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วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

 
            วันมาฆะปุณณมีตามความนิยมถือเปนวันสําคัญวันหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา วันจา
ตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจาประชุมสงฆมีองค ๔ ประการ 
            องคที่ ๑ เปนวันมาฆะเดือนสามเพ็ญ ( มาฆะคือ ๓ นั่นเอง ) 
            องคที่ ๒ พระภิกษุทั้งหลายมารวมกัน ณ ทีน่ั้น ๑๒๕๐ องค โดยมิไดเชื้อเชิญอาราธนาแต
บังเอิญมาพรอมๆ กันในเวลาตะวันบายวันนั้น 
            องคที่ ๓ พระภิกษุที่มาทั้งหมดนั้นลวนแตเปนเอหิภิกษุ คือพระพุทธเจาบวชเอง 
            องคที่ ๔ เรยีกวา วิสุทธิอุโบสถ คือไมตองสวด เมื่อมาประชุมพรอมเพรียงกันแลว
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข มีเนื้อความโดยยนยอ ๓ ประการคือ 
           สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปทั้งปวง 
           กุสลสฺสูปสมฺปทา การถึงพรอมดวยกุศล 
           สจิตฺตปริโยทปนํ ชําระใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ ์
            วันประชุมสันนิบาตเชนนี้ พระพุทธเจาในอดีตที่ลวงมาแลว บางทานบางองคก็ประชุม
พระสงฆนับเปนจํานวนหมื่นๆ องค บางทานบางองคก็ไมถึงและบางทานบางองคก็ประชุม ๒ ครั้ง
หรือ ๓ ครั้งไมเกินนั้น แตในศาสนาพระโคดมพระบรมครูของเราทานประชุมครั้งเดียว วัน
มหัศจรรยเชนนี้จึงมีครั้งเดียวที่วามหัศจรรยที่สุดก็คือวา พระภิกษุที่มาประชุมลวนแตไมไดนิมนต
และลวนแตเปนเอหิภิกษุดวยกันทั้งนั้น วันนั้นเปนวันเพ็ญ วันอุโบสถดวย นี่จึงวาเปนวันมหัศจรรย 
บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงยึดถือเปนประเพณีเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีและระลึกถึง
ความมหัศจรรยนั้นตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามขอสําคัญที่สุดที่ควรระลึกและเปนสาระ
อยางยิ่งก็คือ สัจจธรรมทีพ่ระองคตรัสเทศนาไว ยังมั่นคงมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ใครปฏบิัติเขาถึง
หลักธรรมอนันั้น ธรรมนั้นก็เปนของดีมีคาอยูตลอดกาลเวลาไมเสื่อมคลาย ฉะนั้นวันนี้จะแสดง
เฉพาะหลักธรรม ๓ ประการที่วา การไมทําบาปทั้งปวง การประกอบดวยกุศลกรรม และชําระใจ
ของตนใหใสสะอาดบริสุทธิ์ 
            การไมทําบาป บาปในที่นี้พูดกันถึงเรื่องบาปของกายของใจ บาป หรือ ปาโป เปนภาษาบาลี
แปลวา ของสกปรก ของนาเกลียดหรือความชั่ว ที่พระองคตรัสวาการไมทําบาปก็คือไมทําของ



สกปรกของนาเกลียดนั่นเอง คําวาสกปรกในที่นี้ตองเห็นดวยใจของตนเอง การเห็นดวยใจของ
ตนเองจึงจะเรียกวา เห็นธรรม ธรรมนัน้พระพุทธเจาตรัสวาเปนของจริงของมีอยูโดยแท คําวา บาป 
ในที่นี้สกปรกจริงๆ เปนของมีจริงๆ ไมใชไมมี แตคนเราไมรูจักของสกปรก เลยไมเหน็เปนบาป 
เลยไมเห็นของจริงของแท เพราะเห็นของสกปรกและเขาใจวาเปนของสะอาด เห็นของเนาของ
ปฏิกูลเขาใจวาเปนของหอม เหตุนั้นคนจึงละไดยาก ถาเห็นเปนของสกปรกกันจริงๆ จังๆ 
เหมือนกับการเห็นของภายนอก เชน ของปฏิกูลโสโครก น้ําเนาพรอมทั้งสกปรกอีกดวย กลิ่นก็
เหม็นเนา น้ําก็เปนของสกปรก ใครจะกลาโจนลงไปอาบไปดื่ม ไมมีใครแน เห็นแลวมีแตจะ
สะอิดสะเอียน ไมอยากเขาไปใกล ถาเห็นบาปเปนของสกปรกและเปนของเนาอยางนั้นก็ไมกลาทํา 
คิดดูอยางนี้ก็แลวกัน ใจของเราเวลามันสกปรกมันมืดมิดเศราหมอง สมมุติวาไมพอใจในใครหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา มันทําใหใจเศราหมองไมผองใสและเบิกบาน จะพูดจะคุยกับใครก็แสดง
ปฏิกิริยาอาการไมดีไมงามปรากฏออกมา แสดงอาการเศราหมองไมเบิกบาน ผิวพรรณหนาตา 
กิริยามารยาท ทุกสิ่งทุกสวนสกปรกทั้งนั้น เราจะแตงตนแตงตัวใหสวยสดงดงามเทาไรก็ตามเถิด 
ถาภายในใจมันสกปรกแลวภายนอกก็ไมนาดูทั้งหมดเพราะใจเปนใหญ เมื่อใจสกปรกใจเนาแลว
สามารถที่จะบังคับกายใหเปนของเนาไปดวย ของไมดีเชนนี้พระพุทธเจาถึงตรัสวา บาป บาป
เบื้องตนเกิดตรงใจนี้เปนขั้นแรกกอน ตอนั้นไปบาปจะหนักเพิ่มขึ้น จะตองพูดจาหยาบคายจะตอง
ประหัตประหารฆาฟนซึ่งกันและกันเพิ่มหนักเขาทุกที มืดมิดไปหมดไมรูจักดีชั่ว แมแตผูมีพระคุณ
เชนบิดามารดาก็ฆาได อยางที่เราเคยไดเห็นขาวในหนังสือพิมพ คนติดเฮโรอีนจนหนามืดขอ
สตางคซื้อเฮโรอีนไมไดก็ฆาแมทุบตีแม คุณความดีไมทราบหายไปไหนหมด นั่นแหละคือบาป อยา
ใหมันถึงบาปขั้นนั้น ถาถึงขั้นนั้นแลวไมมีหนทางแกไข ดังนั้นใหเห็นบาปภายในใจของเราเสียกอน
แลวรีบแกไขอยาใหคนอืน่ทันเห็น อยางนี้จึงจะไดชื่อวาทําตามคําสอนของพระพุทธเจา พระองค
ตรัสไววา ผูใดอดกลั้นและอดทนตอความโกรธ ผูนั้นไดชื่อวาทําตามโอวาทคําสอนของเราตถาคต 
การไดชื่อวาเชื่อธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยูที่ตรงนี้ 
            ผูใดเห็นคนอื่นโกรธไมพอใจตนแลวโกรธตอบเขา ผูนั้นไดชื่อวาเลวกวาคนที่โกรธตนนั้น
เสียอีก เปรียบเหมือนกับเขาคลุกคลีกับของเนาปฏิกูลหรือวาเขาอาบขี้โคลนเหม็นเนาเหม็นหึ่งอยูถา
เรากระโจนลงไปอาบกับเขาไดก็ชื่อวาเราเลวกวาเขา เพราะเราเห็นแลวรูแลววาเปนของเนาของ
ปฏิกูลแลวยงัลงไปคลุกคลี หรือสมมุติวาพวกหนอนทั้งหลายที่ลอยอยูกับของเนาของปฏิกูล เราเปน
คนเห็นของเนาของปฏิกูลแตก็ยังลงไปนอนจมเหมือนกับเขานั่น ลอยอยูกบัเขานั่น แลวใครจะดีกวา
กัน ใครเปนคนเลว ใครเปนคนดี หนอนดีกวาคนหรือคนดีกวาหนอนลองคิดดู เหตุนี้พระพุทธเจา
จึงตรัสวา ถาหากวาเขาทําชั่วแลวเรายังไปทําเขาอีกก็เรียกวาเลวกวาเขา ความสําคัญอยูตรงที่จะเชื่อ



พระพุทธเจาหรือไมเชื่อ ถาเชื่อพระพุทธเจาก็เปนลูกศิษยของพระพุทธเจาจริงๆ ถาเห็นแลวไมเชื่อ
เรียกวายังไมไดเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา สาวกสํโฆ หมายถึง ผูฟงและปฏิบัติตามพระองค 
สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีปฏบิัติตรงเชื่อธรรมคําสอนของพระพุทธเจา สพฺพปาปสฺส หมายถึงความชั่ว
ความสกปรกทั้งหมดไมวาจะอันหนึ่งอันใดใน เรื่องความโกรธ ความโลภ ความหลงมัวเมา
ประมาททุกสิ่งทุกประการ การปฏิบตัิธรรมไมตองปฏิบัติมาก ปฏิบัติอันเดียวเทานั้น เรื่องเดียวเทานี้
แหละใหไดกันจริงๆ เราละตรงไหน,เวนตรงไหน ไดขนาดไหนแลวก็ใหรกัษาเอาไวใหมั่นคง คือ
ปฏิบัติไวใหคงเสนคงวา ไดชื่อวาเชื่อคําสอนของพระพุทธเจา 
            การปฏิบัติตองอาศัยปญญาดวยถาหากไมรูถึงเรื่องความสกปรกเสียแลวก็ไมทราบวาจะไป
ละสกปรกไดอยางไร ปญญา คือ ความรู รูดีรูชั่ว รูของสกปรกและรูของสะอาด นี้คือตัวปญญา เรา
จะเรียนศึกษาไปสักเทาใดก็ตาม ถาหากไมรูไมเห็นของสกปรกอยางที่วานี้แลวมันก็ไมมีคุณคา
ประโยชนอะไรแกเรา การศึกษาเลาเรียน การปฏบิัติก็เหมือนกันจะปฏิบัติไปกี่ปๆ ก็ตามเถิด ถาหาก
เรายังละบาปไมไดก็ไมมีประโยชนแกเราเลย จึงวาใหพยายามใหเห็นคุณคาประโยชนในการปฏิบัติ
และการศึกษาที่ไดเลาเรียนหรือสดับตรับฟงมา ใหเห็นคุณคาเหลานั้นดวยตนเองใหมันเปน
ประโยชนแกตนจริงๆ ใหได  เมื่อเรากระทําไดอยางนี้แลวเราจะกลาหาญ กลาพูด กลาทาํ ถาหากวา
ความรูไมชัดไมเจนและไมจริงจัง ก็ไมทราบวาอะไรเปนอะไร มั่วสุมกันไปหมด มีแตจะเรียน มีแต
จะรู มีแตจะเอา ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ไมใชสอนใหเอา สอนใหละชั่ว ละสิ่งที่สกปรก คํา
สอนของพระองคเปรียบเหมือนกับสบู หรือผงซักฟอกมีแตจะชําระของสกปรกถายเดียวจะตอง
กําจัดออกใหหมด ที่วา สพพฺปาปสฺส อกรณ ํไมทําความชั่วทั้งปวง นั้นไมไดใชบังคับวาอยาทํา
ความชั่วทานก็ไมพูดถึงขนาดนั้น ความชั่วไมทํา คือถาเห็นวาชั่วดวยตนเองแลวมันบังคับตนเองได 
มันงดเองได พระพุทธเจาบังคับก็ไมมีประโยชน บดิามารดาอุปชฌายอาจารยบังคับก็ไมมี
ประโยชน  ถาบังคับแลวก็ตองเดือดรอน หรือมิฉะนั้นก็จะโกรธคนอื่นที่บังคับเพราะตนไมเห็น
โทษ ถาเห็นดวยตนเองตราบใดแลวนั่นแหละจึงจะรูสึกวาเปนของไมดีหยุดทําเอง ละเวนเองดวย
ความสมัครใจ 
            ที่เราพูดกันวา เห็นกงจักรเปนดอกบัวนั้น มีนิทานทานเลาไว ลูกชายคนเดียวอยากจะไป
คาขายทางเรือกับเขา มารดารักลูกที่สดุกลัวจะไปลําบากตรากตรําจึงไมยอมใหไป กีดกนัทุกวิถีทาง 
สุดทายลูกวิ่งจะไปลงเรือจะไปคากับเขา แมสะกัดกั้นไวก็โกรธไดทุบแมตาย พอลงเรือไปกับเขา
เกิดเรือไมว่ิง เมื่อเรือไมว่ิง ในเรือก็ตองมีกาฬกิณีแนนอน เขาจึงพากันเสี่ยงทายหาตัวคนกาฬกิณี 
ชายนั้นจับสลากถูกเปนตัวกาฬกิณีถึง ๓ ครั้ง  เขาจึงลงความเห็นวาคนนี้แนนอนที่เปนกาฬกิณี ถูก
จับใสแพลอยน้ําไป ตอมาแพไปคางติดอยูที่เกาะอันหนึ่งกลางน้ํา ก็ขึ้นไปบนเกาะนั้น บนเกาะมี



เปรตตนหนึ่งที่ไดทํากรรมไวคลายๆ กันกับเขา คือ ฆาแมอยางเดียวกัน เปรตตนนั้นมีกงจักรหมุน
ผันอยูบนศีรษะ หมุนติ้วอยู เลือดไหลอาบอยูทั่วทั้งตัว ชายผูนั้นเห็นกงจักรเปนดอกบัว สวนเลือดที่
หยดทั่วทั้งตัวของเปรตนั้นเห็นเปนสายสรอยเครื่องประดับเครื่องสังวาลยสวยงาม จึงรองขอเขา 
เปรตตนนั้นบอกวา ไมใชดอกบัวเปนกงจักรตางหาก ฉันเดือดรอนจะตาย ว่ิงอยูนี่ไมสงบสงัดเลย 
อันนี้ก็ไมใชสายสรอยเครื่องประดับมันเปนเลือดตางหาก ก็ไมยอมเชื่อรองขอเปรตอยูไมแลวไม
รอดสักทีเปรตตนนั้นก็คิดวา เห็นจะเปนกรรมอยางเรากระมัง มันคงถึงกาลเวลาที่เราจะพนกรรม
แลว เอา ถาอยางนั้นก็ยกใหจึงเอาไปตั้งบนศีรษะชายหนุม พอกงจักรอันนั้นหมุนอยูบนศีรษะ
เทานั้นรองจาเลย ทีนี้หมดหนทางแกไข นี่แหละที่เขาพูดกันวา เห็นกงจักรเปนดอกบัว คืออยางนี้
เอง คนที่เห็นของชั่วเปนของดีก็เชนนั้นเหมือนกัน เมื่อเห็นของชั่วเปนของดี กรรมอันที่เราทํานั้นจึง
ทําใหเดือดรอนภายในใจของตนและไมมีหนทางแกไขได จึงวาพยายามใชปญญา ใหรูจักความชั่ว 
ใหรูจักปาโปคือบาปเสียกอนแลวจึงละได ไมวาบาปเล็กบาปนอย พระพุทธเจาทรงเทศนาพระภิกษุ
ทั้งหลายวา ถาเห็นโทษเห็นความผิดแมมีประมาณเล็กนอยก็ไมกลาทํา ผูชําระกายของตน ผูชําระ
วาจาใจของตนใหสะอาดตองพยายามละอยางนี้จึงจะเรียกวาคนชอบสะอาด สะอาดทั้งกายทั้งใจ 
โดยเฉพาะเรื่องใจเปนใหญกวาเรื่องอื่น พยายามชําระใจอยูเสมอ พุทธศาสนาสอนใหละ ไมไดสอน
ใหเอา ละสิ่งเล็กสิ่งนอยตลอดไปถึงสิ่งที่มันมาก  
              กุสลสฺสูปสมฺปทา การถึงพรอมดวยกุศล กุสะโล แปลวา กุศล แปลวาคนฉลาด มีความ
ฉลาดมีไหวพริบในการที่จะละชั่วทําดี คิดนึกรูสึกภายในใจของตนเห็นชัดในความชั่วนั้นแลว
พยายามทําทุกวิถีทางที่จะละความชั่วที่มีอยูและกีดกั้นความชั่วอ่ืนไมใหเกิดขึ้นมา เมื่อละแลว
ภายหลังมันจะเกิดขึ้นใหมก็พยายามไมใหเกิดอีกตอไป ดังที่ทานแสดงไวถึงเรื่องความเพียร ๔ 
ประการ 
             ๑. พยายามละชั่วนั้น 
             ๒. ละความชั่วแลวอยาใหมันเกิดขึ้นมาอีก 
             ๓. เจริญความดีใหคอยมีขึ้น มีนอยก็ใหพยายามใหเกิดใหมีขึ้น 
             ๔. เมื่อมีแลวก็รกัษาความดีนั้น อยาใหมันเสื่อมสูญไป 
          สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา ละของสกปรกของชั่วแลวชอบความสะอาดก็ระวัง
ไมใหมันสกปรกตอไปอีก  
          สจิตฺตปริโยทปนํ คือ ชําระใจอันเดียว ใจนั่นแหละเห็นความชั่วเห็นของไมดีมันสกปรกใจ
เปนผูเห็นเปนผูชําระ จึงวาชําระที่ใจ อันรางกายนั้นตองชําระไมมีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังไมแตกดับ 
อาบน้ําลางเหงื่อไคลวันละ ๒ ครั้ง ๓ ครั้งมันก็เทานั้นแหละ เมื่อใจมันไมสะอาดแลวไมเห็นอะไร



สะอาดเลย ถาใจสะอาดอยางเดียวแลวถึงรางกายอันนี้จะสกปรกเหม็นหึ่งก็ตามไมไปตกนรกหรอก 
หากวาสะอาดแตภายนอกคือกายแตใจนั้นยังสกปรกอยู ก็ไมสามารถจะพนจากนรกได หลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา สอน ๓ อยางเทานี้แหละกินความครอบหมดทั้งจักรวาล ผูใดมาศึกษา
เขาใจตรงนี้แลวก็รูพุทธศาสนาตลอดทั้งหมด ผูใดปฏิบัติไดเทานี้แลวก็ไดชือ่วาปฏิบัติหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจาถูกตองแลว ถาหากไมเขาใจอยางนี้ จะศึกษาเทาไรก็ยังไมรูจักคําสอนของ
พระพุทธเจายังไมเห็นหลักของพระพุทธเจา ไมเห็นหลักของพระพุทธศาสนา อยาพากันศึกษามาก
เรียนมากโดยที่จับหลักพุทธศาสนาไมได ปฏิบัติไมถูก เขาจึงวาพวกเราชาวพุทธมีเต็มบานเต็มเมือง
ทั้งประเทศไทย เปนชาวพุทธเดนที่สุดในโลกสมยันี้ แตก็สกปรกที่สุด นัน่เพราะอะไร เพราะไมมี
หลักธรรม จับหลักธรรมไมได ปฏิบัติศาสนาไมถูก แทจริงพุทธศาสนานั้นสอนดี แตคนปฏิบัติไมดี 
มันก็แคนั้น  
             ศาสดาดี คําสอนดี แตผูปฏิบัติไมดี ก็ไมเปนผล 
             ศาสดาดี คําสอนไมดี ผูปฏิบตัิดี ก็ไมไดผลคุมคา 
             ศาสดาไมดี คําสอนไมดี ผูปฏิบัติดี มันก็ไมไดผลเหมือนกัน 
             ตองดีทั้ง ๓ คือวาทั้งศาสดาผูสอนดีเปนผูมีคุณธรรม มีภูมิธรรม คาํสอนดีเปนธรรมะ ที่ตั้ง
มั่นในยุติธรรม มีเหตุมีผล นําไปปฏบิัติแลวไดรับคุณประโยชนคุมคา และผูปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติ
ตามดวยความพอใจ ความเลื่อมใส ศรัทธา ไมหลอกลวงตนและคนอื่น นั่นจึงไดผลคุมคา 
พระพุทธเจาของเราอุบัติขึ้นมาในโลกเปนศาสดาเอกเปนศาสดาดี คําสอนก็เปนคําสอนที่ดี บรรดา
พุทธสาวกทั้งหลายก็ลวนแตผูมีศรัทธาเลื่อมใส ตั้งใจปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคําสอนของพระองค
โดยตลอดจึงไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเปนเอนกประการ จึงไดเปนของมีคุณประโยชนสืบตอมาให
พวกเราไดศึกษาและปฏิบัติตาม 
             หลักของพระพุทธศาสนา ที่วาใหละบาปบําเพ็ญบุญนั้นเปนเรื่องของใจอันเดียวคือชําระใจ
นั่นเอง ในเมื่อเราชําระใจก็เปนอันวาละบาปบําเพ็ญบุญพรอมกันไป ใจนั่นแหละฝกฝนใจใหเกิด
ปญญา ใหรูจักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ถาหากเราไมฝกฝนใจ มันก็เพียงเปนแตของกลางอยูเฉยๆ เปนของกลาง
แลวไมมีประโยชนไมมีคุณคาอะไรเลย ตองเอาของกลางนั้นมาพิจารณาฝกฝนใหเกิดความฉลาด 
เมื่ออบรมใจถึงตรงกลางแลวจึงคอยดูตรงกลางอันนั้น อะไรๆ ก็เกิดขึ้นตรงนั้น ผิดถูก ดีชั่ว หยาบ
ละเอียดเกิดขึ้นตรงนั้นทั้งนั้น พยายามจับอันนั้นใหไดจึงจะรู ดีชั่วผิดถูกมันเกิดขึ้นที่ตรงกลางนั้น 
จะละชั่วทําดีก็ตรงนั้นแหละไมใชที่อ่ืนใด 
           นี่อธิบายถึงเรื่องหัวขอในโอวาทปาติโมกขที่พระพุทธเจาทรงเทศนาในวันมาฆะปุณณมีใน
สมัยโนน ๒๕๒๐ ปมาแลว หากวาพวกเราทําตามดังที่กลาวมานี้อยางถูกตอง รสชาติของพุทธธรรม



ในครั้งโนนก็เหมือนกันกับรสชาติที่เกิดขึ้นในใจเราเดี๋ยวนี้แหละรสอันเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติถึง
ตรงนั้นแลว จะระลึกถึงพระคุณของพระองควา ธรรมที่พระองคทรงแสดงนั้นไพเราะที่สุด จับอก
จับใจที่สุด นาเลื่อมใสเคารพบูชานานํามาปฏิบัติจริงๆ เห็นคุณคาธรรมเทศนาแตครั้งโนน
เหมือนกันกับครั้งนี้ในเวลานี้ศาสนาจึงไมไดเสื่อมสูญไปจากเดิม มีรสชาติเทาเดิม มีคุณคามี
ประโยชนตอบุคคลเทาเดิม คนตางหากถอยหลัง คนเทานั้นลาหลังไมทันพุทธศาสนา  

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

  

           เบื้องตนคือมีศรัทธาเปนตนเหตุ ศรัทธาในการที่เราฟงหรือดูตําหรับตํารานั้นก็เปนศรัทธา
อันหนึ่ง แตวาศรัทธานั้นยังไมเขาถึงทางปฏิบัติ ศรัทธาในการปฏิบัติคือเราอยากทดลองทดสอบทํา
ดู เมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติวา สิ่งนี้แหละเราจะตองทําใหมันจริงจังลงไป ที่ทานทําใน
สมัยกอนก็เนื่องจากวามันเปนของดีสําเร็จประโยชนมาแลว เหตุนั้นจึงไดมีสืบไวจนถึงบัดนี้ แตเรา
ยังไมทันทําใหสําเร็จประโยชน ฉะนั้นเราจะเชื่อมั่นวา เปนของจริงของดี แลวเราพยายามทํา นี่คือ
วิธีทําใหใจของเรามีความมั่นคงหนักแนน ถาหากวาทําสักแตวาทํา จะทําเทาไรๆ ก็แคนั้นแหละ มัน

ไมเห็นประโยชน 
           นั่งขาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งตัวใหตรง ทานั่งขัดสมาธิแบบนี้พระพุทธเจาทาน

เลือกสรรแลว เปนทานั่งดีกวาวิธีอ่ืนๆ กระดูกสันหลังเสนเอ็นทุกอันไดสัดสวนกันหมด เมื่อ
นั่งขัดสมาธิแลวต้ังใจดํารงสติใหมั่น กอนที่จะทําความสงบใหผอนลมหายใจคอยๆ ใหมันเบาๆ 
แลวจึงกําหนดคําบริกรรมวา พุทโธๆ หรือจะเอาลมหายใจเปนอารมณเรียกวา อานาปานสติ ก็ได
สําหรับลอจิตใหไปอยูกับอันนั้น พิจารณาลมหายใจเขา-ออกพรอมกับลมทีอ่อนๆเบาๆ นั่น ใหจิต
มันสงบรวมไปพรอมๆ กนั จับใจตัวนั้นใหมันได ใจที่มันสงบอยูกับบริกรรมแลวนั้นหากมันจะสง
สายออกไปที่อ่ืนอีกก็ดึงมาใหอยูในที่นั้นใหม ใหสติควบคุมใจตรงนั้นไวใหมันนิ่งสงบใหได  

รื้อถอนภพ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



            จะอธิบายธรรมทีเ่ปนหัวขอสําคัญมีประจําอยูกับตัวของเราทุกคน คือ พยาธิธมฺโมมฺห ิพยาธึ 
อนติโต เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได  พยาธ ิ คือความเจ็บไข ความ
เสียดแทง ความไมสบาย เปนเรื่องกระทบกระเทือนเสียดสีเกิดขึ้นในตัวของเราทุกคน ไมใหอยูเปน
สุขสบายได ตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งแกเฒา มันตามเบียดเบียนอยูตลอดเวลา หาความสุขสักนิดหนึ่ง
ไมมีเลย ที่วาสุขๆ นั้นเพราะความเมา เพราะความหลงตางหาก แทที่จริงนั้นไมมีสุขหรอก เราเขาใจ
กันแตการเจ็บปวดเปนไขที่รุนแรงถึงกับลมหมอนนอนเสื่อจึงจะเรียกวาปวย ที่แทจริงที่ทานเรียกวา 
อาพาธิโก คือ เปนผูที่อาพาธ หมายถึง มีความเสียดแทงอยูตลอดเวลา ไมตองถึงกับวาเปนหนัก
จนกระทั่งตองนอนจึงจะเรียกวาอาพาธ ลองคิดดู ตั้งแตอยูในครรภของมารดาก็คุดคูอยูในทาเดียว 
พลิกแพลงเบี่ยงตัวก็ไมได นั่นแหละเรียกวาเวทนา มีความเจ็บ ความปวด ความเมื่อย ทนทุกข อยูใน
ที่นั้นเมื่ออยูในครรภก็อาศัยลมของมารดาไปหลอเลี้ยงระบายออกระบายเขา ถาหากมารดาไมมีลม 
ทารกในครรภก็พลอยหมดลมไปดวย เปนการอาศัยลมคนอื่นเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยทรุดโทรม
เจ็บปวยไปตามธรรมชาติของเขา มันก็ตองเหน็ดเหนื่อยทรุดโทรมเจ็บปวยไปตามอาการของเขาทุก
ประการ มันเนื่องกันอยูกับมารดา ครั้นคลอดออกมาแลว อาศัยลมของเราระบายเองคอยสะดวกขึ้น
หนอย แตกระนั้นการถูกสัมผัสกับความเย็น รอน ออน แข็งก็เกิด การเจ็บปวยเปนทุกขมากถึงกับ
รองไหรองหม การรองไหเรียกวาเวทนา การเวทนาอยางนี้แหละที่เรียกวา ทุกข เรียกวา อาพาธ มีอยู
ตามปกติธรรมดา ที่เราอาศัยยืนอาศัยเดินอาศัยนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถตางๆ ก็คือเปลี่ยนทุกขนั่นเอง 
ยืนเหนื่อยหนักเขาก็ตองเดิน เดินเหนื่อยหนักเขาก็ตองนั่ง นั่งเหนื่อยหนักเขาก็ตองนอน เปลี่ยนอยู
ในอิริยาบถทั้งสี่นี้ตลอดเวลา เปลี่ยนแตละครั้งๆ คอยสบายขึ้นนิดหนอย ก็พออยูไดแตไมตลอดไป 
อันนี้ก็เรียกวาเวทนาเรียกวาอาพาธ ไมมีที่สิ้นสุด ทุกคนตองอาพาธอยูตลอดเวลา เพราะรางกายเรานี้
เปนที่เกิดเปนที่ตั้งของเวทนา หรือ อาพาธิโก คือเปนที่ตั้งของความเจ็บปวด ความเมื่อยอยู
ตลอดเวลา บางคนซ้ํารายกวานั้นอีก เปนโรคกระเสาะกระแสะ ทําอะไรก็ไมสะดวกคลองแคลว 
เจ็บปวยออดๆแอดๆ แมแตจะรับประทานอาหารมันก็ไมรับให อาหารไมมีรสชาติไมเอร็ดอรอย 
ทุกขทั้งหลายมันมีอยางนี้ อาพาธทั้งหลายมันเสียดแทงอยูอยางนี้ สังขารรางกายเปนของนาเบื่อ
หนาย เปนของนาเกลียดไมพึงปรารถนา ถาหากตั้งใจภาวนาพิจารณาเวทนา เห็นเปนของนาเกลียด 
นาเบื่อหนายอยางนี้แลว จิตใจจะไมเกาะเกี่ยวถึงเรื่องรูปกาย ใจนั้นจะออกไปมองดูเวทนาอยู 
เรียกวาแยกใจออกจากเวทนา คือออกจากอาพาธนั่นเอง เห็นวาอาพาธเปนของจริงของเขาอยูอยาง
นั้น เมื่อไดกายไดรูปอันนี้มาตองมีตองเปนอยางนี้ทุกๆ คน ไมมีใครพนไปจากนี้ได เมื่อเห็นชัด
อยางนี้แลว เกิดความสลดสังเวชในการที่ไดกายนี้มาใหเจ็บใหปวย มาใหอาพาธอยูอยางนี้ อยากจะ
ทิ้งกายนี้เสีย ละกายนี้เสีย ใหมันพนไปพนจากกายนี้แลวก็ไมถือกายอื่นอีกตอไปเพราะไดทีไรๆ ก็



ตองเปนอยางนี้ทั้งนั้น ตั้งแตเกิดจนตาย ไมยึดมั่นก็เปนอยางนั้นยึดก็เปนอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา 
ถาหากวาไมยึดปลอยวางเสียแลวหมดเรื่องหมดกังวล ไมวุนวายดิ้นรน การเวทนาก็เปนอยูอยางนั้น 
เห็นเปนเรื่องของกาย เปนสภาพของกาย เมื่อไดมาแลวตองเปนอยางนั้นทุกๆ คน ใจจะเปนเอกเทศ
ของมันสวนหนึ่งตางหาก จึงหมดทุกขหมดรอน 
            บางคนถึงจะทุกขมากอยากจะตายมันก็ไมตาย บางคนไมอยากมันก็ตายไปเอง เปนเรื่องของ
กาย บางคนไดรูปไดกายอันนี้มาแลวหลงลืมตัวมัวเมา ประมาทดวยเขาใจวายังหนุมยังสาว เขาใจวา
ยังสวยสดงดงาม เขาใจวาเราจะยังไมตาย ยึดเอารางกายอันนี้ไวแนน ไมสวยก็วาสวย ไมงามก็วา
งาม มันแกแลวก็ยังวาไมแก มันเฒาแลวก็ยังวาไมเฒา แทจริงมันเสื่อมโทรมไปทุกวันๆ ตั้งแตเกิด
ตั้งแตปฏิสนธิ ถาไมแกกไ็มคลอด คลอดออกมาแลวก็แกไปโดยลําดับ เด็กแกเปนหนุมสาว แกเปน
กลางคน แกเปนเฒาชราจนกระทั่งงอมจึงจะรูตัวได ความมัวเมาประมาทดวยประการอยางนี้จึงเปน
คนหลงนาสลดสังเวชนัก พวกเราทั้งหลายควรพิจารณาอยาไดหลงตาม ตั้งใจพิจารณาใหเห็นตาม
เปนจริง ตั้งมั่นอยูในธรรมที่เห็นตามเปนจริงแลวก็ปลอยวางสิ่งที่เคยยึดถือ เรียกวาตั้งมั่นอยูใน
ธรรม ธรรมนี่แหละเปนที่พ่ึง เปนเกาะสําหรับที่จะยึดไว ไมใหหลงไปตามสังขารรางกาย เมื่อมันจะ
แกจะเฒาก็แกเฒาไปตามเรื่องของรางกาย จิตใจไมเฒาไมแกไปดวยเพราะเปนอิสระไมหลงยึดกาย
อีกตอไป เปนการรื้อถอนภพชาติ ก็จะพนจากความแก ความเจ็บความตาย เอวํ 

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
            เราอุทิศชีวิตรางกายนี้เปนเครื่องบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตามธรรมดา การบูชา 
นั้นหมายถึงบูชาดวยดอกไมธูปเทียน เราจะตองเด็ดเอาลงมาจากตน บูชาธูปจุดธูป บูชาเทียนจุด
เทียน ไมมีการเสียดายวาจะหมดสิ้นไป การบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วันนี้ก็เชนนั้น
เหมือนกัน ตั้งใจของเราใหมั่นวาชีวิตของเราเปนมานมนานแลว ยี่สิบ ,สามสิบ, หรือสี่สิบปอะไรก็
ตาม ยังไมไดบูชาคุณพระรัตนตรัยสักที เอาละในเวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนา เราจะบูชาพระพุทธเจา
พระธรรมพระสงฆดวยการยอมสละทุกอยาง ความคิดความนึกที่สงสายไปภายนอก สละหมด 
ปลอยวาง ละหมดไมเอากลับคืนมา ตั้งใจตั้งสติกําหนดใจแหงเดียว ภาวนาอานาปานสติ กําหนดจิต
ใหอยูในอานาปานสติกําหนดลมหายใจ ใหจิตแนวแนอยูกับลมหายใจเขาออก ไมตองไปกําหนดที่



ตรงนั้นตรงนี้ หรือไมตองไปกําหนดวาลมตรงนั้นตรงนี้ แตหากวาทําความรูสึกวามีลมหายใจเขา
ออก เราจะกําหนดวา มีเพียงแตลมหายใจเทานั้น มันระบายออกระบายเขา ตั้งสติอยูตรงนั้นแหละ 
กําหนดรูเพียงแตลมเทานั้น จนแมนยํามั่นคง แลวจึงไปจับผูที่รูลมนั้นอีกทหีนึ่ง ดูผูที่รูวาลมหายใจ
เขาออกนั้น ใครเปนผูรู ใจ เปนผูรู เมื่อจับใจไดแลวตอนนั้นลมก็จะหายไป สตินิ่งแนวอยูกับอาการ
ที่รูนั้น ( หรอืผูรูนั้น ) อยางนี้แหละจึงเรียกวาอานาปานสติ ผลที่สุดลมก็จะไมมี แตอยาไปกลัว ลม
ไมมีไมตายหรอก มันเปนเพราะภาวนาตางหาก ถาไมมีลมจริงๆ มันดับมันสูญในขณะนั้นก็ยิ่งดีดวย
ซ้ํา ใหมันตายไปกับภาวนานี้ยิ่งดี เปนการตายหนเดียวเทานั้น หมดภพหมดชาติ ไมเวียนวายตายเกิด
อีกตอไป เราอยาไปเสียดายความตาย ถากลัวตายจะตองตายหลายครั้งหลายหนไมดีหรอก การหัด
สมาธิภาวนาใหลงตรงใจอันเดียว จับตรงใจอันเดียวเทานี้เปนพอ 

ทุก ๆ คนขอใหพากันพิจารณาถึงเรื่องทุกข คนใดถาไมเอาทุกขมาเปนอารมณ
ไมมีทางที่จะพนจากทุกขได คนเราถาหากไมเห็นทุกขดวยตนเองแลว มันจะ
เห็นทางพนจากทุกขไดที่ไหน 

พุทธานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

  

          วันนี้จะเทศนา อนุสสติ จงตั้งสติกําหนดจิตฟงใหดี อนุสสติมี ๑๐ อยางนั่นคือ  
                    ๑. พุทธานุสสติ 
                    ๒. ธัมมานุสสติ 
                    ๓. สังฆานุสสติ 
                    ๔. สลีานุสสติ 
                    ๕. จาคานุสสติ 
                    ๖. เทวตานุสสติ 
                    ๗. มรณานุสสติ 
                    ๘. กายคตานุสสติ 
                    ๙. อานาปานุสสติ 



                   ๑๐. อุปสมานุสสติ 
           อนุสสติแตละอยางๆ นั้น ลวนแลวแตเปนกัมมัฏฐานอันลึกซึ้งถึงที่สุดทั้งนั้น ในสมัยกอน 
ทานทําไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน แตพวกเรามาทําในสมัยนี้ไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน คือวาเราทํา
ไมถึงอนุสสตินั่นเอง เมื่อของดีๆ มีราคาสูงไปตกกับคนไมรูจักใช มันก็เลยไมมีคุณคาอะไร 
          อนุสสติ คือ เครื่องระลึกถงึของดี เราไมมีดีในตัวเราจึงตองเอาคุณของพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ หรือศีล ซึ่งเปนของดีของทานมาเปนเครื่องระลึก เมื่อนําเอาของทานมาระลึกแลว ก็จะ
ซาบซึ้งเขาถึงใจ ของดีเหลานั้นก็จะเกิดมีในตัวของตน หรืออนุสสติก็จะเกิดมีขึ้นในตน 
เพราะฉะนั้นจงตั้งใจฟงอนุสสติตอไป 
          พุทธานุสสติ การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา เพียงแตนึกถึงพุทโธๆ เทานั้นแหละ ถาหากใจ
เปนพุทโธ ใจถึงพระพุทธเจา เขาแดนพระพุทธเจา เขาเขตของพระพุทธเจาแลว ความพิสดารมัน
กวางขวาง จิตอันนั้นไมใชปุถชุน จิตอันนั้นเปนของบริสุทธิ์ จะเห็นคุณของพระพุทธเจา 
          ถาหากยังไมถึงแดนของพระพุทธเจา เขตพระพุทธเจา ไมเขาถึงสวนของพระองค มันก็ยังไม
เห็นคุณของพระองคอยูอยางเดิมนั่นเหละ จะวาพุทโธๆ สักเทาใดก็เหมือนนกแกวนกขุนทอง วาไป
อยางนั้นเอง 
          การที่จะเขาถึงและเห็นคุณพระพุทธเจานั้น เมื่อนึกพุทโธอยาเปนเพียงแตนึกถึงพุทโธ ทาน
พรรณนาถึงพุทโธ หรือพระคุณของพระพุทธองคไวตั้ง ๙ บท ม ีอิติปโส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺ
โธ เปนตน  
          คําวา ภควา หมายความวา พระองคเปนผูมีสวน คือ มีสวนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ที่
พระองคจะตองไดรับและพระองคก็ไดรับไวแลว 
          เปรียบเหมือนกับบุตรธิดาที่เกิดมาในตระกูล ควรจะไดรับมูลมรดกดวยกันทุกคน แลวก็
ไดรับสวนแบงนั้นไปอยางเรียบรอย ชอบตามกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนําไปประกอบอาชีพได
ตามฐานะของตน บางคนก็เจริญดี บางคนก็ไมเจริญ เปนธรรมดาของปุถุชน ไมเหมือนพระพุทธเจา 
พระองคไดรับสวนของพระพุทธเจา ไดเปนพระพุทธเจาแลว ยอมเจริญรุงเรืองเหมือนกันทุกๆ 
พระองค เวนแตจะเจริญไปองคละแบบ ดังที่พระองคพรรณนาคุณของพระพุทธเจา ๗ พระองคไว
วา  
          พระพุทธเจาชื่อ วิปสสี ผูมีจักษุ ผูมีสิริ 
          พระพุทธเจาชื่อ สกิขี ผูมีปกติอนุเคราะหแกสัตวทั้งปวง 
          พระพุทธเจาชื่อ เวสสภู ผูมีกิเลสอันชําระลางแลว ผูมีตบะ เปนตน 
          ดังนั้นเมื่อเรานึกถึงภควา ( เปนผูมีสวน ) เทานี้ ก็จะเห็นแจงตลอดไปหมดทั้ง ๙ บท เพราะ



พระองคเปนผูมีสวนเปนพระพุทธเจาแลว ฉะนั้นบทอื่นๆ ตั้งแต อรหํ สมมฺาสมฺพุทฺโธ เปนตนไป 
ซึ่งแปลวา ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองชอบ เปนผูถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวรูแจงโลก
ทั้งสาม เปนผูทรงหัดบุรุษและเทวดาอันไมมีใครเหมือนพระองค ไดชื่อวาเปนผูจําแนกแจกธรรม ( 
แกเขาเหลานั้น ) พระคุณเหลานี้ลวนแตเกิดจากบท ภควา ทั้งสิ้น  
          เรามาระลึกพระคุณเพียงบท ภควา เทานี้แหละ เชนระลกึถึงพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่
ลวงลับไปแลวในอดีตไมมีที่สิ้นสุด คนเกิดขึ้นมาในโลกมากแสนมากเหลือที่จะคณานับ ตองมีคน
หนึ่งนั่นแหละที่คิดแตกตางกันขึ้นคือ คิดเอ็นดูสงสารมนุษยชาวโลก เห็นสัตวทั้งหลายตกทุกขได
ยากมัวเมาอยูกับทุกข เพลิดเพลินอยูกับทุกขโดยสําคัญวาสุข สงสารเอ็นดูปรารถนาอยากจะสอนเขา 
ทานปรารถนาพุทธภูมิ อุตสาหสละเลือดเนื้อเชื้อไขความสุขสวนตัว บําเพ็ญเพียร ม ีทาน ศีล เปน
ตน เรียกวา บารมี ๑o ทัศน ใหสมบูรณ เพื่อที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
          เมื่อพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เรามาระลึกถึงคุณของพระองค มี เมตตาคุณ 
ปญญาคุณ เทานั้นแหละ คุณความดีนั้นก็จะแผซานเขาไปถึงจิตใจ เมื่อจิตใจไดรับเอาคุณของ
พระพุทธเจา คุณธรรมอนันั้นมาปรากฎแกใจ เห็นชัดแจมแจงขึ้นในใจ เมตตา กรุณา และปญญาคุณ
ของพระองคจะปรากฎมากมายเหลือที่จะคณานับ อันสวนที่เราไดรับนี้นอยนิดเดียว แตก็นับวาดี
อักโข ถึงแมวาเราไดรับขนาดนี้ เห็นประจักษแจงชัดขึ้นมาในใจของตนเพียงแคนี้ ก็เรียกวา แสง
สวางของพระพุทธเจาฉายเขามาสูดวงใจของเราแลว ไมตองพูดพรรณนาคุณมากมาย ไดสักอันหนึ่ง
ก็พอ ทานเปนผูมีสวน เราก็มีสวนไดนิดหนึ่งก็นับวาดีอักโข 
          บทที่จะกลาวตอไปวา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูไกลจากกิเลส ตัด
กิเลสอะไรตางๆ นั้นไมตองพูดถึงหรอก ถูกตองหมดทุกอยางจะวาอะไรก็ถูก ตัดจากกิเลสบาป
ธรรมกถ็ูก ไกลจากกิเลสก็ถูก วางกิเลส ทิ้งกิเลส กถ็ูกอันเดียวกันนั่นแหละ วาตามภาษาตัวหนังสือ
เลยไมมีที่สิ้นสุด 
          ในเมื่อผูละแลวผูถอนแลว เขาถึงคุณของพระองคเปนสวนหนึ่งของพระองคแลว ยอมเห็น
คุณของพระองคแจงชัด แนวแนอยูเชนนั้น อันนี้แหละเรียกวา ถึงคุณพระพุทธเจา การถงึถึงคุณ
พระพุทธเจาตองถึงอยางนี้ ไมใชถึงดวยการวาบทตางๆ เปนขอเปนคําไป วา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ไมตองพิจารณาอยางนั้น พิจารณาใหเห็นชัดในบทวา เรามีสวนในความเปนมา
ของพระองคแมจะนอยนิดเดียวก็พอแลว ดังที่พระพุทธองคทรงอุทานในวันตรัสรูวา ธรรมนี้เราไม
เคยไดยินไดฟงมากอนเลย 
          จกฺขํ อุทปาทิ คือ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองไดเกิดขึ้นแลว ( คือ
มองเห็นโลงไปหมด มองเห็นเหตุเห็นผล เชน มองดูมนุษยที่เกิดมาเพราะกรรม ตัณหา อวิชชา เปน



ตนเหตุ ตั้งอยูไดดวยอาหาร ขาดอาหารก็ดับไปอยางนี้เปนตน ) 
          วิชฺชา อุทปาทิ นี้เปนความรูอันไมใชสาธารณะทั่วไปแกบุคคลอื่น รูเฉพาะตนเองเทานั้น จึง
หมดสงสัยในธรรมทั้งปวง 
          ปฺญา อุทปาทิ เมื่อพิจารณารอบๆ ไปทุกแงทุกมุมทั้งภายนอกภายในแลวเห็นวาตรงกับ
เหตุผลความเปนจริงทุกประการ ยิ่งเชื่อมั่นหมดความสงสัย ไมมีอันใดจะปกปดเหลือไวอีกแลว 
          อาโลโก อุทปาทิ โลกเปนอันเปดสวางแจงโลงไปหมด คือ สัตวในพื้นปฐพีนี้มีกิเลส ตัณหา 
มานะ ทิฐิ อยางไร พระองคยอมทรงรูทั้งหมด จึงเรียกวารูแจงโลก ไมมีอะไรปกปดกําบัง 
          ดังนั้นพวกเราจะเขาถึง พุทธภูมิ คือ ภูมิของพระพุทธเจาดวยการที่เราสงบ เราตั้งสติกําหนด
จิตใหสงบเทานี้แหละ พระพุทธเจาก็ทรงทําอยางนี้ พระองคทรงสอนอยางนี้ พระสาวกก็สอนอยาง
นี้ ตั้งสติกําหนดจิตที่สงสายไมใหสงสายเทานั้น เมื่อจิตอยูนิ่งแลวก็รูจักวาจิตอยู นับวาเปนเบื้องตน
ของความรู แตกอนเราไมรูจักจิต อยูหรือไมอยูก็ไมรู คราวนี้เรากําหนดจิตใหอยู สติควบคุมจิตอยูที่
เดียว เรารูแลววาจิตของเราอยู ไมใชของทํางายๆ ตองฝกฝนอบรม 
          ถาคุมสติรักษาจิตใจใหอยูในอํานาจของตนแลว มันจะไปไหนเลา อันความรูความฉลาด
สามารถรูสิ่งทั้งปวงทั้งหมด ก็ออกไปจากอันนี้ จะไปรูที่ไหนไปรูอะไรอีก ที่ไปรูอะไรๆ ก็ออกไป
จากจิตอันนี้แหละ พระองคทรงรูตนตอบอเกิดของกิเลสทั้งปวงหมด เรานั้นอยากจะรูนั่นรูนี่ เห็น
นั่นเห็นนี่อะไรตางๆ ถาหากจิตของตนไมอยูนิ่ง มันไมเห็นหรอก พระองคทรงเขามารูที่นี่เสียกอน 
เมื่อเราเขาถึงอันนั้นจึงเรียกวาเขาถึงภูมิของพระพุทธเจาสวนหนึ่งเขาถึงแดนของทาน พอไดติดนิด
หนึ่งก็เอาละเทานั้นก็พอแลว จงยินดีพอใจในอันนั้น นานๆ เขามันหากคอยรูขึ้นมาคอยเห็นขึ้นมา 
          การรักษาจิตไวตรงนั้นไมใชของงายๆ เพราะจิตไมใชเปนของเปนตนเปนตัว ไมใชจะเอา
เชือกผูกอยางผูกวัวผูกควาย จิตมันกวัดแกวง จิตมันดิ้นรนกระเสือกกระสนไปมา หากเรายังไมรูวา
จิตมันกวัดแกวง จิตดิ้นรนกระเสือกกระสนอยูเปนนิจแลว มันก็จะไปตามของเกาอยูอยางนั้น อยาง
ที่เคยเทศนใหฟงแลววา จิตมันคิดของเกา 
           คิดดูซี วันหนึ่งๆ มันคิดอะไรบาง เราลืมของเกาของตนเองตางหาก มันคิดวนไปเวียนมาอยู
กับของเกานี่แหละ คิดเกี่ยวกับลูกกับหลาน คิดเกี่ยวกับบานกับชอง คิดเกี่ยวกับสิ่งของวัตถุทั้งปวง
หมด คิดกับหมูกบัเพื่อนกับพี่กับนอง กับญาติกับวงศ ก็คิดของเกานั่นแหละ แตไหนแตไรมาก็คิด
แตเรื่องเหลานี้แหละ คิดถึงสมบัติพัสถาน หาอยูหากิน คิดกับเรื่องเหลานี้แหละทุกๆวันไม
นอกเหนือไปจากนี้เลย แลวยังจะคิดตอไปอีก ถาหากวาเรารักษาจิตไมอยู อันนี้เปนแดนมนุษยแดน
ปุถุชน แดนพระพุทธเจาไมใชอยางนั้น แดนพระพุทธเจาตองสงบ มีสติควบคุมจิตอยูตลอดเวลา 
แดนของพระพุทธเจาตองเปนอยางนั้น  



          ธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดงก็แสดงออกไปจากนั่นแหละ ออกไปจากอะไร ออกไปจาก
จิต จิตที่มันคิดมันนึกสงสาย พระองคจึงเทศนาอันที่มันสงสายวุนวายอยูนั่น ไมใชอันอืน่หรอก 
พระองคทรงบอก ใหละมันเสียแลวอยูดวยความสงบ นี่แหละใหรักษาไว ก็เทานี้เองจะไปแสดงที่
ไหน เทศนก็เทศนอันเดียวนั่นเอง จึงเรียกวาเทศนของเกา ของเกาที่ไมรูแลวรูรอดกันสักที เทศนา
ไปก็ไมจบสักที พระองคทรงเทศนา ๔๕ ป ก็เทศนาของเกาอยูนี้แหละ ที่เราแสดงถึงเรื่องพระคุณ
ของพระองคนี้ ก็คุณอันเกานั่นแหละ อิติปโส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ก็ของเกานั่นแหละ 
          พระพุทธเจาองคนี้เกิดขึ้นมาแลว เทศนาพรรณนาถึงพระคุณของพระพุทธเจาองคที่ลวงลับ
ไปแลวแตละพระองคตลอดชีวิตของพระองคก็ไมหมดสิ้น พระคุณอเนกอนันต ถาพูดถึงเรื่องราว
มันก็มากมายกวางขวางจึงวา ใหรวมจิตลงใหมั่นเปนหนึ่งไดเสียกอน รักษาใจใหอยูใหสงบ ควบคุม
จิตใหอยูอันเดียวเทานั้น สวนพิศดารอื่นๆ ก็แลวแตนิสัยของตน อยาไปอยากเปนอยางทานที่รูมากๆ
เลย คนเรามิใชเปนอยางเดียวกันทุกคน คนนับเปนหมื่นเปนแสน จะเปนอยางนั้นสักคนเดียวก็ทั้ง
ยาก  
          พระสาวกของพระพุทธเจา ทานยังจัดไวหลายประเภท ประเภทที่ไดสําเร็จแลวไมอยากพูดก็
มี ประเภทที่ไดสําเร็จแลวพูดเฉพาะหมูเพื่อนกันเองก็มี ประเภทที่ไดสําเร็จแลวพูดมาก จนมีผู
ปฏิบัติตาม จนกระทั่งไดสําเร็จตามก็มี ประเภทที่ไดสําเร็จแลวรูเหตุรูผล รูเรื่องรูราวแตกฉานทุกสิ่ง
ทุกอยางไมขัดของก็มี พวกทานเหลานั้นลวนแลวแตไดปฏิบัติตนใหถึงความสงบ จิตเปนอันหนึ่ง
อันเดียวทั้งนั้น มิใชอยากเปนแตฝกหัดจิตไมสงบอยางพวกเรา ความอยากเลยไมสําเร็จตาม
ปรารถนา 
          เหตุนั้นจึงวา อยาไปมัวเมาหลงของเกาเลย ทานสอนตรงจิตสงบอยูอันหนึ่งอันเดียว และ
รักษาจิตใหอยูอันเดียวนั่นแหละ ตรงนี้แหละสําคัญที่สุด ที่จะเทศนาถึงพระคุณของพระพุทธเจาได 
ก็ตองเทศนอันนี้ใหรูจักอันนี้เสียกอน จึงจะเทศนใหกวางขวางออกไปได 
           วันนี้เทศนเทานี้แหละ เอวํฯ 

 
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
          จงตั้งสติกําหนดจิตใหดี เรื่องอะไรที่วุนวี่วุนวายเกิดขึ้นในใจขอใหยกไวกอน เวลานี้เปนเวลา
ทําความเพียรภาวนา มันมักจะเกิดเรื่องวุนวี่วุนวาย อยางนอยที่สุดก็เกิดแมลงไตหนาไตตา อะไร



ตางๆยุงกันหมด เปนเรื่องมารมันคอยรบกวนไมใหเราตั้งสติได แทที่จริงไมมีอะไรหรอกเราปลอย
ทิ้งเสียมันก็หมดเรื่องกันไป มันมารบกวนเฉยๆนั่นเอง ไมเชื่อก็ลองดูซี พอออกจากสมาธิแลวก็ไมมี
อะไร เมื่อออกจากสมาธิแลวก็หาย พอนั่งสมาธิก็เอาอีกละ เจ็บนั่นเมื่อยนี่ ปวดนั่นปวดนี่อะไรตางๆ 
อันนั้นก็สละทิ้งเสีย ถวายพระพุทธเจาเปนเครื่องบูชาพระองคเสีย ความเจ็บความเมื่อยความ
เกี่ยวของกังวล ทุกสิ่งทุกประการ ยกถวายเปนเครื่องบูชาพระพุทธเจาเสีย เราก็จะสบายอยูเย็นเปน
สุข 
          ใหรูจักเวลาสละปลอยวางใหมันเปน อยาไปยึดเอาเรื่องทุกอยาง อะไรก็เปนของเราทั้งหมด 
เลยเอาเสียทุกสิ่งทุกอยาง 
          จึงวาปลอยวาง สละบูชาคุณของพระพุทธเจา พระองคไมไดอยูในที่นี้หรอก แตบูชาคุณของ
พระพุทธองคเหมือนกับเราเด็ดดอกไมบูชาพระ ดอกไมที่เด็ดออกจากตนนั้นมันก็ตาย กลับมาตอ
อีกไมได ความสละของเราใหปลอยวางหมด เหมือนกับเด็ดดอกไมออกจากตนเชนนั้นเหมือนกัน 
จึงจะเปนสมาธิภาวนา แลวรักษาสติอารมณของตนใหแนวแน นําเอาคุณของพระพุทธเจาโดยนึกถึง
ตัวพุทโธที่แทจริง ไมใชเอาที่พุทโธ เอาที่คุณของพุทโธ คนใดเปนผูวาพุทโธใหจับเอาผูนั้นแหละ 
ใหแนวแนจนกระทั่งพุทโธนั้น วางหายไปหมด ไมตองไปจับเอา  
          ถาพุทโธยังไมหาย ก็นึกเอาพุทโธไปเสียกอน ครั้นจับผูวาพุทโธไดแลว พุทโธมันหายเอง 
อยาไปกําหนดคิดถึงมันอีก จับเอาตัวผูรูวาพุทโธทีเดียว ใหตั้งมั่นอยูในสิ่งเดียวเทานั้น จึงจะถึงคุณ
ของพระพุทธเจา เอาละทํากันเลย 

ธัมมานุสต ิ
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

   

            วันพระที่แลวไดอธิบายถึงเรื่อง พุทธานุสสติ วันนี้จะเทศนาเรื่อง ธัมมานุสสต ิ ตอไป 
            ธรรมไมมีตนไมมีตัว มันแทรกซึมอยูกับคน ถาไมมีคนพระพุทธองคก็ไมทรงสอน พระองค
ทรงสอนที่ตัวคนนั่นแหละ สําหรับคนไมรูเดียงสาก็ไมทรงสอน เชน อยางสัตวไมรูเดียงสาก็ไม
สอน ทรงสอนคนที่รูจักเดียงสา รูจักดี รูจักชั่ว รูจักผิด รูจักถูก รูจักบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและ
ไมใชประโยชน ทรงสอนใหรูจักละความชั่วทําความดี เห็นความชั่วแลวใหละชั่วเสีย เห็นความดี
แลวจึงทําความดี 



            ธรรมก็ไมใชอ่ืนไกล พูดงายๆคือ การทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั่นเอง เมื่อทําตามก็
มีธรรมในตน ครั้นไมทําตามก็ไมมีธรรม ดังนั้นจึงวาธรรมแทรกอยูกับคน โดยทั่วไปเมื่อคนทํานาก็
เรียกวาชาวนา คนทําสวนก็เรียกวาชาวสวน คนทําหนาที่ทางราชการเขาเรียกวาขาราชการ ทําอาชีพ
ตางๆ ก็เรียกตามวิชาอาชีพนั้นๆ หนาที่การงานปรนปรือใหคนเปนไปตางๆ สวนธรรมนัน้ก็
เชนเดียวกัน ธรรมปรนปรือใหคนเปนไปตาง ๆ คือโสดาบัน สกิทาคา อนาคามี และพระอรหันต 
            การที่ทานใหระลึกถึง คุณของพระธรรม ก็ไมใชอ่ืนไกลอะไร เพื่อใหระลึกถึงพระธรรมที่
พระพุทธองคทรงสั่งสอนไวนั้น แลวนอมเขามาลงการปฏิบัติของเราเอง ธรรมะที่พระองคทรงสอน
เรียกวา 
            สวากฺขาโต ภควตาธมฺโม เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสดีแลว 
            สนฺทิฏฐิโก อกาลโิก เอหิปสฺสิโก เปนธรรมที่เห็นดวยตนเอง ไมมีกาล ไมมีเวลา เรียกใหคน
อ่ืนมาดูได 
            โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตน รูไดเฉพาะตน 
            คือเปนตัวอยางใหคนอื่นดูไดวาเราทําอยางนี้ๆ ไมใชดูอะไรหรอก จะเอาธรรมที่ไหนมาดู 
ใหดูวาการนอมนําธรรมมาประพฤติปฏิบัติเชนนี้ๆ เห็นเฉพาะตนเอง ก็บอกแลววา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺ
โพ วิฺูหิ เห็นเฉพาะตนเองจะใหใครมารูดวย เรานั่นแหละเปนวิญูชนรูเอง เรียกใหคนอื่นมาเอา
การปฏิบัติอันนี้เปนตัวอยางตางหาก คนอื่นเปนวิญูชน คนอื่นก็รูธรรมนัน่เองไมใชเรา  
            ทานใหระลึกถึงธรรมะที่มีอยูในตัวของเรานี้ เราปฏิบัติศีลก็ใหระลกึถึงศีล เรามีสมาธิก็ให
ระลึกถึงสมาธินั้น เรามีปญญาอุบายอะไร ก็ใหระลึกถึงปญญาอุบายอันนั้น อันที่ตนปฎิบัติอยูนั่นให
ระลึกอยูเสมอๆ เรียกวา อนุสสติ คือระลึกตาม การระลึกอยูเสมอก็คือ สตินั่นเอง ตามระลึกถึงทุก
ขณะในการที่เราปฎิบัติไดนั้น 
            เราปฏิบัติไดแคไหนก็ใหระลกึอยูเสมอ ปฏิบัติไดเพียงศีลหา ก็ระลกึถึงศีลหาขออยูเสมอๆ 
นึกถึงคุณงามความดีของศีลนั้น ซึ่งทําใหตนเปนคนดีขึ้นมา ละเวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดมิจฉาจาร กลาวมุสาวาท ดื่มสุราเมรัย อันนั้นมนัดีขึ้นมาแลว ระลึกถึงคุณงามความดีอันนั้นแหละ
เรียกวา ระลกึถึงพระธรรม แลวทําตนใหดีขึ้นมา พระธรรมยอมทําบุคคลใหดีขึ้น 
            ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจารี ธรรมแลยอมรกัษาบุคคลผูปฏิบัติธรรม 
            ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมยอมตามรักษาผูปฏิบัติสุจริตธรรม 
            ผูปฏิบัติธรรมแลวยอมไดรับความสบายกายสบายจิต จะคิดจะนึกในสิ่งใดก็ไมมีความ
เดือดรอน เพราะความสุจริตมีธรรมอยูในตน คนทั้งโลกที่เดือดรอนวุนวายกันอยูนี้เพราะไมมีธรรม 
คนเราแตละคนๆ นี ้ถาไมมีธรรมก็ไมมีความสุข อยูดวยกันมากคนเลยเปนเครื่องเดือดรอนไป 



บานเมืองก็เลยเดือดรอนวุนวายไปหมด เพราะเราไมมีธรรมเปนเครื่องอยู 
            บางคนบอกวา มวัแตประพฤติธรรมอยูไมทันเขา เพราะทุกวันนี้โลกมันเจริญ มัวแตปฏิบัติ
ธรรมจะอยูไดอยางไร ขอตอบวา จริงอยูที่วา โลกมันเจริญ แตใจคนไมเจริญ มันจึงเปนเหตุใหคน
เดือดรอน พระพุทธเจาทรงสอนใหทุกๆคนประพฤติธรรม มิใชสอนใหคนใดคนหนึ่งประพฤติแตผู
เดียว คนทั่วโลกเดือดรอนเนื่องจากตางคนตางก็ไมประพฤติธรรม ไมตองมากเพียงแตใหมีศีลหา
ครบถวนทุกๆคนเทานั้น ลองดูเถิดโลกนี้จะเปลี่ยนสภาพไปหาความสุขความเจริญทันที โดยไม
ตองสงสัยทีเดียว 
            เหตุนั้นจึงใหระลึกถึงธรรม แตคนเราทิ้งธรรมะกันหมด ไมทราบวาอะไรเปนอะไร บางคน
ไมรูจักธรรมดวยซ้ํา ไมทราบวาธรรมคืออะไร มันเปนไปถึงขนาดนั้น 
             ถาเรารูจักวาอันนี้เปนธรรมของดี รักษาความดีนั้นไว ธรรมจะนําความสุขมาใหเห็นไดดวย
ตนเองวา ออ ! ธรรมคือความดีอยางนี้เอง แลวจะรักษาอยูเสมอระลึกถึงอยูเสมอ แลวจะทําผิดพลาด
ไปไดอยางไร มีแตจะไดความสุขเสมอละซี 
            นอกจากนั้นอีก ถาผูเห็นธรรมแลวต้ังมั่นอยูในธรรม ธรรมยอมตักเตือนอยูเสมอๆ วา ถาทํา
ชั่วทําผิดทุจริตตางๆ ธรรมยอมพร่ําสอนตักเตือนไวเหมือนกับบิดามารดาตามสอนลูกเตา 
เหมือนกับครูอาจารยตามสอนศิษยพร่ําสอนอยูทุกขณะ ธรรมจะตามสอนผูเห็นธรรมจริงๆ สอน
อยางไร นั่นคือ เมื่อเผลอทําผิดยอมรูตัวข้ึนเองไมใชรูเฉยๆ ดวย เปนเครื่องเตือนจริงๆ เปนครู
อาจารยเตือนจริงๆ เปนเสียงเตือนออกมาจริงๆ บางทีแสดงปรากฎเปนภาพนิมิตเตือนจริงๆ นั่น
แหละ ถาระลึกถึงธรรมตองเปนอยางนั้น  
            ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ไมมีตัวมีตนเปนของละเอียดลึกซึ้งมาก ใครปฏิบตัิแลวยอม
เห็นดวยตนเอง ที่พระองคตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะทรงรูธรรมนี่แหละ จะเปนพระสงฆก็เพราะ
รูธรรม และปฏิบัติธรรมนี่แหละทําใหเปนพระสงฆ ธรรมจึงเปนของกลาง 
            พระพุทธเจาทรงตรวจหมดทั่วทั้งโลกแลว ทรงเห็นวา การอยูโดยลาํพังไมมีเครื่องเคารพ 
ยอมอยูไมเปนสุข ตองมีเครื่องเคารพ จึงอยูเปนสุข หากไมมีบิดามารดาเปนที่เคารพ ไมมีครูอาจารย
เปนที่เคารพ ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องเคารพจะอยูอยางไร ก็อยูเหมือนวัวเหมือนควายนี่ซี ผูฉลาด
ทั้งหลายตองมีที่พ่ึงที่เคารพ สวนคนโงนั้นหาที่พ่ึงไมได เขาใจวาเปนความสุข พ่ึงคนอื่นโดยให
ระลึกถึงความดีของคนอื่น เห็นเปนเครื่องกังวลเครื่องเดือดรอน ธรรมดาคนโงตองเปนอยางนั้น 
            ถาคนฉลาดเขาระลึกถึงทานผูมีอุปการะคุณ ระลึกถึงคุณของบิดามารดา แลวจะซาบซึ้ง
เขาถึงจิตใจ ตั้งใจทําคุณงามความดีสนองคุณของทาน ระลึกถงึคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วา
พระพุทธเจาทานทรงมีพระเมตตากรุณาธิคุณอยางยิ่ง ทรงมีพระปญญาอยางยิ่งหาที่สุดมิได ทรง



สอนใหเรารูเทาเห็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด ถาพระพุทธองคไมทรงสอนก็ไมทราบเลย มันเปน
ของปกปดอยูนิดเดียว เชน 
            ทุกขเปนของมีอยูทุกคน แตทุกคนก็ไมรูจักทุกขหรือรูแลวไมทราบวาจะวางอยางไร 
พระพุทธเจาทรงเปดขึ้นวา ทุกขอยางนี้ตองแกอยางนี้ เราจึงมาแลเห็นอยางที่พระพุทธเจาทรงสอน 
อันความมืดนั้นนะมันฝงมาตั้งนมนานแลว ฝงมาหลายภพหลายชาติ นับไมถวนเอนกอนันต 
พระองคทรงเทศนาสอนอันที่ปกปดอยูนั้น ทรงเปดขึ้นเทานั้น เกิดคุณคามากมายสุดที่จะประมาณ
ได โดยที่พระพุทธองคมิไดทรงหวัง และไมทรงคิดคาตอบแทนเลย  
            การระลึกถึงคุณพระธรรมที่พระพุทธองคทรงสอนก็เหมือนกันแมวาธรรมไมมีตัวไมมีตน 
แตสอนใหเราเห็นของจริง เห็นความดีความชั่วในใจของตน แลวระลึกถึงพระธรรมที่เกิดขึ้นมา รู
ขึ้นมาในใจของเรา นํามาพร่ําสอนตัวของตนอยูเสมอๆ คอยมีสติระลึกได มีสติรูตัวอยูเสมอ 
            พระธรรมเปนของลึกซึ้งสุขุมมาก เหมือนกับเปนยาธรรมโอสถ คนใกลจะตายมิตายแหล 
พอรับประทานเขาไปมันก็หายยังจะไมดีอีกหรือ พวกเราตองตามพระธรรมนี่แหละไมเหมือน
พระพุทธเจาทานตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงคนควาแสงหาดวยตนเอง แตขนาดนั้นก็เปนเวลาถึง ๖ 
ป จึงทรงคนพบสัมมาสัมโพธิญาณ แลวทรงนําเอาพระธรรมนั้นมาสอนพวกเรา พวกเราจึงได
ปฏิบัติตามอยูนี้ แตก็ยังไมรูเทาเห็นจริง ถารูขึ้นมาดวยตนเอง เห็นขึ้นมาดวยตนเอง นั่นแหละจึงจะ
ถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
            แมจะสามารถรูขึ้นมาดวยตนเองก็ตาม แตก็รูตามแนวที่พระองคทรงสอนไวนั่นเอง จึงวา
ธรรมเปนของเกา เหมือนเพชรพลอยทีฝ่งอยูในดินมันอยูในดินตั้งไมรูวากี่พันกี่หมื่นป แตไมมีใคร
ขุดพบ คนที่ไปขุดคนพบคนแรกคือพระพุทธเจา เมือพบแลวไดนําเอามาเผยเพร ใหคนทั้งโลก
พรอมทั้งตัวเราดวยไดรูไดเห็นหนาตาของพระธรรมนั้น เรียกวาของเกา คือ มีมาแตเดิม พระพุทธ
องคตรัสไววา เอสธมฺโม สนนฺตโน ธรรมนี้เปนของเกา 
           พระพุทธเจาทรงพิจารณาดูแลววา ผูไมมีที่เคารพกราบไหวแลวหาความสุขไมได ทรงปรารถ
วา เราจะเคารพใครดีหนอ เมื่อทรงพิจารณาไปๆ จนหมดในโลกทรงทราบวา ใครจะสูงสุดยิ่งไป
กวาพระธรรมไมมี พระธรรมทําใหเราตรัสรูเปนพระพุทธเจา ฉะนั้นพระองคจึงนอบนอมกราบ
ไหวพระธรรม 
            เมื่อเราเขาใจคุณของพระธรรมอยางนี้ เราระลึกถึงคุณพระธรรมดวยสติตั้งมั่น กําหนดรูตัว
อยูเสมอๆ วาเราทําดีหรือทําชั่ว ทําผิดหรือทําถูก ละชั่วทําดีเชนนี้แหละ เปนการระลึกถึงพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา พระองคทรงสอนอยางนั้น ทรงสอนใหมีสติไมใหประมาท ไมใหลุมหลง 
ถามีสติแลวไมลุมหลงหรอก 



            ดังนั้นจึงควรฝกฝนอบรมใหมีสติรูตัวอยูทุกเมื่อ การปฏิบัติก็มีอยูเพียงเทานี้เอง ไมมีอะไร
มากเลย แตวาจะรูไดแคไหนเทานั้นแหละ ถาหากวาเราชํานิชํานาญ รูตัวอยูตลอดเวลา มันก็ไมเผลอ 
ก็จะไมทําความชั่ว นั่นแหละคือ การมีสติสมบูรณ 
            หากวาเรายังทําชั่วอยูครั้งคราว หลงเปนมื้อเปนยาม รูตัวเปนครั้งเปนคราว อันนั้นเรียกวา 
สติไมสมบูรณ ในวันหนึ่งๆ เราจะมีสติรูตัวไมทราบวากี่มากนอย บางทีก็รูเพียงระยะชั่วโมงสอง
ชั่วโมง บางทีก็ไมรูเลย ทานผูมีสติสมบูรณตองรูตัวอยูตลอดเวลา เรียกวาอนุสสติ คือระลึกถึงธรรม
คําสอนของพระองคอยูตลอดเวลา อนุสสตินั้นก็เปนภาวนากัมมัฏฐาน 
            เราระลึกเอาพระธรรมที่ไมมตีนไมมีตัว เชนวาระลึกเอา มรณานุสสติ ความตายเปนของไม
เที่ยงสังขารรางกายแปรปรวน ยักยายไปทุกขทรมานอยูดวยประการตางๆ ในผลที่สุดมันก็ไมอยูใน
อํานาจของใครที่จะยื้อยุดได เมื่อระลึกอยูอยางนี้ จิตมันจะวางเรื่องที่ระลึกถงึ คือวาง มรณานุสสติ 
นั้นจิตเขาถึงซึ่งสมาธิอันแนวแน ก็เรียกวา ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนอนุสสติ
อันหนึ่ง 
            ดังอธิบายมาดวยประการเชนนี้ เอวํ ฯ  

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

           การภาวนาโดยระลึกถึง พระธรรม จิตใจมันแนวแนสูอารมณเดียว อยาไปคิดถึงเรื่องใด ไม
ตองคิดมาก คิดเอาคุณพระธรรมอันเดียว อยาเอาหลายอยาง เมื่อมันแนวแนลงไปแลวก็เปนสมาธิ
เทานั้นเอง 
           ใจจะอยูอันเดียวนั้นมันยาก เพราะเหตุที่วา มันหลายอยางหลายเรื่อง มันเที่ยวไปรอบโลก 
รอบบานรอบเมือง สิ่งนิดๆหนอยๆ มันก็เก็บมาเปนอารมณ อารมณ คือ ความคิด อารมณ คือ ความ
ยุง อารมณ คือ จิตที่มันยินดีพอใจในสิ่งตางๆ จับอันนี้แลวมันก็ไมแลว มันทิ้งอันนี้ไปจับอันโนน
เหมือนกับลิง ลิงมันอยูไมเปนสุขหรอก จิตของเราก็เชนนั้นเหมือนกัน 
           เหตุนั้นจึงจับอารมณอันเดียวใหมั่นคง มันอยูอันเดียวก็เรียกวาเปนสมาธิ ถึงสมาธิจะไมแนว
แน ไมวางคําบริกรรม ก็เรียกวา สมาธิอนุมานเสียกอน ถาหากมันแนวแนเต็มที่แลว มันวางคํา
บริกรรมลงโดยที่ไมไดตั้งใจเรียกวา ภาวนาสมาธิ มีสมาธิเต็มที่  
           เบื้องตนเราฝกหัดสมาธิ หัดใหแนวแนลงอันเดียว คือ อยูในบริกรรม ธัมโมๆๆ ระลึกถึงคุณ



พระธรรมอันเดียว การฝกหัดมันมีเพียงแคนี้ 
           เมื่อเราทําไดแลว มันถอนออกมาอีก เราก็ฝกหัดใหมันชาํนิชํานาญ ใหมันรูจักเครื่องหมาย
ของการหัดสมาธิ มันมีเครื่องหมายของมันเองมันถึงจะไมมีตนไมมีตัว แตมีเครื่องหมาย อันนั้น
แหละเปนเครื่องวัด ถาหากเราปฏิบัติถกูตอง มันก็ถกูตรงกับเครื่องหมายอันนั้น ถาหากปฏิบัติไมถูก
มันก็พลาดไปทางอื่น เรียกวามันไมแนนอน 
           ผูที่หัดสมาธิไดแนนอนแลว มีเครื่องวัดเครื่องหมายในตัว จะรูเอง แมวาไมถึงอัปปนาสมาธิ 
ก็ไดชื่อวาขณิกสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิแลว เอาแคนั้นเสียกอน แคนั้นก็นับวาดีมากแลว ฝกหัดอยู
ทางนี้แหละมันจึงคอยเปนไป 
           ถาฝกหัดเสมอๆ จนชํานิชํานาญ ก็สามารถที่จะใหเกิดอุบายปญญาตางๆ ไดโดยที่ไมตั้งใจที่
จะใหเกิดอุบายปญญาหรอก แตมันสามารถที่จะเกิดอุบายอะไรข้ึนมาเอง เกิดความรูปุบปบขึ้นมา 
โผลขึ้นมาในสมาธินั้นแหละ เปนเหตุใหเราเชื่อมั่นในสมาธิของเรา แลวก็เกิดปลื้มปต ิพิจารณา
อะไรก็กวางขวางเบิกบาน 
           ผลของสมาธิเชนนี้ ไมใชของทํางายๆ ทานทําตั้ง ๙ ป ๑๐ ปถึง ๒๐-๓๐ปก็มี เรามาทํา
ประเดี๋ยวประดาว อยากจะใหรูใหเห็นในสิ่งตางๆเหมือนทาน ความอยากเลยไปกีดกัน กลายเปน
อุปสรรคของภาวนาสมาธิไป ถาหากเฉยๆ ไมอยากเปน หรือเปนก็ไมวา อยากรูก็ไมวา ไมอยากรูก็
ไมวา มันเลยลงสมาธิ นี่แหละหัดสมาธิตองหัดอยางนี้ เอาละทําสมาธิไดเลย 

สังฆานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒  

 
        พึงทําความสงบและตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาเรื่อง สังฆานุสสติ สืบตอไป สังฆานุสสติ การ
ระลึกถึง คุณพระสงฆ พระสงฆในที่นี้มีสองอยาง สมมติสงฆ อยางหนึ่ง และ อริยสงฆ อยางหนึ่ง 
        สมมติสงฆ นั้น ใชเรียก กัลยาณปุถุชน คือ ปุถุชนผูมีกัลยาณธรรมงามเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยาง 
ถือพระวินัยตามสิกขาบทนั้นๆ ตามสมควร กิริยามารยาทภายนอกงามทุกสิ่งทุกประการ ถึงแมไม
เปนอริยบุคคล แตเปนคนงาม เรียกวา กัลยาณปุถุชน 
        สวน พระอริยสงฆ อยางที่เรากลาวกันอยูเสมอๆ วา 
                สุปฏิปนฺโน            ผูปฏิบัติดี 
                อุชุปฏิปนฺโน          ปฏิบัติตรง 



                ญายปฏิปนฺโน        ปฏิบัติเพื่อพนจากทุกข 
                สามีจิปฏิปนฺโน      ปฏิบัตินากราบไหวและบูชา 
        ผูปฏิบัติเชนนี้มี ๔ คู ๘ บุคคลเทานั้น คือ 
                โสดามรรค          โสดาผล 
                สกทาคามรรค      สกทาคาผล 
                อนาคามรรค         อนาคาผล 
                อรหันตมรรค        อรหันตผล 
        เมื่อพิจารณาไปถึงเรื่อง สุปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติดี ในที่นี้เราไมทราบวาจะเอาอะไรมาวัด ปุถุชนผู
พากันอยากจะไดพระอริยบุคคลนักหนา แตวาอริยบุคคลนั้นเปนเชนไรก็ไมสามารถจะรูได ในสมัย
พุทธกาลมีพระอรหันตบางองคไมตองการใหคนไปรบกวน จึงทําเปนผูเคอะเขิน พระเจาแผนดิน
ไปหาก็เรียกมหาราชบพิตร พระมเหสีไปหาก็เรียกมหาราชบพิตรดวยกันทั้งนั้น พระเจาแผนดิน
เห็นอาการเชนนั้นไมชอบพระทัย เลยไมเขาไปหาอีกตอไป บางทานบางองคก็เฉยเมย ไมพูดไมจา 
มันเปนเรื่องเลาไวอยางนั้น 
        คราวนี้มาพิจารณาตามบทที่วา สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดี นั้นเอาอะไรเปนเครื่องวัด ไมมีใครวัดได
เลย เรานี่แหละวัดเอาเอง เราเห็นของเราเอง เรารูของเราเอง คนอื่นจะวาอยางไรก็ชาง บางองคที่เขา
ไมชอบ เขาก็หาวาไมดี บางองคนั้นเลวจะตายเขาก็นิยมนับถือ ฉะนั้นจึงวาจะเชื่อคนอ่ืนไมไดเอาเรา
นี่แหละเปนตัวกลาง เปนผูสองดูและปฏิบัติตัวของเราเอง ยอมเห็นของเราเอง รูของเราเอง 
        คําวา ปฏิบัติ ในที่นี้หมายความถึง อาการภายนอกพรอมทั้งภายใน จะเปนกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็
ดี ตรงกันหมด เวลาปฏิบัติเราตองเห็นดวยตนเอง เราปฏิบัติอยางไร เราทําอะไร เราอยูดวยอาการ
อยางไร ตองเห็นดวยตนเอง อะไรผิดอะไรถูก เห็นดวยตนเองทั้งนั้น ดีชั่วหยาบละเอียด เห็นดวย
ตนเอง สิ่งที่เปนความชั่วนั้น ตนรูแลวยังฝาฝนทําอยู อันนั้นไมใชปฏิบัติดแีลว 
        การเห็นดวยตนเอง เชน อยางที่เรามาบวชเปนพระเปนเณรนี้ จิตใจเราเปนอยางไร กาย วาจา 
ใจ ของเราเห็นอยางไร มันตรงกันไหมกับคําที่เรียกวา สมณะ หรือเรียกวา พระ ก็ด ี
        สมณะ คือ ผูสงบ แลว กาย วาจา ใจ ของเราสงบไหม สงบไมไดหมายความวาไมพูด พูด
เหมือนกัน แตพูดในทางที่ชอบ เราปฏิบัติธรรมตองพูดในธรรม พูดในศีล พูดในกิจวัตรขอวัตร นั่น
จึงเรียกวาปฏิบัติตรง มิใชวาเราปฏิบัติอยางหนึ่งเวลาพูดก็พูดอยางหนึ่ง ทําก็ทําอีกอยางหนึ่ง ที่คิด
นั้นก็ไปคิดอีกอยางหนึ่ง เชน บวชเปนพระเปนเณรแตคิดไปในเรื่องฆราวาส กิจของฆราวาส หนาที่
ของฆราวาส อยางนั้นมันจะใชไดหรือ มันก็ใชไมไดละซี มันจะเปน สุปฏิปนฺโน ไดอยางไร มาบวช
เปนแมขาว แมชี มาเปนอุบาสก อุบาสิกา ก็ฉันเดียวกันนั่นแหละ ฐานะของเราเปนอยางไร เรามา



ปฏิบัติอะไร ตองใหรูเรื่องของเราวามันตรงกับกิจของเราหรือไม สุปฏิปนโฺน ปฏิบัติดี มันตองเห็น
ดวยตนเอง อุชุปฏิปนฺโน จึงจะเปนการปฏิบัติตรงกับความบริสุทธิ์ มันจะผิดพลาดไปไหน เมื่อคอย
ระมัดระวังอยูเรื่อย ไมแวะเวียน ไมใหสงไปทางโนนทางนี้ มันก็ตรงตอศีล ตรงตอธรรม ตรงตอขอ
วัตรปฏิบัติ ตรงตอธรรมวินัยนั่นซี 
        ครั้นเมื่อมันเปนไปเชนนั้นแลว ก็เปน ญายปฏิปนฺโน ปฏบิัติถูกหนทางไปในตัว เปน นิยฺยานิก
ธรรม นําผูปฏิบัติใหพนจากทุกข นั่นคือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง แลวก็เปน นิยฺยานิกธรรม หมายความ
วา เอาขอวัตรปฏิบัติหรือความประพฤตินี่แหละ ทั้งกาย วาจาและใจ เปนเครื่องวัด เปนญายปฏิปนฺ
โน ปฏิบตัิมุงตอความบริสุทธิ์ มุงตอมรรคผลพระนิพพาน ครั้งปฏิบัติเชนนั้นแลว ก็เปน สามีปฏิปนฺ
โน 
        ใครจะไมกราบไมไหว ใครจะไมบูชา ใครจะไมเคารพนับถือ มันตองเคารพนับถือแนทีเดียว 
การกราบไหวของเขาก็ไมเสียผล ทายกทายิกา ทําบุญก็ไมเสียผล ทํานอยพลอยไดมากเสียดวย นี่
แหละเปนเครื่องวัด 
        อริยสงฆ ไมไดหมายเอาเฉพาะบุคคลผูเปนพระอยางเดียว ฆราวาสก็เปนเหมือนกัน คือทาน
ถือเอาขอปฏิบัติ เชน สุปฏิปนฺโน เปนตน เปนเครื่องวัดของผูนั้น ผูเปนพระ ปฏิบัติในฐานะของ
พระ รูจักฐานะของตน เปนเณรก็รูจักฐานะของตน อุบาสก อุบาสิกา ก็รูจักฐานะของตน อยูใน
ขอบเขตของฐานะของตน ก็เปนอริยสงฆได บางทีสงฆปฏิบัติเลวกวาฆราวาสก็มี มันจะเปนอริยะ
ไดอยางไร บวชเปนขาว เปนชีเลวกวาพวกชาวบานก็มี ชาวบานปฏิบัติดีกวา มีศีล มีธรรม มีจริยา
มารยาทดีกวาเปนขาวเปนชีก็ม ีจึงวาอยูที่การปฏบิัติตางหาก 
        สรุปรวมลงไดวา ศาสนานี้ไมใชสอนใหฟงเอาเฉยๆ แตสอนใหปฏิบัติดวย ศาสนานี้เปน
เครื่องวัดการปฏิบัติเบื้องตน ศาสนาอื่นไมมี พระพุทธองคทรงบัญญัติไววา ศีล ๕ ศลี ๘ ศีล ๑๐ ศีล 
๒๒๗ ศาสนาอื่นไมมีบัญญัติไวเปนลําดับขั้นเชนนี้ มีแตบัญญัติ ๑๐ ประการ แทที่จริงศีล ๒๒๗ 
ขอยังนอยไป ถาสอบดูในเรื่องกิจของตนจะมากยิ่งไปกวานั้นอีก คือ เรื่องหนาที่ของตนนั่นเอง 
        นี่แหละจึงควรตรวจดูตัวของเราเองทุกๆคน ไมวาจะเปนพระ เณร หรือ แมชี หรือเปน อุบาสก 
อุบาสิกา ตางก็ตรวจดูตนเอง เราติตัวของเราเองไดหรือไมที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ ถาเรายังติตัวของ
เราไดหรือผูรูติเราได ก็ยังไมทันเปนการปฏิบัติของ สุปฏิปนฺโน 
        ถาหากเราติตนเองไมได หรือผูรูทั้งหลายติไมได อะไรๆทุกสิ่งทุกอยาง เปน สุปฏิปนฺโน แลว
เปน อุชุปฏิปนฺโน เปน สามีจิปฏิปนฺโน แลวก็ปลื้มใจเกิดปติวา เราไดธรรมะ คือ ขอปฏิบัตินั้นมาไว
ในตัวของเรา ไมหายสูญไปไหน ยืน เดิน นั่ง นอน มีธรรมะเปนเครื่องอยู ไมใชมีโลกเปนเครื่องอยู 
ไมใชเอาเรื่องของโลกมาอยู เอาธรรมะเปนเครื่องอยูแททีเดียว 



        นี่อธิบายถึงเรื่องสังฆคุณ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ เอามาระลึกไวในตัวของเราแทๆ ทีเดียว มา
ปรากฏที่ตัวของเราจริงๆ จึงจะเปนสังฆคุณ นําเอาธรรม ๔ ขอนี้แหละมาไวในตัวของเรา มีสติ
รักษาตัวอยูตลอดทุกเวลา ทุกอิริยาบท นี้เรียกวาระลึกถึงพระสงฆ ไมใชระลึกถึงพระสงฆสมัยโนน 
เชน พระโมคคัลลา พระสารีบุตร นั่นทานนิพพานไปแลวแตนมนาน ไมใชระลึกถึงอันนั้น แตระลึก
เอาที่เราตรงนี้แหละ ใหมันเกิดมีขึ้นในตัวของเรา มันจึงจะเปนอนุสสติ 
        คราวนี้รวมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มาไว ณที่เดียวกัน 
         พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ จาติ   นานาโหนฺตมฺป วุตฺถุโต 
        อฺญมฺญวิโยคาว       เอกีภูตมฺปนตฺถโต 
        พุทฺโธ ธมฺมสฺสโพเธตา     ธมฺโม สงฺเฆน ธาริโต 
        สงฺโฆ จ สาวโก พุทฺธสฺส   อิจฺเจกาพทฺธ เมวิทํ ฯ  
        พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วาโดยวัตถุแลวเปนคนละอันกัน 
        พระพุทธเจา คือ ผูตรัสรูชอบเองแลว 
        พระธรรม คือ คําสอนของพระพุทธเจา ที่พระองคไดตรัสรูแลวนํามาเทศนาสั่งสอนมนุษย
เวไนยสัตว 
        พระสงฆ คือ ผูฟงคําสอนของพระพุทธเจา แลวนํามาปฏิบัติตามจนไดรูตามเห็นตาม 
        นี้กลาวโดยวัตถุ ถากลาวโดยอรรถ คือ เนื้อความแลวเปนอันเดียวกัน ฟงใหดี นั่นคือ กอนที่
พระองคเปนพระพุทธเจา ก็ตองทรงรู พระธรรม ตามความเปนจริงเสียกอน ความรูอันนั้นแหละคือ 
พระพุทธเจา มิใชตัวพระสิทธัตถะเปนพระพุทธเจา พระสิทธัตถะเกิดจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ แตกดับสลายไป ธาตุทั้งสี่เปนแตเปลือกหุมพระพุทธไวเทานั้น เปลือกหุมหอพระพุทธอาจเกิด
ไดในวงศตระกูลกษัตริย พราหมณหรือตระกูลของคหบดีมหาเศรษฐี ก็ได สวน พระพุทธ นั้น คือ 
ความรูอันแทจริง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ไมดับไมสูญ ไมตั้งอยูและไมเกิดขึ้นทั่วไป เกิดขึ้นเฉพาะผูได
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศนครบถวนแลวเทานั้น 
        พระสงฆ ก็เชนนั้นเหมือนกัน แตพระสงฆไมไดรูเองเห็นเอง ตอเมื่อพระพุทธเจาทรงเทศนาสั่ง
สอนแลว พระสงฆพิจารณาตาม ปฏิบัติตาม จึงรูเห็นธรรมนั้นตามที่พระพุทธเจาทรงสอน แตการรู
เห็นเปน ปจจัตตัง คือ ดวยใจของพระสงฆองคนั้น ดังนั้น พระสงฆ ที่แทจริงจึงหมายเอาที่ ใจอัน
เขาถึงธรรม ไมไดหมายเอาสารีบุตรหรือโกลิตะ สารีบุตรและโกลิตะเปนแตธาตุที่เปนเปลือกหุม
หอพระอัครสาวกไวเทานั้น  
        ดังนั้น พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ จึงเปนอันเดียวกัน พระสงฆ ที่แทจริง คือ ความรู
ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวทําอาสวะใหสิ้นไปตางหาก เพราะฉะนั้น พระพุทธ พระสงฆ ก็มา



รู พระธรรม อันเดียวกัน 
        สําหรับผูที่ยังไมเห็นดวยใจ ดวยปญญาของตนตามที่อธิบายมานี้ ควรถือเอาพระคุณของ
พระพุทธเจา หรือเอารูปของพระพุทธเจา ที่เห็นไดดวยตาเนื้อนั้นมาเปนอารมณกอน ก็จะเปน
อนุสสติไดเปนอยางดี ดีกวาที่จะปลอยใหใจวุนวายไปในอารมณตางๆ หาที่สุดมิได สวนพระสงฆก็
เชนเดียวกัน ใหระลึกเอาคุณความดีของทาน หรือเอารูปของทานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเปน
อนุสสติไวเสียกอน เมื่อเขาใจหรือจิตถึงพระพุทธเจา ถึงพระสงฆที่แทจริงแลว จะปลอยอารมณอัน
นั้น เขาถึงพระธรรมเลย 
        ผูปฏิบัติถึงพระสงฆแลวความคิดความนึกก็เปนพระสงฆไปหมด คือ นึกคิดเปนไปแตในทาง
อันนําตนใหพนไปเสียจากโลกนี้เทานั้น ไมไดคิดนึกไปทางโลกอันเปนที่เกิดความเศราหมองของ
ใจ เปนบอเกิดของกิเลส มีกามวิตก เปนตน 
        แสดงมาใน สังฆานุสสติ ก็ยุติเทานี้ เอวํ ฯ 

 
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
        อนุสสติ คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ มิใชทานใหเอาทั้งหมด ใหเอาอันเดียวเพื่อ
เปนเครื่องระลึกถึง ตองการใหมันนอมเขามา ไมใหมันพะวักพะวงหวงใยนั่นนี่อะไรตางๆ หลาย
เรื่อง 
        การระลึกถึงพระพุทธเจา โดยบริกรรมวาพุทโธๆ ไดอธิบายมาแลวเบื้องตน พุทโธ คือ ผูรู เกิด
ที่ใจของพระสิทธัตถะ พุทโธเกิดที่ใจไมไดเกิดที่อ่ืน เราระลึกถงึพุทโธเพื่อเปนเครื่องลอนอมใจเขา
มา ใหอยูในที่เดียวเทานั้น ถาไมเขาใจเนื้อความหรือไมเขาใจความหมาย นึกพุทโธเทาไรๆ มันก็ไม
เปนภาวนาให ครั้นรูจักความหมายแลววา พุทโธคือ จิตมันนอมมาอยูอันเดียวนั่นมาอยูที่พุทโธแลว
ก็จับเอาที่ผูรูนั่น พุทโธก็จะหายไปเอง ยังเหลือแตผูรู 
        กัมมัฏฐานอยางอื่นๆ เชน ยุบหนอพองหนอ ก็ใหสติมาอยูกับยุบหนอพองหนอนั่นแหละ คือ 
ใหเปนรูปนามที่มันเกิดมันดับนั่นเอง สัมมาอรหังก็อยางเดียวกันนั่นแหละ วาใหมันแปลกๆ ตางๆ 
ไปมันจึงสนใจ หรืออยางที่ทานอธิบายกัมมัฏฐาน เกสา โลมา ขนา ทันตา ตโจ มันเคยชินเสียแลว 
มันไมตั้งใจ มันไมรวมอยูในที่เดียว ทานเปลี่ยนแปลงใหยกเอาเชน เกสาแลวนขา แลวตโจอยางนี้
เปนตน หากวาจิตมันไมติดในอารมณนั้นๆ ทานใหบริกรรมเริ่มแตปลายกลับทวนขึ้นมา เชนวา มุต



ตัง ลสิกา สิงฆานิกา เขโฬ ดังนี้เปนตน จนกวาจิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นแลวก็เปนอันใชได 
        สวนการภาวนา สังฆานุสสติ ก็เชนเดียวกัน นึกเอาคุณของพระสงฆผูปฏิบัติชอบมาเปน
อารมณอยางเดียว จนกระทั่งจิตแนวแนอยูในที่เดียวก็ใชได การกระทําเชนนี้ไมใชจะทํางายๆ เมื่อ
กระทําไดเทาไรก็พอใจในความเปนอยูของตน ก็ดีแลว เอา…นั่งภาวนากัน  

สีลานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๒ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

            พากันตั้งใจฟงธรรมเทศนาตอไป จะเทศนอนุสสติตอ ไดเทศนมาแลว ๓ ขอ คือ พุทธานุสส
ติ ระลึกถึงคณุพระพุทธเจา ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระธรรม และ สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณ
พระสงฆ ตอไปนี้จงตั้งใจฟง สีลานุสสติ  
            เมื่อเราระลึกตามศีลที่เรารักษาวา ขอนั้นๆ เรางดเวนไวแลวมันเปนการระลึกถึงความดีของ
เรานั่นแหละ อนุสสติ หมายถึงใหระลึกถึงความดีนั่นเอง เชน ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ก็ใหระลึกถึงความดีของทานดังอธิบายมาแลว  
            สีลานุสติ ก็ระลึกถึงความดีของศีล ที่มีอยูในตัวของเรานั่นเอง ระลึกถึงศีล ในทีน่ี้ไมได
หมายถึงศีลที่มีอยูภายนอก หมายถึงศีลที่อยูในตัวของเรา รักษาตัวของเราใหเปนคนดีขึ้นมา 
เหมือนกับวามันเปนตํารวจ ทหาร คอยรักษาไมใหเกิดอันตรายแกตัวของเรา ปองกันคนรายไมให
ทําลายชีวิตของเรา และรักษาทรัพยสินไมใหเปนอันตราย ตํารวจที่มารักษานั้น คือ ศีล ๕ ประการ 
ซึ่งจัดวาเปนอุบาสก อุบาสิกา 
            ผูนับถือพระพุทธศาสนา ตองมีศีล ๕ เปนฐาน ถาศีลทั้ง ๕ ไมมีเสียแลวก็หมดเรื่อง ศาสนา
จะตั้งอยูไดมั่นคง เพราะคนปฏิบัติตามหลักของศีล แตโดยคนสวนมากเมื่อพูดถึงศีล ๕ นีแ้ลว กลัว
นักกลัวหนา พอเห็นพระเจาพระสงฆก็กลัวทานจะพูดถึงศีลหา เปนของธรรมดาขโมยตองกลัว
ตํารวจ เราทําผิดกต็องกลัว ทานจะสอนใหเราเปนคนดี แตเราไมอยากดีเลยกลัว  
            ถาหากเราไมมีศีลหาเสียแลว จะเอาอะไรมารักษาพระพุทธศาสนา เราตองรักษาศีลหานี้เปน
พ้ืนฐานเสียกอน พ้ืนฐานจริงๆ ของพุทธศาสนามี ๕ ประการคือ 
            ๑. นับถือพระพุทธเจา 
            ๒. นับถือพระธรรม 
            ๓. นับถือพระสงฆ 
            ๔. ไมถือมงคลตื่นขาว ไมถือโชคลาภเครื่องรางของขลัง คือ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชือ่



