยูเรื่อยๆ ไป สมกับอุเทศคาถาที่ยกขึ้นมาในเบื้องตนนั้นวา

ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา ปญจขันธเปนภาระหนักจริง 

ภาราหาโร  จ  ปุคฺคโล   แตบุคคลก็ยังนําภาระหนักนั้นไป 

ถอดเอาใจความวา ขันธหานี้เปนภาระของแตละคน แตถึงกระนั้นก็ไมมีใครทอดทิ้งได ตอง
ประคับประคองมันไปจนกวาจะถึงอวสาน    อธิบายวาขันธทั้ง ๕ มีรูป เปนตน  นับแตกอต้ังตัวมัน
ขึ้นมา ไมวาจะอยูในภพไหนภูมิไหนก็ตาม หรือจะอยูในฐานะมีจนอยางไรก็ดี จําเปนจะตอง



รับผิดชอบดวยตนเองเทานั้น เชน เรื่องของ กาย  สภาพมันจะตองแก เจ็บ ตาย แลวคนอื่น หรือใคร 
ๆจะมาชวยแก เจ็บ ตาย ใหไมได ตางก็รับภาระดวยตนเองทั้งนั้น  หนักกต็องเอาเบาก็ตองแบก จะ
แยกแบงปนใหคนอื่นไมไดเด็ดขาด คลายกับเปรตเสวยกรรม 

เวทนา  ก็เชนกัน ความสุขความทุกขและอุเบกขาที่เกิดขึ้นในตัวหาไดมีใครรูดวยไม วามี
กําลังแรงกลามากนอยเทาไร จะหยิบยกออกมาใหใครๆ ดูไมได หรือจะใหใครชวยก็ไมได
เหมือนกัน เราตองอดกลั้นกัดฟนสูเสวยอยูคนเดียว  หากจะมีการระบายความอันนั้นออกมาใหคน
อ่ืนรูบาง ก็เพียงแตกิริยาของกายเทานั้น สวนตัวเวทนาที่แทจริงหามีใครเห็นดวยไม 

สัญญา  คือความจดจําคําที่ไดพูดกิจที่ทําไว แมเวลานานแลวก็หวนเอามาจําจนได เรื่องใด
หากชอบใจ หรือไมชอบใจ สัญญาจะเพิ่มจํามากขึ้นเปนทวีคูณ จนกินไมไดนอนไมหลับ  ถึงแม
หลับตาไปก็จะแสดงภาพใหปรากฏอยู จะละเมอเพอฝนไปตามสัญญานั้น ที่สุดก็จะเหลวปนน้ําให
เปนตัว 

สังขาร เปนเจตสิกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจ มีอาการใหหว่ันไหวคิดนึก ปรุงแตงทั้งของที่มีอยู
และของที่ไมมี  วาดภาพเปนนายชางใหญทํางานใหเขาเสร็จแลวตัวเองก็ไมอยู มแีตรับจางเขา
เรื่อยๆ ไป 

วิญญาณ  ในขันธนี้เปนที่รวมอยูของรูปและนาม กองทุกขในขันธโลกอันนี ้กอต้ังขึ้นมาจาก
วิญญาณตัวนี้ แตแลววิญญาณก็หาไดจัดการอะไรกับขันธโลกอันนี้ไม ปลอยใหเปนไปตาม
ยถากรรม 

ขันธโลก  แตละขันธมันวุนวายกันอยูอยางนี้ เมื่อมีมากขันธความวุนวายของโลกก็ขยาย
กวางออกไปทุกที ทั้งโลกจึงตองเปนดังที่เห็นกันอยูนี้ 

สรุปรวมแลวเปนเพราะขันธ ๕ อันนี้เปนเหตุ ถาขันธ ๕ อันนี้ไมมีเสียอยางเดียวแลว ความ
วุนวายทั้งหลายที่มีอยูโลกนี้ทั้งหมดก็จะหายไป     ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไดทรงสั่งสอนใหพวกเรา
พากันยกขันธ ๕ ขึ้นมาพิจารณา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน มิใชสอนใหยึดขันธ ๕ เอามาเปน
ตนเปนตัวหรือจําเอาชื่อขันธ ๕ มาเปนความรูของตัว แตทรงสอนใหรูเห็นตามเปนจริงแลวปลอย
วาง 



ดวยการพิจารณาวาขันธทั้ง ๕ มีรูปเปนตน  เกิดขึ้นแลว ณ ที่ใด ก็ยอมดบัลง ณ ที่นัน้ ทั้ง
อดีต อนาคต และปจจุบัน ก็เหมือนกัน  ใครจะไปสําคัญยึดมั่นวาเปนเราเปนของเราก็แคนั้น หรือไม
ยึดก็แคนั้น สภาพของเขาเกิดขึ้นมาแลว จะตองแปรสภาพไปและก็แตกดับไปตามเรื่องของเขา เรา
จะไปเปนสุขยินดี หรือเปนทุกขเดือดรอนกับเขาก็เทานั้น เขาหากพากันเปนอยูอยางนั้นแตไหนแต
ไรมา นี่เราเพิ่งมาประสบเหตุการณใหมในชั่วชีวิตของเรานี้ตางหาก 

ถาพวกเราไมรูเทาเขาใจตามความเปนจริง โดยนัยที่พระพุทธองคไดทรงแสดงไวแลว ก็จะ
พากันหลงมัวเมาเขาไปแบกหามเอาขันธ ๕ มาไวเปนทุกขอยูตลอดเวลา ขันธ ๕ เปนสภาวะทุกข 
เกิดจากวิบากผลกรรมของอดีต  ถงึแมพระอริยเจา และพระพุทธเจาที่ทานรูเทาตามความเปนจริง 
ถอนความยึดมั่นถือมั่นวาเปนเราเปนของๆ เราแลวก็ตาม ขันธก็ยังคงสภาพอยูเชนเดิมนั่นเอง จะ
ปลอยวางและทอดทิ้งใหใครหรือทําลายเสียก็ไมได จําตองเยียวยารักษาไปจนกวามันจะแตกดับเอง 

ฉะนั้น รูปขันธนี้ ทานจึงอุปมาเหมือนกับเรือที่รั่ว ตองอุดตองยาอยูตลอดเวลาในเมื่อเรายัง
ขับขี่มันอยู จึงเปนภาระอันหนัก หนักทั้งเปนของธรรมชาติและหนักทั้งการบริหารดังกลาวมาแลว 
หนักตามธรรมชาตินั้นคือ  รูปกายของคนเรานี้ มันหนักอยูแลว อยางนอยคนหนึ่งๆ ขนาดรุนกลาง  
หนักราวๆ ๔๐–๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป  หากไปหยิบยกเอาของคนอื่นมาเปนของตนก็จะรูสึกเอาการอยู  
แตนี้มันเกิดขึ้นกับเราคอยๆ โตขึ้นที่เรา จึงไมคอยรูสึกหนักเทาไรนัก  จะรูสึกก็เมื่อเราไมสบายปวย
ลดกําลังลงแลว จะรูสึกวาตัวของเรานี้มีความหนักมาก นี่เรียกวาหนักตามธรรมชาติเหมือนลูกฟก 
ลูกแตงเกิดขึ้นที่กิ่งกานของมัน คอยโตขึ้น ณ ที่นั้น ถึงแมจะลูกโตสักเทาไรๆ กิ่งกานก็ยังทาน
น้ําหนักลูกของมันไวได  ถาหากเราเอาไปจากที่อ่ืนไปแขวนกับกิ่งกานมันเขา ตองขาดตูมลงเลย 

สวนหนักในดานการบริหาร จงคิดดูเปรียบเหมือนกับเรือที่เราขี่ประจําอยูรั่ว ๙ ร ู  เวลาเราขี่
ไป  ไหนจะตองแจวตองพาย  ไหนจะตองอุดตองวิดน้ํา  มันจะเปนภาระสักปานใด 

ฉะนั้น เมื่อพากันไดมาฟงธรรมเทศนาดังแสดงมานี้แลว  จงนําเอาคําสอนนี้ไปคิดคน ตาม
เหตุผลคําสอนของพระพุทธเจาจนใหเขาใจตามเปนจริงวาขันธโลกนี้เปนของวุนวาย และมัน
เปนไปตามสภาพของเขาอยูอยางนั้น ขันธมิใชของใคร มันเกิดขึ้นมาแลวก็แปรไปตามสภาพของ
มัน ที่สุดก็แตกดับไป ตามเหตุปจจัยของมัน ถึงอยางไรเราทิ้งมันไมได เพราะมันเปนวิบากผลกรรม
ของเรา



เมื่อเราเขาใจตามเปนจริงแลว หากจะมีเหตุการณอะไรมากระทบ ตามวิสัยของโลกซึ่งเปน
ของหวั่นไหวอยูตลอดกาลก็ดี จิตใจของเราก็มิไดหว่ันไหวไปตามเหตุการณนั้น เพราะสติควบคุม
จิตพิจารณาเห็นดวยปญญาแจงชัดอยู จึงจะไดชื่อวาเปนผูรูอยูในโลกอันวุนวายดวยความสันติสุข

ดังวิสัชนามาในธรรมมิกถา ก็สมควรแกกาลเวลา เอวํฯ

มาร 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

ตอนเชาไดแสดงธรรมวาถึงเรื่อง ขันธโลกมันยุง แยงอํานาจชิงกันเปนอิสระ  เปรียบเหมือน
โลกภายนอกแบงออกเปนสองคาย คือ โลกเสร ีและ โลกคอมมิวนิสต ตางก็ชิงอํานาจกันเปนใหญ 
จึงตองประสบความวุนวายอยูตลอดเวลา 

ขันธ คือ รูปกายของคนเรานี้ก็ฉันเดียวกัน คือ แบงออกเปนสองคาย ไดแก รูป  กช็ิงความ
เปนใหญ มีอิสระในการที่จะแก เจ็บ ตาย เพราะเขาไดครองอํานาจหนาที่นี้มานานแลว  สวนฝาย จิต 
ก็คิดจะปองกัน หันมาบังคับเขาจะไมใหเปนไปตามนั้น โดยลืมหนาที่ของตน มีแตคิดจะปองกันบีบ
บังคับอํานาจหนาที่ของคนอื่นใหอยูในกํามือของตนแตฝายเดียว  จึงตองเกิดเปนสงครามกลางเมือง
กันขึ้น เลยยุงกันใหญ 

เมื่อเราไมรูเทาเรื่องขันธโลกอันนี้ ก็จะเกิดยุงใหญอยูเรื่อยไป เรื่องความไมรูสภาพและ
หนาที่ของตน ไมวาเรื่องอะไรและที่ไหน มันใหเกิดความยุงยากอยางนี้ ทุกหนทุกแหงไป 

คราวนี้จะไมเปรียบเทียบอยางนั้น จะใสโทษขันธ ๕ เรียกใหเปนปศาจตัวมารรายเลยทีเดียว 
นี่มิใชเรามาสมมุติเอาใหม แตพุทธพจนที่พระองคไดตรัสไวนานกวา ๒๕๐๐ ปเศษมาแลววา
เปน  มาร  ขันธ ๕ คือ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตัวมาร 

มาร  ๕   คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุราชมาร เทวบุตรมาร  เปนสิ่งที่คอยกีด
กัน หรือทําลายความดีความสุขสงบของคนอื่น ในเมื่อตนทําเองไมได  ทุกๆ คนก็คงเจอหนามารตัว



นี้มาแลว ไมมากก็นอย  บางทีจนออกปากชี้หนามันตรงๆ เลย  เมื่อเราเผชิญหนามันโดยไดรับความ
ยุงยากลําบากนานาประการวานี้เปน มาร  

ฉะนั้น จึงควรยกเอาตัว มาร เหลานี้ขึ้นมาพิจารณา เพื่อจะไดรูเห็นหนาตาของมารใหชัดเจน 
หากมันเขามารบกวนเมื่อใด ก็จะไดชี้หนามันถูกและเปนการอบรมปญญาในการภาวนาอีกทีหนึ่ง
เหมือนกัน หากเราไมอยากเอาธรรมหรือคําสอนของพระพุทธเจาขึ้นมาพิจารณา อยูดวยความนิ่ง
สงบอยางเดียว เราก็จะมีแตความซึมเฉย จิตใจไมผองใสไมไดรับแสงสวางอันเกิดจากความรู   แลว
จะไมมีความสนุกในการภาวนา  นานๆ ไปก็มีแตจะคอยเขาภวังคเรื่อย (นอนหลับ)  ฉะนั้นจงพากัน
ติดตามธรรมเทศนาดังจะอธิบายตอไปนี้ 

ตอนเชาไดยกเปนอุเทศขึ้นวา   ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา  เปนอาทิแปลวา  ปญจขันธเปน
ภาระหนักจริง 

คําวา ภาระหนัก ในที่นี้  หมายความวาเรามีสิ่งใดแลวจําจะตองรับเอาธุระรักษาดูแล เอาใจ
ใสในหนาที่และกิจธุระสิ่งที่ควรที่จําเปนในสิ่งนั้นๆ อยูตลอดเวลาในเมื่อของสิ่งนั้นยังมีอยู รูปกาย
ของคนเรานี้ ที่เรียกวาขันธก็เชนนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดเปนรูปเปนกายขึ้นมาแลว ก็เปนภาระของแต
ละบุคคลที่จะตองทําเชนนั้นถึงแมมันจะเปนภาระอยางหนักสักปานใด จะมอบใหคนอื่นรับแทน
ไมได จําเปนตองรับภาระดวยตนเอง  ดังจักเห็นไดงายๆ ลองคิดดู 

รูปกายเกิดขึ้นมาติดตัวของเราอยูตลอดเวลา จะไปหยิบยกใหใคร ดีหรอืชั่ว  หยาบหรือ
ละเอียดจําตองแบกหามคนเดียว ดูซิคนเปนโรคมะเร็งสกปรกนาเกลียดจะตาย ทั้งตนและคนอื่นดู
แลวก็เบหนาเบตา แตแลวจะไปยกใหใคร ก็เรานั่นแหละเปนผูรับแบกหามทั้งความสกปรกและอบั
อายขายหนากลุมใจ  คนแกบางคนไมมีกําลังจะทรงน้ําหนักของตัวเองไดตองใชไมเทาชวยคํ้ายัน จึง
เปนของนาทุเรศมาก วิบากขันธอันนี้จะดีหรือชั่วก็ตาม ไมทราบวาจะเอาแลกเปลี่ยนกบัใครซุกไว
ไหนก็ไมมีที่ซุก จําตองแบกมันไปจนกวามันจะถึงอวสาน 

ขันธ พระพทุธเจายังอุปมาเหมือนกับเรือลําหนึ่ง ทุกๆ คนพากันไดเรือคนละลํา ตางก็พากัน
แจวพายขึ้นเหนือลองใตอยูตลอดเวลา แตเรือลํานี้มิใชเรือดีเปนเรือรั่วทะลุตั้ง ๙ ชอง ตองอุดยาอยู
ตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง  และก็ไมหายรั่วสักที มือขวาแจวไปพายไป มือซายอุดยา  คนเดียวไมไหว
ขอรองคนอื่นชวยอุดยาให  อาชีพทุกๆ ประเภทที่มนุษยชาวโลกนี้พากันแยงยุงกันอยูทุกแหงหนจน
ถึงกับฆาฟนกันกินเปนที่สุด  เมื่อจะพูดใหตรงๆ แลว ก็คือ หาขี้ชันและน้ํามันยางมาอุดเรือรั่วลํานี้



เอง นี่เปนเพียงภาระและของหนักภายนอก ซึ่งคนอื่นจะพอเห็นดวยและชวยไดบางกรณี ถึงแมจะ
เปนภาระหนักสักเพียงใด ก็ตองปลอยปลงที่ปาชาเปนที่จบสิ้นเรื่อง 

สวนของหนักยิ่งไปกวานั้นและไมมีเครื่องวัด วาใครมีมากนอยหนักเบาสักเทาไร นั่นไดแก
ความหนักใจ ซึ่งเกิดไมดีไมงามขึ้นในตนและคนใกลเคียง เปนตน 

เชนคนทําผิดมิจฉาชีพบีบคั้นขมเหง ฉอโกงคนอื่น ถูกปรับไหมใสโทษลงทัณฑกรรม
นานาประการ คนในบานวิวาทไมปรองดองสามัคคี ชิงเอาดีเอาเดนเห็นแกตัว ลูกเตาทําชั่วสอนไม
ฟงนั่งรองไหบนครวญคราง เหลานี้เปนตน  ลวนแลวแตเปนภาระของหนักซึ่งคนอื่นมองเห็นไมได 
ไมสามารถจะชวยแบกหามใหไดเลย  พอแมเลี้ยงลูกมาเพื่อหวังพึ่งสุข  ในเมื่อไดรับความทุกขจะได
ชวยเปลื้องแตลูกเกิดมาแทนที่จะเปนความสุขของมารดาบิดา กลับใหเกิดทุกข  ตั้งแตอยูในครรภ
โนน  คลอดออกมาแลวยิ่งเพิ่มทวีคูณ  มนุษยเราเอยไมนาจะเกิดและใหเกิด      ใครจะเกิดมาอยูใน
ฐานะเชนไรก็ตกอยูในทํานองเดียวกันนี้ทั้งนั้น  เมื่อความเกิดไมมีแลวก็หมดเรื่องกันไป 

ที่นี้จะอธิบาย   มาร  ๕    พระพุทธเจาตรัสไว  ๕  ประเภทดวยกัน  มารแตละประเภทลวน
แตทําหนาที่เบียดเบียนกีดกันความดีความสุขของผูอ่ืนในทํานองเดียวกัน  จะตางกันบางก็หยาบ
และละเอียดกวากันเทานั้น 

ขันธมาร คือ มันเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนดวย เบียดมารดาตั้งแตนอนอยูในทองโนน 
ทําใหมารดาเดือดรอนวิตกวิจารณคิดหนาคิดหลัง  หลายดานหลายทาง  กลัวตนจะตายเอย ลูกจะ
ตายเอย  ยิ่งเกิดแพทองหรือปวยก็จะไปกันใหญเลย  สวนลูกแลวไมตองพูด ทุกคนนึกวาดภาพเอา
เองก็แลวกัน นี่วาเฉพาะขันธมาร  พอเปนเครื่องพิจารณาโดยยอ  หากไดพิจารณาตามดวยกําลัง
ปญญาของตนเอง ยังจะไดความรูซาบซึ้งและกวางขวางกวานี้มาก 

กิเลสมาร เปนอาการของจิตผูแฝงอยูในรูปขันธ  จะดีและชั่วไมมีใครเห็นตัวมัน  แตมันรูตัว
มันเอง เชน มันโลภเพงเล็งอยากไดของๆคนอื่นโดยไมเปนธรรมมาเปนของสวนตัวก็ดี  โกรธแคน
เคืองคนอื่นมีแตจะคิดจองลางจองผลาญเขาถายเดียวก็ดี จิตเชนนั้นถึงแมจะแฝงอาศัยอยูในรูปขันธก็
ตาม แตมันหาไดนึกคิดถึงบุญคุณของเขาไม  มีแตจะนึกคิดฟุงซานสงออกไปทําใจใหมืดมิดไมได
คิดถึงคุณและโทษ ประโยชนที่ควรหรือไมควร จนกินไมไดนอนไมหลับ ทําเอาเรือนรางที่อาศัยอยู
พังทะลายไปก็มี  ที่เรียกวามารๆ ก็คือ กิเลส  มันมาทําจิตใหเศราหมองไมผองใสนั่นเอง  จิตเดิมเปน
ของผองใส  แตกิเลสเขามาคลุกเคลาเลยเศราหมองไป 



สมกับพระพุทธองคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เปนของประภสัสรที่เศราหมอง 
เพราะกิเลสเขามาคลุก ดงันี้ 

เรื่องนี้มีปญหาถกเถียงกันมากในวงการนักธรรมทั้งหลายวา  เมื่อจิตผองใสมาแตเดิมแลว  
ทําไมจึงตองมาทําความเพียรชําระจิตกันอยูอีก เพราะจิตทุกดวงก็ผองใสมาแตเดิมแลว 

คําวา   จิตผองใส    ในที่นี้มิไดพูดถึงเรื่องปญญา  และมิใชปญญาชําระแลวจิตจึงผองใส 
เหมือนเราพูดถึงเรื่องน้ําใสสะอาด แตไมไดพูดถึงเรื่องประโยชนของการบริโภคน้ําของแตละ
บุคคล  น้ําจะใสสะอาดสักเทาไรก็ตามที หากไมมีคนใชคนบริโภคแลวจะมีประโยชนอะไร เพชร
นิล จินดา หรือแรที่มีราคาตางๆ ซึง่มีอยูใตพ้ืนพสุธา มีคนมาบอกวามีอยูตรงนั้นๆ จะมีประโยชน
อะไรแกคนผูไมมีปญญา ที่จะแสวงหาเอาของเหลานั้นขึ้นมาใช  พระพุทธเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
พระองคชมคนที่มีปญญาสามารถคิดคนกลั่นกรองเอาจิตที่ผุดผองอยูแลว  ในกองแหงกิเลสนั้น
ออกมาใชได วาเปนผูประเสริฐ 

ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้เปนของวิเศษได ก็ดวยอํานาจความสามารถของผูมีปญญาทั้งนั้น  ถา
มิฉะนั้นปญญาก็จะไมปรากฏ  เมื่อชาํระจิตใหผองใสออกจากกองกิเลสไดแลว  ปญญายอมรูไดดีวา 
นี่กิเลส  นี่ไมใชกิเลส   หากกิเลสจะเกิดขึ้นตามทวารทั้งหก   ปญญายอมรูดี   แลวท่ีไหนปญญาผู
ชําระใจใหใสสะอาดถึงขนาดนั้นแลว  จะปลอยใหของสกปรกเชนกิเลสเขามายอมจิตใจได 

ที่เรียก กิเลส วาเปนมาร เพราะมันเปนศัตรูบอนทําลายของจิตที่ผองใสใหเศราหมองดัง
อธิบายมาแลว จิตที่เศราหมองไมมีแสงสวาง ยอมมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวไมได เหมือนกับดับ
ไฟในเวลากลางคืน ฉะนั้น ความโลภ ความโกรธ ความรัก ความชัง แตละอยางเปนกิเลสเขาไปหุม
เกาะจิต  ความโลภเกิดขึ้นกับจิตของใครแลว  สมบัติมีอยูในโลกทั้งหมดดูเหมือนจะเปนของเราคน
เดียว ความโกรธก็เชนเดยีวกัน  เมื่อเกิดขึ้นแลวดูเหมือนโลกนีท้ั้งหมดเราจะเปนคนครองอํานาจเสีย
คนเดียวเลย 

จิตที่เศราหมองเห็นสิ่งใดยอมผิดพลาดจากความเปนจริงไปทั้งสิ้น สมกับคําที่วา เห็นชางตัว
เทาหมู ไมรูฐานะและสิ่งที่ควรหรือไมควร พรอมกันนั้นจะทํา จะพูด จะคิด ยอมเปนภัยแกโลก
ทั้งนั้น 



อภิสังขารมาร  ก็เปนกิเลสสวนหนึ่ง ซึ่งเกิดกับใจแลวทําใหใจไมสงบเปนกิเลสฝายดี ทําใจ
ใหเพลิดเพลินยินดีแตจะทําความดี  บางทีจนเกินขอบเขตเปนเหตุทําใหตนเดือดรอน เพราะทําให
ไมสมหวัง หรือทําใหคนอื่นพลอยเปนทุกขไปดวย เพราะการไมสบอารมณของคนอื่น หรือการ
กระทบกระเทือนแกผลประโยชนของคนอื่น จึงจัดวาเปนมาร 

มัจจุราชมาร   เปนตัวมารอยางแนนอน เพราะมาบั่นทอนเอาชีวิตของผูอยากเปนอยูใหดับ
ไป 

เทวบุตรมาร   เปนเทพพวกอันธพาล คอยรังควาญคนอื่นในเมื่อเขาจะทําดิบทําดี  ถึงแมจะ
ไมขัดตอผลประโยชนของตนเอง ก็อดพาลเกเรเขาไมได ตามวิสัยของมารอันธพาล เทวบุตรมาร 
คือ เทพผูชายเปนมาร  ทําไมเปนมารแตเทพผูชาย  ผูหญิงก็ทําบุญมากตายไปแลวไมไดเปนกับเขา
บางหรือ และไมเปนมารบางหรือ ไมวาที่ไหนอะไรก็ตามถาของมีมากแลว  ของชั่วตองมากกวา
ของดีเปนธรรมดา แตทีจั่ดเทวบุตรเขาจําพวกมาร ๕ เพราะจัดตามภาษาคําพูด ตัวหนังสือคือขัน
ธมารเปนชื่อของผูชาย  สวนมารพวกนี้ก็จัดใหเปนชื่อของผูชายตามๆ กัน  เมื่อเทวบุตรเปนมารได 
เทพธิดาก็เปนไดเหมือนกัน เพราะอยูในภพภูมิเดียวกัน มีสิ่งแวดลอมเกี่ยวพันกันอยูตลอดเวลา 

สรุปรวมแลว ตัวคนเราทุกๆ คนเปนมารดวยกันทั้งหมด เพราะมีขันธ มีกิเลสความคิดใหญ
ใฝสูง อยากสงเสริมตนเองใหดียิ่งๆ ขึ้นไป และทุกคนจะตายดวยกันวันหนึ่ง  ถึงแมเราจะทําแต
กรรมที่ด ี ใหไดรับผลความสุขสักเทาไร ใจของเราที่ยังไมบริสุทธิ์ดวยปญญา  มนัอาจใหเกิด
มิจฉาทิฐิความเห็นผิด ใหโทษแกตนไดเวลาหนึ่ง 

ที่เราพากันพูดวา โลกนี้วุนวายเปนทุกข เดือดรอนนั้น ความจริงมิใชโลก โลกมันเปนโลก
อยูดีๆ นั่นแหละ แตเจาทาวมาร นางมาร สองพวกนี้ซิ เขามาพากันทําใหโลกวุนวายเดือดรอนแลว
ไปโทษเอาโลกตามวิสัยของมาร ตนทําผิดไมยักเห็น แตคนอื่นแลวไมวาเขาจะทําผิด ทําถูก ดีหรอื
ชั่ว โพนทะนาเอาๆ  ทกุคนเมื่อพูดถึงชื่อของมารแลว  พากันเกลียดน้ําหนาและกลัวดวยกันทั้งนั้น 
แตเมื่อมารเปนตัวของเราเองแลว กลับชอบรักยิง่กวาอะไรทั้งหมด จะมีกลัวอยูบางก็คือ มัจจุราช
มาร เพราะมันใชอํานาจมากและไมรูจักผอนปรน ถึงคราวมันแลวไมวาหนายักษหนามาร มัน
จะตองปราบราบเรียบเลย  คนไมรูจักกลัวมัจจุราชมารทานวามี ๒ จําพวก คือ 

จําพวกที่มีกิเลสมากที่สุด ๑ 



และกับผูพนเสียแลวจากกิเลสทั้งปวง ๑ 

พวกกิเลสมากไดแก สัตว หรือ มนุษยที่เขาอบรมใหหลงมึนเมา เชน ชาง มา นักรบ นก ไก 
วัวชน และคนผูยอมสละเปนอาชีพ เปนตน  พวกทีพ่นจากกิเลสแลวมีพระพุทธเจา เปนตน 

ฉะนั้น ผูเกิดมาประสบกับภพของมารแลว จึงควรพากันมาพิจารณาใหรูเรื่องของมาร ดังได
แสดงมาแลวนี้วา ขันธโลก คือตัวเราที่เราไดมาประคองอยูนี้ แทจริงแลวมิใชตัวตนของเรา แตมัน
เปนโลกที่อยูของมาร เรามาขออาศัยอยูดวยเขาตางหาก เหมือนกับเราพรากบานไปทางไกลไรญาติ
มิตร อยูคนเดียวก็ไมได จะไปอาศัยเขาก็มีแตศัตรู เมื่อจําเปนแมศัตรูก็ตองอยูอาศัย เพียงระยะ ๒๔ 
ชั่วโมงเทานั้น เราจะมีความรูสึกอยางไรบางไมตองอธิบาย  ทุกๆ คน เมื่อสถานการณเปนไป
เชนนั้นแลว จะตองตอบไดดวยตนเองโดยไมตองนึกคิดใหเสียเวลา แลวก็จะเกิดความเบื่อหนาย
สลดสังเวชในใจของตนเองวา ตัวของเรานี้ไดพลาดหลงผิดมาเสียแลว แตกอนเราเขาใจวา มนุษย
เกิดขึ้นมารวมโลกเดียวกนั คงจะเปนเชื้อชาติสายโลหิต มีจิตเมตตาปรารถนาดีตอกันทั้งหมด 
แทจริงที่ไหนไดความเขาใจของเราผิดทั้งหมด 

ผูมีปญญาเมื่อมาพิจารณาเห็นโทษของขันธ มันเปนวิบากไดรับมรดกตกทอดมาจากกรรม
ของตนทําไวเองแลว จะทอดทิ้งหรือยกใหใครก็ไมไดเพราะเปนทายาทของตน จึงไดยกเอาขันธ
วิบาก ขึ้นมาคิดคน พิจารณาใหเห็นตามเปนจริงวา ขันธเปนแตเพียงลูกจางทํางานใหแกบริษัทหรือ
รัฐเทานั้น งานใหญจะทําคนเดียวไมไดตองใชคนหมูมาก  มาร ๕ อยางนี้ก็เปนลูกสมนุเชนเดียวกัน 
ไมมีคนทํางานบริษัทหรือรัฐก็ตั้งอยูไมได ไมมีบรษิัทหรือรัฐ คนก็ไมมีงานทํา  บริษทัหรือรัฐมิใช
คนงาน งานมิใชบริษัทหรือรัฐ แตตางก็อาศัยซึ่งกันและกัน ผลไดผลเสียก็รวมกัน เมื่อมาพิจารณา
เห็นแจงชัดตามความเปนจริงอยางนี้แลว จะมีความสุขเพลินอยูกับการดูละครโลก อันวุนวาย
เดือดรอน 

แทจริงขันธ ๕ ก็ดี หรือมาร ๕ ก็ดี ที่พระพุทธเจาตรัสสอนไวนั้น มใิชสอนใหเขาไปยึดถือ
เอา แตสอนใหรูจักหนาตา ตัวตนและกิจหนาที่ของเขาแตละอยาง ผูรูเทาเขาใจตามเปนจริงของมนั
แลวจะไมเปนทุกข ผูรูแลวรับเอามาถือไว ไดชื่อวาเขาใจผิดโดยแท จะมีแตความทุกขรอนโดย
ถายเดียว และการฟงธรรมอบรมธรรมก็จะไมเกิดผลแกตนเลย 



ฉะนั้น ขอทุกๆ ทานที่มาสดับธรรมปริยายนี้แลว จงนําเอาไปคิดคนใหเห็นชัดแจงดวย
ตนเองอีกทีหนึ่งกอน  ความรูอันนั้นจึงจะเปนของตนเองและการรูเชนนั้นเรียกวารูธรรมที่เปน 
ปจจัตตัง ผูใครธรรมทั้งหลายปรารถนายิ่งนักความรูอยางนี้ 

แสดงธรรมมิกถาก็สมควรแกเวลา เอวํ ดวยประการฉะนี้ฯ 

 
 

ของมีอยูเหมอืนไมม ี

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖  ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 
 
 
 

วันนี้ไมใชวันพระแตเปนวัน ๔ ค่ํา ซึ่งเปนวันอบรมกันเปนพิเศษ  ฉะนั้นตอไปนี้จะไดแสดง
ธรรมวาดวย ของมีอยูเหมอืนไมม ี ใหฟง  อันของมีอยูเหมือนไมมีนี้ ทานวาไวมี ๔ อยางคือ  

มีโคนม ๑ มโีคถึก ๑ ไปฝากไวใหเขาเลี้ยง 

มีภรรยาเอาไปฝากในตระกูลพอปู ๑ 

มีเงินใหเขายืม ๑ 

ของ ๔ อยางนี้นั้นมีเหมือนกับไมมี นัน่เปนของภายนอกตั้งหลักสูตรไวใหเรานํามาคิด เทียบ
เขามาในตัวของเรานี้ ตัวของเราที่วาเปนเรา เปนของๆ เรานั้นเปนจริงหรือไม จะเหมือนกับของสี่
อยางที่วามีเหมือนไมมีอยางไร 

 คนเราเกิดมาเปนหญิงเปนชายแลว ก็ถือวานั่นเปนเรา เปนของๆ เรา แทจริงเปนของสูญ
เปลา สมกับที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนอนัตตาทั้งนั้น ที่วานั่นเปนหญิง นั่นเปนชาย หรืออะไรตอ



อะไรนั้น เปนเพียงชื่อสมมุติในวงที่รูกันแคบๆ เทานั้น เชนคําที่เรียกวา คน ก็ดี วาหญิงวาชายก็ดี จะ
รูกันไดก็แตเหลามนุษยชาติเราเทานั้น  สัตวเหลาอื่นเขาหาไดรับรูดวยพวกเราไม  เขาจะเห็นพวกเรา
เปนอะไรก็ไมทราบ เหตุนั้น โดยมากเขาจึงพากันกลัวพวกเรา  ดังพวกเราที่กลัวสัตวบางจําพวกที่
ไมเคยเห็นฉะนั้น 

 ดังเคยไดอธิบายมาใหฟงแลววา ตัวคนเรานี้ เมื่อสิ่ง ๔ อยาง คอื ธาตุทั้ง ๔ ประกอบควบคุม
กันเขาแลว ก็เปนรูปเปนตัวข้ึนมา  สิ่งทั้ง๔ สลายตัวออกจากกันแลว รปูตัวก็ไมมีเปนธาตุ ๔ 
ตามเดิม  แตถึงกระนั้น เมื่อไดรูปตัวอันนี้มาแลวก็เขารับเลี้ยงดูปกปกรักษา ทะนุถนอมดวยความเอา
ใจใสเปนพิเศษเพราะความหลงไมรูเทาเขาใจตามปนจริง เปนเหตุใหมีอุปาทานเขาไปถือมั่นวานั่น
เปนเรา นั่นเปนของๆ เรา  แตรูปตัวนัน้ก็หาไดรับรูกับเราไม วาเราหลงยึดถือเอามันเปนของตัว 

 เรื่องรูปตัวเองที่วาเปนอนัตตานี้ ถาเราวางจิตของเราใหเปนกลาง อยาไดนึกคิดวารูปตัวอันนี้
เปนของเรา หรือเปนของใครอะไรทั้งหมดแลว มาตั้งสติพิจารณาใหเปนธรรม จะเห็นไดงายอยาง
ชัดเจนทีเดียว คือ พิจารณาตามอาการที่มันเปนอยูทุกๆ อยาง เชน เราเลี้ยงดูถนอมหอมรักมันอยางดี
ที่สุดก็ดี หรอืเราเห็นโทษเกลียดชังมันอยางขนาดหนักก็ดี นี่เรือ่งของเราที่มีตอมัน 

 คราวนี้เรื่องของรูปกายที่มีตอเรา ใครจะทําอยางไร วาอะไรก็ตามที มันไมรบัรูดวยเราทั้งนั้น 
หนาที่ของมันจะตองแกก็แกเรื่อยไป ไมมีเวลาพักผอนใหโอกาสแกใครเลยตลอดเวลา ตั้งแตนาที
แรกปฏิสนธจินตาย 

 ความเจ็บก็เชนเดียวกัน เราจะพยายามรักษาสุขภาพอนามัยใหดีที่สุด ก็รกัษาไดเพียงเปลี่ยน
หนาความเจ็บเทานั้น เชน เจ็บในเวลานั่งเราจะตองนอน เจ็บเวลานอนเราจะตองลุกเดิน เจ็บในขณะ
เดินเราจะตองยืนหรือนั่ง  เปลี่ยนเจ็บอยางนี้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือตลอดวันตาย (หมายความถึง 
ปวยในอิริยาบถสี)่  หากเจ็บไขดวยโรคอื่นมีเปนไข เจ็บหัว ปวดทอง เปนตนก็เชนเดียวกัน  แตนั้น
เปนอาการเจ็บจรมาเปนครั้งคราว เจ็บดังกลาวมาเปนเบื้องตนเปนการเจ็บประจําซึ่งใครจะแกไข
ไมได 

 ความตายก็เหมือนกัน ไมวาหนุมแกเด็กเล็กแดง แมแตอยูในครรภของมารดาซึ่งพอแมยัง
ไมไดเห็นหนาเลยก็ตายได ใครจะร่ําไหบนทุกขอยางไร ความตายมันไมรับรูทั้งนั้น  



 นี่ก็แสดงใหเห็นอยางชัดแจง ไมมีเรื่องปดบังอําพรางแลววา รูปกายอันนี้เปนของที่ไมใช
ของใคร ไมอยูในอํานาจของใครทั้งนั้น 

 ตา ที่มองเห็นรูปสวยๆ นารัก ตามันรักสวยยินดพีอใจดวยหรือ  ถาหากตารูจักรักรูปสวยงาม
และพอใจแลว คนตาบอดก็คงจะหมดความชอบรูปสวยงามไดแลว หฟูงเสียงก็
เชนเดียวกัน    อายตนะทั้ง  ๖   เมื่อพิจารณาโดยนัยนี้ทั้งหมดแลว เขาจะไมไดรับประโยชนอะไร 
จากการสัมผัสอายตนะภายนอกเลย ที่เห็นรูปและฟงเสียงไดเปนตนนั้น เปนเพียงเสียงสะทอน คลื่น
ของเสียงกระทบ  เปนตนเทานั้น สวนตาและหู เปนแตเพียงลําโพง หรือแวนขยายเทานั้น  หาไดมี
สวนอะไรกับเขาไม ตา หู เปนตน ก็มิใชของเรา และก็มิใชของมันเองอีกดวย เพราะมันเองก็ไมมี
สิทธิ์เสรีแกตัวเอง เพียงแตเปนเครื่องมือของคนอื่นเทานั้น 

 ถาเชนนั้น  ก็ใครเลาเปนผูเห็นรูป  ฟงเสียง   เปนตน 

 วิญญาณ   ตางหาก เปนผูเห็นรูป  ฟงเสียง เปนตนเหลานั้น  แตแลววิญญาณก็ไมไดอะไร
จากการเห็น และการไดฟงเสียงนั้น ๆ  วิญญาณทําหนาที่เพียงเปนผูรูในการเห็นรูป ฟงเสียง ฯลฯ  
และหนาที่อ่ืนๆ อีก  แลวก็หมดหนาที่ของวิญญาณไป เหมือนกับลมมาปะทะตนไมใหปรากฏวามี
ลมเทานั้น  แตลมก็มิไดติดอยูที่ตนไมนั้น 

 แลวใครเลาที่วารูปสวยงามนารักนาใครพอใจ  เสียงไพเราะนาเพลิดเพลินสนุกจริง 

 สัญญา  สังขาร  กับเวทนา    สามอยางนี้เปนผูรับหนาที่ตอ แลวทั้งสามนั้นไดอะไร ก็ไมได
อะไร  สญัญาเปนเพียงประมูลได สังขารเปนผูรับเหมากอสราง เวทนาเปนเพียงผูรับคาจางเทานั้น 
ตกลงไมมีใครไดอะไร 

 ถาอยางนั้น คาแรงงานใครเปนผูใชจาย ? 

