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 วันนี้จะเทศนเรื่อง คนสองจําพวก ใหฟงคือ คนพาล พวกหนึ่ง และ บัณฑิต อีกพวกหนึ่ง 
 คนพาล นั้นจะทําก็ดี จะพูดจะคิดอะไรก็ดี ลวนเปนไปในทางชั่ว ทางบาปอกุศลกรรม แตตัว
เขาเองหารูไมวาเปนบาปอกุศล เขาไมมองเห็นความดี ไมรูจักความดีเลย ผูเชนนี้เรียกวาคนพาลโดย
แท 
 บัณฑิต นั้นตรงขาม จะนึกคิด จะพูด จะทําอะไรก็ลวนแตเปนไปเพื่อความดี เปนบุญ เปน
กุศล มีสติรูตวัอยูเสมอวาเราทําอะไรลงไป เปนบาปหรือบุญ ถาบาปแลวก็รีบแกตัว 
 โบราณทานสอนไววา อยาคบคนพาลใหคบบัณฑิต การคบคนพาลเปนการทําใหตนชั่วเลว
ทรามไปตามพาล ถาคบบัณฑิตแลวตนก็คอยเปนคนดีขึ้นเรื่อยไป มนุษยเราเกิดมาตองพบทั้งคน
พาลและบัณฑิต เพราะวาคนทั้งสองจําพวกนี้มีประจําอยูในโลกนี้แตไหนแตไรมา เราจะไปหลบ
หลีกไดอยางไร เวนแตเราจะคบหรือไมคบเทานั้น และจําเปนตองมีคนทั้งสองประเภทนี้อยูดวยกัน 
เพื่อไวเปนเครื่องวัดเทียบเคียงซึ่งกันและกัน ถาหากจะมีแตบัณฑิตอยางเดียว ก็ไมทราบวาจะเอา
อะไรมาวัดวาเปนบัณฑิต เปนบัณฑิตตรงไหน เราก็เอาธรรมของคนพาลเหลานั้นแหละมาเปน
เครื่องวัด หรือถามีแตคนพาลประเภทเดียวก็ไมมีอะไรมาเปนเครื่องเทียบอีกเหมือนกัน เลยไมรูจัก
บัณฑิต ไมรูจักพาล 
 พาลก็ดี บัณฑิตก็ดี ตัวแทจริงของมันมีรูปพรรณสัณฐานอยางไรก็ไมทราบ ทานพูดไวแต
เพียงเบื้องตนของการเปนเทานั้น 
 ทําอยางไรจึงจะเห็นตัวบัณฑิตและตัวพาลที่แทจริง 
 ถาหากตองการจะเห็นตัวบัณฑิตและตัวพาลแลว ใหเอากระจกสองดูหนาเราก็จะพบได มัน
มีอยูครบในตัวเรานี่เอง 
 ตัวพาล มันคอยชวนใหคิด ใหไตรตรอง ใหปรับปรุงแสสายในเรื่องอันธพาลไร
สาระประโยชน ไมคิดหนาคิดหลัง มันมุงไปหนาอยางเดียว เมื่อพาลเกิดขึ้นแลวเรายังสนับสนุนมัน
ซ้ําอีก ตนตอของพาลมีหลายอยาง เมื่อเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง แลวยิ่งกอเรื่องเติบโต
ขึ้น 