วาทําดีไดดีกับตนเอง 
            ๕. ไมนับถือศาสนาอื่น ลัทธิอ่ืน ไมถืออะไรทั้งหมดนอกจากพุทธศาสนา 
            อุบาสก อุบาสิกาตองมี ๕ ประการนี้ เปนเครื่องอยูเสียกอนแลว จึงคอยมีศีล ๕ เปนนิตย เปน
ขอที่ ๖ 
             ถาหากถือศีลหาประจําเปนนิตยไมขาดตกบกพรองเลย ทานใหเกียรติยศชื่อวา โสดาบัน
บุคคล อีกดวย แนนอนทีเดียวเมื่อเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมแลว ที่จะไมรักษาศีลหาไมมี เพราะ
ความชั่วที่ทําผิดในศีลนั้นๆ ก็เปนกรรมอยูโดยตรง 
            เมื่อเราเชื่อกรรมอยางลึกซึ้ง เขาถึงจิตเขาถึงใจจริงๆ แลวการรักษาศีลหายอมทําไดงาย จะ
รูสึกวาศีลหาไมใชเปนของยาก เปนของรักษางายนิดเดียว และศีลยอมตามรักษาตัวเราอีกดวยเลยไม
ตองรักษาศีล ศีลกลับมาคุมครองรักษาตัวเราเองใหอยูเย็นเปนสุข ปราศจากอุปทวอันตรายทั้งปวง
หมด  
            ศีล ๕ ขอนั้นจะจาระไนก็ยืดยาว คงเขาใจกันดีแลวทุกคน เรื่องศีลทานพูดไวมีอรรถ ๔ คือ  
            สีลตฺโถ แปลวา ปกติ ผูรักษาศีลมีปกติ กาย วาจา ใจ ไมใหกําเริบ คือไมทํากาย วาจา ใจ ให
ผิดปกติธรรมดา คนเราเกิดมามิใชเกิดเพื่อมาฆา เพื่อจะขโมยของกันและกัน เพื่อประพฤติผิด
ประเพณี เพื่อพูดเท็จหลอกลวง หรือเพ่ือดื่มสุราเมรัย ของเหลานี้ลวนแตมาฝกหัดเอาใหมทั้งนั้น 
            สีตตฺโถ แปลวา หินแข็ง ก็ทํานองเดีวกันนี้ หินแข็งเปนปกติ ไมหว่ันไหว ผูรักษาศีลก็
เชนนั้นเหมือนกัน คือ มีใจกลาแข็ง ไมยอมทําตามอํานาจความชั่วใหผิดจากศีล 
            สีตตฺโถ แปลวา เย็น ผูรักษาศีลใหบริสุทธิแ์ลว ยอมไดรับความเยือกเย็น ไมมีวิปติสาร คือ 
ความเดือดรอนใจในการติเตียนเราเอง ดวยศีลขอนั้นๆ ไมบริสุทธิ์ไมมี 
            สีสตฺโถ แปลวา ยิ่ง เปนของสูง ศีลนี้เปนของสูง ยากที่จะมีผูรักษาได เมื่อผูใดรักษาไดแลว ผู
นั้นก็เปนผูสูงดวยคุณธรรม คือ ศีลนั้น ศีลเปนของเลิศประเสริฐในโลก นอกจากศีลแลวไมมีอะไร 
            สีรตฺโถ แปลวา วิเศษ หรือ ยอด ( เหมือนสีสตฺโถ ) 
            ศีลเปนของวิเศษอยูในตัว ถามารักษาศีล คือ มีศีลอยูในตัวเขาก็วิเศษไปดวย วิเศษจน
สามารถกระทําใหพนจากความชั่วไดเปนขั้นๆ นอกจากศีลแลวไมมีสิ่งใดที่จะขจัดความชั่วในตัว
คนเราได ศีลมีดีอยางนี้  
            ชนชัน้ต่ํา คือ คนที่มีความเลวทรามอยูในตัว ไมสามารถจะจับเอาศีลนี้ไวในตัวได คนไม
ศรัทธา ไมกอปรดวยปญญา จะรักษาศีลหาไมได ถึงรักษาก็ไมอยูในตัวของเรา บางคนบอกวาการ
รักษาศีลหาเปนของยาก ขอบอกไวเลยวาถามีศรัทธาแลวเปนของไมยากเลย เจตนางดเวนตัวเดียว
เทานั้นแลเปนศีลแลว เหมือนกฎหมายบานเมือง ถาคนไมทําผิดอยางเดียว ตํารวจ ทหารและตุลา



การก็ไมตองมี นี่ก็เหมือนกัน เพราะมีคนประพฤติผิดนั่นแหละ พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหรักษาศีล 
อยางเด็กเกิดมาใหมๆ มันไมรูภาษาอะไร มันไมทําอะไร นอนอยูบนผาออมดิ้นแดวๆ อยูอยางนั้น 
มันจะมีศีลอะไร 
            ศีลอยูที่เจตนา เจตนางดอันนั้นแหละเปนศีล เรางดเวนจากการฆาสัตว เราระลึกถึงวาเราเคย
ฆาสัตว เดี๋ยวนี้เรางดเวนไดแลว จิตใจมันก็เบิกบานแชมชื่น 
            เราเคยเปนขโมยลักฉกสิ่งของเขาตางๆ เวลานี้เรางดเวนการลักขโมยไดแลวจิตใจก็แชมชื่น
เบิกบาน  แตกอนเราเคยประพฤติผิดมิจฉาจาร กลาวมุสาวาท ดื่มสุราเมรัย เราเคยประพฤติผิดเปน
อาจิณ หรือประพฤติเปนบางครั้งบางคราว โดยที่เราไมกลัวโทษ เห็นวาเปนการสนุกเฮฮา เมื่อมีสติ
ครอบงําคุมครองจิตไดแลว มันเลยไมกลาทําความสนุกอันนั้น เมื่อไมกลาทําก็เกิดความละอาย งด
เวนจากโทษอันนั้น จิตใจมันก็เบิกบาน อนุสสติเปนอยางนี้หมายความถึงเราระลึกถึงคุณงามความดี
ในศีลนั้นๆ อยูเสมอๆ จึงเรียกวา อนุสสติ 
            เหตุนั้นจึงวา อนุสสติ คือ สีลานุสสติ จึงเปนของควรแกผูประพฤติปฏิบัติในทางธรรม ถา
หากไมมีศีลเสียแลว ก็เปนคนเปลาๆ หาประโยชนอะไรไมไดเลย 
            เราเกิดมาไดชื่อวามาสรางคุณงามความดี ถาไมมีศีลแลวจะไปสรางอะไร ชีวิตวันหนึ่งๆ ก็
หมดไปเปลาๆ อยางนอยที่สุดมีศีลสักขอหนึ่งก็ยังดีถึงแมไมเต็มไมสมบูรณ เปรียบเหมือนกับคน
พิการขาหักไปขางหนึ่ง แขนดวนไปขางหนึ่ง มันไมสมบูรณ แตยังดีกวาไมมีศีลเลย 
            เมื่อมีแลวก็รักษาศีลใหด ีไดสักขอหนึ่งก็เอาไว คนรักษาศีลขอหนึ่ง ก็คลายกับอวัยวะ ๔ 
สวนเสียไปแลว ยังเหลือแตสวนเดียว มันจะทําอะไรได ครั้นไดขอที่สองอีก หรือขอที่ ๓-๔ อีก มัน
ก็คอยสมบูรณขึ้น ทําการทํางานอะไรก็คอยคลองแคลวข้ึน ครั้นไดครบทั้งหา เปนคนสมบูรณ
บริบูรณแลวทําอะไรก็ไดสมปรารถนา 
            การรักษาศีลนี้ ขอใหพากันรักษากันจริงๆ เถิด ไมใชของยาก รักษาขอหนึ่งใหไดจริงๆ เมื่อ
มันสมบูรณจริงๆ จังแลว ขอตอๆ ไปก็เปนของงายนิดเดียว บางคนเกิดขึ้นมาตั้ง ๔๐- ๕๐ ป หรือจน
เฒาตายไปเสียเปลาๆ ศีลไมเคยสมบูรณเลยสักที จะตองขาดไป หนึ่งขอ สองขอ สามขอ หรือขอใด
ขอหนึ่งใหได เขาวัดเขาวาก็พากันสมาทานศีล พอกลับไปยังไมทันพนเขตวัดศีลก็กลับคืนมาหาพระ
เสียแลว ใหเขาใจวาศีลไมใชของรักษา เปนของดเวนตางหาก 
            ดังอธิบายมาแลว ศีลหาขอ คนทั้งหลายเขาใจวาศีลหาก็ตองเลี้ยงหาตัวละซี จะเอาอะไรมา
เลี้ยงศีล ไมตองเลี้ยงมันหรอก มาเลี้ยงตัวเรานี่แหละ ศีลอยูที่ตัวของเรา เลี้ยงตัวของเราก็แลวกัน อยา
เขาใจวาศีลเปนตัวจริงๆ จังๆ บางคนเขาใจวารักษาศีลแปดแลว กอนจะกลับบานตองสมาทานศีลหา 
ศีลไมใชของตองรักษา แตศีลรักษาตัวของเรา ถาตองรักษาอยางนั้นแลว พระสงฆพระเจาจะรักษา



ไหวหรือต้ัง ๒๒๗ ใครจะรักษาไหว จะไปเลี้ยงไวที่ไหน พระเจาพระสงฆไมใชนอยองค 
            เริ่มตนรักษาศีลเปนขอๆ ปหนึ่งใหไดสักขอหนึ่งก็แลวกันเอาใหไดจริงๆ ปที่ ๒ก็อีกขอหนึ่ง 
ปที่ ๓-๔-๕ ปละขอ หาปก็ครบถวนหาขอพอดี แตนี่ไมเปนเชนนั้น ปไหนๆ ก็เทานั้นแหละ ศีลหา
ไมครบสักที ผูมีศีลหาประการไดชื่อวา เปนอุบาสก อุบาสิกาที่สมบูรณแลว ถือพุทธศาสนาสมบูรณ
บริบูรณแลว 
            นี่แหละ เทศนาวันนี้ก็เทศนศีลหา ของเกา อธิบายถึงเรื่องของเกา กลับมาของเกานั้นอีก ใคร
สมาทานศีลหาก็เปนเรื่องของเกานั่นแหละ แตหากมีไมครบสักที ผูสมาทานก็ผูเกา วันใด ปใด 
เดือนใด ก็สมาทานกับพระอยางเกานั่นแหละ แตวาศีลนั้นเปนตัวอยางไรก็ไมทราบ พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจาทานเทศนาไวตั้งสองพันกวาปแลว ใครจะเทศน จะสอนก็เอาของเกานี้แหละ
ไปเทศน เทศนไปเถิด สอนไปเถิด ของเกาทั้งนั้น ผูฟงก็ฟงไปเถิดคนเกานั่นแหละ ฟงจนแก จนเฒา 
ก็เอาหูของเกานั่นแหละมาฟง เอากาย วาจา ใจ นั้นแหละมาปฏิบัติ ถาไมปฏบิัติก็ไมมีศีล สมาธิ 
ปญญา เกิดขึ้นที่ตัวของเรา 
            ถาปฏิบัติแลวศีล สมาธิ ปญญา ก็จะเกิดขึ้นที่ตัวของเรา ทานสอนใหระลึกถึงศีล จะเปนศีล 
๕ ศีล ๘ ศลี ๒๒๗ ก็แลวแตตามฐานะของตน เมื่อมีศีลแลวพึงระลึกถึงศีลของตนๆ ใหแนวแนเปน
อันหนึ่งอันเดียว นั่นแหละเรียกวา สีลานุสสติ 
            วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ เอวํ ฯ  

  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
            นั่งภาวนาคือ คือ การทําความสงบใหอยูในอารมณอันเดียว ตั้งแตไหนแตไรมาใจของเราไม
เคยสงบสักที ทานเทศนาธรรมะกวางขวางถึงเรื่องศีล สมาธิ ปญญา หลายอยางหลายประการ ถา
หากเราจับตัว ใจ ใหอยูในอารมณอันเดียว คือ ยึดสิ่งที่เราตั้งไวเปนหลัก เรยีกวาอารมณอันเดียว เชน 
สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลของตนอยูโดยเฉพาะ ไมไดสงไปที่อ่ืน จะเปนคําบริกรรมไปในตวัทําใหจิต
สงบ อยูในที่เดียวก็เปนอันถูกตอง 
            อารมณของกัมมัฏฐาน ทานแสดงไวมากมายถึง ๔๐ อารมณ เชน กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อัปป



มัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ จตุธาตุววตฺถาน ๑ อรูปกัมมฏัฐาน ๔ นอกจากนี้ เกจิอาจารยยัง
ประดิษฐคิดเอาอยางอื่นมาเปนอารมณกัมมัฏฐานอีกมากมาย นักกัมมัฏฐานทั้งหลายไมทราบจะไป
จับเอาอะไรเปนหลัก อันนั้นก็จะเอา อันนี้ก็จะเอา เลยจับไมติดเลยสักอัน เรียกวาหลง นักปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน แตไปหลงกัมมัฏฐานเสีย เหมือนคนหลงปา มองดูที่ไหนก็ใชทัง้นั้น ในที่สุดก็เลยควาน้ํา
เหลว 
            เอาอันเดียวเชน สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล จะเอาศีลขอเดียวก็ได หรือจะเอาหาขอก็ได ใหตั้ง
มั่นอยูในที่เดียวจิตจะรวมลงเปนสมาธิ 
            กัมมัฏฐานก็ไมใชอ่ืนไกล คือ จิตรวมเปนหนึ่งนั่นเอง เมื่อจิตของเรารวมเปนหนึ่งไดแลว 
คราวนี้ศีลทั้งหลายจะรวมเปนศีลตัวเดียว กัมมัฏฐาน ๔๐ หรืออุบายตางๆ ๔๐ อุบายนั้น ก็เหมือนกัน 
มารวมลงเปนอันเดียวหมด ไมตองไปหาอื่นไกล ที่จิตสงไปหาโนนหานี่นั้นมันไมถูก สิ่งที่ถูกมัน
ตองรวมลงมาที่จิตแหงเดียวทั้งหมดเลย ความประสงคของการภาวนาตองการใหจิตรวม อันเดียว 
            เมื่อรวมลงเปนอันหนึ่งอันเดียวแลว นั่นแหละศีลจะรักษาตัวของเรา สมาธิก็รกัษาตัวของเรา 
จะยืน เดิน นั่ง นอน ศีลและสมาธิคลุมตัวของเราอยูตลอดเวลา ไมตองไปรักษามัน ที่พูดวารักษาๆ 
นั้นเปนสมมุติบัญญัติ แทจริงคือเจตนานั่นเอง เจตนาวิรัติ เจตนางดเวน แลวก็ผลของอันนั้นแหละ
รวมลงมาคุมครองเราอยูในตัว เมื่อเปนไปอยางนั้นศีลก็รักษางาย สมาธิก็งาย 
            เหตุนั้น จึงฝกหัดทําสมาธิ ใหจิตมันเปนหนึ่งไดเสียกอน คือใหมาพิจารณาอันเดียว อยาสง
สายไปที่ตางๆ ถึงสงไปมันก็เรื่องเกาๆ นั่นเอง เรื่องเกามันไมมีที่สิ้นสุด คิดนึกวันยังค่ํามันก็วนอยู
กับเรื่องเกานั่นแหละ บางทีเปลี่ยนหนามาใหม แตตนเคามันจริงๆ จังๆ ก็ของเกานั่นเอง 
            สรุปรวมลงแลว คนเราเกิดมาในกามโลกนี้ ฝงอยูในกามคุณหานั่นเอง ไมพนจาก รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไปได มันอยูในนัน้ทั้งหมด จะไปหาที่ไหนอีก รูปโลก อรูปโลกมันก็อยูในนั้น 
เรื่องของมนุษยเรา มันวนไปเวียนมาไมมีที่สิ้นสุด หากประมวลเรื่องทั้งหลายนั้นเขาแลว ก็จะทราบ
วา ออ ! นี่มนัเรื่องเกานั่นเอง ก็จะหยุดได ถาเห็นเปนของเกามันก็หมดเรื่องหมดราว 
            การระลึกถึงศีลนีก้็ของเกาเหมือนกัน แตวาผูทําไดรูเห็นเปนของจริงขึ้นมา ทั้งสมาธิ ทั้งศีล 
ชัดขึ้นมาในใจ กลายเปนของใหมของผูนั้น แตความจริงแลวของเกานั่นแหละ อยางเดียวกันกับที่
พระพุทธเจาตรัสรู ก็ทรงรูของเกาอันเปนธรรมประจําโลกอยูอยางนั้น สัจธรรมทั้ง ๔ ที่ตรัสรูก็ของ
เกานั่นแหละ แตวายังไมมีใครรู พระองคทรงเปนผูรูกอนเห็นกอน ไดความรูขึ้นมาโดยพระองคเอง 
จึงเรียกวา สพัพัญูพุทธะ เปนของใหมของพระองคจึงทรงประกาศกองทั้งโลกวา เราไดตรัสรู สัจ
ธรรม อันยอดเยี่ยมแลว ความรูอ่ืนนอกจากนี้ไมมี ดังนี้ ฉะนั้นจงนั่งภาวนาพิจารณาตามที่ไดอธิบาย
มาแลวนี้ 



จาคานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๒ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒  

 
          วันนี้จะเทศนาเรื่อง จาคานุสสติใหฟง 
          จาคานุสสติ ในทีน่ี้ทานใหระลึกถึง จาคะ การสละของๆ ตนเปนอารมณ เพื่อใหจิตสงบ
นั่นเอง ถาหากไมมีสติมันก็ไมเปนภาวนา ตองมีสติจึงจะเปนภาวนาคือ ระลกึไดในทานที่เราสละ
ไปตั้งนานแลว เมื่อมาระลึกถึงก็เกิดความปลื้มปติขนมา ทําใหจิตสงบได อันนั้นแหละ เปนจาคานุส
สติ 
          เราทําบุญทําทาน การกุศล สิ่งใด มากหรือนอยไมเปนปญหา มันอยูที่อนุสสติ อนุสสติมีมาก
มันก็สงบมาก อนุสสติไมมีหรือมีนอย ก็สงบนอยหรือไมสงบเลย 
          การที่จะใหมีสติระลึกไดนั้น มันยากอยูเหมือนกัน ตองอาศัยปญญาอีกดวย ถาไมเกิดปญญา 
มันก็ไมมีอนุสสติ และก็ไมระลึกถึงดวย มันตองเสาะแสวงหาถึงเรื่องจาคะ การบริจาคของเรา เชน 
วัตถุทานสิ่งใดที่เราใหทานไปแลวนั้น อยาเปนเพียงแตวาใหเฉยๆ ตองคิดถึงคุณคา ประโยชนใน
วัตถุทานดวยวา วัตถุทานเราไดมาโดยชอบหรือไม เราหามาไดโดยงายหรือยาก 
          โดยทั่วไปแลว การทําทานที่จะใหไดรับผลโดยสมบูรณนั้นตองครบอาการ ๓ คือ 
ประกอบดวยการมีศรัทธา มีวัตถุทาน และมีผูรับทาน 
          บางทีการที่เราจะทําทานมันก็ยากอยู มีศรทัธา มีวัตถุทาน แตปฏิคาหกผูรับทานนั้นขาดไป 
บางทีมีวัตถุทาน แตไมมีเจตนาที่จะทําทาน มันก็ขาดไปเหมือนกัน ตองมีวัตถุทานดวย มเีจตนาดวย 
แลวก็มีผูรับทานดวยถึงจะพรอมอาการ ๓ แตวาการที่จะมีผูรับทานนั้น คนที่รับทานนั้น สมควรแก
ทานของเราหรือไม นั่นเปนขอสําคัญอีกเหมือนกัน 
          อนึ่ง ทานใหคิดถึงประโยชนของทานวัตถุ สวนที่เราสละไป เชน สรางกุฏิ วิหาร หรือศาลา 
ตัวอยางเชน ศาลาหลังนี้แหละ เราสรางไวเพียง ๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท เทานั้นเอง แตไดใช
ประโยชนมากมายตั้งหลายสิบป ถาเราไมลงทุนสราง หรือไมมีศรัทธาสรางแลวก็จะไมไดนั่งทํา
ความสงบ และไมไดนั่งสบายอยางนี้ จะตองตากแดดตากฝน ดังนั้นวัตถุที่เราทานไปจึงเปนของมี
คามาก หากเราจะไปซื้อวัตถุสิ่งใด เปนอาหารการกินการบริโภคของเราดวยเงินรอยบาท ไมกี่วันก็
หมดไป อันนี้เรามาทําบุญมาจาคะใหเปนวัตถุถาวร แตไมใชเราคนเดียว บุคคลอื่นๆ อีกหลายๆ คน
มาจากจตุรทิศทั้งสี่ก็ไดมาพึ่งพาอาศัย ไดมาอยูเย็นเปนสุข 



          นอกจากผูที่มาพึ่งพาอาศัย นอกจากพระเจาพระสงฆแลว ยังมีผูที่มาทําความเพียรภาวนา 
ฝกฝนอบรมจิตใจจนไดผลผลิตสงบเยือกเย็น อันนี้อานิสงสมากที่สุด หากคิดอยางนี้ พิจารณาอยาง
นี้ จึงคอยเกิดปติเรียกวา อนุสสติ คือ มีสติระลึกไดนั่นเอง 
          คราวนี้มาพูดถึงเรื่อง จาคะ ดานภาวนาดูบาง เมื่อพูดถึงดานภาวนากันแลว จะเห็นวา จาคะ 
เปนเรื่องของภาวนาโดยแท ทานเรียกวาเปน อนุสสติภาวนา อยางหนึ่ง 
          ในขณะที่เรานั่งภาวนา เราจะเอาอะไรมาเปนทานวัตถุ นอกจากอารมณที่เกิดจากใจเทานั้น 
และการภาวนาก็ไมใหสงจิตออกไปภายนอก ใหกําหนดจิตนิ่งแนวอยูในที่เดียว เมื่ออารมณอันใด
เกิดขึ้นมาที่ใจ ก็ใหสละจาคะออกไปเสีย นี่แหละจึงจะเปน จาคะ อันแทจริง 
          เกี่ยวกับ ทาน ทานพูดไวเปนหลายนัย ฟงใหดี ทานํ เทติ เทติ ก็คือเทใหนั่นเอง เทของอยูใน
กระจาด หรืออยูในภาชนะตางๆ ทานํ คือ ทาน แปลวา การให เราใหคนอื่นไปเรียกวา ทาน ดังนั้น 
ทานํ เทติ จึงเปนทานวัตถุโดยเฉพาะ แตในที่นี้ทานบอกให จาคะ ทานไมไดบอก ทานํ เทติ จาคะ
ของภายในใจ 
           ของที่เราจะจาคะมีมากมายเหลือเกิน เชน โลภ โกรธ หลง ลวนแตเปนสิ่งที่นาจาคะทั้งนั้น 
จาคะ หมายความวา สละ เขากับศัพทบาลีที่ทานวา จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย 
          จาโค ปฏินิสฺสคฺโค สละคืนของเดิมไป 
          มุตฺติ อนาลโย ไมมีอาลัยในสิ่งที่จาคะแลว 
          ลองพิจารณาดูวา จาคะตรงนั้นจะจาคะอะไร ก็จาคะสิ่งที่มีอยูที่ใจของเรานั่นเอง ใจมันผูกพัน
ในสิ่งใด สละใหไป จะเปนวัตถุสิ่งของก็ได จะเปนอารมณตางๆ ก็ได จาคะไดทั้งนั้นแหละ มี
เยอะแยะอยูในตัวของเรา ทานตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายก็ไมมีที่สิ้นสุด 
          เราเปนคนมี เปนคนรวย มีสารพัดวัตถุทั้งปวงหมดในตัวของเรานี้ ทานจัดไวเปนพวกใหญๆ 
๓ อยาง นั่นคือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือราคะ โทสะ โมหะ มี ๓ อยางเทานี้แหละ แตสละไมหมด
สกัที 
          ทีนี้เรามาฝกหัดคอย จาคะ ทีละนิดละหนอย เชน เรามาอยูวัดมันคิดถึงบาน มีความกังวล
เกี่ยวของพัวพันตางๆ ก็คอยๆ จาคะไป คิดถึงลูกหลานก็คอยจาคะไป ความรัก ความชัง ความเกลียด 
ความโกรธคอยจาคะไป จาคะไปทีละเล็กทีละนอย มันก็คอยหมดไป แตพวกเราไมยอมจาคะกัน 
เราทั้งหลายจึงพากันเปนคนมี เปนคนรวยสารพัด ทุกอยางมีในตัวของเรานี้หมด จึงสอนใหพากัน 
จาคะ เสียใหเปนอนุสสติ ระลึกถึงสิ่งที่มีมากอยูภายในใจของตนนี่แหละ แลวก็จาคะสละไป 
          บางคนอาจสงสัยวาจาคะใหใคร พระพุทธเจาตรัสไววา ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย คืนของ
เกาไปแลว ก็ไมมีอาลัยอีก ดังเทศนาใหฟงมาแลว ทุกสิ่งเปนของเกาทั้งหมด ความโลภ ความโกรธ 



ความหลง ความรัก ความชัง มันเปนของเกาทั้งนั้น สิ่งเหลานี้ไมใชวัตถุ มนัเปนนามธรรม คราวนี้
ใครเลาจะเปนผูรับเอา ก็นามธรรมนั่นแหละมารับเอาไป บุคคลใดยังถือวาเราวาเขาอยู บุคคลนั้นก็
รับเอาไปครองไวในจิตของตน พระพุทธเจาและพระอริยสงฆสาวกของพระองค ทานสละทิ้งไวใน
โลกนี้แลวเขาสูพระนิพพาน มนุษยปุถุชนคนเราเกิดขึ้นมาภายหลัง เห็นวาเปนของดี พากันกอบเอา
โกยเอามาเปนของตนๆ จึงนาสลดสังเวชคนเราแท  
          กิเลสทั้งหลายเกิดอยูในหมูปุถชุนอยางนั้นแหละ เมื่อไมมีเหตุมากระทบก็ดูเหมือนวามันไมมี 
แตเมื่อมีเหตุกระทบเขาปบ มันจะพุงขึ้นมาทันที เปรียบเหมือนตะกอนนอนอยูกนตุม น้ําใสๆ ที่เรา
เห็นอยูนั้นเปรียบไดกับจิตที่ไมกังวลเกี่ยวของ ครั้นพอถูกกระทบเขาปบเขา คราวนี้แหละขุนขึ้นมา
ทันที จึงวา ทําใหมันมากเจริญใหมันยิ่ง จึงจะเปนไปเพื่อความรู เปนไปเพื่อความรูยิ่ง เปนไปเพื่อ
พระนิพพาน 
          นี่แหละ ไมใชอ่ืนไมใชไกลอะไร นิพพานอยูตรงนี้ ตรง จาคะ นี่แหละ สิ่งสําหรับ จาคะ ก็ไม
ตองไปหาที่อ่ืนไกล มีอยูในตัวของเราแลว ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีอยูในตัวของเรา
ทั้งหมด เราพากันพยายาม จาคะ ตรงนี้ละ สละจาคะคืนเดิมไปเสีย ไมมีอาลัยมันก็หมดเรื่อง 

            จึงวา อุตสาหพยายาม ใหเห็น ใหรูจัก ตัวของเรา ทุกคนพยายาม ตรวจดูตัวของตน ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดที่ตัวของเรา ครั้นถาเราไมเห็นตัวของเราแลว เราก็ไมเห็น ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง แทที่จริงจิตใจของเราเปนของใสสะอาดบริสุทธิ์ แตเราไปยึดเอาความ
โลภ ความโกรธ ความหลง มาใสมันก็เลยขุนมัวไปหมด 
          ถาหากใจเปนของไมใสสะอาดแตเดิมแลว พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายจะทําใหบริสุทธิ์
ไดอยางไร ตองเปนของใสสะอาดอยูแตเดิมละซี ทานจึงสามารถทําความบริสุทธิ์ใหกับใจได โดยที่
ทานชําระสวนปลีกยอยทีม่ันลอยขึ้นมาติดอยูที่เปลือก เปลือกคือ อายตนะทั้งหกของทาน ซึ่งเปน
ของบริสุทธิ์แตเดิม 
          พิจารณาดูเถิดที่เราชําระอยูนี้ ลวนแลวแตเปนของเกาทั้งนั้น 
          ความโลภ ที่เราอยากไดนั่น แลวอยากไดนี่ไมมีที่สิ้นสุดก็เปนของเกา มันใชใหเรา และคน
อ่ืนๆทะเยอทะยาน ดิ้นรน กระเสือกกระสน อยากไดไมพอสักที 
          ความโกรธ ก็เปนของเกา มันทําใหเราและคนอื่นๆ ตกนรกทั้งเปน หัวโขนหัวนี้ใครสวมเขา
แลวทําหนาตาใหเปนยักษเปนมารเหมือนกันหมดแตไหนแตไรมาเปนเชนเดียวกันนี้ทั้งนั้น 
          ความหลง ก็เชนเดียวกันเปนของเกา เมื่อความหลงเกิดในบุคคลใดแลว จะทําใหบุคคลนั้นไม
รูจักผิดจักถูก เห็นผิดเปนถูก เห็นถูกเปนผิดไปหมด 



          เมื่อเราไมโลภมันก็เฉยๆ เมื่อเราไมโกรธมนัก็เฉยๆ เมื่อเราไมหลงมันก็เฉยๆ คราวนี้เมื่อไป
โลภ ไปโกรธ ไปหลงขึ้นมา มันก็มีอยูในตัวของเรานั่นเอง มันไมหมดไมสิ้นกันสักที กิเลสเหลานี้
ไมตายไปจากโลกสกัท ีมีโลกเมื่อไรมนัก็เกิดมาเมื่อนั้น 
          ตามสํานวนคําพูดที่ทานวา พระพุทธเจาทรงทําลายกิเลสใหสิ้นไป ทรงทําลายกิเลสใหหมด
ไป คือ พระองคทรงชําระพระทัยของพระองคเอง กิเลสไมไดหมดไปไหน มันก็อยูอยางนั้แหละ แต
ทรงชําระพระทัยของพระองคใหบริสุทธิ์ตางหาก คนใดยังเกิดมาอยู คนใดยังหลงมัวเมาอยู ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไปหุมหอคนนั้นเอง สวนพระองคนั้นพนไปแลว ของเหลานี้จึงวาเปน
ของเกา 
          ถาเราพิจารณาดู รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะวาเปนของเกา ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทิฐิมานะวาเปนของเกา เปนของมีมาแตไหนแตไรอยูในโลกนี้แลว เมื่อโลภ โกรธ หลงเกิดขึ้น ก็จะ
เห็นวาของเหลานี้ทานใชมาแลวทั้งนั้น ทุกกาลทุกสมัย มิใชของเพิ่งเกิดในตัวของเรา แตเรามาใช
ของเกาที่ทานใช ที่ทานทิ้งแลว เหมือนกับเขฬะที่ทานบวนทิ้ง ฉะนั้นเพราะฉะนั้น ขอทุกคนจง
ภาวนากําหนดพิจารณา จาคานุสสต ิ โดยนัยที่อธิบายมานี้ เอวํ  

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
            คนเรานับแตเกิดมา ไมมีการเสียสละสักที ของภายในก็เปนของหนักอยูแลว ยังไมพอ ยัง
ตองไปยึดของภายนอกอีก พระพุทธเจาทรงเทศนาวา          

      ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา     ขันธหานี้เปนของหนักแล 

       ภารหาโร จ ปุคฺคโล  แตบุคคลก็ยังไปแบกเอาเปน 

       ภาระอยู 

      ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก ผูนําภาระทั้งหลายเหลานี้ เปนทุกข 

               ในโลก  

      ภารานิกฺเขปนํ สุขํ ทิ้งภาระอันนั้นเสียแลวเปนสุข   



      นิกฺขิปตฺวา ครุ  ํ ภาร ํ เมื่อปลอยวางภาระหนักไดแลว 

      อฺญํ ภารํ อนาทิย และไมยึดถอืเอาภาระอยางอื่นอีก 

  จึงจะพนทุกขในโลกนี ้ 

  ไมมีทุกขอ่ืนอีกตอไป 

           ขันธหา ไดแก รูป ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ สังขาร ๑ วิญญาณ ๑ หรือเรียกยอๆ วา รูป กับ นาม 
สิ่งที่เห็นดวยตาเนื้อเรียกวา รูป สิ่งที่มองไมเห็นดวยตาเนื้อ แตมีความรูสึก รูในใจ เรียกวานาม 
          โลก คอื ขันธหา อันนี้เรียกวา ขันธโลก คนเกิดมาในโลกนี้จึงได ขันธโลก แลวจะใหทิ้ง
อยางไร ถาทิ้งมันก็ยังอยูอยางเดิม แมเมื่อตายไปทิ้งรูปแลว แตจิตก็ยังถือวามีรูปอยู สวนอีก ๔ อยาง
คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ นั้น ไมตองพูดถึง ตองมีอยูดีๆ นั่นเอง 
          พระพุทธเจาทรงสอนใหปลอยวาง เพราะรูปเปนของไมใชของเรา เราจะไปยึดถือวาเปนของ
เราก็ไมไดอะไร มันหากเปนอยูอยางนั้นมีหนาที่ เกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดาของมัน เราจะไปยึด
ไปถือก็เทานั้น ไมยึดไมถอืก็เทานั้น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทํานองเดียวกัน 
          ขันธหาของเราทําไมจึงตองทิ้ง ทําไมจึงตองละ เพราะทิ้งหรือไมทิ้งก็ตองละอยูแลว เชน เมื่อ
เราตาย ขันธหา คือ รูป ตองทิ้งหมด เอาไปดวยก็ไมได เวทนา มันก็เปนของหนักหนวง สัญญา 
สังขาร มันเปนของหนักหนวงที่สุด ถาไปเอาสัญญา ความจดจํานั่นนี่ เอาสังขาร ความปรุง ความ
แตง เอา วิญญาณ ความรูสึกมาไวในตัวของเราแลว มันหนักที่สดุ บางคนหนักจนเปนโรคประสาท
เปนบาเสียจนตายก็มี 
          ดังนั้นการนํา ขันธหา นี้ไปจึงเปนการหนัก พระอริยสงฆสาวกหรือพระพุทธเจาทานปลอย
วาง ขันธหา หมดแลวสบาย โลงอก โลงใจ ไมมีกังวลเกี่ยวของ ไปที่ไหนๆ ก็ไมมีกังวลเกี่ยวของ ถึง
มีขันธอยูพระองคก็ทิ้งขันธไมยึดถือ ถึงสังขารของพระองคยังไมดับแตก พระองคก็ไมมีพันธะ
อะไรทั้งหมด ทิ้งหมด 
          หากจะมีคนถามวา ทําไมจึงตองฉันอาหารอยู ตองตอบวาเปนไปตามสังขาร เมื่อยังมีชีวิตอยูก็
ตองเปนไปตามเรื่อง เปนสักแตวากิริยา ไมใชทํากันจริงๆ จังๆ ทําสักแตวาทํา เปนกิริยาเทานั้น 
          พระพุทธเจาทานทรงปฏิบัติแลวมีความเบา มีความปลอดโปรงแลวจึงทรงสอนใหพวกเราทํา
ตาม เพื่อจะไดเบาอยางพระองค ผูจะเห็นดวยในเรื่องเหลานี้ มีนอยนักนอยหนา การปลอยวางมัน
ยากที่สุด เพราะเปนแตชื่อ ไมมีตนไมมีตัว พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกของพระองคทานปลอย
วางไดแลว ทานจึงสอนใหปลอยวางเสีย  
           การถอื ขันธหา มันเปนทุกข บางคนถือจนกินไมไดนอนไมหลับ นอนหลับไปแลวผวาตื่น



ตกใจก็มี เพราะความถือมันมีมานานแลวจนเคยชิน บางคนภาวนาจิตรวมลงวางโลงไปหมด กลับ
ตื่นผวาตกใจกลัวตายก็มี เพราะปลอยแลวมันวางไมมีที่พ่ึง 
          คนเราตั้งแตเกิดมาไมเคยปลอยวาง มีแตยึดถือเอาทั้งนั้น ไมวาของนอกกายหรือในกาย พอมา
ภาวนาจิตรวมเขาเปนภวังค ถึงซึ่งจิตดวงเดิม ไมยึดถืออะไรทั้งหมดเลยกลัวตาย 
           ความจริงมันไมวางหมดหรอก ตัวผูกลัวมันยังปรากฏอยู ถาไมมีผูกลวัความตายก็จะไม
ปรากฏ ผูภาวนาไมรูจักจับเอาตัวผูกลัว นั้นตางหาก ถาจับเอาผูกลัวนั้นไดแลว ความกลัวก็จะ
หายไป จิตก็จะตั้งมั่นเขาไปอีก 
           นี่คือ จาคานุสสติ ระลึกถึงการสละปลอยวางจนจิตวางโลงหมด ไมมีอะไรใหยึดถือ เปนจา
คานุสสติที่แทจริง 
           เมื่อจิตสละปลอยวางยังไมถึงขั้นนั้น ก็ขอใหตั้งสติกําหนดระลึกเอา จาคะ เปนอารมณ 
ขณะที่ระลึกถึง จาคะ อยูนั้น อยาไดระลึกถึง จาคะอยางเดียว ใหกําหนดเอา ผูระลึก นั้นดวย เมื่อจับ 
ผูระลึกได จาคะ ก็หายไป จิตก็เปนอันเดียว ลงมือทําสมาธิได 

เทวตานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๖ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๒๒ 

 
           ตอไปนี้ก็พากันตั้งใจฟงธรรมเทศนา ซึ่งวันนี้จะไดอธิบายอนุสสติขอที่ ๖ คือ เทวตานุสสติ 
เปนกัมมัฏฐานชนิดหนึ่งซึ่งจะตองระลึกถึง 
            คําวา เทวตานุสสติ หมายความวา ระลึกถึงธรรมอันทําบุคคลใหเปนเทวดา เปนของควร
ระลึกถึงมากทีเดียว 
            คนเราทุกคนยอมอยากจะเปนคนดี หรืออยากเปนเทวดาหรืออยากเปนอินทรเปนพรหม 
หรืออยากบริสุทธิ์พนจากทุกข จะตองมีความปรารถนาดวยกนัทุกคน แตเมื่อพวกเรามาไดเพียง
มนุษยสมบัติ ก็นับวาดีอักโขแลวเพราะมันเปนพื้นฐานที่จะตกแตงใหมนุษยอันนี้ ไปเปนเทวบุตร 
เทวดา อินทร พรหม ตอไป มนุษยที่มีสมบัติ คือ มีอวัยวะครบครันบริบูรณ ไมบาใบเสียจริตผิด
มนุษย นับวาดีอยูแลว ขอใหตั้งหลักฐานมนุษยที่ไดแลวนี่ใหมั่นคงเถิด 
           เกิดขึ้นมาเปนมนุษยแลวไมใชจะเปนมนุษยทีเดียว มันเปนมนุษยแตชื่อหรือไดมนุษยสมบัติ
มาเฉยๆ ยังไมสมบูรณ ถาเปนมนุษยที่สมบูรณจะตองมี มนุษยธรรม ดวย 
           มนุษยธรรม คืออะไร คือคุณธรรมที่เปนมนุษยซึ่งมีมากที่เปนเบื้องตน ไดแก การเอ็นดู 



เมตตา ปรารถนาหวังดีตอกันและกันแลวก็มีกตัญูกตเวทีตอกัน รูจักคุณของกันและกัน ตอบแทน
บุญคุณของกัน อันนี้เปนพื้นฐานของมนุษย 
           คนเราถาหากไมมีเมตตาหวังดีตอกันแลว มันก็ไมผิดแผกจากสัตวเดรัจฉานเลย เอาแตไดเอา
แตดี เอาแตประโยชนสวนตัว ไมคิดถึงความทุกขความเดือดรอนของคนอื่น ก็เหมือนสัตวทั่วๆ ไป
เทานั้นเอง สัตวมันไมมีเมตตาปรานีอะไรแกกันเลย เชนอยาง วัว ควาย นั้น เมื่อเกิดขึ้นมาก็มีแมของ
มันเลี้ยง อันพอของมันไมทราบไปไหนตอไหนแลว แมเลี้ยงลูกโดยสัญชาติญาณของมัน รักและ
เอ็นดูซึ่งกันและกัน แตเวลาเติบใหญแลวมันก็ลืมหมด ไมทราบวาใครเปนพอเปนแม ใครเปนลูก
เปนเตาของกันและกัน ไมมีการสงเคราะหสงหากัน นั่นแหละที่เรียกวามันไมมี มนุษยธรรม 
           สวนคนเราไมเปนอยางนั้น เรายังมีเมตตาปรานีโอบออมอารีซึ่งกันและกัน หวังความสุข 
ความเจริญตอกันและกัน รูจักบุญคุณของกัน เหตุนั้นมนุษยเราจึงมีพ้ืนฐานของความเปนมนุษย เปน
เครื่องแสดงความแตกตางจากสัตวเดรัจฉาน 
           นอกจาก มนุษยธรรม ขอที่พูดถึงนี้แลว ยังมีขออ่ืนอีก คือ มี ศีลหา เปนเครื่องอยู ศีลหา เปน
เครื่องปกปกรักษามนุษยใหเจริญตอไป เมื่อเวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดมิจฉาจาร กลาว
มุสาวาท ดื่มสุราเมรัยแลว มนุษยจะอยูดวยกันอยางผาสุก 
           ชุมชนใดถามี ศีลหา เปนเครื่องปกปกรักษาคุมครองอยู ชุมชนนั้นกจ็ะคอยเจริญงอกงาม
ขึ้นมา ศีลหานี้เทานั้นก็จะรักษามนุษยใหเจริญ ถาไมมีศีลหาก็นับวันจะเสื่อมลงไป จะมีแตคิดอิจฉา 
มีแตเบียดเบียนพยาบาทอาฆาตจองลางจองผลาญซึ่งกันและกัน ชุมชนใดไมมีศีลหาก็เปนสัตวไป 
           ลองคิดดูเถิด กฎหมายบานเมืองซึ่งทานตราออกมาเปนพระราชบัญญัตินั้น ลวนแตอนุโลม
ตาม ศีลหา กฎหมายมาตราตางๆ ตองมี ศีลหา อยูทั้งนั้น ศีลหานี้เปนพื้นฐานของชาวโลก โลกมีศีล
หาแตไหนแตไรมา กอนพระพุทธเจาประสูติก็มีอยูอยางนั้น เหตุนั้นเมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแลว
จึงทรงสอน ศีลหา อนุโลมตามของอันมีอยูแตกอน ศีลหาประการนี้ เปนเหตุใหอยูเย็นเปนสุข
ปราศจากอุปทวันตราย  
           ฉะนั้น เบื้องตนที่จะเปนเทวดา ก็ตองเปนมนุษยที่สมบูรณดวยมนุษยธรรมเสียกอน เหตุนั้น
ทานจึงเรียกวา มนุสฺโส เกิดขึ้นมาเปน มนุสฺโส แลวจึงคอยเปน มนุสฺสเทโว ตอไป ถาไมเปน มนุสฺ
โส ก็เปน มนุสฺสเทโวไมได 
          การที่จะเปน มนุสฺสเทโวได ก็ตองมีธรรมะเปนเครื่องอยู เปรียบเหมือนกับพอคาแมคา ถาทํา
การคาขาย เขาก็เรียก พอคาแมคา ถาทําไรทํานา เขาก็เรียกวา ชาวไรชาวนา ถาทําราชการ เขาก็
เรียกวา ขาราชการ ฉะนั้น  การที่เปนเทวดาไดก็เพราะวามีธรรมอันทําใหเปนเทวดา ธรรมนั้นคือ 
หิริ ความละอายแกใจ และ โอตฺตปฺป ความเกรงกลัวตอบาป 



           ธรรม ๒ ขอนี้มีความสําคัญ ผูมีความละอายตอบาป กลัวตอบาปจะงดเวนการทําชั่วทุก
ประการ เพราะระลึกไดอยูเสมอ จึงละอายและกลัวอยูเสมอ กลวัความชั่วอันนั้น การกระทําทางกาย
ก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี แมแตเพียงคิดเฉยๆ วาจะทําความชั่ว เปนตนวา คิดจะขโมยของเขา ก็ให
คิดละอายขึ้นมาในใจแลว ทั้งๆ ที่ยังไมไดทํา ไมมีใครรูใครเห็น แตเรารูตัวเองอยู จึงละอายตอบาป
ไมกลาทํา เชนนี้เรียกวามี หิริ โอตฺตปฺป  
           ถาคนเรามี หิริ โอตฺตปฺป อยูในตนแลว จะทําชั่วอยางไรได พระพุทธองคไมไดทรงสอนคน
คนเดียว ทรงสอนทั่วทั้งหมด หากทุกคนมีความละอายเกรงกลัวตอบาปอยูตลอดเวลาแลว จะไมทํา
ความชั่วในที่ใดๆ เลย 
           หิริ โอตฺตปฺป นี้ เปนธรรมที่สาํคัญ เพราะเปนพื้นฐานของศีล เปนตนตอของศีล ผูจะมีศีลได
ไมวาจะเปนศีล ๕ ศลี ๘ ศีล ๑๐ หรือ ศีล ๒๒๗ กต็าม ตองมี หิริ และ โอตฺตปฺป สองอยางนี้ 
เนื่องจากไดเห็นจิตของตน เห็นความนึกความคิดความปรุงของจิตของตนแลวก็กลัวบาปละอาย
บาป จึงไมอาจจะทําความชั่วได ฉะนั้นศีลก็บริสุทธิ์เทานั้นเอง  
           ธรรม ๒ ขอนี้ จึงไดชื่อวาธรรมที่ตกแตงมนุษยใหเปนเทวดา ฟงดูคลายๆ กับวาธรรมทํา
บุคคลใหเปนเทวดา อันที่จริงไมใชอยางนั้นทานพูดอุปมาอุปไมยใหฟง แตเราสามารถทําใหเกิดมี
ขึ้นของตัวเราไดดวยการตั้งสติ กําหนดดูใหรูจักจิตของตนเสียกอน เมื่อมันคิดนึกแสสายไปทาง
อกุศลก็รูจักละอายและกลัวตอบาป แลวงดเวนเสีย นี่แหละซึ่งเปนธรรมซึ่งมีอยูในตัวของเรา 
           ธรรมไมมีตนไมมีตัว เปนนามธรรมเปรียบงายๆ เหมือนคนคาขายคนกระทําการคาขาย จึง
ไดชื่อวาเปนพอคาแมคา ไมใชการคาขายทําใหเปน เราเปนคนทําตางหากจึงคอยเปน อันนี้ก็
เหมือนกันเราระลึกขึ้นมาได เราเห็นใจของตนอยูเสมอ จึงมี หิริ โอตฺตปฺป ชวยใหมี ศลี ๕ ศีล ๘ ศลี
๑o ศีล ๒๒๗ สมบูรณบริบูรณหมดทกุอยาง ทานจึงวา 
           หิริ โอตฺตปฺป ปสมฺปนฺนา สุกฺกาธมฺมา สมฺมาหิตาเทวามุจฺจติ เทวธรรม คือ หิร ิโอตฺตปฺป 
เทานั้นทําใหมนุษยเปนเทวดา 
           คนเราเมื่อเปนมนุษยแลว ถาอยากดีขึ้นไปเปนเทวดา ตองมีคุณธรรมสองอยางนี้ จึงจะเปน
เทวดาได ถาหากอยากดีอยากเปนเทวดา แตไมมีคุณธรรม มันก็เปนไปไมได เหตุนั้นจึงควรที่จะ
สรางคุณธรรมนั้นใหมีขึ้นในตน เมื่อมีขึ้นแลวก็เพิ่มพูนใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
           การม ีหิริ โอตฺตปฺป และรักษา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ได อาจสามารถเปนพรหมได เรียกวา 
พรหมจรรย การรักษาศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ เรียกวา พรหมจรรย  โดยแท ก็อาศัย หิริ โอตฺตปฺป นั่นเอง 
หากเปนโดยลําดับ 
           เพราะฉะนั้น ควรที่จะรักษา ควรที่จะระลึกถึงธรรมอันที่จะทําใหเปนเทวดาอยูเสมอ ๆ ก็จะ



เปนอนุสสติรักษาตนอยูดวยความสงบได ไมเปนไปเพื่อความกําเริบ วุนวาย มีความสุขความสบาย
ตลอดเวลา 
           เอาละ อธิบายเพียงแคนี้ เอวํ ฯ 