 ก็  จิต  นั้นแหละเปนผูใชจาย  เมื่อจิตไดรับคาแรงงานอันเวทนาหยิบยื่นใหแลว  จิตก็จะใช
จายไปดูรูป ฟงเสียงอีก ยิ่งใชจายมากเทาไร ก็จะไดคาแรงงานมากเทานั้น 

 คาแรงงานที่จิตไดนั้น เปนคาแรงงานลมเพราะจิตก็ไมมีวัตถุ เปนตัวลมเหมือนกัน  ลมไดลม
มาเปนสมบัติก็ไมมีวันอิ่มวันเต็มได ตกลงลมไดลม ลมยึดลม ลมเกิดขึ้นแลวลมก็ดบัไปเอง ไมมี
ใครเปนคนไดคนเสีย เปนอันจบกันที 



 เรื่องของมีอยูเหมือนกับไมมี มันเปนอยางนี้ วาไมมกี็ปรากฏอยู วามีก็ไมเห็นไดอะไร 

 เมื่อไมได ไมเห็นผลแลว ทําอยางไร 

 ตามธรรมดาก็ตองลมเลิกกัน แตเรื่องของอนัตตาแลว ไมรูจักลมเลิกเปน ยิ่งทําไมเห็นก็ยิ่ง
ขยัน จนเรียกวาหลง วาเมา จนควันหลงควันเมาเขาตา ก็ไมเห็นเอาเสียเลย 

 มีปญหาตอไปวา    เมื่ออะไร ๆ  ก็เปนอนัตตา และไมมีใครไดใครเสียแลว  ก็อะไรจะมาเมา
มาหลงอยูอีกเลา 

 ความหลงความเมา อนัตตา นั่นแหละยังเหลืออยู  ถาหากรูอนัตตาเสียแลว  ความหลงความ
เมาก็หายไป  อัตตาและอนัตตาก็ไมมี  คราวนี้ของไมมีกลับเปนของมีขึ้น คือตาเห็นรูป หูฟงเสียง 
เปนตน ดังไดอธิบายมานั้น ตางก็ไมมีของใครและไมมีผูไดผูเสีย เปนแตของเหลานั้นสืบเนื่องเปน
ปจจัยแกกันและกัน  แลวทําใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นมา เปนไปในรปูตางๆ ทําใหจิตหลงเขาใจผิด เขาไป
ยึดถือเอาดวยอาการตางๆ ที่เรียกวา อัตตานุทิฏฐิ เลยกลายเปนกิเลส 

อุบายแยกอัตตา ถือวามีตนมีตัวดวยความเขาใจผิด เปนเสนชีวิตของสัตวทั้งหลายแตตั้งโลก
มา โลกอันนี้จะตั้งเปนโลกอยูได ก็เพราะความถือนั้น  ศาสดาในโลกทั้งหมดก็ตองมีมติอยางนั้น  
พระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น เปนผูทรงรูเห็นอุบายนี้กอนคนอื่นๆ 

 ฉะนั้น เปนโชคดีแลว   ที่พวกเราพากันไดพระศาสดาที่มีหูตาสวางกวาศาสดาอื่นๆ และ
พวกเราก็ไดมาเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ยังเหลืออยางเดียววา  ทําไฉนพวกเรา
จะเขาถึงธรรมของพระองค เห็นรูปกายอันนี้เปนอนัตตาตามที่พระองคทานแสดงไว    เมื่อพวกเรา
พากันหยิบยกเอารูปกายตัวตนอันนี้ขึ้นมาพิจารณา ตามนัยที่ไดแสดงมาแลวขางตน  ก็คงไมเปน
ของเหลือวิสัย  อยางนอยอาจมองเห็นทางแหงอนัตตา เพราะอุบายนี้เปนทางตรงเขาถึงความเปน
จริงทุกประการ 

ดังไดแสดงมาสมควรแกเวลา เอวํฯ 

ความหิว-ปรมาโรค 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ตอนเชา 



ณ วัดเจริญสมณกิจ   ภูเกต็ 

  

ชิคจฺฉา    ปรมา    โรคา    สงฺขารา    ปรมา    ทุกฺขา    ติ ฯ 

ตอไปนี้ จะไดแสดงธรรมมิกถา พรรณาคําสอนของพระพุทธเจา วาดวยธรรม ๒ อยาง คือ 
ความหิว กบั สังขาร  เปนปรมาทุกขอยางยิ่ง  ฉะนั้น จงพากันตั้งมนสิการคอยสดับฟงแหงพระพุทธ
พจนตอไป 

ธรรม ๒ อยางที่วานั้น มิใชเปนธรรมธรรมดา แตเปนธรรมยิ่งใหญ คือ หิวก็ยิ่ง สังขารก็ยิ่ง 
ยิ่งถึงที่สุดทั้งสอง 

 อธิบายวาความหิว กับ ความอยาก มันผิดกัน  ขอใหสังเกตดูทุกๆ คนคงไดประสบความหิว
มาแลว  อาการของความหิวมันใหโหยละเหี่ยใจชอบกลๆ พูดไมคอยถูก แตรูดวยตนเอง  ใครถูกเขา
แลวจึงจะรูได สวนการอยากมันอยากนั่นอยากนี่ เชน อยากรับประทานขาว (กิน) ขนม กาแฟ เหลา 
ฯลฯ  เปนตน  พูดกันงายๆ วา ธาตุรางกายมันบกพรองอะไร มันก็ตองการอันนั้น  เมื่อมันบกพรอง
มากเขา เห็นอะไรก็อยากทั้งนั้น ไมทราบวาของอันนั้นจะอรอยหรือไม สวนความหิวก็เปนเรื่อง
รางกายบกพรองสิ่งที่ตองการเหมือนกัน แตมันขาดเครื่องรับผูรับไมสมบูรณจนไมยอมรับ เหตุนั้น
จึงไมอยาก 

 ขอท่ี ๑ วา ความหิวเปนปรมาโรค นั้น เพราะจะบําบัดใหหายหิวดวยอาหารหรือยาอะไรใน
ระยะอันสั้นไมได ตองบํารุงสิ่งที่มันขาด เชน ขาดธาตุเหล็ก วิตามิน เปนตน ก็ตองบํารุงสวนนั้นตั้ง
นานๆ วัน จึงจะสมบูรณขึ้นมา  บางทีบํารุงเทาไรๆ ก็ไมสมบูรณคืนมาก็มี ไมเหมือนความอยาก ซึ่ง
อยากขึ้นมาเมื่อรับประทานลงไปก็หายอยาก นี่วาถึงเรื่องความหิว ความเปนโรคเฉพาะรางกายก็
รักษายากอยูแลว  ทีนี้ความหิวของใจยิ่งเปนโรคอยางรายแรงมากกวาความหิวสวนรางกาย  โรค
ที่วานี้หมอทั้งหลายพิสูจนไมได เมื่อพิสูจนไมไดแลว ยาก็ไมตองพูดถึง 

 ใจหิวไดอยางไร เพราะใจเปนนามธรรมไมมีรูปมีราง 

 ใจเปนนามธรรมก็หิวนามธรรมพวกเดียวกัน คือ หิวลมๆ แลงๆ หิวไมมีทีอ่ิ่มที่พอ  ถาจะพูด
ใหเขาใจงายๆ แลว จิตที่วุนวายสายหาอารมณไมมีที่สิ้นสุดลงไดนั้นแล เรยีกวาความหิวของจิต 



 จะเปนรูปที่ปรากฏในตา หรือเสียงที่ปรากฏในห ูเปนตน  ใจไปรับมาเสวยแลวไมรูจักอิ่มจัก
พอ มีมากเทาไรก็ยังสายหาอยูเรียกวายังพรองอยูเปนนิตย อาหารหรือยาเอามาบําบัดความหิวของ
รางกายเพราะมันพรอง ก็ยังหายไดบางกรณี 

 สวนความหิวของจิตนี้เปนของสุดวิสัยที่ใครๆ จะบําบัดใหหายได จึงเรียกวาเปนปรมาโรค 

 ขอท่ี ๒ วา สงัขารเปนปรมาทุกขอยางยิ่ง อธิบายวาสังขารมี ๒ อยาง คือ  

 สังขาร ไดแก รูปกายของแตละคนๆ นี้ ๑ 

 สังขาร คือ เจตสิกอาการของจิต ที่คิดนึกปรุงแตงโนนแตงนี่ตางๆ ๑ 

 ทั้งสองนี้เปนทุกขไดเทาๆ กนั ตางแตทุกขรูปกายเปนของหยาบและเยียวยาดวยวัตถุ
บางอยางก็หายได บางอยางก็ไมรูจักหาย เชนทุกขในการแสวงหาอาหารมาหลอเลี้ยงรางกาย และ
ทุกขในอริยาบถทั้งสี่เปนตน การแตกดับตายของรางกายเปนความสิ้นสุดทุกขของ สังขารรูป 

 ความไมสงบของจิตมีอาการใหคิดนึก ปรุงแตง กระสับกระสายเดือดรอน กินไมได นอนไม
หลับ กลุมอกกลุมใจในเมื่อไดประสบอารมณ อันไมเปนที่พึงพอใจปรารถนา เชน เจ็บไขไดปวย
ออดๆ แอดๆ เปนโรคเรื้อรังรักษาไมรูจักหาย เงินคายาก็ไมมี หาก็ไมได ตัวเราคนหนึ่งแลวยังไมพอ 
แถม บุตร ภรรยา สาม ีญาติมิตร มารดา บิดาอีกดวย  นอกจากนี้ยังอาจถูกกระทบกระทั่งดวยถอยคํา
เหยียดหยามดูถูกอันเปนที่ไมพึงพอใจ หรือไดพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ ปรารถนาอันใดก็
ไมสมหวัง ตั้งจิตคิดปรุงแตงไวมันพลาดไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง เหลานี้ลวนแตเปนทุกขของ   สังขาร
จิต ซึ่งไมมีใครจะรูเห็นดวยวาทุกขเหลานี้ตั้งอยูตรงไหนมากนอยเทาไร จะรักษาเยียวยาดวย
ประการใด ซึ่งเปนของสุดวิสัยของแพทยทั้งหลาย  ความหิวและความทุกขทางรางกายยอมมีขึ้นได  
ในเมื่อรูปกายอันนี้ตั้งขึ้นแลว  สิ้นความหิวและทุกขเพียงแคมันแตกดับลงเทานั้น สวนความทุกข
ของจิตใจนี้หาประมาณมิได 

 เมื่อรางกายยังมีอยู ความหิวและความทุกขของตนเองก็แยอยูแลว ยังแถมทุกขที่สัมพันธ
เกี่ยวเนื่องดวยรูปกายอื่นอีกโสดหนึ่งดวย จึงเรียกวามีทุกขสองชั้น เมื่อรางกายแตกดับไปแลวยัง
เหลือความหิวและทุกขอยูเฉพาะจิตคนเดียว 



 ความหิวและทุกขของจิตนี้ จะระงับบรรเทาลงไดดวยยา คือ ธรรมโอสถ ของนายแพทย
ผูวิเศษ คือ พระพุทธเจาเทานั้น ดวยการนําเอาคําสอนของพระองคทานเขามาพิจารณาใหเห็นวา 
สังขารจิต คือ ความนึกคิดปรุงแตงเปนตัวมารราย เปนภัยอันตรายแกความสงบของจติทั้งเปนพิษ
อยางรายแรงแกจิตใจตลอดภพชาติดวย แลวพึงหันเขามาหยิบยกเอาอุบายฝกหัดสมถะ ที่พระพุทธ
องคแนะไวอยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นมาอบรมใจใหอยูในความสงบ 

 ในที่นี้จะยกเอาอุบายพิจารณารูปกายใหเห็นเปนสักแตวาเปนธาตุ ๔ มาเปนตัวอยาง  คือรูป
กายของคนเราที่ปรากฏเปนตนเปนตัวอยูนี้ มีของ ๔ อยางประชุมเขากันแลวจึงปรากฏเปนตัวตน 
ธาตุ ๔ นั้น ไดแก  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  

 สิ่งที่มันเขมขนแข็งซึ่งมีอยูในตัวของเราทั้งหมดนี้ เชน ผม ขน เล็บ เปนตน เรียกวา   ธาตุดิน 

 สิ่งที่เหลวๆ เรียกวา   ธาตุน้ํา 

 อาการอบอุนซึ่งมีอยูในตัวของเรานั้นเรียกวา   ธาตุไฟ 

 อาการที่พัดไปมาพัดขึ้นพัดลง และระบายออกระบายเขาอยูตลอดเวลาทางชองจมูกนั้น 
เรียกวา   ธาตุลม 

 ธาตุทั้ง ๔ นี้ยอมหนุนดันกันไปมาอาศัยซึ่งกันและกัน แลวกย็ังอัตภาพอันนี้ใหเปนไป ถา
ธาตุทั้ง ๔ นี้ขาดสัมพันธกัน สลายตัวออกจากกันแลว รูปกายอันนี้ก็แตกดับ ที่เรียกวาตาย  รูปกาย
ซึ่งมิใชของใครเปน อนัตตา ของเขาปรุงแตงกันขึ้นมาตามสภาพบุญกรรมของเขา แลวเราเขามาอยู
อาศัยเขาแทๆ ที่เรายึดถือวาเปนเรา เปนของๆ เรานั้น เปนเพราะความหลงไมรูเทาเขาใจตามเปนจริง
ตางหาก 

 จิตก็เชนเดียวกัน ที่เรียกวา สังขาร คือ ความคิดนึกปรุงแตงในอารมณตางๆ นั้นก็เปนแต
เพียงสักวาอาการของจิต  หากมีสภาพอาการอยางนั้นของมัน  ถาเราไมไปยึดเอาเรื่องของมันไวใน
ใจของเราแลว  มันก็ไมสามารถจะนําทุกขมาใหแกเราได เหมือนกับไฟกองนอยไหมหมดเชื้อแลว 
ก็ดับลงในทีน่ั่นเอง  ถาเราเขาไปยึดถือ ก็เทากับเราเขาไปสนับสนุน แลวจะประดังทุกขมาใหแกเรา
คนเดียว ความยอยยับมีแกเราฝายเดียว เหมือนกับไฟกองเล็กๆ เราสงเชื้อเขาเพิ่มเติมเสริมกําลังไฟ
ใหโชติชวง แตเชื้อนั้นยอยยับไปในอวสาน 



 การหยิบยกเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาขึ้นมาพิจารณาดังอธิบายขางตน ก็จะเปน
เครื่องบรรเทาความหิวและความทุกขของกายและจิตไดเพราะรูสภาพของกายและจิตตามเปนจริง
ของมัน โรคอันเกิดจากความหิวก็ดี ทุกขอันเกิดจากสังขารก็ดีเปนของประจําโลก เรื้อรงัมานานแลว  
ของอะไรก็ตาม เชน โรคเกิดขึ้นที่รางกายเมื่อเรื้อรังมานานแลว  ถึงแมยาดีกย็ากที่จะรักษาใหหายได
ในระยะอันสั้น 

 ความหิวและความทุกขดังที่วานี้ ก็เหมือนกับไดธรรมโอสถอันเปนของศักดิ์สิทธิ์ดีเลิศ 
สามารถระงับความหิว คือ กิเลสอันเปนเหตุใหหลงยึดในอุปาทานขันธเกิดสังขารปรมาทุกขา เมื่อ
รักษาหายแลวสิ้นทุกขทั้งปวงไดก็ตาม แตก็ตองพยายามรับประทานยา คือ พิจารณาบอยๆ ให
ชํานาญจนเห็นความหิวเปนตัวการอุปาทานเปนตัวกิเลส เห็นมอียูทุกเพศทุกวัย เห็นเปนภัยรายแก
พลโลก 

 เห็นทุกขของสังขารเปนการประจานหนาคนโง หลงเขาไปถือเอาทุกขของเขามาเปนของเรา
อยางนาบัดสี ทุกขเพราะความโลภเอาทุกขของสังขารที่มีอยูภายในและภายนอกมาเปนของตัว แท
เพราะความโกรธอันเกิดจากความไมพอใจในทุกขอันเกิดขึ้นที่สังขาร เพราะความหลงเอาทุกขของ
เขา คือ ทุกขของสังขารมาเปนทุกขตัว เมื่อพิจารณาบอยๆ เห็นชัด รูแจงตามเปนจริงดังนี้แลว 

 อุปาทาเน ภยํ ทิสํวา ไดชื่อวา เห็นภัยในอุปาทานขันธ ปลอยวางทุกขในสังขาร ไมเอามาถือ
ไวเปนของตน 

 ชาติ  มรณ  สงฺขาย   แลวความเกิดและความตายของสังขารก็จบสิ้นลงเพียงแคนั้น 

 โรคอันเกิดแตความหิวก็ดีโรคความหิวก็ดี  ทกุขอันเกิดจากสังขารก็ดี สังขารทุกขก็ดี 
เปนอันวาสบกับยาธรรมโอสถ หายไดเด็ดขาดแลว เพราะธรรมโอสถ ความหิวและความทุกข
ทั้งหลายเปนอันวาไมมีอีกตอไปแลว จึงสมกับพุทธพจนที่ตรัสชมเชยไวในตอนนี้วา 

 อโรคยา ปรมา ลาภา  ความไมมีโรคเปนปรมาลาภอยางยิ่ง 

 สมจริงทุกประการ โรค คือ ความเสียดแทงจะเสียดแทงรางกายดวยความเจ็บไขไดปวยใดๆ 
หรือเกิดจากเหตุภายนอก มีถูกขวากหนามทิ่มแทง แมลงสัตวกัดตอยก็ตาม โรค คือ กิเลสมันทิม่
แทง ดวยความวิตกกังวล กระสับกระสายเดือดรอนดวยอาการตางๆ ก็ดี หรือมนัทําใหเจ็บช้ํา



ปวดราวในหัวใจ จนไมมีความสุขก็ดี เหลานี้  เมือ่มันหายไดดวยสรรพคุณของยาวิเศษ อันยาอื่นไม
สามารถรักษาใหหายไดแลว จะไมเปนลาภอยางยิ่งไดอยางไร 

 ฉะนั้น เมื่อพวกเราทุกๆ คนมีโรคเรื้อรังอยูมานานแลว  จงอยาไดพากันมัวเมาหลงเขาใจวา 
เราเปนคนดีมีสุข  จงพากันมารับประทานยาขนานเอก ซึ่งพระพุทธเจาของเราไดเปาเสกไวดีแลว 
มิใชเพ่ือระงบัเพียงอยางเดียวแตเปนการดับความหิวและทุกขไดโดยสิ้นเชิงดวย 

 ดังวิสัชนามาดวยประการฉะนี้ฯ 

สังขาร-ปรมทุกข 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนคํ่า 

ณ วัดเจริญสมณกิจ   ภูเกต็ 

  

ตอนเชาไดอธิบาย ปรมธรรม สองอยาง คือ ความหิวเปนปรมโรค ๑  สังขารเปนปรมทุกข ๑ 
แลวก็ไดแยกแยะโรคกาย โรคใจ ทุกขกาย ทุกขใจ และการทําใหหายจากความหิว ทําใหพนทุกขได
ละเอียดถี่ถวนพอควร  มาตอนนี้เกือบจะไมมีอะไรอธิบายอีกแลว แตเปนโอกาสที่พวกเราจะทํา
กัมมัฏฐานภาวนากัน 

 ฉะนั้น จึงจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กนอยเพื่อทวนความจํา  แทจริงการฟงธรรมถาเราฟงเปน หยั่ง
ถึงรสของพระสัทธรรมแลว ไมมีการเบื่อ ยิ่งฟงก็ยิ่งซาบซึ้งดึงดูดใหชวนฟงอยูเสมอ สมกับพระ
พุทธพจนวา 

 สพฺพรสํ  ธมมฺรโส  ชินาติ      รสของพระธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงดังนี้ 

 จริงอยู การฟงธรรมที่ไมมีรสชาติ อาจเปนเพราะหัวขอธรรมที่ไมตรงกับอารมณของเรา 
หรือความบกพรองของผูแสดงบางอยางบางประการก็ได  แตนัน่ก็ไมสําคัญนัก ที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็
คือตัวผูที่รับฟง  ถาผูฟงยังเปนโรคหิวอยูแลว จะฟงเทาไรๆ ก็ไมซึมซาบเขาถึงใจ เหมือนกับคนเปน
ไข  ไขยังไมสรางตราบใด  รับประทานอาหารก็ยังไมมีรสชาติอยูตราบนั้น  เมื่อเขาหายจากไข
สุขภาพสมบูรณดีแลว อาหารทุกชนิดแมแตน้ําพริกผักตมก็จะเปนที่โปรดของเขา 



 พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทุกขอทุกบท  ทานเลือกสรรไวแลว  ลวนแตเปนของมี
รสชาติอันล้ําคา ทําใหเกิดประโยชนแกทานผูฟงในอดีตมาแลวทั้งนั้น  สวนทานผูแสดงก็เพียงแต
เปนผูอานประกาศพระราชโองการเทานั้นมิใชผูบัญชา  ใครจะอานประกาศก็มีผลใชบังคับเทาๆ กัน 

 ฉะนั้น  กอนจะฟงธรรมไมวา  ณ  ที่ใดๆ   จงไดรักษาโรคหิวใหหายกอนดวยการทําความ
สงบอบรมสมถะใหถูกตองตามวิถีแหงสมถะ แลวพึงทําความพอใจในหัวขอธรรมที่ฟงอยูนั้น จึงจะ
ซาบซึ้งดึงดูดเขาถึงจิตใจ เพราะธรรมเปนของสงบ  ถาจิตของเราไมสงบแลว ธรรมอันสงบก็จะไม
ปรากฏขึ้นที่ใจ  เมื่อใจของเราสงบอยางเดียวเทานั้น  ธรรมอนัสงบที่แทจริงก็จะเปนของเราไปดวย 
เหมือนกระจกหรือน้ําที่ใสสะอาด  หากยังไมนิ่งเปนปกติแลว เงาหนาจะไมปรากฏ หรอืปรากฏก็จะ
ไมชัดเลย เมื่อใจของเราสงบเปนรากฐานที่ตั้งของธรรมแลว สิ่งทั้งหมดในโลกที่เราสมมติวาโลกก็
จะกลายเปนธรรมใหเราเห็นแจงดวยตนเอง 

 ฉะนั้นสมัยพุทธกาล เมือ่พระสาวกบางทาน  ทานอบรมสมถะแกโรคหิวของทานแลว  
แมแตเปนแสงเทียนที่จุดบูชา  ทานก็นํามาพิจารณาถึงของไมเที่ยงนอมเขามาในตัวของทานก็ได
สําเร็จเปนพระอรหันต  กลายเปนธรรมชั้นสูงเยีย่มไปได ไมเหมือนพวกเรา พวกเราฟงกันไปเถิด 
ฟงกันสักเทาไรๆ ก็ไมซมึซาบเขาถึงใจไดความฉลาดสักที  ใฝหาแตธรรมชั้นสูงๆ นกัธรรมกถึก
เกงๆ ไดยินขาวที่ไหนวาอาจารยเกงๆ นักเทศนดีๆ อยูไหนไกลแสนไกลตองไปใหถึง ไปแลวกลบั
มาถึงบาน  บางคนเขาวัดเขาหมูไมได  ทําไมเปนอยางนั้นไมทราบ สําเร็จแบบไหนกัน ชอบกล 

 ความหิวเปนอาการกลวงของจิต จึงเปนโรคไมรูจักอิ่ม  ตาเห็นรูปก็ไมมีฟลมติดภาพไว หู
ฟงเสียงก็ไมมีเทปอัดไว ดูแลวหายไป  ฟงแลวสูญไป  จมูก ลิ้น กาย และใจก็เชนเดียวกัน   ไมมี
เครื่องเก็บและที่จะเก็บไว เรียกวา อายตนะ  แปลวา บอเกิด คือ บอเกิดแหงรูป-เสียง-กลิ่น-รส-
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณอยูเปนนิตย  เหมือนบอน้ําไมรูแหงฉะนั้น แตอายตนะเหลานั้นไมได
ผลตอบแทนอะไรเลย เหมือนกับบอน้ําคนทั้งบานทั้งเมืองไปตักไปขนเอาน้ํามาบริโภคใชสอย แต
บอก็มิไดผลอะไรตอบแทน  แมบางครั้งบอแหงไมมีน้ํา  หาผูจะไปรื้อไปขุดก็ทั้งยาก มิหนําซ้ํายัง
โทษวาบออดน้ําอีกดวย  ความหิวความไมพอเปนบอของโรคอีกมากมาย โรคโลภ โรคโกรธ โรค
หลง เกิดจากหิวนี้ทั้งนั้น เพราะตาเปนของกลวง หิวอยากดูรูป เห็นรูปสวยรปูงาม เห็นแลวก็หายไป 
ไมมีที่เก็บไวจึงไมรูจักอิ่มจักพอ จึงหิวในการดูอยูเสมอ ความหิวทําใหเกิดโรคโลภอยากดูอยูไมรู
สิ้นรูสุด  ไดดูรูปนี้ซึ่งเปนของไมรูจักอิ่มอยูแลว  ความอยากดูรูปอื่นก็ประดังมาไดรูปนี้แลว ซึ่งรูป
นั้นก็มิใชเขาไปตั้งอยูในหัวใจ แตมันก็เปนของภายนอกตั้งแสดงใหดูอยูดีๆ นี่แหละ  แลวก็อยากได



รูปอื่นเชนเดียวกันนั่นแหละอีก ตาของแตละคนก็มีความหิว กลวงอยูดวยกันไมรูจักอิ่มเหมือนกัน 
มีความอยากไมรูจักพอเหมือนกันหากหิวตอหิว กลวงตอกลวงมากๆ ไปพบกันเขาแลว ทีนี้ผลจะ
เปนอยางไร แนนอน นั่นมันก็หมายถึงศึกกลางเมืองจะตองเกิดขึ้นแลว หนุมๆ สาวๆ เกิดสงคราม
รักก็เพราะความหิวพรรคนี้เปนมูลเหตุทั้งนั้น  คนมีคนรวยผูมีเกียรติมีหนาพาใหสมบัติลมจม
บานเมืองเดือดรอน  ประชาราษฎรนอนตาไมหลับก็เพราะความหิวพรรคนี้เปนมูลเหตุ  สมณะ  ช ี 
พราหมณละเพศรื้อปราสาทลงอยูกระตอบมุงจากเพียงชั่วตับเดียว ก็เรื่องนี้ทั้งนั้น 

 โลกอันนี้ทั้งโลกที่เดือดรอนอยูตลอดเปนนิตย เหมือนกับไฟสุมแกลบไมหมดเชื้อ  ดับไม
เปน  ก็เพราะโรคหิวนี้เปนตนเหตุ โรคหิวกลวงใน มีความอยากไมรูจักอิ่ม มิใชทําทุกขใหเกิดขึ้นแต
เฉพาะตัวเองเทานั้น แตยังแพรโรคนั้นกระจายกวางขวางออกไปทั่วขอบโลกอีกดวย 

 สงฺขารา   ปรมา  ทุกขฺา    ขอที่สอง ซึ่งแปลวา สังขารเปนปรมาทุกขอยางยิ่ง 

 สังขารไดอธิบายแลววามีสองอยาง คือ รูปสังขาร ไดแก ตัวเรานี้ ๑   นามสังขาร  ไดแก
อาการของจิต ๑  นามสังขารจัดเขาในประเภทของความหิว  ดังอธิบายมาแลวนั้น 

 แตนี้จะไดอธิบาย รูปสังขาร ซึ่งอุปมาเหมือนกับบอน้ํา หรือ สนามกีฬาอันสนามกีฬานั้นไม
วานักกีฬาชุดไหนประเภทไหน  เมื่อตองการความสนุกหรือชงิชนะกันแลวจะตองมาลงที่สนามนั้น
ทั้งนั้น  สนามคือกอนกาย นี้ก็เชนเดียวกัน   ตา  หู  จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ เปนประตูชัยชนะของ
นักกีฬา แตตา หู จมูก เปนตน ถึงเขาจะไดชัยชนะกี่ครั้งกี่ที  พวกเหลานั้นก็ไมไดรับรูอะไรกับเขา
เลย 

 ตา ดูรูปสวยๆ ดูไปเถิด  ดูจนตาเจ็บตามัว  เขาก็ไมยอมใหหยุด มันเปนฝาดูไมถนัดเขาก็หา
แวนมาสวม  บางทีมืดไปเขาก็ไปลอก เจ็บเขาก็ใชบังคับไมยอมใหหยุด เขาจะแตงเอาใชจนได 

 ห ู ก็เชนเดียวกัน เขาจะตองใชฟงเสียงเรื่อยไป  พอฟงไมถนัดชัดเจน เขาชักไมพอใจแลว  
นั่ง  นอน  ยนื เดิน  รับประทานอาหารอยู  แมทําอุจจาระกิจอยูซึ่งไมนาจะใชกันเลย  เขาก็ไมยอม
พักฟง 

 จมูก ยิ่งรับภาระหนักมาก ชีวิตเปนตายอยูที่เขาคนเดียว พรอมกันนั้น กลิ่นเหม็นและหอม  
ไมยอมใหผานหนาที่ไปไดเลย ตองรายงานเขาเสียกอน มเีวลาสบายนิดหนอยตอนท่ีนอนหลับ  
ทํางานหนาที่เดียว คือหายใจเขาและหายใจ ออกเทานั้น 



 ลิ้น เปนอวัยวะที่ออนละเอียด และทํางานสําบุกสําบันกรากกรําตอสูแดดฝนไมไหว ถึงแม
จะทํางานอยูในปาก แตก็ไมพนหมูคูยาก คือ ฟนรังแกเปนบางคราว รสเปรี้ยวหวาน มันเค็ม
อยางไรๆ ก็พอสูได  อายเผ็ดนี่มันเหลือทน บางทีทําเอาเจาลิ้นลอน้ําตารวงเลยก็ม ี

 กาย ก็รับภาระหนักไมยิ่งหยอนไปกวาจมูกเลย  จมูกยังทํางานประเภทลมๆ แลงๆ ไมเปน
ตนเปนตัวอะไร  แตกายนี้รับภาระหนักมาก  หู ตา แขน ขา จมูก และลิ้น  แมที่สุดแตผมเสนเล็กๆ 
ยังเอามาฝากกับกาย  กายถาจะเปรียบแลวก็เหมือนรถเสบียงเลย  ถารถชํารุดหักพงัเสีย ของที่
บรรทุกไปนัน้จะตองเสียหายดวยกันทั้งหมด จึงจัดไดวาเปนปรมาทุกขอยางยิ่ง 

 สวน นามสังขาร  ก็มีสวนสัมพันธกับ รูปสังขาร อยางยิ่ง  ทั้งสองเปนเพื่อนรวมสุขรวมทุกข  
ใกลชิดสนิทสนมกันมาตั้งแตปฏิสนธิ เพื่อนชนิดนี้หาที่ไหนไมไดอีกแลวในโลกนี ้ เกือบจะวาเปน
คนๆ เดียวกันเสียเลยก็วาได เมื่อกายเจ็บเปนทุกขเดือดรอน กนิไมไดนอนไมหลับ ใจเขาก็พลอย
เปนทุกขตรอมใจไปดวยเมื่อกายมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ  ใจก็พลอยราเริงบันเทิงสุขไปดวย  เมือ่
เปนทุกขเศราโศกกลุมใจ  กายก็ซูบซีดผอมเหลืองตามกันไป เมื่อใจสนุกราเริงบันเทิงดี  กายก็แสดง
อาการหัวเราะยิ้มแยม  แถมน้ําหูน้ําตาเปนของขวัญอีกดวย ตกลงทั้งสองเปนคูครองสุขทุกขกันมา
แตแรกปฏิสนธิ 

 สรุปแลว ความหิวอันเกิดจากความตองการของรูปกาย ก็เปนเพียงอาการของโรคชนิดหนึ่ง
เทานั้น  เกิดขึ้นไดก็แตเฉพาะเมื่อรูปกายอันนี้ตั้งอยู เมื่อรูปกายอันนี้แตกดับลงไปแลว โรคคือความ
หิวนั้นดับดิ้นสิ้นสุดลงเพียงแคนั้น ไมมีใครไดใครเสีย 

 ความหิวของใจ ซึ่งใชอายตนะทั้ง ๖ เปนสื่อ  ก็ไมรูจักอิ่มจักพอ เพราะไมมีที่เก็บรักษา 
รับมาแลวสูญหายไป  เมื่ออายตนะทั้ง ๖ ยังมีอยู ก็มีอาการอยูอยางนั้นเรื่อยไป เหมือนกับลูกน้ําเตา
เปลา ลมพัดมาก็ดังขึ้น  เมื่อลมไมมีมันก็เปลาอยูอยางนั้น 

 ผลที่สุดอาการดังวานั้น มารวมอยูที่สังขาร สังขารทั้งสองเปนผูรับภาระโดยสิ้นเชิง แต
สังขารก็เหมือนกับสนามกีฬาอีกละ เมื่อนักกีฬาลงสูสนามกําชัยชนะไดแลว เขาเลิกกันไปนักกีฬาก็
เปนนักกีฬาอยูตามเดิม สนามก็เปนสนามอยูเชนเคย 

 กิเลสกองทุกขเกิดขึ้นเพราะอุปาทาน  เขาไปยึดขันธเอามาเปนตัวเมื่อมาพิจารณาใหรูเทา
เขาใจตามสภาพความเปนจริงของมัน แลวปลอยวางเสียกองทุกขและกิเลสทั้งหลายก็ดับสูญไปไมมี



ที่ตั้ง  ความหิวและทุกขแหงสังขารก็ไมมี  เรื่องทั้งหลายก็สักแตวาแสดงอาการขึ้นมาในเมื่อของสิ่ง
นั้นๆ ยังมีอยู พอเหตุแหงนั้นๆ ดับไป ดวยปญญาอันชอบแลว เรื่องทั้งหมดสิ้นไปดวยกัน  แมแต
ปญญาผูทําหนาที่ดับเหตุนั้นก็ไมตองใชตอไป 

 ฉะนั้น หวังวาทุกๆ คนคงจะพากันหยิบยกเอาหัวขอธรรมที่แสดงมานี้ ขึ้นมาพิจารณาใหเกิด
ปญญา รูเฉพาะตนของตนเพื่อผลดีแกการปฏิบัต ิ

 ดังวิสัชนามาดวยประการฉะนี้ ฯ 

สังวรอินทรีย 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนคํ่า 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 
 
 
 

พึงพากันตั้งใจฟงธรรมเทศนาตอไป จะเทศนถึงเรื่องจิตใจทีเดียว เทศนเรื่องอื่นก็ไกลจาก
แนวปฏิบัติ เพราะเวลานี้เราพากันปฏิบัติจิตใจอยูแลว  พุทธภาษิตที่ยกขึ้นเปนนิเขปบทวา 

ทุรํ  คมมฺํ  เอกจารํ                    อสารีรํ  คูหาสย ํ
เย  จิตฺตํ  สญฺเมสฺสนฺติ        โมกฺขนฺติ  มา

รพนฺธนา  ติ ฯ 
 

 แปลวา จิตไมมีสาระตัวตน เที่ยวคนเดียวไปไกล มีคูหา (ถ้ํา)  เปนที่อาศัย  คนใดสํารวมจิต
ได จักพนจากเครื่องผูกของมารดังนี้ ฯ 

 กอนจะฟงคําอธิบายเนื้อความแหงธรรมะนี้   พึงทําความเขาใจเรื่องเหลานี้เสียกอนจึงจะได
ความชัดขึ้น คือ 



จิตและการเที่ยวไปของจิต 
อะไรเปนคูหาที่อยูของจิต 
จิตที่สํารวมไดแลวจะพนจากบวงของมารได

อยางไร 
บวงของมารไดแกอะไร 

 