 ความโลภ คือความอยากไดไมรูจักพอ ไดสิ่งนี้แลวยังอยากไดสิ่งนั้น ไดสิ่งนั้นแลวยังอยาก
ไดสิ่งโนนตอไปอีก คิดโลภจะเอาแตถายเดียว ไมคํานึงถึงความเดือดรอนของคนอื่น ความไมรูจัก
พอนั่นแหละสนับสนุนตัวพาลที่มีอยูในตัวของเราแลวใหเติบโตขึ้น 
 ความโกรธ เบื้องตนมีความไมพอใจเกิดขึ้นในใจกอนเชนไดเห็นบุคคลหรือสิ่งที่ไมพอใจ 
ความไมพอใจนั่นแหละสนับสนุนใหเกิดความโกรธขึ้นทันทีโดยไมมีเหตุผล ความโกรธก็เหมือน
ไฟมันเผาทุกสิ่งทุกอยาง เผาตัวเองแลวก็ลุกลามไปเผาคนอื่นสิ่งอื่นใหยอยยับไป 
 ความหลง มันครอบหมด ไมรูจักดี ไมรูจักชั่ว ไมรูจักผิด ไมรูจักถูก จึงไดเกิดความโลภ
ความโกรธขึ้นมา มันปกปดไวไมใหรูเรื่องที่เปนจริงเรียกวา โมหะ อวิชชา เมื่อความโลภ ความ
โกรธ เกิดขึ้นในตัวของเราแลว เรากลับพอใจสนับสนุนใหมันงอกงามยิ่งขึ้น กวาจะรูสึกตัวมัน
ลุกลามไปมากมายมโหฬารเสียแลว 
 ดังนั้น ความโลภ ความโกรธ และความหลงจึงเปนตนตอของพาล 
 ตัวบัณฑิต ที่นี้มาดูบัณฑิตในตัวของเราบาง หากเราตั้งใจ ของเราเอาไวมั่นคงใหสงบอยู
อยางเปนกลางๆ แลว ก็จะเห็นจะรูจักผิดถูก รูจักดีชั่ว หยาบละเอียด ถึงแมจะมีผัสสะอะไรมา
กระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจในขณะนั้น มันก็รูเทารูเรื่องของอายตนะผัสสะนั้นๆ ตาม
ความเปนจริง ใจนิ่งสงบอยูเฉพาะตัวของมัน ไมไดสงสายไปตามการกระทบนั้นๆ นั่นคือตัว 
บัณฑิต ถาใจไมตั้งมั่นสงไปตามผัสสะที่กระทบ มันก็เปนเรื่องอารมณเกิดขึ้นมา  
 อารมณของความรักความชังเปนบอเกิดของความโลภ ความโกรธ ความหลง นั่นเอง ถาใจ
ของเราตั้งมั่นแลวอารมณเหลานี้ไมมีเกิดขึ้นหรอก กลับเหน็สภาวะธรรมของจริง หายหลงละวาง
ความโลภ ความโกรธไดหมด 
 ผูเปนนักปราชญบัณฑิตทั้งหลายยอมยึดประโยชนทั้งสอง ทั้งในโลกนี้ และประโยชนใน
โลกหนาไวได 
บัณฑิต ตองเปนเชนนั้น ไมเหมือนอันธพาลซึ่งเห็นแกประโยชนสวนตัว คือประโยชนในโลกนี้
เทานั้น เชนเมื่อเกิดความโลภอยากไดก็ตักตวงเอาๆ มีแลวยังจะหาอีก หามากเทาใดก็ยังไมพอ ไม
ทราบวาจะเอาไปทําไมกันนัก อันของที่หามาไดมากๆ กองพะเนินนั้นก็ไมทราบวาจะเอาไปกองไว
ไหน เรียกวาประโยชนพอกพูนเพียงในโลกนี้เทานั้น บางคนหามาไดแลวไมยอมใชไมยอมกิน ยอ
มอดอยากแตก็ยังหาไมหยุด คนเราประกอบอาชีพหาเงินทองมาก็เพื่อการรับประทานมิใชหรือ เมื่อ
หามาไดแลวไมยอมใชสอยก็เปนอันวาแมแตประโยชนของตนก็ไมได อยาวาแตไมเปนประโยชน
ตอคนอื่นเลย ทานสอนวา 
 ทิฏเฐธมเม จโย อตโถ  โยอตโถ  สมปรายิโก 