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมกอน 

 
           วิธีนั่งภาวนา เรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซายตั้งตัวใหตรง แลวกําหนดลง
ที่กายของเรานี่แหละ ไมสงจิตไปที่อ่ืน ภาวนากําหนดเอาธรรมที่ทําใหเปนเทวดา เปนเครื่องระลึก
ไวที่ตรงจิต 
           คําวา จิต ในที่นี้หมายความวา ความคิด ความนึก เอาไวตรงนั้นละ ใหมันคิดนึกแต เทวตา
นุสสติ อยางเดียว ไมตองไปคิดนึกในเรื่องอื่น เมื่อตั้งสตินึกอยูอยางนั้น จิตจะรวมอยูในที่นั้น การที่
จิตรวมอยูในที่เดียวนั่นละ เรียกวา เอกัคคตาจิต จิตเปนอันเดียว แตมันยังไมอยูนิ่ง จึงตองทําแลวทํา
อีก มันสงออกไปก็ตองดึงใหกลับมาสูที่เดิมนั่นแหละ นานหนักเขามันก็เชื่องเขาๆ เย็นลง ๆ สงบลง
ไป มันคอยอยูในโอวาทของเราแลว 
           ครั้นเมื่อจิตนิ่งอยูในที่เดียว มันรวมเขามาเปนตัว ใจ ใจอันนั้นเปนของกลางๆ ไมคิดไมนึก 
แตหากมีความรูสึกเฉพาะของมันเองอันนั้นเปนตัวใจที่จริง จิต กับ ใจ คือ อันเดียวกันนั้นแหละ ได
สมมุติพูดเพื่อใหเขาใจเทานั้น ถาพูดถึงเรื่องจิตก็พูดถึงเรื่องใจ อันเดียวกันนั่นเอง ทั่วทุกแหงที่ทาน
อธิบายไวเปนอยางนั้นทั้งหมด แตในที่นี้ ใจ หมายถึงเมื่อเปนอันหนึ่งอันเดียว ไมมีสงสายนึกคิด
อะไรอยูเฉพาะอันเดียว นิ่งเฉยอยู แตรูสึกตัวของมันเอง อันนั้นเรียกวา ใจ ดังนั้น ใจ ตองรวมไปจาก 
จิต จิต ที่แสสายจะรวมเขามาเปนหนึ่ง เปน เอกัคคตารมณ อยูในอารมณอันเดียว เมื่อรวมเปน
อารมณอันเดียวแลว มันจะดําเนินตอไปเปน เอกัคคตาจิต เอกัคคตาจิตนั้น คือ ใจเดิม 
           การฝกหัดสมาธิภาวนา คือ การตั้งสติอันเดียวไมมีอะไรนอกไปจากนี้ใหรูตัวอยูเสมอๆ มัน
คิดมันนึกอะไรก็รูตัวอยูเสมอ ยิ่งรูตัวชัดเจนเขามันยิ่งเปน เอกัคคตารมณ นั่นแหละตัว สมาธิ  
           อยาไปอยากรูนั่นเห็นนี่อะไรตาง ๆ มากมาย สิ่งเหลานั้นมันไมใชของจริงหรอก รูอันที่เปน
ของจริงก็คือ รูจิต รูอะไรก็ไมมีคุณประโยชนเทารูจิต การที่ไปรูไปเห็นชั้นฟาสวรรค ไปเห็นวิมาน
เงินวิมานทอง เห็นแสงสวางวาสวางจาอยูก็ตามเถิด อันนั้นมันไมสามารถจะทําใหใจของเรา



บริสุทธิ์ได การเห็นจิตของเรานี่แหละดี มันคิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็รู ดูจนกระทั่งมันวาง
ลง ถาเห็นอยูเสมอๆแลวมันก็วางหมด 
           เมื่อวางความคิด ความนึก มันก็รวมลงไปเปน เอกัคคตารมณ การคิดนึกนั่นแหละมันเปน
เหตุใหวุนวาย เปนเหตุใหกระสับกระสาย เปนเหตุใหเดือดรอน เมื่อเดือดรอนก็เปนนรก นรกมันอยู
ตรงนั้นแหละ ครั้นมันเย็นลงไปแลว มันก็กลับเปนสวรรคตรงนั้นอีกเหมือนกัน ไมตองไปหาที่อ่ืน
ไกล เห็น จิต ของตนเทานั้น เปนอันวาใชได พบนรกสวรรคแลว ที่เราฝกหัดอยูทุกๆวันก็เพื่อให
เห็น จิต 
           เมื่อเห็น จิต แลวกําหนดใหอยู ใหรูเรื่องของ จิต จิต จะแนวแนลงไปจนกระทั่งมันวาง
อารมณทั้งปวงหมด มาตั้งอยูเปน เอกัคคตารมณ เรียกวา ภาวนาสมาธิ 
           หากวาเมื่อรวมเขาแลวมันถอนออกมา ไปคิดนึกอะไรอีก ก็ตองรูเทารูเรื่อง แลวกต็องดึงกลับ
เขาไปสู เอกัคคตารมณ อีก ตองหมั่นเขาไปถึงอยางนั้นบอยๆ เหตุนั้นจึงวาตองหัดใหมาก เพราะ จิต 
เราไมเคยรวมเขาไปที่นั้นสักที มันมีแตเพลิดเพลินมัวเมาอยูแตกับของภายนอก จึงตองหัดบอยๆ 
           เมื่อหัดไดอยางที่อธิบายมานี้แลว ก็ไดชื่อวาเราไดแลวซึ่งสิ่งที่เราประสงคตั้งแตเกิดมาเราไม
เคยไดเลย ครั้นมาประสบพบเห็นเขาแลว มันชอบใจอยากทําบอยๆ อันนี้เรียกวา หัดสมาธิภาวนา 
ใหพากันทํา 

มรณานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๘ ตลุาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

  

            วันพระที่แลวไดเทศน เทวตานุสสติ ใหฟงแลว วันนี้จงตั้งใจฟงธรรมเทศนาตอไป จะเทศน
เรื่อง มรณานุสสติ ใหฟง ที่จริงมรณานุสสตินี้เคยเทศนมามากมายแลว 
            มรณานุสสต ิ คือ ระลึกถึงความตายเปนอารมณ เปนกัมมัฏฐานชั้นสูงสุด เพราะวาเมื่อระลึก
ถึงความตายเปนอารมณแลว จิตก็จะสลดสังเวชถอนจากอารมณอ่ืนๆ ความตายเปนการดําเนินถึง
ที่สุดของชีวิตคนเรา เมื่อเปนเชนนี้แลว ยังจะมีอะไรเหลืออยูอีก นอกจากความตายแลวไมมีอะไร 
สิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวของพัวพันอยูนี้ ลวนแลวแตเปนของทิ้งทั้งหมด ถึงไมอยากทิ้งมันก็ตองละไปโดย
ปริยาย เราตายแลวมันก็ทอดทิ้งลงทันที จึงวา มรณานุสสติ นั้นเปนยอดของกัมมัฏฐาน ใครจะ
พิจารณาอะไร ๆ ก็ตามเถิด ถาหากพิจารณามรณานุสสติแลว จิตยังไมรวมลงไปได ยังไมเกิดสลด



สังเวช ยังไมละยังไมถอนก็หมดกัมมัฏฐานไมมีอะไรเหลือแลว 
            มรณานุสสตินี้ พระพุทธเจาทรงถามภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลายเธอพิจารณา มรณานุสส
ติ อยางไร ภิกษุบางองคกราบทูลวาขาพระองคพิจารณา มรณานุสสติแลว กลวัวาชีวิตจะไมขามวัน
ขามคืนไปได กลัวจะตายกอน ไมทันฉันบิณฑบาต บางองคพิจารณาขณะฉันอยู ก็กลวัวาจะตาย
กอน ฉันไมทันเสร็จ แมถึงอยางนั้นพระองคยังตรัสวาประมาทอยู 
            เมื่อผูใดพิจารณาความตายอยูทุกลมหายใจเขาออก นั้นจึงจะเปนผูไมประมาท หายใจเขา
แลวไมหายใจออกก็ตาย หายใจออกแลวไมสูดเขาอีกก็ตาย เปนอยูอยางนี้เรียกวาเปนผูไมประมาท 
            วันหนึ่ง ๆ เราคิดถึงความตายสักกี่ครั้ง วัน เดือน ป ลวงไปๆ ไมเคยนึกถึงความตายสักทีเลย
ก็มี จึงวาเปนผูประมาท ความประมาท คือ ความเลินเลอเผลอสติ ไมมีสติในตัว ความประมาทจะพา
ไปถึงไหน ความประมาท คือ หนทางแหงความตาย ก็ยังดี คําวา "ทางแหงความตาย" นั้นยังไมทัน
ตายหรอก แตผูประมาทไดชื่อวา ตายแลว เพราะการไมมีสติก็เหมือนกับคนตาย จะทําอะไรพูด
อะไรก็ไมมีสติอยูในตัว จะอยูไปทําไมในโลกนี ้ตายเสียดีกวาอยู 
            ความไมประมาทคือ มีสติอยูทุกเมื่อ ทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน นั่นเรียกวา ความไม
ประมาท ทางแหงความไมตาย ที่มีสติ สติรูตัวอยูทุกเมื่อทุกขณะนั่นแหละ เรียกวา ผูไมตาย  
            แทที่จริงความตายเคยอธิบายใหฟงแลววา ตายตั้งแตเกิดมา มันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆ 
เรียกวาตาย เปนเด็ก เปนเล็ก เปนหนุม เปนสาว จนกระทั่งอายุ ๔๐-๕๐ แกเฒาชรา มันเปลี่ยนสภาพ
ไปโดยลําดับจนกระทั่งตาย สวนดานจิตใจก็หวงนั่นหวงนี่ พัวพันเกี่ยวของอะไรตางๆ เอาไว มันไม
อยูคงที่ ทิ้งอารมณนี้แลวไปจับอารมณอ่ืนตอไป นั่นก็เรียกวา ตายเหมือนกัน ตายจากอารมณหนึ่ง
ไปสูอารมณอ่ืน นั่นแหละความตายโดยยังไมทันตายแทจริง 
            ใหพิจารณาความตายโดยปริยายเสียกอน เมื่อความตายจริงๆ มาถึงมันมีอีกอยางหนึ่ง การ
ตายไมใชตายงายๆทีเดียวอยางที่เราคิดนึก บางทีเสนโลหิตแตกแลวตายก็มี หัวใจวายตายก็มี ตาย
เร็วๆ อันนั้นคอยยังชั่วหนอย ไมตองทรมานทรกรรม อันที่ตายทรมานนั้นมันยังมีมากกวานั้นอีก 
ความเจ็บปวย มีอาการตั้งนาน ๆ ป บางทีเปนอัมพาตขยับไมได จนกระทั่งมือเทาอะไรก็ยกไมได 
จะกินจะถายก็มีคนปอนคนพยุง อันนั้นเรียกวามัจจุราชมันใชเสนาใหมาผจญเสียกอน 
            ธรรมดาเขาตีขาศึก เขาตองตีปกซายปกขวา ตัดทางลําเลียงอาวุธและอาหารเสียกอน ทําลาย
ทีละเล็กทีละนอย ยังเหลือแตกองทัพใหญจึงคอยบุกเขาตีทีเดียว อันนี้มัจจุราชมาผจญก็เหมือนกัน 
แขนหัก แขงขาขาดไปตายไปเปนชิ้นสวนเสียกอน บางทีเจ็บหัว ปวดทอง บางทีลําไสอักเสบ 
โรคภัยไขเจ็บสารพัดทุกอยาง จะตองทรมานทรกรรม นั่งนอนอยูกับที่ไมสามารถพลิกตัวได แตใจ
ยังไมทันแตกดับ ยังมีอยูเปนการทรมานอยางแสนสาหัส เพราะวาเราไมไดเปลี่ยนอริยาบถ ถึงแมจะ



เคยทําความพากเพียรภาวนามามากเทาไร ก็ตามเถิด พอถึงตรงนั้นแลว มันยากที่สุดที่จะดํารงสติให
อยูในตัวของเราไดที่ทานวา มรณานุสสติ ใหระลึกถึงความตาย คือใหตั้งสติไวตรงนั้นเอง 
            แทที่จริงความตายนั้นไมเทาไรหรอก กอนที่จะตายนั่นซี มันสําคัญจะตั้งสติรักษาจิตดวย
อาการอยางไร ใหมันคงที่จะไมใหหว่ันไหว อันตรงนั้นมันสําคัญที่สุด 
            การเจ็บปวดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มันบังเกิดขึ้นในตัวของเรานั้นตองหัดพิจารณาความตายวา มัน
จะตองมีมาอยางนี้ ๆ เดี๋ยวนี้มันยังไมทันเปนจริง เมื่อมันเปนจริงขึ้นมาแลว ทุกดานทุกทางมันจะ
เสื่อมโทรมไปหมด ตาก็ไมเห็นหนทาง หูก็ไมไดยินเสียง เนื้อกายนี้ไมรูสึกตัว แตยังมีใจอยู ความ
วุนวาย ความเดือดรอน กระสับกระสายยังจะตองมีอยู 
            คนเราเมื่อจะถึงที่สุดเวลาจะตายจริงๆ มันตองตัดหมดทุกสิ่งทุกอยาง แมแตสติที่เรารักษาไว
ดีแลวจะไมปรากฏ มันจะปรากฏแต กรรมนิมิต คตินิมิต จะไปเกิดใน สุคติ หรือ ทุคติ ตองมีกรรม
นิมิตปรากฏไปตามกรรม เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดมิจฉาจาร เปนตน นี้เรียกวา กรรมชั่ว 
            กรรมนิมิต นั้นคอื เห็นสัตวที่เราเคยฆา เห็นดวยใจ สัตวนั้นมาไลชนหรือรุมลอมทํารายเรา
ใหเจ็บปวดรองครวญคราง จนปรากฏเสียงออกมาใหคนทั้งหลายไดยินก็มี เหมือนกับที่เราไดทําเขา
เมื่อยังมีชีวิตอยู 
            คตินิมิต ในทางที่ชั่วนั้น เชน ปรากฏเห็นดวยใจวา ผูที่ทําบาปเชนเดียวกันกับเรานั้น ตายไป
แลวไดทนทุกขทรมานดวยอาการตางๆ เชน เห็นรางกายของเขามีแตโครงกระดูก หาเนื้อหนังไมได 
คนไหนมีเนื้อหนัง คนอื่นสัตวอ่ืนก็มาเฉือนเนื้อเถือหนังไปบริโภคกินหมด ดังนี้เปนตน แตตัวยังไม
ตาย เมื่อคตินั้นมาปรากฏเห็นเฉพาะตนแลว ก็กลวัแสนกลัวหาที่สุดมิได กลัวตนจะไปเปนอยางผู
นั้น แลวแนในใจที่สุดวา ตนจะตองไปเปนอยางนั้น โดยเหตุมีอันบันดาลใหเปนไปอยางนั้น 
            กรรมนิมิต คตินิมิต ของความดีนั้นตรงกันขาม บุคคลผูทําความดีไวในเมื่อมีชีวิตอยู เปนตน
วา เคยไดไปทอดผาปา มหากฐิน และสิ่งอื่นๆ อะไรก็ตาม เมื่อจวนจะตายไมมีสติแลว กรรมนิมิต 
และ คตินิมิต จะมาปรากฏเชนเดียวกับกรรมชั่ว แตกรรมดีมันใหเพลิดเพลินเจริญใจ เปนตนวา
ไทยทานที่ตนทําไปแลวยังมีชีวิตอยู แมมีประมาณเล็กนอย แตเมื่อกรรมนิมิต คตินิมิต ที่ปรากฏเห็น
เปนของมาก มากจนเหลือที่คนเราจะพรรณนาใหครบถวนได เมื่อเห็นนั้นแลวก็อยากได แลวก็มี
หวังจะไดในวันหนึ่งขางหนาโดยมีสิ่งบันดาลใหไดจริงๆ 
            บางคนบอกวา เมื่อเราจะตายตองรักษาสติไว ไมคิดถึงกรรมชั่ว กรรมชั่วมันกไ็ปนรกละซ ี
ความขอนั้นเปนความประมาทของเขาเอง เขาคิดเดาเอาเฉยๆ ความเปนจริงจะตองเปนอยางที่
อธิบายมานี้ มันจะรักษาไดอยางไร ในเมื่อมันไมมีสติ มี กรรรมนิมิต คตินิมิต เปนเครื่องชักจูงให
เปนไปเอง 



            ในการที่ปลอยใหเปนเอง ไมสามารถจะกลับคืนมาแกตัวอีกได ฉะนั้นทําเสียเดี๋ยวนี้ตั้งแต
เปนมนุษยอยู และเมื่อถึงคราวจะตายนั้นแลว มันเปนเองหรอก ทําดีมาก ทําชั่วมาก มันก็เปนไปตาม
เรื่องที่ทําเอาไว มันเปนเองเกิดเองของมันตางหาก 
            คนเราตายจริงๆ เมื่อไมมีลมแลว แตลมกับใจมันคนละอันกัน ที่แพทยเรียกวาโคมานั้น มัน
ถึงที่สุดของชีวิตในตอนนั้นแลว แตยงัไมสิ้นไป ที่เกิดของลมในทางศาสนาทานกลาวไววา ลมเกิด
จากสวาบ คือ กระพองลม กระพองลมมันวูบๆ วาบๆ อยูอยางนั้น มันเปนเหตุใหเกิดกระพองลม
หรือสวาบ มันทําใหเกิดความอบอุน เมื่อมันมีความอบอุน มันก็ไหวตัววูบๆ วาบๆ เมื่อลมยังมีอยู 
แตจิตมันจากรางไปแลว มันจะไปเกิดที่ไหนก็เปนไปแลว ไปพรอมดวย กรรมนิมิต คตินิมิต นั้น ไม
มีหลงเหลืออยูอีก มีแตราง 
            ถาไมมีกรรมนิมติ คตินิมิต บางทีมันฟนขึ้นมาอีก เพราะลมยังไมหมด วิทยาศาสตรสมัยใหม
เขาเอาออกซิเจนเขาชวย ออกซิเจนก็ชวยไดแตลมเทานั้น แตจิตมันเคลื่อนแลว มันจะไปไหนมันก็
ไปตามเรื่องของมัน หางตุกแกหรือหางจิ้งจกที่มันขาด มันยังไหวตัวอยูได แสดงวาใจไมไดไปอยูที่
หาง ลมความอบอุนยังเดินอยูก็ดิ้นอยูอยางนั้น 
            เรื่อง มรณานุสสติ เปนของสําคัญที่สุด เพราะเราทุกคนยังไมเคยตาย เปนแตอนุมานเอา เมื่อ
พิจารณาแลวเกิดความสลดสังเวช จิตมันก็แนวแนอยูในที่เดียวนั่นแหละ จึงใหพิจารณา มรณานุสส
ติ จะไดประโยชนเห็นชดัตามความเปนจริง หัดตรงนั้นใหมันชํานิชํานาญ หัดเอาไวตรงนั้น แตถึง
ขนาดนั้นแลว เวลามันจะตายจริงๆ ไมทราบวาจะตั้งสติใหมั่นคงไดหรือเปลา ไมเหมือนทานผูรู
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทานเห็นความตายเหมือนกับ ชางหมอเอาดินเหนียวมาขยําปนหมอ
ฉะนั้น เราไมเหมือนกับทาน แตถึงอยางไรก็พยายามทําไป วันหนึ่งคงเปนอยางทาน เพราะทางที่
ทานทําก็สายเดียวกันนี้ เราก็เดินถูกทางทานแลวไมตองสงสัย 
            เอวํ ฯ 

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมกอน 

            ใหเห็นตัวของเรานี้ เปนตัวตายหรือกอนตายกอนหนึ่ง เปรียบเหมือนทอนฟนที่ไมมีวิญญาณ 
ทิ้งอยูอยางนั้น 
            รางกายของเรานี้ประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ประสมกันเขา 



แลวก็กลิ้งไปมาอยูในโลกนี้เทานั้น ที่พากันสมมุติวาหญิงวาชายวาหนุมวาแกนั้น สมมุติเรียกกันใน
หมูมนุษยปุถุชนนี้เทานั้น ความเปนจริงตามของจริงแลวไมมีอะไรทั้งสิ้น เปนตามสภาพของมันอยู
อยางนั้น ธาตุทั้ง ๔ จับกันเปนกอนขึ้นมาแลว ก็แตกสลายดับไปๆ เหมือนกับคลื่นในทะเลหลวง ลม
พัดมาก็เปนคลื่นกลิ้งขึ้นมากระทบฝง แลวก็สลายไปเปนน้ําทะเลตามเดิม แลวก็พัดขึ้นมาอีก เปนอยู
อยางนั้นตลอดเวลา 
            พิจารณาความตายคือ ตัวของเรานี่แหละ ลงในปจจุบันไมใหสงไปขางหนาขางหลัง จิตจะ
รวมลงเปนอันหนึ่งอันเดียว แลวก็จะรูชัดขึ้นมาภายในใจของตน ที่อธิบายมาในขางตนนั้นมันยัง
นอยไป เมื่อรูขึ้นมาภายในใจของตนแลว มันมากเหลือหลายที่จะพรรณนา เมื่อยังไมลงสูอันหนึ่ง
อันเดียว จงทําจิตใหเปนปจจุบันเสียกอน 
            การฝกหัดจิตนี้ ถาอยากเปนเร็วๆ มันก็ไมเปน หรือไมอยากใหเปน มันก็ประมาทเสีย ไม
เปนเหมือนกัน อยากเปนก็ไมวา ไมอยากเปนก็ไมวา ทําใจใหเปนกลางๆ แลวต้ังใจใหเชื่อแนวแน
ในกัมมัฏฐานที่เรายึดมั่นอยูนั้นแลวภาวนาเรื่อยไป ก็จะถึงซึ่งความอัศจรรยขึ้นมาในตัวของตน แลว
จะรูชัดขึ้นมาวาอะไรเปนอะไร เอาเทานี้แหละ พากันทํา 

กายคตานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒  

   

           วันนี้จะเทศนเรื่อง กายคตานุสสติ ที่จริงเทศนทีไรก็ไมพนกายคตานุสสติไปได แตเมื่อ
อธิบายอนุสสติ ๑๐ ก็จะพูดถึงเพื่อใหเปนลําดับกัน ถาหากวาอธิบายถึงเรื่องมรณานุสสติ หรือ กายค
ตานุสสติ และ อานาปานสติ แลว ก็อันเดียวกันนั่นแหละ เพราะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายดวยกันทั้งนั้น 
แยกกันเพียงเล็กนอย 
        คนเราเกิดขึ้นมาไมคอยจะพิจารณาถึงตัวของเรา มันตรงกับคําวากราย คือ มันกรายไปเสีย มัน
ไมพิจารณาตรงนี้ ไปพิจารณาตรงอื่นโนนมันเลยกรายไป พนไปโนน จึงเรียกวากราย  
        พระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณากาย เรียกวา กายคตานุสสติ อาจจะพิจารณาเปน อสุภ 
ปฏิกลู พิจารณาเปนธาตุ คือเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม หรือพิจารณาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
จําพวกนี้แหละ ถาพิจารณา กายคตานุสสติ แลว ไมพนไปจากนี้ 
        ที่พิจารณาอสุภ หรอืจะพิจารณาอะไรก็ตามเถิด ถามันจะเกิดเปนอสุภ หรือเปนธาตุ หรือเปน



ไตรลักษณ มักเกิดขึ้นมาเอง เชน เห็นวาเปนคนตายเปอยเนาปฏิกูลหรือเหน็รางกายสวนใดสวน
หนึ่งเนาเปอยผุพังลงไป อันนั้นเรียกวาเกิด อสุภ แลวจะเห็นชัดกวาเห็นดวยตาธรรมดา เพราะเห็น
ดวยสมาธิ ธรรมดาที่เราเห็นๆ กันนี้ไมคอยชัดเทาใด ถาเห็นเปนอสุภแลวเกิดสังเวชเบื่อหนาย ใน
ตอนที่เห็นนั้นเบื่อหนายจริงๆ สะอิดสะเอียน จะรับประทานอาหารก็ไมไดตั้ง ๒-๓ วัน เพราะเหตุ
เบื่อหนายปฏิกูลโสโครกอาจเห็นเปนหนอนบอนไชกันอยูหมดทั้งรางกาย อันนั้นเรียกวา อสุภ เกิด
แลวมันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งในระยะวันหนึ่งสองวัน แลวก็กลับเปนปกติพิจารณาอะไรก็เหมือนเดิม  
        ที่พิจารณาเห็นอสุภปฏิกูลเปอยเนานั้น แทที่จริงรางกายของเราไมไดเนาเปอยอะไร ยังเปน
ปกติธรรมดา ยังสมบูรณบริบูรณอยูตามเดิม แตมันเห็นในสมาธิภาวนา 
        แลวการเกิดอสุภมันเปนประโยชนอยางไร การเกิดอสุภมันดีที่เกิดสลดสังเวชเบื่อหนาย คลาย
จากความยินดีพอใจในรูปของตนและของคนอื่นและสลดสังเวชในการที่เราไดของไมดี คือตัวของ
เราที่เกิดขึ้นมานี้ มันเปนของปฏิกูลเปอยเนาทั้งหมดเปนของไมงาม อุปมาเปรียบเหมือนกันกับคน
ยังหนุมยังสาวอยู เอาอสุภมาแขวนคอก็จะสะอิดสะเอียนนาเกลียดที่สุด ฉันเดียวกันนั่นแหละ 
        อสุภจึงเปนประโยชนอยางนี้ ทานจึงใหพิจารณาอสุภบอยๆ ทีหลังหากมันไมเกิดอยางนั้น ก็
ใหนําอารมณอันนั้นมาพิจารณา มันจะไดสลดสังเวชมันจะไดเบื่อหนายตนเองและคนอื่น แตการ
เบื่อหนายอยางนั้นมันเปนไปหนาเดียว หาปญญาไมได บางคนเมื่อเปนนาน ๆ เบื่อหนาย
สะอิดสะเอียนวาไดของไมดี อยากจะทิ้งอยากจะถอนอยากจะละกายนี้ บางคนถึงจะฆาตนตายก็มี 
อันนั้นมันเกินไป การเห็นเชนนั้นเปน สมถะ ตอนนั้นทานเรียกวา ฌาน ไมไดเรียกวา สมาธิ ฌานนี้
ถาไมชํานาญมันเสื่อมได แตก็หามไมใหเปนเชนนั้นไมได มันเกิดของมันเองตางหาก 
        การฝกหัดปฏิบัติจิตตองเปนอยางนั้น หามไมไดเด็ดขาด และจะตกแตงใหเปนอยางนั้นก็ไมได 
แตผูที่รูเทารูเรื่องไมเบื่อหนายจนกระทั่งอยากจะฆาตนตายอยางนั้น เวลาเกิดความเบื่อหนายสลด
สังเวชขึ้นแลว ก็ยอนมาพิจารณาภายนอกธรรมดาๆ นี ่จะเห็นตามเปนจริง แลวละวางกายที่เคย
ยึดถือได นี่เปนเรื่อง สมาธิ ตางกับ ฌาน เรื่อง ฌาน เห็นหนาเดียว เรื่อง สมาธิ มันตองเห็นกลับไป
กลับมา 
        คราวนี้พิจารณา กายคตานุสสติ อีกแบบหนึ่ง พิจารณาตัวของเรานี้ใหเปนธาตุทั้งหมด กายนี้
เกิดมาจากธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมกันเปนกอนเปนกลุมเปนตนเปนตัวเติบโตขึ้นมา แลวก็แกเฒา
ทรุดโทรม ตายไป สลายกลายไปเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ไปตามเดิม เมื่อคนเกิดมาอีกก็เอาอันนั้นมาเกิด
เปนกาย เมื่อตายไปก็สลายกลายเปน ดนิ น้ํา ไฟ ลม ตามเดิมอีก จึงวาเอาของเกา มาเกิด มาแก มา
เจ็บ มาตาย ไมใชของอื่น เอา ดิน น้ํา ไฟ ลม ของเกานั่นแหละ คือ 
        ใจที่มาครองรางกายอันนี้ ก็มาถือเอา เปนตนเปนตัว เปนของเรา เปนของเขา เมื่อมายึดก็เปน



กิเลสขึ้น มาพอกพูนขึ้นในตัวของเรา ทุกคนเกิดขึ้นมาตองยึดถือตนตัวอันนี้ เรียกวา อุปาทาน คือ 
อุปาทาน ขันธหา รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ มีครบหมดบริบูรณในที่นี้ 
        ขันธหา เปนตัวการใหเกิดกิเลสสารพัดรอยแปดพันประการ ก็ของเกานั่นแหละคนที่ไปยึด
ถือเอานอยก็ไดนอย คนที่ไปยึดถือเอามากก็ไดมาก ของในตัวนอกตัวไปยึดเอาหมด แมแตของสิ่ง
นั้นยังไมมาถึงตัวเลยก็เปนทุกขไปกอนแลว เชน กลัวตาย ทั้งๆ ที่ความตายยังไมมาถึงก็กลัวตายไป
กอนแลว กลวัไปหมด กลวัจะพลัดพรากจากกัน กลัวจะตายจากกัน ความยึดถือในขันธมันมาก
เกินไป 
        ถาหากพิจารณาตามความเปนจริงวา มันเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่ ดับลงไปก็ไปแปรเปนธาตุสี่ 
ดิน น้ํา ไฟ ลม ของเกานั่นเอง มาเกิดทีไรก็ไดของเกา จะไปยึดถืออะไรของเกาไมใชของใหม มันก็
ไมยึดไมถือปลอยวางลงไปได อันนี้เรียกวา ผูไมยึดไมถือ การพิจารณาอยางนั้นมันเปน ไตรลักษณ 
ไปในตัวและเปนกายคตานุสสติ เปนสติปฏฐาน พรอมเสร็จไปในตัว และยังเปนมรณานุสสติไป
ดวย 
        ในการที่มันเปลี่ยนสภาพอยูเรื่อยๆ มันทนทรมานจนเฒาจนแกนั้นเรียกวาทุกข คําวาทุกข 
หมายถึง ทนไดยาก ตองยืน ตองเดิน ตองนั่ง ตองนอน ผลัดเปลีย่นกิริยาอยูอยางนั้น เพราะทนทุกข 
มันจึงคอยเปลี่ยน เปลี่ยนไปแลวก็อยูไมนาน ตองกลับมาเปนของเกา ยืน เดิน นั่ง นอน วนเวียนอยู
อยางนั้นแหละ ไมวาอะไรของเกาทั้งนั้น 
        อันนี้เปนเรื่องความเปนทุกขของคนเราทุกๆ คน แลวก็ของอันนั้นไมใชของใครทั้งหมด ใคร
จะหามไมได บอกก็ไมฟง ตองเปนสภาพของมันอยูอยางนั้น เรียกวา อนัตตา ในที่สุดมันก็ตายสลาย
ไปหมด จะรักษาก็ไดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น ที่สุดแมหมอเองก็ตองตายเหมือนกัน ไมมีใครอยู
ค้ําฟาสักคนเดียว  
        เรื่องพิจารณา กายคตานุสสติ นี้เปนของกวางขวางมาก เปน สมถะ และเปน วิปสสนา ในตัว 
        เปน สมถะ คือ เมื่อพิจารณาจนเขาถึงความสงบอยางที่เลาใหฟงมาแลวมันจะเกิดอสุภปฏิกูล 
จิตมันยังหวั่นไหวอยูกับอสุภปฏิกูล นั่นไมใชจิตรวม จิตไมสงสายก็จริง แตมันยังหวั่นไหวอยู มัน
เกิดเบื่อหนายปฏิกูล มันเกิดปฏิฆะในตัวของเรา จึงยังหวั่นไหวอยู แบบนี้เรียกวา ฌาน จิตไม
ออกไปนอก แตมันหวั่นไหวอยูภายในนั้นได 
        สวน สมาธ ิ เมื่อพิจารณาแนวแนจนเปน เอกัคคตารมณเอกัคคตาจิต จิตเปนหนึ่งแลว มัน
เห็นชัดตามความเปนจริง ตามสภาพของธรรมชาติ มันเกิดอยางไรตองเห็นตามความเปนจริงอยาง
นั้น คนเราเกิดขึ้นมาแลวก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย จะเห็นและเขาใจสภาพตางๆ ตามเปนจริงลึกซึ้ง
ชัดเจน ไมกลัวไมหว่ันไหว และปลอยวางหรือคลายความยึดถือในกายในสิ่งตางๆ ลง 



        เรื่องสมาธิตองเปนอยางนั้น สมาธิจะเกิดวิปสสนาไปในตัวแตกตางจากฌาน อันฌานนั้นมัน
เกิดวิปสสนูปกิเลสไปโนน 
        เมื่อเกิดสมาธิและวิปสสนาไปในตัวแลว ตอไปสมาธิมันดําเนินเขาแนวของ วิสุทธิ ๗ เกิด 
ปญญาวิปสสนา ไปในตัว เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พรอมกันไปในนั้น 
        วิสุทธิ ๗ คือ 
         ๑) สีลวิสุทธิ วิสุทธิ คือ สีลวิรตัิ การงดเวนตามศีลในขอนั้นๆใหบรสิุทธิ์ตามขั้นคือ อุบาสก-
อุบาสิกา มีศีล ๕ ศลี ๘ สามเณรมีศีล ๑๐ ภิกษุมีศีล ๒๒๗ ใหบริสุทธิ์หมดจด ( ตามภูมิ ไดแก มรรค
นั้นๆ มีโสดามรรค-โสดาผล เปนตน ) 
         ๒) จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงจิต ไดแก สมาธิของทานที่ไดตามภูมินั้นๆ ( เชน โสดาปตติ
ผล เปนตน ) 
         ๓) ทฏิฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงความเห็น ไดแกปญญา ( ของทานที่ไดในภูมินั้นๆ มี
โสดาบันบุคคล เปนตน ) 
         ๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงการขามพนความสงสัย( ในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงสงฆ และในธรรมทั้งปวงที่ตนเห็นแลว ) 
         ๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงความรู เห็นวาทางที่ถูกตองเปนอยางไร 
เปนทางที่ถูกตองหรือมิใช 
 ุ         ๖) ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงความรู เห็นวานี่ใชทางปฏิบัติที่ถูกตองแลว 
         ๗)ญาณทัสสนวิสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แหงความรู เห็นพระนิพพาน ( ความรูเห็นดวยตนเองโดย
แจมแจงวา นี้คือ พระนิพพานดวยความบริสุทธิ์ใจ ) 
         วิสุทธิ ทั้ง ๗ นี้ มีสมาธิเปนรากฐานกอนแลวจึงจะเกิด เมื่อเกิดขึ้นแลวก็สืบเนื่องกันไป ทาน
อุปมา เปรียบเหมือนยานพาหนะสงตอกันไป ๗ ทอด ยอมนําผูมีความประสงคจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางใหสําเร็จความปรารถนา ฉะนั้น ถาสงไมถึงปลายทาง โดยที่ยานพาหนะนั้นชํารุดเสียหาย
อันใดอันหนึ่ง ผูนั้นก็ดําเนินมรรคไมถึงที่สุด 
        ฉะนั้น สมาธิ เปนเหตุใหเกิด ปญญาวิปสสนา แตมิใชเกิดทุกครั้งๆ เรื่อยไป บางครั้งบางคราว
มันเกิดชัดเจนแจมแจงขึ้นมาภายใน โดยที่ไมมีใครบอกเลาแจงชัดขึ้นมาทั้งหมดเลย หายสงสัยใน
สิ่งทั้งปวง นี่แหละอานิสงสของ กายคตานุสสติ  
        ไดเคยอธิบายมามากมาย ลวนแลวแตพิจารณากายคตานุสสติทั้งนั้น ที่อธิบายใหฟงในวันนี้ ฟง
แลวบางทีมันก็ลืมไปเสียเฉยๆ เมื่ออธิบายอีกคราวหลังเขาใจวาเปนของใหม แทจริงก็ของเกานั่น
แหละ จิตของเราไมถึงสมาธิภาวนา ก็เลยไมเขาถึงธรรม มันก็ไมชัดในใจของเรา 



        การพิจารณา กายคตานุสสติ นี้ เปนวิปสสนากวางขวางมาก เมื่อจะพิจารณาวิปสสนา ทานก็ให
พิจารณา ขันธหา ก็กายนี้เอง ธาตุสี่ ก็กายนี้ อายตนะหก ก็กายนี้เหมือนกัน 
        เราทุกคนจงพิจารณากายนี้ใหเปน อสุภ มันเปนจริงอยางทานพูดหรือไม ไมตองพิจารณาให
ลึกซึ้งมาก พิจารณาตื้นๆ ที่เห็นกันอยูงาย ๆ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน สิ่งเหลานี้เมื่ออยูใน
ตัวของเราก็ถือวาเปนของธรรมดาๆนี่แหละ แตเมื่อมันหลุดออกจากรางกายของเราแลวมันเปน
อยางไร นาเกลียดไหม แคจะหยิบมาดูก็นาขยะแขยงเสียแลว ฟนเมื่ออยูในปากเคี้ยวอาหาร
รับประทานเอร็ดอรอยทุกวัน เมื่อหลุดจากปากแลวจะเอาไปเคี้ยวอีกไดไหม กลายเปนของไมมี
ประโยชนไปเสียแลว ยิ่งเปนอวัยวะภายในมี ไส เปนตน เมื่อมีเครื่องหุมหอปกปดไวก็ไมรูสึกอะไร
พอเปดออกมาเห็นเขาก็หนาเบดวยกันไปทั้งนั้น เห็นอยางนี้แหละเรียกวา เห็นของจริงตามเปนจริง 
มันเปนจริงอยางไรก็ตองเห็นจริงอยางนั้น  
        พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา ยถาภูตํ สมฺมปฺปญาฺย ทฏฐพฺพํ มันเปนจริงอยางไรก็ใหเห็นตาม
เปนจริงอยางนั้น ไมตองหลับตาภาวนาแลวจึงเห็น ใหพิจารณาอยูอยางนี้แหละทุกอิริยาบถ ยืน เดิน 
นั่ง นอน ก็จะเห็นชัดดวยตนเอง มีความเบื่อก็ทิ้งไมได รูสึกสะอิดสะเอียนก็ทิ้งไมได จําเปนจะตอง
เลี้ยงดูประคับประคองตอไป จะเอาไปทิ้งที่ไหนเลา จะเอาไปใหใคร ใครจะเอา ทิ้งใหใคร ใครก็ไม
เอา ทุกคนก็มีอยูเหมือนกันแลว เปรยีบเหมือนชาวนาทํานา เริ่มตั้งแต หวาน ไถ ปกดํา เก็บเกี่ยว 
เวลาสําเร็จเปนขาวนํามารวมลงที่ลานขาว แลวเก็บขึ้นฉาง เมื่อบริโภคก็รวมลงที่ขาวอันเดียว ไมวา
จะประดิษฐเปนขนมชนิดใด ขาวตม ขาวสวย ของหวานของคาว อะไรก็มารวมลงที่ขาวอันเดียว 
ที่วาขนมๆ คือมาจากขาวนั่นเองพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
        ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้เกิดออกไปจากใจอันเดียว พุทธศาสนานี้จึงเรียนมีที่จบ คือรวมลงเปน
อันหนึ่ง เมื่อเปนอันเดียวแลวก็รูรอบหมดสงสัย แตผูปฏิบัติยังปฏิบัติไมจบ เพราะเขาไมถึง
หลักธรรม 
        คราวนี้พิจารณากายอันนี้ใหเปน ธาตุสี่ ของในตัวเรานี้ที่เปนกอนขนแข็ง เรียกวา ธาตุดิน ที่
เปนของเหลวๆ เรียกวา ธาตุน้ํา ที่ใหความอบอุนไปทั่วรางกายเรียกวา ธาตุไฟ ที่มีอาการพัดไปพัด
มาทั่วรางกาย เชนลมหายใจออก หายใจเขา เปนตน เรียกวา ธาตุลม คนเราเกิดมาตองมีธาตุทั้งสี่นี้
ประกอบกันบริบูรณอยู เมื่อจะแตกดับ ก็เพราะธาตุทั้งสี่ขาดตกบกพรอง สวนใดสวนหนึ่ง
แปรปรวนไปคุมกันไมอยูผลที่สุดก็ดบัไป การพิจารณากายอยางนี้เปน กายานุสปสสนา ไปในตัว  
        ถาพิจารณา กายานุสปสสนา นี้แกกลาแคลวคลองชํานิชํานาญจนมี สติ ควบคุมจิต ใหเปน 
สมาธิ แนวแน อยูในอารมณอันเดียว จนเรียกวา สติ กับ สมาธ ิรวมเขาเปนอันเดียวกัน ปญญาก็ไม
ยิ่งหยอนกวา สติ และ สมาธิ สติ และ สมาธิ อยูในที่เชนไร ปญญาก็รอบรูในที่เชนนั้น สติ สมาธิ 



ปญญา จะรวมลงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในตําแหนงนั้นจะเรียกวาอะไรก็ถูกหมดทั้งนั้น ที่วาธรรม
ทั้งหลายเกิดจากของอันเดียว ก็จะรูชดัขึ้นในที่อันเดียวนี้ 
        สภาวะอันนี้มิใชแตงเอาได แมจะเรียนตํารามากๆ แลวมาประดิษฐเอาก็ไมได หรืออยูเฉยๆ จะ
ใหมันเกิดเองก็ไมได ตองปฏิบัติใหมันตรงแลวจึงจะเกิด เมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นโดยมิไดนึกมิไดคิด เมื่อ
ปฏิบัติใหตรงแลว มันหากเปนเองเกิดเองของมันตางหาก เอวํ 

  

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
        พากันนั่งภาวนา จงตั้งสติกําหนดลมหายใจของตนๆ ใหเห็นใจของตน คือกําหนดตามลม
หายใจเขา หายใจออก เอาสติไวที่ลมนั้นใหดูเฉพาะผูที่รูวาหายใจเขาออกเทานั้น อยาไปดูที่ลม
หายใจเขาหายใจออก  
        เมื่อจับ ผูรู ไดแลวก็จะวูบหายไป จิตก็จะแนวแนเปนอารมณอันเดียวนั่นเปนสมาธิแลว 
        ถาเราไปจับเอาที่ลมก็จะพะวงเอาแตลม ใจจะไมรวมเปนสมาธิไดสักที ที่ใหภาวนาเอาลม
หายใจเปนอารมณนั้น เพียงแตเปนเหยื่อลอใหจิตรวมเขามาอยูในที่นั้นเฉยๆ ความจริงเราตองการ
เอา จิต นั้นตางหาก เมื่อเราจับเอาจิตคือ ผูรู ไดแลว ก็ปลอยวางลมเสีย ถึงเราไมปลอยวางมันปลอย
วางเองของมันโดยอัตโนมัติ 
        ถาจับ ใจ ยังไมได จงพยายามกลั้นลมหายใจ แลวต้ังสติดูตัว ผูรู ณ ทีน่ั้นก็จะมีแต ผูรู เฉยๆ ไม
มีอาการคิดสงสายไปมาหนาหลังเปนกลางๆ เฉยๆ นั่นคือ ใจ แท 
        ผูคิดผูนึกเปนบาปเปนบุญ และอะไรตออะไรรอยแปดพันประการนั้นคือ จิต กิเลสทั้งหลายมี 
ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน เกิดขึ้นเพราะ จิต ดังที่พระองคทรงเทศนาวา 
        จิตฺตํ ปภสฺสรํ อาคนฺตุเกหิ กิเลเสหิ แปลความวา จิตเปนประภัสสร อาคันตุกะกิเลสมันจรมาหุม
ไวตางหาก ( จิตไปเอามา จึงทําใหใจเศราหมอง ) 
        ในที่ทั่วไปทานแสดง จิต กับ ใจ เปนอันเดียวกัน ดังในบทคาถาที่ยกมา เปนตน แตในทาง
ปฏิบัติแลวอยากจะอธิบายใหเห็นชัดวา 
        จิต เปนอยางหนึ่ง คือ มีอาการใหคิดใหนึก 
        ใจ เปนอยางหนึ่ง คือ มีอาการใหรูสึก เปนกลางๆ อยูเฉยๆ 



        ดังที่ไดอธิบายมาแลว ของกลางเรียกวา ใจ ดังภาษาบานเราถาเปนกลาง ก็เรียกวาใจ เชน ใจมือ 
ใจเทา ใจไม แมแตหัวใจของคนเมื่อพูดถึง ใจ แลว ก็ชี้เขาไปที่ทามกลางหนาอก ดังนี้เปนตน 
        ธรรมทัง้หลายที่เปนบุญและเปนบาปก็ดี เมื่อจะเกิดก็เกิดที่ใจกอน แลวจึงลุกไปไหมและเผา
ผลาญบุคคลอื่นและสิ่งอื่นตอไป เหมือนกับไฟไหมบาน ฉะนั้น สวนที่เปนกุศลเหมือนกันเมื่อ
บุคคลทําดีแลว ใหเกิดความสุขแกตนแลวก็แผไปใหคนอื่นใหไดรับความสุข ดังพระองคทรง
เทศนาวา 
        มโนปุพฺพํ คมาธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ความวา ธรรมทั้งหลาย มีใจถึงกอน ( ใจรูกอน
อวัยวะอื่นๆ ในตัวของเรา ) มีใจประเสริฐ ( จึงเปนผูประเสริฐ ) สําเร็จแลวดวยใจดังนี้ 
        ในที่นี้ทานวา ใจ ทานไมไดพูดวา จิต เพราะฉะนั้น จิต กับ ใจก็อันเดียวกันนั่นแหละ ที่อธิบาย
แยกไวนั้นเพื่อใหนักปฏิบตัิเขาใจงาย เมื่อเขาถึงสมาธิภาวนาเปนเอกัคคตาจิตแลว คําวา จิต หรือ ใจ 
จะหายไป ยังเหลือแต ผูรู อันเดียว แลวรักษาอันนั้นไวใหไดอยูนานเทาที่จะนานได ความสงบสุข
อันนั้น เปนสิ่งที่ทุกๆ คนตองการและปรารถนาอยางยิ่ง 

อานาปานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

 
            ไดแสดงถึงเรื่อง กายคตานุสสติ เมื่อวันพระที่แลว วันนี้จะแสดงเรื่อง อานาปานุสสติ สืบ
ตอไป ที่จริงอานาปานุสสติ ก็ดี มรณานุสสติกด็ี มันก็เปนกายคตานุสสติ นั่นเอง คือเกี่ยวเนื่องถึง
รางกายแตทานอธิบายแยกออกไป พวกเราพากันหลงตางหากจึงไดวาหลงของเกา รวบรวมเอาคํา
สอนของทานไมได  เอาเถิด ถึงอยางไรก็ดีเมื่อแสดงอนุสสติ ๑๐ แลว ก็จะแสดงโดยลําดับไปเพื่อมิ
ใหขาดตอนกัน 
            อานาปานุสสติ เปนอนุสสติที่ ๙ ที่ทานไดแสดงไวในตําราวา ใหพิจารณาหายใจเขานับหนึ่ง 
หายใจออกนับเปนสองอยูอยางนี้เรื่อยไป จนกวาจิตจะรวมสงบลงได เรียกวา อานาปานุสสติ ถาจิต
ยังไมสงบลงก็ใหพิจารณาอยูอยางนั้นเรื่อยไป 
             เมื่อจิตสงบสูภวังคแลว จะวางคําบริกรรมที่วาลมหายใจเขาหนึ่งลมหายใจออกนับเปนสอง
อยางนั้นเสีย จะคงเหลือแตความสงบสุขนั้นอยางเดียว แทที่จริงลมหายใจเขาลมหายใจออกเปนแต
เพียงคําบริกรรม เพื่อใหจิตรวมเขามาเปนหนึ่งเทานั้น เปรียบเหมือนกับเหยื่อลอปลาใหมากินเบ็ด
เทานั้นเอง เมื่อปลากินเบ็ดแลวเหยื่อนั้นเขาไมตองการอีก เขาตองการเอาปลาตางหาก อันนี้ก็ฉันนั้น 