 เบื้องตนคือเรื่อง จิต  เคยไดอธิบายกันมาบางแลววา จิตหรือใจพวกเราพึงเขาใจทั่วไป
วา   อาการของความรูสึกนึกคิดนั่นแลเปนจิต  ใหพากันทําความเขาใจเพียงแคนี้เสียกอน เพื่อ
ประโยชนแกการปฏิบัต ิ  ถาจะพูดในดานศึกษาแลว มันจะมากเกินไป อันนั้นเอาไวทีหลัง  
ความรูสึกเกิดขึ้นในครั้งแรกในเมื่อตาเห็น รูป หูไดฟงเสียง เปนตน เรียกวา วิญญาณ  เปรียบ
เหมือนของแข็ง เชน ชอนกับชามกระทบกันกริ๊ก ขึ้นครั้งแรก  อาการที่สงไปตามเสียงนั้นเรียกวา 
จิต การจําเสียงนั้นเรียกวา สัญญา  อาการรูสึกชอบนั้นเรียก เวทนา  อาการไปวิตกวิจารณในเรื่อง
นั้นวา อะไรหนอ เปนอยางไรหนอ จะทําอยางไรหนอ เปนตน เรียกวา สังขาร  ตัวผูไปทําความรูสึก
นึกคิดแลวจดจําทําใหชอบและไมชอบ วุนวายสงสัย ตกลงไมได เรียกวา จติ 

 สรุปความแลว ผูแสดงอาการออกมาจากผูไมมี อาการแสดงนั่นแลเรียกวา จิต  อาการแสดง
ของจิตที่แสดงออกมา  ถาเปนไปในทางที่ดี เชน อยากทําทาน รักษาศีล  แมแตเกิดเมตตาสงสาร  ใน
บุคคลหรือสัตวที่ตกทุกขไดยาก เรียกวา กุศลจิต ที่แสดงออกมาในทางชั่วชาเลวทราม เชนคิดอยาก
ฆาสัตว ลักขโมยของเขา เปนตน  แมแตแสดงอยูภายในใจ เชน คิดโกรธแคนคนอื่น เปนตน เรียกวา 
อกุศลจิต  ถาไมสงไมสาย ไมคิด ไมนึก สงบนิ่งอยูเฉยๆ แตมีความรูสึกอาการนิ่งเฉยๆ นั้น เรียกวา 
จิต แตนั้น เปนตัวจิตเดิมแท   เปนอันวาจิตที่แสดงตอไปนี้  ไดแกจิตที่แสดงอาการออกมาจากของที่
ไมมีอาการ 

 คราวนี้ คําวา  จิตเที่ยวไปไกลคนเดียวนั้นอยางไร 

 อธิบายวา จิตเปนของไมมีสรีระ ในคําวา อสรีรํ แปลวาไมมีตัว ก็บงชัดอยูแลว เมื่อมีไมมีตัว
มันอยากเที่ยวไปไหนไกลแสนไกลมนัก็ไปได โดยกายที่มันอาศัยอยูนี้มิไดรูอาการของมันดวยเลย 
เชน คิดจะโกรธใครหรือรักใครไกลแสนไกล มันแวบไปชั่วขณะเดียวเร็วกวากระพริบตาถึงคนนั้น
แลว กายยังอยูที่นี่เลย ไมทราบเขาไปทําอะไรกัน ณ ที่ไหนเมื่อไร  บางทีกายนอนหลับอยูจิตมันไป



เที่ยวทําการศึกสงครามชิงรัก ชิงโกรธ ตกนรก หรือเสวยทิพยสมบัติ มีนางฟา นางเทพธิดาเปน
บริวารอยูก็มี  แตกายนอนโกรนโครกๆ อยูที่เดิม นี่ที่เรียกวา เท่ียวไปไกลคนเดียวไดโดยไมมีอะไร
กีดขวาง 

 ความจริงแลวจิตมิไดอยูแตผูเดียว ยังมีสหจรเปนเพื่อนไปดวย จิตก็เหมือนกับดวงไฟ เมื่อมี
ไฟก็ตองมีแสงสวาง ความรอน กําจัดมืดมีพรอมกันเสียดวย จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน จิตจะอยูไหน 
ไปไหนใกลไกลไมวา จะตองมีอาการเสวยความสุข-ทุกข-เฉยๆ  มีสัญญาความจําไดหมายรูในที่นั้น 
หรือสิ่งนั้นๆ สังขารความปรุงแตงโนนนี่ตางๆ นานา  วิญญาณความรูดีชั่ว เปนตน  ที่ทานแสดงวา
เที่ยวไปคนเดียว หมายถึงกายกับจิตอยูอาศัยกัน แตเมื่ออีกคนหนึ่ง(จิต)เที่ยวไปไกล แตคนหนึ่ง
(กาย)ไมรูตางหาก  เมื่อคนสองคนอยูดวยกันถาอีกคนหนึ่งเที่ยวไปไมบอกเพื่อน เรียกวาเที่ยวไปคน
เดียว หรือลกัลอบไปคนเดียว 

 อะไรเปนคูหาที่อยูของจิต 

 ถึงจิตจะมีเชาวไวเที่ยวคนเดียวไดตามลําพังตนอยางไรก็ตาม เมื่อที่อยูอาศัยเครื่องมือ
เครื่องใชยังบริบูรณอยูไมแตกดับพังไป ก็จําเปนตองงองอน กลับมาอยูรวมกินรวมนอน  อาศัยถ้ํา
คือรางกายอันนี้ เหมือนกับคางคาวถึงจะบินไดเที่ยวหากินอาหารทางไกล ถึงเวลานอนก็จะตอง
กลับมาเกาะอาศัยถ้ําหิน ซึ่งเปนของไมมีวิญญาณเคลื่อนที่ไมไดอยูนั่นเอง ดูแตเวลาคนเราเมื่อนอน
หลับฝนไป บางคราวปรากฏวา ไดไปเที่ยวไกลเสียจนเกินขอบเขตขนาดที่ซึ่งไมเคยเห็นก็มีแตแลว
พอรูสึกตื่น รางก็ยังอยูที่เกานี่เอง 

 บวงของมารไดแกอะไร 

 อาการของจิตที่เที่ยวไปตามอารมณนั้น ยอมมีทั้งอารมณดีและอารมณราย จึงตองมีความสุข
บางทุกขบางเปนธรรมดา ตามวิสัยของปุถุชน จิตที่เที่ยวไปนั้นจะตองประสบของ ๕ อยาง คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐพัพะ ซึ่งเรียกวากามคุณ ๕ พระพุทธเจาทรงตรัสวาเปน บวงของมาร 

 จิตของปุถุชนทั้งหลายเมื่อเที่ยวไปประสบอารมณทั้ง ๕ นั้น หรือเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ทํา
ใหเกิดความยินดีพอใจก็ดี หรือเกิดความเสียใจเปนทุกขก็ดี เรยีกวาเขาไปติดบวงของมารแลว 

 คําวา “ติด”   ในที่นี ้ หมายความวาสลัดไมออกปลอยวางไมได บวงของมารผูกหลวมๆ แต
แกไมได ถาดิ้นก็ยิ่งแตรัดแนนเขา 



 จิตที่สํารวมไดแลวจะพนจากบวงของมารไดอยางไร 

 ปุถุชน เบื้องตนเมื่อเห็นโทษภัยในการเขาไปติดบวงของมารแลว จึงตองพึงสํารวมใน
อายตนะทั้งหลาย มีตา หู เปนตน  พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงตรัสวา ใครสํารวมจิตไดแลว 
จักพนจากเครื่องผูกของมาร ดังนี้ 

 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนโคจรที่เที่ยวแสวงหาอารมณของจิต เมื่อเราปด คือ สํารวมมีสติ
ระวังอยาใหจิตหลงไปในอารมณทั้ง ๖ นั้นไดแลวเปนอันวามารผูกมัดเราดวยบวงไมได  

 แทจริง  มิใชมารจะไปเที่ยวผูกหลงเกเร บวงของมารก็เหมือนกับบวงธรรมดาของคนเราๆ 
ทั่วไปนี่แหละ เขาดักไวในที่ที่สัตวมันจะตองเที่ยวไป บวงของมารมันก็ดักไวเฉพาะชองทางของจิต
ที่จะตองเที่ยวไป มิใชมันจะเที่ยวไปหาดักเอาบุคคลผูนิ่งสํารวมแลว จิตของบุคลผูหิวแลวดวย
ตัณหาจะตองวิ่งออกตามทวารตางๆ เชน ตา เปนตน  ความหิวทําใหมืดมิดปดตา ไมมีปญญา หลง
ว่ิงตามอารมณ  เมื่อเห็นเขาแลวทําใหหลงรักใครชอบใจ   หลงติดอยูในรูปนั้น   อาการเขาไปติดอยู
ในรูปดวยความรักใครชอบใจเปนตน  เปนอาการของขโมย คือ จิตไปขโมยเอารูปของคนอื่นมาไว
รักใครชอบใจ  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของตนโดยที่รูปไมรับรูรับเห็นดวย  ถึงแมจิตดวงที่ครองอาศัยอยู
ในรูปนั้นจะรับรูรวมรกัดวยก็ตามตัวรูปแทก็มิไดมีสวนไดสวนเสียอะไรดวยเลย  นอกจากจะเปน
ตัวหุนใหจิตเชิดเลน จิตนี้จึงจัดไดวาเปนตัวมหาโจรอยางทารุณมาก บวงทั้งหลายใดๆ ในโลกนี ้ 
นอกจากบวงของมารแลวไมควรคาแกความผิดของเขา 

 ความหิวไมรูจักพอเปนตนเหตุใหจิตเกิดเปนขโมย หิวอะไรก็ตาม หิวรูป ดูแลวไดแลวไมมี
การพอ หิวในเรื่องอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน  ความหิวจึงไดชื่อวาเปนโรคอยางยิ่ง  ไมวาคนหรือสัตวเมื่อ
ความหิวเขาครอบงําแลว ยอมทําใหเสียมารยาทและความอาย จึงทําใหหลงเขาไปติดไดงายดาย
อยางไมมีปญหา และเมื่อติดแลวก็ไมมีวันหลุดอีกดวย 

 บวงของมารทานวาผูกหลวมๆ แตแกไมหลุด  ยิ่งดิ้นก็มีแตจะรัดแนนเขาทุกที  บวงคือความ
รักใครในรปูเปนตน  เขาไปผูกหัวใจคนใดแลว จะตองเปนบาคลั่งไคลหลงใหล  กินไมไดนอนไม
หลับ  หรือหลับแลวก็ยังตามละเมอเพอไปก็มี ศึกชิงรักเคยมีประจําโลกมานานแลว แมในปจจุบันนี้
ผูยอมสละชีพบูชารักก็ยังมีอยูเรื่อยๆ ในอนาคตก็ดี  ถาหากความหิวนี้ยังไมหายจากหัวใจของมนุษย
และสัตวทั้งหลาย เชื่อวาเหตุทํานองเดียวกันนี้ ก็คงจะมีอยูตลอดไป 



 ความจริง ตา หู  จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนแตเพียงทวารที่โคจรของจิตเทานั้น  สวนรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ก็เปนแตเพียงวัตถุธาตุอันหนึ่งสําหรับไวเปนคูกับอายตนะภายใน
เทานั้น  ไมนาจะไปกอกรรมทําเข็ญสรางสถานการณจนถูกบวงของมารเลย โดยเหตุผลดังกลาว
มาแลว คือ ความหิวตัวเดียวเปนตนเหตุ จึงไดสรางสถานการณขึ้น 

 ฉะนั้น พระพุทธองคผูทรงพระมหากรุณาธิคุณแกบรรดาสัตวผูยังหลงติดบวงของมารอยู จึง
ไดตรัสเตือนไววา 

 เย  จิตฺตํ  สญฺเมสฺสนฺติ       ผูใดสํารวมจิตไดจักพนจากเครื่องผูกของมาร  ดังนี้ 

 จิตเปนของไมมีตัวดังแสดงมาแลว  ฉะนั้นจะใชวัตถุอะไรผูกมัดระวังรักษาเหมือนสิ่งอื่นๆ 
ไมได ตองใชสติความระลึกได เปนเครื่องระวังสังวรรักษาจึงจะได ของที่เปนวัตถุมีรูปราง ก็ตองใช
วัตถุมีรูปรางผูกมัดกันไวจึงจะอยู จิตไมมีรูปรางก็ตองใชสติธรรมที่หารูปรางมิไดผูกมัดจึงจะสําเร็จ
ประโยชน 

 เมื่อเรามีสติรูเทาทันกับจิตที่มันคิดสงไปในโคจรของมัน มี ตา หู จมูก เปนตน ไดแลว ตา หู 
จมูก เปนตน ซึ่งเปนของธรรมชาติ เวรกรรมบาปบุญสรางมาไว สําหรับใหจิตใชก็จะไมเปนภัยแก
จิตเลย จริงอยูประตูทวารทั้ง ๖ มีตา เปนตน  ตกอยูในคุมครองของมาร  มารไดดักบวงไวหมดแลว 
แตเมื่อผูมีสติระวังสังวรในอายตนะทั้งหลายไดแลว จะรอดพนจากบวงของมาร ๕ ไดแก ขันธ เปน
ตน ไดอยางปลอดภัย 

 ความจริง รปูขันธเปนตนมิใชตัวของมารแท ความที่จิตไปเกิดความรักใครยินดี ในเมื่อเห็น
รูปเปนตน นั่นตางหากเปนตัวมาร   รปู ฯลฯ เปนตน  ถึงอยางไรๆ มันมีสภาพเปนอยูอยางนั้น ใคร
จะรัก จะเกลียด จะโกรธ อยางไร สิ่งเหลานั้นก็คงเปนเชนเดิม  ที่วาถูกบวงของมาร ก็คือจิตที่ไปติด
ยึดมั่นอยูในอารมณ ในเมื่อตาเห็นรูป ฯลฯ วาเปนของสวยงามรักใครพอใจ แลวสละปลอยวางไมได 
จึงเรียกวา ถูกบวงของมาร 

 เมื่อเรามีสติระวังสังวร ในเมื่อตาเห็นรูป เปนตน ไมไหหลงไปสําคัญในรูปวาเปนของ
สวยงามนารักนาใครพอใจ  ใหเห็นเปนแตเพียงสักวารูปภาพอันหนึ่งเหมือนๆ กับรปูท้ังหลายที่เรา
เห็นทั่วๆ ไป  ใจก็จะไมตดิยึดในรูปนั้นและจะรอดพนจากบวงของมารไปไดโดยปลอดภัย 



 อายตนะทั้งหลายบุญกรรมสรางไวใหเปนประโยชน มิใชสรางมาเพื่อใหเกิดโทษ  และสราง
มาไวเฉพาะประจําตําแหนงหนาที่ของตนโดยตรงดวย หากอายตนะอันใดอันหนึ่ง เปนตนวา ตา 
เสียแลว  ก็จะไมครบคูของมัน เลยกลายเปนคนพิการไป คนพิการยอมไมควรแกธรรมชั้นสูงได 
หากคนในโลกนี้ทุกๆ คนพากันพิการดังวานั้นคนละอยางสองอยางไปเสีย  โลกนี้ก็จะกลายเปนโลก
พิการไมสมบูรณ พระพุทธเจาคงไมมาตรัสรูแน แตนี้เพราะโลกสมบูรณและคนสมบูรณดวยสมบัติ
นั้นเอง แตคนเราใชสมบัติอันสมบูรณแลวไมเปน และไมถูกตองตามจุดหมาย  พระพุทธเจาจึงไดมา
ตรัสรูและเทศนาแนะใหรูจักใชสมบตัิอันล้ําคาของตน เพื่อเปนประโยชนอันยิ่ง 

 แทจริงอายตนะทั้งหลายมี ตา หู เปนตน  ถึงแมจะเปนบอเกิดของกิเลสก็เฉพาะผูไมมีปญญา
รูจักระวังสังวรเทานั้น แตเมื่อผูฉลาดในทวารทั้ง ๖ นั้นแลวจะเปนบอเกิดของอุบายปญญายิ่งกวาให
เกิดกิเลสไปเสียอีก  อายตนะทั้งหลายมี ตา ห ู เปนตน  เปนสมบัติอันล้ําคาของคนเราแตละคน ซึ่ง
บุญกรรมนํามาตกแตงใหอยางมหัศจรรยโดยเฉพาะ  และจะแลกเปลี่ยนซือ้ขายกันอยางของสิ่งอื่นๆ 
ไมไดเด็ดขาด ทนการใชไดนานมีคุณภาพดี บางคนยังสามารถใชไดตั้ง ๕๐-๖๐-๑๐๐ ปก็มี  ของดีมี
คานี้ถาเราไดนําไปใชในทางที่เปนประโยชนก็จะมีคุณเหลือคาเหมือนกัน เปนตนวามีตาที่ดี ดูของที่
ดี เชนดูวัตถุที่จะนํามาซึ่งความเลื่อมใส ทําจิตใจของเราใหราเริงบันเทิงในทางกุศล เชน เห็นรูป
พระพุทธเจาผูทานบริสุทธิ์สิ้นกิเลสบาปธรรมแลว หรือรูปพระธาตุเจดียอันเกี่ยวเนื่องดวยองคของ
พระพุทธเจา จะเกิดเปนกามาวจรกุศลจิตขึ้น หรือเปนพุทธานุสติกัมมัฏฐานใหเกิดสมาธิ อันเปน
ที่ตั้งของปญญาสามารถประหารกิเลสบาปธรรมไดเปนที่สุด หากยังไมสามารถจะทําใหพนทุกขได
ในปจจุบันชาตินี้ ตาที่เราดูแตสิ่งที่ดีมีคานั้น ก็จะบันดาลใหเราไดตาอันบริสุทธิ์ในภพหนาตอไป 

 หากจะมีปญหาถามวา ตาเปนตนของเรา ที่ไดสะสมแตความดีไวในภพนี้แลว เมื่อตายไป
เกิดในภพใหม ตาเปนตนจะตามเราไปใหผลดีไดอยางไร เพราะตาติดอยูกับกาย เมื่อกายแตกดับ
แลว  อายตนะเหลานั้นก็พลอยดับไปดวย ขอเฉลยไว ณ ที่นีเ้ลยวาเมื่อพุทธบริษัททุกคนทราบกันดี
อยูแลววา ตัวของมนุษยสัตวนี้มีอยู ๒ ชั้นดวยกนัคือ กายกับใจ ก็ไมเห็นนาสงสัยในเรื่องนี้ เพราะ
กายมีอายตนะได ใจก็มีอายตนะไดเหมือนกัน เราจะสังเกตไดในเมื่อเรานอนหลับอยูดีๆ ไมรูสกึ
อะไรเลย  แตเวลาฝนไปเห็นนั่นเห็นนี่ หรือไดอะไรตออะไรมากอยาง นั่นแหละคือ อายตนะของใจ  
เวลาตายไปใจมันไดอายตนะนั่นแหละไปเกิดดวย  พรอมทั้งความดีและความชั่วที่อายตนะเหลานั้น
ไดสะสมไว แตถาจะถือเอา  “เซลล”  เปนใจตามทางวิทยาศาสตรแลว ก็จะตองอธิบายกันยืดยาว 
ฯลฯ 



 อายตนะของใจ   แปลกจากอายตนะของกายที่ใชกันอยูทั่วไป อายตนะของกาย ใจมีสวน
เกี่ยวของรับรูเห็นดวย แตอายตนะของใจแลว ใจใชคนเดียว กายไมรับรูดวยเลย  อายตนะของกาย
เกิดจากธาตุหยาบมี ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนตน  ใชไดเฉพาะอายตนะหยาบเชนเดียวกัน  สวนอายตนะ
ของใจเปนอายตนะกายสิทธิ์ประกอบขึ้นดวยบุญกรรมโดยเฉพาะ ใชไดในทางมโนภาพ เปน
เครื่องมือประจํากับจิตใจใชไดตลอดไป ในเมื่อยังไมพนจากโลกอันมีอายตนะอยู 

 อายตนะทั้งสองประเภทนี้ นอกจากจะเปนประโยชนอันยิ่งใหญในเมื่อเรายังทองเที่ยวอยูใน
โลก อันประกอบดวยอายตนะแลว ยังเปนเครื่องวัดของปญญาวิปสสนาผูจะขามพนจากโลกอีกดวย 
ผูมีปญญาจะขามพนโลกอันมีอายตนะ หากไมใชอายตนะเหลานี้เปนที่กอต้ังกอนแลว จะขาม
อายตนะไดอยางไร 

 เปรียบเหมือนคลองหรือแมน้ําเปนเครื่องหมายของผูจะขาม ผูขามพนไดก็เรียกวามี
ความสามารถ เมื่อขามไมไดก็เรียกวาหมดความสามารถ 

 ฉะนั้น ถึงแมจะเปนชองทวารสําหรับบวงของมารดักก็ตาม แตเปนเครื่องแสดง
ความสามารถของผูมีปญญา ที่เล็ดลอดบวงมารไปได ในเมื่อใชอายตนะนั้นอยูดวยการระวังสังวร
ในอายตนะทั้งหลายดังกลาวแลว 

 อายตนะทั้งหลายเปนของที่มีคุณคาหาประมาณมิไดดังกลาวแลว แตเมื่อใชของดีมีคาโดยผิด
ตําแหนงหนาที่ ก็ทําของดีนั้นใหเสียไปมิใชนอยเหมือนกัน เชน ตา เปนตน  เมื่อเห็นรูปแลวทําให
เกิดความรักใครกําหนัดยินดี ในเมื่อรูปมีอยูและหายไป หรือไดมาแลวยังตองการรูปอื่นอีก ไมรูจัก
จบสิ้นสักที  ถึงแมตานอกใชไมไดแลว  ตาในยังรกัยังชอบอยูดังนี้เปนตน  เรียกวาเอาตาไปบูชาของ
ไมมีสาระปฏิกูลเปอยเนา เขาทํานองที่วา   เอาพิมเสนไปแลกเกลือ   ถาหากเรารูคุณคาของอายตนะ
ทั้งหลายมีตา เปนตน  ตามเปนจริงแลว  เชน ตาดูรูป ดูเพื่อใหเกิดความรูตามเปนจริงวา รูปเพียง
ภาพใหเกิดแสงสะทอนเขาตา เพื่อใหตาเห็นเทานั้น มิใชเปนของดีของเลวอะไร 

 คําวา ดีและเลวเปนเรื่องของกิเลส ของใจ ทําใหหลงใหลไปตางๆนานา    ถึงกับเปนบา เอา
ตาของดีๆ ไปบูชารูปเนาของสกปรก  เมื่อรูสึกไดเชนนี้แลว อายตนะทั้งหลายจะเปนเหมือนสายสื่อ
ใหเกิดปญญาทุกๆ วิถีทาง 



 พุทธบริษัทผูปฏิบัติในการระวังสังวรอินทรียทั้งหลาย เมื่อพากันไดฟงธรรมบรรยายมาเพียง
เทานี้  จงพากันจับเอาเนื้อความแหงธรรมบรรยายนี้ ไปกําหนดจดจํา แลวนําไปคิดพิจารณาใหถูก
ใหแจงดวยตน  เมื่อตองการพนจากบวงของมารก็จะไมเปนการยากนัก  ถาอาศัยไมประมาทอยู
เสมอๆ เพราะมารมันดักบวงอยู  ตัวเราประมาทเมื่อไร อาจพลัดหลงเขาไปติดไดงาย 

ดังบรรยายมาดวยประการฉะนี้ ฯ 

 
๑๑. คุณคาของกาลเวลา 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนเชา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

   

อจฺเจนฺติ    อโหรตฺตา   ชวิีตํ   อุปรชฺุชติ   กุณฺฑท ี  ทมิโวทกํ ติฯ 

   
วันนี้เปนวันดิถีที่  ๑๔  ค่ํา   แหงกาฬปกษ ถาจะนับแตวันเขาพรรษามาก็ไดเดือนครึ่งพอดี    

พุทธบริษัทผูตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจาตางก็พากันรีบเรงปฏิบัติศีลธรรม
แขงกับเวลา    ตามกําลังศรัทธาของตน ๆ กาลเวลาเปนเครื่องเตือนสติของผูไมประมาทไดเปนอยาง
ดี 

ฉะนั้น    วันนี้จะไดแสดงธรรมิกถาพรรณนาถึงเรื่อง   คุณคาของกาลเวลาตอไป 

กาลเวลาเปนของมิใชจะใหประโยชนแกโลกทั่วไปเทานั้น    แตยังทําใหผูมีปญญาสนใจใน
ธรรมปฏิบัติ    รีบเรงฝกหัดใจของตน ๆ ใหทันกบักาลเวลาอีกดวย   แทจริงทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูใน
โลกนี้     ตองขึ้นอยูกับกาลเวลาทั้งนั้นเชนดินฟาอากาศ ฤดู ป เดือน ตนไม ผลไม และ ธุระการงาน
ที่สัตวโลกทาํอยูแมแตความเกิด  ความแก และความตาย    ถงึแมสิ่งเหลานั้นจะเปนอยูตามหนาที่
ของเขาก็ตาม   แตตองอยูกับกาลเวลา ถาหากกาลเวลาไมปรากฏแลว     สิง่ทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้
ก็จะไมปรากฏเลย    จะมีแตสูญเรื่อยไปเทานั้น 
 กาลเวลาไดทําประโยชนใหแกชาวโลกนี้มิใชนอย    ชาวกสิกรก็ตองอาศัยวัสสันตฤดู    
ปลูกพืชพันธุในไรนาของตน ๆ     เมื่อฝนไมตกก็พากันเฝาบนวาเมื่อไรหนอ พระพิรุณจะประทาน
น้ําฝนมาให    ใจก็ละหอย   ตาก็จับจองดูทองฟาเมื่อฝนตกลงมาใหตางก็พากันชื่นใจระเริงดวย



ความเบิกบาน    แมที่สดุแตตนไมซึ่งเปนของหาวิญญาณมิได ก็อดที่จะแสดงความดีใจดวยอาการ
สดชื่นไมได    ตางก็พากันผลิดอกออกประชันขันแขงกัน     ชาวกสกิรตื่นดึกลุกเชาเฝาแตจะ
ประกอบการงานของตน ๆ   ตากแดด   กรําฝน    ไมเหน็แกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเย็นรอน
อนาทร 
 ชาวพอคาวาณิชนักธุรกิจ    ก็คอยหาโอกาสแตฤดูแลง    เพื่อสะดวกแกการคมนาคมและ
ขนสง    เมื่อแลงแลวตางก็พากันจัดแจง    เตรียมสินคาไมวาทางน้ําและทางบก 
 ฝายอุบาสกอุบาสิกาผูมีศรัทธาตั้งมั่นในบุญกุศล    ก็พากันมีจิตจดจอเฉพาะเชนเดียวกันวา  
เมื่อไรหนอจะถึงวันมาฆะ-วิสาขะ-อาสาฬหะ   เวียนเทียนประทักษิณนอบนอมตอพระรัตนตรัย    
เมื่อไรหนอจะถึงวันเขาพรรษา-ออกพรรษา-เทโวโรหนะตักบาตรประจําป   วันทั้งหลายเหลานี้ลวน
แลวแตเนื่องดวยกาลเวลาทั้งนั้น    และเปนวันสําคัญของชาวพุทธเสียดวย   เมื่อถึงวันเวลาเชนนั้น
เขาแลวชาวพุทธทั้งหลายไมวาหญิงชายนอยใหญ    แมจะฐานะเชนไร    อยูกินกนัเชนไรก็ตาม
จําตองสละหนาที่การงานของตน    เขาวัดทําบุญ  ตักบาตร  อยางนอยวันหนึ่ง    หากคนใดไมได
เขาวัดทําบุญสังสรรคกับมิตรในวันดังกลาวแลว    ถือวาเปนคนอาภัพ 
 สวนนักภาวนาเจริญสติปฏฐาน    ยอมพิจารณาเห็นอายุสังขารของตนเปนของนอยนิดเดียว    
เปรียบเหมือนกับน้ําตกอยูบนใบบัว   เมื่อถูกแสงแดดแลวพลันที่จะเหือดแหงอยางไมปรากฏ    แลว
ก็เกิดความสลดสังเวช   ปลงปญญาสูพระไตรลักษณญาณ กาลเวลาจึงวาเปนของดีมีประโยชนแก
คนทุก ๆ ชั้นในโลกนี้และโลกหนา   ดังพุทธภาษิตที่ไดยกขึ้นไวในเบื้องตนนั้นวา 
   
 อจฺเจนฺติ  อโรหรตฺตา  ชีวติํ  อุปฺรุชฺชติ  กุณฺฑที  ทมโิวทกํ  ดังนี้ 
 แปลวา   โอชีวิตเปนของนอย    ยอมรุกรนเขาไปหาความตายทุกทีเหมือนกับน้ําในรอยโค    
เมื่อถูกแสงพระอาทิตยแลว   กม็ีแตจะแหงไปทุกวันฉะนั้น ฯ 
 โดยอธิบายวา    ชีวิตอายุของเรา    ถึงแมวาจะมีอายุอยูไดตั้งรอยป    ก็นบัวาเปนของนอย
กวาสัตวจําพวกอื่น ๆเชนเตาและปลาในทะเลเปนตน    ซึ่งเขาเหลานั้นมีอายุตัวละมาก ๆเปนรอย ๆ
ป   ตั๊กแตน   แมลงวัน   เขามีอายุเพียง ๗–๑๐ วันเขาก็ถือวาเขามีอายุโขอยูแลว    แตมนุษยเราเห็น
วาเขามีอายุนอยเดียว 
 ผูมี   อัปมาทธรรม  เปนเครื่องอยู     เมื่อมาเพงพิจารณาถึงอายุของนอย   พลันหมดสิ้นไป ๆ
ใกลตอความตายเขามาทุกที     กิจหนาที่การงานของตนที่ประกอบอยูจะไมทันสําเร็จ    ถึงไมตายก็
ทุพพลภาพเพราะความแก    แลวก็ไดขวนขวายประกอบกิจหนาที่ของตนเพื่อใหสําเร็จโดยเร็วพลัน    
กาลเวลาจึงอุปมาเหมือนกับนายผูควบคุมกรรมกรใหทํางานแขงกับเวลา   ฉะนั้นฯ 



 ทาน    การสละวัตถุสิ่งของตนที่มีอยูใหแกบุคคลอื่น    นอกจากผูใหจะไดความอิ่มใจ    
เพราะความดีของตนแลว   ผูรับยังไดบริโภคใชสอยวัตถุสิ่งนั้นใหเปนประโยชนแกตนอีกดวย    
นับวาไมมีเสียผลทั้งสองฝาย   แตกาลเวลาที่สละทิ้งชีวิตของมนุษยทั้งหลายแลวไมเปนผลแกทั้ง
สองฝาย    คือกาลเวลาก็หมดไป    ชวิีตของสัตวทั้งหลายก็เสื่อมสูญไป    ยังเหลือแตความคร่ําครา
เหี่ยวแหงระทมทุกข    อันใคร ๆไมพึงปรารถนาทั้งนั้น    นอกจากบัณฑิตผูฉลาดในอุบาย    นอม
นําเอาความเสื่อมสิ้นไปแหงชีวิตนั้นเขามาพิจารณา    ใหเห็นสภาพสังขารเปนของไมเที่ยง    จนให
เกิดปญญาสลดสังเวช     อันเปนเหตุจะใหเบื่อหนาย     คลายเสียจากความยึดมั่นในสังขารทั้งปวง 

ฉะนั้น    ทานการสละใหปนสิ่งของ ๆของตนที่หามาไดในทางที่ชอบใหแกผูอ่ืน ในเมื่อ
กาลเวลากําลังคราเอาชีวิตของเราไปอยู    จึงเปนของควรทําเพื่อชดใชชีวิตที่หมดไปนั้นใหไดทุน  
(คือบุญ)  กลบัคืนมา 
 การรักษาศีล    ก็เปนทานอันหนึ่ง    เรียกวา อภัยทาน    นอกจากจะเปนการจาคะสละความ
ชั่วของตนแลว     ยังเปนการใหอภัยแกสัตวที่เราจะตองฆาและสิ่งของที่เราจะตองขโมยเขาเปนตน
อีกดวย     นี้ก็เปนการทําความดี   เพื่อชดใชชีวิตของเราที่กาลเวลาคราไปอีกดวย    ผูกระทําชั่ว
พระพุทธเจาตรัสวา    เปนผูมีหนี้ติดตัวผูมีหนี้ติดตัวยอมไดรับความทุกขเดือดรอน    ฉะนั้น  
บาปกรรมชัว่เปนสิ่งที่ไมมีเจาของ    แตผูใดทําลงไปแลวแมคนอื่นทั้งโลกเขาจะไมเห็นก็ตาม     แต
ความชั่วที่ตนกระทําลงไปแลวนั่นแล   เปนเจาของมาทวงเอาหนี้  (คือความเดือดรอนภายหลัง)  อยู
เสมอ    ยิ่งซ้าํรายกวาหนี้ที่มีเจาของเสียอีก    เปนที่นาเสียดายบางคนผูประมาทแลวดวยยศ ดวยลาภ
ก็ตาม    ไมไดนึกคิดถึงชีวิตอัตภาพของตน    กลัวอยางเดียวแตกาลเวลาจะผานพนไป     แลวตัว
ของเขาเองจะไมไดทําความชั่ว   ดวยความเขาใจผิดคิดวาเปนของดีแลว เชน สุรา นารี พาชี กีฬา 
ฯลฯ เปนตน   นําเอาชีวิตของตนที่ยังเหลืออยูนั้น    ไปทุมเทลงในหลุมแหงอบายมุขหมด    บุญ
กรรมนําสงมาใหไดดิบไดดี    มีสมบัติอัครฐานอยางมโหฬาร    เตรียมพรอมทุกสิ่งทุกอยางไมขัด
สน     แตเห็นความพรอมมูลเหลานั้นเปนเรื่องความทุกขไป   สูความชั่วอบายมุขไมได    กาลเวลา
อายุเปนของที่มีคามากเหลือไว    แทนที่จะใชใหเปนประโยชนและความสุขคนผูประมาทแลวกลบั
นําไปใชในทางที่เกิดโทษทุกข    จมดิ่งลงสูอบายมุขอยางนาใจหาย สมกับพุทธภาษิตวา 
 ปมาโท มจฺจโุน ปทํ     คนผูประมาทแลวเปนอยูก็เหมือนตายแลว     ดังนี้ 

 เพราะบุคคลผูเชนนั้นถงึมีชีวิตอยูนอกจากจะไมไดทําสิ่งที่เปนสาระใหแกตนแลว     ยังจะ
เปนภัยแกสังคมเปนอันมากอีกดวย     คนผูตายไปแลวไมเคยเปนภัยแกใครเลย    คนผูประมาทแลว
นี้ซิ   เปนภัยแกสังคมมาก 
 ภัยเหลานี้ยอมเกิดจากผูมีชีวิตอยูแตประมาทแลว   คือ 



 ความโลภ   ทะยานอยากไดทําใหหนามืด   ไมมีขอบเขต    จนเปนเหตุทําความเดือดรอน
ใหแกบุคคลอื่น 
 ความโกรธ   มุทะลุเหี้ยมโหด    เพงแตโทษของคนอื่น   หาเรือ่งทะเลาะดาวาฆาตีไมมีดีกับ
ใคร ๆ 

โมหะ    ความหลงมัวเมาเขาใจผิด    คิดในสิ่งที่ดีวาชั่ว    สิ่งที่ชั่ววาดี   สิง่ที่ผิดเห็นเปนถูก    
แตสิ่งที่ถูกกลับเห็นวาผิด  ไมเขาใจความเปนจริง   ดันทุรังถือรั้นเอาแตใจของตน   เหลานี้ก็ดียอม
เปนภัยแกสังคม 

คนประเภทดังกลาวมานี้    เขาในสังคมใดยอมกอความไมสงบวุนวายขึ้นในสังคมนั้น    จน
เปนเหตุใหสังคมเขาเอือมระอา    แตตัวเองเห็นวาเปนของเดนอยูเสมอ ภัยทั้งหลายเหลานี้ยอมเกิด
จากคนประเภทดังกลาวแลวท้ังนั้น 

อนึ่ง   ทานเปรียบกิเลสสามกองนั้นไวอยางนาฟงวา 
  

นตฺถิ ตฺหา สมานที 
แมน้ํานอยใหญที่ไหลไปไมมีเวลาหยุดเสมอดวยความ 
โลภทะยานอยากไดของคนไมมี 

นตฺถิ โทส สมากาลิ 
ความผิดหวังของบุคคลผูกระทําผิดอยางรายแรง   เสมอดวย
ความโกรธไมมี 

นตฺถิ โมห สมาชาลํ  
ขายทั้งหลายที่ดักสัตวทุก ๆ ชนิด (ถงึแมจะวิเศษและทันสมัย
อยางไรก็ตาม) เสมอดวยความหลงไมมี ดังนี้ 

  
 เมฆหมอกที่ปกคลุมแสงพระจันทรพระอาทิตย     ถึงแมจะมืดมิดสักปานใดก็ยังมีเวลาฉาย
แสงจาออกมาไดเวลาหนึ่ง    แตกิเลสสามกองนี้    เมื่อไดเขาจับหัวใจของใครแลว    ตองมืดมิด
ปดบังอยางนากลัว 

ความโลภ    ความทะยานอยากไดไมมีขอบเขต    เปนกิเลสเหมือนน้ําฝนตกจากที่สูง   ไหล
ทวมทนที่อยูของคนแลวก็ไหลทวมทนที่อ่ืน ๆตอไป   จนเปนอันตรายแกพืชผลได    ความโลภไม
รูจักอิ่มของคนก็เหมือนกัน    มลีนเหลือแลวไมรูจักพอยังอยากไดของคนอื่นร่ําไป    ทั้งที่ของตนมี
อยูมากมาย    ถึงแมความหิวแทบตาย    บางทียังไมยอมสละทรัพยออกใชจาย    เพราะกลัวจะหมด
ไป   บางทีเห็นคนอื่นใชจายไปยังเสียดาย   เปนทกุขแทนเขา    จนอดริษยาเขาไมไดก็มี 