   อตถา  ภิสมยาธิโร        ปณฑิโตติ  ปวุจจติ 
   
 บัณฑิตนั้นยอมถือเอาประโยชนทั้งสองคือประโยชนในโลกนีแ้ละประโยชนในโลกหนา 
คือทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตน และยงัเปนประโยชนใหแกคนอื่นอีกดวย มิไดทําแตประโยชนของ
ตนฝายเดียว 
 คนเราอยูคนเดียวไมไดตองอยูกับหมูเพื่อน เหตุนั้นจึงตองสงเคราะหชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเชนการเสียสละสิ่งของทรัพยสินที่หามาไดเพื่อสาธารณะกุศลหรือทําบุญสุนทานทํานุบํารุงพระ
ศาสนาตลอดจนการรักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนาเหลานี้ แมวาเปนการทําประโยชนในปจจุบันเห็น
คุณประโยชนในชาตินี้จริง แตมันเปนการทําเพื่อประโยชนในอนาคต คือ ในโลกหนาพรอมกันไป
ในตัวดวย ลองคิดดูซี การเกิดมาเปนมนุษยจําเปนตองทํามาหาเลี้ยงชีพ แตวาสิ่งของทั้งหลายที่หามา
ไดนั้นเราใชมันไดเพียงระยะเวลาที่มีชีวิตอยูในเมืองมนุษยเทานั้น ตายแลวเอาไปดวยไมไดเลยสัก
อยางเดียว เหตุนั้นเราจะทําบุญทํากุศลตางๆ ก็รีบทําเสีย จะรักษาศีลภาวนาก็รีบปฏิบัติเสียในขณะที่
ยังมีชีวิตอยูนี้ ไมควรอางกาลอางเวลา  
 บางคนอางวายังเปนหนุมเปนสาวอยู มีกิเลสมาก ยังไมอยากทํารอไวใหแกเสียกอน ตอนแก
มันหมดกิเลสแลวคอยทํา คนมักเขาใจกันวาตายเมื่อไรก็หมดกิเลส แทจรงิแลวกิเลสมันจะหมดไป
เองไมไดหรอก ถึงตายไปกิเลสก็ยังไมหมด ในโลกหนามันก็ยังตามไปกอใหเกิดกิเลสดวยอีก สวน
ผูที่ผลัดเพี้ยนเวลานั้นพอแกเฒาเขาจริงๆมาปฏิบัติ มันก็ทําไมไดอยางที่คิดไว ในที่สุดก็กลับคืนของ
เกา  
 ตกลงวาเกิดมาในชาตินี้เสียชาติไปเปลา ไมไดทําคุณงามความดีเพราะมัวแตอางกาลเวลาอยู 
คนประมาทเปนเชนนั้น  
 ความจริงแลวต้ังแตเกิดขึ้นมาก็ไดชื่อวาชีวิตของเราหมดไปวันๆ เกิดมาชั่วโมงหนึ่งก็แกไป
แลวชั่วโมงหนึ่ง ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ก็แกไป ๒ ชั่วโมง ๓ ชัว่โมง มันแกวัน  แกคืน แกเดือน แกป 
ไมใชวาจะมาแกตอนปลายชีวิตเทานั้น มันแกตั้งแตอยูในครรภนั่นแลว ครรภแกแลวจึงไดคลอด
ออกมามันหมดสิ้นไปทุกขณะ ทานวามัจจุราชตามหลังไป ไปไหน? มันก็ตามเราไปนั่นแหละ 
 มัจจุราช คือ ความตาย  ตามทุกชีวิตไปทุกยางทุกกาว บางทีเกิดอุบัติเหตุรถคว่ํา รถชนตาย 
บางทีตกน้ําตายโดยที่มิไดคิด มิไดนึกวาจะเปนอยางนั้น เรียกวา ความตายมันตามทันอยางไมรูตัว 
 ทีนี้สําหรับพวกเราความตายมันตามอยู ยังไมทัน ยังไมถึงคราวของมัน และไมทราบวาจะ
เปนผูใด เมื่อไรท่ีมันตามทัน แตมีวันหนึ่งจะตองตายแนนอน ผูเปนบัณฑิตทานพิจารณาเห็นอยางนี้ 