เราตองการใหจิตสงบนิ่งตางหาก เมื่อจิตสงบไมแสสายแลวก็ไมตองบริกรรมตอไป 
             เปนที่นาสังเกตวาบางคนภาวนาอานาปานุสสติจนจิตมันอยากจะสงบนิ่งอยูแลว แตอาจารย
สอนไมใหวางคําบริกรรม เมื่อจิตรวมลงไปสูภวังค ลืมคําบริกรรมหมด อาจารยกลับบอกวาผิดใช
ไมได นั่นเปนความเขาใจผิดของอาจารยตางหาก การภาวนาตองการใหจิตรวมลงเปนหนึ่ง เมื่อรวม
เปนหนึ่งแลว สิ่งอื่นๆที่เปนอารมณของจิตมันก็วางหมด อยาไปวาแตคําบริกรรมเลย ที่สุดแมแตลม
หายใจก็ไมปรากฏที่นั่นและตัวของเราเองก็ไมปรากฏ นี่คือ จิต เปนสมาธิ อยางนี้จึงชื่อวาภาวนา
เปนไปได 
            คําที่ใชสําหรับบริกรรมมีมาก เขน อสุภ ๑๐ กสิณ ๑๐ เปนตน แตในที่นี้จะแสดงอนุสสติ ๑๐ 
เทานั้น เพราะคําบริกรรมเปนแตเพียงเครื่องที่นําจิตหรือผูกจิตไวไมใหสงสาย เมื่อจิตรวมลงเขามา
เปนสมาธิแลว ก็วางอารมณอ่ืนหมด ถงึเราไมวางก็จําเปนตองวางเองตามครรลองของจิต เมื่อถึงตรง
นั้นแลวต้ังสติมากําหนดเอาแตจิตคือ ผูรู อยางเดียว เชนนี้แหละเรียกวา สมาธิ จึงนาเสียดายที่ไมได
ตามสมาธิลงไปวา ใครเปนผูรูวาสมาธิ คือ ความสงบ หรือ ใครสงบอยู ณ ที่ใด ใครเปนผูพูดวาสงบ 
และ ผูวานั้นอยูที่ไหน ใครเปนผูวาไมมีอะไร ไมมีอะไรทําไมจึงมีผูพูดอยูตรงนี้แหละจะเห็นของ
จริงของแทในการที่เรามาหัดภาวนาสมาธิ  
            บางคนยังเอาแสงสวาง หรือรูปภาพอะไรตางๆ เปนตนวา รูปพระพุทธรูปหรือรูปกสิณตางๆ 
มาเปนอารมณ จิตปลอยวางไมได จะอยูในอิริยาบถไหนก็ปรากฏอยูอยางนั้น ไมลืม นั่นเปนมโน
ภาพ จิตเพงอยางนั้นเมื่อจิตรวมลงไปก็เกิดภาพเชนนั้น จิตถึงไมพนจากภาพนั้น ถาหากกําหนดเอาผู
เห็นภาพนั้นคือ จิต แลวปลอยวางภาพนั้นเสีย ก็จะเห็นจิต ของตน แลว สมาธิ ก็จะสูงขึ้นกวาเกา 
            มีเรื่องทานเลาไววา พระรูปหนึ่งไปนั่งภาวนาทําสมาธิอยูริมสระแหงหนึ่งเห็นนกยางโฉบ
กินปลา เลยเอามาเปนอารมณกัมมัฏฐานวา นกยางกินปลาๆ อยูดังนี้ จนจิตรวมเปนสมาธิ ไดสําเร็จ
เปนพระอรหันต ดังนั้นจึงวาการหัดสมาธินี้ ไมจําเปนจะตองใหเอาคําบริกรรมแตในขอบเขตที่ทาน
วาไว ๔๐ อยางเทานั้น จะเอาอะไร ๆ ก็ได ขอแตอยาใหออกนอกไปจากกายของตัวเราก็ใชได
เหมือนกัน 
            กายของเรานี้มีธรรมอยูพรอมเบ็ดเสร็จทุกอยาง จะพิจารณาใหเห็นอสุภก็ได ใหเปน
กัมมัฏฐานอะไรๆ ไดหมด และเปนที่ตั้งทั้งสมถะ และวิปสสนาดวยจะพิจารณาใหเห็นโทษเห็น
ทุกขเปนของไมเที่ยง ไมใชตัวตน ก็ได อยาไปทิ้งกายอันนี้ก็แลวกัน จะทิ้งไมไดเพราะเราเกิดขึ้นมา
ไดตัวตนมาแลวจะไปทิ้งใหใคร จะทิ้งไวที่ไหน ไปฝากใครไว จะขายใหใคร ถึงขายตัวของเราไป
มันก็อยูที่นี่แหละจะฝากคนอื่นไวก็ยังเปนตัวตนของเราอยางเดิมนี่แหละ ตองเลี้ยงดูปูเสื่อตัวของเรา
เองอยูทุกประการ 



            เมื่อเปนเชนนี้ จึงจําเปนที่สุดที่จะตองยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณา ผูตองการเห็นทุกขโทษ
ในวัฏฏสงสาร ตองยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเพราะเปนของมีอยูกัมมัฏฐานทั้งปวงหมดลวนมีอยูใน
กายนี้ทั้งนั้น เลือกยกเอามาพิจารณา ไมใชไปเอาของไมมีมาพิจารณา 
            พระพุทธองคทรงตรัสรู อริยสัจธรรม ก็ทรงรูของมีอยูทั้งนั้น ถาเปนของไมมี ไมจริง พระ
พุทธองคก็จะไมไดตรัสรู มันเปนอยูอยางไรก็ใหรูตามเปนจริงของมันอยางนั้น พระพุทธเจาทรง
สอนตรงนี้ ทรงสอนใหเห็นจริงทั้งดวยตาและดวยใจ เชน ตัวของเรานี้เกิดขึ้นมาแลวเปนทุกข ใครๆ 
ก็เห็นวาเปนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ใครก็เห็นเปนทุกขทั้งนั้น ถามใครใครก็รู เจาของเราก็รู ใจก็รู ตา
ก็เห็น นั้นเรียกวาของจริง 
            ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ ชาติ ชรา มรณา เปนทุกขทั้งนั้น  
            เมื่อเห็นเปนโทษเปนทุกขเราจะไปทิ้งใหใคร ทิ้งก็ไมได จึงเอามาพิจารณาอยูอยางนั้นแหละ 
นั่นเปนของจริงของพระอริยเจา เรากลับไปเบื่อหนายไปรังเกียจเสีย เห็นทุกขแลวเลยอยากทิ้งไป
เสีย อันนั้นผิด หรือเกิดทุกขโทมนัสคับแคนในใจนั้นก็ผิดเหมือนกัน ธรรมทั้งหลายมันอยูตรงนี้เอง 
จึงพิจารณาใหเห็นทุกข รูจักทุกข  
            ทุกขอันนี้มันเกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป ทุกขอันอื่นมันจะเกิดขึ้นใหมตอไปอีก มันเปลี่ยนแปลง
ยักยายไปมาเรื่อยๆ เชน ทุกขในอิริยาบทตางๆ การอยู การกิน การทํามาหาเลี้ยงชีพ มีกินแลวก็สบาย
ไปไดระยะหนึ่ง ประเดี๋ยวก็หิวโหยมาอีก รูจักรสชาติเอร็ดอรอย รสชาตินั้นซึมซาบทั่วสรรพางค
กาย มีความสบายเบิกบานไปพักหนึ่ง ประเดี๋ยวก็ตองไปถายทุกข เขาเรียกวา ถายทุกข เพราะถาไม
ถายมันเปนทุกขจริงๆ ทุกขมากยิ่งกวาเกา กําลังถายอยูนั้นมันเหม็นแสนเหม็นก็จําเปนตองทน กวา
จะเสร็จธุรกิจจึงจะไปได เวลากินลวนแลวแตเปนของดิบๆ ดีๆมีราคามาก เรียกรองพวกเพื่อนมา
รับประทานดวยกัน ดวยความหรรษาราเริง เวลาถายเงียบฉี่ไมมีใครเห็นดวย 
            จึงวามีสุขแลวก็เปนทุกข เปน อนิจจัง ของไมเที่ยง เพราะเปนของไมเที่ยงนั่นแหละมันจึง
เปนทุกข การเปนทุกขมันเปนของใครเลา คราวนี้ สุขก็ไมใชของใคร มันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาว
แลวมันก็หายไป เดี๋ยวทุกขอ่ืนเกิดขึ้นมาอีกแลวมันก็หายไป มันไมใชของใครทั้งหมด มันเปนของ
ประจํากายอยูอยางนั้นจึงวาเปน อนัตตา อนัตตา ไมใชของไมมีตัว อนัตตา เปนของมีอยูเห็นอยู
เดี๋ยวนี้แหละ แตเปนของไมมีสาระ 
            อานาปานสติ นั้น เมื่ออธิบายแลวจะเห็นวามันลงที่ กายคตาสติ นั่นเอง กายคตานุสสติ ก็
รวมลง มรณานุสสติ เลยเปนอันเดียวกัน ถาไมมีกายจะพิจารณาลมหายใจไดอยางไร แลวพิจารณา
กายไดอยางไร เมื่อจะพิจารณาอันใดอันหนึ่งแลว มันเกี่ยวเนื่องถึงกันไปหมดทั้ง ๓ อยาง ผูที่หลง
ทางกัมมัฏฐาน เลยจับอะไรก็ไมถูก 



            มีเรื่องนาขบขันอยูเรื่องหนึ่ง มีพระมหาองคหนึ่งทางเจาคณะเขาสั่งไปใหเที่ยวอบรมสั่งสอน
ศีลธรรมตามหมูบานตางๆ ที่เรียกวา พระธรรมทตู นั่นเอง เมื่อไปถึงหมูบานหนึ่ง ซึ่งเขาปฏิบัติพระ
นักปฏิบัติอยูแลว พอคํ่ามาเขาก็ตีกลองใหคนมาฟงเทศน เมื่อเขามารวมกันแลว พระมหาองคนั้นก็
ขึ้นธรรมมาสนเทศน เทศนไปแกก็ติเตียนพระนักปฏิบัติไป หมายถึงพระกัมมัฏฐานองคที่ชาวบาน
เขาปฏิบัติทานอยูนั่นเอง หัวเราะเฮฮาเยยหยันไปในตัว อันแสดงถึงเรื่องชาวบานปฏิบัติตามพระ
เหลานั้น เห็นเปนหลงงมงาย มีผูหญิงคนหนึ่งวัยกลางคนนั่งอยูในที่ปะชุมนั้นดวย แกแสนที่จะอด
กลั้นตอไปได สงสัยวาทําไมพระจึงมาใสโทษกันในที่ประชุมเชนนี ้พระองคที่ทานพูดถึงนั้น ก็
ไมไดทําผิดพระธรรมวินัยอะไร แลวทานก็ไมไดอยูในที่นั้นอีกดวย แกจึงยอนถามทั้งๆ ที่พระมหา
องคนั้นยังเทศนอยูบนธรรมาสนนั้นเองวา " ดิฉันขอถามทานมหาหนอย ทานมหามิใชกัมมัฏฐาน
หรอกหรือ " ทานมหาตอบอยางไมมีอายวา " อาตมามิใชพระกัมมัฏฐาน " หญิงคนนั้นจึงยอนถาม
อีกวา " เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจของทานมหามีไหม " ทานตอบเสียงออยๆ วา "มี" หญิงคนนั้น
จึงบอกวา " นั่นแหละพระกัมมัฏฐานที่ทานใสโทษอยูประเดี๋ยวนี้ อุปชฌายของทานมหาสอนแลว 
แตเมื่อบวชครั้งแรกโนนมิใชหรือ " ทานมหาลงจากธรรมาสนแลวเปดหนีแตเชามืด ทีหลังมาได
ขาววาสึกแลว มินาละถึงเปนพระมหาแลวยังตองใหผูหญิงบอกสอนกัมมัฏฐาน สึกเสียก็ดี อยูไปก็
เลอะเทอะ ทําพระศาสนาใหเสื่อมเปลาๆ  
            ใครจะพิจารณา อานาปานุสสติ หรืออะไรก็แลวแตอุปนิสัย ขอใหจิตรวมลงเปนหนึ่งไดแลว
ก็เปนอันดีดวยกันทั้งนั้น ถาจิตไมรวมจะใชวิธีอะไรก็ไมเปนประโยชนทั้งนั้น กัมมัฏฐานที่ทานวา
ไวมากมาย หรือธรรมทัง้หลายที่ทานเทศนากวางขวางนั้น ก็เพื่อสํารวจจิตนี้เทานั้นเอง 
            เทศนามาก็สมควรแกกาลเวลา เอวํ ฯ 

นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 
            นั่งสมาธิภาวนากันเถิด ฟงมากๆ เรียนมากๆ ทําใหเกิดสัญญา สัญญาคือ ความจําของเกาที่
ลวงเลยมาแลว เราทําสมาธิเพราะตองการลบลางสัญญา 
            แทจริงสัญญามันก็ดีอยูเหมือนกัน เอาไวเลาเอาไวเทศนาใหคนอื่นฟง ถาไมมีสัญญาก็ไม
ทราบวาจะไปฟงอะไรกับใคร พุทธศาสนาก็เลยเสื่อมสูญไปหมด แตสัญญามิใชของเปนจริงที่
เกิดขึ้นภายในใจของตน สัญญานี้อยูไปนานๆ หนักเขามันชักจะดื้อดาน ไมยอมเชื่อฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา 



            พระองคทรงสอนใหภาวนา อานาปานสติ ซึ่งเปนอุบายใหลบลางสัญญาไดอยางหนึ่ง
เหมือนกัน คือ ใชคําวา อานาปานสติ ๆ อยางนี้เรื่อยไปพิจารณาลมหายใจออก หายใจเขา เปน
อารมณ ใหจิตแนวแนอยูเฉพาะที่ลมนั้นเทานั้น 
            เมื่อพิจารณารวมอยูในที่เดียวแลว คราวนี้ใหวางลมอันนั้นเสียจิตก็จะวางอยูเฉยๆ ไมมีอะไร
ปรากฏอยูในที่นั้น จะเหลืออยูแตผูรูเทานั้นเมื่อตามเขาไปดูผูรูจริงๆ แลว ผูรูอันนั้นก็จะหายไปเปน 
สภาวธรรม สิ่งทั้งปวงหมดที่มีอยูในโลกนี ้ที่โลกเขาสมมุติวา สัตว บุคคล วาสิ่งของนั่นนี่ตาง ๆนั้น
ก็หายไปหมด จะยังเหลือแต สภาวธรรม เทานั้น อันนั้นแหละเปนสิ่งที่ปรารถนาของผูภาวนาอานา
ปานสติ 
            แลวมันมีประโยชนอะไร เมื่อมันหมดเสียทุกสิ่งทุกอยาง แมแตความรูความสุขนั้นก็ไม
ปรากฏ มันมีประโยชนเหลือที่จะคณนาดังอธิบายมาแลวขางตนภาวนาอานาปานสติ ก็เพื่อลบลาง
สัญญาอดีตและสังขารในอนาคต เพราะสิ่งที่ลวงลับไปแลวและสิ่งที่ยังมาไมถึงเหลานี้เปนเหตุนํา
ทุกขมาให สัญญาไปยึดเอามาเปนทุกข 
            คนเราเกิดมาเห็นแตสิ่งแวดลอมตางๆ นานา สิ่งที่วางเปลาไมมีอะไรเลยไมเคยเห็น เลยไป
ถือเอาแตสิ่งเหลานั้นและวาเปนความสุขที่แทจริง แทจริงสิ่งที่เปนวัตถุ รูปนามเกิดขึ้นมาแลว สิ่ง
นั้นยอมมีความกระทบกระเทือนเปนธรรมดา เครื่องกระทบกระเทือนเปนเหตุนํามาซึ่งโทษทุกข 
เพราะกระทบตองมีทั้งดีและชั่ว นี้เปนพื้นฐานของทุกขทั้งปวง ทานผูฉลาดทั้งหลายรูจักแลวซึ่งสิ่ง
นั้น จึงพยายามละสิ่งที่มีอยูนี้ใหสิ้นไป และพยายามไมใหสิ่งที่ยังไมมีเกิดขึ้นอีกตอไป 

อุปสมานุสสติ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

  

            วันนี้จะเทศนาอนุสสติขอสุดทาย คือ ความสงบ ใหฟง ทานเรียกวา อุปสมานุสสติ คือ ให
ระลึกถึงความสงบ ไดแกพระนิพพาน บางคนอาจจะคิดวาสูงเหลือเกินถึงพระนิพพานโนน ความ
สงบของทานไมไดแสดงไว จึงไมทราบวาสงบละเอียดแคไหนจึงถึงพระนิพพาน แตทานบอกวาให
ระลึกถึงความสงบไดแกพระนิพพาน ดังนี้ 
            เราทั้งหลายพากันทําความสงบ ก็รูสึกวามันวางจากสิ่งทั้งปวง ถาทานหมายเอาตอนนี้ เราก็
ถึงซึ่งพระนิพพานแลวละ อยางไรก็ดีจะถึงหรือไมถึงก็แลวแต ขอใหระลึกถึงความสงบ พอระลึกถึง



ความสงบ ใจมันก็แนวแนแลว นั่นแหละ ทานใหระลึกถึงความสงบเชนนั้นแหละ ถาระลึกถึงสิ่งไม
สงบมันก็วุนวาย 
            เมื่อเราสงบแลวแตไมสงบมากถึงของทาน เราไดสัมผัสพระนิพพานของทานสักนิดเดียวก็
พอใจแลว เอาเทานั้นเสียกอน เพียงแตสงบจากอารมณ สงบจากนิวรณ ๕ ไดชั่วครั้งชั่วคราว การ
สงบจากนิวรณมันยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อีก อนุสัยมันมีเยอะแยะเสียเหลือเกิน ที่เรา
สงบนั้นเราไมทราบวาเราสงบไดเพียงแคไหน แตก็ยังดี ทานยังยกใหเรียกวา สงบ 
            ระลึกเอาพระนิพพานเปนอารมณ ทานวาอยางนั้น พระนิพพานคงจะสงบอยางนี้กระมัง คือ 
ไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ในขณะนั้นไมใชขณะอื่น ในขณะที่สงบจาก โลภ โกรธ หลง 
จึงมีความสงบเยือกเย็นไปเสียทุกอยาง ทานคงจะหมายเอา ความสงบนั้น วาเปนพระนิพพาน ทาน
จึงใหระลึกเอาความสงบเปนอารมณ 
            พระนิพพานนั้นยากจะตัดสินวาอะไรเปนอะไร แตเราก็เชื่อ ความสงบ ของเราวา เราทํา
ความสงบไดเพียงแคนี้ แมจะไมถึง ความสงบ ของทาน เราก็คงไดเฉียดๆ พระนิพพาน หากสงบอยู
ไดนานก็ไดพระนิพพานนานสงบประเดี๋ยวเดียวก็ไดพระนิพพานประเดี๋ยวเดียว พระนิพพานของ
ทานสงบเยือกเย็นเอาจริงๆ จังๆ จะคิดนึกเปนเรื่องพระนิพพาน ทานไมคิดนึกสงสายไปเพื่อกิเลส 
หากคิดนึกเปนไปเพื่อความสงบสุขทั้งนั้น 
            ธรรมดาจิตมันยอมคิดนึกอยูเสมอ แตสติคอยควบคุมจิตใหเห็นจิตอยูทุกขณะ จิตก็ไม
ออกไปนอกขอบเขต อยูในบังคับของทาน มันไมเปนเหตุใหเกิดกิเลสบาปธรรม เปนแตกิริยาคิด
เฉยๆ พวกเราควรใหเปนอยางทานบาง จึงจะไดพระนิพพานอยางทาน ไดความสุขความเยือกเย็น
อยางทานบาง ถึงแมพวกเราเพียงแตเกิดความสงบเล็กๆ นอยๆ ก็เอาเสียกอน และจงรักษาความสงบ
นั้นไวใหมั่นคงถาวร แลวเราจะเห็นของเราเอง ถาเราสงบไดนานก็ไดความสงบสุขมาก คือไดพระ
นิพพานมากนั่นเอง ถาสงบไดชั่วครูก็ไดพระนิพพานครูหนึ่ง ถาไมสงบเลยวุนวี่วุนวาย อันนั้นมัน
เปนนรกแลว นรกกับพระนิพพานมันตรงกันขามกัน มันเปนเรื่องตอสูกันอยูอยางนั้น  
            แตไหนแตไรมา คนเราเกิดมาแลวมีแตวุนวายสารพัดอยาง ปรุงแตงตางๆ นานานับไมถวน
เหลือที่จะคณนา เมื่อเรามาทําความสงบแมประเดี๋ยวเดียว ก็รูสกึวาเย็นใจสบายใจ เราก็ควรรักษา
ความเย็นอันนั้น ความสบายอันนั้นไวใหมั่นคงถาวรสืบไป จึงจะเปนไปเพื่อความสุข ความสุขยอม
เปนความปรารถนาของคนทั่วไป เมื่อไดทําความสุขนั้นมาแลวก็จงรักษาความสุขนั้นไว ของหาได
งายแตรักษาไดยาก ความสุขนั้นถาผูจะไดทําประเดี๋ยวประดาวก็ได ถาผูไมไดก็ไมไดเหมือนกัน
แหละ 
            ครั้นทําไดแลวที่จะรักษาไวใหไดนานนั้นยากที่สุด เพราะอะไร เพราะกิริยาอาการทุกอยาง



ของเรามันกระทบกระเทือนอยูตลอดเวลา เปนตนวา ยืน เดิน นั่ง นอน การพูด การคุย การกิน 
สารพัดทุกอยาง เปนเรื่องกระทบอายตนะทุกสิ่งทุกประการ จิตมันก็สงไปตามอายตนะ จึงวา รักษา
ไดยาก 
            ถาหากผูทําไดชํานิชํานาญคลองแคลวเสียแลวทานรูเทารูเรื่อง ทานตามรูตามเห็นทุกสิ่งทุก
ประการ มันจะมาแบบไหนก็ตามรูเรื่องของมัน จิตสงไปก็เปนธรรมะจะคิดนึกก็เปนธรรมะ มันปรุง
แตงมันก็เปนธรรมะ ถารูเทารูเรื่องมันเปนธรรมะทั้งหมด ผูปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วของตน
ตรงนั้นแหละมันเปนธรรมหรือมันเปนโลก ก็เห็นมันตรงนั้นแหละ  
         ถาคิดเรื่องโลกมันก็เปนเรื่องโลกหมด ไมมีสติสตังควบคุมดูแลรักษา ถาหากมันเปนเรื่อง
ธรรมะแลว ความรูเหตุรูผลมันตลอดเวลา จะใหอยูมันก็อยู ถึงคิดก็ไมเกินขอบเขต จะดึงเอามาให
นิ่งสงบเวลาใดก็ได เปรียบเหมือนกับวัวควายที่เขาเลี้ยงนั้นแหละ เขาเลี้ยงไวในทุงกวางๆ ก็ตามเถิด 
ผูเลี้ยงเขาขึ้นตนไมมองดูอยูทุกตัว ตัวไหนมันจะไปไหนก็เห็นอยู ตอนเย็นก็ตอนมาเขาคอกแลวก็
ปดประตูออก เจาของนอนสบายไมตองรักษา 
            นี่แหละ อุปสมานุสสติ ใหระลกึถึงความสงบ ไดแกพระนิพพานเปนอารมณ อารมณของ
ทานนั้นเปนอยางไรก็ตามเถิด ของเราเอาเพียงแคนี้เสียกอน ถาหากวาเปนถึงของทานแลวมันจะ
ทราบไดเอง จะไปบอกกันสอนกันก็ไมได จะไปตกแตงกันก็ไมได ใครเห็นใครรูดวยตนเอง จะไป
คิดนึกตามปริยัติตามตํารามันไมตรงกับความเปนจริงหรอก เมื่อปฏิบัติเปนไปแลว ไปเทียบไปวัด
กับปริยัติมันจึงถูกตองไมผิดสักนิดเดียว 
            คนปฏิบัติทั้งหลายอยากไดขั้นอยากไดภูมินักหนา อยากไดโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี 
หลับตาสักประเดี๋ยวเดียวก็แลเห็นแลว ครั้นออกจากสมาธินั้นมา กิเลสยังทวมตัวอยู อะไรๆ ทั้งหมด
ยังมีอยูเทาเดิม สวนของทานนั้นเมื่อเห็นแลว ทานไมเกี่ยวของกับกิเลสทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายก็
หมดไปๆ  
            ทานกลาวไววา โสดาบัน คือ ผูตกกระแสพระนิพพาน พอมองเห็นริบหรี่แตไมถึงพระ
นิพพาน ทานวาอยางนั้น สกิทาคามี ก็เห็นแจงเขาไปเห็นใกลเขาไป อนาคามี ก็เห็นใกลเขาไปอีก 
เห็นแจงชัดเขาไปมากกวานั้น ตอเมื่อถึงพระอรหันต จึงเห็นแจงชัดขึ้นมาตามธรรมดาความเปนจริง
วา ธรรมะที่ทําใหเปนพระอรหันตอยางนี้ โดยไมตองเชื่อคนอ่ืนและคําบอกเลาของใครๆทั้งหมด 
แตวาไปตรงกับคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกประการ 
            คนโดยสวนมากอยากได พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคาม ี และพระอรหันต โดยนึกคิดเอา
วาถาละกิเลสอยางนั้นๆ เปนพระโสดาบัน ละอยางนี้ๆ เปนพระสกิทาคามี เปนพระอนาคามี เปน
พระอรหันต 



            อยากไดอยางทาน แตเราไมละกิเลสอยางทาน เอากิเลสมาอมไวแลวกลาวถึงทาน มันจะถึง
ทานไดอยางไร แตถึงอยางนั้นก็ยังไมละความอยาก สมกับโบราณทานวาไว ผูอยากยอมไมไดกิน ผู
กินอยูยอมไมอยาก ดังนี้ 
            เอวํ ฯ  

 
นั่งสมาธิ 
ทานอาจารยอบรมนํากอน 

            เอานั่งสมาธิกัน ผูยังไมสงบก็ใหระลึกถึงความสงบเปนอารมณคือ ความสงบสุขเยือกเย็น 
ไมคิดนึกสงสายไปในที่ตางๆ ตั้งอยูในอารมณอันเดียว เราทําอยางไรใจของเราจึงจะสงบอยูใน
อารมณอันเดียว ก็คิดเอาอันนั้นแหละ  
            ผูที่ใจสงบแลวไมตองยาก เมื่อคิดถึงความสงบก็เขาถึงความสงบเลยทีเดียว อันผูที่ยังไมทัน
สงบก็ใหระลึกถึงตรงนั้นแหละ ไมใชใหระลึกถึงสิ่งอื่น ระลึกถึงความสงบในตัวของเรานี่เอง ไม
ตองระลึกถึงคนอื่น พระนิพพานไมใชอยูในที่อ่ืนอยูในตัวของเรา ความสงบก็อยูในตัวของเรานี่เอง 
สงบอยูที่ไหนพระนิพพานอยูที่นั่น ไดความสงบนิดๆ หนอยๆ ก็ไดพระนพิพานเฉียดๆ แมจะไดนิด
ไดหนอยก็ยังดี 
            เขาถึงตรงนั้นแลว จิตมันจะนิ่งแนวอยูในที่เดียว กําหนดความสงบใหอยูนานแสนนาน มัน
หากจะมีอุบายแยบคายขึ้นมาในตัวของเรา มีสติอยู ตองรูตัว เห็นตัว เห็นสิ่งตางๆ เวนแตสงบแลว
หลับหายไปเลย แตถึงขนาดนั้นมันก็ยังเปนนิมิตใหปรากฏเห็นโนนเห็นนี้อะไรตางๆ ถาหากเรา
สงบและมีสติรูตัวอยู เห็นจิตของเราสงบมากหรือนอยขนาดไหน ไดชื่อวาเราเกิดความรูขึ้นมาแลว 
            รูอะไร ก็รูจิตของเรานั่นละซีไมตองไปรูสิ่งอื่น รูสิ่งอื่นไมสามารถจะชําระจิตของตนได รู
จิตของเรานี่แหละจึงจะเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ 
            อธิบายมาในอนุสสติ ๑๐ มี พุทธานุสสติ สังฆานุสสติ เปนตนโดยลําดับ มาตอนนี้อธิบาย 
อุปสมานุสสติ เปนขอสุดทาย รวมยอดอนุสสติ ๑๐ ลงสูความสงบสุขอันเดียว  
            ฟงมามากแตเรายังทําความสงบไมได ก็สุดวิสัยที่จะภาวนาใหเปนไป ถาเราทําความสงบได
แลว อนุสสตินั้นๆ ก็เปนอันวาเราทําอุปสมานุสสติไดทุกอนุสสติ อุปสมานุสสติ เปนยอดเปนที่รวม
ของกัมมัฏฐานทั้งปวงเปรียบเหมือนกับเรือนยอด สรรพสัมภาระทั้งหมดที่มีอยูในตัวเรือนนั้น ยอม
ไปรวมอยูที่ยอดนั้นแหงเดียว ฉะนั้น เอาละ 
 



๕๕. สรุป ฌาน - สมาธ ิ
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
เรื่องกัมมัฏฐาน ๔๐ นั้น ในตําราทานไมไดแยกออกวา อันนั้นเปนอารมณของฌาน อันนั้นเปน
อารมณของสมาธิ หรือทานแยกไวแตขาพเจาไมเห็นตําราก็เปนได ฉะนั้น เทศนากัณฑนี้จะรวม
กัมมัฏฐาน ๔๐ นั้นไวเสียกอนวากัมมัฏฐานใดควรเปนอารมณของสมาธิ ตอไปถามีโอกาสจะเทศน
เรื่องอัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกกูลสญัญา ๑ ธาตุววัตถาน ๑ ใหฟง 
          กัมมัฏฐาน ๔๐ นั้น พวกที่เปนอารมณของฌาน ไดแก กสิน ๑๐ อสุภ ๑๐ อรูปฌาน ๔ รวม
เปน ๒๔  
          สวนพวกที่เปนอารมณของสมาธิ ไดแก อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
ธาตุววัตถาน ๑ รวมเปน ๑๖  
          อนุสสติ ๑๐ ไดแสดงแลวยังเหลือแต อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ และธาตุ ววัต
ถาน ๑ นี่แลเรื่องบัญญัติจําเปนจะตองจดจําหนอย ความจําเรียกวา สัญญา ถามีสัญญาอยู สมาธิก็จะ
ไมรวมลงได ถาสมาธิรวมไดแลว กัมมัฏฐาน ๔๐ เปนอันวาทําถูกตองแลว ถึงอยางไรบัญญัติก็ตอง
เปนบัญญัติอยูดี ๆ นี่แหละ 
          ทีนี้จะอธิบายถึงเรื่องฌาน กอน ฌาน แปลวา เพง เพงอารมณกัมมัฏฐานนั้น ๆ ใหเปนไปตาม
ปรารถนาที่ตนประสงคไวแลว เชน เพงกสินหรือเพงอสุภ เปนตน ใหเปนไปตามประสงคของตน 
เชน อยากจะใหเปนไฟ แลวก็เพงวา ไฟ ๆ จนกวาจิตนั้นจะรวมลงสูไฟ เกิดความรอนขึ้นมา เปนตน 
หรือเพงคนใหเปนอสุภ จนจิตรวมลงในคนนั้น แลวเกิดอสุภข้ึนมาในบุคคลนั้นจริง ๆ ดังนี้เปนตน 
รวมความวา จิต กับ สังขาร ไปปรุงแตงหลอกลวงเอง แลวตนเองก็เขาใจวาเปนอยางนั้นจริง ๆ เกิด
ความสลดสังเวชถึงกับรองไหรองหมทั้ง ๆ ที่ตัวของเราก็ยังดี ๆ อยูไมเปนอสุภเปอยเนาอะไรเลย 
เพราะจิตรวมแลวมันสงใน คุมจิตของตัวเองไมได จึงรองไหรองหมและเห็นเปนอยางนั้นจริง ๆ กด็ี
เหมือนกัน ถาไมเห็นอสุภดวยใจของตนแลว ก็จะประมาทมัวเมาอยูวาตัวของเรานี้สวยสดงดงาม 
จะไมแกเฒาไมตาย 
          ฌาน มีองค ๕ คือ วิตก จิตไปกําหนดเอาอารมณของกัมมัฏฐานนั้น ๆ มาเปนอารมณ ๑ วิจาร 
จิตนึกคิดตริตรองวาทําอยางไรจิตเราจะละอารมณนั้น ๆ แลวเขามารวมเปนฌานได ๑ เมื่อจิตละ
อารมณนั้นๆ แลวก็เขาสูภวังค เกิด ปติ ซาบซานไปทั่วสรรพางคกายหรือเบากายเบาใจ ๑ แลวก็เกิด
ความ สุข สงบอยางยิ่ง ๑ จิตก็เปนอารมณอันเดียวกัน เรียกวา เอกัคคตารมณ ๑ อันนี้เรียกวาได 



ปฐมฌาน  
          ดวยความคลองตัวของการกระทําเชนนั้น จึงไมตองมีวิตก วิจาร มีแต ปติ   สุข   อกัคค
ตา  เรียกวา      ทุติยฌาน 
          ดวยความคลองตัวยิ่งขึ้น ตติยฌาน จึงไมตองมีปติ มีแต สุข กับ เอกัคคตา เทานั้น 
          จตุตถฌาน จิตมันแนวแนใน เอกัคคตา จนสุขก็ไมปรากฏ แต เอกัคคตา กับ อุเบกขา วางเฉย
เทานั้น 
          ฌาน เปนเพียงแตขม นิวรณ ๕ ไดชั่วคราวเทานั้น เพราะฌานไมไดใชปญญาใชแตจิตสงบ
อยางเดียว จึงเปนแตขมนิวรณ ๕ ได นิวรณ๕ คือ กามฉันทะ ความรักใครพอใจในกามคุณ ๕ มีรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เมื่อจิตสงบแลวไมตองเกี่ยวของกันกับสิ่งเหลานี้ ๑  
          พยาบาท จิตคิดปองรายอยากใหไดตามความปรารถนาของตน ไมวากามนั้นจะอยูในสภาพ
เชนไร และอาการอยางไร อีกฝายหนึ่งไมทราบเลย เปรียบเหมือนคนคิดจะทําลายคนอื่นโดยเราไม
ทันรูตัวเลยฉะนั้น ๑  
          ถีนมิทธะ จิตเมื่อคิดฉะนั้นแลวก็หมกมุนอยูแตในอารมณนั้น และไมกลาบอกแกใคร 
จนกระทั่งซึมเซอและมึนงงไปหมด ๑ 
          อุทธัจกุกกุจจะ จิตที่ฟุงซานสงไปในอารมณของกามนั้นไมมีที่สิ้นสุดลงได ๑  
          วิจิกิจฉา จิตที่ลังเล ไมแนใจวากามนั้นจะสําเร็จลงไดเมื่อใดหนอ ๑ 
         ทั้งหานี้ เมื่อจิตสงบเขาถึงฌานแลวก็จะไมปรากฏ เมื่อออกจากฌานก็จะปรากฏอีกตามเดิม 
          จิตของฌาน มี ๓ ภูมิ หยาบและละเอียดโดยลําดับกัน คอื 

๑. ภวังคบาต 
         ๒. ภวังคจลนะ 
         ๓. ภวังคุปจเฉทะ 
ภวังคบาต จิตจะรวมเปนครั้งคราว รวมแลวถอนออกมาจะตั้งหลักไมได หรอืไมรูวาจิตของเรารวม 
มีไดทั่วไปแกคนทั้งหลาย เชน เมื่อเห็นคนหรือสัตวตกทุกขไดยาก เปนตนวา ถูกเขาฆาหรือทรมาน
ดวยประการตาง ๆ จิตจะสลดสังเวชแลวรวมลงขณะหนึ่ง ถาไมรวมก็จะไมสลดสังเวช เรียกวา 
ภวังคบาต 
          ภวังคจลนะ เมื่อผูฝกหัดจิตแลวจึงจะเกิด เมื่อเกิดมีอาการใหพิจารณาอารมณภายใน หรือที่
เรียกวาสงใน เชน เห็นสีแสงตาง ๆ นานา แลวจิตจะจดจองมองแตสิ่งนั้น หรืออารมณอ่ืน ๆ ก็
เหมือนกัน เปนตนวา รูปพระปฏิมากรหรือพระสงฆสาวกทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดา อินทร พรหม 



เปนตน แมจะพิจารณาในธรรมนั้น ๆ ก็เรียกวา ภวังคจลนะ ทั้งสิ้น 
          ภวังคุปจเฉทะ นั้นขาดเสียซึ่งอารมณทั้งปวงไมเหลือ แมแตผูรู ( คือใจเดิม ) ก็ไมปรากฏ บาง
ทานที่สติออนยอมนอนหลับไปเลยก็ม ี

ภวังคบาต        ไดแก  ผูได ปฐมฌาน 
ภวังคจลนะ      ไดแก  ผูได ทุติยฌาน และตติยฌาน 
ภวังคุปจเฉทะ   ไดแก  ผูได จตุตถฌาน 

 
ฌาน แปลวา เพง    คือ เพงอารมณกัมมัฏฐานที่ตนตองการอยากจะใหเปนไปตามปรารถนาของตน 
ดังอธิบายแลวเบื้องตน นี้เรียกวา ฌาน ไมตองพิจารณาใหเห็นตามเปนจริงก็ได 
          สมาธิ คือ ทําใหจิตสงบแนวแนเปนอารมณอันเดียวเหมือนกับฌาน แตมีการพิจารณาใหเห็น
ตามเปนจริง มันเปนจริงอยางไรก็ใหเห็นตามเปนจริงอยางนั้น ไมตองเกิดปฏิภาค (คือแปรสภาพ
จากของเดิม)  เชน  นึกคําบริกรรมวา  พุทโธ ๆ เปนตน เพื่อใหจิตรวมเขามาอยูในที่เดียวแลว
พิจารณาพุทโธนั้นใหเห็นวามีคุณวิเศษอยางไรและใครเปนผูวาพุทโธนั้น และอยู ณ ที่ไหน ให
เห็นชัดลงไป แลวจะเกิดความอิ่มเอิบในใจ เพลินอยูกับความรูของตนนั้น ใจจะไมสงออกไป
ภายนอก และใจจะนิ่งแนวเปนอารมณอันเดียว สมาธินี้จิตจะไมปรุงแตงใหเปนอสุภเหมือนฌาน
หรือกสิณ แตเห็นตามเปนจริงในสิ่งนั้น ๆ จิตรวมลงไดเหมือนกัน แตไมสงใน คงที่อยูที่ใจอยาง
เดียว 
          สมาธิ ทานไมแสดงไววา ผูได ขณิกะ อุปจาระ และ อัปปนาสมาธ ิ ไดขั้นนั้นขั้นนี้ จึงจะได
โสดาบัน สกทิาคามี และพระอรหันต เห็นแตแสดงไววาองคของพระโสดาบัน ๔ ดังนี้ คอื ถึง
พระพุทธเจา ๑ ถึงพระธรรม ๑ ถึงพระสงฆ ๑ มีศีล ๕ เปนนิจศีล ๑ ผูประกอบดวยคุณลักษณะครบ 
๔ อยางนี้ นับวาเปนพระโสดาบันบุคคล สวนสมาธิไมไดกลาวถึง แตสมาธิเปนการเดินฌานไมใช
เดินมรรคถึงจะไดฌานข้ันสูงสุด คือ นิโรธสมาบตั ิ ทานก็เรียกวา ณานโลกิยะ อยูนั่นเอง 
          พระโสดาบัน แปลวา ผูตกกระแสพระนิพพานแลว แตยังไมถึงพระนิพพานเหมือนกับ
เดินทางไปสูพระนครอันสุขเกษมถึงตนทางแลว แตยังไมทันถึงพระนคร ฉะนั้น และเมื่อถึงพระ
โสดาบันแลว กิเลสทั้ง ๓ กองนี้จะตองละไดดวยตนเอง   คือ   สักกายทิฏฐิ   ถือวาอันนี้เปนของตัว
เที่ยงแทแนนอน ถือรั้นจนเกิดทิฐิ  ๑  วิจิกิจฉา   ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย ไมแนนอนวาเปนที่



พ่ึงอันแทจริง ๑ สีลัพพตปรามาส ลูบคลําในสิ่งที่ไรสาระประโยชน เชื่อสิ่งอื่นโดยไมตรึกตรองใหถี่
ถวน ๑ กิเลสทั้ง ๓ กองนี้ ผูทําสมาธิใหมั่นคงแลวยอมเกิดปญญาเห็นชัดในพระไตรลักษณญานเห็น
แจงดวยปญญาวาสิ่งทั้งสามนั้นเปนของไรสาระประโยชน ไมมีแกนสาร แลวละได 
          ทานไมไดกลาวถึงวาสมาธิมีเทานั้นเทานี้ เพราะมิใชการรูเพงอยางฌาน จะจับเอาอะไรมา
พิจารณาก็ได แมที่สุดนําอารมณของฌานมาพิจารณาก็ได ขอแตใหพิจารณาเปน  พระไตรลักษณ
ญาณ  ก็แลวกัน จิตจะรวมลงสมาธิไดเหมือนกัน 
          จิตของผูที่ไดสมาธิแลวมี ๓ ภูมิ หยาบและละเอียดโดยลําดับ แตทานไมไดเรียกวา ภวังค  
เหมือนกับฌาน ทานเรียกวา สมาธิ เพราะพิจารณาเห็นตามเปนจริงในอารมณที่ตนพิจารณาแลวนั้น 
คือ 
          ๑. ขณิกสมาธ ิเมื่อนักปฏิบัติกําหนดเอาอารมณของสมาธิอันใดอันหนึ่งมาเปนอารมณ
กัมมัฏฐาน   เปนตนวา    พุทโธ ๆ อยูนั้น จิตสวนหนึ่งจะแวบเขาไปเห็น ผูรูที่วาพุทโธ ๆ นั้นชัดเจน 
เหมือนกับมีผูมาบอกใหฉะนั้น พรอมกับจิตรวมเปนสมาธิขณะหนึ่ง แลวก็หายไป แตจิตไมไดลืม
สติ รูตัวอยูดี ๆ นั่นเอง เรียกวา ขณิกสมาธิ ขณิกสมาธินี้ นักปฏิบัติทั้งหลายเปนไมเหมือนกัน แต
ขอใหสังเกตไววา ขณะที่จิตรวมมีสติรูตัวอยูเรียกวา สมาธิ ถาลืมตัวสงไปตามอารมณที่เกิดขึ้น
เรียกวา ฌาน 
          ๒. อุปจารสมาธ ินักปฏิบัติมากําหนดเอาอารมณของขณิกสมาธิเชนนั้นเหมือนกัน หรือ
อารมณอันใดที่ตนชํานิชํานาญแลวติดอยูในใจของตนเองก็ได พิจารณาอยูเฉพาะอารมณอันเดียว 
ไมสงไปจากอารมณอันนั้นตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน แตไมรวมลงเปนอัปปนา เรียกวา อุปจาร
สมาธิ 
          กอนจะเขาถึง อัปปนาสมาธิ หรือเมื่อถึงอัปปนาแลว จิตถอนออกมาอยูในอุปจาระ ก็มีอาการ
เชนเดียวกัน แตนุมนวลและละเอียดกวา ตอนนี้จะทําใหเกิดปญญาและความรูตาง ๆ ที่เรียกวา 
อภิญญา มีหูทิพย ตาทิพย เปนตน เชน พระโมคคัลลานะเมื่อทานลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ เห็นเปรต
ตัวหนึ่งมีรางกายยาว ๓๐๐ เสน มีปากเล็กเทารูเข็ม แลวทานหัวเราะในลําคอฮึ ๆ พระลักขณะเถระ
ผูติดตามเห็นดังนั้นเขาใจวาทานเห็นนางเทพธิดา จึงถามทาน ทานก็ไมบอก พอมาถึงสํานัก
พระพุทธเจา พระเถระก็กราบทูลเหตุนั้นถวายพระองคใหทรงทราบ พระองคจึงตรัสถามพระโมค
คัลลานะ พระโมคคัลลานะก็กราบทูลพระองคดังกลาวขางตน พระองคตรัสวา " จริงอยางโมคคัล
ลานะวา เราไดเห็นแลวแตแรกไดตรัสรูใหม ๆ แตไมมีใครเปนพยาน นี่โมคคัลลานะเปนพยานของ
เรา " แตถาควบคุมสติไวไมไดจะเตลิดเปดเปงไปใหญนักปฏบิัติทั้งหลายจะเสียก็ตรงนี้เอง ถา



ควบคุมจิตของตนไวไมได 
          เมื่อเกิดความรูและปญญาตาง ๆ แลวรวมเขามาเปน อัปปนาสมาธิ เพราะพิจารณาเห็นวา 
ความรูและปญญาเหลานั้นก็เปน อนิจจัง ไมเที่ยง รูแลวก็หายไป ทุกขัง เปนทุกข เพราะทนอยูไมได 
ประเดี๋ยวก็รู ประเดี๋ยวก็ไมรู ถึงรูและไมรู สิ่งที่เราไปรูไปเห็นนั้นมันหากเปนอยูอยางนั้นแตไหนแต
ไรมา รูและไมรูก็มันไมวาอะไรกับใคร อนัตตา ไมใชเปนของของเรา มันเปนจริงอยางไรมันเปน
จริงของมันอยูอยางนั้น เปนธรรมะทั้งหมด ไมวาจะดีหรือชั่ว บาปหรือบุญ ธรรมะเปนผูแตงมา
ทั้งนั้น 
          เมื่อจิตรวมเขามาเปน อัปปนาสมาธิอยูพักหนึ่งแลวก็ถอนออกไปเปน อุปจาระ ออก ๆ เขา ๆ 
อยูอยางนี้ จิตของทานผูนั้นจะมีพลังแกกลา เดินกาวหนาไดอยางดีที่สุด 
          ๓. อัปปนาสมาธิ จิตจะรวมเขาอยางสนิทจนถอนอารมณภายนอกออกหมดไปอยูอันหนึ่งของ
มันตางหาก รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเปนสมมุติบัญญตัิจะไมมี ณ ที่นั้นเลย ยังเหลือแตผูรู
อันเดียว บางทีมีคนมาเรียกไดยินเสียง (เพราะประสาทหรือเซลลยังมีอยู) แตไมรูวาเปนเสียงอะไร 
เมื่อออกจาก อัปปนาสมาธิ แลว ในขณะนั้นมองดูคนและสิ่งตางๆ จะเห็นเปนสักแตวาเทานั้น ไมมี
สมมุติบัญญตัิวาคนหรือสิ่งนี้สิ่งนั้น อาการเชนนี้จะเปนอยูสัก ๕ นาที ๑๐ นาที แลวจึงคอย ๆ ลงจน
เปนปกติสมมุติบัญญัติตามเคย 
          ฌาน และ สมาธิ เปนอันเดียวกันและตางกัน ฌาน ไดแกการเพงในอารมณนั้น ๆ ใหเปนไป
ตามปรารถนาของตน เมื่อสังขารปรุงแตงอยูนั้น จิตก็จะรวมลงในอารมณที่ปรุงแตงนั้น แลวก็
เปนไปตามปรารถนาของตน ดังอธิบายมาแลว เรียกวา ฌาน สมาธิ ไดแก การพิจารณาใหเห็น
เหตุผลของมันตามความเปนจริง จนจิตหยุดนิ่งอยูไมคิดนึกตอไป ยังเหลือแต ผูรู เรียกวา สมาธิ  
          ฌาน และ สมาธิ นี้ จิตรวมเหมือนกัน ถาจิตไมรวมก็ไมเรียกวา สมาธิ และ ฌาน มีแปลก
ตางกันที่ฌานนั้น เมื่อจิตรวมเขาแลวจะลืมสติ เพงพิจารณาแตอารมณอันเดียว หรือมีสมาธิอยู แต
ไปเพลินหลงอยูกับภาพนิมิตและความสุขอันนั้นเสีย ไมพิจารณาพระไตรลักษณญาณตอไป หรือที่
เรียกวาความเห็นเปนไปหนาเดียว นี่เรียกวา ฌาน สวนสมาธินั้นเมื่อจิตรวมหรือไมรวมก็มีสติรักษา
จิตอยูตลอดเวลา รูตัวอยูวาเราอยูในสภาพเชนไร พิจารณาอะไร หยาบหรือละเอียดแคไหน เรียกวา 
สมาธิ  
          บางทีเมื่อจิตถอนออกมาจากฌานแลว มาพิจารณาองคฌานนั้นหรือพิจารณาอารมณอันใดก็
ตามจนจิตแนวแนอยูเฉพาะอารมณนั้น หรือเพงอารมณของฌานอยูแตกลับไปพิจารณา พระไตร
ลักษณญานเสีย จิตไมรวมเปนภวังคเรียกวา ฌานกลับเปนสมาธิ 