 ความโกรธ    เปนเหมือนกับไฟ    ยอมไหมเชื้อไมเหลือ   แมแตของสด ๆก็ไหม ความโกรธ
เมื่อเกิดขึ้นที่หัวใจของใครแลว    ทําใหเหี้ยมโหดกักขฬะกลาแข็งยิ่งนัก   ไมเลือกวาหนาอินทรหนา
พรหม    หรือผูมีพระคุณอยางไรก็ตาม    มันโกรธไดไมเลือกหนา    หากมีศาสตราอาวุธอยางวิเศษ
แลว     ก็สามารถสังหารโลกอันกวางใหญไพศาลนี้ใหแหลกเปนจุลไปดวยแรงฤทธิ์ของมัน  ในชั่ว
พริบตาเดียว 
 ความหลง    ที่เรียกวาโมหะ   มีลักษณะเหมือนเมฆหมอก    ถึงแมมันจะเปนของเย็นก็
ครอบคลุมไดทั้งน้ําและไฟแลวไหลลอยไปตามลม    กลาวคือ เมื่อจิตทะยานอยากจนใหเกิดความ
โลภขึ้นมาแลว    หลงก็พลอยสนับสนุน   คิดเอาแตไดไมเลือกหนาวาควรหรือไมควรลักขโมย   
ปลน   ชงิวิ่งราว   ฆาเจาของทําไดทั้งนั้นไมคิดถึงโทษทุกขทั้งของตนและคนอื่น   ปดบัง   
สติสัมปชัญญะ   มิไดคิดถึงคุณและโทษ     ตั้งหนาแตจะกอบโกยเอาดวยหนาตามึนชาไมมียางอาย
อยางเดียว     ถึงความหลงจะไมแสดงพิษรายแรงเจ็บแสบ    แตหลงก็ไดเขาไปแทรกสนับสนุนให
ความโกรธเห็นผิดเปนถูก   เห็นถูกเปนผิดไปเขาขางตัวสวนเดียวจนได    ทําใหความโกรธมีกําลัง
แข็งกลา    ถึงกับหนาเขียวเสียงสั่น    ลบลางศรทัธาปญญาและศีลธรรมอันดีงามที่เคยไดอบรมมา
หมด    ในเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแลวจะยังปรากฏอยูอยางเดียว   นั่นคือ  ตายักษ  หนามาร
อากัปกิริยาของปศาจ    ความเกรี้ยวกราดของจอมพาล    ความกลาหาญอยางโง ๆ   ความหลงนี้ยอม
เขาครอบคลุมไดในที่ทุกสถาน    ไมวาบานและวัดรัฐสถาน    แมราชสํานักมันก็ไมกลัว   ความหลง
มันเขาไปทรงอํานาจอิทธิพล    เที่ยวปวนเปยนไปหมด 
 กิเลสสามกองนี้    เมื่อเขาไปหมักหมมดองอยูในใจของคนใดแลว   ยอมทําใหใจของคนนั้น
เสื่อมคุณภาพลงทุกที    เหมือนสนมิเกิดขึ้นในเหลก็    แลวกัดเหล็กใหสกึกรอนไปฉะนั้น 
 ดวยเหตุนี้ทุก ๆคนจึงควรคิดถึงกาลเวลาอันมีคา    ที่เราอยูไดไมตายเพราะกาลเวลายัง
เหลืออยูไวใหเราใชใหเปนประโยชน    และอยาไดเขาใจวามันยังเหลืออยูมากนัก แทจริง วันคืน  
เดือน  ป  ที่เรานับกนัวาไดเทานั้นเทานี้นั้น    มิใชเรานับของที่ไดแตเรานับของที่มันหมดไป    
เหมือนกับคนเดินทาง   ขางหลังมีแตจะยาวออกไป    ขางหนาสั้นเขา ๆทุกที    อายุที่เรานับอวดอาง
กันนักหนาวา    ขาได  ๕๐–๖๐–๗๐  ปนั้น    เปนการนับอายุที่หมดไปแลว    ไมไดกลับคืนมาให
เรานับอีกสวนที่ยังเหลืออยูไมมีใครรูสกัคนวา   ยังอีกมากนอยเทาไร    โจรขึ้นขโมยของบนเรือน   
เจาของไปแจงตอเจาหนาที่แตเฉพาะของที่หายไปเทานั้น   สวนที่ยังเจาของบานไมเคยแจงให
เจาหนาที่ทราบเลยฉันใด การนับอายุก็นับไดแตสวนที่หมดไป    สวนที่ยงัเหลือไมมีใครรูเลยฉัน
นั้น 



 ผูมาพิจารณาถึงอายุชีวิตของตนวา    เปนของมีประมาณนอย    และไมมีเครื่องหมายไม
ทราบวาจะตายวันไหน    ยอมเสื่อมสิ้นสูญไปกับ วัน คืน เดือน ป     แลวจึงควรเปนผูไมประมาท
ในกุศลธรรมทั้งหลาย    ดังไดอธิบายมาแลวในขางตน 
 อนึ่ง   ผูมาพิจารณาถึงกาลเวลาอันกลืนกินอายุชวิีตของตน    ใหหมดสิ้นสูญไป ๆอยูเสมอ    
ไดชื่อวาเปนผูเจริญมรณานุสสติกัมมัฏฐาน    หากปญญาญาณยังไมแกกลาสามารถจะถอนอุปาทาน
ขันธไดอยางเด็ดขาด    ก็ยังจะเปนเครื่องบรรเทาความมัวเมาประมาทใหลดหยอนลงบาง    ตาม
โอกาสอันสมควร     แลวจะไดปรารภถึงคุณงามความดี    มีการทําทานรักษาศีล  ภาวนาเปนตน    
ละความชั่ว  ความผิดทุจริตตาง ๆที่เคยทํามาแลวและกําลังทําอยูก็ดี    ไมสามารถจะทําตอไปตาม
วิสัยของผูไมประมาท    ก็จะเปนประโยชนโสตถิผลทั้งแกตนและสวนรวมตลอดทั้ง   โลกนี้และ
โลกหนา    ถาอาศัย อัปมาทธรรม   คือความไมประมาทเจริญไมขาดจนใหชํานาญปานประหนึ่งวา
ยานพาหนะอันจะนําตนไปสูมัคคาวิถีแลว    จะมีจิตแกลวกลาสามารถตอสูมัจจุราชภัย    อาจหวัง
ไดชัยชนะในที่สุด    เพราะผูยอมสละทุกสิ่งแมแตชีวิตก็ยอมพลีไมมีอาลัยเพื่อความบริสุทธิ์ของใจ
แลว     อารมณทั้งหลายแหลก็จะปราศจากไปไมมีเหลือ     ตอแตนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเขาถึงขั้นภาวนา
สมาธิ 

โดยนัยดังแสดงมาก็ควรแกเวลา   เอวํ   ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ 

 

๑๒. วันคืนลวงไป ๆ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

   

อธิบายธรรมตอนเชานี้ ไดพูดถึงความสําคัญของกาลเวลา วาเปนเครื่องตักเตือนสอนใหเรา
เปนผูไมประมาท      ในภารกิจหนาที่ของตน    และการที่จะประกอบกุศลกิจ มีทาน ศีล ภาวนาเปน
ตน    อันจะเปนผลตอบแทนใหไดรับความสุข    ทั้งโลกนี้และโลกหนา    ดวยคาถาที่ยกขึ้นเปนนิเข
ปบทวา 



อจฺ เจนฺติ อโหรตฺตา ฯ 

ซึ่งแปลความวา   วันคืนลวงไป ๆ ชีวิตอายุมนุษยสัตวก็ยอมหมดไปดวยเหมือนแมน้ํานอย
ถูกแสงพระอาทิตย ก็พลันหมดไปฉะนั้น และไดอธิบายยืดยาวพอควรแลว คราวนี้จะชักอุทาหรณ
ของผูใชกาลเวลาไมใหเปนประโยชนยอมนําความทุกขเดือดรอนมาใหแกตน 

เรื่องมีอยูวา   ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล   มีสามีภรรยาคูหนึ่งผูเกิดมาในกองเงินกองทองไมเคย
แสวงหาโภคทรัพยนับแตเกิดมา    มารดาบิดาทั้งสองผายไดมอบเงินสดใหบุตรธิดาของตนคนละ 
๔๐โกฏิ    รวมเขากันเปน ๘๐ โกฏิ    สมบตัินอกนี้มีบานเรือนและเครื่องแตงตัวเปนตนไมนับ    
เริ่มแตวันแตงงาน   คูรักผูระเริงในกามคุณทั้ง ๕ พากันกระหยิ่มยิ้มนอย   ยิ้มใหญ   ราวกับวาจะเยย
ความอนาถาในอนาคต    ความเห็นมันชางตรงกันเอาเสียเหลือเกิน ในเมื่อผลกรรมมันจะตามสนอง
สองสามีภรรยาพากันปรารภวาสมบัติมหาศาลเห็นปานนี้ ถึงแมไมแสวงหามนุษยคนไหนจะมีอายุ 
๑๐๐ ปกใ็ชไมหมด ประโยชนอะไรกบัการแสวงหาทรัพยเปนการยุงยากเปลา ๆ อยาเลยเราทั้งสอง
จงพากันมาหาความสุขในชีวิตนี้ใหสมปรารถนาเสียดีกวา    แลวทั้งสองก็พากันใชจายทรัพยอยาง
ชนิดที่เรียกวามือเติบ ตองการอะไรใชจายไมอ้ัน   สุดแลวแตชอบใจในทางไหน      ซึ่งตนเห็นวาจะ
เปนที่ทําใหราเริงใจได 

เขาทั้งสองก็มีนิสัยชอบใจเชนเดียวกันกับมนุษยเพื่อนรวมโลกอื่น ๆ นั่นก็คือสุรา นารี พาชี 
และกีฬาเปนตน     ซึ่งตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว      พระองคตรัสวาเปนอบายมุข      ใคร
ประกอบเขาแลวยอมนํามาซึ่งความฉิบหาย      สองสามีภรรยาคูนี้ก็อยูในขายนั้นเหมือนกัน    
ความคิดในเบื้องตนผิดพลาดไปหมดเมื่อแกเฒาชรามากทํางานไมไหวแตตัวยังไมตาย ใชจายทรัพย
หมดไปกอน หมดตลอดถึงบานเรือนไรนา ปศุสัตวตาง ๆ จําหนายขายมาบํารุงอบายมุข     ทํา
อยางไรทีนี้ยังเหลืออยูวิธีเดียว     ซึ่งเปนวิธีของคนอนาถา   วิธีนั้นก็คือพากันปรารภจะออกขอทาน
ตามหมูบานและทุกตรอกซอกซอยตามถนนตาง ๆ 

วันหนึ่งมายืนอยูหนาประตูศาลา เพื่อรอรับอาหารที่เหลือเศษจากภิกษุสามเณร พระพุทธ
องคทรงทอดพระเนตร   แลวตรัสแกพระอานนทวา  เศรษฐีคนนี้ถาเธอประกอบอาชีพเมื่ออยูใน
ปฐมวัย เขาจะไดเปนเศรษฐีที่หนึ่งในกรุงราชคฤหนี้ ถาเธอประกอบอาชีพเมื่ออยูในมัชฌิมวัย      
เขาจะไดเปนเศรษฐีที่สอง       ในกรุงราชคฤหนี้ ถาเธอประกอบอาชีพเมื่อปจฉิมวัย     เขาจะไดเปน
เศรษฐีคนที่สามในกรุงราชคฤหนี้ หากเธอออกบวชแตวัยตน เขาจะไดสําเร็จเปนพระอรหันตภรรยา



ของเขาจะไดสําเร็จพระอนาคามี     หากเธอออกบวชในวัยกลาง เขาจะไดสําเร็จพระอนาคามี      
ภรรยาของเขาจะไดสําเร็จพระสกทาคามี หากเธอออกในวัยสุดทายเขาจะไดสําเร็จเปนสกทาคามี 
ภรรยาเขาจะไดสําเร็จเปนพระโสดาบัน นี่เขามาฉิบหายเสียจากประโยชนทั้งสอง คือเสื่อมเสียจาก
โภคทรัพย    และสามัญผลอันจะพึงไดรับ    ดั่งนี ้     ทีช่ักอุทาหรณมาเลาใหฟงนี้ ก็พอจะมองเห็น
แลววา      กาลเวลามีความสําคัญแกความเปนอยูของคนเราอยางไร 

วัน คืน เดือน ป ถึงแมจะเปนธรรมดาของดินฟาอากาศก็ตามที      แตชีวิตอายุของมนุษย
สัตว   ก็ขึ้นอยูกับเรื่องเหลานี้ทั้งนั้น วัน คืน เดือน ป เปนเครื่องวัดชีวิตอายุของมนุษยทั้งหลาย      
ถึงใครจะคํานวณนับมันหรือไมก็ตาม     แตมันจะตองนําเอาชีวิตอายุของมนุษยทั้งหลาย    ถึงใคร
จะคํานวณนับมันหรือไมก็ตาม   แตมนัจะตองนําเอาชีวิตของมนุษยเหลานั้นไปดวยทุกขณะ     ชีวิต
ของมนุษยสัตวจะหมดไปตามมันทุกขณะ 

ผูประมาทแลวไดชื่อวาปลอยใหวันคืน เดือน ป   กลืนกินชีวิตอายุหมดไปเสียเปลา        โดย
ไมมีอะไรเปนเครื่องตอบแทน       ผูฉลาดทั้งหลายยอมดูถูกชวิีตของตน โดยเห็นเปนของเล็กนอย
ดวย เปนของไมมีสาระเปลาจากประโยชนดวยและรักษาไดยากดวย     แตไมประมาทในการสราง
คุณงามความดี     เพื่อใหทันกับความเปนอยู     อันมีประมาณนอยนั้น ๆ ฉะนั้น    กาลเวลาจึงมี
คุณคาแกผูไมประมาทแลวอยางมหาศาล สามารถใหผูเจริญฌานสมาธิโดยปรารภความเสื่อมความ
สิ้นไปแหงอัตภาพอันนี้ใหถึงมรรคผลนิพพานได 

 แทจริงการปรารภถึงความเสื่อมความสิ้นไปของอัตภาพสังขารของตนนั้นเปนอุบายภาวนา
กัมมัฏฐานอยางดีที่สุด    สามารถระงับความวุนวาย     ตัดสินอารมณที่ของอยูภายในใจใหหมดสิ้น
ไปอยางรวดเร็ว    เพราะเมื่อเห็นความเสื่อมสิ้นไปแหงอัตภาพชีวิตนี้แลว    ใครจะไปหลงเมาติด
ของอยูในอารมณอะไรอีกเลาชีวิตซึ่งเปนของรักของเรา    แทจริงจะตองเสื่อมสูญไปอยูแลว     
เปรียบเหมือนกับบุคคลผูจําเปนจะตองจากสถานที่นี้    แลวไปสูสถานที่อ่ืน    จําเปนจะตอง
เตรียมการเดินทาง สัมภาระบางอยางอันมีคานอย     เขาจะตองตัดสินใจสละเก็บเอาแตของที่มีคา
มากเทานั้นติดตามไป 

ฉันใดผูมาใชปญญายกเอากาลเวลา ความเสื่อมความสิ้นแหงอัตภาพชีวิตอันนี้   ขึ้นมา
พิจารณาเห็นแจงตามความเปนจริงแลว    ก็จะสละลงเสียไดซึ่งอารมณทั้งหลายอันเปรียบเหมอืน
สัมภาระอันมีคานอย   แลวก็เก็บเอาแตของอันมีคามาก คือ ความสุขสงบอนัปราศจากนิวรณ 



ฉะนั้น    ทุก ๆ คนจึงไมควรปลอยใหกาลเวลาของเราลวงเลยไปเสียเปลาโดยที่เรามิไดทํา
ความดีอะไรชดใชชีวิตของเราที่หมดไป 

เมื่อยังอยูในวัยหนุมสาว       ก็อยางเขาใจวาตนยังไมแก       ความจริงมันแกมาแลวจากเด็ก
จึงมาเปนหนุมเปนสาว      เด็กก็แกมาแลวจากครรภจึงคลอด      ที่เขาเรียกกันวานั่นเปนเด็ก   นัน่
เปนคนหนุมสาว     นั่นคนแกเฒา     เขาเรียกตามความชอบใจซึ่งโลกเขานิยมสมมุติกันอยางนั้น    
ความจริงแลวมิไดเปนไปตามเขาวา     แตหากมันเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลาของมันเอง    ไมตอง
ใหใครเรียกสมมุติเอาตามใจชอบ   จงพากันประกอบคุณความดี       มกีารทําทานรักษาศีลอบรม
จิตใจ      ใหถึงความสงบสุข 

กาย   เมื่อเกดิมาไมพิการแลว    จงทําใหตนเองมีคุณคา     ดวยการฝกหัดทําทาน นบนอม
กราบไหว ในบุคคลหรือสถานที่ที่ควรกราบ      จะเปนเครื่องแสดงความดีงาม ในที่สาธารณะทั่วไป     
ใหเปนผลกําไรในการลงทุนที่เกิดมาเปนมนุษยดวยความลําบาก 

วาจา     เมื่อไมเปนใบ    จงใชใหเปนบุญเปนคุณ       อยาไดเพิ่มพูนเอาบาปกรรมมาใช ดวย
ไมพูดเท็จโกหก   หลอกลวง   สอเสียด   สับปลบั   เพอเจอเหลวไหล  ใสรายหาเรื่องทะเลาะกีดกัน
คนอื่นที่เขาจะทําดีอันเปนทางนํามาแตโทษโดยสวนเดียว จงพยายามระวังสังวรวาจาพาทีแตสิ่งที่
เปนประโยชน เวนโทษดังกลาวมานั้นเสีย 

ใจ     ซึ่งอาศัยกายและวาจา      เปนเครื่องประกอบความดี      จงทําตนเปนคนดี ในฐานะ
เปนแขก        เมื่อจะนึกคิดประกอบกิจสิ่งใด       ไมเอาแตใจของตนคนเดียว   จงเหลียวแลกายและ
วาจาผูรับใชเราดวย       อยางลืมภาษิตโบราณทานวา       ปาพึ่งเสือ เสือพึ่งปา    นาวาพึ่งน้ํา     
จิตใจจะผองใสสะอาดบริสุทธิ์ถึงวิมุติได      ก็ตองมาอาศัยกายนี้ เอากายนี้เปนสํานักงานใชเปน
สถานที่วิจัยสัจธรรม ตรงกันขามเมื่อใชกายและวาจาประกอบกรรมชั่ว      ความมัวหมองก็จะตกมา
เปนของใจแตคนเดียว 

เมื่อพากันเขาใจเนื้อความแหงธรรมเทศนา     โดยดังอธิบายมานี้แลวก็จะไดพากันเลือกเอา
สาระอันมีอยูในชีวิตนี้ใหเปนประโยชนโดยสวนเดียว     กายวาจาเปนขาทาสของจิต     ถึงแมจะรับ
ใชเขาจนตลอดชีวิต      ผลอันพึงไดไมวาดีหรือชั่วสุขและทุกขเขาถือกรรมสิทธคนเดียว    คนใดมา
ยึดเอากายและวาจาเปนของมีสาระจนหลงระเริงลืมตัว    มัวเมาบํารุงบําเรอมันจนเกินขอบเขต     
เปนเหตุใหทําความชั่วเห็นเปนของดี      ควาผิดคิดวาเปลือกเปนแกน      จิตที่นึกคิดสงสายไปตาม



อารมณตาง ๆ เชน สงไปตามตาเปนตน       โดยปราศจากสติ      มีแตจะดําริไปในกามคุณ ๕ ใช
สาระของจิตที่แทจริงไม     เหมือนเรือที่ปราศจากนายทาย     ลองลอยตามกระแสโดยไมมีจุดหมาย     
ที่สุดก็จะหยุดลงดวยการอับปาง    ฉะนั้น 

กายและจิตอันนี้      ทีบ่ญุกรรมและกิเลสนํามาตกแตงให       เมื่อนํามาใชโดยหาสาระมิได       
ถึงแมจะมีอายุยืนนาน      ก็ปานประหนึ่งวาหาอายุมิได   ( คือไมมีประโยชน)     สมกับพุทธพจนที่
พระองคตรัสวา 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว                  อปสฺสํ 
อุภยพฺพยํ 

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺ โย           ปสฺสโต 
อุภยพฺพยํ 

แปลวา  บุคคลใด   มชีีวิตอยูรอยป   แตเขามิไดพิจารณาเห็นความเกิดความดับ(ของ
อัตภาพนี้)     ผูนั้นสูผูเขามีชีวิตอยูวันเดียว    แตพิจารณาเห็นความเกิดความดับไมไดดังนี้ 

ดังอธิบายมาในธรรมมิกถา    ก็สมควรแกเวลา    ดวยประการฉะนี้ ฯ 

๑๓.  สงคราม 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๖ ตอนเชา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

โย   สหสฺสํ  สหสฺเสน  สงฺคาเม  มนสฺุเส  ชิเน 

เตกฺจ   ชยมุตฺตมํ  เสว  สงฺคาม  มุตตฺโม  ติฯ  

บัดนี้จะไดแสดงธรรมมิกถา    พรรณนาคําสอนของพระพุทธเจา    เพื่อแสดงอรรถธรรมคํา
สอนนั้นใหกระจางแจง    แลวจะไดนําไปปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนสุขตอไป 



เทศนาในวันนี้   จะไดกลาวถึงเรื่องสงคราม    ชักจะเอียงไปทางโลกอยูบางเพื่อใหเขาใจงาย 
เพราะสมัยนี้พวกเรายอมไดยินไดฟงอยูเสมอวา    ที่โนนที่นี่เกดิสงครามกันอยางนั้นอยางนี้    อะไร
ตออะไรกันมากอยาง   ในที่นี้ขอใหเขาใจคําวา  สงคราม  กันเสียกอน 

การทะเลาะวิวาทกันจะดวยความคิดเห็นไมลงรอยกัน    หรือดวยชิงอํานาจความเปนใหญ
เปนโตกันก็ตาม    แมที่สุดชิงรักหกัสวาทกันเปนตน   แลวเกิดขัดแยงกันทะเลาะวิวาทกัน    ใน
ระหวางคนสองคน   หรือสองฝายสองคณะก็ดี    ถาเพียงแตทะเลาะกันดวยวาจา    เรียกวา  สงคราม
ปาก     ถาโตกันดวยภาษาหนังสือ   เรียกวา  สงครามปากกา     ถาลงไดใชหมัดใชมือเรียกวา 
สงครามกีฬา     ถาลงไดใชศาสตราวุธ เรียกวา สงครามประหาร     ถายกกองทัพ กองพลเขาใสกัน 
เรียกวา ยุทธสงคราม    ถาในระหวางคูรักเรียกวา สงครามรัก  สงครามสวาท     เหลานี้เปนตน
เรียกวา  สงคราม 

ความประสงคก็คือ    ตองการความเปนใหญเปนอิสระ   อยากใหไดดังใจของตนแตฝาย
เดียว   ตามหลักพระพุทธศาสนาทานสอนวา   เปนกิเลสอยางต่ํา    ถึงชนะก็เปนเหตุใหกอเวร   ผูแพ
อยูเปนทุกข    ชนะและแพไมมีการสิ้นสุดลงไปได    จึงสมกับพุทธภาษิตที่ยกไวในเบื้องตนนั้นวา    
โย สหสฺสํ สหสฺเสน  ฯลฯ   เปนอาที  

ซึ่งแปลใจความดังแสดงมาแลว ณ เบื้องตน    มีอรรถาธิบายวา    การทําสงครามทั้งหลายมี
การทําเพื่อชิงอํานาจเปนตน    มิใชเปนการชิงชัยเอาความดีความเดนที่แทจริง   แตเปนความเดนที่
ดอยเกียรติ์และมีแผลเนาติดไปดวยเพราะเหตุเอาชนะเขาดวยความโหดรายไมยุติธรรม    ใชกําลัง
กิเลสเปนผูบัญชาการ    ขาดเมตตาพรหมวิหารอันเปนมนุษยธรรมเสีย   ฉะนั้นความชนะนั้นจึงเปน
ความชนะที่หลั่งดวยโลหิต   มีแตปจจามิตรขาศึกอยูรอบดาน   ในทางพระพุทธศาสนา   มิไดชมวา
เปนผูไดชัยชนะที่ประเสริฐ   เพราะเปนชัยชนะที่ใชอาวุธเปนอํานาจเหนือกองเลือดของผูแพ    มิได
ทําใหหัวใจเขายอมแพไปตาม    วันหนึ่งขางหนาอาจมีการกอเวรโดยความพยาบาทของผูแพ    
ฉะนั้นถึงจะชนะหมูชุมชนนับจํานวนพัน     ก็ไมเปนของประเสริฐอะไรเลย    ยิ่งชนะมากก็ยิ่งจะมี
แตเวรภัยมากขึ้นเปนเงาตามมา 

การชนะคน   คนเดียว (คือตน)   เสียไดแลวเปนการชนะอยางสูงสุด    แมในหมูเทวดาและ
มนุษย ก็ยอมนิยมนับถือวาเปนผูประเสริฐ    เพราะทุก ๆคนเมื่อเอาชนะตนไดแลว    การทําสงคราม
กับคนอื่นหรือหมูคณะอื่น    ตลอดถงึประเทศชาติอ่ืนก็จะไมเกิดขึ้น    สงครามเกิดขึ้นทั่วมุมโลกอยู



ทุกวันนี้ กเ็กิดขึ้นจากคนคนเดียว   แลวจึงรุกรานไปถึงหมูคณะและประเทศชาติเปนลําดับ    
สงครามทั้งหลายภายนอกที่เกี่ยวเนื่องบุคคลอื่นและสิ่งอื่นเปนตน    ถงึจะเกิดมีขึ้นก็เปนบางครั้ง
บางคราว   แตสงครามภายในตัวของเรานี้    เกิดขึน้รบกันอยูทกุ ๆวินาที   หากเราเอาชนะมันไมได   
จะยังเปนทุกขซ้ํารายกวา  การแพสงครางภายนอกนั้นเสียอีก 

คําขวัญบานเรา   มักไดยนิเสมอวา    ชางหัวมัน    ตามใจมัน . . . ความวาเมื่อถูกลักเลก็ขโมย
นอย    หรือถูกฉอโกงอะไรนิด ๆหนอย ๆ   เราก็มักจะพูดวาอยาไปถือสาหาเรื่องมัน   เสียเวลา   
ปลอยตามเรื่องมัน   ถึงมันเอาไปไดก็ไมเห็นมันจะพอมั่งพอมีอะไร   เราไปยุงเขาเปนเรื่องทําใหเกิด
ความรําคาญเปนทุกขเสียเปลาลงทายก็ชางหัวมัน     ตามใจ…อยางวา 

ความจริง   คําวา   ชางหัวมัน   ตามใจ   นับวาเปนคําขวัญที่ดีที่สุดสําหรับผูจะเอาชนะตนเอง    
ที่แทสงครามภายในของเรามันมีมากหลายอยาง     เมื่อสรุปแลวมีถึง ๕ กองพลดวยกันคือ   กองพล
โลภ   กองพลโกรธ   กองพลหลง   กองพลมานะและกองพลทิฐิ   ๕   กองพลนี้ขึ้นอยูกับ   ทัพกาม   
ทัพเดียว     การเอาชนะสงครามภายใน   ไมตองใชอาวุธที่เขาผลิตขึ้นในโลก ดังที่เรารูเห็นกันอยูนี้     
แตใชปญญาเปนอาวุธ    ดวยการพิจารณาใหเห็นโทษแลวยอมสละโดยไมมีอาลัยในเรื่องนั้น    
เหมือน ขุททาลบัณฑิตย   ผูทําสวนปลูกพืชไร     สละเครื่องมือของตนดวยไมใหมีเครื่องหมาย 

เรื่องมีอยูวา    ฤาษีชื่อขุททาลบัณฑิตย    สละฆราวาสวิสัยออกบวช   ไปบําเพ็ญญาณอยูใน
ปาแตผูเดียว   เมื่อถึงฤดูฝนก็ทําไรปลูกพืชตาง ๆมีเผือกมันเปนตน    ตกแลงก็เก็บพืชเหลานั้นใสยุง
ไวในที่ปลอดภัย    แลวกเ็จริญฌานตอไป    ทําอยางนี้เปนอาจิณมา   การภาวนาก็ไดผลบางไมไดผล
บาง     เปนธรรมดาของผูมีหวงมาวันหนึ่งทานฤาษีคงจะภาวนาไมลงเพราะเปนหวงเรื่องทําไรมาก
ก็ได     จึงตัดสินใจวาเพราะเครื่องมือเหลานี้เปนเหตุ    จึงไดใหเราประกอบกสิกรรมอยูไมรูแลวรู
รอดคิดแลวทานก็รีบรวมเครื่องมือ   มีจอบ เสียมเปนตน    ไปยืนริมแมน้ําหันหลังใหแลวโยน
เครื่องมือทั้งหมดลงในน้ํา   โดยมิไดกําหนดหมายวามันจะตก ณ ที่ใด    แลวอุทานเปนคาถาซึ่งแปล
ความวา    เราชนะแลว ๆๆ 

เผอิญในขณะนั้น    พระเจาปสเสนผูเปนอิสระในแควนนั้น    เสด็จรบทัพไดชัยชนะ    แลว
เสด็จมาทางสถลมารคนัน้    เมื่อไดทรงสดับคําของขุททาลบัณฑิตย    ก็เฉลียวพระทัยวา   ใครมา
พูดวา   เราชนะแลว ๆ ๆอยู ณ ที่นั้น    ก็เราพึ่งไดชัยชนะขาศึกมาเดี๋ยวนี้เอง    จึงรับสั่งใหราชบุรุษ
ไปเรียกตัวมาตรัสถาม   ไดความวาทานชนะความโลภของทานเองตางหาก    การชนะสงคราม



อยางพระองคที่ชนะมานั้น    ไมเปนการชนะอยางแทจริง   มันอาจใหเกิดความพายแพอีกสักวัน
หนึ่งขางหนาก็ไดการชนะของขาพระองค    เปนการชนะไมมีการกลับแพอีก   ดังนี้   พระเจาปส
เสนผูจอมทัพทรงเห็นดวย 

ตัวอยางที่เลามา   ขุททาลบัณฑิตย   ทานเอาชนะเพียงกองพลเดียว   คือกองพลโลภเทานั้น
ยังอุทานไดโดยไมเกรงพระราชอาญาของพระเจาปสเสนเลย    ถาชนะอีก ๔กองพลไดยังจะ
มากกวานี้    จะตองตอสูตอไป 

เมื่อพากันไดสดับธรรมเทศนามาเพียงเทานี้    พากันระลึกไดหรือยังวา   เราทุก ๆ คนเปน
นักรบตอสูกับขาศึกอยูตลอดเวลา    อยูคนเดียวแมจะบวชเปนพระเปนเณร   หรือเปนชีอยูในวัดก็
ตาม   จะตองตอสูสงครามเชนเดียวกันกับชาวบาน 

ผูอยูวัดเปนนักรบตอสูสงครามอะไร 

สงครามในวัดมีมาก    เฉพาะผูบวชใหมหรือจิตใจยังไมหนักแนนเลื่อมใสในพระสัทธรรม
พอ    ขาศึกที่จะตองตอสูเบื้องตน  ไดแกความเกอเขินในการที่ไมเคยชินกับเพศสมณะ    และเพื่อน
ฝูง    ตลอดถึงถิ่นฐานที่อยูอาศัย    อาหารการบริโภคเครื่องใชตาง ๆ     ถาวาตามหลักแลวมี  ๔  
ประการ   คือ 

จะตองอดทนตอโอวาทคําสอนตาง ๆ    เมื่อบวชเขามาแลวจะตองไดฟงธรรมวินัยท่ีทาน
อบรม    ซึ่งฝนตอความตองการของตนเปนอันมาก    ราวกับวาบวชเขามาแลวจะตองถูกมัดมือมัด
เทาทั้งหมด    จนเปนเหตุใหทอถอยในการที่จะปฏิบัติตาม ๑ 

เห็นแกปากแกทอง   ตามวิสัยของฆราวาสผูไมเคยอดทน   ชอบบริโภคไมมีเวลา ๑  

บวชเขามาแลวไมไดรับภาระธุระอะไร    ใจก็ลอยหลงตามอารมณความคิดนึกของตน    
สรางวิมานบนทองฟา    ตามประสาของผูไมมีธรรมเปนเครื่องอยูทุกสิ่งทุกอยางเห็นเปนสวรรคไป
หมด ๑ 

และขอสุดทายมาจบจุดลงตรงที่รักเพศอันตรงกันขาม  (คือผูหญิง) ๑ 



นอกจากนี้จะตองอดทนตอสู    ตอวาทะถอยคํา   อันเปนคําเหยียดหยามไมสุภาพเรียบรอย
และสิ่งอื่น ๆ อีกมาก    เพราะพระเปนที่รวมของคนหมูมาก   ผูจะมาสมาคมกับพระยอมมีนิสัย
จิตใจ    ชั้นภูมิไมเหมือนกัน   เมื่อเขามาหาแลวเขาจะตองแสดงกิริยา   และวาทะตลอดถึงทิฐิของ
เขาตามชอบใจ    เมื่อพระเปนคนกลางจะพอใจหรือไม    ก็ไมมหีนทางที่จะหลีกเลี่ยงเขาได     
จําเปนตองใชขันติธรรม   ยอมสละมานะของตนตอสู    บางสิ่งบางอยางถึงเขาจะทําทารุณ
โหดเหี้ยม    ถึงแมเราจะมีทางตอสูปองกันดวยกําลัง                                แตก็ทําไมได    เพราะ
ธรรมวินัยมบีังคับ 

ฉะนั้น    พระบางรูปเมื่อถูกเบียดเบียน    โดยปราศจากความยุติธรรม    ทนตอเหตุการณนั้น
ไมไหว   จึงตองหลุดออกมาจากปากไปบาง    แตแลวถึงแมจะมีชัยชนะก็ยังแพประชาทัณฑอยู
นั่นเอง    เรื่องของวัดก็ถึงขนาดนี้แลว   คราวนี้ลองหันไปดูสงครามของชาวบานยิ่งไปกันใหญ    
นับแตสงครามคูรัก   หรอืจะเรียกวาคูเลาะ (ทะเลาะ) ก็ถูก    ยิ่งรักกันเทาไรยิ่งทะเลาะกันมาก   บาง
ทีการทะเลาะกันนั้นอาจเปนการเยยความรักไปเสียซ้ํา    หรือมิฉะนั้นหลังจากทะเลาะกันแลวอาจ
เพิ่มความรักทวีขึ้นอีกก็ได    สงครามแบบนี้เรียกวาสงครามกีฬารัก    ตอสูกันไมมีเวลาหยุดและไม
มีการแพชนะกันตลอดที่โลกนี้ตั้งอยู    ถาไดเพิ่มพูนขึ้นมาอีกสัก  ๓-๔-๕  คนแลวก็ไปกันใหญ    
นั่นก็คือ  สงครามปากทอง    ถาประเทศตอประเทศ   ชาติตอชาติ   เรียกวายุทธสงคราม   เมื่อเปน
เชนนี้แลวเราจะหลีกเลี่ยงไปอยูที่ไหนกัน    ที่ไหนก็มีแตสงครามทุกแหงหน    แมเฉพาะตนคน
เดียวก็ตองตอสูอยูอยางนี้ 

ผูไมไดสดับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเกิดปญญา   จึงมองเห็นโลกอันกวางใหญ
ไมมีประมาณนี้   ราวกับเทาใบพุทรา   หาความสุขในชีวิตของตนไมได   เปนคนไรคา    เห็นวาเกิด
มาไมมีประโยชน 

พระพุทธเจาผูมีพระมหากรุณาแกสัตวหาประมาณมิได    ไดทรงพิจารณาเห็นชัดแจงแลว
ดวยปญญาวา   สงครามดังกลาวมาแลวนั้น   หากโลกอันนี้มีอยูตราบใดการแพการชนะยอมมอยู
ตราบนั้น    นอกจากจะเอาชนะตนเองเทานั้น    จึงไดตรัสเปนพุทธพจนวา 

เอกฺ  จ  ชยมุตฺตมํ  เสฺว  สวฺคาม  มุตฺตโม 

แปลวา การชนะคนคนเดียว (คือตน) ไดประเสริฐกวา ดังนี้ 



อธิบายวา   สงครามอะไร ๆก็ตาม    ดังอธิบายมาแลวขางตน    ยอมเกิดขึ้นจากบุคคลคน
เดียว   คือตัวของเราเอง   หากตัวของเราชนะตัวของเราไดแลวสงครามเหลานั้นยอมสงบไปเอง    
สงครามที่เกิดในตัวของเราแตละคนนี้มากเหลือเกิน    หากจะพรรณนาก็ไมมีที่สิ้นสุด    เมื่อสรปุ
แลวก็มี  ๕  กองพลดังที่กลาวมา   คือ โลภ โกรธ หลง มานะ ทิฐิ   แตทั้ง  ๕  กองพลนี้สังกัดอยูใน  
กองทัพกาม   เพราะกามภูมิเปนเสมอเหมือนสมรภูมิของนักรบ    ชัยชนะหรือแพตอสงครามภายใน
ของตนเอง   จะตองลงสูสมรภูมิทั้งนั้น   เราจะเห็นไดวาผูชนะชั้นแรกของสงครามไดคือ   ฌาน
สมาธิ   ตองละนิวรณ  ๕  ตัวตนก็คือกามนี้ 

สงคราม  ๕  กองพลดังกลาวนั้น   ผูที่ไดชัยชนะแลว   หรือกาํลังตอสูกันอยูก็ดี   หรือพาย
แพไปแลวก็ดี    เมื่อตองการทราบกลยุทธวิธีของมันพึงสังเกตดังนี้ 