ทานจึงไมประมาทรีบเรงรักษาศีล ภาวนาฝกหัดสมาธิใหมนัมีเกิดขึ้น เกิดมาไดทําประโยชนทั้งใน
โลกนี้และในโลกหนาครบทั้งสองอยางเปนการดีมาก ไดชื่อวาเปนผูไมประมาท 
 บัณฑิต บางทีทานเรียกวา กัลยาณมิตร คําวามิตรมาจาก เมตตา คนที่เปนมิตรกันนั้น จะหวัง
ดีปรารถนาดีตอกัน ชักชวนกันแตในทางที่ดีที่ชอบเปนบุญกุศล จึงเรียกวาวา มิตร ในทางตรงขามก็
เปนมิตรเหมือนกันแตเรียกวา บาปมิตร มิตรชักชวนไปในทางชั่ว เมื่อติดตอสังคมกันไปนานๆ เขา
ก็เปนอันเดียวกันคบคนชนิดใดก็เปนคนชนิดนั้นๆ คบบาปมิตรก็เปนอันธพาล คบกัลยาณมิตรก็
เปนบัณฑิต นั่นเปนมิตรภายนอก 
 แตวาอันธพาลและบัณฑติตัวจริงนั้นไมใชอยูที่มติรภายนอกอยางนั้น มันอยูทีใ่จของเรา
ตางหาก มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเอง 
 ใครๆ ก็รูจักใจของตนกนัทุกคนวามันคิดชั่วก็ไดคิดดีก็ได เมื่อใดคิดทางชั่วทางไมดีแลวเรา
ไปสนับสนุนมันเขาก็คือ ไปคบคากับ คนพาล ไมตองไปคบใครที่อื่นหรอก มันมีอยูในตัวของเรา
นั่นเองถามันคิดดีคิดชอบประกอบสุจริตแลวเราสนับสนุน ไดชื่อวาเราคบ บัณฑิต การสนับสนุน
เกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองไมตองโทษคนอื่น จะไปโทษเขาทําไม เขาก็มี บาปมิตร และ กัลยาณมิตร  
ของเขาอยูแลวเหมือนกนั ตางคนตางมีของตน 
 เมื่อเรารูแลววา อันธพาล เกิดขึ้นทีต่ัวของเรา บัณฑิต ก็เกดิขึ้นที่ตัวของเรา ดังนั้นเมื่อ
ตองการจะเปน บัณฑิต ก็สรางขึ้นมา สนับสนนุสงเสริม บณัฑิต ใหเจริญขึ้นมา อยาไปคบ พาล 
สนับสนุน พาล ก็แลวกัน ถึงคนอื่นจะเปนพาลกันทั้งโลก หากเราไมคบพาลในตัวของเราแลว เราก็
ไมเปนพาลไปได เอวํ ฯ 
  
  
                                                                        นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

  
 ไดอธิบายถึงเรื่อง คนพาล และ บัณฑิต ใหฟงพอรูเรื่องและพอรูจักหนาตาของมันแลววา 
อันธพาล และบัณฑิต ตัวจริงแทนั้นเปนอยางไร เราควรคบใครและกําจัดใคร 
 อันธพาล เปนคนไมดีชักชวนใหทําในสิ่งชั่ว เราควรกําจัดมันเสียไมใหอยูในตัวของเรา การ
กําจัด อันธพาล มีหลายวิธี วิธีอยางตื้นๆ คือการทําทาน การรักษาศีล เปนการทําใหมันสงบ



เรียบรอยลงไปบาง การหัดนั่งสมาธิภาวนาก็เปนการกําจัดพาลวิธีหนึ่งเหมือนกัน เพราะวาการทําใจ
ใหสงบนิ่งแนวแน ตั้งอยูเปนกลางแลวจะเห็นตัวจริงของมัน เวลามันคิดชั่วจะเห็นอาการของ 
อันธพาล ชดัเจน ตามธรรมดาจิตของเราไมไดตั้งตัวเปนกลาง มันจะเอนเอียงไปในที่ตางๆ คือเอน
เอียงไปในทาง บัณฑิต บาง เอนเอียงไปในทาง อันธพาล บาง แตไมรูจักตัวของมัน จึงสนับสนุน 
พาล อยางไมรูตัว ครั้งเราจะฝกหัดสมาธิ จนตั้งใจอยูเปนกลางไดแลวจึงเห็น พาล เกดิขึ้นที่ใจ และ
รูจักวาเปนของไมดีไมงาม เปนความชั่ว ความไมถูกตอง เราก็กําจัดออกไปเสีย 
 การกําจัด พาล  โดยการละวางถอนทิ้งมันใหหมดสิ้นไปไดนั้นเราจะตองเห็นโทษของมัน