          เมื่อพิจารณาอารมณของสมาธิอยูหรือออกจากสมาธิแลวก็ตาม จิตไปยินดีนอมเขาสูความ
สงบสุข เลยไมพิจารณาเอาอารมณของสมาธินั้น จิตรวมเขาไปเปน ภวังค เรียกวา สมาธิกลับมาเปน
ฌาน 
          ฌานและสมาธินี้กลับเปลี่ยนกนัไปกันมาอยูอยางนี้ เปนธรรมดาของผูปฏิบัติไมเปนการ
เสียหายอะไร ขอแตใหรูเรื่องของมันวา อันนี้เปน ฌาน อันนี้เปน สมาธิอยาไปติดในอารมณนั้น ๆก็
แลวกัน ทําใหชํานิชํานาญคลองแคลวแลวจะอยูในอารมณอันใดก็ได พระบรมศาสดาเมื่อทรงพระ
ชนมอยู หรือพระสาวกทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู ก็ตองเพงพิจารณาฌานนี้เปนวิหารธรรมเครื่องอยู
ของทาน ธรรมดาจิตจําเปนตองมีความคิดความนึกอยูเสมอ ทานเห็นโทษในอารมณนั้น ๆ วา
เปนไปเพื่อวัฏฏะ เพราะฉะนั้น ทานจึงนอมเอาจิตมาพิจารณาใหเปนฌานเสีย เพื่อเปนเครื่องอยู
ในทิฏฐธรรมของทาน 
          ฌาน และ สมาธิ นี้ตองอาศัยซึ่งกันและกัน พระองคจึงตรัสวา ผูไมมีฌานก็ไมมีสมาธิ ผูไมมี
สมาธิก็ไมมีฌาน ดังนี้ เอว ํ ฯ 
 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

         อธิบายเรื่อง สัญญา มามากแลว คราวนี้นั่งสมาธิเพื่อลบสัญญากันเถิด ความจริงนั้นสัญญามี
ประโยชนมากถาใชเปน ถาใชไมเปนก็ยุงมากเหมือนกัน ความจดจําของเกาหรือเรื่องเกาไวไดนาน 
เรียกวา สัญญา เชน จดจําอารมณแตกอนเกาที่ตนไดทําไวนานแลว ไมวาดีหรือชั่วเอามาเปนอารมณ 
ถาอารมณนั้นเปนของดี ก็เอามาปรุงแตงใหเปนของดียิ่งขึ้น แลวก็เพลิดเพลินติดอยูในอารมณนั้น 
ถาอารมณนั้นเปนของชั่ว ก็ทําใจใหเศราหมองเดือดรอน พระพุทธองคจึงตรัสวา จงละอารมณที่ยัง
ไมมาถึงนั้นเสีย เพราะสิ่งที่ยังไมมาถึงก็เปนอนาคต อารมณที่ลวงไปแลวก็เปนอดีตไป อารมณที่
เกิดอยูในเดี๋ยวนี้ก็ไมควรยึดถือเอา ดังนี้ 
          สัญญาเปนของละเอียดมาก  บางทีเราอยูดี ๆ  ก็โผลขึ้นมาเฉย ๆ  ทั้งที่เปนของดีและไมดี  ถา
ใชเปนก็เปนของดี เราจดจําเอามาเทียบเคียงกับความประพฤติของตนในเดี๋ยวนี้ เราควรทําในสิ่งที่ดี 
หรือจะสอนคนอื่นก็ได ใหทําแตสิ่งที่ดี เพราะความชั่วเราไดทํามาแลว ไดรับความเดือดรอนอยาง
นั้น ๆ พระพุทธเจาของเราทั้งหลายทานก็ไดตรัสรูมาแลว เพราะสัญญานี้เอง รูวาตัวของพระองคเอง
และสัตวทั้งหลายในโลกนี้ไดเคยทํากรรมดีและกรรมชั่วมาแลวอยางนั้น ๆ ตายไปแลวไดเสวย



กรรมอยางนั้น ๆ ในอดีตลวงมาแลวนานแสนนาน เรียกวา อตีตังสญาณ  
          สัตวมนุษยทั้งหลายที่จะเกิดมาในโลกนี้จะตองทํากรรมดีและกรรมชั่วดวยกันทั้งนั้น เมื่อตาย
ไปแลวจะตองไดรับผลกรรมที่ตนกระทํานั้นทั้งดีและชั่ว ถาดีก็ไดไปเกิดในสุคติภพ ถาชั่วก็ไดไป
เกิดในทุคติภพอยางนั้น ๆ เรียกวา อนาคตังสญาณ 
          พระองคทรงเห็นเชนนั้นแลว จึงทรงกลัวภพกลัวชาตินี้หนักหนา แลวจึงทรงละสัญญาทั้ง
อดีตและอนาคตพรอมทั้งสัญญาในปจจุบันเสียได เรียกวา อาสวักขยญาน 
          พวกเราทั้งหลายจะใหไดญาณ ๓ อยางพระพุทธเจาแลวจึงจะละไมไดหรอกญาณของพวกเรา
ก็เห็นแลวมิใชหรือ สัญญาความจดจําวานั้นลูกกูหลานกู ภรรยาสามีกู ทรัพยสินเงินทองขาวของทั้ง
ปวงเปนของกู แลวก็ปรุงแตงใหเปนไปตามความปรารถนาของตน นี้เปนญาณปุถุชนของพวกเรา
ทั้งหลาย ซึ่งเห็นอยูเฉพาะหนา 
          จงพากันมาทําความสงบเพื่อลบลางสัญญาเหลานั้นเสีย อยาใหติดอยูในใจของตน ถึงแมจะ
ไมไดนาน ในชั่วขณะที่เราภาวนาอยูนี้ก็เอา เมื่อถึงความสงบสุขแลวมันจะชอบใจ ภายหลังมันจะทํา
เองของมันหรอก ไมตองไปบังคับใหมันทําก็ได 

 
๕๖. ธาตุววัตถาน 

เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  

ไดพูดเกริ่นไวในกัณฑที่ ๑๑ วา เมื่อมีโอกาสจะไดเทศนาอีก ๓ กัณฑ เฉพาะที่เปนอารมณ
ของสมาธินั้น บัดนี้โอกาสนั้นมาถึงแลว เปนโอกาสระยะอันสั้นและเปนของนิดเดียวที่มีคามากเสีย
ดวย ขอจงพากันตั้งใจฟงธรรมเทศนาตอไป 

วันนี้จะเทศนาเรื่อง ธาตุววัตถาน วาถึง เรื่องธาตุ คนเราเกิดมาแลวมีธาตุอยูทุกคน หากไมคิด
ไมพิจารณาเรื่องธาตุที่มีอยูพรอมมูลบริบูรณ ถาไมมีธาตุก็เกิดมาเปนคนเปนตนไมได ธาตุทั้งสี่นั้น
มาประชุมกันจึงเปนคนหรือเปนตัวข้ึนในที่นั้น ตนไม ภูเขา ตลอดสารพัดสัตวสาราสิ่ง ทุกสวนลวน
เกิดมาจากธาตุ ๔ ทั้งนั้น ถาไมมีธาตุ หรือ แยกธาตุออกไปแลว ก็อยูดวยกนัไมได 

ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม มนุษยคนเราเกิดขึ้นตองปฏิสนธิจากธาตุ ๔ นี้ ทานบอกวา ตอน
เกิด รูปเกิดกอน เมื่อรูปเกิดแลว นามจึงคอยไปเกาะรูปนั้นตั้งแตปฏิสนธิครั้งแรกธาตุ ๔ นั้นนอยนิด



เดียว เหมือนกับน้ํามันงาที่ติดอยูกับปลายขนจามรีแลวสลัด ๗ ที สวนที่ยังเหลือมีประมาณเทาไร 
นั่นแหละสัมภวะธาตุของบิดามารดามีเทานั้นแหละ แลวจึงคอยมีวิญญาณไปเกาะ ถาไมมีวิญญาณ
เกาะก็ไมเกิดเปนรูปตอไป ดังนั้นตองมีธาตุกอน แลววิญญาณจึงคอยไปเกาะ แลวก็คอยเจริญเติบโต
ขึ้นมาโดยลําดับ จนกระทั่งเปน กลละ  เปน ฆนะ เปนกอนขรุขระเปนปญจสาขา ๕ แหง คือ แขน 
๒ ขา ๒ ตัว ๑ อวัยวะครบบริบูรณสมบูรณทุกสวน จนกระทั่งคลอดออกมาธาตุ ๔ เปนอยูอยางนี้ 

เมื่อคลอดออกมาแลว ก็เอาธาตุ ๔ ไปบํารุงอีก คืออาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอยางก็ลวน
แลวแตธาตุ ๔ ทั้งนั้น  ถาหากขาดธาตุ ๔ นี้เสียแลว ก็เจริญเติบโตไมได ทางวิชาการแพทยเรียกวา 
เซลลมันเจริญเติบโตขึ้นมา แลวก็ดบัไปเซลลใหมก็เจริญเติบโตขึ้นตอไปอีก มันเปนอยางนี้อยูโดย
ลําดับ มันเปน อนิจจัง ไปแลวในตัว มันไมอยูคงที่จนกระทั่งชรามรณะ 

อนิจจัง นั่นแหละเปนของไมเที่ยง มันแปรปรวนอยูตลอดเวลาทุกนาที วินาทีแปรสภาพไป 
อาการที่มันเปนอยูอยางนี้มันทนทุกขทรมาน อาการแปรปรวนแปรสภาพจึงเรียกวา ทุกข อาการ
ทุกขนี้ก็ดี อาการแปรสภาพไปก็ดี ใครหามก็ไมได ใครหามก็ไมฟง บอกไมฟง นั้นเปน อนัตตา ไป
ในตัว พระไตรลักษณญาณมีครบหมดบริบูรณ ธรรมทั้งหลายอยูในที่นี้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็อยู
ในที่นี้ ความเกิด แลวแปรปรวนก็อยูในที่นี้ 

ชาติป ทุกขา  ชาติก็เปนธรรม 
ชราป ทุกขา  ความแกก็เปนธรรม 
มรณมป ทุกขํ   ตวามตายก็เปนธรรม 
แตคนเราพอเห็นแก เห็นเจ็บ เห็นตายเขาก็เลยเกลียดธรรม การเกลียดธรรมนั่นแล ทาน

เรียกวา ธมมเทสสี ปราภโภ คือ ปราชัยพายแพแกธรรม คนนัน้จึงมองไมเห็นธรรม ธรรมเกิดขึ้นมา
แตไมรูไมเห็นธรรม ไมรูจักธรรม เกลยีดธรรม ชังธรรม 

เกิดมาแลวมีอวัยวะครบบริบูรณก็ดี ไมครบก็ดี มันพิการสวนใดสวนหนึ่งก็ดี แตใจมีครบ
หมด เชน จักษุเสียไป แตใจมันยังมีจักษุอยู จักษุในมีอยู จมูกในกม็ีอยู มันหากมีอยูในนั้น 
เหมือนกับคนที่นอนหลับนอนฝนไป ตัวอยูที่นี่แหละ แตมันฝนไปมีครบบริบูรณทุกสิง่ นั้นแหละ 
อาการของใจ มันตองมีอยูอยางนั้น อายตนะ ๖ มทีั้งอายตนะภายใน ภายนอก 

อายตนะภายใน ที่ทานพูดถึง คือ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ 

อายตนะ ภายนอก คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
เมื่อ  อายตนะภายนอก เหลานั้นดับไปหมดแลว แต อายตนะภายใน ยังมีอยูบริบูรณ เชน คน

นอนหลับ ยงัฝนเห็นวา ไดเห็นนั่น เห็นนี่ หรือ ไดยินนั่นนี่ บางทีกลัวตกใจสะดุงจนสุดขีดใหผวา



ไปก็มี ดังไดกลาวแลวแสดงวาขันธ ๕ อายตนะ ๖ หรืออายตนะ ๑๒ ยังมีอยูในขันธ ขันธอายตนะ
เหลานี้แหละที่บุคคลยังถือไวนําใหไปเกิดในภพที่มีขันธ ๕ อายตนะ ๖ ใหเห็นเปนแตสักวาธาตุ ๔ 
คือ  

อวัยวะที่มีทั้งหมดในกายนี้ สวนที่แขนแข็งมองเห็นไดดวยตาและถูกไดดวยกาย เชน ผมขน 
เล็บ ฟน หนงั เปนตน ทานเรียกวา ธาตุดิน 

สิ่งที่มองเห็นไดดวยตาเปนของเหลวๆ เชนน้ําดี น้ําเสลด และน้ําเลือด เปนตน ทานเรียกวา 
ธาตุน้ํา 

สิ่งที่อบอุนอยูในรางกายของเราทั้งหมดนี้ ทานเรยีกวา ธาตุไฟ 

สิ่งที่พัดไปมาอยูในรางกายของเราทั้งหมดนี้ทานเรียกวา ธาตุลม 
ถาเรามาพิจารณาเห็นชัดดวยปญญา แจมแจงดวยตนเองอยางนี้แลว คนเราและสิ่งสารพัดทั้ง

ปวงทั้งหมดจะไมผิดแปลกกันเลย เปนแตสักวาธาตุดวยกันทั้งนั้นเชน ธาตุ ๔ ดังไดอธิบายมาแลว 
ธาตุ ๖ จะอธิบายตอไป 

ธาตุ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ นีเ่รียกวา อายตนะภายใน ๖ ก็เปนธาตุอันหนึ่ง รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ที่เรียกวา อายตนะภายนอก ๖ ก็เปนธาตุอันหนึ่ง อายตนะภายใน
กับภายนอกกระทบกันเขาแลวเกิดความรูสึกขึ้นมาแตละอยาง เชน ตาเห็นรูปแลวเกิดความรูสึก
ขึ้นมาวารูปนั่นเปนอยางนั้น นั่นก็เปนธาตุแตละอยาง 

อายตนะภายใน ๖  อายตนะ ภายนอก ๖ กระทบกันเขาแลวเกิดความรูสึกขึ้นเรียกวา 
วิญญาณ ๖ รวม ๓ หก เปน ธาตุ ๑๘ 

คนเราตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายลาโลกนี้ไปตางก็ใช ธาตุ ๖ ไมรูแลวรูรอดกันสักท ี ใช 
ธาตุ ๖ กลายเปน ธาตุ ๑๒ ไป เชน ตาเปนธาตุภายในอยางหนึ่ง รูปเปนธาตุภายนอกอันหนึ่ง เกิด
ความรูสึกขึ้นเปนธาตุอีกอันหนึ่ง ธาตุภายใน ๖ ภายนอก ๖ เกิดความรูสึกอีก ๖ เปน ๑๘ ธาตุทั้งสิบ
แปดนี้ใชไปเถิดไมมีที่สิ้นสุด ใชไดนานแสนนานทนทานที่สุดกวาเครื่องจักรเครื่องยนตกลไกที่เขา
ใชโลหะตางๆ มาทํานั้นเสียอีก บางคนใชไดตั้งรอยป 

ธาตุ ๔ เปนธาตุสาธารณะทั่วไปในสากลโลก เชน เปนคน เปนสัตว เปนตนไม ภูเขา เปนตน 
แต ธาตุ ๖ และธาตุ ๑๘ จะมีไดเฉพาะผูมี ธาตุ ๔ และมีวิญญาณครองเทานั้น และ ธาตุผูมีวิญญาณ
ครองนี้แหละจะทําใหโลกเดือดรอนวุนวาย พรอมทั้งตัวของเขาดวย เรามีธาตุ ๔ อยูแลว แตยังไป
แยงเอาธาตุ ๔ ของคนอื่น สัตวอ่ืน ทีม่ีกําลังนอยกวา อิทธิพลต่ํากวามาบํารุงกําลังของตนใหสมบูรณ



ยิ่งๆขึ้นไป เชน ไปแยงเอาเนื้อเอาหนังของสัตวอ่ืนมาบํารุงพอกพูนธาตุ ๔ ของตน ใหอวนหมีพีมัน
เจริญเติบโตขึ้น หรือไมก็ไปกดขี่ขมเหง เอาทรัพยเงินทองของคนอื่น ซึ่งจัดวาเปนธาตุ ๔ มาเปน
กรรมสิทธของตน สัตวอ่ืนและคนอื่นที่มีกําลังนอยกวาและอิทธิพลต่ํากวา เมื่อปองกันดวยกําลัง
อาวุธที่มีอยูตามธรรมชาติแลวไมได ก็ตองแสวงหาอาวุธที่เหนือกวาและมีประสิทธภาพดีกวาที่มีอยู
ไวเพื่อตอสู ฉะนั้น ทุกๆคนในโลกนีจึ้งพยายามสรางอาวุธนานาชนิดไว เพื่อตอสูกัน เมื่อสรางขึ้น
มาแลว ตางคนก็ตางไมกลัวซึ่งกันและกัน หาไดกลวับาปกรรมอันจะนําไปสูตัวภายหลังไม 

ธาตุ ๔ นี้ เมื่อไมมี ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๒ และ ธาตุ ๑๘ เขามาผสมโรงแลว ก็ไมมีเรื่องอะไร เมื่อมี
ธาตุเหลานั้นเขามาผสมโรงแลว เพียงแตตาเห็นรูปก็อาจทําใหผิดศีล ๕ ไดทัง้หมด เชน  

ตาเห็นรูปสัตวที่อวนๆก็นึกอยากรับประทานเนื้อของมัน ปรุงแตงแกงเนื้ออยางนั้นอยางนี้ 
อรอยดีที่รสชาติอยางนี้แลวก็นึกชอบพยายามใหไดเนื้อนั้น เมื่อไมไดโดยชอบก็ทําผิดศีล ๕ เอา 

ตานั้นอีกแหละ มองเห็นรูป ทรัพยสนิเงินทองของเขา นึกชอบใจอยากได เมื่อไมมีเงินหรือ
มีแตนอยไมพอจะซื้อของเขา หรือเสียดายกลัวจะหมดไป แตความอยากไดมันยังไมหมดไป จึง
พยายามจะใหไดสิ่งนั้น เมื่อไมไดโดยชอบก็ลอบลกัขโมยฉอโกงเขา 

บางทีตาเห็นรูปที่หลอก็ชืน่ใจ อยากจะไดมาเปนของตัว แตตัวเรารูปขี้เหรหรือไมมีทรัพย 
หรือเราเปนคนไมดีดวยความประพฤติชั่วตางๆ เขาไมชอบจึงหาวิธีฉุดคราลักขโมยไปในทางที่ไม
ชอบธรรม 

ตาเห็นรูปพรรณสิ่งใดก็ดี ที่เปนของพึงปรารถนาของใจแลว กายก็พยายามหามาสนองให
สมความปรารถนา เมื่อหาไมไดดังปรารถนา ก็พูดโกหกหลอกลวงดวยกระเทหเลหกล ดวยคําพูดที่
จะทําใหเขาหลงเชื่อดวยประการตางๆ 

ตาเห็นรูปอีกเหมือน คือ เห็นเขาดื่มสุรา เฮฮา สนุกเพลิดเพลินดวยความไมมีสติอยู ก็นึก
อยากจะสนุกกับเขาบาง ก็เอามาดื่มดูรสบาง พอดื่มเขาไปแลวที่เปนแอลกอฮอลมันก็ว่ิงซานไปทั่ว
รางกาย ทําใหกายอันนี้มึนเมาซึมเซอไมมีสติพูดพลามไปทั่วทุกแหง ไมมีอาย คนทั้งหลายเห็นแลว
เขาก็หาวาเปนบา ตัวเองไมรู สติก็เสีย เสียงานเสียการงานก็เสีย แทนที่จะสนุกก็ทําคนดีๆใหเปนบา
ไปชั่วระยะหนึ่ง 

นี่แหละ ถาเพียงแต ธาตุ ๔ ก็ไมมีเรื่องยุงอะไรเชน ตนไม ภูเขา เปนตน เมื่อดูแลวก็สบายใจ 
เย็นตา ไมไดทําอะไรกันเลย เมื่อ ธาตุ ๖ มาผสมก็เกิด ธาตุ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ขึ้นมา เมือ่เกิดธาตุ ๑๘ 
เหลานั้นแลว ก็เกิดความอยากสติควบคุมจิตของตนไมได ปลอยใจใหเปนไปตามอํานาจของความ
อยาก เพียงแคตาเห็นรูปอยางเดียวเทานั้นแหละ ทาํใหผิดศีล ๕ ไดครบหมดทั้ง ๕ ขอ ถารวมหู จมูก 
ลิ้น กาย และใจเขามาดวย การทําผิดเหลานี้จะมิเปน ๓๐ เขาไปหรือ  



บางคนพูดวา ธาตุ ๔ ฆา ธาตุ ๔ ไมเปนบาปเปนบุญ เชน ตนไมใหญหักทับตนไมนอย ไม
เปนบาปเปนบุญ เพราะไมมีเจตนา แต ธาตุ ๔ ตัวของคนเรามันอยากรับประทานเนื้อของเขา แลว
มันจึงพยายามจะฆาเอาเนื้อเขามาบํารุง ธาตุ ๔ คือเนื้อของเรา มันเปนบาป เพราะมีเจตนาจะฆาเขา 

คนเราเกิดขึ้นมาในสากลโลกนี้ ยอมติดของอยูดวย อายตนะทั้ง ๖ ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง 
เชน ตาเห็นรูปที่สวย แลวก็เกิดความพอใจรักใครยินดีปรารถนาอยากได เมื่อเห็นรูปที่ไมสวย ขี้เหร 
ก็ไมพอใจและไมปรารถนาอยากจะเห็นเปนตน แตรูปนั้นก็เปนรูปธรรมดาๆ ที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ 
นี่เอง ใครจะดูหรือไมดู ใครจะชอบหรือไมชอบมันก็ไมวาอะไร แตผูไปดูนี่ซี่ ดูแลวไปปรุงแตงเอา
รูปนั้นสวยเราชอบ รูปนัน้ไมสวยเราไมชอบ แลวไปติดของอยูในรูปนั้น นี่เปนการติดของเปราะ
หนึ่งแลว 

ยังหูไดฟงเสียง จมูกถูกกลิ่น ลิ้นถูกรส กายถูกสัมผัส ใจประสบกับอารมณอีก ก็ติดของกับ
สิ่งนั้นๆ เปนเปราะๆ ตอไป ตกลงวา อายตนะทั้ง ๖ ซึ่งมอียูรวมรอบตัวของเรานี้ แทนที่จะเปน
เครื่องชี้ชองใหเกิดปญญา เลยกลับมาเปนเครื่องผูกมัดของเราไปเสยีฉิบ  

พระพุทธองคทรงเห็นโทษของอายตนะทั้งหลายวา เปนเครื่องผูกมัดของสัตวอยางเหนียว
แนน ยากทีผู่ไมเห็นโทษของมันจะพนจากเครื่องพันธนาการไปได จึงทรงเทศนาใหเห็นโทษของ
มันจะพนจากเครื่องพันธนาการไปได จึงทรงเทศนาใหเห็นโทษของมัน เมื่อเห็นแลวแตยังไมรูจัก
วิธีแกไขได ก็ทรงสอนใหพิจารณาอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ใหเห็นแตสักวาธาตุอันหนึ่ง
เทานั้น 
อายตนะภายในกับภายนอก เมื่อมันกระทบกับเขาแลว เกิดความรูสึกขึ้นมา มันก็เปนสักวาธาตุ
อันหนึ่ง ตกลงวาของภายในและของภายนอกทั้งหมดนี้เปนสักแตวาธาตุ ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน
เรา เขา มันหากเปนอยูอยางนั้น เมื่อมีวิญญาณเขาไปคุมครองแลว ก็มีอาการเคลื่อนไหวไปมาได 
เมื่อเคลื่อนไหวไปมาก็มีการกระทบ เมื่อมีการกระทบ นี่ซี่ มันเปนเหตุใหกระเทือนถึงใจ ถาไมมีสติ 
รักษาจิต ก็เปนเหตุใหเกิดกิเลสนานาชนิดขึ้นได  

ฉะนั้น ผูเห็นโทษในอายตนะทั้งหลาย หากหวังพนจากความเดือนรอนทั้งปวงแลว นอกจาก
รักษาสติใหตั้งมั่นอยูกับจิตอยางเดียวแลว ไมมีอะไรที่จะทําตัวของเราใหพนไปจากโลกอันกลวาง
ใหญไพศาลนี้ได  

เอวํ ฯ 

นั่งสมาธิ 



ทานอาจารยอบรมนํากอน 

เอา นั่งสมาธิกัน เรื่องธาตุ ๔ นี้ เคยอธบิายมาแลวหลายครั้งหลายหนไมวาธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ 
๑๒ ธาตุ ๑๓ เคยไดอธิบายมาแลวทั้งนั้น แตวาผูฟงนั่นซีไมจํา หรือฟงแลวไมพิจารณาใหเห็นตาม
เปนจริง ก็คิดวาเปนของใหมไปที่จริงก็ของเกานั่นแหละ 

ดังไดอธิบายใหฟงมาแลว ถาพิจารณากายนี้ลงถึงธาตุ ๔ แลว จะเห็นวาเปนของใหม เพราะ
ใจมันเปลี่ยนสภาพไปเปนของใหม คือแตกอนแรกๆ นั้นเราเห็นเปนคน เปนตน เปนตัวไปหมด เขา
ไปยึดถือวาของกูๆ แตเมื่อพิจารณาดูตามความเปนจริง จนจิตนิ่งอยูในอารมณอันนั้นแลว เรียกวา 
จิตสูงขึ้นกวาเดิมปญญานั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม จนเห็นชัดดวยใจ ดวยปญญาวากายนี้
เปนสักแตวา เปนสภาพของธาตุเทานั้น ไมมีชื่อ ไมมีสมมุติ เปนสภาพอันเดียวกันหมดทั้งโลกถึงจะ
สมมุติเรียกชือ่สิ่งของตางๆ เรียกหญิง เรียกชาย หรือสัตว สารพัดสิ่งของนั้นๆ แตความจริงแลวมัน
ไมไดเปนไปตามที่เรียก มันเปนไปตามสภาพของมันแตไหนแตไรตางหาก คือมันเกิดมาเปนธาตุ ๔ 
แตเบื้องตน มันแปรปรวนไปในทามกลาง มีความแตกดับไปในที่สุด 

เมื่อเราพิจารณาอยางนี้จิตก็จะหยุดนิ่งเฉย เพราะหาสิ่งที่ยึดไมได แลวจะมีอุบายเกิดขึ้นมา ณ 
ที่นั้นวา ใครเปนผูวาไมมีที่ยึด แลวก็เห็นดวยจิตวา ผูวายังมีอยู นั่นแหละ คือ ที่อยูของนักปฏิบัติที่
แทจริง  
 

๕๗.  อัปปมัญญา ๔ 
เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

ฟงเทศนเรื่อง อัปปมัญญา ตอไป อัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา แตวา อัปปมัญญา นั้นกินความกวางกวาพรหมวิหาร ๔  

พรหมวิหาร ๔ นี้เปนเครื่องอยูของผูใหญ คือ เปนผูปกครองหมูเพื่อน ตองมีธรรม ๔ 
ประการนี้เปนเครื่องอยู ถาไมอยางนั้นแลวผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองเดือดรอน ตองเปนผูมี  

เมตตา ปรารถนาจะใหเกิดความสุขความเจริญแกคนอื่น สัตวอ่ืน ๑  
กรุณา อยากใหคนอื่นหรือสัตวอ่ืนพนจากทุกข ๑  
มุทิตา เมื่อเขาพนจากทุกขแลวก็ดีใจ พอใจ ๑  
อุเบกขา คือการวางเฉยได ๑  



คนที่จะวางเฉยไดตองมีปญญา ประกอบดวยปญญา พิจารณาถึงบุญกรรมบาปเวร บุญ
วาสนาบารมีของมนุษยสัตว ทั่วไปวา มนุษยสัตวทั้งหลายเกิดมามีกรรมเปนของของตน ตนนั่น
แหละเปนผูไดรับผลของกรรม คนอื่นจะรับแทน ไมได คนอื่นเปนแตผูชวยเมตตาแนะนําและ
ตักเตือนใหเขาเวนจากความชั่ว เมื่อเขาไมไดทํากรรมชั่ว เขาก็ไมเดือดรอน เมื่อเขาไมทํากรรมชั่ว
และไมเดือดรอนแลว ใจของเขาก็สบาย เปนอุเบกขา เปนความดีของเขาที่ทําตามคําสอนของเรา 

คราวนี้เมื่อเราสอนเขาแลว เขาไมทําตามคําสอนของเรา จนกระทั่งเขาทําความผิด ไดรับ
โทษนานาประการ เราก็ พิจารณาเชนนั้นเหมือนกันวา น้ําขี้โคลนมองไมเห็นตัวปลาฉันใด คนที่ทํา
กรรมกิเลสมากไมมีปญญา ใครจะตักเตือนชี้ เหตุผลใหฟงสักเทาใด ๆ ก็ยอมรูตามไมได เอาแตใจ
ของตัวถายเดียว เมื่อพิจารณาอยางนี้แลวใจก็วางเฉยได  

ถายังวางเฉยเปนอุเบกขาไมได เราก็ยังเปนผูใหญกับเขาไมได ถาหากเปนผูอยูเฉย ๆ ไมได
จะเลวกวานั้นอีกซ้ํา เพราะบุคคลจะตองทําความชั่วตาง ๆ เพื่อใหไดซึ่งสิ่งที่ตนตองการ บุคคลหรอื
สัตวหรือสิ่งตาง ๆ นั้นแหละเปนเหตุเปนปจจัยมิใหเปนอุเบกขา  

เมื่อชวยคนอื่นไมไดแลวก็ปลอยวาง เชน ชวยคนตกน้ําไมได เปนตน การปลอยวางเชนนั้น 
มันปลอยวางแต ทางกาย แตทางใจนั้นยังปลอยวางไมไดอยางเด็ดขาดอันนี้เรียกวา พรหมวิหาร ๔ 
ยอมมีไดแกบุคคลทั่วไป เชน บิดา มารดามีแกบุตรธิดา ญาติมิตรมีตอญาติมิตร เพื่อนสหายมีตอกัน 
หรือคนมีตอสัตวบางจําพวก ดังนี้เปนตน แตถึง กระนั้นก็ยังไมถึงอุเบกขา จึงไมครบทั้ง ๔ ไดแต
เพียง เมตตา กรุณา มุทติา เทานั้น อยางนอยตองขาด อุเบกขา ยิ่ง เมื่อความโกรธความไมพอใจ
เกิดขึ้นมาแลว ๓ ขอเบื้องตนก็มักจะหายไป อุเบกขานั้นไมมีแน ๆ ที่ไมมีก็เพราะขาดปญญา ดังที่
อธิบายมาแลว  

สวนอัปปมัญญาไมเปนอยางนั้น อัปปมัญญายอมมีแกนักปฏบิตัิ ผูฝกหัดสติปญญาสมบูรณ
แลวเทานั้น ถาสติไมสมบูรณก็จะมีแตเพียงพรหมวิหาร และมีในขณะที่อารมณของเราสงบอยู
เทานั้น  

อัปปมัญญาวิหารธรรมเปนเครื่องอยูของทานที่ไดรูปฌานแลว ผูพิจารณาเห็นมนุษยและ
สัตวทั้งหลายทั่วไปเปนอัน เดียวกัน เกิดจากธาตุทั้งสี่ มีดิน น้ํา ไฟ ลม เสมอภาคกัน เกลียดทุกข 
ปรารถนาอยากจะไดความสุขเหมือนกัน จิตวางเสมอภาคไมมีต่ําไมมีสูง เสมอกันหมด 

ถึงแมคนและสัตวนั้น ๆ จะมาทําใหโกรธ เปนตนวาบรรดาที่จะมาทํารายทานก็เห็นเปนแต
สิ่งอันหนึ่งมาทํารายสิ่งอันหนึ่งเทานั้น เหมือนกับแกวกระทบกันจิตใจเปนผูดูอยูหาไดมีความโกรธ
ไม มิหนําซ้ํายังใหเกิดความเมตตาแกมนุษย และสัตวเหลานั้นเปนอันมาก ดวยเหตุที่เขาเหลานั้นยัง
มีกิเลสหนาแนน มิไดรูผิดรูถูกชั่วดีจึงทําอยางนั้น ฉะนั้น อัปปมัญญา ตองเกิดจากจิตที่เปนรูปฌาน 



รูปฌาน คือปรารภรูปเปนอารมณ จนจิตแนวแนอยูกับรูปนั้น จนเห็นรูปภายในคือตัวของ
ตน และรูปภายนอกคือ ตัวคนอื่นและสัตวอ่ืน เปนสภาพอันเดียวกันในที่ทุกสถานและในกาลทุก
เมื่อ จึงเกิดอุเบกขา จิตที่วางเฉยแบบนี้ ทาน เรยีกวา อัปปมญัญา ทานไมไดเรียกวา พรหมวิหาร 
เพราะจิตเสมอภาคกันไปหมด สวนพรหมวิหารนั้น มีเมตตา กรุณา มุทิตา แลวจึงลงอุเบกขา  

อุเบกขา ม ี๔ อยางตาง ๆ กันดังนี้ คอื ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ๑ พรหมวิหารุเบกขา ๑ ฌานุเบก
ขา ๑ โพชฌังคุเบกขา ๑ ในอุเบกขาทั้งสี่นั้น พรหมวิหารุเบกขา และฌานุเบกขาไดอธิบายมาแลว ยัง
เหลือแตตัตรมัชฌัตตุเบกขากับโพชฌังคุเบกขา  

ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ยอมมีแกสัตวสามัญและทั่วไปหมด เมื่อสัตวและบุคคลเหลานั้นอยูเฉย 
ๆ ไมมีอารมณอะไรมารบ กวนทําใหจิตใจขุนมัวและเศราหมอง เรียกวา ตัตรมัชฌัตตุเบกขา  

โพชฌังคุเบกขา ยอมมีแกทานที่มีสติเต็มที่แลวพิจารณาธรรมอยู จะเปนรูปธรรมอะไรกไ็ด 
เชน ตั้งสติกําหนด พิจารณากายนี้เปนอารมณ สติก็จะแนวแนอยูเฉพาะในกายนี้อยางเดียว แลวเอา
สติอันนั้นเขาไปควบคุมจิตพิจารณากาย ก็จะเห็นแจงชัดลงไปวา กายนี้ไมใชกาย เปนแตสมมุติ
บัญญัติเทานั้น แทจริงแลวเปนธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมกันเขาแลวก็เปนกอนขึ้นมา ตั้งอยู
ชั่วขณะหนึ่งแลวก็ดับสลายไปสูสภาพเดิม ดวยความเห็นชัดอันนั้นเปนของไม เคยเห็นมาแตกอน 
จึงชอบใจอยากจะขยันหมั่นเพียรพิจารณาบอย ๆ  

เมื่อพิจารณาดวยแรงของสติตั้งมั่น พิจารณาอยูเปนนิจ ขณะพิจารณาก็เกิดปติ พอใจ ชอบใจ 
อ่ิมเอิบ มีปสสัทธิ ความสงบนิ่งแนวอยูกับใจ สมาธิ ความตั้งใจมั่นเปนอันหนึ่งอันเดียวก็เกิดมี    ขึ้น 
อุเบกขาจึงมีขึ้นได อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมมีขึ้นโดยลําดับดังนี้  

สรุปแลว พรหมวิหาร ยอมมีไดแกสามัญชนทัว่ไปผูตั้งใจจะเปนผูใหญ แตผูไมมีพรหม
วิหารเลยสักขอเดียว แมแต เมตตาก็ไมมี คนนั้นนับไดวาเปนมนุษยสัตวเดรัจฉาน ถามีพรหมวิหาร
ขอหนึ่ง ๒ ขอ ๓ ขอ ไดชื่อวา เริ่มทําตัวเปน ผูใหญขึ้นแลว ถามีครบทั้ง ๔ ขอ ไดชือ่วาเปนผูใหญ
เต็มอัตรา สวนอัปปมัญญานั้น เปนธรรมของผูปฏิบัติฝกหัดสติ สมบูรณแลว เปนผูใหญโดยแท ทกุ 
ๆ คนเปนผูใหญดวยกันทั้งหมด ทานจึงเรียกวา อัปปมัญญา ผูมีธรรมเปนเครื่องอยู เสมอกัน ไดแก 
รูปฌาน ๔ นัน่เอง  

อธิบายมาก็สมควรแกเวลา เอวํ ฯ  
   

นั่งสมาธิ  
ทานอาจารยอบรมนํากอน 



 
 

จิตของคนเราเหมือนกระแสน้ําในแมน้ํา ไหลเอื่อยอยูอยางนั้นเมื่อกระทบโขดหินก็ดังซู ๆ 
ซา ๆ แลวกไ็หลเอื่อย ไป เมื่อกระทบโขดหินหรือสิ่งตาง ๆ ก็ดังซูซาขึ้นมาอีก เปนอยูอยางนี้ตั้งแต
ไหนแตไร แมตายไปแลวก็ยังไมหยุด มัน จึงตองเปนทุกขอยูร่ําไป  

เราจึงมากั้นน้ําคือ จิตดวยทํานบคันดิน คือ พุทโธ ๆ มีสติใหมัน่คงแลว เมื่อน้ําไหลมารวมอยู 
ทํานบก็เต็มเปยม ไปดวย ไดแก อัปปมัญญา ๔ ผูประสงคจะระบายน้ําไปในที่ตาง ๆเพื่อประโยชน
แกเกษตรกรทั้งหลายดวยการขุดคลอง สงไปใหเกษตรกรเหลานั้น ไดแก อัปปมัญญาธรรม แผไป
ในทิศตาง ๆ เมื่อน้ําไหลไปถึงที่ไหน ความชุมชื้นของดินและ ตนไมยอมงอกงามเจริญเติบโตขึ้น
เปนผลใหสําเร็จแกเกษตรกรทั้งหลายดวย ทั้งแกผูเจริญอัปปมัญญาดวยฉันใด อัปปมัญญานี้ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน อัปปมัญญายอมมีแกผูเจริญรูปฌาน ๔ เขาถึงขั้นอัปปนาสมาธิ เมื่อออกจากอัปปนา 
สมาธิแลว จะพิจารณาเห็นมนุษยสัตวทั้งหลายไมเลือกหนาเสมอภาคกันหมด คือ มี  เกิด แก เจ็บ 
ตาย ดวยกันทั้งนั้น ตายแลวก็เปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ดวยกันทั้งสิ้น จิตนอมไปเพื่ออัปปมัญญา ๔ อันหา
ที่สุดมิได (แตนอมจิตเขามาอยูที่ตัว ไมไดสงไปสูอัปปมัญญาอันหาประมาณมิได)  
 

พวกเราทําสมาธิตองการใหจิตสงบอยูคงที่ เมื่อจิตสงบอยูที่แลวจะไมหว่ันไหวไปมา ก็จะ
เขาถึงอัปปมัญญา อัปปมญัญาเกิดขึ้นตรงนั้นแหละ ไมตองไปเรียกรองหรืออยากใหเกิด มันหากจะ
เกิดเองของมันตางหาก ถาหากไปเรียก รองหรืออยากจะใหเกิด มันก็เลยไมเกิดเสีย  
 

๕๘. อาหาเรปฏิกูลสญัญา 

เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

   
 

วันนี้จะเทศนาเรื่อง อาหาเรปฏิกูล ใหฟง จงตั้งใจฟงใหด ี



อาหารเปนสิ่งที่มนุษยและสัตวทั่วไปท้ังหมดจะตองกิน ถาไมกินก็อยูไมไดจะตองตาย 

ฉะนั้นอาหารจึงเปนปจจัยเครื่องยังชีวิตใหเปนอยูอยางหนึ่งในปจจัยสี่ คือ ผานุงหม ๑ อาหาร ๑  ที่

อยูอาศัย ๑ ยาแกโรคภัยไขเจ็บ ๑ ปจจยัสี่แตละอยางนั้น ทานสอนใหพิจารณาโดยนัยเดียวกัน คือ  

กอนจะรับ  เวลารับอยู  และรับแลว  แตแยกกันออกไปโดยตามประเภทดังนี้ เชน 

จีวร กอนจะรับมาบริโภคใชสอย ใหพิจารณาโดยแยบคายดวยอุบายอันชอบ คําวาอุบายอัน
ชอบนั้นแลวแตวาใครจะมีอุบายเห็นสมควรแกจริตนิสัยของตน  ขอใหพิจารณาเพื่อมิใหมัวเมา
ประมาทในกิเลส ใหเกดิสลดสังเวชเปนพอ เราบริโภคใชสอยจีวรนี้ ก็เพื่อปองกันความเย็น ความ
รอน ความออน ความแข็ง และสัตวเลื้อยคลานตาง ๆ มรีิ้น เหลือบ ยุง เปนตน แลวก็ปกปดรางกาย
เพื่อปองกันความอาย พิจารณากอนจะรับ เรียกวา ตังขณิกปจจเวกขณ  

เมื่อรับอยูก็ใหพิจารณา จีวรนี้สักแตวาธาตุ หาใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขาไม ไมมีชีวิตจิตใจ
อะไร เปนของวางเปลา เมื่อธาตุภายนอกคือจีวร เอามาหุมหอธาตุภายใน คือ รางกายอันนี้แลวก็เปน
ของปฏิกูล เกาคร่ําครานาเกลียด ตองชําระซักฟอกอยูเสมอ พิจารณาเมื่อกําลังรับอยูเรียกวา ธาตุปจจ
เวกขณ 
              เมื่อรับแลวขอใหพิจารณาอยางกอนรับนั้น การพิจารณาภายหลังเมื่อรับแลว เรียกวา 
อตีตปจจเวกขณ  

ปจจัยเครื่องอาศัยทั้ง ๔ นี้ ตองอาศัยอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เมื่ออาศัยแลวทําใหเกิดกิเลส คอืยินดี 
พอใจ ชอบใจ รักใคร หรือไมพึงพอใจ ไมปรารถนา เกลียดแหนงหนาย สิ่งที่ไมพอใจก็เปนกิเลส 
เปนวิสัยของปุถุชนคนหนาดวยกิเลส เหตุนั้นสาธุชนผูปรารถนาจะพนจากทุกขทั้งหลาย  
โดยเฉพาะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค เมื่อบวชมาเพื่อสละเพศฆราวาส 
ปรารถนาที่จะทําตนใหพนจากโลกียวิสัยที่เรียกวา เนกขัม ฉะนั้นเมื่อมาบริโภคใชสอยปจจัยสี่อัน
ทายกเขานํามาถวายเพื่ออุทิศแกพระศาสนา เราเปนผูรับแทน  จงไดพิจารณา ดังที่ไดอธิบายมาแลว
นั้นจึงจะพนจากโทษอันเปนหนี้ในวัตถุทานของเขา 

บริโภค ทานอธิบายไวมี ๓ อยาง คือ เถยยบริโภค ๑ หีนบริโภค ๑ สามีบริโภค ๑ 

ภิกษุในพระศาสนานี้บวชมาแลว เปนอยูดวยอาศัยเครื่องภายนอกอาศัยดวยคนอื่น คือทายก
ทายิกาเห็นครองผาเหลือง ๆ คิดวาเปนผูมี  ศีลจารวัตร เกิดศรทัธาเลื่อมใสมีใจยินดีทําบุญดวย  แต
พระบางองคโลภมากอยากไดไมพอจึงพูดคอนแคะกับผูมีศรัทธา เพื่อหวังผลอยากไดในสิ่งที่ตน
ตองการ 



ดังพระองคหนึ่งพูดกับผูเขียนวา เขาไมเคยไปกรุงเทพฯ เลยในชีวิต ครั้งแรกที่เขาไปคงจะ
เปนแถวเมืองนนทบุรีนั่นเอง  เห็นผูหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง หิ้วทุเรียนผานไป กลิ่นทุเรยีนเหม็นฉุย 
พระองคนั้นก็ถามขึ้นวา “กลิ่นอะไรโยม” โยมบอกวา “กลิ่นทเุรียนนะคะ” พระองคนั้นจึงเอยข้ึนวา 
“ฉันไมรูจัก รสชาติของมันเปนอยางไร หวานหรือเปรี้ยว ลูกละเทาไหร”  (ที่จริงพระองคนั้นเคยฉัน
และรูจักรสชาติมาแลว ตลอดถึงราคาเมื่อกอน ๒ บาท หรือสิบสลึงเทานั้น ) โยมจึงบอกวา “ฉันได
รสชาติก็อรอยดี ราคาก็ไมเทาไร สองบาท หรือสิบสลึงเทานั้นแหละ”  พระจึงบอกเรื่องของตัววา 
“อาตมาอยูบานนอกไมเคยเขามาในกรุงเห็นของแปลก ๆ ก็อยากฉันดูบาง”  โยมบายอคนนั้นก็ฉีก
ทุเรียนถวายพระขี้โกหกหมดทั้งลูกเลย 

นี่แหละเรียกวา กุหณา  หลอกลวงโกหกเขากิน หรือ เถยยบริโภค ลักขโมยของเขากินดวย
การเห็นแกปากแกทอง  แลวพูดโกหกหลอกลวงเขาดวยอาการตาง ๆ นานาใหเขาหลงเชื่อ  ไม
พิจารณาใหสมแกสมณะ  โยมก็ศรัทธาเหลือควร เห็นเขายอเขาก็ไดใจใหญเพื่อจะเพิ่มพูนกิเลสของ
พระ เมื่อพระทานฉันของไมวาหวานหรือคาวสิ่งใดมาก ๆ กต็ักมาเพิ่มเติมให  ถาพระมีสติรูตัว
ละอายหนอยก็หยุดฉันทันที ถาพระหายางอายไมไดก็จะฉันเรื่อยไป พูดเทานี้ก็พอแลว 

หีนบริโภค เมื่อภิกษุไดปจจัยสี่มาแลว บริโภคปจจัยนั้นดวยความมัวเมาหาพิจารณา ตังขณิก
ปจจเวกขณ ธาตุปจจเวกขณ หรืออตีตปจจเวกขณไม ตามที่อธิบายมาแลวแตขางตน ภิกษุบวชมาใน
พระพุทธศาสนานี้  เพื่อรักษาไวซึ่งพรหมจรรย มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา หากเห็นแก
ลาภยศสรรเสริญลืมตัว  ไมพิจารณาปจจัยสี่ดังอธิบายมาแลว ทรงเทศนาเฉพาะกอนขาวอยาเดียววา 
ภิกษุเชนนั้นบริโภคกอนเหล็กรอนแดงดีกวา เพราะกอนเหล็กแดงเมื่อบริโภคเขาไปแลว จะตอง
ไหมลําไสทะลุลงไปถึงทวารหนัก แลวก็ตาย ตายแลวไมไดรับบาปกรรม  ตกนรกทนทุกขทรมาน
นาน สวนกอนขาวที่ชาวเมืองเขาทําบุญหวังผลอานิสงสนี้  เปนบาปมากเพราะเจตนาของเขา
บริสุทธิ์ แตพระผูรับเปนผูทุศีล ไมพิจารณาปจจเวกขณใหสมแกสมณสารูป จึงเปนบาปมาก 

สามีบริโภค คือภิกษุกอนจะรับปจจัยสี่ มีจีวร เปนตน ก็พิจารณาใหเปนของจําเปนที่เรา
จะตองนุงหมเพื่อปองกันความเย็น  รอน และริ้น เหลือบ ยุง ทั้งหลาย เพื่อปองกันกําบังความละอาย 

เมื่อบริโภคอยู ใหพิจารณาเห็นเปนแตสักแตวาธาตุทั้งสี่ ไมใชสัตว ตัวตนบุคคล เราเขา เปน
ของวางเปลา  

เมื่อเขามาถึงอัตภาพของเราแลว ก็เปนของปฏิกูลเนาเปอย เมื่อบริโภคแลว  ก็พิจารณา
เหมือนกอนไดรับนั้น  จะไมใหเกิดความมัวเมาหลงระเริง  ดังตัวอยางพระบางรูป เมื่อไดปจจัยสี่มา 
เชน อาหารเปนตน บริโภคโดยระเริงคุยกันอยางสนุกสนาน หยอกลอหัวเราะคิก ๆ คกั ๆ ผิดวิสัย