กองพลที่ ๑    ความโลภ   เมื่อเราหยิบยกสิ่งของอันใดใหเพื่อเปนทานแกคนอื่น   ทั้ง ๆ ที่
เห็นคุณประโยชนอยูด ีๆ แตเมื่อจะใหกันจริงจัง    มันชักใหพะวงหนาพะวงหลัง เห็นเปนของมาก
ไปบาง     เห็นผูรับไมดีพอคุมคาสิ่งของที่ตนจะใหไปบาง    เสียดายไวใหคนผูที่ตนเคารพรักและ
นับถือ   อะไรตออะไรวุนไปหมด   เมื่อไมมีปญญาสามารถที่จะตัดสินใจใหได   ก็ตองยอมแพตอ
ความขี้โลภขี้เหนียว    แตผูเอาชนะมันไดแลว    การทําทานเห็นเปนของสนุก   และใหทานไมรูจัก
อ่ิม   มีนอยใหนอย   มมีากใหมาก   และใหโดยความภูมิใจอยางคนไมรูจักจน    สําหรับผูที่ยังไม
เคยทําสงครามกับขาศึกเหลานี้   ก็เห็นจะไดแกพวกเชลยศึก   เปนอันหมดหวังเพราะถอดเขี้ยวงา
หมดแลว 

กองพลที่ ๒   ความโกรธ   คนเราตกลงไดโกรธแลว   เขาตําราวา   เห็นชางตัวเทาหมู   ทุก
สิ่งทุกอยางเห็นสูตนไมได   เราตองเหนือคนอื่นทั้งหมด   ผูถูกความโกรธเขาครอบงําแลว   มีแตจะ
ขยี้บุคคลหรือแมแตวัตถุสิ่งของนั้นใหแหลกเปนจุลไปอยางเดียว   เมือ่ทําอยางนั้นไมสําเร็จตาม
ประสงคแลว   จะยอนมาเลนงานกับตัวเอง 

ความโกรธเปนเหมือนกับไฟไหมบาน    ดับไมทันมิใชจะเสียหายแตเฉพาะหลังที่แรกติด
เทานั้น   แตจะตองลุกลามไปทําความฉิบหายใหแกเพ่ือนบานดวย 

กองพลที่ ๓    ความหลง   ไมรูจักผิดไมรูจักถูก   หลงกลับตาลปตรกันไปหมดเห็นดีเปนราย
เห็นรายเปนดี   เห็นคุณเปนโทษ   เห็นโทษเปนคุณ   จะเอาอะไรเปนสาระมิได  มีแตสาระวน



ครุนคิด   ไมรูวาทิศเหนือทิศใต   เหมือนคนหลงทางในปาลึก   มองดูอะไรเห็นของละมาย
คลายคลึงกันไปหมด    ตกลงนั่งทอดถอนหายใจใหญ   ซบเซาอยูแตคนเดียว 

กองพลที่ ๔   มานะ   คอืความถือตัว   วาตนดีตนเกงกวาคนอ่ืน   หรือเทียบเทาคนที่เขาวา
เกง ๆ ที่สุด   หรือเกงกลาสูเขาไมไดโดยเหตุผลที่ประจักษอยูแตมานะวาตนเกงดวยน้ําใจซึ่งคนอื่น
สูตนไมได   ตกลงวาไมยอมแพคนอื่น   แพทางกําลังกาย   จะตองเอาชนะดวยวาทะโตเถียง   แพ
ดวยวาทะ   จะตองเอาชนะดวยน้ําใจ   ตกลงไมยอมแพใคร ๆ ทั้งนั้น   ยากแท   คนชนิดนี้ตกอยูใน
สังคมใดแลวแยทุกแหง ๆ 

กองพลที่ ๕   ทิฐ ิ   คือไดแกความเห็นดิ่งลงไปในทางที่ผิด   คิดเอาแตความเห็นของตัวไม
ฟงมติและเหตุผลของคนอื่น   ถือรั้นแมแตสิ่งนั้น ๆ เมือ่ทําลงไปแลวจะนํามาซึ่งโทษทกุขใน
ปจจุบันก็ไมยอมสละ   เขาทํานองที่วา สุนัขจิ้งจอกหางดวนเพราะไปขโมยไกเขา   ถูกเขาตัดหาง
แลวนํามาอวดเพื่อน   ผลที่สุดเพื่อนเขารูทันถูกเขาเยยหยัน   ตองไดรับความอับอาย 

ทั้ง  ๕  กองพลนี้   พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงใหพวกเราตอสูเพื่อเอาชัยชนะมันดวยกล
ยุทธตาง ๆ กัน   ดังนี้คือ 

 เอาชนะความโลภ   ดวยการจําแนกแจกปน   จนใหชินตอความเปนผูมีใจกวางขวาง   อาจ
ไดประสบอารมณที่พึงพอใจ    จากบุคคลผูที่ไดรับแบงปนคนใดคนหนึ่ง   ตอนั้นไปก็จะเห็น
คุณประโยชนในการทําทาน   หรือจะเอาชนะความโลภขี้เหนียวของคนอื่น   ก็ตองดวยการสละของ
สวนตัวเสียกอน    แลวเขาจึงจะคอยคลายความโลภขี้เหนียวลงได    ความโลภเปรียบเหมือนลมที่
อัดเขาไปในกระบอก   หากไมระบายออกบางมันอาจเกิดระเบิดขึ้นไดคือ  ความกลุมใจ   ถึงกับ
ทําอัตวินิบาตฆาตัวตาย 

เอาชนะความโกรธ   เบือ้งตนไดดวยการอดกลั้น    ถาอดกลัน้ไมอยูตองเพงถึงความดีของ
บุคคลที่เราโกรธนั้น   จนใหเกิดความเมตตาสงสาร   ผลที่สุดก็จะหายโกรธเอง   ถาจะเอาชนะความ
โกรธของคนอื่น   กต็องดวยความไมโกรธตอบเขาเชนเดียวกันแลวพยายามหาโอกาสทําดีตอเขา    
ในเวลาที่เหมาะที่ควรเขาก็จะหายโกรธไปเอง 

เอาชนะความหลง    ดวยการตรึกตรองถึงเหตุผล    แลวเขาศึกษากับผูรูตลอดถึงดูตํารา    อัน
เปนเครื่องนําทางใหเกิดปญญาความฉลาด   เอาชนะความหลงของผูอ่ืน   ก็ทํานองเดียวกัน   คือชี้



เหตุผลขอเท็จจริงใหเขาฟงจนเขาเห็นดวย   แลวก็อยาใชความผลุนผลันพลันแลน   จงใชความ
พยายามทําใหสมกับอัธยาศัยของเขา   ผูที่เราจะทําใหเขาเขาใจในเหตุผลนั้น 

เอาชนะมานะ   ดวยการยอมถอมตัว   อยาถือวาตนเกงเสมอไปยอมรับเอาความคิดเห็น
เหตุผลของคนอื่นมาไวคนคิดพิจารณา    เพราะคนเราแตละคนมิใชดีพรอมดวยกันทั้งหมด    อาจจะ
ดีไปคนละอยาง   และถกูไปคนละแงทุก ๆคนทาํพูดคิดอะไรลงไป ก็เขาใจดวยมานะของตนเองวา    
สิ่งนั้นดีแลวถูกแลวจึงทํา  พูด  คิด   แตสิ่งนั้นก็ยังไมดี ไมถูก  อยูนั่นเอง    ฉะนั้น  มานะที่ขาดความ
รอบคอบจึงใชไมได 

เอาชนะทิฐิ    ดวยการวิจารณในเหตุผลนั้น ๆเหมือนกัน    ถามฉิะนั้นแลวความเห็นนั้นก็จะ
ดิ่งลงไปรั้นอยูอยางนั้น   หรือบางทีวิจารณในเหตุผลนั้น ๆ เห็นตามเปนจริงวาผิดถูกอยางไรแลว    
ถาเปนสิ่งที่ตนเคยทํามาแลว   ถึงแมผิดไมดีก็ไมยอมละ    เอามานะเขาไปใชอีกกองหนึ่งก็มี 

แมทัพใหญ    คือกามเราจะเอาชนะมันได    ตองใชภาวนาปรารภความเสื่อมความดับของ
อัตภาพสังขารรางกายอันนี้    ซึ่งเกิดมาจากกามกิเลส   ตั้งอยูแลวในกามภูมิ   ไหลเขาไปแลวใน
กระแสของกามคุณ ๕     มีกามคุณ ๕ เปนแมทัพสูงสุดบัญชาการใหเกิดโลภ โกรธ หลง มานะ และ
ทิฐิ     ทําทารุณกรรมย่ํายมีนุษยสัตวอยูในโลกนี้ไมเลือกหนา เมื่อภาวนาเห็นแจงดวยอํานาจจิตสงบ
เขาถึงฌานสมาธิแลว    ความเบื่อหนายคลายจากกามฉันทะก็จะเขาไปตอสูกับแมทัพใหอัปราชัยไป
ในที่สุด  

เมื่อสรุปแลว   ไดความวาการชิงชัยระหวางกันเรียกวา    สงคราม  สงครามมีสองอยางคือ 
สงครามภายนอก     รบกันเปนครั้งเปนคราว    ถึงแมชนะแลวก็อาจ     แพอีก ๑  สงคราม
ภายใน   ไดแกกิเลสที่เกิดขึ้นในตัวของเรา    ตองรบกันอยูตลอดเวลาไมมีที่สุด     เมื่อชนะแลวเปน
อิสระ   ไมเปนอาณานิคมของใครในพวกเราที่มานั่งพรอมกันอยู ณ ที่นี้    ใครไดชัยชนะแลวหรือ
ยัง    จงพากันตรวจดูตัวของตัวเอง    หากยังไมไดชัยชนะ เมือ่วาตองการอิสระเปนไทแกตัวแลวขอ
ไดออกสูสงครามตามตํารายุทธศาสตรที่พระบรมศาสดาไดแสดงไวแลว    ก็จะสําเร็จตามความ
ปรารถนา 

แสดงมา   เอวํ   ดวยประการฉะนี้ ฯ 

๑๔. พละ ๕ 



วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

เทศนตอนเชานี้ไดพูดถึงเรื่องสงคราม  อันเปนเรื่องกวางขวางใหญโตมาก  เรื่องสงครามซึ่ง
มีอยูทั่วไปในโลก ไมรูจักจบจักสิ้นสักที ถึงจะมีอยูอยางไรนั่นก็เปนเรื่องธรรมดาของโลกที่เขา
จะตองเปนอยางนั้น เรื่องนั้นเปนเรื่องอุปมาอุปมัยใหเขาใจงาย ความประสงคในธรรมเทศนากัณฑ
นี้    ตองการอยากจะชี้ใหเห็นสงครามภายในของเราแตละคน    ซึ่งตองตอสูกันอยูตลอดกาล      

สงครามที่วานี้สองดานสองหนา  คือ  ตอสูทางกาย ๑   และ  ตอสูทางใจ ๑ 

ตอสูทางกาย   คือจะตองทะนุถนอมบํารุงสุขภาพอนามัย   ใหกายอันนี้มีพลานามัยดีพอควร
แกอัตภาพ มิใชเหลือเฟอเกินขอบเขตหรือแรนแคนจนทนไมไหว เพราะกายอันนี้ประกอบดวย
โรคาพยาธินานาชนิดติดประจําตัวอยูตลอดเวลา  และจะตองแกไขซอมสิ่งที่ชํารุดไปอยูเสมอ  
ฉะนั้นจึงจําเปนตองตอตานเพื่อชิงชัย   เพื่อใหไดมาซึ่งความสุขที่พึงปรารถนา       และอยางใหชีวิต
หลุดลอยไปสูอํานาจของมฤตยู กายอนันี้หากไมมีกําลังพอ     การตอสูทางใจอาจทําไมไดสะดวก    
การบํารุงกําลังทางกายก็คลายกับลําเลียงอาหารสงกองทัพ     การรบในสงครามถึงแมจะมีกําลัง
อาวุธและผลดีเลิศสักปานใดก็ตาม     แตเมื่อขาดเสบียงอยางเดียวแลว     ก็จะเอาชัยชนะแกขาศึก
ไมได การสูรบขาศึกกิเลสทางใจก็เชนเดียวกัน เมื่อสุขภาพพลานามัยไมดีแลว ก็ไมสามารถเอาชนะ
ตอกิเลสได เรื่องนี้พระบรมศาสดาของพวกเราไดทรงกระทําเปนตัวอยางมาแลว    เมื่อครั้งทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยาอยู    แตถาบํารุงใหเกินไป     เปนเหตุใหหลงระเริงลืมตัวมัวเมาอยูกับความสุขอัน
นั้น    ไมตองอื่นไกลพุทธบริษัทพวกเรานี้เองเมื่ออาตมามาอบรมกัมมัฏฐานทีแรกสอนใหพิจารณา
ถึงอัตภาพของตนนี้วา    มันเปนของไมเที่ยงเปนทุกข    เปนอนัตตา    บางคนบอกวาไมเคยไดรับ
ทุกขมีแตความสุขตลอดมา   คือวาไมเคยไดรับความอดอยาก  มีอาหารการบริโภคเครื่องใชสอย
อุดมสมบูรณ   ก็เลยไมไดพิจารณาถึงความทุกขอยางอื่น   ทุกขของเขาหมายถึงเพียงแคดังกลาวแลว   
ผลที่สุดตอนทายคนที่วานี้กลับเห็นทุกขมากกวาเพื่อน   นี่เปนตัวอยางการบํารุงมันเกินไป   ทําให
หลงเพลิดเพลินมัวเมา 

พระพุทธเจาจึงสอนใหผูประกอบความเพียรรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร จึงจะเกิด
ปญญาญาณ   รวบรวมอาวุธไวสําหรับตอสูกับกิเลสภายใน   แมเวลารับประทานเลาก็มิใหเพลิน



หลงกับรสอาหาร ใหพิจารณาเห็นเปนแตสักวาเปนยาปรมัตถ กําจัดความหิวโหยอันจะใหเกิดความ
กระวนกระวาย 

จงเทียบดูคนแกกับคนหนุมรับประทานอาหารก็แลวกัน คนหนุมรับประทานอยาง
เอร็ดอรอยเอาจริงเอาจัง        แตคนแกแลวสักแตวาพอใหมีกําลังเรี่ยวแรงอยูได หรือคนไข
รับประทานยาและอาหารก็เชนกัน คาํวารับประทานพอเปนยาปรมัตถก็เหมือนกัน 

เมื่อบํารุงสุขภาพพลังกายใหสบายพอดีแลว การอบรมจิตใจใหเกิดฌานสมาธิก็จะเปนไป
โดยเร็ว   การบํารุงสุขภาพใหเกิดพลังทางกายดวยอาหารเปนตน  เปนของสําคัญเกี่ยวเนื่องถึงการ
อบรมจิตใจ    ใหมีกําลังตอสูขาศึกภายใน     ดังกลาว  มาทั้งหมดนี้เรียกวา     การตอสูทางกาย 

การตอสูทางใจ   คือ   ตอสูกับกิเลสภายในของตนเอง 

อะไรเปนขาศึกของใจ       ขาศึกของใจคือ   กิเลส 

กิเลสที่เปนบอนทําลายของใจมีมากนัก เฉพาะในที่นี้จะแสดงแตขาศึกของใจที่เปนบอน
ทําลายไมใหผูอบรมภาวนาบรรลุถึงฌาน-สมาธิไดโดยเฉพาะเรียกสั้น ๆ    วา นิวรณ ๕ คือ 

๑) กามฉันทะ   ความรักใครพอใจในกามคุณ ๕ คือ   รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ     
เปนเครื่องกีดกันจิตใจ     มิใหหลุดจากอารมณนั้นได 

๒) พยาบาท    จิตใจมุงมาตรปองราย    หมายมั่นในตนและบุคคลอื่น  จนปลอยวาง
ไมได 

๓) ถีนมิทธะ   ความงวงเหงาหาวนอน    ทําใหงวงงุน   คิดนึกอะไรไมผองใสปลอด
โปรง 

๔) อุทธัจจะกุกกุจจะ    จิตใจฟุงซาน และใหเกิดความรําคาญ 

๕) วิจิกิจฉา     ความที่จิตใจลังเล    ไมแนนอน    ตกลงอะไรไมได 

นี้เรียกวาขาศึกกิเลสภายในของผูจะอบรมจิตใจใหเกิดฌาน-สมาธิ ถาเอาชนะขาศึกเหลานี้
ไมไดแลว   เราก็จะตั้งตัวไมติด     ตกลงยอมเปนทาสของกิเลสขาศึก 



การตอสูกับกิเลสขาศึกภายในเหลานี้ พระพุทธเจาไดแนะวิธีจัดกองทัพไวใหพวกเรา
ครบถวนแลว    กองทัพนั้นมีทั้งพลกําลังและเสบียงอาวุธอยางดีทันสมัยดวย นั่นคืออะไร  คือ  พละ 
๕   อันไดแก 

๑) ความเชื่อมั่นในใจอนัที่จะทําความดีเพ่ือชนะกิเลสใหไดจริง เพราะธรรมปฏิบัตนิี้เปน
ทางตรง     เมื่อปฏิบัติตามไดแลวยอมพนทุกขได    และเชื่อความสามารถของตนดวยวา     จะ
เอาชนะกิเลสความชั่วไดจริง 

๒) เพียรพยายามไมถอยหลัง    ตั้งหนาปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามี
มรรคมีองค  ๘  ประการเปนตน     แมจะมีอุปสรรคถึงแกชีวิตยอมสละ 

๓)  ใชสติความระลึกตามจิตใจใหใกลชิดกันที่สุด      จิตจะหยุดหรือจะเที่ยวก็ตามรูอยูเสมอ
ไมเผลอได 

๔) ตอนั้นก็เกิดสมาธิไปพรอมกันเลย สมาธ ิ แปลวา ใจตั้งมั่นในอารมณเดียว หรือต้ังมั่น
พรอมกันไปกับสติ    และ 

๕)  ปญญา      ความรอบรูไดทุกขณะในเมื่อจิตเคลื่อนไหว      ประสมกับอารมณใด        จะ
เปนของหยาบหรือละเอียด  ดีหรือชั่ว  ติดหรือไมติด  ปญญายอมรูรอบคอบ ไมยอมหลงหลับติดอยู      
ทั้ง  ๕  นีถ้าเปรียบแลวกจ็ะไดรูปกระบวนทัพดังนี้    คือ 

๑) ศรัทธา เปน แมทัพ 

๒) วิริยะ เปน กําลังของเขา 

๓) สติ เปน พวกพล 

๔) สมาธิ เปน สมรภูมิอันมั่นคง 

๕) ปญญา เปน อาวุธ 

นี่ยุทธวิธีแบบพระมุนีเจา    เมื่อใครนํามาใชใหถูกตองตามแบบฉบับนี้    แลวยอมไดชัยชนะ
ทุก ๆ สงคราม      ไมวาจะเปนสงครามนอกหรือสงครามภายใน    สงครามสมัยใหมเขาไมกลัว



สงครามอาวุธกันเสียแลว แตเขากลัวสงครามเย็นสงครามแทรกซึม      สงครามชนิดนี้สงคราม
ภายในยิ่งทําไดอยางสนิทใจ     ผูไมรูเทาเห็นโทษภัยของมันแลวหลงสนับสนุนมันไปเลย 

ขาศึกของฌานสมาธิมี ๕ ไดแกนิวรณ ๕   ดังกลาวมาแลว  เราผูจะตอสูกับสงคราม     เราก็
เกิดอยูในวงลอมของศัตรู     คือเกิดอยูใน  กามภพ  จิตใจก็รื่นเริงบันเทิงเสวยอารมณของ กามคุณ 
๕ อยูแลว     ก็เทากับเกิดอยูในกองทัพเปนลูกหลานของทัพศัตรูผูซึ่งจะเห็นโทษภัยของกามคุณ ๕ 
จึงเปนของเหลือวิสัยสามัญชน    ผูเห็นโทษภัยของกามคุณ ๕ แลวปลีกตัวออกจากวงลอม    ไดจึง
จัดไดชื่อวาเปนคนมีใจสูงเหนือโลกนี้ 

ผูมีปญญาถึงแมมี  ตา  หู  เปนตน      ซึ่งธรรมชาติบุญกรรมจะตกแตงมาใหใชเพื่อความรื่น
เริงบันเทิงในกามภพนี้ก็ตาม      แตก็มองเห็นเปนของตรงขาม     คือเห็นเปนโทษเพราะทําใหจิตใจ
ไมสงบ      หลงใหลมัวเมาไปตามกระแสของกามคุณ ๕ มีรูป เปนตน      อันเปนของหาสาระมิได      
ตาก็เปนเพียงเครื่องมือของใจไวสําหรับดู     รูปกเ็พียงหุนตั้งไวเฉย ๆ       สองอยางสัมผัสกันก็เกิด
แสงสะทอนใหเห็นเปนตาง ๆ นานาไป เหมือนกับคนผูมีตาอันฝาแลว     เห็นวัตถุตาง ๆ ยอมไม
ถนัดฉะนั้น    ใจผูไปหลงตามความฝาของตา      หยิบมาจินตนาไดชื่อวาเปนความเห็นที่ผิดพลาด
หากไปเกิดความดีใจเสียใจ    รักใครชอบใจ    ก็ไดชื่อวาไปหลงในสิ่งที่เหลวไหลหาสาระมิได     
อาการเหลานั้นพระพุทธเจาทานตรัสวาเปน   ไฟ คือใหเกิดความเรารอนเผาหัวใจ   เพราะความ
กําหนัดรักใคร       ผลทีสุ่ดก็ไมไดอะไร      รูปกส็ูญ      ความรักใครยินดกี็สิ้น     เหมือนกับไฟไหม
เชื้อ     เมื่อเชือ้หมดแลวไฟก็ดับ     ฉะนั้น 

ผูมีปญญาเมื่อพิจารณาเห็นชัดแจงประจักษดวยตนเองฉะนี้แลว เมื่อตาเห็นรูปเปนตน      จะ
ไมยอมหลงรักสนับสนนุกิเลสขาศึกที่เขามาแทรกซึม     ถึงอยูในวงลอมของพวกขาศึกก็จะไมยอม
เปนมิตรกับพวกขาศึก    เห็นพวกขาศึกเปนพวกขาศึกอยูตลอดเวลา      แตก็ไมเปนศัตรูแกพวก
ขาศึก     ยิ่งแตจะเพิ่มกําลังพล คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น       เรื่องนี้ผูที่ได
ตอสูศัตรู       เห็นอํานาจกําลังของตนมาแลว ยอมจะทราบไดดวยตนเองทั้งผูบวชและผูเปน
ฆราวาสอยู ศัตรูภายในไมเหมือนกับศัตรูภายนอก ถึงจะแพหรือชนะก็ตองอยูดวยกันเสมอไป ใน
เมื่อสังขารยังบริบูรณไมแตกดับ     แตจะทราบซึ่งรสชาติของการชนะขาศึกดวยใจของตนเอง    คือ
เทียบกันไดกับเมื่อเรายังเปนพรรคพวกสนับสนุนขาศึกอยู     ผูชนะขาศึกแลว     จะบวชอยูหรือเปน
ฆราวาสก็ตาม      จะไมยอมหลงสนับสนุนพวกขาศึกดังแสดงมาแลว     แตจะเห็นเปนศัตรูอยู
ตลอดเวลา ขาศึกภายในมันไมกลัวตอใคร จะเปนพระเณรหรือฆราวาส มีอํานาจอิสริยชนคนชนิด



ไหนก็ไมกลัว     จะหนีไปบวชอยูปา  เขาถ้ํา  มันกต็ามไปได    มันสูไมไดแตผูมีปญญาพิจารณาเห็น
โทษภัยของมัน     แลวไมสนับสนุนเปนมิตรมัน      ฉะนัน้พระอริยเจาจึงไมไดเลือกเพศเลือกวัย  
เปนฆราวาส  ก็สําเร็จได  แตสําเร็จเพียงขั้นต่ํา     ถาขั้นสูงแลวตองออกบวช      เพราะฆราวาสมี
เครื่องกังวลมาก ไมสามารถจะทําใหละเอียดได 

ในที่นี้จะใหขอสังเกตไววา    ผูที่เอาชนะขาศึกไดแลว    จงเทียบกับเมื่อเรายังเอาชนะมัน
ไมได     ดวยการเห็นรูปเปนตน     เมื่อเห็นรปูจะเปนรูปอะไรก็ตามจะเปนผูมีสติไมหลงไปตาม
อารมณใหเกิดความรักใครชอบใจ หรือเกลียดโกรธ แตจะปลงปญญาพิจารณารูปนั้นไปพรอมกัน
กับที่ไดเห็น   ดวยแยบคายตาง ๆ ตามอัธยาศัยของตน เปนตนวา เห็นเปนทุกขโทษ   เปอยเนา   นา
เกลียด    เบื่อหนาย     เปนของไมเที่ยงเปนตน 

แตแลวขาศึกเหลานี้ก็มิไดหายหนีไปไหนอยูกับเรานี่แหละ ดงักลาวมาแลวพระพุทธเจาได
พระนามวาพระชินมาร     คือผูชนะมารไดแลว      ก็ยังตองทรงพระชนมชีพอยูกับมารเหมือนกัน 
ในเรื่องนี้โมคลาจารยทานจึงไดแสดงไววาพญามารติดตามพระพุทธเจาอยูจนตราบเทาวันเขาสูพระ
นิพพาน คือ ไดแกปญจขันธของพระองคที่เรียกวา ขันธมาร นั่นเอง     ถงึพิจารณาเห็นตามเปนจริง
ชนะมันแลว     ไมยอมเขาไปยึดถือวาเปนเรา เปนเขา เปนของ ๆ เราแลวก็ตามแตเมื่อมันยังไม
แตกดับก็จําเปนตองรักษาดูแลมันอยูจนกวามันจะแตกดับตามหนาที่ของผูชนะ          เหมือนกับ
เมืองขึ้นที่รบไดแลว จะตองปกปกรักษา      ดูแลความทุกขสุขประชาชนใหไดรับความรมเย็นเปน
สุข      ตามวิสัยของผูมีอํานาจที่เปนธรรมมิใชกลัวอํานาจและจลาจลของพลเมืองเหลานั้น ไม
เหมือนพวกเราที่ยังเปนปุถุชนเอาชนะขาศึกยังไมเด็ดขาด จะตองตอสูกันอยูเรื่อยไป ขาศึกที่เราตอสู
ทางตา  หู  เปนตน       ดังแสดงมาแลวนั้น       ยังไมสําคัญเทาขาศึกอีกจําพวกหนึ่งซึ่งเปนของ
ละเอียดแอบแฝง    แนบสนิทติดอยูกับจิตใจจริง ๆ ไดแก อายตนะของใจ     อายตนะของใจนี้ใช
เฉพาะใจอยางเดียว     ถึงอายตนะของกายมี     ตา เปนตน    ทีใ่ชกันอยูนี้       จะหลับอยูหรือบอด
ไปแลวก็ตาม      แตอายตนะของใจยังใชไดอยู (ดังที่เขาวาบอดแตตา ใจไมบอด)      อายตนะของใจ
นี้เปนภัยรายแรง     นบัวาเปนขาศึกตัวสําคัญแกการอบรม ฌานสมาธิอยางยิ่ง     ไมวาจะอยูใน
สถานที่ไหน   ไปทีใ่ด อยูในหมูหรืออยูคนเดียว      ตองตอสูกันอยูเปนนิตย 

เมื่อสรุปแลว     สงครามที่พวกเราตอสูกันอยูทุกวันนี้มีสองอยาง   คือ 



ตอสูทางกาย    ดวยการเยียวยารักษา    อาพาธความเจ็บไข      และบํารุงอาหารการบริโภค
เปนตน ๑ 

ตอสูทางใจ       ไดแกการระวังตา  ห ู จมูก  ลิ้น  และกาย      อันเปนบอเกิดของกามคุณ ๕      
ชักพาใหเกิดทัพใหญคือนิวรณ ๕    เปนตน ๑ 

ผูใดชนะขาศึกคือตัวของเราคนเดียวไดแลว เปนผูประเสริฐกวาการชนะชนหมูมากนับเปน
พัน     เพราะขาศึกอันเกิดจากคนอื่นภายนอก        เมื่อพายแพก็เลิกกันไปที แตขาศึกภายในนี้จะแพ
หรือชนะอยางไร ก็ยังตองอาศัยกันอยูอยางนี้จนกวาจะแตกดับจากกันไป      ถึงแมอายตนะภายในมี
ตาเปนตนที่เราเห็น ๆ กันอยูนี้      เมื่อหลับเสียแลวก็ไมเห็น     แตอายตนะของใจอีกสวนหนึ่งนั้นซี
ตาบอดแลวหูหนวกแลว     มันยังไดเห็นไดยินอยู     กายแตกดบัแลวใจยังมีอายตนะใชไดบริบูรณดี
ทุกอยางอยู     และนําไปใชไดทุก ๆ สถานตลอดภพภูมินั้น ๆ ดวย 

ฉะนั้น    เมื่อเราจะเอาชัยชนะขาศึกภายใน    จึงเปนการตอสูอยางยิ่ง      ยุทธวิธีตอสู
ทั้งหลายนอกจากไดอธิบายมาแลวขางตน     ยังมอีีกวิธีหนึ่งซึ่งเปน     ยุทธวิธีขั้นเด็ดขาด     คือให
ปรารภถึงความเสื่อม      ความดับไปของอัตภาพสังขารรางกายอันนี้ เมื่อมาพิจารณาเห็นตามเปน
จริงแลว    ความยึดมั่นอุปาทานในขันธก็จะหมดไป ตา หู จมูก เปนตน      ซึ่งรวมอยูในรูปขันธก็จะ
พลอยปลอยวางไปตามกัน     เปนอนัวาเราเอาชนะตัวของเราได       อายตนะทั้งหลายเมื่อเราชนะ
มันไดแตบัดนี้       เมื่อตายไปเราทอดทิ้งไมตองเอาไปใชอีก   อายตนะก็จะไมไปกอเกิดรบกวนใน
สถานที่อันหาอายตนะไมไดตอไป    และอยาตกใจ      เมื่อกลาวถึงสถานที่ที่หาอายตนะมิได      
เดี๋ยวเกิดความวาเหวลังเลใจ       เห็นวาสถานที่เชนนั้นหาความสนุกสุขสบายมิได 

เรื่องนี้เปนเรื่องสวนตัว      อะไรทุกสิง่ทุกอยางไมวาสถานที่     หรือการไดการมี คนอื่นพูด
ใหฟงยอมไมสิ้นสงสัย ตอเมื่อผูนั้นไปถึงหรือไดพบเห็นดวยตนเองแลวนั่นแหละจะตอบดวย
ตนเองอยางไมมีผิด   เรื่องที่วานี้ก็เหมือนกันไมควรลังเลใจขออยางเดียวแตใหอบรมใจดวยการ
ภาวนา      เอาชนะเบญจกามคุณ     อันเปนขาศึกใหไดเสียกอน     นี่เปนอุบายที่จะใหไปถึงสถานที่
ที่วานั้น     แลวจะรูดวยตนเอง 

อายตนะ  แปลวาบอเกิด    คือบอเกิดของกามคุณ ๕ นั่นเอง    เมื่อบอมีอยูก็เหมือนกับบอน้ํา     
น้ําก็ตองไหลออกมาอยูเสมอ    อายตนะก็ฉันเดียวกัน     กามคุณ ๕ ก็ตองไหลออกมาอยูเสมอไม
ขาด           ผูเห็นคุณในกามคุณ ๕           เมื่อบอเกิดของกามคุณ ๕ ไมมี       ก็กลวัวาจะไมได



ประสบพบเห็นกามคุณ ๕ อันตนรักใครชอบใจอีกก็เลยวาเหวลังเลใจ      เปนธรรมดาของลูกโคเมื่อ
ยังพึ่งตัวเองไมได      กต็องอาศัยแมของมัน     เมื่อแมของมันหนีไปก็ตองอาลัยเปนทุกข      ผูละ
กามคุณ ๕ ยังไมไดก็เขาใจวากามคุณ ๕    นั้นเปนสรณะที่พ่ึงของตนอยางแทจริง     แตผูอบรม
เอาชนะกามคุณ ๕ ไดแลวเขาถึงฌาน สมาธิ   จนทอดทิ้งอายตนะภายนอกเสีย    ใหเหลอืปรากฏอยู
แตอายตนะของใจดังแสดงมาแลวขางตน     กลบัจะเห็นโทษอายตนะภายในมีตา   เปนตน วาเปน
ขาศึกของใจอยางยิ่ง     แมอายตนะของใจก็ดี    เมื่อมีปญญาพิจารณาความเกิดความดับของรูปนาม
ใหเห็นโดยละเอียดแลว   ก็จะทอดทิ้งปลอยวางโดยไมมีเหลือเหมือนกันความเห็นเดิมที่วาทุกสิ่งทุก
อยางมีอยูพรอมมูลจึงเปนสุข     จะเห็นตรงกันขามวา       สิง่ใดมีอยูสิ่งนั้นจะตองเปนทุกขทั้งสิ้น        
ทุกขเพราะสิ่งนั้นแปรสภาพอยูเสมอไมมีความเที่ยงมั่นถาวร     สิ่งใดไมเกิดขึ้นมาแลวความ
เปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งนั้นยอมไมมี      และทุกขก็ไมมีตอไป 

ฉะนั้น     ทุก ๆ คนเมื่อไดฟงธรรมบรรยายนี้       ขอใหจดจํานําเอาไปใชไปพิจารณา
ปรับปรุงตนใหเขากับธรรม    จนใหบรรลุเห็นแจงในใจดวยตนเองจึงจะเปนของตัว    ทานอธิบายก็
เปนของทานตางหาก      เมื่อเราทําไมไดไมถึง     ไมเห็นของเรา เราก็ยังไมม ี

วิธีชนะ    อบุายเครื่องทําใหชนะ    สิ่งที่เปนขาศึกท่ีเราจะตองเอาชนะเมื่อเราชนะแลวจะได
ความสุขอยางไร      ในธรรมเทศนากณัฑนี้ไดอธิบายมายืดยาวแลว    หวงัวาทุก ๆ คนพากันจดจํา
นําไปปฏิบัติตามแลวคงไมผิดหวัง 

ดังแสดงมาก็ควรแกเวลา      ดวยประการฉะนี้ ฯ 

๑๕. งามอยูที่ผี ดีอยูที่พระ ละอยูที่ใจ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

งามอยูที่ผี    ดีอยูที่พระ   ละอยูที่ใจ    หากไมมีผีมันก็ไมงาม   ผีเปนของงามทุกอยาง    จะดู
ขางนอกก็ประดับตกแตงดีกวาที่อยูของคนผูที่ยังไมตาย   จะดูขางในก็เปนของปฏิกูลนาดูทุกอยาง    
ซึ่งคนธรรมดาไมสามารถจะใหคนทั่วไปดูได    ผูดูผีเปนของดีแบบวานั้น    เปนองคพระไดเลย    



พระจึงชอบดูแตผีซึ่งเปนของดี ๆ ทั้งนั้น    พระดทูั้งคนเปนคนตายเห็นเปนซากผีไปหมด   ใจของ
พระจึงเปนที่ละความสวยความงามในของอสุภได   ทานสอนกัมมัฏฐานใหพิจารณาอสุภในคนตาย
แลวและยังมีชีวิตอยู   เปนอสุภเสมอเหมือนกันทั้งหมด    แตพอความตายมาปรากฏเฉพาะหนา    
บางคนเลยเกลียดหรือกลวัไป    มันเขาหลักธรรมที่วา 

ธมฺม เทสฺสี ปราภโว      ผูเกลียดชังธรรม    เปนผูพายแพ   ดังนี้  

ถาความตายมาปรากฏใหเห็นเฉพาะหนา    นอมนําเอามาพิจารณาถึงตัวของเราวา เราก็
จะตองเปนเชนเดียวกันนั้น ตายแลวเปอยเนาเปนอสุภ   แมมีชีวิตอยูก็ปฏกิูลโสโครกเปนของนาเบื่อ
หนาย แลวจะหายจากความเกลียดความกลัวและจะมุงหนาบําเพ็ญแตความดีอันมีสาระใหเกิด
ประโยชนแกตน    ทั้งโลกนี้และโลกหนาสมกับธรรมที่วา 

ธมฺมกาโม ภวํโหติ      ผูใครตอธรรม    เปนผูเจริญ    ดังนี้ 

ความตายเปนปรากฏการณซึ่งไมคอยจะมีเสมอนัก ฉะนั้น เมื่อความตายมาปรากฏเฉพาะ
หนา     ไมวาจะเปนคนสนิทใกลชดิ     หรือหางไกลเราก็ตาม     จึงเปนเหมือนธรรมเทศนาอัปมาท
ธรรม    ของเทวทูตกัณฑหนึ่งก็วาได     เปนของไมนาเกลียดและนากลัวเลย   คนที่เกลยีดและกลัว
คนที่ตายไปแลวเพราะไมไดนอมนําเขามาพิจารณาในตน     เห็นวาตนดีกวาคนที่ตายไปแลว      
เปนคนที่สะอาดสวยงามเปนของนารักนาใคร      คนอื่นเห็นเขาแลวเขาจะยินดีพอใจ     คนที่ตาย
ไปแลวเทานั้นเปนผีที่นาเกลียด     แตหาไดรูไมวาตัวของเราก็เปนผีสดศพหนึ่งดี ๆ นี่เอง     
นอกจากจะเปนผีสดแลว     ยังเปนปาชาที่ฝงผีของสัตวตาง ๆ มีหมู วัว เปดไก เปนตน     ซึ่งเราขน
มาฝงอยูทุก ๆ วัน      คนที่ตายแลวเขาไมไดเปนปาชาของสัตวอ่ืนอีกตอไปแลว      ที่กลัวก็วาดภาพ
ขึ้นมาหลอกตัวเองวาคนที่ตายไปนั้นจะตองมีหนาตาบิดเบ    บูบี้    อยางนั้นอยางนี้ ซึ่งวาดไปแต
ทางที่ไมนาดูนาแล     ลวนแลวแตเปนสิ่งที่นากลัวนาเกลียดทั้งนั้น      แตซากของผูตายเองก็หาไดรู
ดวยไม     เปนภาพของผูกลัวคิดวาดภาพเอาเอง      แลวก็กลวัไปเอง      จะเรียกวาผีหลอกใหคน
กลัวไดอยางไร      ควรเรียกวาคนกลัวนั่นเองหลอกตนเอง      แลวไปใสรายผีตางหาก     คนผู
พิจารณาไมเปนไมเห็นธรรม    จึงเปนของยากที่จะใหเห็นจริงได 