อยาไปเห็นเปนคุณ ตองพิจารณาถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการที่เราคบ พาล สนบัสนุน พาล ใหคิดชั่วทํา
ชั่ว เมื่อทําไปแลวมันเกิดความเดือดรอนขึ้นกับตัวเองทั้งนั้นนั่นคือโทษของมัน ถึงแมแคความคิดชั่ว
ไมไดลงมือกระทํามันก็เกิดโทษแลว  มันทําใหจิตใจเศราหมองขุนมัว เกิดความทุกข หากเราไมคิด
ชั่วจิตใจของเราก็อยูเปนกลาง มีความสงบเยือกเย็นมีความสบายเปนอิสระ ใจของเราก็ไมมีโทษมัน
พนโทษอยูในตัว 
 จิตเปนกลางมีหลักฐานมัน่คงแลวเปนจิตที่มีคุณประโยชนมากมีคุณคามหาศาล ผูปฏิบัติ
ทราบไดเอง เปนของรูไดเฉพาะตน จึงควรสงเสริมตัวของเราใหทําสมาธิภาวนา พยายามฝกหัด
ตั้งใจใหสงบนิ่งอยูเปนกลาง บางคนตั้งแตเกิดมาไมเคยรูจักจิตเปนกลางเลยสักที ก็เลยไมรูจัก พาล 
ไมรูจัก บัณฑิต อันมีอยูในตน วันนี้เราจะนั่งสมาธิเพื่อใหเห็น อันธพาล และ บัณฑิต ตัวจริง แลว
กําจัด พาล ใหออกไปจากตัวของเรา 
  
 การทําจิตใหเปนกลางทําไดอยางไร 
 ไดเคยอธิบายหลายครั้งแลวโดยวิธีลองกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ขณะกลั้นอยูนั้นใหมองดู
ภายใน จะเห็นวาไมไดนึกคิดปรุงแตงอะไรเลย มันอยูเฉยๆ และเราก็รูจักวาเฉย นั่นคือรูจักจิตวาเปน
กลาง แตวิธีกลั้นหายใจมันอยูไมนาน ไมเหมือนกับที่เราหัดสมาธิตั้งสติคอยกําหนดคอยระวังดูจิต 
ตามรูเรื่องรูเทามันมันจะหยุดนิ่งเอง  ธรรมดาของจิตเปนเชนนั้นและหยุดอยูไดนานคราวนี้เมื่อมัน
ออกจากที่เปนกลาง สงสายไปบางก็จะมีสติรอบรู รูตัวอยูวามันคิดอะไร ปรงุแตงอะไรมันเปนธรรม
ไปในตัวไมใชรูเฉยๆ เชน เห็นสิ่งตางๆ จะพิจารณาลึกซึ้งลงถึงธรรม เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เห็นสิ่งทั้งปวงหมด เปนของไมเที่ยงเปนทุกข ไมใชของใครทั้งนั้น ความรูรอบลงถงึธรรมเชนนี้
เรียกวา ปญญาเกิดจากสมาธ ิ เอาละ นั่งภาวนาได 
 



 