สมณสารูปที่ดีงามไมสํารวมทั้งกาย วาจา และใจ ทาํตัวอยางใหกุลบุตรผูไดเห็นแลวถือเปน
แบบอยาง ไดชื่อวา ทําลายพระพุทธศาสนาโดยไมรูตัว 

ปจจัยทั้งสี่นี้ เครื่องนุงหมและอาหารสําคัญที่สุด จะเวนเสียมิได อาหารก็ยังพออดได ๑๐ วัน 

๒๐ หรือ ๓๐ วัน ก็ยังไมตาย สวนจีวรนี่ซีไมนุงหมไมตายจริงแล แตไมนุงหมแลว ใครเลาจะกลา

ออกมาเดินโทกเทก ๆ ใหเขาดูได เหตุนั้นจีวรจึงเปนของจําเปนอยางยิ่ง 

สวนอาหารมีการหิวโหย เมื่อรับประทานแลวมีอาการระงับไป แลวก็หวิโหยอีก ไมรูแลวรู
รองสักที วันหนึ่ง ๆ ตั้งหลายครั้งหลายหน ผูปฏิบตัิดีปฏิบัติชอบยอมละเวนขอเหลานั้นเสีย บรโิภค
เพื่อยังชีวิตใหอยูได จะไดประพฤติพรหมจรรยใหมั่นคงถาวรตอไป ถาไมบริโภคก็หิวโหย
ทุกขเวทนามาก จะประพฤติพรหมจรรยลําบาก เพราะพระพุทธศาสนานี้จะตั้งอยูมั่นคงถาวรได ก็
เพราะอาศัยพระสงฆ พระสงฆจึงไดชื่อวาเปนผูรักษาไวซึ่งพระพุทธศาสนา ทายก ทายกิา ทําบุญก็
เพื่อยังพระศาสนาใหมั่นคงเจริญถาวรตอไป ฉะนั้นภิกษุที่ทานพิจารณาอาหารโดยเห็นเปนธาตุ
ชัดเจนแลว เมื่อจะบริโภคก็ไมมัวเมา บริโภคเพื่อยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น หรือที่เรียกวา
เพื่อเปน ยาปรมัตถ เทานั้นเอง 

คนเปนไขปวยมาเลเรียไมรับประทานยาควินินขมขื่นก็จะไมหายฉันใดก็ฉันนั้น ทานอุปมา
ไววา เหมือนหญิงลูกออนเดินขามทะเลทรายอันกันดารไปหลายวันหลายคืน เสบียงที่เตรียมติดตัว
ไปก็หมดลง จึงมาคิดวาทางอันกันดารก็ยังไกลอยู อาหารเราก็หมดแลว อีก ๒ - ๓ วันเราพรอมดวย
ลูกก็จะตายลงเพราะไมมีอาหารรับประทานอยากระนั้นเลย เรามาฆาลูกนอยของเราอันแสนรักสุด
ชีวิต กินเพื่อยังประทังชีวิตใหเปนอยู แลวหญิงแมลูกออนคนนั้นก็ฆาลูกตายเสีย อันการรับประทาน
ลูกรักแสนสดุใจกับการรกัชีวิต พนวิสัยจะพรรณนา อาหารที่รับประทานนั้นจะเปนอยางไร ขอให
ผูอานพิจารณาเอาเอง 

ภิกษุผูมีสติควบคุมจิตของตนไดแลว ยอมพิจารณา ตังขณิกปจจเวกขณ ธาตุปจจเวกขณ 
อตีตปจจเวกขณ ในปจจัยทั้งสี่ใหเห็นเปนสักแตวาธาตุเทานั้น ยอมไมมัวเมา  หลงระเริงลืมตัว แลว
บริโภคปจจัยสี่นั้นเรียกวา สามีบริโภค บริโภคโดยความเปนใหญ โดยเปนเจาของแหงวัตถุทานนั้น 

อธิบายวา ทานวัตถุอันใดที่ทายกทายิกานํามาถวายพระนั้น มจีีวรบิณฑบาต เปนตน ไมวา
ทานวัตถุนั้นจะเปนของหยาบและของละเอียดก็ตามเปนของมีคาเสมอเหมือนกัน ดวยเจตนาหวัง
บุญอันแนวแนแดพระภิกษุ ผูที่ตนเห็นวาเปนผูมีศีลบริสุทธิ์และมีจริยาวัตรอันดีงาม แลวหวังเพื่อ



บุญกุศลอันยิง่ใหญอันหาคามิได แตพระภิกษุกลับทําตัวแกลงเปนผูบริสุทธิ์ดวยศีลและจริยาวัตร 
หลอกลวงเขากิน ฉอโกงเขาดวยกระเทหเลหกลตาง ๆ ถึงไมผิดกฎหมายบานเมือง แตผิดในธรรม
วินัย ดวยเจตนาอันไมบริสุทธิ์ เหตุนั้นจึงเรียกวา เถยยบริโภคและหีนบริโภค ขโมยของเขามากิน 
เปนหนี้เปนสินเขามากิน 

การบริโภคทั้ง ๓ นี ้ ถึงแมพระพุทธเจาจะทรงเทศนใหพระภิกษุบริษัทฟงก็จริงแล แต
ฆราวาสก็ควรนํามาพิจารณาไดเหมือนกัน อยางนอยก็เพื่อลดหยอนความฟุมเฟอยลงไปได 
ดีกวาจะไมพิจารณาเสียเลย มีแตความหลงมัวเมา เอาแตความชอบใจของตนอยางเดียว ไม
รูจักผิดถูกชัว่ดี 
ดังเรื่องนายโคฆาต ทานแสดงไวในพระธรรมบท นายโคฆาตคนนี้ติดเนื้อวัว เอาแต

รับประทานเนื้อวัวเสียจนไมตองรับประทานขาวก็อ่ิม ฆาวัวขายเปนประจําตั้งหลายสิบป วันหนึ่ง
แกออกจากบานไปทํางาน ภรรยาแกอยูเฝาบานตอนกลางวันมีเพื่อนสามีมาเยี่ยมถึงบาน เมื่อถามหา
สามี ก็ไดรบัตอบวาไมอยูไปทํางานนอกบาน ภรรยาของเพื่อนจึงถามวา รับประทานอาหารเที่ยง
หรือยัง เขาบอกวา ไมเปนไรหรอก ยังไมหิวรับประทานไปตะกี้นี้เองภรรยาของเพื่อนก็ไดตอนรับ
ดวยน้ําใสใจดี ขอใหรอสักประเดี๋ยวจะจัดอาหารอยางดีมาใหรับประทานแลวก็ไปหยิบเอาเนื้อวัวที่
เหลือไวใหสามีรับประทานนั้นมาปรุงเปนอาหาร แตลืมไปหาไดคิดวา สามีกลับจากทํางานมาแลว
มาถึงบานจะรับประทานอะไรถาขาดเนื้อวัวแลวแกก็รับประทานไมไดเด็ดขาด เพื่อนของสามีเมื่อ
รับประทานอาหารแลวก็ขอบพระคุณลาไป กอนจะลาไปสั่งภรรยาของเพื่อนใหบอกสามีวาฉันมา
เยี่ยมแตไมพบ พอตอนบายหนอยนายโคฆาตก็กลับมาถึงบาน ถามหาเนื้อวัวที่เก็บไว ภรรยาก็บอก
วาไดเอาไปทําอาหารใหเพื่อนของแกรับประทานเสียแลว นายโคฆาตกําลังหิวจัดจึงจับมีดอันคมจัด
ลงไปใตถุนบาน ลวงจับเอาลิ้นของโคที่ผูกไว เชือดเอามาปงกิน โคนั้นก็ชกัดิ้นตายอยูกับที่ 

นายโคฆาต ก็รับประทานลิ้นวัวดวยความเอร็ดอรอย เพลินไปในรสอาหารเลยกัดลิน้ของ
ตนเองขาดตายคาที่นั่นเอง กอนจะตายก็รองเหมือนเสียงโค แลวก็กลิ้งไปมาจนสิ้นใจตาย 

นี่แลผลกรรมที่ตัดลิ้นวัวมาเปนอาหาร ไมรูตัว กวาจะรูตัวก็ตายเสียแลวและความหลง
รสชาติในอาหารดวยการไมพิจารณากอน ใคร ๆ ก็บอกวาไมมีโทษ เพราะไมไดลักขโมยเขากิน 
ยอมเปนอยางนี้แหละ 

วันนี้อธิบายเพียงเทานี้ เอวํ ฯ 
  



                                                                               นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

นั่งภาวนาตอไป ปจจัยสี่ มีอาหารเปนตนก็เปนกัมมัฏฐานดวยหรือ ทําไมจึงตองพิจารณา
กัมมัฏฐานดวย แนนอน ถาพิจารณาใหเปนกัมมัฏฐานไมวาแตเปนปจจัยสี่เทานั้น สิ่งทั้งปวงหมดที่
มีอยูในโลกนี้ ถาพิจารณาใหเปนกัมมัฏฐานก็เปนดวยกันทั้งนั้น เพราะทานใหพิจารณาสิ่งที่มีอยู
แลวใหเห็นตามเปนจริงของมันทุกประการ เรียกวากัมมัฏฐาน 

ที่ทานยกเอาปจจัยสี่ มาใหพิจารณา ก็ดวยปจจัยสี่เปนของจําเปนแกชีวิตทุกคน และตอง
อาศัยอยูเปนนิตยดวย 

สิ่งที่เราอาศัยอยูเปนนิตยนี้ มันเปนเหตุเปนปจจัยใหเราหลงและเกิดกิเลสได เมื่อเกิดกิเลส
ขึ้นบอยๆ ก็หุมหอจิตใจใหหนาแนนขึ้นทุกวันๆ เหตุนี้ทานจึงใหพิจารณากอนจะรับใหเห็นเปนธาตุ 
รับอยูก็ใหพิจารณาดวยแยบคาย เพื่อมิใหหลงตามของเหลานั้น เมื่อรับแลวเอามาพิจารณาอีกซ้ําๆ 
ซากๆ อยูอยางนั้น ตราบใดยังมีชีวิตอาศัยของสี่อยางนี้อยูก็ตองพิจารณาอยูอยางนั้นเรื่อยไป เมื่อ
พิจารณาอยูอยางนั้นแลวสติจะแนวแนอยูในอารมณอันเดียว คือ ปจจเวกขณนั่นแล 

แลวจะเอากัมมัฏฐานที่ไหนอีก เมื่อพิจารณาอยูอยางนั้นจนชํานิชํานาญแลว ปญญาความ
ฉลาดในการพิจารณานั้นก็ดี หรือปญญาอันเกิดจากแยบคายที่พิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี หากจะ
เกิดขึ้นดวยตนเอง เอาละ 
 

๕๙. กรรม 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ. ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  

กมมุนาวตตติโลโก กมมนุาวตตติปชา กมมสสกาวิภชชติ 

 วันนี้จะเทศนถึงเรื่องกรรม บทบาลีทานกลาวไวในขางตนนี้ ซึ่งมีความหมายวา 
 กมมุนาวตตติโลโก    โลกยอมเปนไปตามกรรม 



 กมมุนาวตตติปชา    มนุษยและสตัวทั้งหลายยอมเปนไปตาม

กรรม 

กมมสสกาวิภชชต ิ    กรรมยอมจําแนกแจกบุคคลหรือสัตวทั้งหลายให
เปนไปตางๆกัน 

 โลกอันนี้มีทัง้สิ่งที่มีวิญญาณครองและไมมีวิญญาณครอง สิ่งที่ไมมีวิญญาณครอง คือ ตนไม 
ภูเขา ดินหญา ฟา อากาศ ฯลฯ รวมสิ่งตางๆทั้งปวงหมด สวนที่มีวิญญาณครอง คือ มนุษย, สัตว
ตางๆ ที่มีอยู ทั้งหมดนี้ทานเรียกวา โลก ถาไมมีสิง่เหลานี้แลวโลกจะมีอะไรเปนเครื่องหมายเลา มัน
ก็วางเปลาเปนอากาศไมใชโลกไมมีโลก นี่เพราะมีโลกอันนี้จึงมีของที่มีวิญญาณครองและของที่ไม
มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมา  จึงเปนโลกโดยสมบูรณ 
  
 ขอ ๑ กมมุนาวตตติโลโก โลกยอมเปนไปตามกรรม 
  
 โลกทําไมจึงตองเปนไปตามกรรม คําวา โลก ในทีน่ี้ทาน หมายถึง ขันธโลก หรือโลกสวน
ใหญที่มีวิญญาณครอง 
 กรรม คือ การกระทํา ทั้งทําดีทําชั่ว เรียกวา กรรม ของที่ไมมีวิญญาณครองแลวมันจะทําดี
ทําชั่วไดอยางไร ของที่มีวิญญาณครองนั่นแหละจึงคอยเปนไปดวยกรรม 
 โลกอันนี้เปลี่ยนแปลงไปตางๆ นานา เชน ฤดูรอน  ฤดูหนาว ฤดูฝน เมื่อถึงฤดูฝนตนไมก็ผลิ
ดอกออกผล ฤดูแลงก็รวงโรยเหี่ยวแหง อันนี้เรียกวามันเปลี่ยนแปลงไปกับโลก โลกมันไมมีการ
กระทํา ไมมีวิญญาณเปนเครื่องครอง ทําอะไรก็ไมได แตมันเปลี่ยนแปลงเปนกลางวัน กลางคืน ฤดู
รอนฤดูหนาว ไมมีใครไปแตงไปแปลง มันหากเปนไปอยูตามธรรามชาติ ดังนั้นที่ทานวาโลกยอม
เปนไปตามกรรม ก็หมายความถึงสัตวที่มีวิญญาณครองนั่นเอง 
 เมื่อโลกมันรอนมันเย็น ฝนตกลงมาหรือดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลง โลกสวนที่มีวิญญาณ
ครองอยางที่วานั่นแหละมันเดือดรอนวุนวาย มันกระสับกระสายไปตามเหตุตางๆ นั่นเรียกวา
เปนไปตามกรรม 
 ถึงโลกไมมีวิญญาณครองก็เถอะ มันมีการเปลี่ยนแปลงไปคลายๆ กับวาเปนของมีวิญญาณ
ครองเหมือนกันจึงวาโลกมันเปนไปดวยกรรม แตกรรมนี้ไมทราบวาใครทํา และทํามาตั้งแตครั้ง
ไหนก็ไมทราบ มันจึงเกิดโลกอันนี ้มันเปนไปตามเรื่องของมัน  เปลี่ยนแปลงเหมือนอยางเรื่องของ



มนุษยและสัตวที่มีวิญญาณครอง  ธรรมชาติมันเปนอยูอยางนั้น มนุษยและสัตวทั้งหลายไปสวมเขา
ก็เกิดความวิกลวิกาลเดือดรอนวุนวายไปตางๆนานา จึงเรียกวาโลกเปนไปตามกรรม นัน่อยางหนึ่ง 
  
 ขอ ๒ กมมุนาวตตติปชา มนุษยชนทั้งหลายและสัตวทั้งปวงยอมเปนไปตามกรรม 
  
 คนเรามีทั้งคิดดีคิดชั่ว คิดหยาบคิดละเอียด มีความกระสับกระสายเดือดรอนดิ้นรนดวย
ประการตางๆ อันนั้นคือ กรรม  ถาอยูเฉยๆ ก็ไมเรียกวากรรม กรรมทําใหดิ้นรน มันรอนก็อยากจะ
ใหเย็น มันเย็นก็อยากจะใหมันอุนมันไมพอใจยินดี การชอบใจไมชอบใจยินดียินรายนั่นแหละ
เรียกวากรรม หมูชนทั้งหลายยอมเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ตลอดเวลา 
  
 ขอ ๓ กมมสสกาวิภชชติ กรรมเปนเครื่องจําแนกแจกคนแลสัตวใหเปนตางๆนานา 
  
 เกิดเปนชายเปนหญิงเราไมไดตั้งใจใหเปน กรรมแตงมาตางหาก เปนรูปเตี้ย รูปต่ํา รูปสูง รูป
โปรง รูปขาว รูปดํา มอีาการลักษณะแตกตางกัน ลองคิดดูคนเราเกิดมารอยทั้งรอยไมเหมือนกัน
หรอก ถงึจะเหมือนกันก็ผิดแผกกันอยูนิดหนอย ไมเหมือนกันหมดทุกสวน แมการตายก็
เชนเดียวกันไมเหมือนกัน จะตายดวยอาการอยางไรๆก็ตาม เชนตายโดยอุบัติเหตุรถคว่ํา เครื่องบิน
ตก เรือลม จนตาย เหลานี้เปนตน ก็ลวนแตกรรมที่บุคคลนั้นไดทําไว ไมชาตินี้ก็ชาติที่แลวๆมา 
กรรมนี้ใครมองไมเห็นแมแตพระโมคคัลลา โจรมาปองประทุษรายทานอยูถึง ๔ เดือน ทานเหาะ
หนีทุกครั้ง เมื่อทานพิจารณาเห็นกรรมของทานแลวจึงไดยอมใหโจรทําลายทาน โบราณวา 
 กมม พีชช ํ  กรรมเหมือนกับพืช 
 ตณหา สิเนห ํ  ตัณหาคือเยื่อใย 
 ลูกไมที่นําไปเพราะเปนพืชผลมันตองมีน้ํามันอยูขางใน มันไมแหง ถาแหงแลงก็ลีบเหี่ยว
นําไปเพาะไมขึ้น พืชมีน้ํามันของเมล็ดอยูเปนเยื่อใยของมัน เปรียบไดกับ ตัณหา 
 อวิชชา เขตตํ  อวิชชา เปรียบเหมือนกับพื้นแผนดิน 
 ถามีแตพืชที่มีน้ํามันแตไมมีพ้ืนแผนดินก็เพาะอะไรไมไดถามีแตพืชไมมีน้ํามันก็เหี่ยวแหง
ไปเพาะไมขึ้น ถามีดินมนี้ําแลวไมมีพืชก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นมา ตองครบทั้ง ๓ อยางจึงจะเกิดขึ้นมาได 
มนุษยคนเราไมใชคิดวาจะเกิดก็เกิดขึ้นมาได หรอืคิดวาอยากเกิดเปนเทพ เปนอินทร เปนพรหม ก็
ไมไดไปเกิด เพราะกรรมที่ทําไวไมสมฐานะที่จะไปเกิดได  



 กมม พีชชํ ตณหาสิเนหํ อวิชชาเขตตํ สามอยางนี้ผสมเขาดวยกันทําใหเกิดเปนมนุษย เปน
สัตวเดรัจฉานเปนอะไรตางๆหลายอยางหลายเรื่องจนนับไมถวน 
 คําวา พืช ในที่นี้เปรียบไดกับ ใจ น้าํมันของพืช เปรียบไดกบั ตัณหา ถามีตัณหาแลวก็เปน
เหตุใหกอภพกอชาติตางๆ เรามีตัณหามีจิตใจ (ใจที่มีตัณหาในที่นี้เรียกวา จิต) แลวจึงคอยมาเกิดใน
ภพนี้ ภพที่เปนของกาม คือ ความทะเยอทะยานดิ้นรนนั่นแหละเปนกาม ความอยากไดโนนอยากได
นี่ อยากเปนโนนเปนนี่ นั่นแหละคือตัวกาม จึงเปน กามภพ ใจมันไมพนจากกามไดเกิดในกามภูมิมี
กามเปนอาหาร มีกามเปนเครื่องอยูอาศัย 
 ถาพนจากกามไมมีความทะเยอทะยานดิ้นรน ไมมีตัณหาความอยากโนนอยากนี่ก็เกิดใน รูป
ภพ คือมีรูปเห็นอารมณของใจ ไมมีเพศหญิงไมมีเพศชาย เราลองฝกหัดภาวนาดูจะเห็นไดวา เมื่อจิต
มันเพงพิจารณารูปแนวแนอยูของมันตางหาก การที่ไปติดในอารมณ คือ รูปอันนั้นจนเขาถึงสมาธิ
แลวแนวแนอยูในรูปอันเดียว ไมไดเกี่ยวถึงเรื่องกามมันเหนือจากกาม พนจากกามภูมิแลว 
 ตอไปเมื่อพิจารณาเห็นจิตเห็นความวางความสงบ จิตเปนของไมมีตัวตนจึงเปนความวาง
เปนของไมมีอะไร จิตพนจากรูปภพ เขาถึง อรูปภพ คือ ยึดถือความวางความสงบนั้นเปนอารมณ 
 มนุษยคนเราเกิดขึ้นมาในกามภพ ถึงอยางไรๆก็ไปไมพน เพราะเราอยูในกามภูมิ เสวย
อาหารการบริโภค เครื่องนุง เครื่องหม เครื่องใชไมสอย ทกุอยางลวนเปนเรื่องของกามทั้งนั้นพูด
งายๆ วา เกิดในกามใชของมีอยูในกาม ตายในกาม การที่พนจากกามไดก็เพราะอาศัยตัวกามอันนี้
แหละเปนเหตุ คือ เห็นโทษเห็นทุกขในเรื่องกาม เมื่อเห็นโทษเห็นทุกขแลว ก็ยังไปไมพนอีก 
จําเปนจะตองพิจารณากันอยูอยางนั้นร่ําไป จนกระทั่งมันเบื่อมันหนาย จางคลายลงไป วางลงไป ไม
ยึดไมถือแหละจึงจะพนจากกาม เมื่อยังไมตายมีตัวกามตัวนี้ยังเหลืออยูก็ตองสูไปจนอวสานที่สุด 
 จะยอนกลับไปอธิบายกรรมอีก คนเราเกิดขึ้นมาแลวเรียกวา กรรมตกแตงใหเปนไปตางๆ
นานา จะพนจากกรรมไปไมได ทานผูพนจากกรรมทานก็มอียู จิตของทานไมเกี่ยวของพัวพันกับ
เรื่องกามและไมพัวพันในเรื่องกรรม ทานก็พนไดเหมือนกัน ทานอยูในกามแลอยูในกรรมนัน่
แหละแตพนจากกามและพนจากกรรมไปได เพราะใจไมยึดถือ 
 เมื่อเกิดมาอยูในกรรมแลว กรรมตกแตงใหเปนไปแลวบางคนเมื่อทําบุญสุนทานอะไรก็ตาม 
แผบุญแผกุศลใหเจากรรมนายเวร ไมทราบวาเจากรรมนายเวรไปอยูที่ใด แผใหไปเพื่ออะไร เพื่อให
มันพนจากเวรจากกรรมอยางนั้นหรือ มันจะพนไปไหนเลามันอยูในที่นี้มันจะพนไปไหน เจากรรม
นายเวรก็คนนี้แหละเปนตัวกรรมตัวเวร ไมใชคนอื่นทํา เราเองเปนคนทํากรรมเอาไวตางหากจึงได
เปนกรรมของเรา 



 กรรมไมใชเปนตัวมาจากที่อ่ืนที่ไกล ไมใชกรรมจะวิ่งมากระทบเรา ไมใชเชนนั้นเหตุเพราะ
เราไดกระทําไวจึงคอยเปนกรรม ถาเราไมทําก็ไมเปนกรรม ขอใหเขาใจถึงเรื่องกรรมใหถูกตอง เจา
กรรมนายเวรที่ไหนไมมีหรอก ถาแกกรรมไดอยางนั้นก็เปนศาสนาคริสตังไปละซี 
 จะอธิบายถึงเรื่องการทําบุญทําทานอีกทีหนึ่ง บญุไมใชของเปนตัวว่ิงมาชวยเหลือใหคนพน
จากทุกขจากภัย ไมไดชวยอยางนั้น แตตัวเราเองเปนคนทําบุญใหเกิดขึ้นในตน 
 ตัวบุญแท คือ ใจของเรา เราสรางคุณงามความดี เราเกิดความปลื้มปติอ่ิมใจ ความอิ่ม
ใจความปลื้มปตินั่นแหละคือตัวบุญ 
 บุญอันนี้จะสามารถทําใหคนพนจากทุกขไดหรือไม ขอตอบวา พนได ความทุกขโศก
โรคภัยที่มีอยูสามารถที่จะหายไปจากใจหมด ในขณะที่เราเกิดความปลื้มปติความอิ่มใจในเรื่องที่เรา
ทําดีนั้น นั่นแหละตัวบุญชวยเราบุญชวยโดยอาการอยางนี้ ไมใชบุญเปนตนเปนตัวมาชวย ใหเขาใจ
ตัวบุญอยางนี้จึงจะถูกตรงตามหลักพุทธศาสนา ถึงตายไปแลวถาจิตใจเรายังมีอยู ความปลื้มปติอัน
นั้นก็ยังตามไปใหเกิดสุขคติในภพนั้นตอไป 
 บางคนเวลาเจ็บไขไมสบายรําพันร่ําไรถึงเรื่องบุญกุศลที่ทํามามากมายก็ไมมาชวยเหลือเลย 
บุญไปอยูที่ไหนหนอ นั่นคือการไมรูจักตัวบุญ เวลาจะลมจะตายก็บนถึงบุญวาบุญไปอยูที่ไหนไม
มาหาเราบางเลย เสียดายที่ไดทําบุญมากมายก็ไมมาชวย ทํามามากแลวแตไมเห็นบุญ เลยหมดบุญ 
การที่วาไมเห็นบุญนั่นแหละไมรูจักบุญ บุญนัน้มันอยูที่ใจดังเคยอธิบายแลว เราทําบุญแลวนาน
แสนนานก็ตาม เมื่อระลึกคิดถึงคุณงามความดีที่เราไดกระทําไวก็จะเกิดปลื้มปติอ่ิมอกอิ่มใจ พอใจ
ในคุณงามความดีนั้นๆ ของตน บุญก็เกิดขึ้นอยูเสมอๆ มิใชทําแลวจะไดบุญแตวันนี้เทานั้น พรุงนี้
มะรืนนี้หรือปหนาตอไปอีกหลายๆ ป คิดถึงเมื่อไรก็เปนบุญเปนกุศลอยูเสมอ 
 การคิดถึงบาปก็เหมือนกนั กระทําความชั่วไวแลวคิดถึง เมื่อใดก็เดือดรอนใจเมื่อนั้นแหละ 
ถึงเวลาจะผานไปหลายเดือนหลายปแลวก็ยังเดือดรอนใจอยู กระทําบาปแลวยอมปกปดไมใหคน
อ่ืนทราบ แตเราทราบดวยตนเอง ปกปดตนเองไมได คือเห็นที่ใจของตนเอง บาปนั่นแหละชักชวน
ใหเราไปนรก ทานจึงวา บาปอยาทําดีกวาเพราะตกนรกอยูเสมอ เพราะคิดถึงกรรมชั่วอยูเปนนิจ 
นรกก็อยูที่ใจนั่นแหละมันเกิดอยูที่ใจ 
 การทําบุญนั้นจะประกาศโฆษณาคนอื่นใหทราบมากๆ ใหทั่วถึงกันยิ่งดีใจชอบใจมาก 
สวรรคก็เกิดขึ้นที่ใจ เพราะความพอใจ อ่ิมใจเกิดขึ้นในที่นั้น ที่ทานวาสวรรคอยูในอก คือที่ใจ
นั่นเอง นรกอยูในใจก็อันเดียวกันนั่นแหละ อกกับใจอันเดียวกัน ถาพูดถึงใจแลวก็ชีม้าที่อก นรก
สวรรคอยูตรงนั้นแหละ นรกกับสวรรคจึงไมกีดขวางกัน อยูดวยกันไดแลวแตใครจะอยูที่ไหน ไม
เหมือนมนุษยชาวโลกเราอยูดวยกันมากคน ปลูกเรอืนยัดเยียดกันไปหมดจนไมมีที่ สวนสวรรคนรก



ไมมีเบียดเบียนกัน ใครจะอยูสักกี่คนๆ ก็อยูกันได เพราะใจนั้นมันไมกีดขวางกัน ถากีดขวางกันมัน
ก็เปนนรกไปละซี เชนอยางพวกเรามาทําบุญกันเต็มศาลานี่ตั้งรอยคนพันคน ทําบุญกันไปเถิดทํา
เทาไรๆก็ทําได ทําบุญนั้นมันไมกีดขวางใคร มากเทาไรยิ่งดี ใหพากันรูจักตัวบุญตรงนั้นแหละเวลา
เจ็บปวยเวลาใกลจะตายก็ใหเห็นบุญของเราตรงนั้น จึงจะไมเสียผลในการทําบุญ บุญทั้งหลายที่เรา
ไดทํามามากมายแลวจะไดไมเสียผล บุญอันนี้แหละเรียกวากรรม 
 บุญที่อธิบายมานี้เปนตัวกรรมดี บาปก็เรียกวากรรมแตเปนกรรมชั่ว กรรมทั้งสองชนิดนี้
แหละมันแตงใหคนเปนไปตางๆ นานา 
 กรรมชั่วใหรปูชั่ว จิตใจก็ชั่วสกปรกมัวหมอง ขาดแคลนอาหารการกิน ทํามาหากินไมพอ
ปากพอทองอดอยากยากแคนอันนั้นแหละมันเปนผลของกรรมชั่ว มีผลหลายอยางเหลือที่คณานับ 
 ความดีนั้น คือ กรรมด ีทํามาหากินก็เจริญรุงเรือง คาขายก็งอกงามสิ่งที่ไมควรมีก็มี สิ่งที่ไม
ควรเปนก็เปน มันดลบันดาลใหบังเกิดอุดมสมบูรณขึ้นมาดวยกรรมดีของตน 
 บางคนขอพรใหอยูเย็นเปนสุข ขอพรใหร่ํารวย อาตมาก็ไมทราบวาจะไปเอาที่ไหนมาให 
อาตมาใหศีลใหพรไมเปน อาตมาก็เปนคนจนขอทานเขาเลี้ยงชีวิต  มีทุกขเจ็บปวยอยูเสมอ ใหไป
เพียงเพ่ือเพิ่มพูนกําลังใจ  แตแลวก็เรานั่นเองเปนคนหา เราเองเปนคนทํากรรมอันดีนั้น เราเองเปน
คนไปหาเงินหาทอง อาตมาไมทราบวาจะไปหาที่ไหนมาให อาตมาจึงบอกเพียงวาไมมีหรอก
อาตมาไมมีอันใดจะใหหรอก โยมนั่นแหละทําเอง โยมเปนคนเปนการละกรรมไปพรอมกันดวย ได
พูดใหฟงอยูเสมอวาทําใจใหเปนกลางๆ ไมมีดีมีชั่วนั่นแหละจะเปนการพนจากกรรมได 
 ถาปฏิบัติเขาใหถึงใจตรงนี้ไดจริงๆ แลวนั่นแหละจึงจะพนจากกรรมได หากวาเราทําไดชั่ว
ครูหนึ่งก็เรียกวา พนจากกรรมไดชั่วครูหนึ่งขณะหนึ่ง ถาทําไดนานๆ มันกพ็นจากกรรมไดนานตัว 
จิต อันนั้นเปนคนแตงกรรม มันคิดนึกสงสายปรุงแตงนั่นนี่อะไรตางๆสัญญาสังขาร สารพัดทุก
อยาง มันแตงไมมีที่สิ้นสุดถาหากสติเขาไปคุมครองยึดมั่น ไมใหคิดไมใหนึก ไมใหสงสายถึงจะคิด
นึกสงสายปรุงแตงอะไรก็ตาม ตั้งสติคุมมัน คุมใหมันทําแตสิ่งที่ดีอยาใหมันคุมเราทําสิ่งที่ชั่ว คือ
อยาใหมันคุมเราคิดนึกปรุงแตง นั่นแหละจึงจะหมดกรรม เราเห็นชัดไดเองตรงนั้นแหละถาหากวา
ยังไมเห็นกรรมเมื่อไรคือไมเห็นตัวใจเมื่อไร อันนั้นยังหางไกลนัก หากเห็นใจควบคุมใจอยูได นั่น
คอยใกลเขามาหนอย 
 เรามาสรางกรรมดีคุณงามความดีก็จริงแล แตเราก็สรางกรรมอันเปนไปเพื่อใหพนจากทุกข
ไปดวย จึงวาทางกัมมัฏฐานทางเดียวเทานั้นแหละที่จะทําใหพนจากทุกขได 
 เอาละ มานั่งภาวนาเพื่อใหพนจากทุกขกัน 



๖๐. กรรม 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  
 วันนี้จะเทศนาถึงเรื่อง กรรม ใหฟง คนไมคอยจะคิดถึงกรรม ถึงคิดก็ไมละเอียดถี่ถวนคิด
เผินๆ เชนวาเวลาตายโดยอุปทวเหตุขึ้นก็วาเปนกรรมของคนๆ นั้น แททีจ่ริงกรรมนั้นมันลึกซึ้งลง
ไปกวานั้นอีก ทานกลาวไววา 
 สพเพ สตตา ลทธสมปติ โตมาวิคจฉนตุ สพเพ สตตา กมมสสกา กมมทายาทา กมมโยนิ กม
มพนธู กมมปฏิสรณา  ย ํกมมํกริสสนติ กลยาณํวา ปาปกํวา ตสสทายาทา กริสสนติ อยางนี้เปนตน 
 คนเราถาไมมีกรรมก็ไมมาเกิด มันมีกรรมจึงคอยมาเกิดครั้นหมดกรรมหมดเวรแลวก็หมด
เรื่องถึงพระนิพพานเลย ทีนี้มันมีกรรมอยูนี่แหละจึงคอยเกิดมาเปนสัตว สรรพสิ่งทุกประการที่เกิด
มานั้นลวนแตเปนกรรมทั้งนั้น 
 สพเพ สตตา ลทธสมปติโตมา วิคจฉนตุ สัตวทั้งหลาย หาเอง ถาโยมไมหามันก็ไมไดหรอก 
ใหทํากรรมดเีสีย คือทําการงานแตที่สุจริต คาขายพูดจาพาทีใหหัดนิสัยใหนุมนวลออนหวานใหคน
นิยมชมชื่น ยินดีพอใจมาหามาซื้อของเราก็แลวกัน อาตมาก็บอกเพียงเทานั้น 
 คนที่ไมเขาใจไมรูเรื่องของกรรม ตองหาดวยอุบายวิธีตางๆ ใหคนอื่นชวยเหลือ ใหครู
อาจารย ใหพระพุทธ พระธรรม พระสงฆชวย ใชสิง่ศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ มาชวย 
 อะไรมันจะมาศักดิ์สิทธ์ิเทาตัวของเราไมมีหรอก ตัวเรานั่นแหละเปนของศักดิ์สิทธ์ิ กรรมดี
เราทํามาตั้งแตกอน ชาตินี้ก็ทําเพิ่มเติมใหม นั่นแหละเปนของดีของเราแท 
 แตบางคนนั่นทําดีไวแลว ผลดีของกรรมดีสงมาใหแลวเลยลืมตัว กลับทําชัว่เสีย คือ เปนผูมี
อิทธิพลมีอํานาจดวยเงินดวยทองดวยเกียรติยศชื่อเสียง กลับใชอิทธิพลอันนั้นบีบบังคับคนอื่น ขม
เหงคนอื่น เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละทําความชั่ว ลืมกรรมดขีองตนเปนที่นาเสียดาย ควรที่จะออน
นอมถอมตนใหสุภาพเรียบรอยดีงาม อันนั้นจึงสมควรแกฐานะของเราที่เปนคนไดรับผลกุศลมาแต
กอน ไดรับกรรมดีตกแตงให หรือบางคนมีทรัพยสินโดยไมไดหามาเลยมีคนอื่นหามาให ไดมาแลว
แทนที่จะเอาไปทําบุญเสีย กลับเอาไปเสียใหไพหมดก็มี 
 ดวยเหตุนี้แหละมนุษยพวกเราจึงเวียนวายตายเกิด ดีขึ้นไปหนอยหนึ่งกลับชั่วลงมาอีก เมื่อ
เปนเชนนั้นก็เห็นทุกขเห็นโทษ จึงทําดีก็คอยดีขึ้นมาบาง เมื่อดีขึ้นมาแลวก็กลับลืมตวัเสียทําชั่วอีก



ตอไป ไมสิ้นไมสุดกันสักที ทานผูรูทั้งหลายเห็นแลวนาสลดสังเวชมาก แตเรายังเมาอยูในกองทุกข
จึงมองไมเห็น 
 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

  
 เราเกิดขึ้นมาไดชื่อวามาสรางกรรมดีกรรมชั่ว ถึงไมตั้งใจจะสรางแตก็เปนการสรางอยูในตัว 
คนเกิดขึ้นมาแลวจะไมทําอะไรมีหรือ ไมมีหรอก ถาไมทําดีก็ตองทําชั่ว 
 ความดีความชั่วนั่นแหละเปนกรรม เรามาหัดภาวนาคือ หัดละกรรมชั่ว ทําภาวนาเปนการ
สรางความดีก็จริง แตวาจงอยาไปปราศจากสมบัติอันตนไดแลวเถิด ทํากรรมดีกรรมชั่วก็ตองได
สมบัติอันนั้นที่เรากระทํา ไมใชคนอื่นทําให ไมใชทําใหคนอื่นเราทําเองเราไดรับผลของกรรมเอง 
อันนี้เปนการตายตัวอยูในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไมได  
 กมมสสกา กมมทายาทา กรรมทีเ่ราทําแลวเราตองรับเปนทายาท คือวาเปนผูรับผลของ
กรรมนั้นเอง 
 กมมโยนิ เรามีกรรมเปนกาํเนิด คือ ไดเกิดมาเปนมนุษยมาเปนสัตวทุกประเภท นี้เรียกวาเกิด
มาเพราะกรรม 
 กมมพนธู กมมปฏิสรณา เรามีกรรมเปนเผาพันธุมีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย คนเราเกิดขึ้นมาตอง
อาศัยกรรม เดี๋ยวนี้ก็ตองอาศัยกรรมอยู คือการกระทําในสิ่งนั้นๆ เองเรียกวา กรรม เราเกิดขึ้นมาตอง
ทําดีหรือทําชั่ว จะไมทําอะไรเลยอยูเฉยๆ เหมือนกับทอนฟนไมได คนไมทํากรรมอะไรเรียกวาคน
ตายแลว ถามีจิตและวิญญาณเขาครอบครองแลวตองกระทํากรรมทุกคน นี้เรียกวา ปฏิสรณา ทํา
กรรมดีก็เรานั่นแหละทํา ทํากรรมชั่วก็เรานั่นแหละทํา 
 ยํกมมํกริสสนติ เราจักทํากรรมอันใดไว ดีหรือชัว่เลือกเอา ถาเห็นวากรรมชั่วทุจริตเปนผล
กอใหเกิดทุกข เราก็เวนเสียกรรมดีเปนเหตุใหเกิดสุข เราก็ทํากรรมความดีอันนั้น ก็ยังเปนกรรมอยู 
การประกอบทั้งดีและชั่วเปนกรรมทั้งสองอยาง แลวจะไปพนจากกรรมไดอยางไร เมื่อเขาใจวาเรา
อาศัยกรรมเชนนี้แลวจะเห็นชัดเจนดวยตนเองวาไมมีใครทําใหหรอก เราเกิดมาตองพึ่งกรรม มีชีวิต
อยูทุกวันนี้ก็ตองพ่ึงกรรม คือทําดีทําชั่ว แลวก็ตองไดรับผลของกรรมนั้นตอไปอีกไมมีที่สิ้นสุด 



 วัฏฏสงสารอันนี้ยืดยาวนานแสนนานที่สุด ที่จะพนจากกรรมไดนั้นมันยากเกือบจะมองไม
เห็นริบหรี่เสียเลย แตไมใชของเหลือวสิัยท่ีคนเราจะทําใหพนจากกรรมได ดวยการประกอบคุณงาม
ความดีอันเปนโลกุตรธรรม พระธรรมทั้งหลายทั้งเปนโลกิยและโลกุตรพระพุทธองคไมไดทรง
ผูกขาด ใครทําก็ไดถาตั้งใจทํา พระองคทรงชี้ทางเฉยๆ วานี้เปนโลกิยและนี้เปนโลกุตร 
 คนไมเชื่อกรรม หลงในกรรมของตนของคนอื่นในโลกอันนีพ้ากันเหอต่ืนเตนดวยวิธีตางๆ 
ขาวเลาลือเอิกเกริกเฮฮาทางโนน ทางนี้ตื่นเตนกันไปหมด บางทีก็อาจารยคนนั้นอาจารยคนนี้แก
กรรมแกเวรได โอโฮ! ใครจะไปแกไดหนอ นั่นเปนอาชีพของเขาตางหาก การแกกรรมแกเวรมัน
ตองมีคายกครู อยางนอยตอง ๔๐ – ๕๐ บาทหรือมากกวานั้น มันก็รวยนะซี มันจะแกกรรมได
อยางไรเลา ผลที่สุดผูแกกรรมใหคนอื่นนั้นตัวเองก็ตายดวยกันทั้งหมด ตัวกรรมนั้นแล คือ ตัวตาย
อันนั้น 
 บางทีก็รูปเหรียญอาจารยนั้นดีอาจารยนี้ดี วิเศษวิโสอยูยงคงกะพันตางๆ ยิงไมออกแทงไม
เขาไมแตกตื่นเตนกัน ราคาตั้งเปนรอยเปนพันก็ซื้อกัน บางทีพระพุทธรูปนั่งอยูในโบสถดีๆ เอาไป
เปนพระเครื่องรางของขลังไปบนไปเซนสรวง คนไมมีลูกไมมีหลานไปบนบานเอากับพระพุทธรูป
นั่นแหละ ทานจะมีอะไรทานจะรูจะเห็นอะไรกันมิใชของทาน ความตื่นเตนความนิยมนับถือคือไม
เชื่อผลของกรรมนั่นเอง อาจจะวาบางคนทําไมจึงไดลูกหลาน บางคนอยูยงคงกะพันชาตรีพน
อันตรายไดบางคราว อันนั้นเปนเพราะกําลังใจของผูนั้นตางหาก เขาเชื่อแลวกําลังใจมันก็แนวแนลง
ไป มันก็เปนไดบางครั้งบางคราวไมใชเปนไดทั่วๆ ไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกัน ถาขอไดคน
ทั้งหลายก็ไมตองทํามาหากินกันแลว ขอโชคขอลาภไดรวยดวยกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละก็ลอง
ดูซิ เมื่อขอแลวคนนั้นไมทําจะไดดีมีโชคลาภมาจากไหน ผูมีความคิดขอโชคขอลาภดวยกําลังใจอัน
นั้น เขาขยันหมั่นเพียรมันก็บังเอิญใหมีใหไดร่ํารวยเทานั้นเอง รูปเหรียญหรือพระพุทธรูปไมใชของ
มีวิญญาณเปนโลหะอันหนึ่งตางหาก รูปเหรียญก็เปนโลหะอันหนึ่งตางหาก จะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษ
อะไรกัน คนไมเขาใจถึงเรื่องทั้งหลายเหลานี้ อาตมาอธิบายนักหนาจนขี้เกียจจะอธิบายแลววา 
 ถือรูปใหถือคุณอยาไปถือเปนของศักดิ์สิทธ์ิ ถือคุณนั้นมีคุณประโยชนคุณคาตลอดเวลา 
พระพุทธรูปนี้ คือ รูปของพระพุทธเจาหรือรูปนี้เปนรูปของครูบาอาจารยของเรา เราเคารพนับถือ
คุณงามความดีของทาน แลวเราทําดีอยูตลอดเวลา เห็นรูปนั้นนึกถึงคุณของทาน เพราะทานทําดี
อยางนี้ๆ ทานจึงไดเปนอยางนี้จึงไดเปนรูปอยางนี้ แลวเราทาํความดีไมกลาทําความชั่ว เมื่อเราทํา
ความชั่วเรานึกถึงรูปคุณของทาน แลวเราก็จะละอายใจละความชั่วอันนั้นเสีย การนับถือเชนนั้นไม
มีเสื่อมตลอดเวลาเลย เราจะทําความดีตลอดเวลา แตจะใหอยูยงคงกะพันนั้นไมใช  ใหเขาใจโดยนัย
ที่อธิบายมาใหฟงนี้ 



 ถาเขาใจวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ รูปอาจารยองคนี้เกง ผูใดก็ถือเปนของศักดิ์สิทธิ์ กล็องคิดดูวา 
คนชั่วก็ถือรปูของอาจารยองคนี้ คนดีก็ถือรูปของอาจารยองคนี้ ตางคนตางอางอาจารยองคเดียวกัน 
เขาห้ําหั่นกัน ฆาฟนกัน แทงกันดวยประการตางๆ ที่แทก็อาจารยองคเดียวกัน พอดื่มสุราเมาเขาไป
แลวก็อวดอางวารูปอาจารยของฉันเกง ก็เลยฟนกนัเกิดวินาศฉิบหายไปในที่สุดอาจารยองคนั้นเลย
เปนเหตุใหโลกยุงเปนเหตุใหวุนวาย ไมใชคนสงบ เลยกลับกลายมาสอนใหคนยุง  ใหคนเกิดทิฐิ
มานะฆาฟนกันประหัตประหารกัน อาตมาอธิบายมาเชนนี้หลายครั้งหลายหนนับครั้งนับหนไม
ถวน แตก็นาเห็นใจคนกลัวตาย คนอยากไดโชคลาภ ไดรูปอาจารยแลวก็เขาใจวารูปนั้นอยูยงคง
กะพันดวยประการตางๆ นั่นคนกลัวตาย คือ ยึดถือเอาอันนั้นเปนที่พ่ึง หาสิ่งอื่นเปนที่พ่ึงขอเอาโชค
ลาภจากอันนั้น 
 นี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอยางนี้ ของบริสุทธิ์หมดจดแทๆ เอามาแตงเปนของ
แปลกปลอม สิ่งอื่นเขามาแทรกซึมศาสนาดวยประการอยางนี้ ผูไมเขาใจก็ถือวาอันนั้นเปนศาสนา 
คนตาบอดจูงคนตาบอดเลยไปกันใหญ ศาสนาจึงไมถาวรไมยั่งยืน เด๋ียวนี้ศาสนาแปลกปลอมไป
หมดทุกแหงหนผูที่เช่ือมัน่ในพุทธศาสนาอยางจริงๆ จังๆ นั้นนอยนักหนา 
 คนที่เชื่อถือพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะอยางนี้ 
 ๑. เชื่อถือพระพุทธเจา ไมกลาวโทษ ดูถูก นินทา ประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต บางคน
เชื่อถือพระพุทธเจาแบบกันตาย ถือพระพุทธเจากันตาย เวลาประสบอุปทวเหตุลมตายหายสูญดวย
ประการใดกต็ามก็วาคุณพระไมชวย เอาเขาโนนแนะ 

๒. เชื่อคุณพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พระธรรมไมมีตัวตน พระธรรมแนะนํา
ตักเตือนสั่งสอนเราใหละชั่วทําดี เมื่อเรารูแลวไดยินไดฟงแลว ไมสามารถทําชั่วได เพราะพระธรรม
ตักเตือนสั่งสอนใหเราไมทําความชั่วความผิด เมื่อทําความชั่วจะสะกิดใจปุบขึ้นมา อันนั้นแหละ คือ 
พระธรรมตักเตือนทําความชั่วไมได 
 ๓. เชื่อคุณพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูซึ่งทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รูแจงเห็นจริงแลว
ในคําสั่งสอนของพระองคทานเอาคําสอนที่ทานรูเห็นจริงดวยตนเองมาแนะนําตักเตือนพวกเรา 
 ๔. เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม ไมถือมงคลตื่นขาวไมถือเครื่องรางของขลัง ดังอธิบายมาแลว 
เห็นวาทํากรรมอันใดไวตนยอมไดรับผลของกรรมนั้น เราทาํความดีก็ไดผลดีเราทําความชั่วก็ไดผล
ชั่ว จะใหใครแกใหไมได จะมาแกไขกรรมภายหลงัไมได จะแกไดก็ทั้งสองฝายใหอโหสิแกกันและ
กัน บางคนถือจนกระทั่งเจากรรมนายเวรโนน ทาํบุญใหเจากรรมนายเวรใหละกรรมละเวร อยาให
มันเปนกรรมเปนเวรตอไป อันนั้นก็ไมจริงเจากรรมนายเวรที่ไหนจะมารับรู เราทาํไดดวยความ
อิจฉาริษยาดวยความโทมนัส นอยใจ ทํากรรมตางๆ ทําดวยจิตเจตสิกที่แกกลาแรงที่สุด มาทีหลัง