ธรรมดามนุษยทั้งหลายที่เกิดมาเบื้องตนแลวตองตายดวยกันทั้งหมดเปนที่สุด เมื่อตายแลว
พากันสมมติวาผี      เพราะตนไมชอบดังกลาวแลว     แตสัตวทั้งหลายมีกุง ปลา หมู เปดไก เปนตน     
ตายแลวทําไมไมเรียกวาผี    ไมมีใครเกลียดใครกลัวเลย   กลับชอบใจชิงกันซื้อขายวุนวายกันไป



หมด     ผีหมูนี้มีที่ไหนมาก ๆ ที่นั้นคนก็จะรุมยุงกันทุกแหง     ดูที่ตลาดสดนั่นซิวันหนึ่ง ๆ เขาขนผี
ไปกองไวขายนับศพไมถวน     วันไหนผีไมมีหรือมีนอย     แยงซื้อไมทันวันนั้นตองทําหนาแหง
บนกันอูกลับบาน     ทําไมจึงไมพิจารณาใหเห็นเปนธรรมบาง     คนเราเปนเสียอยางนี้เห็นคนอื่น
เปนของนาเกลียดนากลวัไปเสียหมด    สวนตัวของเราเองเห็นเปนดีไปทั้งนั้น     เรากลัวผีวาดภาพ
คนตายขึ้นมาแลวกลัว กใ็สรายวาผีหลอกเรา     แตอยากผีเอาผีมากินเปนอาหาร     ก็ถือวาเนื้อวา
ปลาเอร็ดอรอยชอบใจ    แกลงทําเขาขางตนเองแท ๆ  

ธรรมไมตองไปคนควาแสวงหาที่อ่ืนที่ไกลหรอก     ธรรมะ คือ ของจริง     ผูมีปญญา
ทั้งหลาย     ลวนแลวแตแสวงหาธรรมในของจริงนั้น     คมัภีรและตําราทั้งหลายที่เขียนไวลวน
แลวแตเปนของจริง     เวนเสียแตวาจะจริงมากจริงนอยเทานั้นพระพุทธเจากอนตรัสรูก็ไมมีตํารา
คัมภีร    แตตรัสรู   คือ   รูของจริงตามหลักธรรมดา     ซึง่เปนตําราธรรมชาติมีอยูแลวอยางนั้น   
แลวทรงนําเอาของนั้นมาเผยแพร    และก็เขียนเปนตําราสืบมา    ที่เรียกวาคัมภีรพุทธศาสนา    ตัว
ของเรามีความจริงอยูบริบูรณทุกประการ ถาจะวาถึงเรื่องผี ตัวของเราก็เปนผีอยูแลวดังแสดงมา
ขางตน    และยังเปนผีพิสดารกวานั้นอีก   มิใชแตจะวาดภาพหลอกตัวเองเลนเทานั้นบางทียังหลอก
คนอื่นใหกลัวใหเจ็บใหปวย    จนกระทั่งหลอกใหคนอื่นเขาเสียขาวเสียของ    เสียผูเสียคน    ใหฉิบ
หายตายโหงไปก็มาก     ผีชนิดนี้เปนผีจริง    มิใชผีวาดภาพหลอกเอาดังกลาวแลว 

ถาจะพูดถึงของปฏิกูลนาเกลียดแลว    น้ําเนาซึมซาบซานออกมาจากภายในอยูตลอดเวลา
วันหนึ่ง ๆ เราชําระลางตั้ง  ๒-๓  ครั้งยังไมสะอาดเลย     แสดงวาภายในที่เราไมเห็นดวยตายังเนา
มากกวานี้     ชองทวารตาง ๆ มีปากเปนตน    เหมน็เนาดวยปฏิกูล แมแตอาหารที่รับประทานเขาไป     
จะเปนของดีมีคาสักปานใดก็ตองเขาไปคลุกเคลาดวยน้ําลายอันเปนปฏิกูลเสียกอน    จึงจะกลืนลง
ไปได    ที่ทานกลาวไววาเปรตกินน้ําเนาของปฏิกูลนั้น     ถาเรามาพิจารณาใหดีแลว    มิใชเปรตอยู
ฟากฟาปาหิมพานต   นาจะเปนเปรตหากินอยูในตลาดบานเรานี่เอง     ทานกลาวไวในคัมภีรมีอรรถ
วิจิตรพิศดาร ไวใหผูมีปญญาญาณพิจารณาดวยตนเอง     ลกูไมถาไมเก็บไวทั้งเปลือกก็เอาไวนาน
ไมได     ฉันใดคําสอนของปราชญเจาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เนื้อแทตองหุมดวยเปลือกหนา     
คนผูไมมีปญญาจึงไมสามารถหยั่งรูถึงคําสอนของทานได 

ธรรมดานิสัยของคนเรา     ตองถือวาตนดีกวาคนอื่นเสมอ    ทัง้ ๆ ที่ตนเสมอเขาหรือบางที
อาจเลวกวาเขาไปเสียอีกซ้ํา     มานะชนิดนี้เปนกําแพงปดกั้นไมใหคนเราเกิดปญญาแสงสวางรูแจง
เห็นจริงในธรรมทั้ง     หลาย ธรรมชั้นสูงมรรคผลนิพพานอยาไปหาเลยในที่อ่ืน     ในคัมภีรพระ



ไตรปฏกทั้งหมดก็ไมเห็น     ถาพิจารณาธรรมขั้นตน ๆ คือไมเห็นตัวของเราเปนผีเปนปาชาแลว ก็
จะกลัวคนอื่นที่ตายไป     ไมเห็นตัวของเราเปนของปฏิกูลโสโครกพึงเกลียดแลว     ก็มีแตจะเพิ่ม
ความเมาเขาใจวาตนสวยตนงาม ถึงกับเอากิเลสเปนฝูงเขามาตั้งทัพอยูในกายในใจ     ประกอบ
กิจการงานอันใดถึงแมจะเปนทางดีหรือทางชั่ว     ลวนแลวแตทําอยูใตบังคับของกิเลสทั้งสิ้น 

ฉะนั้น    เมื่อผูใดมาพิจารณาตัว    คือกายอันนี้โดยแยบคายเห็นตามเปนจริงแลววา ตัวของ
เรานี้คือซากศพซากหนึ่ง     จะตายหรือยังไมตายก็ไดชื่อวาเปนผีและเปนของปฏิกูลนาพึงเกลียด     
เพราะเต็มไปดวยของปฏิกูลน้ําเนาของโสโครกไหลออกมาตามชองทวารตาง ๆ อยูเปนนิตย    ผู
พิจารณาเห็นชัดอยางนี้     เรียกวา   เห็นผีเปนของงาม เปนดอกไมประดับของพระโยคาวจรผูทาน
ไมประมาทแลว 

ตรงกันขามถามาหลงมัวเมาเขาใจวากายกอนนี้เปนของดี     ประดิษฐคิดตกแตงสงเสริม    
เรียกวาเปนดอกไมของมาร     กายหรือผีกอนนี้จึงเปนของงามทั้งของพระโยคาวจรและของมาร
ดวย      ถาเปนพระแลวก็เห็นอยางพระ    ถาเปนมารก็เห็นอยางมาร    แตในที่นี้พูดถึงเรื่องของพระ    
พระเห็นอยางนั้นแลวทําใหเปนผูไมประมาท สามารถนอมนําเขามาพิจารณาในกายของตน     จน
ใหเกิดความสลดสังเวชเบื่อหนาย คลายเสียจากความรักใครยึดมั่นในรูปขันธ     จนเขาขั้นฌาน
สมาธิไดในที่สุด    ฉะนั้นจึงเรียกวา    ดีอยูที่พระ    คือพิจารณาใหเห็นอยางพระจึงจะดีอยางพระได    
จะเปนพระเปนเณรก็ตามหากยังพิจารณาไมเห็นชัดแจงอยางแสดงมาแลวนี้     เปนพระเปนเณรแต
ชื่อแตเพศ     ความรูความเห็นยังไมเปนพระเปนเณรกอน    ถาพิจารณาเห็นชัดแจงดังแสดงมาแลว
นั้น     อยาวาแตพระแตเณรเลย     แมฆราวาสหรือเด็กที่ยังอมมืออยูก็เปนพระขึ้นมาไดโดยสมบูรณ
พระอะไร     ก็พระอริยเจานั่นแหละ 

เพราะมาเห็นแจงตามสัจจะของจริง    จึงเปนพระอริยข้ึนมาได     ธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหมดเมื่อสรุปความลงแลว     ก็คือสอนใหละสิ่งที่ผิดทั้งปวงประกอบแตสิ่งที่ถูก
ตอไป     สิ่งที่ผิดนั้นถาหากยังพิจารณาไมเห็นชัดแจงดวยตนตามความเปนจริงกอนก็ยังละไมได     
ทานสอนใหละแตเฉพาะของที่เปนจริงมีจริงมิใชของไมมีจริง ถาจะวาถึงของจริงแลวทานไมวาละ    
ทานวาเห็นตามเปนจริงเทานั้น 

ของจริงตองเปนจริงอยูคงที่     ผูไปรูไปเห็นตามเปนจริงแลว    ของจริงก็มิไดหายสูญไป
ไหน    แตผูไปเห็นตามเปนจริงนั้นละถอน    ไมเขาไปยึดมั่นในสิ่งนั้นตางหาก 



อะไรเปนของจริง    ดังไดแสดงมาแลวแตตน    คือ   ตัวของเราทานวามีของจริงอยูครบถวน    
เมื่อกอนเห็นคนอื่นตายเรียกวาผี     ถึงกลับกลวัและเกลียดเมื่อมาพิจารณาจนใหปญญารูแจงเห็น
ตามความเปนจริงแลววา     ตัวของเรานี้ก็คือผีทั้งตัวและเปนปฏิกูลทั้งตัว     จนเกิดความสลดสังเวช
เบื่อหนาย   ไมเขาไปหลงยึดถือมั่นสําคัญวาเปนตนเปนตัวจริง ๆ จัง ๆ 

ในขณะที่มีชีวิตอยู    ก็ประกอบแตคุณงามความดี    อันจะใหเกิดประโยชนสุขทั้งโลกนี้และ
โลกหนา    การทําทานก็ปราศจากมัจฉริยะโดยเด็ดขาด    และยอมสละความสุขจอมปลอมซึ่งเปน
โลกียะ    กลารักษาศีลดวยน้ําใจอันบริสุทธิ์     แมจะภาวนาอบรมสมาธิก็จะยอมพลีชีพเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย    ไมเห็นแกความเจ็บเมื่อยปวดเหน็บและทนผจญตอสูกับอารมณตาง ๆ     จนใหลุลวงถึง
จุดหมายปลายทางได 

อันธรรมของจริงทั้งหลาย    มีพรอมอยูที่ตัวของเรานี้ครบถวน    แตก็ยังไมเห็นตามเปนจริง
ของมัน    แลวเมื่อไรเลาจะไปเห็น    เมื่อไมเห็นตามเปนจริงของมันอยูตราบใดก็ไดชื่อวา     ยังหลง
ยึดหลงถือมันอยูตราบนั้น    เมื่อยังมีชีวิตก็ยังหลงยึดถือมันอยู ตายไปแลวก็ยังยึดถืออยูตามเดิม   
ใครจะมาแกให    หากมาพิจารณาใหรูแจงเห็นตามเปนจริง     เมื่อยังมีชีวิตอยูนี้ไมหลงยึดถือแลว     
เราเองก็เปนสุขเพราะอยูดวยความรูความเขาใจตามเปนจริง     ไมหลงเปนทาสของรางกาย     ถึงแม
จะบํารุงและถนอมมันไวก็ขนาดอุดชองรั่วของเรือพอเขาถึงฝง     หากจะแตกดับในเวลาใด     ก็
คลายกับเรือเขาถึงฝงแลว    หมดภาระไปที 

พูดมากก็เปนเรื่องยืดยาว    จึงขอยุติเพียงแคนี้    เอวํฯ 

๑๖. สามัคคีธรรม 

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

สุขา   สงฺ   ฆสฺส    สามคฺคี ติ ฯ 



วันนี้พวกทานทั้งหลายไดเจตนาเปนเอกฉันท    พรอมใจกันมาสูสวนสถานที่นี้เพื่อจะ
ทอดผาปาสามัคคีตามประเพณี   ซึ่งเคยไดกระทํามาเปนประจําทุก ๆ ป ในเดือนสิบ   ในปนี้ถึงเวลา
แลวก็มิไดละเลย   ไดพรอมใจกันมากระทําตามเคยแตปนี้ดูเหมือนจะมีสมาชิกมากกวาปที่แลว ๆ 
มา   แสดงวาพากันสนใจในประเพณีอันดีงามนี้มากขึ้น ความสามัคคีเปนคุณธรรมพิเศษ เปนเหตุ
ใหประกอบสรรพกิจทั้งปวงใหสําเร็จลุลวงไปไดดังปรารถนา   ไมวาเปนดานดีหรือชั่ว   แตดาน
ทางชั่วใหผลเปนทุกขเดือดรอน   ทางดีใหผลเปนความสุขกายสบายจิต 

บัดนี้   พวกทานทั้งหลายไดมีศรัทธา    พากันแสวงหาวัตถุไทยทานตามกําลังศรัทธาของตน 
ๆ มารวมกนัเขาจนสําเร็จเปนกองผาปาอันใหญโตขึ้นมาไดตามประสงค ดังปรากฏอยูเฉพาะหนา
ในขณะนี้    จึงสมกับคําคุณานุคุณตอนหนึ่งวา  “ สามัคคีนี้แหละล้ําเลิศ   จักชูชาติเชิดพระศาสนา ”   
ดังนี้   ซึ่งเปนบทสวดทองจําสําหรับนักเรียนสวดในวันสําคัญ ๆ     เชนวันประชุมปดหรือเปดภาค
เรียนเปนตน    ทานทุกคนที่เคยเปนนักเรียนมาแลวคงจะยังจําได 

คําขอนั้นเปนของจริง พระพทุธศาสนาจะตั้งมั่นถาวรมาไดจนกระทั่งปจจุบันนี้ก็เพราะ
ความสามัคคีของพุทธบริษัทท้ังหลาย ไดพากันทะนุถนอมพรอมเพรียงกันบํารุงรักษามา    
นับตั้งแตบุพชนมาจนปจจุบันนี้ทั้งนั้น    ถาหาไมแลวพุทธศาสนาที่พวกเราพากันเทิดทูนอยูทุก
วันนี้    ก็จะไมปรากฏเลย   คงสาบสูญไปนานแลว   ดังประเทศอินเดียซึ่งพระพุทธเจาของเราอุบัติ
ขึ้น ณ ที่นั้น   แตเวลานี้คําสอนของพระพุทธเจามิไดอยู ณ ทีน่ั้น  กลับมาเจริญอยูในบานเมืองของ
พวกเรา   ก็เพราะในประเทศนั้นเขาขาดสามัคคีธรรม    ที่จะทะนุถนอมรักษาคําสอนของ
พระพุทธเจาไวได 

ที่พุทธศาสนาไดมาเจริญอยูในคนไทยเมืองไทย  ตั้งหลายสิบศตวรรษมาแลว  ก็เพราะคนใน
เมืองไทยเรามีความสามคัคีพรอมเพรียงกันทะนุถนอมรักษามาดวยความเคารพยิ่ง 

พุทธศาสนามิใชเปนของ ๆ ใคร   คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ   แตเปนสมบัติล้ําคาสาธารณะ
แกพุทธบริษัทผูเลื่อมใส   พระพุทธเจาของพวกเราทั้งหลาย   กอนแตจะไดตรัสรูพระพุทธองคได
ยอมสละเลือดเนื้อต้ังความเพียรคนควาแสวงหาสัจธรรม จนไดสําเร็จแลวดวยปญญาอันชอบที่
ลึกซึ้งสุขุม   แลวจึงนําเอาสัจธรรมนั้นมาประกาศเผยแพร ที่เรียกวา   ศาสนาหรือคําสอนใหพวก
ชาวโลกไดรูทั่วกัน  บรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายเมื่อไดสดับทราบแลวก็มิไดนิ่งนอนใจ ไดพา
กันเกิดศรัทธาปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปนลําดับ 



บัดนี้ พวกทานทั้งหลายผูใหธรรมทายาทแกพวกเราเหลานั้นก็ตายไปหมดแลวตามวิสัยของ
สังขารที่เกิดขึ้นมาแลวหาแกนสารแนนอนไมได  ยังเหลือไวแตพระพุทธศาสนาเพื่อใหเปนมรดก
แกพวกเรา      หากเราไมพากันสนใจในเรื่องพุทธศาสนาเสียเลย     พุทธศาสนานี้ก็จะถูกทอดทิ้ง
อยางนาเสียดาย     เมื่ออนุชนผูมีปญญาเกิดมาภายหลังไดทราบประวัติอันนี้แลว     เขาก็จะพากัน
โทษเอาพวกเราอยางขนาดหนัก    เวลานี้ชาวโลกพากันหนัมาสนใจเรื่องพุทธศาสนาเปนพิเศษ
เพราะพุทธศาสนามีเหตุผลใหพิสูจนไดทุกเมื่อ    และถาจะวาถึงความตั้งมั่นถาวรของพุทธศาสนา
แลว     คนทั้งโลกเขาก็เพงมาหาคนไทยในเมืองไทย    วาเปนเมืองผากาสาวพัตร     คนไทย  ๙๙%  
นับถือพระพุทธศาสนา   ไมวาจะอยูในแหงหนตําบลใดก็ตาม    จะเห็นแตผากาสาวพัตรโบกสะบัด
ทั่วไปหมด     พุทธบริษัททั้งเด็กและหนุมแกเฒาชรา     ตางก็พากันเคารพนบนอบกราบไหวแตคุณ
พระรัตนตรัยของตนเทานั้น  แมรัฐบาลทั่วทั้งโลกก็จะมีรัฐบาลไทยเทานั้นที่เทิดทูนเอา
พระพุทธศาสนาเปนพระศาสนาประจําชาติ   จึงเปนที่นาภูมิใจอยางยิ่งวา   เปนโชคลาภของพวกเรา
แลวที่ไดเกิดมาบนแผนดินไทย อันมีรฐับาลที่เชิดชูพระพุทธศาสนาปกครอง      การไดอันนี้เรียกวา
ไดโดยบังเอิญแท 

สิ่งที่นาชมอีกอยางหนึ่งก็คือ   คนไทยไมวาจะตกไปอยูในฐานะเชนไรก็ตาม    แมแตตนเอง
จะไดรับความทุกข    หรือเคราะหกรรมอยางไร ๆ ก็ตาม    ในเมื่อคนอื่นสัตวอ่ืนเขาไดรับความทุกข
เดือดรอนแลว      จะอดเมตตาเขาไมไดเปนอันขาด 

อนึ่ง   ความโอบออมอารีใจเผื่อแผกวางขวางตอมนุษยรวมโลก   ไมเลอืกชาติเลือกภาษา    
เมื่อเจอหนากันแลวแสดงความยิ้มแยมแจมใส    บางทีทั้ง ๆ ไมรูภาษากันเลยก็มี    ทั้งนี้เปนเพราะ
รสชาติคําสอนของพระพุทธเจา    ไดซึมซาบเขาไปในดวงใจของคนไทยตั้งแตบุพชนนานมาแลว      
จนเปนสายโลหิตติดสืบเนื่องกันมา 

บัดนี้เปนโอกาสแลว    ที่ทานทั้งหลายทุก ๆ คน    ผูซึ่งยังอยูในวัยนี้    และยังสมบูรณดวย
กําลังกาย    กําลังศรัทธา    กําลังใจ   และกําลังทรัพย     จะตองรวมใจรวมกายกันเปนเอกฉันทเปน
กําลังใหญ    เขารับชวงเชิดชูอุปถัมภพระพุทธศาสนาแทนบุพชนของพวกเราทั้งหลายที่เคยไดทํามา
แลวแตอดีตกาล    ไมวาจะเปนการกุศลใด ๆ ทีไ่หนก็ตาม   หากพวกทานทั้งหลายไดมีกุศลจิตคิด
รวมใจกันเปนเอกฉันทสามัคคีกัน   เชนกับการครั้งนี้    นอกจากจะทํางานนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป
ไดแลว    ยังทําใหเกิดความสุข     ปลื้มปติอ่ิมใจอีกดวย      สมกับพุทธพจนที่ยกขึ้นไวเปนนิกเข
ปบทในเบื้องตนนั้นวา 



สุขา    สงฺฆสฺส    สามคฺคี ฯ        ความพรอมเพรียงของหมูเปนความสุขดังนี้ 

โดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนา     วัดวาและปูชนียสถานตาง ๆ ที่พวกเราเที่ยวไปในที่นั้น 
ๆ ซึ่งพากันไดเห็นใหญโตสงางาม       ตระการตาอยูทั่วไป      เชน  พระเจดียที่นครศรีธรรมราช
เปนตน สถานที่เหลานั้นก็ลวนแลวแตสําเร็จไดดวยกําลังแรงของศรัทธาและสามัคคีธรรมทั้งนั้น 
มิใชของคนใดใครคนหนึ่งทําไดโดยเฉพาะ ฉะนั้น สามัคคีธรรมจึงเปนกาํลังใหญในกจิการงานทุก 
ๆ ประเภท 

การที่พวกทานทั้งหลายไดมีจิตเปนเอกฉันท  รวมสามัคคีกันมาบําเพ็ญกุศลทอดผาปาใน
วันนี้       ยอมไดอานิสงสหลายประการคือ 

๑.  เปนการแสดงออกซึ่งน้ําใสใจศรัทธา     สามัคคีธรรมของหมูเพื่อนซึ่งมีอุดมคติในทาง
เดียวกัน 

๒.  เมื่อเห็นหมูเพื่อนมารวมกันทําบุญมาก ๆ เชนนี้     ก็เปนเหตุใหเพ่ิมศรัทธาของกันและ
กันใหยิ่ง ๆ ขึ้น 

๓.   เปนการใหกําลังแกพระสงฆ      และบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนาใหถาวรอยูไดนาน
สืบตอไป     ดังไดอธิบายมาแลว      และ 

๔.   เปนเนติแบบฉบับอันดีงาม       ของกุลบุตรกุลธิดาและอนุชนผูเกิดมาภายหลังจะเอา
เยี่ยงอยาง 

  ขอแสดงเพิ่มเติมไว  ณ  ทีน่ี้อีกดวยวา     พุทธศาสนา  นั้นอยาไดเขาใจวาเปนของวัดแลวทิ้ง
ไวใหคนผูอยูในวัดเทานั้นปฏิบัติรักษา    คนผูอยูในบานเมื่อไมเขาวัด   ก็เลยจะทํากิจใน
พระพุทธศาสนาไมได   เปนตนวา   ทําทานรักษาศีลและคําสอนของพระพุทธองคขออ่ืน ๆ อีก     
ความจริงพระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูแลว      ไดทรงประกาศพระธรรมคําสอนของพระองค      บุคคล 
ไมวาจะอยูในฐานะชั้นภูมิใดก็ตาม    ยอมมีสิทธิเสรีบําเพ็ญคุณงามความดี       ตามหนาที่ของตน ๆ       
เชน  ชาวบานผูศรัทธา        ก็มีหนาที่บําเพ็ญทานการกุศลอนัเปนการเพิ่มบารมีของตน    และทัง้
เปนปจจัยไดสนับสนุนพระเณรผูบวชอยู 



อนึ่ง   ชีวิตพระเณรผูบวชอยูในพระศาสนา    ตองฝากไวกับชาวบานผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย     
หากชาวบานไมเอาใจใสเหลียวแลแลว    พระเณรก็จะอยูในวัดไมได     ตางก็จะพากันสึกวิ่งเขาบาน
หมด วัดทั้งหลายที่สะอาดสวยสดงดงามเปรียบเหมือนพิพิธภัณฑและมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยม     ก็จะ
อางวางรางเปลาจากนักศึกษาและผูปฏิบัติ อันจะเปนที่นาเศราสลดใจแกอนุชนในอนาคต 

เทาที่ไดแสดงมานี้      กพ็อจะชี้ใหเห็นคุณคาของความสามัคคี     และการบําเพ็ญคุณงาม
ความดีในพระพุทธศาสนาแลววา มีคุณประโยชนควรแกการปฏิบัติแคไหน ฉะนั้นหากทุก ๆ คนพา
กันนําเอา สามัคคีธรรม ดังแสดงมานี้    ไปใชในทางที่เปนประโยชนก็จะเกิดโสตถิผลสมดัง
ปรารถนาทุกประการ 

ขอสําคัญสิ่งอื่นถึงจะลืมไปบางก็ไมเปนไร   แตมรดกอันล้ําคาคือพระพุทธศาสนา      ที่บุพ
ชนของพวกเราไดมอบไวใหแลวไมควรลืมเลยเปนอันขาด     เพราะสิ่งอื่นใดอันมีอยูในโลกนี้    
หากตองการแลวยอมไมเหลือวิสัยของคนเราไมคนใดก็คนหนึ่งตองหามาไดตามประสงค       แต
พระพุทธศาสนาแลว      ไมมีหวังไดพบเห็นเปนอันขาด 

ก็แหละยุคกาลอันจะอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น   เปนระยะหางไกลกัน
มากมายที่จะนับได       ทานเรียกวา   พุทธันดร   คือระหวางพระพุทธเจาองคนี้กับองคซึ่งจะมาเกิด
ขางหนา      บางทีตองนับกันเปนลาน ๆ ป      เมื่อไรพวกเราผูมีอายุสั้นเชนนี้จะไดพบเห็นทานได
งายเลา บัดนี้เปนโชคลาภอันลนเหลือที่พวกเราเกิดมาประสบพบเห็นโดยบังเอิญ     แลวก็พอดี
พอเหมาะกับกาลเวลาที่พวกเรายังไมแกเกินกาล ไมเด็กจนไมรูเดียงสา     หากพากันปลอยกาลเวลา
ของตน ๆ ใหลวงเลยไป       โดยไมยอมรับนบัถือเอาพระพุทธศาสนาอันเปนมรดกของพวกเราเขา
มาไวเปนเครื่องดําเนินชีวิต       ก็จะเปนที่นาเสียดายมากทีเดียว 

อนึ่ง     ทุกๆ คนตางพากันยอมรับนบัถือเอาพระพทุธศาสนาวา      เปนสรณะของตนอยู
แลว     ฉะนั้นจงอยาพากันปลอยปละละเลย    ใหพากันสนใจไถถามในศาสนกิจตาง ๆ จนเปนที่
เขาใจ     เมือ่กาลสมัยอํานวยใหเราจะไดเขาวัดฟงธรรมจําศีลใกลชิดสนิทกับพระและหมูเพื่อนผูเขา
ไปอยูกอนแลวโดยไมเกอเขิน   อยาไปนึกคิดวาแกเฒาแลวเราจึงจะรับรูและสนใจ        ความ
คิดเห็นเชนนั้นเปนความคิดเห็นผิด      หากเราอยูไดไมตายถึงแก       ความแกมันจะทําอะไรใหแก
เราได     มีแตจะเสื่อมคุณภาพลงทุกอยาง 



  เรามองดูคนรอบ ๆ ตัวของเรา     กพ็อจะทราบไดแลววามีดีอะไรบาง    แกคนทนทรมาน
รางไร      แกลูกไมจะเปลี่ยนเปรี้ยวเปนหอมหวาน     แตถึงอยางนั้นก็มิใชของดี       คือมันจะตอง
ใกลเขาไปหาความเนาของมันนั่นเอง        คนอายุราว ๔๐ ถอยลงมา      โดยมากไมคอยจะพิจารณา
เห็นโทษของความแกเทาไรนัก         นอกจากไมเมาในอายุของตนแลว    ยังเปนเวลาประกอบ
อาชีพมีภาระมาก     แตถงึอยางนั้นพวกทานทั้งหลายก็ยังไมทอดธุระหนาที่ของตน    ไดพากันรวม
จิตคิดใหมีการทอดผาปาตามประเพณี    หนีขายวายแหวกภาระกิจนอยใหญออกมาจนได    จึงเปน
ที่นาขอบใจและอนุโมทนาดวย       ตอไปหากทุก ๆ คนมาพากันระลึกถึงบุพชนของตน ๆ วา      
พวกทานทั้งหลายเหลานั้นเมื่อทานยังมีชีวิตอยูทานก็ไดรับภาระเชนนี้อยางเรา ผลที่สุดเมื่อทานแก
เฒาชราคร่ําคราแลว    กร็วงโรยไปจนหมดไมเหลือคงยังเหลือแตมรดกคืออัตภาพตัวของเรา     
พรอมทั้งพุทธศาสนาอันเปนที่สักการะเคารพของทาน       เมื่อมาคิดไดเชนนี้ก็จะเปนเครื่องเตือน
กระตุนมิใหเกิดความประมาท    ตั้งหนาบําเพ็ญแตความดีอันมีผลใหเกิดความสุข       ดังพวกทาน
ไดพากันมาทอดผาปาในวันนี้เปนตน 

ความดีที่พากันไดบําเพ็ญไวแลวนั้น      จะเปนอนุสสติธรรม       เหมอืนยาวิเศษชะโลม
หัวใจใหเราไดแชมชื่นอยูเสมอ    ถึงแมอัตภาพรางกายนี้ซึ่งเปนของตองชราไปตามสภาพธรรมดา
ของมันก็ตาม  แตจิตใจของเราที่ถูกชะโลมดวยธรรมโอสถ  คอืคุณความดีแลวนั้น       หาไดชราแก
เฒาไปตามไม        สมตามนัยพุทธภาษิตซึ่งมีใจความวา “  ราชรถของพระราชาอันวิจิตรยอมถึงซึ่ง

ความชํารุดไป     แตธรรมของสัตบรุุษยอมไมถงึซึ่งความคร่ําครา ”    ดงันี้   สมจรงิทุกประการ     
เพราะคุณความดีทั้งหลายแหล        ผูมีปญญาทําลงไป   มีทาน   ศีล   เมตตา   ภาวนาเปนตน        
ถึงแมจะทํานอยก็มีผลมากเหลือคา      ดวยมาระลึกถึงความดีของตนที่ไดทําไวแมจะนานแสนนาน      
ดูเหมือนกาลนั้นเราพึ่งทําสักครูนี่เอง 

ความแกของอัตภาพรางกายที่เกิดมานาน    ไมไดทําลายคุณงามความดีของตนใหลดนอย
เสื่อมลงตามความแกนั่นเลยแมแตนิดเดียว     ยิ่งผูมีปญญามาพิจารณาถึงความดีของตนที่ไดกระทํา
ไว เปนตนวา การใหทานมีอาหารเปนอาทิซึ่งเปนของจําเปนแกบรรดาสรรพสัตวทั้งปวง      เกิดขึ้น
มาแลวตองอาศัยจะเวนเสียมิได     แมจะตองแลกเปลี่ยนหามาไดดวยราคาแพง ๆ ก็ตาม      คุณคา
ของอาหารนั้นก็จะพาใหเราหายกระวนกระวายไปไดไมกี่ชั่วโมง        แลวก็จะกลบัหิวโหยอีก         
แตคุณความดีที่เราไดกระทําไว      เพราะการใหทานอาหารอันมีคาดังกลาวมาแลวนั้นก็ดี     หรือ
ความดีอ่ืน ๆ อีกนอกนี้กต็าม       ความดีนั้น ๆ จะเขาไปชะโลมหัวใจของเราใหอ่ิม     เกิดความ
ปลื้มปติเปนเวลานาน ๆ ป 



ฉะนั้น  ความดีจึงเปนของนาทําอยางยิ่ง     เพราะทําแมนอยแตมีคุณคาใหเกิดความสุขมาก     
ตรงขามกับความชั่ว       เมื่อทําลงไปแลวใหเกิดความเดือดรอนมีทุกขเปนผล       สมกบัพุทธภาษิต 
ซึ่งมีใจความวา     “ ผูหวังความสุขแกตน      ควรงดเวนการทําความชั่วเสีย      ความดีและความชั่ว
ที่ตนทําลงไปแลวนั้นเปนสมบัติติดอยูที่ใจ          คนอื่นใครไมมองเห็นได หรือจะแยงชิงลักขโมย
เอาไปก็ไมได   ”       ดังนี้ 

วัตถุสมบัติทั้งหลายซึ่งจะอํานวยความสุข และเราจะมีสิทธิ์ครอบครองไดก็ในขณะที่เรามี
ลมหายใจอยูเทานั้น        เราหมดลมแลวก็หมดสิทธิ์ไปตามกัน        ทีย่ังเหลืออยูทอดทิ้งไวใหเปน
มรดกแกคนอื่นตอไป นอกจากนั้นแลวสิ่งที่นาทุเรศอยางยิ่งก็คือ บางคนมีสมบัติมาก ๆ แตจะเอา
ความสุขจากสมบัตินิดเดียวก็หาไมไดไมตองวาถึงการสละแบงปนแกคนอื่นละ    แมแตจะบริโภค
ใชสอยสวนตัวก็ไมไดเพราะความโลภเปนเหตุ      แตพอตายแลวเทานั้น        เขาผูอยูภายหลังชิงกัน
ใชเหมือนไฟปา       บางรายญาติมิตรหลายคนเกิดทะเลาะฟองรองกันเปนแรมป กวาจะลงเอยได
สมบัติที่ผูตายไปหลงนักหลงหนาแทนที่จะมาตกอยูในมือของทายาท กลับไปเปนคาจางของขวัญ
แกทนายผูซึ่งมิใชญาติเกือบสิ้นเนื้อประดาตัว       เรื่องทํานองนี้ทุก ๆ คนคงจะพากันทราบดีแกใจ
อยูแลว      วัตถุสมบัติไดทําประโยชนความสุขใหแกคนเพียงแคไหน      สวนความดีที่เราไดทําไว        
ถึงแมใหทานเปนการสิ้นเปลืองสิ่งของ       นอกจากจะไมทําใหเราหมดเนื้อประดาตัวแลว    ยังเพิ่ม
ความอดทนพากเพียร    มใีจกลาหาญในการประกอบสัมมาอาชีพ       และทําความสุขใจอยู
ตลอดเวลา       ดังไดแสดงมาแลว 

ตกลงวาการทําความดีไมเสียผล        ทั้งเปนประโยชนแกตน       และคนอื่นอีกดวย      เมื่อ
เราละโลกนีไ้ปแลว      ความดีนั้นก็จะเปนสมบัติติดตัวของเราไป      เมือ่พากันไดสดับฟงธรรมมิ
กถา        ดงัแสดงมานี้แลว       จงพากันเปนผูไมประมาทอาจหาญในการกุศลราศี       ก็จะมีแต
ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ 

          ดังวิสัชนามาก็สมควรแกเวลาดวยประการ       ฉะนี้ฯ 

๑๗. ภาวนา-สมาธิ 

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

อบรมพระภกิษุสามเณรในวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 



  

การฟงเทศนในแนวภาวนา    ที่จะใหหายสงสัยกันเด็ดขาดเปนของทําไดยาก     ถาหากพวก
เราภาวนาไมเปน      ผูภาวนาเปนแลว     ยึดอุบายภาวนาของตนเองใหเปนหลักไวดีแลว         ทาน
จะเทศนาอะไร        ใครจะวาที่ไหน      ใจมันไมไดยึดเหนี่ยวแตอุบายนั้นๆ จะมาเขากับอุบายของ
เรา   ทําใหเกิดความสวางแจมแจงหายสงสัยไปเอง สําหรับผูที่ยังภาวนาไมเปน     ตองสายหาอุบาย
มาเปนเครื่องอยูของตนแลวก็จะลังเลใจ พอไดรูจากตํารา       ไดขาวจากคนพูด       คิดนึกโดย
คาดคะเนวานั้นดีนี่ดี ที่โนนอาจารยมีชื่อเสียงโดงดัง     แลวก็วุนวายคาดหมายไปตางๆ  นานา      
จับหลักอะไรไมได     ยิ่งคิดยิ่งสงก็ยิ่งแตจะเกิดความสงสัย       ทําจิตใจใหวุนไปหมด 

เพราะหลักธรรมที่แทมิไดเกิดจากความคิดที่สงออก       แตเกิดจากการคิดคนตรงเขามาหา
ของจริงที่มีอยูในตัวนี้       เมื่อเราคนเขามาหาของจริงในตัวนี้แลว       จิตก็เปนสมาธิ   (คือคิดคนอยู
ในที่อันเดียว)   ตอนั้นไปทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาในรัศมีของจิต ก็จะกลายเปนอุบายใหเกิดเปน
ธรรมไปทั้งหมด 

มีตัวอยางสมัยครั้งพุทธกาล        บัณฑิตสามเณรอายุ ๗ ขวบ       ลูกศิษยของทานพระมหา
สารีบุตร         ไดเห็นเขาขุดเหมืองเขานา        ไดเห็นเขาถากไม             เห็นเขาดัดลูกศร       ทาน
นอมเขามาฝกอบรมจิตของทานใหมันเปนไปตามบังคับ       ใหเหมือนเขาบังคับของซึ่งหาวิญญาณ
มิไดเหลานั้น     ใหเปนไปตามประสงคจนไดสําเร็จเปนพระอรหันต        ก็สิ่งทั้งสามนั้นเปนธรรม
อะไร       วัตถุของภายนอกแทๆ       แตเมื่อทานนอมนําเจามาพิจารณาเปนอุบายอบรมภายในใจ
ของทานเอง         เลยไดผลอยางสุดยอด 

พุทธวจนะคําสอนของพระองคมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ ตามที่ทานกําหนดไวแต
ละหมวดละขอ        หรือแตละขันธ        ลวนแตเปนของดี        ทานโบราณาจารยเคยปฏิบัติไดรับ
ผลสําเร็จมาแลวทั้งนั้น     จึงไดรวมตั้งไวเปนปริยัติ   เพื่อเปนบทศึกษาแกอนุชนสืบมา 

ธรรมเปนของดีแลว      แตเราปฏิบัติดียังไมพอที่จะเปนรากฐานใหเกิดธรรมของดีได 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพาน ๑ เปนของผูปฏิบัติที่มีสัมมาสมาธิเปนรากฐานอริยสัจธรรมทั้งสี่     
คือ ทุกข ๑     สมุทัย ๑    นิโรธ ๑    มรรค ๑   เปนวิชาของสัมมาสมาธิอยางถูกตอง 



ทุกขทั้งหลาย     มีชาติทุกขเปนตน     มีอยู      แตผูจะเขาไปรูแจงเห็นจริงในทุกขทั้งหลาย
เหลานั้นไมมี 

สมุทัย    มีความทะยานอยากในความใครเปนตน     มีอยู      แตผูจะเห็นโทษในสมุทัยนั้น
แลวละเสีย   ไมมี 

นิโรธ     คือความเขาไปดับซึ่งราคะธรรมเปนตน       มีอยู       แตผูจะเขาไปดับไมมี 

มรรรคมีองค ๘ ประการ        อันเปนทางยังผูดําเนินตามแลวใหพนทุกขได      มีอยู      แตผู
จะดําเนินตามไมมี      ทางจึงเปนทางวางหาผูสัญจรไมมีก็เพราะขาดสัมมาสมาธ ิ        อันเปน
รากฐานที่มัน่คง 

ความจริงอริยสัจ   คือ   ทุกขและสมุทัย       มีอยูพรอมแลวในตัวของเราทุกๆ คน ทั้งทุกข
สัจมีชาติเปนตน       ทุกๆ คนก็มีมาแลวทั้งนั้น      แตคนเราไมทําความรูปลอยวางละเมินไปเสีย      
เห็นวามันเปนของไมดี       ไมนาพอใจ     ไมอยากได       กเ็ลยไมสนใจ       ไมนํามาพิจารณา       
แตหาไดรูไมวานั่นเปนของจริงของประเสริฐ      เมื่อเกิดขึ้นในดวงใจของบุคคลใดแลว     ผูนั้น
ถึงแมจะเปนปุถุชนก็จะกลายเปนพระอริยเจา    ไปตามเอาแตสุขจอมปลอมมากลบทุกขที่แทจริงไว     
เวลาที่ทุกขที่แทจริงประดังปรากฏออกมาจริงจังเขา        สุขหลบหนาหายตัวไปหมด      ชวยอะไร
ไมไดปลอยใหเราเดือดรอนเปนทุกขอยูแตคนเดียว     โทษแหงการไมนําเอาทุกขมาพิจารณาใหเห็น
ตามเปนจริงมันเปนเสียอยางนี้ 

ผูที่นําเอาทุกขมาพิจารณาใหเห็นตามเปนจริงแลว    ทุกขทั้งหลายจะไมเขามาเบียดเบียนเขา
ได       เพราะความรูจริงเห็นจริงเสียแตเบื้องตน       ทุกขเลยเปนของธรรมดา       เปนสภาวะธรรม
มีอยูประจําโลก        ทุกคนเกิดขึ้นมาแลวหนีไมพน       ใครจะรองไหเปนทุกขหรือไม         ทกุข
มันก็เปนอยูอยางนั้น         ทางที่จะพนไดมิใชเมื่อทุกขมาถึงเขาแลว       เปนทุกขรองไหคร่ําครวญ       
แตจะตองละตัวเหตุคือ      ความทะยานอยาก       มีอยากใครในกามเปนตนเสีย         ที่เรียกวา   
สมุทัย  คือความทะยานอยากใครในกามเปนตน         ซึ่งมีอยูแลวในใจของพวกเราทุกๆ คน       แต
พวกเราเห็นสมุทัยเปนของหวานไมเขาใจวาเปนของศัสตรายาพิษ       จึงพากันรับประทานเขาไป
ดวยความสนุกสนานเพลิดเพลินมาก      แตเมื่อมันทําติดคอเขาแลว ทุก ๆ คนจะพากันดิ้นดาวระทม
ทุกข         ตางก็ชวยอะไรกันไมได 



เมื่อเหตุและผลของจริงเบื้องตนมีอยูในตัวของเราอยางนี้แลว แตเราไมเอามาพิจารณาใหรู
เห็นตามเปนจริง     เหตแุละผลอันไมมีอยูในตัวของเรา    (คือนิโรธและมรรค)     แตเราจะตอง
เจริญใหเกิดมีขึ้น       เมื่อเราไมเจริญก็เกิดมีไมได        นี่พูดถงึเรื่องภาวนาไมเปน       มันเปนเสีย
อยางนี้        แตเมื่อผูภาวนาเปน มีสัมมาสมาธิเปนหลักฐานมั่นคงแลว       ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขา
มาในรัศมีของจิต         กจ็ะกลายเปนอุบายใหเกิดปญญารูแจงเปนธรรมไปหมด       ดังแสดงมาแลว
ขางตน        เหตุและผลอันไมมีอยูในตัวเรา    (คือนิโรธและมรรค)      เราไมตองไปแสวงหาที่อ่ืน
มาเจริญอีกแลว      แตมันเปนการเจริญมรรค  ( คือความเห็นชอบตามเปนจริง ) อยูแลว      เมื่อ
เจริญเกิดขึ้นแลวความโงความเขลาในความอยากทั้งหลายมันก็หมดไปเอง 

ฉะนั้น   จะขอบอกใหทราบอีกทีวา        เมื่อจะฟงเทศนเอาอุบายภาวนาหาความสงบจนให
เกิดสัมมาสมาธิกันจริง  ๆ  แลว         ขออยาไดไปตื่นเตนสงสายไปหาเรื่องอุบายนั่นนี่       หรือวิธี
นั้นวิธีนี้ใหมันยุงไปมากเลย      ไมเปนผลดอก        การภาวนาเปนเรื่องตัดภาระใหนอยลงทุก  ๆ  
วิถีทางจนไมเหลือ       แมแตอารมณที่เรายกขึ้นพิจารณาอยูนั้นก็จะตองเปลี่ยนสภาพไป      เปน
อารมณของภาวนาโดยเฉพาะ    มิใชอารมณอุบายยกขึ้นมาพิจารณาอยางเบื้องตน แตมันเปนของ
จริงเกิดจากภาวนาโดยเฉพาะ        ซึง่ผูภาวนาเทานั้นจะรูไดดวยตนเอง 

การทําภาวนามี  ๒  วิธีดวยกัน       ไดเคยอธิบายใหฟงมาแลวหลายครั้งวา 

วิธีที่  ๑      เราปลอยวางอารมณทั้งหมด      ไมใหมีอะไรเหลืออยูที่ใจ      พรอมๆ กับอัดลม
หายใจเขาไปแลวปลอยวางลมหายใจออกมา    แลวต้ังสติกําหนดเอาแตผูรูจะไปตั้งอยูตรงไหน
แลวแตความถนัดของตน          แบบนี้ทําไดงายสบายแตไมมีหลัก หนักแนนไดชั่วขณะหนึ่งแลวก็
สงสายไปตามอารมณที่ตนชอบเสีย 

วิธีที่ ๒  ใหหยิบเอาอารมณอันใดก็ได    ซึ่งเปนอารมณที่มันเคยทําความกระเทือนใจใหเรา
เกิดความสลดสังเวช จิตของเราเคยไปจดจออยูเฉพาะในเรื่องนั้นมาแลว       เชนเราเคยพิจารณาเห็น
โทษทุกขในความ   เกิด-แก-เจ็บ-ตาย  เปนตน       เรายกเอาเรื่องนั้นขึ้นมาพิจารณาคนควาทบทวน
กลับไปกลับมาไมใหจิตแลบออกไปจากเรื่องนั้น       จนเขาไปรูเรื่องความเปนอยู      เปนมาและ
เปนไป    ของเรื่องนั้นละเอียดถี่ถวน แลวจะเกิดมีอาการ  ๓  อยาง      อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา  ณ  ที่
นั้นอยางแปลกประหลาด คือ ความชัดเจนแจมแจง        อันมิใชเกิดแตความนึกคิดคาดคะเน        



และไดสดับศึกษามาจากคนอื่น        แตมันเปนความรูที่ชัดเจนอันประกอบดวยปติปราโมทย ที่เกิด
เองเปนเอง   อันใครๆ จะแตงเอาไมได ๑ 

มิฉะนั้น     จิตก็จะหดตัวเขาไปนิ่งสงบเฉยอยู        โดยไมคิดอะไรแมแตความคิดที่คิดคนอยู
นั้นก็พักหมด ๑ 

บางทีสงบนิ่งเขาไปอยูในที่แหงหนึ่งเฉพาะจิตอยางเดียว     บางทีก็รูอยูเฉพาะตัว แตความรู
อันนั้น     มใิชรูอยางที่เราจะพูดกันถูก     หรือบางทีก็ไมรูตัวเสียเลย        คลายๆ กับหลับที่เรียกวา   
จิตเขาภวังค    อาการเหลานั้นใครๆ จะทําเอาไมได        แตเมื่อภาวนาถูกตองดังแสดงมาแลว        
มันก็จะเกิดขึ้นมาเอง ๑ 

อาการทั้งสามอยางนี้มิใชจะเกิดเหมือนกันหมดทุกๆ คน       และทุกๆ อาการก็หาไม     บาง
คนก็เปนและเปนครบ      บางคนก็เปนอยางสองอยาง     เรื่องของการภาวนานี้พิสดารมาก      หาก
จะนํามาพรรณนาไว ณ ทีน่ี้         จะเปนหนังสือเลมเขื่องเลมหนึ่ง        ทีแ่ยมใหเห็นเพียงเล็กนอยก็
เพื่อแนะใหทราบวา      ผูภาวนาเปนแลวจะเปนไปอยางนั้น 

แบบที่   ๒   ที่ใหหยิบเอาความเกิด-แก-เจ็บ-ตายขึ้นมาพิจารณานี้           เปนการหัดสมถะ
และวิปสสนาไปในตัว       ถาผูที่มีนิสัยวาสนาแลวเปนไปไดรวดเร็ว       ถานิสัยพอประมาณปาน
กลาง บางทีก็จะหนักไปในทางสมถะ      จิตเขาหาความสงบมีอาการสองอยางดังแสดงมาแลว      
ถึงอยางไรการพิจารณาอยางนี้ยอมมีคุณานิสงสมาก        เพราะพิจารณาใหเห็นสภาวะเปนจริง      
ถึงไมไดปญญาขั้นละเอียด       แตก็ยงัรูเทาเขาใจตามความเปนจริงแลวคอย ๆ   ถอนวางอุปทานลง
ไดโดยลําดับ 

การยกเอาความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย     ขึ้นมาพิจารณานั้น      เปนอุบายของการภาวนาโดยแท    
อยาไดสงสัยวาเราไมไดภาวนา อุบายภาวนา คือการที่หยิบยกเอากัมมัฏฐานบทใดบทหนึ่งขึ้นมา
พิจารณา      เมื่อจิตแนวแนลงสูอารมณอันเดียวจนเขาเปนภวังค เรียกวาจิตเขาถึงภาวนาแลว      
ฉะนั้นการที่เรายกเอาความ เกิด-แกเจ็บ-ตาย ขึ้นมาพิจารณา       จิตของเราจดจออยูในเรื่องนั้นอยู
อยางเดียวเรียกวาเรากําลังเจริญภาวนาอยูแลว       ขอใหยินดีพอใจในจิตของตนที่เปนอยูนั้นเถิด      
จิตก็จะไดแนวแนและเกิดปติปราโมทยจนละเอียดลงไปโดยลาํดับ      ผูไมเขาใจเรื่องภาวนามักจะ
สงสัยไปตางๆ นานา         แลวก็ปรุงแตงไปวา         ภาวนาจะตองเปนอยางนั้น        เห็นอยางนี้แลว
จัดระดับชั้นภูมิของตน ๆ  ไวกอนภาวนา       เมือ่จิตไมเปนไปตามสังขาร     ก็เลยฟุงซานเกิดความ



รําคาญ      สังขารเปนผูลวงจะไปแตงภาวนาไมได    โดยเฉพาะแลว  สังขารเปนอุปสรรคแกการ
ภาวนาอยางยิ่ง   ฉะนั้นเมื่อยังละสังขารไมไดตราบใดแลว   ไมมีหวังจะไดประสบรสชาติของการ
ภาวนาเลย      ที่สุดฟงเทศนหรือยกอุบายใดขึ้นมาพิจารณาก็ไมเปนผล          มีแตความลังเลใจ          
ธรรมทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธก็จะไมมีคุณคาแกเขา     แมเทาที่เขาไดสายตาไปมองดู
รูปที่สวย ๆ  ขณะแวบเดียว 

ผูที่ทานชางคิดคนหาขอเท็จจริงทั้งหลาย        ทานไมใชสัญญาออกหนา      แตทานใช
เหตุผล        และปรากฏการณเฉพาะหนาเขาคนควาพิจารณา      จึงไดผลสมประสงค        ธรรม
หรือวิธีเจริญกัมมัฏฐานมิใชเปนของมีโครงการอะไร         ขอแตใหหยิบยกเอาเหตุผลหรือสิ่ง
ปรากฏการณนั้น ๆ มาพิจารณาใหเขาถึงหลักของจริงก็เปนอันใชได          ที่มพิีธีรีตรองและ
โครงการมาก ๆ นั้น        ลวนแลวแตวาตามความจริงของทาน          ที่ทานไดทําสําเร็จมาแลว
ทั้งนั้น           ฉะนั้นยิ่งนานและมีผูคนพบของจริงมากเขาเทาไร          วิธีและโครงการหรือตําราก็
ยิ่งมากขึ้นจนผูศึกษาภายหลังทําตามไมถูก         ก็เลยชักใหสงสัย         บางคนพาลหาวาตําราไมได
เรื่องอยางนี้ก็มี           ถาหากทําตามดังแสดงมาแลว        คือยกเอาของจริง        เชนเกิด-แก-เจ็บ-
ตาย      ขึ้นมาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง       จนเกิดเปนภาวนาสมาธิขึ้นมาแลว     โครงการ
หรือวิธีทั้งหลายแหลจะมากสักเทาไร         ก็เปนเพียงกระจกเงาเทานั้น        หาใชตัวจริงไม      ดวย
เหตุนี้สาวกของพระพุทธองคจึงไดสําเร็จมรรคผลดวยอุบายแปลกๆ ไมเหมือนกัน           ขนาดแสง
ไฟในดวงเทียนจะมีธรรมอะไร        ใครๆ เขาก็ใชกันอยูทั่วบานทั่วเมือง           ก็ไมเห็นจะวิเศษ
วิโสไดสําเร็จมรรคผลอะไร 

แตภิกษุณีชื่อ  ปฏาจารา  จุดเทียนบูชาในวิหาร          แลวเพงดูแสงเทียน        ยึดเอาอาการ
แสงเทียนพลุงขึ้นดวยกําลังแรงไฟ        แลวยอยยบั ๆ ลงมาดวยความออนกําลังของมันเองอยูอยาง
นั้น        เปนอารมณ       นอมเขามาเทียบกับอายุขัยและวัยในอัตภาพของตน          จนเห็นเปน
อนิจจัง   ทุกขัง อนัตตา   ในสังขารทั้งหลาย          ที่สุดจนสําเร็จเปนพระอรหันตเพราะไฟนั้น      นี้
เปนตัวอยาง       ทานยกเอาแสงเทียนขึ้นมาพิจารณา        เห็นเปนของไมเที่ยงตามลักษณะที่มันพลุง
ขึ้นแลวยอยยับ ๆ หดตัวลงตามเปนจริง          แลวหมดความลังเลสงสัยในธรรมทั้งปวง         ธรรม
อ่ืนๆ ไมตองไปตามพิจารณา         แตมันมาปรากฏชัดในที่แหงเดียวแลว 

บัณฑิตสามเณรลูกศิษยของทานพระสารีบุตร       ทานเห็นเขาไขน้ําใสนามันไหลไปตาม
เหมือง          ทานนํามาพิจารณาวา       น้ําเปนของไมมีจิตใจ        แตก็ไหลไปตามคลองไดตาม



ประสงค      จิตของเราเมื่อทรมานใหอยูในอํานาจก็จะทําได        เห็นเขาถากไม    ดัดลกูศร      เขา
หลิ่วตาขางเดียวดูที่คดที่ตรง        ทานก็นํามาพิจารณาวา          ผูฝกจิตถาทําจิตใหมีอารมณหลาย
อยางก็จะสงบไมได        และไมเห็นสภาพของจิตตามเปนจริง          ถาทําจิตใหดิ่งแนวแนอยูใน
อารมณอันเดียวกันแลว       จิตก็มีกําลงัเบงรัศมีแหงความสวางออกมาเต็มที่          มองสภาพของจิต
ตามเปนจริงได      วาอะไรเปนจิต     อะไรเปนกิเลส     อะไรเปนของควรละ           ผลที่สุดทานก็
ไดสําเร็จเปนพระอรหันต         เพราะอุบายอันนั้น           นี่แหละความละเอียดและเปนธรรม
มิใชอยูที่อุบาย        แตอยูที่จิตอบรมถูกจนจิตเปนภาวนาสัมมาสมาธิแลว       อุบายทั้งหลายที่หยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไมวาหยาบและละเอียด          ก็จะไดปญญามีคุณคาใหสําเร็จมรรคผลเปน
ที่สุดเชนเดียวกัน 

ฉะนั้น   ทุกๆ คนเมื่อเราหยิบยกเอาอุบายอันใดขึ้นมาพิจารณา        เห็นชดัเจนแจมแจงแลว        
แมแตครั้งเดียวก็ตาม          ขออยาไดทอดทิ้ง           ใหนําเอาอุบายนั้นแหละมาพิจารณาอีก       จิต
จะเปนอยางที่เคยเปนมาแลวหรือไมก็ตามขอไดทําเรื่อยไปจนใหชํานาญ 

ขอที่ควรระวังก็คืออยาใหเกิดความโลภในอุบายภาวนา       เมื่อภาวนาไมเปนก็ยิ่งโลภใหญ         
อยากไดแตอุบาย        เหน็วาอันนี้ไมดี        อันอืน่จะดีกวา         แลวก็สายหาหยิบเอาโนนบางนี่
บางมาพิจารณา         เจริญสมถะเห็นวาเปนของทึบ       เปนคนโงบางเจริญวิปสสนาสําเร็จอะไรตอ
อะไร    ผลที่สุดเอาอะไรเปนแกนสารไมได ความโลภและความเปนคนรูมากเปนภัยแกการภาวนา
อยางยิ่ง        ไดเคยอธิบายใหฟงมามากแลววา           อยาเปนคนมักมากในอุบายภาวนา          เมื่อ
อุบายใดไดแลวขอใหเจริญอยูในอุบายนั้นเรื่อย ๆ ไป        อุบายใดเปนเหตุใหเราชอบคิดและสนใจ       
ซึ่งเปนของมีอยูในตัวของเรานี้          อันนั้นแหละเปนของควรเจริญ        เชนความแก เจ็บ ตาย   
และทุกขทั้งหลายที่เราไดประสบอยูเสมอ ๆ         ที่จรงิเรื่องเหลานี้เปนอุบายภาวนาที่ดีที่สุด          
และเราทุกคนเคยไดกําหนดพิจารณามาแลว          โดยตัวของทานไมรูวาเราเจริญภาวนาอยูแลว        
เพราะเปนของงาย         ประสบอยูกับตัวเอง         ก็เลยเห็นเปนของไมสําคัญอะไร           ไมดําเนิน
ติดตอ ทิ้งเสีย          แลวไปแสวงหาอุบายอันหาสาระมิไดอันอื่นโนน          ผลที่สุดก็เหลว          
ของงายๆ มอียูภายในกาย ในใจ        เปนของมีคุณคามาก 

นโม,  พุทธัง,  อรหัง      เปนบทเรียนเบื้องตนของการจะบําเพ็ญคุณงามความดีในพุทธ
ศาสนาทั้งผอง          เพราะเปนเบื้องตนและเห็นเปนของงาย          จึงไดกลายเปนขี้ปากของ



พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสีย        สวดไปเถิดกี่จบ ๆ ก็หาไดรูไมวา          เรากลาวอะไรวาอะไร           
เพื่อประโยชนและสําคัญอยางไรฯ 

ฉะนั้น    โบราณาจารยทานจึงมีวิธีสอนกัมมัฏฐานหลายอยาง         เชนสอนใหพิจารณา    
ปญจกัมมัฏฐาน   วา    เกสา,    โลมา,    นขา,     ทันตา,    ตโจ     เมื่อวาเสียจนชินคลองปากคลอง
ใจแตยังไมเกิดความสนใจ        ทานจึงใหพิจารณาทวนถอยหลังอีกวา  ตโจ,   ทันตา,   นขา,   โลมา,   
เกสา      ถายังไมไดผลจิตยังไมจดจออยูเฉพาะ ทานใหวาแยกคือวา   เกสา,  นขา,  ตโจ  ขามกันไป
สลับกันมาอยางนี้ เปนตน           สวนพิจารณาอานาปานสติ       ก็ทํานองเดียวกันนี้ 

สรุปความแลววา      ทําอยางไรจิตใจจะจดจออยูเฉพาะในอุบายนั้นๆ เทานั้น   เมื่อสิ่งใดเปน
ของงายเราก็ไมสนใจ      ฉะนั้นทานจึงมีวิธีทําใหยากขึ้นเพื่อจะไดสนใจแลวจิตจะไดแนวแนอยูใน
อารมณอันเดียว           เปนภาวนาสมาธิ         นี่เปนเบื้องตนเมื่อเราทําไปจนชํานาญ   คือ  ชัดเจน
แจมแจงขึ้น       จนเปนเหตุใหจิตหยุดนิ่งเพงพิจารณาอยูเฉพาะในอารมณเดียว        ทีเ่ปนอารมณ
กัมมัฏฐานของตนโดยเฉพาะซึ่งมีปญญาญาณเปนเหมือนกับประทีปตามสอง         ใหพิจารณาอยู
ในที่ทุกสถาน       นี่เปนผลของความชํานาญในการพิจารณาดังกลาวแลว        ถาปญญาญาณดังวา
นั้นไมมีไมเกิดขึ้นในที่นั้น    เปนแตเพงพิจารณาอยูเฉพาะอารมณกัมมัฏฐานของตน คือ มิไดยึดเอา
ความรูและอุบายของใครมาพิจารณา        แตมันเปนความรูความชัดเจนของมันเองอยูอยางนั้นแลว
จิตจะรวมใหญ คือมีการวูบวาบเขาไปแลวต้ังเฉยอยู       ถาหากสติออนอาจลืมตัวเขาภวังคเลย        
ถาสติยังกลาอยูจะเพียงแตนิ่งเฉยโดยปราศจากนิวรณทั้งหมด จะถึงอัปปนาสมาธิไดก็ตอนนี้          
สมาธิตอนนี้มีเรื่องวิจิตรพิศดารเมื่อนํามาอธิบายก็จะมากเกินตองการ       ที่แสดงมานี้เพื่อใหเห็น
ความสําคัญของการยกเอาของอันเดียว ไมโลภในอุบายภาวนา         แตเจริญภาวนาใหชํานาญ
เทานั้น          ความชํานาญเปนของสําคัญมาก         ตามหลักทานเรียกวา  วสี      มี  ๕  อยางดวยกัน
คือ  

 ชํานาญในการยกอุบายอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ไดทันทวงที ๑ 

ชํานาญในการเขาสมาธิ ๑ 

ในการออกจากสมาธิ ๑ 

ในการตั้งอยูของสมาธิ ๑ 



ในการกําหนดรูอารมณของสมาธิ ๑ 

ความชํานาญนี้ถึงแมไมครบทั้ง  ๕  ชํานาญแตอยางใดอยางหนึ่ง       ก็ยังสามารถภาวนา
สมาธิใหมั่นคงอยูได           นี่วาตามวิถีของสมาธิ            ถาจะวาตามวิถีของปญญาแลว       ผูได
ปญญาอันเกิดจากสัมมาสมาธิ พิจารณาเห็นสรรพสังขารทั้งหลายตกลงปลงสูพระไตรลักษณญาณ
แลว          ถึงแมอุบายนั้นๆ จะเกิดโดยวิธีใดกต็ามไมวาหยาบหรือละเอียดภายในหรือภายนอก          
ปญญาดวงนั้นจะตองเอามาตัดสินลงสูพระไตรลักษณะเหมือนกันทั้งหมดไมผิดแปลกกันเลย 

พระไตรลักษณะญาณเปนเหมือนกับ   ยานพาหนะ   ของพระโยคาวจรเจาทั้งหลาย        
อุบายภาวนาสมาธิถึงแมจะมีมากอยางแปลกตางออกไป         ก็เปนไปตามวิถีของอุบายภาวนา
สมาธิเทานั้นแต   ปญญาญาณ   ตองมีพระไตรลักษณญาณ      เปนหลักยนืโรง            เปนเครื่อง
ตัดสิน 

อนึ่ง     ขอแนะไว ณ ที่นี้ดวยวา     ภาวนาสมาธินี้     ถาเราฝกหัดเพื่อใชประโยชนสวนอื่น     
หรือเพื่อเพียงปาฏิหาริยอํานาจศักดิ์สิทธิ์อยางเดียวแลว       พึงหัดใหชํานาญใน    วสี  ๕  ดังแสดง
มาแลว     จึงจะสําเร็จ        แตไมเขาถึงปญญาดังกลาวแลว          เพราะ ปญญาญาณเปนโลกุตรทาง
ใหพนจากทุกข     ฉะนั้น  อุบายภาวนาสมาธิจึงไมจําเปนใหเกิดอยูเฉพาะในขอบเขตจํากัดอยาง
เดียว จะเกิดโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม        ถามีพระไตรลักษณญาณเปนเครื่องตัดสินอยูตลอดเวลาแลว      
เปนอันใชได      อุบายภาวนาสมาธิที่เกิดในวิถีตางๆ กัน        เชนเกิดจากตาเห็นรูป        หูฟงเสียง
เปนตนก็ดีหรือจิตที่เปนภาวนาสมาธิแปลกๆ ตางๆ หยาบละเอียดไมเหมือนกันก็ดี          แทนที่จะ
เปนเครื่องบั่นทอนอุบาย     ภาวนาสมาธิ      หรือปญญาใหเสื่อมทรามลง              แตกลับใหเปนผู
ฉลาดในอุบาย           และรูรสชาติของวิถีภาวนาสมาธิ             ตลอดถึงเปนการชํานาญอาจหาญใน
การใชพระไตรลักษณญาณเปนเครื่องตัดสินอีกดวย 

นักปฏิบัติทีป่ฏิบัติมานานๆ แลว           ภายหลังกลับเสื่อมเสีย           ก็เพราะเหตุไมชํานาญ
ในวสี ๕            และไมเขาใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอุบายภาวนาสมาธิ หรือบางทีก็ไปหลง
ในฤทธิ ์        ในปฏิหารยิ ความศักดิ์สิทธิ์จนเลยเถิด            เขาสมาธิดังเดิมไมได           ถึงแมผูมี
ปญญาญาณใชพระไตรลกัษณเปนเครื่องตัดสินในทุกกรณีก็ตาม   แตเมื่อจิตเปลี่ยนสภาพ   คือมี
อาการไมคงที่เชนเคย         ก็ยังเกิดสงสัย เขาใจวาจิตของตนเสื่อมเสียแลว 



ฉะนั้น   จึงขอสรุปความยอเพ่ือจํางายอีกทีวา        การฟงเทศนในแนวภาวนาที่จะใหเขาใจดี
ตองภาวนาเปนเสียกอน    ถามิฉะนั้นจะไมหยุดสงสัย  อุบายภาวนา     อะไรก็ได      ขอใหตั้งใจจด
จอคิดคนหาเหตุผลของจริงในสิ่งที่ไดประสบ      แลวนอมเขามาพิจารณาใหเห็นชัดแจงภายในตัว
ของตนจนเปนสัจธรรม        อุบายทั้งหลายขออยาไดสงไปภายนอก        จงหาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในตัว
ของเราเชน       ความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย เปนตน        ถึงอุบายภายนอกจะเกิดขึ้น       ก็ใหนอมเขามา
ในตัว 

การหัดภาวนามีวิธี  ๒  อยางๆ   หนึ่งปลอยวางเอาเฉยๆ  ไมใหจิตไปเกาะเกี่ยวอะไรทั้งหมด      
ทําใหจิตวางเปลาเฉยๆ       วิธีนี้ทําไดงายแตไดชั่วขณะหนึ่งแลวจิตก็จะสายไปตามอารมณที่ชอบใจ
เรียกวา   สมถะ   โดยเฉพาะ 

อีกวิธีหนึ่งตองหยิบยกเอาอารมณสิ่งที่เราชอบ         มาคิดคนเปนตนวา       ทุกขซึ่งเราได
เคยประสบมาแลว         มาคิดคนจนจิตจดจออยูเฉพาะในเรื่องเดียวนั้น      นี่เปนการทํา   สมถะ
วิปสสนา ไปพรอมกันในตัว         วิธีนี้จิตจะหยาบหรือละเอียดก็มีหลักหนักแนนอยูไดนาน           
ขอสําคัญขอใหเขาใจวา การที่เราหยิบเอาทุกขเปนตน ขึ้นมาพิจารณาอยูนั้น         มันเปนภาวนา
และเปนธรรม         แลวพอใจเลื่อมใสในการที่เราทําถูกตองนั้น       อยาไดสงสัย        สายหาอุบาย
โนนนี่อ่ืนอีก 

ขอสําคัญประการสุดทาย        ใครจะหัดภาวนาทําสมาธิแบบไหน        ไดอุบายอยางไรก็
ตาม          ขอไดทําใหชํานาญ             ถาหัดใหชํานาญแลวจะใชในทางอํานาจปฏิหาริยศักดิ์สิทธิ์
อยางไร          ก็ยอมไดสมประสงค         แตเปนไปในทางโลก ถาเปนไปในทางธรรมแลวอุบาย
ภาวนาสมาธินั้น         จะเปนอยางนั้นยืนตัวหรือไมก็ตาม         แตจะตองมีปญญาญาณใชพระไตร
ลักษณตัดสินอยูเสมอ          อุบายใดจะเกิดขึ้นโดยวิธีใด           ภายนอกภายใน          หยาบละเอียด
ไมวา อุบายนั้นจะตองลงมาตัดสินดวยพระไตรลักษณญาณเสมอ       เมื่อเปนเชนนั้นขออยาได
สงสัยวา ทําไมหนอจิตของเราไมยึดอุบายเกา              คงที่ละเอียดตามเดิม            เรื่องนี้มันมี
เหตุผลมากอยางดังที่อธิบายมาโดยยอแลวจะเห็นได       เพราะอารมณ     การสํารวม     ความกลา
หาญ   การตัง้สติ เปนตน          ในเบื้องตนกอนที่เราจะทําภาวนาเขาสมาธิ   ถึงอยางไร ๆ มื่อมีพระ
ไตรลักษณญาณเปนพนักงานควบคุมตัดสินอยูแลว         ขออยาไดสงสัย 



อธิบายมาวันนี้          พูดถึงสมาธิภาวนาโดยเฉพาะ            แตก็เหน็วายืดยาวพอควร          
หากพากันภาวนาเปนไปแลว          ก็จะพอจับเคาความได          และดําเนินตามโดยไมผิดพลาด         
แลวสามารถจะรักษาสมาธิภาวนาของตนไวใหมั่นคงตอไป 

แสดงมาดวยประการ      ฉะนี้ ฯ 

๑๘. พระ 

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนเชา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

  อาทิ   สีลํ   ปติฏฐา จ  กลฺยา  น ฺ จ  มาตุกํ 

ปมุกฺขํ   สพฺพธมฺมาน ํ  ตสฺมา  สีล ํ วโิสธเย ฯ 

วันนี้เปนวันพระแรม  ๘  ค่ํา   เดือน  ๑๐   ยังอีกไมกี่วันก็จะออกพรรษาแลวเราทั้งหลายจง
พากันมาทําตัวของเราใหเปนพระกันเสียแตบัดนี้    เพราะวันพระนั้นเจ็ดวันจะเวียนมาบรรจบที
หนึ่งอยูอยางนี้ตลอดไป        ๗ วันเวียนมาเปนพระเสียวันหนึ่ง แตตัวของเราไมเปนพระไดเหมือน
วันสักที      ปแลวปเลา     พรรษาแลวพรรษาเลา     เราเปนอะไรอยางไรก็เปนอยูเชนเดิม          
ฆราวาสพระ       แปลวาผูประเสริฐถาทําตนใหเปนผูประเสริฐไดแลว       ก็เรียกวาพระเทานั้น
แหละ        พระทานจัดไวหลายชั้น     เปนชั้น ๆ ดวยอํานาจการละกิเลสของตน เชนพระโสดา พระ
สกทาคา พระอนาคา พระอรหันต        สามจําพวกเบื้องตนยอมเปนสาธารณะทั่วไปแกฆราวาสดวย 

คราวนี้พวกเราไมถึงกับเปนพระอริยอยางทาน    แตก็ยังสามารถเปนพระชัน้รองลงมา   คือ   
มีศีล ๕   ศีล ๘   ใหบริสทุธิ์ได         และเปนหนาที่ของพวกเราทุก ๆ คนที่ไดชื่อวาเปนพุทธบริษัท  
ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคโดยเฉพาะอีกดวย     การเปนพระอยางที่วานี้       ผูที่ไม
เขาใจและไมเคยเปนพระกันมากอน     ดูเหมือนจะเปนการลําบากยากนัก        คําวา    พระ   คลาย 
ๆ กับวาใครเปนเขาแลวจะตองเปลี่ยนรูปรางหนาตา เครื่องใชไมสอย      ตลอดถึงที่อยูอาศัย       
และอาหารการบริโภคไปหมดเสียทุกอยาง พอนึกวาดภาพไปเชนนั้นก็เลยนึกกลัวพระไมอยากเปน



พระไปเสียกอน        แลวก็ไมยอมเปนพระจริง  ๆ  พระเลยถูกทอดทิ้งไวที่วัดถาเปนแบบนี้พระที่
นุงเหลืองหมเหลืองเปนหมูกันอยูที่วัด     ก็คงอยูไมไดแน    แตผูที่เคยเปนพระมาแลวไมเห็นเปน
การยากลําบาก        และเปนพระโดยไมรูตัว 

การรักษาศีล    มิใชเปนของยากลําบากและเปนการหนักอกหนักใจอะไรทั้งไมนาเกลียด
และขายขี้หนาอีกดวย      เพราะการรักษาศีลก็คือ       การงดเวนจากการทําความชั่วนั่นเอง      งด
เวนจากการทําความชั่วมากเทาไร      ก็เรียกวาไดรักษาศีลมากเทานั้น      คนที่ไมงดเวนจากการทํา
ความชั่วนั้นเสียอีก      เปนผูที่นาตําหนิและอับอายมาก ถึงคนอื่นเขาไมวาอะไร        ตัวของเราเองก็
ตําหนิและรอนใจเราเองอยูเสมอ         เพราะเห็นความชั่วของตนเองอยูแลว     ขนาดที่พวกเรา ๆ ที่
พากันมารวม ณ ที่นี้    มีฐานะความรูขนาดนี้แลว        ยิ่งไมเห็นเปนการยากลําบากอะไรเลย        
เพียงฝนเปนพระครั้งหนึ่งหรือเปนพระตลอดชีวิตก็ยังพอจะเปนได        ผูที่เขามีอาชีพบังคับบางคน          
เชนชาวประมงนั่นซิ      ลําบากสักหนอย      เมื่อไมทําก็ไมมีอันจะกิน      แตถึงขนาดนั้น หากเขา
เห็นโทษในการไมมีศีล        เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการรักษาศีลแลว      เขาก็สามารถทําได         
เรื่องเชนนี้เคยมีตัวอยางมามากตอมากแลว 

อาชีพของคนเกิดขึ้นมาในโลกนี ้ มิใชยมบาลจะจํากัดใหพวกประมงทําแตบาปอยางเดียว          
ยมบาลก็เปนผูยุงเพราะสอบสวนพวกนี้อยูแลว          ขออยางเดียวแตใหเห็นโทษของการไมมีศีล      
แลวงดเวนจากโทษนั้น ๆ ก็เปนพระไดเทานั้นแหละ      การไมลวงละเมิดศีลในขอนั้น ๆ เพราะไม
จําเปน      เชนเรามีอันอยูอันกินมีผูเลี้ยงดูสุขสมบูรณ        ไมตองไปหาฆาสัตวลักทรัพยเขามาเลี้ยง
ชีพ      แตเราไมตั้งเจตนางดเวนในศีลขอนั้น ๆ  ก็ไมจัดวารักษาศีล     เพราะศีลเกิดจากการงดเวน    
ฉะนั้นผูที่ทําปานาติบาตมากอยูแลว      เมื่องดเวนไดมารักษาศีลจึงไดชื่อวา “ รักษาศีลบนกองบาป 
” เปนของมหัศจรรยมาก     สวนผูไมละเมิดศีลเพราะไมจําเปนดังกลาวแลว     แตไมตั้งใจรักษาศีล
เพราะความสุข        เปนสิ่งที่นาเสียดาย      ไดชื่อวาเขา “ เสวยสุขในกองคูถ ” แตถาเขามีปญญา      
รูตัววา      เขาไดรับความสุขเชนนั้นเพราะกุศลหนหลังสงผลให และเปนโอกาสอันดีที่เขาจะได
บําเพ็ญความดี        มีการรักษาศีลเปนตน        แลวต้ังใจงดเวนจากบาปนั้น ๆ      แมศีลถึงเขาไม
จําเปนตองระวังเพราะเขาไมมีโอกาสจะไดทําเชนนั้นก็ตาม       แตเขามาภูมิใจเพราะบุญของเขา
อํานวยให        แลวต้ังใจงดเวนใหบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปไดชื่อวา “ เขาสรางบุญกุศลบนกองเงินกอง
ทอง ” เปนของหาไดยากแท 