๖๔. จิตที่ควรชม-ควรขมขี่-ควรละ 
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เราเปนผูแสวงหาบุญกุศล ฉะนั้น จงพากันหาวิธีที่จะทําใหเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในตัวของเรา 
อุบายอันใดที่จะเปนไปเพื่อเกิดบุญกุศลก็ใหหาอุบายอันนั้นแหละมาใช อุบายอันใดที่จะเปนไปเพื่อ
ไดอบรมฝกฝนยอมคิดนึกปรุงแตงไปตางๆ ทั้งในทางที่ดีและในทางชั่ว 
 ทานจึงสอนวา เราตองคิดถึงความดีของตนพยายามอยาใหจิตสงออกไปนอกจากความดี 
การคิดนึกถึงเรื่องบุญอยูเสมอๆ นั้นเปนการบํารุงกําลังใจของตนไว เมื่อจิตคิดนึกถึงความดีที่ได
ปฏิบัติมาจนเกิดปติอิ่มเอิบใจ เปนบุญกุศลขึ้นในตน ก็ควรยกยอชมเชยจิตนั้นเพื่อใหเกิดความ
เพลิดเพลินยินดีที่จะระลึกถึงความดีอยูตลอดเวลา นี่ประการที่หนึ่ง 
 ที่นี้ถาหากจิตคิดชั่วคิดออกนอกลูนอกทาง ก็ตองติเตียนวากลาวขมขี ่เหยยีดหยามจิตอันนั้น 
จนกระทั่งมนัเกิดความละอายแกใจ แลวกลับคืนมาอยูในความดี นี่เปนประการที่สอง 
 ประการที่สาม ทานสอนใหละทิ้งบาปบุญกุศลเสีย สิ่งที่ชั่วไมดีเราไมเอาไมเก็บเอาไวในใจ 
 ถาผูใดกระทําไดครบท้ัง ๓ ประการนี้ ไดชื่อวาเปนผูเจริญ ผูงอกงามในคุณงามความดี เปนผู
มีอุบายปญญารูจักเพิ่มบุญกุศลขึ้นในตน 
 การที่จะใหจิตคิดอยูแตในความดีความงามดังที่ทานสอนไวนั้น ก็ตองใชอุบายชวยอยูบาง 
อยางเชนบางคราวจิตมันอยูเฉยๆไมคิดไมนึกไมรูสึกอะไรเลย แทจริงมันมีความดีอยูในการเฉยนั้น
แตเราไมรูจักไมเห็นความดีนั้น เพราะเหตุที่เราไมไดคิดพิจารณาเลยเปนความโงไปเสีย ดังนั้นเราจึง
ตองบํารุงใหมันเกิดปญญาขึ้นดวยอุบายตางๆ เชนคิดคนวา เวลานี้มันเปนอะไรอยู ทําไมมันจึงอยู
เฉยๆ ทําไมมันจึงนิ่ง 
 ถาหากเราตริตรองคนหาวาเราเฉยมาจากเหตุใด ทําอยางไรเราจึงนิ่งได เมื่อพิจารณาอยางนี้ก็
จะเห็นความดีของเราขึ้นมาวาแตกอนนี้เราไมเฉยเชนนี้ เราเคยคิดนึกปรุงแตงฟุงซานตลอด 
 

๖๕. ธรรมจกักัปปวัตตนสูตร 
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วันนี้ เปนวันเขาพรรษามาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง พระภิกษุสามเณรที่จะอยูจําพรรษา

พรุงนี้แหละ  และพรอมกันนั้นก็เปนวันอาสาฬหบูชา  คือวันที่พระพุทธเจาเทศนาธรรมจักกัปปวัต
ตนสูตรใหฤาษีปญจวัคคียหาองคฟงเปนธรรมเทศนากัณฑแรก  ฉะนั้นพวกเราจึงพรอมใจกันทํา
อาสาฬหบูชาระลึกถึงวันนั้น พระพุทธเจาทานตรัสรูเดือนหกเพ็ญพอมาเขาพรรษานี้เดือนแปดเพ็ญ 
สองเดือนพอดี แทที่จริงปญจวัคคียนั้นก็เคยเปนของพระองคทานมาแตกอนแลว เมื่อครั้งที่พระองค
ทําทุกรกิริยาอยู ปฏิบัตอุิปฏฐากพระสิทธัตถะราชกุมารเมื่อยังไมไดเปนพระพุทธเจา พวกปญจ
วัคคียเห็นพระองคลดละความเพียรคือกลับมาฉันอาหารอีก เห็นวาพระองคมักมากจึงหลบหลีกหนี
ไป พระองคจึงไดประกอบความเพียรแตผูเดียวไดสําเร็จมรรคผลนิพพานแลว จึงมาคิดเรื่องผูที่จะ
มาฟงธรรมเทศนา ใครหนอจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานกับเรา ใครหนอจะรูเห็นธรรมนี้ได ธรรมนี้
เปนของลึกละเอียดเหลือเกิน พิจารณาไปถึงอาฬารดาบสและอุทกะดาบสวามีนิสัยพอจะรูธรรมนี้
ไดบางเมื่อพิจารณาไปอีกก็ทราบวาทานทั้งสองนั้นตายเสียแลว ยังเหลือปญจวัคคียนี่แหละจะมี หู 
ตา สวางพอสมควรพอจะรับรูไดพระองคจึงไดเสด็จไปยังปาอิสิปตนะมฤคทายวันอันเปนที่อยูของ
ทานเหลานั้น ปญจวัคคียทั้งหาเห็นพระองคเสด็จมา จึงพูดกันวา โนนมาแลวคนมักมากโลภมาก
มาแลว มาก็ชางเถอะพวกเราอยาไปตอนรับเลยเพียงแตปูอาสนะไวใหก็แลวกัน พอพระองคไปถึง 
ที่ไหนไดกุลีกุจอตอนรับกันหมดทุกคน เมื่อพระองคประทับแลวจึงเทศนาใหฟง ทีแรกก็ดื้อดานไม
ยอมฟง ในที่สุดพระองคจึงรับสั่งเตือนวา เราตรัสรูแลว เราเปนพระพุทธเจาแลว อันคําที่เรากลาวนี้ 
เธอทั้งหาเคยไดยินเราพูดมาแตกอนไหม จึงคอยสะดุดใจ นอมใจฟง พระองคจึงไดเทศนาถึงเรื่อง
ธรรมจักรกปัปวัตตนสูตรนี่แหละเรื่องเปนมาอยางนี้ 
 วันนี้คลายกับวันที่พระองคเทศนากัณฑแรกครั้งนั้น เหตุนั้นเราจึงพากันระลึกถึง การระลึก
ถึงนี้หากเราไมเคยไปเห็นประเทศอินเดียที่พระองคตรัสรู ถาหากผูนั้นระลึกถึงพระคุณของ
พระพุทธเจาแลวก็จะปรากฏเหมือนกับพระพุทธเจายังเทศนาอยู ณ ที่นั้น เกิดปลื้มปต ิ อ่ิมอกอิ่มใจ
ปราโมทยขึ้นมา ไดปสาทะศรัทธาเลื่อมใสเปนบุญกุศลเหมือนกัน 
 คราวนี้จะเทศนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรใหฟง เอาแตยอๆธรรมเทศนาที่พระองคเทศนนั้น 
ใจความก็อริยสัจสี่นี่แหละ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พระองคเทศนาอริยสัจสี่ มีปรวัิตรสามรวม
อาการ ๑๒ อยาง กลาวคือ นี้คือทุกขหรือหมายความวาทุกขเปนหนึ่งแลว นี่เปนสาม ทุกขมีอาการ
สามอยางนี้ 