รูตัวจะไปขออโหสิกรรม มันจะรูเรื่องอะไรกัน อันนั้นพอเปนเครื่องปลอบใจของคนเทานั้น คนจะ
พนจากเวรกรรมกันไดกต็อเมื่อมีชีวิตอยูใหอโหสิกรรมกันไดเทานั้นเอง ตายแลวไมไดหรอกไม
ทราบวาเปรตโลกนั้นอยู ณ ที่ใดอายุยืนนานแสนนาน เราตายแลวเกิดสักรอยชาติพันชาติก็ไมรูไม
เห็นกัน 
 ในขณะมีชีวิตอยูดีๆ ดวยกันนี่แหละควรจะอโหสิกรรมใหกนัเสีย อันนั้นแหละจะพนจาก
กรรมได คนเราเกิดขึ้นมามีผิดพลาดนิดๆ หนอยๆ ก็ใหอภัยกนัเสียดีกวาที่จะไปเสวยกรรมขางหนา
ไมรูแลวรูรอดกันสักที นีแ่หละการเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม 
 ๕. ไมทําบุญนอกพระพุทธศาสนา  เชนศาสนาอื่นเขามาเรี่ยไรบอกบุญกุศล เราก็ใหไปโดย
เปนเพื่อนเปนฝูงโดยที่เราไมไดถือเปนการทําบุญบํารุงศาสนาอยางที่เราทําบุญในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ดวยความนับถือศรัทธาเลื่อมใสเปนสรณะจริงๆ จนตลอดชวิีต 
 ๖. มีศีลหาเปนนิจ  ถาคนนั้นเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแลวไม
กลาทําความชั่ว เมื่อไมทําความชั่วก็ตองมีศีลหาประจําตัวอยูเปนนิจไปในตัว บุคคลเชนนี้เรียกวา 
โสดาบันบุคคล ขึ้นถึงอริยภูมิโนน 
 แตคนในเมืองไทยเราถือศาสนาไมจริง ถือศาสนานิดๆ หนอยๆ พอประสบอุปทวเหตุอะไร
หรือเกิดวิบัติขึ้นมาดวยประการตางๆ ก็ถือวาศาสนาไมชวย เอาอยางศาสนาพระเจา กลาวโทษ
ศาสนาไปโนน ตนเองถือไมจริงไมเชื่อกรรมไมเชื่อผลของกรรมนี่ใครจะไปชวยได เมื่อถึงคราว
แลวพระพุทธเจาก็ชวยพระองคไมไดแลคนอื่นก็ชวยไมได จึงวาเปนไปตามกรรมของตนๆ คิดดูซิ
พระเทวทัตทิ้งกอนหินลงมาจากภูเขา ทับนิ้วพระบาทของพระองคจนพระโลหิตหอข้ึนมา พระเจา
อชาตศัตรูก็ถูกพระราชบุตรแยงชิงราชสมบัติหรือเปนกบฏ พระเจาทีปเสนทิโกศลพระองคทรงเปน
อุปฏฐากของพระพุทธเจาก็ถูกพระราชบุตรขบถ พระพุทธองคก็ชวยไมได 
 นอกจากนั้นอีกในศากยราชตระกูลกรงุกบิลพัสดุ ผูมีศีลหาเปนนิจยอมสละชีวิตออกรบกับ
ทัพพะดวยอาวุธปนผาหนาไมแตไมใสลูกกระสุนยิงฝายตรงขาม ผลที่สุดถูกฝายขาศึกขยี้เอาจน
หมด นั่นยอมสละชีวิตจริงๆ ทีนี้พระโมคคัลลานะถูกโจรทบุจนกระดูกแหลกเปนจุลไปหมดมีแต
หนังหุมอยูเหมือนกระสอบขาวสาร ทานกลาวไววาเบื้องตนพวกโจรยกมาปองรายพระโมคคัลลา
นะอยูถึง ๔ เดือน มาทีไรทานก็เหาะหนีไปทุกที ทานมีฤทธิ์ศักดานุภาพถึงขนาดนั้น หลายครั้ง
หลายหนเขาทานจึงไดรับทราบวากรรมของทาน ทีหลังทานจึงไมหนีปลอยใหโจรทุบจนแหลก
เหลวไปหมด ดวยอํานาจปาฏิหาริยฤทธิ์เดชของทาน ทานอธิษฐานใหกระดูกติดประสานกัน แลวก็
เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจาเขานิพพาน 



 พวกเราสมัยนี้จะไปถืออะไรงมงายกันนักหนา รปูกายอันนี้เกิดมาแลวเรียกวาวิบากขันธคอย
แตวันตายเทานั้น จะตายดวยวิธีใดๆ ก็เทากันนั่นแหละ รูปขององคนี้ดี อาจารยองคนั้นดีนิยมกันไป
ตางๆ นานาตามความเขาใจหลงผิดของตน แทจริงคือ รูปโลหะ โลหะมันก็เปนธาตุอันหนึ่งเทานั้น 
จะแตกทําลายไปอยางมนุษยคนเรานี้ ขอใหถือเอาคุณของทานเปนเครื่องระลึกทานทําดีอยางนี้มีรูป
อยางนี้ เอารูปนั้นเปนเครื่องเตือนใจ แลวจะไดไมกลาทําความชั่ว คุณของทานจะไมมีที่สิ้นสุด 
 นี่พวกเราไมฟงพระพุทธเจาเลย พุทธศาสนาสอนอะไรไมรูเรื่องเลย 

ก็นาเห็นใจ ใครก็ไมอยากตายใครก็อยากรวย แตควรที่จะพิจารณาตามที่พุทธศาสนาสอน
เอาไว ทีหลังเกิดเหตุเหตุตางๆ ขึ้นมาจะไดไมโทษศาสนา จะไดไมเสื่อมสูญจากการนับถือศาสนา
จากการเคารพนับถือครูบาอาจารย ผูที่ประสบเหตุหรือเกิดอุปทวเหตุตางๆ ขึ้นมาแลวกลับเสื่อม
คลายความนับถือในทางพุทธศาสนาในครูบาอาจารยนั้น เพราะไมรูเรื่องไมเขาใจความเปนจริงไม
เห็นวาเปนกรรมของตนจริงๆ 
 พระพุทธเจามิใชสอนพวกเราอยางเดียว พระองคยังทรงเปนอยางเดียวกับพวกเรา สาวกก็
เปนอยางเดียวกับพวกเรา ใครจะไปหามปรามได ตัวเรานี้เกิดขึ้นมาดวยกรรม ยังเหลือเปนตัวเปน
ตนอยูนี้เรียกวาเศษกรรม เศษกรรมนีจ้ะตองติดตามอยูอยางนั้น เมื่อมีเศษมันตองติดตามเปนการใช
กรรมอยูตลอดเวลาอยางไรก็ไมพนจากเงื้มมือของกรรมไปได 
 ที่จะพนจากเงื้อมมือของกรรมก็เพราะจิตใจที่ไมยึดถือตัวตนนั่นตางหาก ครั้นใจมายึดถือ
มันถึงเปนกรรมเปนเวรกันอยู เมื่อใจไมยึดไมถือมันปลอยวางเสียแลว นั่นแหละจะพนจากกรรม 
กรรมตามไมทันหรอกเพราะใจไปยึดจึงคอยกระเทือนถึงใจ ถือวาเรากระทําเขากระทําอะไรตางๆ 
นานาแลวมันไปยึดไว 
 ตัวกรรมอันทําเหตุอยางนี้จริง แตมันเปนเหตุใหเนื่องถึงใจ สะเทอืนถึงใจ เศราเสียใจ อาลัย
อาวรณ ไมพอใจสารพัดทุกอยาง กิเลสเกิดขึ้นที่ใจโนน ตัวกายนั้นไมมีกิเลสเปนเหตุใหเนื่องถึงใจ 
เมื่อใจนั้นไมยึดไมถือปลอยวางละถอนได สวนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะทุบจะตีจน
แหลกเหลวก็ชาง ตัวอยางเชนพระโมคคัลลานะเปนตน ถูกทุบจนกระทั่งกระดูกเปนจุลไปหมดก็ไม
ถึงใจ ใจไมตาย ทานยังอธิฐานใหประสานกันแลวเหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจา อันนี้เปน
ตัวอยาง 
 เพราะฉะนั้น คนที่จะพนจากทุกขได พนจากโลกนี้ไดพนกรรมไดก็เพราะใจอันเดียว จง
ยึดถือใจเปนสําคัญจะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแลวจะมาสรางกิเลสขึ้นก็เพราะใจเปนทุกขกเ็พราะใจ ถา
ใจไมเปนทุกขใจไมยึดถือ ปลอยทิ้งเสียกายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย  ใจก็เปนตามเรื่องของใจหมด
เรื่องหมดราวกันที 



 วันนี้อธิบายมาพอสมควรแกเวลาเพียงเทานี้ เอวํ ฯ 
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 

 ทุกคนเกิดมาก็ตองการพนความทุกขทั้งนั้น คือ ตองการดับกรรมนั่นเอง แตดับไมถูกเปรียบ
เหมือนกับไฟฟานั่นเอง ไฟฟาโรงใหญมันติดเครื่องดังอยูตุบๆ สงกระแสไฟกระจายอยูทั่วไปหมด 
ผูตองการดับไฟไปดับหลอดเล็กหลอดนอย มันก็ดับไดเฉพาะหลอดเทานั้น แตไฟตนตอมันยังเดิน
อยู ถาดับตนตอมันก็ดับวูบหมดดวยกัน ถึงเปดหลอดเล็กมนัก็ไมติดอีกฉันใดกรรมก็ฉันนั้น ตัว
กรรมนั้นเปนตนเหตุ ถาจะดับทุกขก็ตองดับกรรมอันเปนตนเหตุอยางที่อธิบายแลว เมื่อไมกระทํา
กรรม คือใจไมกระทํามันก็หมดเรื่องกันไป มันกด็ับหมดเทานั้นแหละ มีใจอยูตราบใดมันตองทําอยู
ตราบนั้น ถาดับตัวใจไมมีใจแลว กรรมมันก็ดับหมดไมไปตอที่ไหน มันไมเกิดอีกก็ไมมีกรรมอีก 
จึงตองฝกหัดใหเห็นตัวใจที่แท 
 ตัวใจที่แทคืออะไร คือความไมนึกไมคิด มีความรูสึกอยูเฉยๆ แตไมนึกไมคิด ตัวอยางที่เห็น
ไดงายๆ เชนเรากลั้นลมหายใจไมหายใจสักพักหนึ่ง มันมีอะไรที่นั่น ไมใชสมอง ไมใชประสาท 
ไมใชเซลล มันไมมีอะไรเปนความรูสึกเฉยๆ ไมคิด ไมนึก ไมสง ไมสาย อันนั้นแหละตัวใจแทแต
มันเฉยเชนนั้นอยูไมนาน พอระบายลมหายใจออกมันก็ว่ิงไปอีกตามเรื่องตามราวเรามาหัดตรงนั้น 
จับตัวนั้นใหไดเสียกอน เวลามันคิดมันสวสายไปมันก็ออกไปจากใจนี่เองเปนจิตที่คิดปรุงคิดแตง 
ตั้งสติควบคุมจิตนั้นใหอยู เมื่อมันไมอยูก็พยายามคุมจิตใหอยู มันคิดอะไรสงสายไปทําไม มันปรุง
แตงก็ใหรูเรื่องรูเทารูทันมัน มันเกิดขึ้นก็ใหรูเทามัน อยาไปรูตาม ถารูตามมันไมทันจิตหรอก 
ตามหลังมันไมทันเหมือนตามรอยวัวรอยควาย การตามรอยสัตวหรือรอยคนมันไมทันหรอก 
 ถารูเทารูขางหนา ขางหลัง รูรอบตัวหมด จะรูตัวเลยใหรูเทาอยูอยางนั้น แลวจิตก็จะรวมเขา
มาเปนใจอีก คราวนี้จะอยูไดนาน คราวหลังถามันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแตงก็ใหรูเทามันก็ไมเปน
เหตุใหเกิดกิเลสตางๆ อันนั้นมันจึงจะหมดกรรมหมดเวรจึงจะหมดทุกขถึงจะสิ้นทุกข 
 อยากสิ้นทุกขแตทําไมถึงการสิ้นทุกขสักที เราเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาตินับไมถวนลวน
แตมีความทุกข อยากจะพนทุกขแตไมทําใหพนจากทุกขสักที เราทํากรรมชั่วกอปรดวยทุกขมาเปน
อเนกชาตินับภพนับชาติไมถวน สวนกรรมดีเปนไปเพื่อความสุขเราทําไวนอยมากจึงมีทุกขอยางนี้ 



จงพอใจยินดีดวยกรรมดีของตนๆ ที่ตนทําอยูนั้น ก็จะเปนกรรมดีที่มากไปเอง มีทางเดียวเทานี้ที่จะ
แกกรรมเวรใหหมดสิ้นไป 
 อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึน้ เรากลั้นลมหายใจเสียความโกรธนั้นก็หายไป แลวจะเหลือแตใจ
เดิม คือ ความรูสึกเฉยๆ อยาลืมทําบอยๆ ก็เห็นใจเดิม แลวความโกรธก็คอยๆ หายไปเอาละ เรานั่ง
สมาธิแกกรรมกัน 

๖๑. ความโงของคนโง 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๒๓ 

  
 ไดเทศนเรื่องความฉลาดมานานแลว วันนี้ขอไดพากันฟงเทศนเรื่อง ความโง 
  ความโง  นั้นไมมีขอบเขต ไมมีใครใหประกาศนียบัตรชั้นเอก ชั้นโท ชัน้ตรี ไมมีเลย 
ทั้งๆ ที่คนก็มีโงอยูแลวแตไมชอบใหคนอื่นพูดวาตนโง แลวคนที่พูดนั้นถาพูดดวยความเหยียด
หยามดูถูกคนอื่นก็ยิ่งโงกวาเขาเสียอีก 
 เราพากันโงอยูตลอดเวลา ความโงอันนี้แหละทําใหเราเปนคนจน ทําใหเราไมสามารถจะ
ฟนฟูตัวเราใหขึ้นมาได 
  โงมีหลาย โงในการทํามาหาเลี้ยงชีพ โงในความไหว โงในการที่จะนําตนใหรอด
ปลอดภัย ฯลฯ ความโงที่หมักหมมอยูในใจของเรานั้น เราเรียนเทาไรก็เรียนไปเถิดไมจบไมสิ้นสัก
ที 
 คนนิยมเรียนความฉลาดขางนอก เชนเรียนวิชาวิทยาศาสตรแผนใหมอะไรตางๆ เรียนไป
หมดทุกอยาง แตตัวของเราเองในนั้นไมรูเรื่อง มันโงอยูภายใน นั่นคือความผิดความถูกที่เกิดขึ้นใน
ใจของตน คิดวาตนดี คิดวาตนวิเศษ อันนั้นแสนโงทีเดียว 
 ถาเขาใจวาตนดี ตนฉลาด ตนวิเศษ ตนเลอเลิศดวยสติปญญาอุบายตางๆอันนั้นแหละเปน
การโงที่สุด ถาคนใดเขาใจวาตนโงคนนั้นฉลาดขึ้นมา เหมือนดังที่พระพุทธเจาตรัสไววาคนใด
เขาใจวาตนโงคนนั้นฉลาดขึ้นมาบาง 
 วิชาทุกอยางที่เราเรียน เปนการเรียนออกไปภายนอกออกไปจากตัวของเรา ไมใชเรียนเขามา
ในตัวของเรา เรียนสงออกไปปรุงแตงออกไปนอกจากกายนอกจากใจ คําวา กาย มนัจึงเพี้ยนเปน



กรายไปเสีย มันกรายออกไปจากกาย มันขามกายไปนั่นเองจึงไมเห็นตนของตน  เปรียบเหมือนกับ
ตาไมเห็นลูกตาหรือตาไมเห็นก้ําดน (ก้ําดน คือ ทายทอยนั่นเอง) โบราณทานวา ตากับก้ําดนอยู
ดวยกันไมทราบวากี่ปกี่ชาติแตไมเคยเห็นกันเลย ก้ําดนของตนแทๆ ไมเคยเห็นสักที จึงวามันโงฝง
อยูนั่นแหละ ไมเห็นตัวของเราเอง 

การเรียนภายนอกนั้นปรุงแตงออกไปไมมีที่สิ้นสุด แตเขาก็วาจบแลวจะใหปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก อะไรตางๆ ไดปริญญาเขาก็วาจบแลว วิชานั้นมันจบที่ไหน อันของที่ไมรู
ยังมีอีกเยอะแยะมากมายกายกอง ความรูมันเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปเรื่อย มันไมอยูคงที่ จะวา
เรียนจบไดอยางไร 
 หากเราพากันมาเรียนวิชาความโง เรียนสิ่งที่ไมรูในกาย วาจา ใจ ของเราใหมันรูขึ้นมา จึงจะ
หมดความโงไป ถาไมเห็นกายเห็นใจของตนมันก็ยังโงอยูนั่นเอง ถาเขาใจวาเห็นแลว มันเห็นจริง
หรือไม มันเบื่อ มันหนาย มันคลายไหม หรือวามันยังยึดถืออยู ความยึดความถือนั่นนะเรียกวาไม
เห็นจริง 
 ตัวของเราเปนอนัตตา สิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงทั้งหมดก็เปนอนัตตา 
 อนัตตา คือวามันไมอยูในบังคับบัญชาของเรา อนัตตาไมไดหมายวาสิ่งนั้นๆไมมี ของมีอยู
แตมันไมอยูในบังคับบัญชา เชน กายของเรานี้จะไมใหแก มันก็แก ไมใหเจ็บมันก็เจ็บ ไมใหตายมัน
ก็ตาย ไมใหพลัดพรากจากกัน มันก็พลัดพรากจากไป ทําอยางไรมันก็ไมอยูในบังคับบัญชา นี่แหละ
ทานเรียกวา อนัตตา การที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อันนั้นแหละทานเรียกวา อนิจจัง ของไมเที่ยง 
อนิจจังเปนอนัตตา นี่แหละมันจึงไดเปนทุกขหรือ ทุกขัง ความจริง เรื่องกายและใจของเราเปน
อยางนี้ เราเห็นเชนนี้แลวหรือยัง 
 ใครๆ ก็เห็นกายกันทุกคนละ แตมันไมเห็นจริง ไมเห็นเปนอนัตตา ไมเห็นเปนทุกขัง ไม
เห็นตามสภาพเปนจริงทุกอยาง จึงปลอยวางไมได จึงไดทุกข ที่เราเดือดรอนกันอยูทุกวี่ทุกวันนี้ก็
เพราะเหตุเห็นไมจริงนั่นแหละ 
 พระพุทธเจาทรงเห็นกายและใจตามสภาพที่เปนจริง อริยสงฆสาวกทานก็เห็นตามเปนจริง 
เรียกวา อริยสัจจ นั่นคือ รูปเปนอนัตตา รูปเปนอนิจจัง รูปจึงเปนทุกข เมื่อยังไมเห็นจริงดวยใจ เห็น
แตตามสัญญาก็เห็นเปนเพียง สัจจะ เฉยๆ ถาเห็นจริงเห็นชัดลงไปดวยใจแลวเรียกวา เห็นอริยสัจจ 
อันนั้นเปนการเห็นของจริงของแทของอริยเจา ดังนั้นพวกเราอยาไปหาธรรมะที่อ่ืนไกลเลย หาเอา
ในตัวของเรานี่ ผสมกันขึ้นในที่นี้ ใหปรากฏเห็นขึ้นมาในที่นี้แหละ ใจคนเห็นกาย จึงอุปมา
เหมือนกับเรียนสระกับพยัญชนะผสมกัน ผสมกันไดแลวก็เขียนขอความไปไดหมดทุกอยาง จะขีด
เขียนเรื่องอะไรๆ เขียนไดหมด มันออกจากสระกับพยัญชนะเทานั้น 



 ธรรมทั้งหลายก็ออกมาจากกายกับใจไมนอกเหนอืจากกายกับใจ ใจมาพิจารณาตามจริง ถา
หากไมมีกาย ก็ไมมีเรื่องทุกข ไมมีอนัตตา ไมมีอนิจจัง ไมมีทกุขัง เพราะมีกายจึงมีอนิจจัง มีทุกขัง 
มีอนัตตา จึงมีวิปสสนา มีมรรคผล นพิพาน มีญาณสมาธิ มีธรรมทั้งหลาย 
 พระพุทธเจาตรัสรูสัมมาสัมโพญิญาณก็ตรัสรูที่กายกับใจนี่แหละ พระองคไมไดไปตรัสรู
อยางอื่นที่ไหนหรอก พระสงฆสาวกทั้งหลายสําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็สําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็
สําเร็จที่กายกับที่ใจนี่แหละ พวกเทพทั้งหลายสําเร็จมีแตใจเปนพวกอามิสกายไมมีรูปปรากฏ พวก
พรหมก็ไมปรากฏรูป พระพุทธเจาไมไดไปตรัสรูไมไดทรงสอนที่โนนหรอก ทรงเทศนาสอน
มนุษยพวกเราที่มีกายหยาบๆ เห็นกันอยูดวยตานี่เอง 
 การเห็นดวยตาเรียกวา ทรรศนะ มันยังเห็นไมจริงไมแทตองเขาไปเห็นจึงจะเปนการเห็น
อยางแทจริง  การเห็นดวยใจจึงเรียกวา ญาณทัสนะ คําวา  เห็นดวยใจ คือ มันชัดดวยใจนั่นเอง ถาไม
ชัดก็ไมเรียกวาเห็นดวยใจ เมื่อเห็นชัดดวยใจนั่นเอง ถาไมชัดก็ไมเรียกวาเห็นดวยใจ เมื่อเห็นชัดแลว
กายมันเปนอนัตตา เปนอนิจจัง เปนทุกขัง ดังที่อธิบายในเบื้องตน มันก็ปลอยวางได 
 นั่นคือปลอยวางไวตามสภาพเดิมของมัน เห็นมันเปนอนัตตาแลวไมยึดถืออีก ปลอยไปตาม 
สภาพอนัตตา มันเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยไป เห็นมันเปนอนิจจัง ก็ยึดไวปลอยไปตามเรื่องของมันตาม 
สภาพอนิจจัง มันเปนทุกขัง มันเกิดเปนทุกขเพราะเหตุที่มันแปรปรวนบังคับไมได ก็ปลอยไปตาม 
เรื่องของทุกข จึงวามันเปนจริงอยางไรใหเห็นตามเปนจริงอยางนั้น พระพุทธองคตรัสไววา 
 ยถาภูตํ  สมมปปญญาย  ทฏฐพพํ ควรใหเห็นของสิ่งนั้นๆตามเปนจริง 
 นี่จึงจะไดชื่อวาเรียนความโง ไมใชเรียนความฉลาด มันโงตรงนี้ โงที่ไมเห็นกายของเรา ไม
เห็นใจของเราเอง 
 แตไหนแตไรมาแลว ทุกๆ คนที่เกิดขึ้นมาไดชื่อวาโงดวยกันทั้งนั้น ครูบาอาจารยทานสั่ง
สอนแนะนําตักเตือนอะไรตางๆ เพื่อใหรูความโงนั่นแหละ ไมใชเรียนความฉลาดหรอกใหรูความ
โงทั้งนั้นแหละ อันของที่ไมรูจึงคอยเรียน ความไมรูความไมเขาใจนั่นแหละมันโง ผูที่เขาใจเรื่อง
เหลานี้ทั้งปวงเขาไมถือวาตนฉลาด ความโงของคนเรามันยังลึกซึ้งละเอียดมากเหลือมาก ยิ่งเรียน
เทาไรยิ่งเห็นความโงของตนมากขึ้นเทานั้น พระพุทธเจาทรงสอนใหเราเรียนความฉลาด 
 เมื่อรูจักโงเห็นโงแลว ความรูนั้นแลเปนความฉลาด การไมเห็นความโงของตนแตสําคัญวา
ตนฉลาด นั่นยิ่งโงเขาทุกทีเหตุนั้นการปฏิบัติของพวกเรา จงปฏิบัติตรงที่กายกับใจ นี่แหละ อยา
สงออกไปภายนอก ใครเรียนอะไรที่ไหนก็เรียนไปเถิดถาเพงเขามาภายในตัวนั้นเรียกวาเรียนความ
โงของตน อยาสงออกไปภายนอกก็แลวกัน 



 การเรียนกัมมัฏฐานแบบตางๆหลายเรื่องหลายอยาง หลายครูหลายอาจารย เชน ยุบหนอ
พองหนอ สัมมาอรหัง อานาปานสติ พุทโธ ทั้งหมดนี้ก็เรียนโงดวยกันทั้งนั้น คือ เรียนใหเห็นตัวโง 
ตั้งใจใหมีสติควบคุมจิตที่มันนึกคิดที่มันปรุงแตงใหรูเรื่องของจิต ใหเห็นจิตรูจักจิตเสียกอน ถาไม
เห็นจิตมันก็รักษาจิตไวไมได คุมจิตไมได ชําระจิตไมได เพราะไมทราบวาจิตมันคิดมันนึกปรุงแตง
อะไรบาง มันสงสายไปไหนก็ไมทราบ 
 ใครๆ ก็พูดถึงจิตถึงใจ จิตเปนทุกข จิตเดือดรอน จิตยุงวุนวาย จิตกระวนกระวาย จิต
กระสับกระสาย มันเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละ แตยังไมเคยเห็นจิตสักที จิตแทเปนอยางไรก็ไมทราบ 
เมื่อไมเห็นจิตไมเห็นใจ มันก็ไมมโีอกาสที่จะชําระไดตองเห็นตัวมันเสียกอน รูจักตัวที่เราพูดถึง
เสียกอน พอเราเดือดรอนเรายุงเหยิงหรือสงสายเราก็แกตรงนั้นเอง 
 อาการของใจ เรียกวา จิต คือ ผูคิด ผูนึก ผูปรุงแตงผูสงสายไปมาหนาหลังสารพัดทุกอยาง
รอบดานรอบขาง ผูนั้นเหละเรียกวา จิต เราเอาสติไปคุมไวใหรูจริงนั้นอยูเสมอๆตลอดเวลาเห็นจิต
ของตนอยูเสมอวาจิตเปนอยางไร มันคิดดีคิดชั่ว คิดหยาบคิดละเอียด คิดปรุงแตงอะไร กใ็หรูเห็น
ทุกขณะควบคุมมันอยูอยางนั้นเปนนิจ เมื่อเห็นจิตแลว ควบคุมจิตอยูแลวเวลาจะคิดก็ใหมันคิดได 
จะนึกก็ใหมันนึกได มีสติกํากับอยูวาคิดวานึก เวลาไมใหคิดไมใหนึกก็อยูได ไมใหปรุงแตงก็อยูได 
อยางนี้จึงจะเรียกวา บังคับจิตอยู อยาใหจิตบังคับเรา 
 โดยทั่วไปจิตบังคับใหเรากระทําทุกสิ่งทุกอยาง เราอยูในอํานาจของจิต มันเปนไปตามวิสัย
อํานาจของจิต คนปุถุชนมันตองเปนอยางนั้น เมื่อเรากําหนดสติควบคุมจิตไดแลว เราจึงไมอยูใน
อํานาจของจิต แตจิตอยูในอํานาจของเรา มันชักชวนไปทางดีทางชั่วอีกก็ไมใหไป นิ่งอยูได เชน มัน
ชักชวนไปในทางชั่วใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง ใหคิดประหัตประหารฆาตีเขาก็บอกมันวาไมดีอยา
ทํา คิดทางดีใหสรางบุญสรางกุศลก็ไมใหไปอยูคงที่ เมื่อหยุดสายอยูคงที่มันก็เขาถึง ใจ คือ ความ
เปนกลาง 
 ถาพิจารณาดูแลวจะเห็นวาจิตกับใจมันตางกัน คนละอันกัน แตแทที่จริงทานพูดอันเดียวกัน
นั่นแหละ จิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้น แตทําไมจึงเรียกวาจิต ทําไมจึงเรียกวาใจ ก็ลองคิด
ดูซิมันตองมีแปลกกันอยู ใจมันตองอยูเฉยๆ คืออยูกลางสิ่งใดเปนกลางๆ จะเรียกสิ่งนั้นวาใจ เชนใจ
มือ ใจเทา กช็ี้ลงตรงกลางมือกลางเทา ใจคนก็ชี้ลงทามกลางใจหนาอก ไมทราบวาอยูที่ไหนหรอก 
แตชี้ลงทามกลางอกเรียกวา ใจ ที่เรียกวาใจ คือมันอยูทามกลางสิ่งตางๆ ไมคิดดี ไมคิดชั่ว ไมคิด
หยาบ ไมคิดละเอียด ไมปรุง ไมแตงอะไรทั้งหมด แตมีความรูสึกอยูเฉยๆ ตรงนั้นแหละเปน ใจ 



 เมื่อเราตั้งสติกําหนดจิตที่มันกระสับกระสายดิ้นรน เดือดรอนวุนวาย คอยควบคุมระวังตัว
นั้นไวจนหยุดดิ้นรน หยดุแสสาย มีความรู สึกเฉยๆ รูสึกเฉพาะตัวของมันเองไมคิดไมนึกอะไร อัน
นั้นแลเปน ใจ ตัวเดิมแท 
 ใจนี้มันจะดอียางไร ลองคิดดูซิ ถาเมื่อคุมจิตได เขาถึงใจไดก็ไมมีอะไร มีความรูสึกเฉยๆ
เฉพาะตัว ความวุนวายเดือดรอนตางๆ มันก็หายไปหมด มีแตความสุขอันเกิดจากความสงบนั้น เอา
ความสุขแคนั้นเสียกอน สุขอันนั้นถาอยูไดนานเทาไรยิ่งดี แตคนเราไมชอบ ชอบใหจิตมนับังคับให
เราเดือดรอนวุนวาย เดี๋ยวก็รองไหรองหม เดี๋ยวก็หัวเราะเฮฮาเพลิดเพลินเดี๋ยวก็เอะอะโวยวาย
สารพัดทุกอยาง เรารองไหก็เพาะมันบังคับใหเรารองทั้งที่เราไมอยากรองไห การรองไหนาเกลียด
จะตายนาอับอายขายขี้หนาคนอื่น แตมันก็บังคับเอาจนรองไหใหได การหัวเราะก็เหมือนกันหัวเราะ
เพลิดเพลินสนุกสนานดี มันชอบใจ มันนาที่จะหัวเราะเพลินเพลิดอยูเสมอตลอดไป แตก็ไมเปน
เชนนั้น จิตมันทําใหรองไหก็ได หัวเราะก็ได นั่นเพาะเราบังคับมันไมได ถาเราบังคับมันไดแลวมัน
ก็หยุด เอาสติเขาไปตั้งเมื่อไรหยุดเมื่อนั้น สตินี้ดีมากเปนเครื่องควบคุมจิตไดทุกอยาง  
 ไดพูดถึงเรื่องความโงแลว เรามาเรียนความโงกันเถิดเรียนอยางวิธีที่อธิบายมานี่แหละ มัน
จึงจะคอยหายโง ความโงไมมีที่สิ้นสุดหรอก ยิ่งเรยีนก็ยิ่งเห็นความโงของตน มันลึกจมอยูในกนบึ้ง
โนน ทานวา อนุสัย ตราบใดที่ยังไมถึง มรรคผล นิพพาน ตราบนั้นยังมีความโงอยูตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นจงพากันเรียนความโงกันเสียวันนี้ 
 อธิบายมาก็สมควรแกเวลา เอวํ ฯ 
  

นั่งกัมมัฏฐานหาความโง 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

  
เคยไดยินบางคนพูดเปนเชิงเหยียดหยามดูถูกกัมมฏัฐานวา “นั่งหลับตาภาวนาโงอยาง

กัมมัฏฐาน” พวกเราจงพากันทํากัมมัฏฐานใหโงอยางเขาวาดูซิมันจะโงจริงหรือเปลา 
 ขั้นที่หนึ่ง นัง่หลับตาแลวพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เอา ๕ อยางนี้เสียกอน ใหเปนอสุ
ภะของไมงาม เมื่อจะพิจารณาใหเลือกเอาอันเดียว ไมตองเอามากอยาง เชน เลือกผมกพิ็จารณาแต
ผมอยางเดียว พิจารณาจนใหเห็นชัดวา ผมเปนของปฏิกูลจริงๆ เบื่อหนาย คลายเสียจากความรักใคร
วาผมเปนของสวยงามจนเปนเหตุใหเกิดความใคร นี่หายจากความโงขั้นหนึ่งละ 



 ขั้นที่สอง เห็นเปนอสุภะทุกอัวยะทั่วหมดทั้งตัวดวยใจไมไดลังเลแตอยางใด จะเห็นเปอย
เนาเฟะไปหมดไมมีชิ้นดีแมแตนิดเดียว คราวนี้ไมใชเพียง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง แตทั้งหมดดวยกัน
จะเปนอสุภะทั้งนั้น แลวอยากจะทอดทิ้งถายเดียวถาสติคุมจิตไวไมไดก็จะเสียคน ที่เรียกวา วิปลาส 
(คําวาวิปลาส นักปฏิบตัิทั้งหลายกลัวนักกลัวหนา แตหลงในกามไมยักกลัวเพราะคนสวนมากรูจัก
กันดี) 
 ขั้นที่สาม เมือ่สติคุมจิตใหอยูในที่เดียวแลว ก็จะพิจารณาทวนทบไปๆ มาๆ วา ที่เราพิจารณา
เห็นเปนอสุภะนั้นแทจริงแลวกายนี้มันก็ยังปกติตามเดิมนั้นเอง ที่เราเห็นเปนอสุภะนั้น เพราะจิตเรา
เปนสมาธิตางหาก เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว มันก็เปนอยูอยางเดิม 
 ใชอันนี้หรือเปลาที่เรียกวา นั่งหลับตาภาวนาโงอยางกัมมัฏฐานนั้น แทจริงกัมมัฏฐานคือ ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง มีอยูดวยกันทุกๆคนมิใชหรือ ผูมาเพงพิจารณาใหเห็นอสุภะตามเปนจริง ทําไมจึง
เรียกวาโง ผูไมไดเพงพิจารณาใหเห็นอสุภะตามเปนจริงนั้นหรือเปนผูฉลาด แปลกจริงหนอ 
ความเห็นของคนเรานี้ ผูเห็นตามสภาพความเปนจริงแทนที่จะเรียกวาผูฉลาดกลับเห็นวาโงไปได 
ผิดวิสัยของคนทั่วไปเสียแลว ยิ่งกวานั้นพระบางองค(ขอโทษ) เปนถึงอุปชฌายอาจารยสอน
กัมมัฏฐาน ๕ แกลูกศิษย ลูกศิษยไดแลวไปถามเขา เลยหาวาโงเขาไปโนนอีกผูเห็นเชนนี้มิเปนการ
เหยียดหยามดูถูกเราพรอมทั้งตนตระกูลของเราที่เปนพระสงฆ  (คือพระพุทธเจา)เสียหรือ เมื่อ
เหยียดหยามดูถูกเชนนั้นไดแลว ความเปนพระจะมีอะไรเหลืออยูอีกเลา เราผูเปนสงฆฆราวาสญาติ
โยมเขาเคารพนับถือ ควรที่จะระวังสังวรถึงแมจะพูดเลนก็ไมเปนการสมควรโดยแท 
 ความโงมันซอนเรนอยูตาม ผม ขน เล็บ ฟน หนัง นี้แหละ ฉะนั้นจงคนใหเห็นตัวมัน ถา
คนหาตัวความโงเห็นแลวจะอุทานวา ออ! มันเปนอยางนี้เอง ทานจึงสอนใหพิจารณา เราทอดทิ้งมา
เปนเวลานาน มีแตเห็นวา ผมมันสวยงาม มันหงอกก็หายามายอมไวใหคนหลงวาดําอยู ขนก็
เชนเดียวกัน มันรกรุงรังก็โกนใหคนอื่นเห็นวาเกลี้ยงเกลาไมมีขน เล็บมันไมแดงก็เอาสีมาทาไวให
คนเขาใจวาเล็บแดง ฟนก็เอาทองมาหุมไวใหเหลืองอรามไปหมด หนังมันยนหดหูก็ลอกใหมันเปน
หนังใหมลอกแลวไมกี่วันมันก็ยนยูหดหูอีก จะหลอกคนภายนอกไปอยางไรก็หรอกไปเถิด แตใน
ใจของตนยอมรูดีวาหลอกลวงคนอื่น เหมือนกับนายพรานดักนกมุงแตจะเอาเขาฝายเดียว ผีไมตาย
หลอกเขาไมมีใครกลัวหรอก นอกจากเขาจะไมกลัวแลว ทานผูมีปญญายังจะตองยิ้มขบขันเสียอีก 

๖๒. สุจริตธรรม 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 



วันนี้จะเทศนธรรมะใหฟง คําวา ธรรมะ มีความหมายกวางขวางมาก บางคนอาจจะไมเขาใจ
วา ธรรมะคืออะไร ทําไมจึงเรียกธรรมะ บางทีไปเขาใจวาศีลธรรมนั่นแหละเปนธรรมะก็มี 

ศีล เปนสวนหนึ่งของธรรมะ ศีล หมายถึงการงดเวนจากความชั่ว เปนขอๆ มีกฎขอบังคับ 
ถาหากไมทําตามก็จะเปนบาปนั่นเรียกวา ศีล 
 สวน ธรรมะ ไมใชอยางนั้น ไมไดบงัคับจํากัดใหตองทําอยางนั้นๆ ใครๆ จะทําก็ไดไมทําก็
ได แตวาการประพฤติธรรมยอมเปนของดี การไมทํานั่นนะเปนของเหลวไหล ธรรมเปนของกลางๆ 
ถางดเวนเปนขอๆ ก็เปนศีลข้ึนมา ถาไมงดเวนก็ไมเปนศีล คนจะดีไดตองมีศีล เรียกวาประพฤติ
ธรรมใหเปนสุจริต 
 ธมมญจเร สุจริตต ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต  

 ธมม จารึ สุขํ เสติ  เพราะวาการประพฤติธรรมยอมอย ู 

  อสสมึ โลเก ปรนิจจ  เปนสุขทั้งในโลกนี้แลโลกหนา 
 นี่ก็หมายความถึงเรื่องกรรมนั่นเอง คนเราเกิดมาแลวจะอยูเฉยๆ มันก็อยูไมไดสักคนเดียว 
ถึงกายจะอยูเฉยๆ แตใจมันคิดนึกสายปรุงแตงอะไรตางๆ หลายเรื่องหลายอยางที่เปนไปในทางดี
และทางชั่ว อันนั้นเรียกวา มโนกรรม 
 หากเราสํารวมจิตไมใหสงสายคิดไปในทางชั่วทางทุจริตทางบาปอกุศล นั่นแหละเรียกวา 
ประพฤติสุจริตธรรม 
 เมื่อประพฤติสุจริตแลวจะนําความสุขมาให ลองสังเกตดูวาถาเราสํารวมอยูมันจะไมสงสาย
ไปปรุงแตงคิดนึกในทางชั่ว มันมีแตความเยือกเย็น จึงวาประพฤติสุจริตธรรมนั้นดกีวา ถาไม
สํารวมจิต คือ ไมมีสติควบคุมปลอยไปตามยถากรรมของมันคิดปรุงแตง คิดพยาบาทอาฆาตจอง
ลางจองผลาญ คิดลักคิดฉอขโมย เปนไปในทางทุจริต เพราะนิสัยคนเราที่เปนสุจริตมีนอยเหลือเกิน 
โดยสวนมากมันเปนไปในทางทุจริตทั้งนั้น 
 การที่เรามาบวชเรียนหรอืมาศึกษาพุทธศาสนา หมายถึงการมาหัดอบรมนิสยัใหมัน
ประพฤติสุจริต เพื่อละความทุจริตใหลดนอยถอยลง คอยๆ หมดไป 
 ถึงแมจะประพฤติสุจริตดีแลว จนเราเขาใจวาอบรมนิสัยไดแนนอนแลว อยูมั่นคงแลว ตั้ง
เดือนสองเดือนตั้งปสองปก็ตามเถิด เวลาถูกเรื่องอะไรกระทบเขาวูบเดียวเทานั้น อันที่เปนสุจริตนั้น
หายหมด นี่มันยากอยางนี้แหละ การฝกปฏิบัติธรรมสุจริตมันยากอยางนี้ 



 แตวาธรรมทีบุ่คคลปฏิบัติดีแลว ยอมนํามาซึ่งความสุขอยางยิ่ง มีคาหาประมาณมิได จะ
นําเอาเงินทองของอะไรมาแลกเปลี่ยนไมไดทั้งนั้น ความสุจรติอันนั้นมีคายิ่งกวาแกวแหวนเงินทอง 
ยิ่งกวาสมบตัิใดๆ ทั้งปวง 
 เมื่อประพฤติสุจริตไดมั่นคงถาวรอยางนั้นแลวจะอยูในโลกนี้ก็สบาย ไปไหนก็เยือกเย็นไมมี
เวรมีภัยไมวาจะอยูปาหรืออยูบาน อยูที่ใดก็ดวยความรมเย็นเปนสุขตลอดเวลา เมื่อตายไปแลว
สุจริตธรรมอันนั้นก็ติดตามไปดวย คือใจมันสงบเปนสุขจะไปในชาติใดก็ตาม มันก็สงบสุขอยางนั้น 
เพราะใจตั้งมั่นคงที่แลว สุจริตธรรมมีคุณคามหาศาล และนํามาซึ่งความสุขอยางนี้ จึงควรปฏิบัติ
สุจริตธรรม 
 ความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติสุจริตธรรมเปนของหาไดยาก ความสุขทางโลกมันหาไดงาย 
เชน สุขจากการมีเงินมีทอง ขาวของสมบัติพัสถาน สุขจากเกียรติยศชือ่เสียง สุขเพราะคํายกยอ
สรรเสริญอะไรตางๆ ของพรรคนี้หาไดงาย เราแกลงทําดีใหเขายกยอก็ไดแตไมใชของดีของจริง 
ไมใชของถาวรมั่นคง มันสุขประเดี๋ยวประดาวเทานั้น เมื่อไดลาภแลวก็เสื่อมลาภ ไดยศก็เสื่อมยศ 
ไดสรรเสริญยกยอเดี๋ยวก็มีคนนินทา มันเปนของปฏิปกษ ตรงกันขามเชนนั้น จึงวาเปนของไมถาวร 
แตคนเราโดยสวนมากชอบเอาแตของเปลือกนอกตื้นๆ เหลานั้นแหละมาเปนเครื่องอยู อันของที่จะ
พิจารณาใหลึกซึ้งเขาไปไมชอบไมเอาผูสังวรระวังรักษาใจของตนใหมั่นคงแข็งแกรงในสุจริตนั้น
หายาก 
  
 เราจะทําอยางไรจึงจะตั้งอยูในสุจริตธรรมมั่นคงถาวร 
  
 ใหยกเอาของใกลๆ คือ ตัวของเรานี่แหละขึ้นมาพิจารณาใหเห็นวาตัวของเรานี้ไมใชตัวคน 
มันเปนเพียงกอนธาตุอันหนึ่งเสียกอน อันกอนธาตุนั้นคือ ธาตุดิน แลวมันจะมีความรูสึกอะไร กอน
ดินหรือแผนหินนั้นใครจะทุบตี ใครจะนินทาวาราย ใครจะสรรเสริญยกยองชมเชยดวยประการ
ตางๆ มันไมรูสึกอะไรหรอก มันกเ็ปนกอนธาตุของมันอยูอยางนั้น พิจารณาใหเห็นเปนเพียงธาตุ
เทานั้นแหละ ใหจิตตั้งมั่นลงตรงนั้นเลย กายนี้เปนธาตุ ใจก็เปนธาตุเหมือนกัน ไมตองไปหาอื่นไกล
หรอก เพียงแตพิจารณาตัวตนลงเปนธาตุดินเทานั้นก็พอ  จิตก็ใหเปนธาตุอยูคงที่ เอาตรงนั้นแหละ
ใหได ทีนี้เรื่องยกยองสรรเสริญ เรื่องนินทากาเล เรื่องลาภยศ สุขทุกขดวยประการตางๆ เปนของ
ตื้นๆ เปลือกๆ นิดเดียว มันไมกระเทือนถึงใจ มันไมเขาถึงใจ เพราะใจเปนธาตุมั่นคงถาวร มีความ
เชื่อมั่นอยูในใจของตนแลว ทานเปรียบใจที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินทั้งแทง ลมพัดมาจากจตุรทิศ



ทั้ง ๔ ไมมีหว่ันไหว หรือเหมือนกับเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) ที่ฝงลึกลงไปในดิน ๘ ศอก พนตาก
พ้ืนดินขึ้นมา ๘ ศอก ลมพัดผานยอมไมหว่ันไหว 
 นี่แหละการปฏิบัติธรรมตองเปนไปอยางนั้นจึงจะเรียกวาสุจริตธรรม อยาไปปฏิบัติอันไม
ชอบธรรม อยาประพฤติทุจริตธรรมไมดีเปนทุกข  การประพฤติสุจริตรรมยอมนํามาซึ่งความสุข
ตลอดไปทั้งในโลกนี้และโลกหนา เราทําเสียในเวลาที่มีชีวิตอยูนี่ เมื่อเราตายไปแลวมันก็เปนกอนดิน
อันหนึ่งไมรูสึกอะไรเลย จะฝกหัดอบรมบมนิสัยใหละทจุริตประพฤติสุจริตธรรมอยางนี้ไมได
หรอกและไมมีทางแกไขไดดวย 
 พระพุทธเจาไมทรงเทศนาโปรดคนที่ตายไปแลว ครูบาอาจารยก็ไมตามไปเทศนไปโปรด 
ทานเทศนโปรดในเมื่อมีชีวิตอยูนี่เทานั้น 
 วันนี้เทศนามาสมควรแกเวลาแลว เอว ฯ. 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมอบุายภาวนานํากอน 

  
 ขอใหพากันทําความสงบ อบรมใจใหนิ่งแนว ถาทําการอบรมสักแตวาอบรมแลว ใจไมถึง
สมาธิสักทีอยางนั้นใชไมได อบรมใหจิตนิ่งแนวลงไปเปนอารมณเดียวที่มันสงสายไปหลายเรื่อง
หลายอยางนั้นปลอยวางเสีย เอาพุทโธ อันเดียวหรือเอาอานาปานาสติกําหนดลมหายใจเขาหายใจ
ออกอันเดียวนั่นแหละเรียกวา สมาธิ สวนที่มันคิดสงสายไปมานั้นเปนโทษของสมาธิ เมื่อมารูเรื่อง
ของจิต และเห็นโทษของการสงสายดวยตนเอง จึงจะวางนั่นคือ ปญญา 
 เบื้องตนมาหัดอบรมเอาปญญาตรงนี้ใหมันไดเสียกอนยังไมตองไปเอามาก หากเห็นโทษ
เห็นภัยเห็นความยุงยาก เห็นความลําบากตรากตรําที่วุนวี่วุนวายทั้งหลายแลวจึงละวางโทษอันนั้น 
เมื่อละไดแลวก็ไดชื่อวาพนจากโทษ การเห็นโทษแลวละไดจึงจะเรียกวาปญญา หากเห็นโทษ
แลวแตยังไมละไมเรียกวา  ปญญา 
 เมื่อจิตละอารมณตางๆ แลว จิตจะรวมเขาไปเปนสมาธิอันนั้นเรียกวา เอกัคตาจิต หรือ สมาธิ 
ไมใชรวมเปนใจ ตอเมื่อเกิดปญญาแลว คือ ละวางโทษเหลานั้นแลวจึงเขาไปสงบนิ่งรูรอบอยูเฉพาะ
ผูเดียว อันนั้นเรียกวาเขาถึงใจแลว 
 ใจตรงนั้นไมตองรักษา มันหากรักษาของมันเอง มีความพอดีพองามเฉพาะของมัน แตงไม
ถูกแตงไมไดหรอก แตทาํไปทําไปมันถูกเองเปนเอง และจะอยูในสภาวะเชนนั้นไดนาน เวลามัน



ถอนออกมามันก็ถอนของมันเอง หากมาคิดมานึกสงสายไปอีกคราวนี้จะรูเทารูตัวอยูหมดทุกอยาง 
การอบรมเชนนี้จึงเรียกวา อบรมทําสมาธิใหเขาถึงตัวจริงของมนั คือ เขาถึงใจอันสงบทีแ่ทจริงและ
มีรสชาติอยางยิ่ง 
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