ศีลเปนของรักษาไดงาย        ถาผูเห็นโทษในการทําบาปจริง ๆ       และเมื่องดเวนจากโทษ 
๕   โทษ ๘   ประการดังพระพุทธองคทรงบัญญัติไว          ตัวของเขาก็เปนพระขึ้นมาทันที         ถงึ
มิใชพระอริยเจาผูไกลจากกิเลสอยางทาน          แตเราก็เปนพระไกลจากกิเลส   ๕  ขอ   ๘  ขอ          
ก็ยังนับวาดีเลิศอยูแลว 

โทษ  ๕  ประการ      ขอ ๑ การฆาสตัว       งดเวนการฆาสัตวพวกเราก็ไดเห็นไมเปนการ
ยากเย็นอะไร        ปกตพิวกเราก็มิไดฆาอยูแลว       ขอแตใหตั้งเจตนางดเวนวาเวลานี้เราเปนพระ        
รักษาศีลใหตั้งเจตนางดเวนจริง ๆ   ถึงแมริ้นยุงก็อยาไดฆามันคนเรามักเอาเปรียบเขาเสมอวา         
มันมากัดกินเรานี้จึงตบมัน        ถามันไมมากัดกินเรา ๆ ก็ไมตบหรอก 

ศีล     คือเจตนางดเวนดังกลาวแลว         เมื่อมันไมมากัดเรา ๆ ก็จะไมตั้งเจตนางดเวน      
แลวเราจะมีศีลไดอยางไร      มนัมากัดเรานั่นแหละเหมือนประหนึ่งมันมาบอกใหเรารักษาศีล       
ริ้นยุงตัวเล็ก ๆ นิดเดียวมันมากัดกินเพียงเลือดไมพอหยดตั้งขอหามันเสียใหญโต      โกรธแคนตบตี
มันจนแหลกละเอียด       ถึงขนาดนั้นก็ดูเหมือนจะไมสาสมแกความโกรธเสียเลย        หาโทษมันวา
นําเชื้อมาลาเรียมาใหคนพิษรายยิ่งกวาเสือ        ตัง้ขอหามันทั้งบานทั้งเมือง         มิหนาํตั้งกรมกอง
ปราบมันโดยไมมีขอแมแตนิดเดียว      มันไมมีประตูสูแมแตจะขอรองความเห็นใจ     สัตวทั้งหลาย
ตั้งแตมนุษยตลอดถึงริ้นยุงเปนที่สุด      มชีีวิตอยูไดดวยอาหาร      เลือดเปนโอชาของยุงและปลิง
อยางยิ่ง         ไมแพมนุษยติดฝนและเฮโรอีน      ถึงแมคนเราจะไลและปดเปาสักเทาไร หากมันยัง
ไมตายพอจะบุกเขามาดูดเลือดกินได      มนัก็จะตองแสดงความพยายามจนสุดกําลังของมัน    ถามา
คิดถึงคนเราพยายามหากินเขาจนกระทั่งตั้งเปนโครงการ        เปนกองเปนกรมหาเลือดเนื้อเขามา
กินอยางเปดเผย โดยที่เขาเหลานั้นมิไดทําความผิดอะไรใหแกมนุษยเลย      หากมนุษยเราพากันมา
เปนพระเสียสักวันหนึ่งสัตวเหลานั้นเขาก็จะไดรับความสุขมิใชนอย ผูตั้งใจจะเปนพระในสมัยซึ่ง
คนสวนมากเขาไมยอมเปนพระดวยแลว     สะดวกที่สุดถึงแมจะยอมเปนพระอยูตลอดชีวิต    หาก
จําเปนจะรับประทานเลือดเนื้อเขา    ก็ยังรับประทานไดอยางจิตใจเปนพระคือ ไมมีโลภ โกรธ หลง 
ติดรสของอาหาร         รับประทานโดยมีโยนิโสมนสิการอยูภายในใจ 

ขอ ๒ การลกัขโมย       ยิ่งเปนของงดเวนไดงายมาก      เพราะกฎหมายบานเมืองและเจา
พนักงานเขาตั้งไวชวยเหลืออยูพรอมแลว   หากฝาฝนเขาก็จะตองไดรับโทษทันตา         และถาใคร
ฝาฝนลวงละเมิดศีลขอนี้แลว       นับวาเปนมนุษยที่เลวรายมาก ๆ 



  ขอ ๓ กาม        เปนสัญชาติญาณของมนุษยและสัตวทั่วไป       แตกระนั้นมนุษยผูมีใจสูง
กวาสัตวเหลาอื่นก็ยังรูจักประพฤติอยูในขอบเขต และใหสทิธิแกกันและกัน หากมนุษยคนใด
ประพฤติลวงเกินสิทธิของกันและกัน      ดวยความหนามืด     หนาดาน ไมรูจักกาละ   ไมรูจัก
ประมาณ    จึงเปนที่นาอับอายขายหนายิ่งนัก       ผูเปนพระจึงไมจําเปนเสียเลยในขอนี้ 

ขอ ๔ วาจาเท็จ      วาจาเปนของระวังยากสักหนอย      เพราะเปนงานเบา      นึกไดหรือบาง
ทีไมทันรูตัวเสียดวยซ้ํา     พูดออกไปแลว      การพูดนั้นถาพูดดีก็มีประโยชนทั้งแกตนและแกคน
อ่ืน       ถาพูดไมดีกลับใหรายแกตัวเองเหมือนดาบสองคม       พูดเท็จหลอกลวง-เสียดสี-กระแทก
แดกดัน-คําหยาบคายตาง ๆ ตลอดถึงการสับสอยุยงเปนตน เหลานี้เปนของไมดี         ถาผูเปนพระ
เห็นโทษแลวก็เปนของไมยาก       เพราะความเห็นโทษแลวต้ังจิตไวดี       ปรารถนาแตในทางที่
ชอบ      ถึงแมวาจาจะพลั้งเผลอไปบางบางคราว        แตก็มิไดเปนโทษและใหเกิดพิษแกผูฟง 

ขอ ๕ สรุา     เปนของรักษางายกวาทุก ๆ ขอ      เพราะสุราเปนของนอกกายและไมจําเปน
แกชีวิตของคนเราเสียดวย      และสุราก็เปนของมีภาษีจํากัดตองแลกเปลี่ยนซื้อรับประทาน      เปน
พระไมจําเปนจะตองระวังอะไร 

ผูงดเวนจากโทษ ๕ ประการ     ไดชื่อวาเปนพระชั้นต่ํา     แตก็ยังสูงกวามนุษยธรรมดา        
ถาใครตองการอยากจะเลื่อนฐานะเปนพระสูงขึ้นไปอีกก็ยังทําไดคือใหมีศีล ๘ ศีล ๘        มูลเดิมก็
ศีล ๕ นั่นเอง     เปนแตขอ ๓ ใหถือเครงขึ้นไปอีกไมสักแตหามไมใหลวงละเมิดในหญิงหรือชายที่
มีสิทธิคุมครองเทานั้น    แมสามีภรรยาของตนเองก็หามโดยเด็ดขาด       เพราะเปนขาศึกแก
พรหมจรรย ทําจิตใจใหเศราหมอง      อีก ๓ ขอตอไปเปนการสํารวมอินทรียเพื่อมิใหจิตกังวล
เพลิดเพลินมัวเมา       หลงในอารมณตาง ๆ 

ทุกสิ่งทุกอยางจะดีจะงามไดตองอาศัยการดัด    การหัด    การทรมานแมแตไมของไมมี
วิญญาณก็ตองทําเชนนั้น      คนเราจะเปนพระไดก็ตองดัดตองหัดฝนธรรมดาใหเปลี่ยนสภาพมา
เปนพระดวยการรักษาศีล     ศลีเทานั้นเปนเครื่องวัดของผูกระทําความดีทั้งหลาย ศีลจึงเปนกาวแรก
ของผูจะทําดีตอไป       พระพุทธองคจึงตรัสวา 

อาทิสล ํ ศีลเปนเบื้องตนของความดีทั้งปวง 

กลฺยา นฺจ มาตุก ํ ศีลเปนแมของกัลยาณธรรมทั้งปวง 

ปมุกฺขํ สพฺพธมฺมาน ํ ศีลเปนประมุขของธรรมทั้งปวง 



ตสฺมา   สลีํ  วิโสธเย ฉะนั้น จงพากันชําระศีลของตนใหบริสุทธิ์หมดจดเถิด ดังนี้  

จงพากันตรวจดูความดีทั่ว ๆ ไปเถิดวา       ความดีทั้งหลายไมวาตัวของเราและคนอื่นก็ตาม      
มันดีกันอยูที่ไหนแน      มีอะไรเปนเครื่องวัด       นอกจากศีลแลวไมเห็นมีอะไรเปนเครื่องวัดเลย      
คําที่กลาวกันวาคนนั้นดี      คนนี้ด ี     เมื่อไปตรวจดูความดีที่แทจริง        ลวนแตมีคุณของพระคือ  
ศีล  เปนเครื่องวัดทั้งนั้น       ผูมีเกียรติมีอํานาจวาสนา       มีฐานะร่ํารวยดวยโภคสมบัติ        เมื่อไม
มีคุณของพระคือ  ศีล  คุมครองแลว         สามารถทําความชั่วไดทั้งนั้น    เกียรติ   เปนตน         
เหลานั้นไมสามารถปองกันความชั่วของเขาไดเลย         คนอื่นเขากลัวไมกลาตอสู       ในเมื่อถูกกด
ขี่ขมเหงหรือถูกเบียดเบียนดวยประการตาง ๆ มิใชเขากลัวความดี       แตเขากลัวความโหดรายของ
คนนั้นตางหาก        อํานาจผูเชนนั้นตองเปนอํานาจศาตราอาวุธและเงินกอนมหึมา ถาปราศจากของ
เหลานั้นเสียแลว         ถึงกระสอบขาดที่เขาทิ้งขางคลองยังจะดีกวา 

แตผูเปนพระดวยคุณธรรมคือ   ศลี   แลว       ไมตองพูดถึงการมีเกียรติ      แมจะเปนคนไร
ทรัพย        แตคนทั้งหลายก็ยังนับหนาถือตาวาเขาเปนคนดีนาเคารพนับถือในที่ทั่วไปแกคนทุกชัน้       
และปราศจากภัยเวรดวย       เราแตงเครื่องแบบของพระ  (คุณธรรม)  แมจะไมครบชุดก็ตามทีเถิด       
อยางนอยสามารถชมตนเองวาสวยงามขึ้นกวาแตเดิม      คือเปนเครื่องประดับดีเลิศกวาอาภรณ
ทั้งหลาย       เปนเครื่องระงับความเดือดรอนภายในใจของตนและคนอื่นดวย 

ศีล ๘  ที่เพิ่มเขามาอีก  ๓  ขอตอจากศีล ๕  นั้น     เปนอินทรียสังวรเครื่องประดับของพระ
ใหงามยิ่งขึ้น        ศีล   จึงเปนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย       พอมีศีลแลวกัลยาณธรรม
ทั้งหลายก็ไหลมาเทมา        เหมือนกับแมไก        เมื่อแมไกมีฟองแลวไกทั้งหลายทั้งตัวผูและตัวเมีย
ก็แตกออกมาจากแมไกนั้น      ศลี ๕  ไมใชแตจะงดเวนจากการฆาสัตวและเบียดเบียนสัตวเทานั้น    
แตยังมีเมตตาเอ็นดูในสัตวทั้งหลายทั่วไป     ไมเลือกหนาอีกดวย       ฉะนั้น   ศลีจึงเปนที่ประชุม
ใหญของธรรมทั้งหลายอาศัยศีลเปนประมุขแลวธรรมทั้งหลาย      เชน      ความเอ็นดู    เมตตา     
สามัคคี     โอบออมอารี       มีจิตเผื่อแผไมเห็นแกตัว       และเปนผูมีมรรยาทอันดีงามนารักเปนตน
ยอมเพิ่มพูนงอกงามมาดวย       ศลีเปนเครื่องรักษากาย     วาจาใหปราศจากโทษ       จริงอยูใจเปน
นายบังคับกายและวาจาใหทําใหพูด        ถาใจไมสั่งแลวกายและวาจาก็จะทําอะไรไมได     แตใจ
เปนของไมมีตัว      คนอื่นมองเห็นไมได     สิ่งที่เกี่ยวของดวยคนอื่นและวัตถุอ่ืน       
กระทบกระเทือนคนอื่นไดก็คือ      กายและวาจา  



ฉะนั้น    เบื้องตนจึงตองรักษาศีลใหเปนพระภายนอกเสียกอน      เมื่อเราไดรักษาศีลแมจะ
เปนการตามเพื่อน      ตามประเพณีก็ตามทีเถิด      แตเมื่อเรารักษาจนชินแลว เราจะรูสึกรักและ
สงวนในศีลของตน        ศีลนั้นจะคอยซาบซึ้งเขาไปภายในใจ      กลายเปนผูมีพระอยูภายในได
เหมือนกับเราอาบน้ําชําระเหงื่อไคล    ใสชุดสะอาด    ทั้งที่อยูอาศัยก็ปลอดโปรงอากาศดี    ยอม
เปนปจจัยใหจิตใจบริสุทธิ์ผุดผองสมองโลงไปดวย เมื่อเราพากันมาเขาถึงเรื่องของศีล        เทาที่ได
อธิบายมานี้แลวจงพากันตรวจดูศีลของตน ๆ วาเวลานี้ศีลของเรามีอยูแลวหรือยัง      และศีลนั้น
เขาถึงจิตถึงใจไมตองตามไปรักษาหรือยังเที่ยวรักษาศีลอยู       ก็จะรูไดดวยตนเอง  

แทจริงผูรักษาศีลเบื้องตน    เมื่อศีลยังไมเขาถึงจิตใจ     จะรักษาศีลโดยวิธีใด ๆ กต็าม     
จะตองระแวดระวังอยางแข็งขัน       กลัวศีลขอนั้นขอนี้จะขาดจะวิ่นเปนทุกขเดือดรอน     แต
ผูรักษาศีลจนชินสนิทเขาถึงศีลไดแลว      การรักษาและเดือดรอนเชนนั้นจะไมมีเลย       เพราะมิใช
แตจะตั้งใจงดเวนในขอหามนั้น ๆ เทานั้นแตยังมีธรรมเปนเครื่องสนับสนุนศีลใหบรสิุทธิ์อีกดวย 
เชนไมสักแตวาไมฆาสัตวเทานั้น จิตใจยังประกอบไปดวยเมตตา      กรุณาในสัตวทั่วไปอีกดวยเปน
ตน       แลวจะไปรักษาอะไรตรงไหนอีก     นอกจากจะเย็นฉ่ําดวยคุณธรรม      มีพรหมวิหารเปน
ตน     เหมือนกับสัตวเลี้ยง      เมื่อเราฝกหัดอบรมใชการไดเรียบรอยแลว      เราก็หมดกังวล       มี
แตจะภูมิใจอวดคนอื่นเขาไดวา        ปศุสัตวของเราดีอยางนั้นอยางนี้ 

ศีล    เปนคุณธรรมชวยปองกันความชั่ว       ไมใหรั่วไหลเขามาหากาย  วาจา   ใจของ
ผูรักษาไวไดเปนอยางดีเลิศ      ยิ่งกวาเครื่องปองกันอะไรทั้งหมด      เมื่อความชั่วไมรั่วไหลเขา
มาถึงกาย วาจาใจแลว   ศีลยังเปนเครื่องปรับปรุงแตงกาย วาจา และใจใหสะอาดเยือกเย็นเปน
รากฐานของสมาธิอีกดวย      ฉะนั้น  ศีลจึงเปนเครื่องเสริมสรางคุณงามความดี      ตัง้แตเบื้องตน
จนอวสาน     ชวยสรางคนใหเปนพระ      ชวยสรางพระธรรมดาใหเปนพระอริยเจา 

ทุกคนเมื่อตรวจดูศีลในตนแลว     ถาเห็นวายังไมม ี     จงพากันรับสรางศีลใหมขีึ้นมาเสีย     
อยาใหมันสายเกินกาล     ถามอียูแลวแตยังไมบริบูรณ      จงพากันเพิ่มพูนใหเต็มท่ีในเมื่อศีลเปน
ของมีอยู      อยาไดเดือดรอนในกาลภายหลัง 

ถายังไมเปนพระจงพากันมาบวชเสีย       ถึงไมนาน     ได ๑ วันใน ๗ วันก็ยังดีกวาที่เปนคน
ดิบ     ไมเคยบวชเลย      สรางพระขึ้นในตัวไปกลัวเดือดรอนอะไรอยูที่ไหนไปไหนมีพระติดตัวไป
ดวย      ไดชือ่วาเปนมงคลอันประเสริฐเกิดมาไมเสียที 



เมื่อพากันไดสดับโอวาทานุศาสนี    เทาที่ไดแสดงมาแลว    จงอยาพากันประมาทนอม
นําเอาโอวาทนั้นเขามาพิจารณาในตน ใหเห็นเปนของเกิดมีอยูที่ตนนี้ก็จะเปนผลพิเศษไพศาล 

วิสัชนามาในธรรมมิกถา        สมควรแกเวลา ดวยประการฉะนี้ ฯ 

๑๙.  คุณของศีล 

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนค่ํา 

ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

  

อนุสนธิธรรมเทศนาสืบเนื่องมาแตตอนเชานี้     ซึ่งมีใจความโดยยอวา 

ศีล     เปนเบื้องตนของการทําความดีทั้งปวง ๑     ศลีเปนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งปวง ๑ 
และศีลเปนหัวหนาของธรรมทั้งหลาย ๑  

อธิบายตอนเชานี้นั้นเปนสาธารณะทั่วไป   บัดนี้จะอธิบายตอเฉพาะพวกเราที่เปนพระเปน
เณร     เพื่อใหเห็นคุณประโยชนของศีล 

ศีล     ทานแสดงไวมีอรรถสี่     ดวยอรรถวา    ความปกติ ๑     ดวยอรรถวา    เปนของเย็น ๑ 
ดวยอรรถวา   เปนของสูง ๑     ดวยอรรถวา    ทานผูรูทั้งหลายสรรเสริญแลว ๑ 

ขอ ๑   วาเปนปกตินั้น    เพี้ยนมาจากสีลา  (คือหิน)   ธรรมดาหินแลวไมมีการงอกการเกิด
อีก    สภาพของมันเปนอยูเชนไร    ก็เปนอยูอยางนั้นตลอดไป     ศลีก็เหมือนกันที่ทานแสดงวาผู
ลวงละเมิดในศีลขอนั้น ๆ จะตองไดรับโทษอยางนั้น ๆ ตายตัวเลยทีเดียว    ใครจะทําเมื่อไร ณ ที่
ไหน    โทษของการลวงละเมิดศีลจะตองมีอยูเทาเกาไมลดหยอนเลย      ถาผูใดมาปฏิบัติตามศีล     
งดเวนจากขอหามนั้น  ๆ แลวกาย วาจา ใจของผูนั้นจะตองเปนปกติไปดวย      คือไดแกไมลวง
ละเมิดในศีล  

ขอ ๒      วาเปนของเย็นนั้น     แปลวาเย็น     อธบิายวาศีลมีจุดมุงหมายมิใหเบียดเบียนกัน    
ไมวามนุษยสัตวทั้งหลายทั่วไป     เมื่อไมมีการเบียดเบียนกันแลวก็อยูเย็นเปนสุขทั่วกัน      ผูใด



ปฏิบัติตามศีล      เอาศีลเขามาสวมคุมครองตนไว      ผูนั้นก็เปนผูเย็นกายเย็นใจ   คือ   ไมมีเวรมีภัย     
มนุษยสัตวทั้งหลายก็พลอยเย็นไปตามดวย 

ขอ ๓     วาเปนของสูงนั้น     แปลมาจากศีรษะ      แปลวาสูง      อธิบายวาศีลเปนคุณธรรม
ที่สูงเหนือจากความชั่วอกุศลธรรมทั้งหลาย     ที่เปนของต่ําชาเลวทราม    ผูนําเอาศีลคือขอหามตาง 
ๆ มาปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นแลว     ความประพฤติและจิตใจของผูนั้น      ก็พลอยสูงไปตามดวย 

ขอ ๔   ที่วาผูรูทั้งหลายสรรเสริญแลวนั้น    ศลีทุกขอเปนกัลยาณธรรมนาสรรเสริญเพราะ
ปราศจากโทษ    ไมมีความชั่วบาปธรรม    เมื่อผูใดนําเอาศีลมาปฏิบัติใหถูกตองตามขอนั้น ๆ แลว     
ผูนั้นก็จะเปนที่นาชมเชยสรรเสริญไปดวย    ไดแสดงไปแลวเมื่อตอนเชานี้วา    ศีล    เปนเบื้องตน
กาวแรกของผูจะทําความดีทั้งปวง      ถาเวนขามศีลขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด   เสียแลว   จะทํา
ความดีใหกาวขึ้นไปสูชั้นสูงไมไดเลย   ศลีเปรียบเหมือนรากแกวของตนไม     ตนไมที่ปราศจาก
รากแกวแลว    จะอยูยืนนานและงอกงามตอไปไมไดเลย 

ผูจะบวชเปนพระ-เณรในพระพุทธศาสนาไดก็ตองมีศีลเปนมูลฐาน บวชเขามาแลวไมตั้งอยู
ในศีล    วินยัพุทธบัญญตัิจะมีอะไรเปนเครื่องหมาย    พุทธมามกะบริษัทถาไมมีศีลแลว     ก็เปนแต
เพียงทายกทายิกาเทานั้นเอง     ตอนเชานี้จึงไดบอกวา    จงพากันมาเปนพระกันบาง     อยาได
ปลอยใหวันพระลวงไป ๆ     เสียเปลาเลย 

แตตัวของเราไมเปนพระกันสักที   เจ็ดวันเปนพระกันเสียทีหนึ่งก็ยังดีหรือจะบวชพระอยู
ตลอดชีวิตก็ยังได    ไมเห็นเปนของลําบากอะไรเลย    ผูเปนพระดวยการรักษาศีล ๕     ศลี ๘    แลว
เย็นกายเย็นใจ       ดวยเราไมไดมองเห็นโทษเพราะละเมิดในศีลขอนั้น ๆ     และไมไดกลัวตอคํา
ครหาติเตียนของคนอื่นในเรื่องโทษของศีล    ไฟที่ติดลุกลามรอนระอุอยูทั่วทั้งโลกทุกวันนี้ก็เพราะ
ไมมีศีล      คนผูไมมีศีลจะอยูในฐานะใด ๆ และสถานที่ใด    แมจะอยูบนปราสาทอันสูงเยี่ยมเทียม
เมฆก็ไมมีความเย็นใจ     คนอื่นเขาไมเห็นไมรูและไมไดกลาวโทษติเตียนเปนแตเขาพูดกันเรื่อง
ความชั่ว   เรื่องคนไมมีศีล   พอไดยินเขามันชักใหรอนแปลบ   เขามาในใจของเราแลว   ผูทํา
ปาณาติบาตเปนผูมีจิตปราศจากเมตตาหาความเย็นมิได 

ไฟ     คือ    ราคะ-โทสะ-โมหะ-อวิชชา      ขนาดหนักยอมรุมรอนเผาจิตใจใหคิดแตจะ
ประทุษรายสัตวและคนอื่น       บางครั้งทั้ง ๆ   ที่เขาเหลานั้นไมไดทําผิดอะไรเลย จะเห็นได เชน 
บางคนเที่ยวฆาสัตว  ตีศีรษะเขาดวยความคึกคะนองอันมิใชวิสัยของธรรมดาสามัญชน     แตแสดง



ถึงจิตใจนั้นต่ําเลวที่สุดยิ่งกวายักษ     มันตรงกันขามกับผูมีศีล แลวไมเพียงแตจะงดเวนจากโทษนั้น 
ๆ ตามพุทธบัญญัติแตจิตยังประกอบดวยเมตตาอารี มีพรหมวิหารธรรมอันเย็นฉ่ําเขาไปแทนอยูอีก 

พวกเราผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนา   เมื่อมาพิจารณาดูศีลในตัวเราวาเวลานี้เรามีศีลเปน
รากฐาน   พอที่จะทําความดีใหยิ่งขึ้นไปไดสมบูรณแลวหรือยังถาเห็นวายังบกพรองอยู    จงพากัน
รีบเรงชําระสะสางใหสะอาดบริสุทธิ์เสีย    แลวจะไดประกอบความดีอ่ืน ๆ    ที่ยังจะตองกระทําอยู
มาก   เพิ่มพูนใหยิ่ง ๆ ขึน้ไป     ถาเห็นวาศีลของตนบริสุทธิ์แลว      ก็จะไดเกิดความปราโมทยใน
ใจวา      ตวัของเราชางโชคดีบวชเขามาในพระพุทธศาสนาไมเสียผล  เราคนหนึ่งในจํานวนที่เดิน
ตามรอยยุคลบาทของพระพุทธเจา     ใจของเราก็จะไดหนักแนนในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ   ขึ้นไป
สมนัยแหงอริยธนคาถาวา 

ยสส สทธาตถาคเต อจลา สุปติฏ ฐิตา 

สีลญ จ ยสสกลยาณํ อริยกนตํ ปสํสิตํ ฯ เปนอาทิ 

ซึ่งแปลเอาใจความเพื่อแนวปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายวา   ผูใดมีความเชื่อมั่น ไมหว่ันไหว
ในพระพุทธเจาแลว  จึงจะมีศีลอันดีงามตามคําสรรเสริญของพระอริยเจาทั้งหลาย    ตอนั้นจึงจะ
เลื่อมใสใจแนวแนในพระสงฆสาวกของพระพุทธองค    เพราะเขาถึงศีลอันดีงาม   รูรสชาติของศีล
ดวยกัน และไดชื่อวาเปนผูไดเห็นความปฏิบัติที่ซื่อตรงแลว    ผูเปนเชนวานี้ปราชญทั้งหลายทาน
กลาววา   เปนผูไมจนอริยทรัพย     เกดิมามีชีวิตเปนของไมไรคา 

ฉะนั้น ผูมีปญญามาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ก็ควรประกอบดวยความ
เชื่อ   มีศลี    และเลื่อมใสเห็นในธรรมเนือง ๆ ดังนี้ ฯ 

การบวชดวยการรักษาศีลทุกประเภทตั้งแต ศีล ๕  ศีล ๘  เปนตนไป    จัดไดชื่อวาเปนพระ
ตามชั้นตามภูมิของตนๆ ไดเคยแสดงใหฟงมาแลววา มิใชเปนพระไดแตเฉพาะผูบวชนุงหม
ผาเหลืองเทานั้น     ผูนุงหมผาสีตาง ๆ ก็เปนพระไดเหมือนกัน     เชนพระอริย ๓ จําพวกเบื้องตน     
ถาพากันโยนพระเขาวัดมอบใหแกผูนุงหมเหลืองทั้งหมดแลว ชาวบานเลยไมตองประกอบคุณงาม
ความดีอะไรกันเลยเขาวัดเมื่อไรจึงทําความดีกันเมื่อนั้น     ออกจากวัดแลวความดีเหลานั้นก็ฝากไว
ที่วัดกอน    มาเขาวัดทีหลังจึงมาทําตอ        ถาผูนาน ๆ จึงเขาวัดก็เลยลืมที่ตอเสีย        โดยมากมัก
เขาใจผิดกันเสียอยางนี้ เมื่อบวชเขามาในพระพุทธศาสนา    เวลาสึกออกไปแลวจึงไมเห็นผิดแปลก
อะไรกับคนผูไมไดบวชเสียเลย    ความเห็นผิดเขาใจผิดยอมเปนเหตุใหประพฤติในสิ่งที่ไมสมควร 



ทั้งเวลาบวชอยูและสึกออกไปแลวหลายอยางหลายประการ     บวช  แบบนี้เรียกวาเปนการบวช
บอนทําลายพระพุทธศาสนาหาบุญกุศลไมได 

ถาเขาใจถูกตองวาพระพุทธศาสนาเปนเหมือนกับหัวใจของเรา   เราจะดํารงชีพอยูไดก็
เพราะอาศัยคุณของพระศาสนา     ฉะนั้น  จึงเปนหนาที่ของเราโดยเฉพาะที่จะตองบํารุงพระศาสนา
ทุก ๆ วิถีทาง     ศีล  ก็เปนเสนโลหิตใหญเสนหนึ่ง      ซึ่งเราจะงดเวนไมรักษาเสียเลยยอมไมได    
เมื่อเขาใจอยางนี้แลว    บวชอยูหรือสึกออกไป    แมแตเปนฆราวาสอยู      การทีร่ักษาศีลตามภูมิ
ของตน ๆ ยอมไมเปนของแปลก จรรยามารยาทและคุณธรรมอยางอื่น     อันจะเปนเครื่องเทอดทูน
พระศาสนาใหถาวรวัฒนา    ยอมกระทําไดโดยความเต็มใจ    สมกับปราชญฝายพมาเขากลาววา     
“ พระสงฆเปนเหมือนพี่เลี้ยง ”      คือเลี้ยงรักษาพระศาสนาคําสอนของพระพุทธเจาใหเจริญถาวร
อยูไดนั่นเอง 

ทาน   การสละสิ่งของ ๆ ตนเพื่อประโยชนแกคนอื่น    เปนของมีอยูประจําโลก แตกอน
พระพุทธเจายังไมมาตรัสรูเผยแพรคําสอนของพระองค    ก็มอียูแลวทานจึงไมเปนของแปลกอะไร
เลย     ผูจะเขาขอบเขต    เปนพระในพระพุทธศาสนาเริ่มแตมีศีล ๕ เปนตนไป      จึงจะเรียกวาพระ
ในที่นี้   ผูมีศีล ๕   เปนตนมั่นคงดีแลว      หากยงัไมถึงอริยภูมิก็เปนพระกัลยณปุถชุนได จึงสมกับ
ที่ไดอธิบายมาแลวในตอนตนวา ศีลเปนเหมือนมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย 

ถาเขาขั้นอริยภูมิ    มีพระโสดาบันเปนตน      จะไมยอมใหศีลของตนขาดเลยแมชีวิตก็ยอม
สละแทน    ศีลชนิดนี้ทานจึงเรียกวาอริยทรัพย    เพราะศีลเปนของมีคุณคามาก    แมชวิีตก็ยอมสละ
เพื่อศีลได    ทรัพยสินเงินทองของภายนอก     แมแตชีวิตรางกายเปนของหาไดงาย    เกือบจะวาไม
ตองหาเสียซ้ําไป    และเปนของหาสาระมิไดดวย หากบุญกรรมกิเลสยังมีอยูแลว     เกิดไดเสมอ    
ไมเสื่อมสูญไปไหนทรัพยสมบัติก็มีพรอมในที่นั้น ๆ แตก็ไมใชของเรา     เปนของสําหรับโลก     
คนเกิดมาอายุยืนนาน สมบัติเขาของยิ่งสะสมมาก ก็มีแตจะเพิ่มทวีความยุงยากขึ้นทุกทีถาปราศจาก
ศีลอยางเดียวแลว    หาความสุขมิไดเลย    ศลีมีผลใหเกิดทั้งความสุขดวยเปนของถาวรปราศจากเวร
ภัย     ไมมีใครจะมาลักขโมยเอาไปดวย     เปนของจีรังฝงไวแนนดีแลวในกายในใจของใคร     ผู
นั้นเกิดมาแมมีอายุไมนานมีสมบัตินอย    ก็จะคอยทวีคุณความดีอันเปนตนเหตุใหผลิตผล    มีอายุ
และสมบัติเปนตน ทั้งในโลกนี้และโลกหนาใหเจริญถาวรวัฒนาตอไป 



ผูรักษาศีลจะมากมายสักปานใด    กไ็มเคยทําลายและเบียดเบียนศีล   ตลอดถึงทรัพยสมบัติ
ของคนอื่นใหสูญเสียสิ้นเปลืองไปเลย   จึงจัดไดชื่อวาเปนผูไมจนไมเหมือนผูแสวงหาทรัพยสมบัติ
ภายนอก     แมแตซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจะถูกหรือแพง       กย็ังตองรองขอตอรองกันอยูเสมอ      
ถึงผูไดไดไปดวยความยินยอม      แตกไ็มพนจากการขมขืนเบียดเบียนน้ําใจของผูให   ฉะนั้น ถึงจะ
มีมากก็นับวายังเปนผูจนอยูดวยความพรอง      ความไมพอความหิวกระหาย      เราจะเห็นตัวอยาง
ชัด     บางคนมีสมบัติเขาของเงินทองมากเหลือใชเหลือกิน     แตตนเองไมกลานําเอาสมบัติ
เหลานั้นออกมาใชจาย แมแตจะนําเอามาบริโภคใชสอยสวนตัวก็ไมอ่ิมไมพอ แตการสะสมแสวงหา
ยังเพิ่มทวีขึ้นอยูเรื่อย ๆ 

เมื่อรูจักคุณคาและประโยชนของศีลดังแสดงมาแลว   ขอใหพวกเราทั้งหลายจงพากันชําระ
ศีลของตนใหบริสุทธิ์     อยาใหขาดวิ่นและดางพรอย    จนเปนอริยกันตะศีล ตัวของเราผูอันอริยกัน
ตะศีลบํารุงรักษาแลว     ก็จะกลายเปนอริยกันตะบุคคลไปดวย 

ศีลเปนเบื้องตน    กาวแรกแหงการทําความดีของพระพุทธมามกะ    เขากับหลักที่วา    อาทิ
กัลยาณัง     ศีลงามในเบื้องตน    ใครจะเปนองคพระ-เณร-อุบาสก-อุบาสิกาได      ก็จะมีศีลเปน
เครื่องวัด 

ศีล   เปนบอเกิดแหงกัลยาณธรรมทั้งหลาย     เมือ่ศีลมี  ศีลตัง้มั่นลงใน กาย วาจา ใจ  ของ
ใครแลว  กาย  วาจา  ใจ  ของผูนั้นเบื้องตนมีกัลยาณธรรม      คือความสงบเสงี่ยม  เรียบรอย  นาคบ
คาสมาคม      พูดจานารักเปนสุภาษิตควรคิดและควรนําไปปฏิบัติตามเปนตน      ตอนั้นไปธรรม
ทั้งหลาย มีพรหมวิหารเปนตน     ก็จะพอกพูนไหลเขามานอนเนื่องปรากฏอยูในใจของผูมีศีล ศีล
ไมสักแตวาเปนบอเกิดแหงกัลยาณธรรมเทานั้น      แตยังคุมครองรักษากัลยาณธรรมนั้น ๆ ไวไดอีก
ดวย      เหมือนแมไกกับลูกไก       ฉะนั้น   ศีลเปนหัวหนาพาธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลทั้งปวง      
ใหเดินถูกทาง    คือผูมีศีลเปนพื้นอยูแลว    ธรรมทั้งหลาย    เชนความละอายบาปความกลัวบาป       
ความสละเปนตนก็ตามมา    สนับสนนุเปนกําลังเปนบริวารหอมลอมในศีล   ศีลกส็มบูรณบริบูรณ
เพิ่มพูนกําลังขึ้น 

เมื่อเรารูคุณคาของศีล    ซึ่งเกิดมีขึ้นในตนของตนจนหายสงสัยแลว   ก็จะไมแสวงหาศีลใน
ที่อ่ืน     เพิ่มพูนบํารุงศีลที่มีอยูในตัวของตน     จนเปนอริยกันตะศีลก็จะเกิดความอิ่มใจ    ภูมิใจใน
ศีลของตน    ตอจากนั้นความสงบภายในใจก็จะเกิดขึ้น      แลวจิตก็แนวแนตั้งมั่นอยูในคุณธรรม



นั้น   จิตที่ตั้งมั่นดีแลว       ยอมมองเห็นสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาตามเปนจริง    จนหาย
ความสงสัยอันเปนเหตุใหอุทานวา    อะไรหนอๆ     เปนอันวาเราเขาถึงพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว     เราจะอยูไหน     ไปไหนทําอะไรอยู    พระธรรมยอมติดตามตัวของเราไปในที่
ทุกสถาน     เราบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อพระธรรม   จะนุงหมก็หุมหอพระธรรม    ผูที่มามี
ความรูสึกมีสติระลึกไดอยางนี้แลว     ยอมไมสามารถปลอยตัวใหกิเลสบาปธรรม    นําเอาพระ
ธรรมคําสอนอันนี้ไปหมกตม  (คืออกุศลธรรม)  ได     สมกับพุทธภาษิตวา 

ธมโม หเว รกขติ ธมมจารี ธรรมที่ปฏิบตัิอยูนั่นแลยอมเปนเครื่อง 
ปกปองรักษาผูปฏิบัติเอง 

ธมโม สุจิณโณ สุขมาวหาต ิ  ผูปฏิบัติธรรมถูกตองดีแลวใหเกิดสุข 

เมื่อเราไดรับความสุขในปจจุบันเพราะปฏิบัติชอบ ในปรายภพขางหนาเราก็ไมตองสงสัย 

ดังอธิบายเพิ่มธรรมิกถามา     ก็พอควรแกเวลา    เอวํฯ 
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