 อธิบายคําวาทุกขกอน ทุกคนมีทุกขอยูในตัวตนทุกคนแลวแตไมไดกําหนด ก็อยางพวกเรา
ทั้งหลายนี้ ทกุขสักเทาไรๆ ก็ไมเห็น ไมเคยเห็นทุกขในตัวเห็นแตทุกขคนอื่น จะมาเห็นทุกขในตัวก็
ตอเมื่อเจ็บหนักจนกระทั่งนอนอยูกับเสื่อกับหมอน จึงคอยจะเห็นทุกข แตพอหายเจ็บหายไขไป
แลวก็ระเริงเสียไมเห็นเปนทุกข พระองคจึงใชคําวา ควร ทานวาอยางนั้นคําวาควรไมใชบังคับมัน
เปนการรําพึงวาควรกําหนด คือเห็นดวยตนเองวา ทุกขเปนของควรกําหนด 
 ทุกขคืออะไร  ตั้งแตเกิดมา ทุกคนเกิดอยูในครรภมารดาก็ทุกขอยูแลว แตไมรูจักวาทุกข ก็
ลองคิดดู เด็กนอนอยูในทองของมารดา นอนอยูในทาเดียวตั้งเจ็ดแปดเดือนจึงจะไดคลอดออกมา 
จะไมทุกขไดอยางไร ถาพวกเราลองมานอนอยางนั้นดู มันจะนอนไดหรือ นั้นจึงวามันเปนทุกข 
คลอดออกมาก็เปนทุกข ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เปนทุกข จึงไดเปลี่ยนอริยาบถตางๆ แตเราไมคิดไม
คํานึงถึง จึงประมาทมัวเมา ทุกขจึงควรกําหนดอยางนี้ 
 พระพุทธเจาทรงตรัสวาทุกขเปนของควรกําหนด นั่นเปนอันหนึ่ง พระองคไดกําหนด
เรียบรอยแลว คือวา กําหนดแลวทุกสิ่งทุกอยางวาเปนทุกข  ชัดเจนแจมแจง เห็นจริงดวยตนเอง 
ทุกขนี้มันเปนของประจําโลกอยูอยางนั้น พระองคจึงวา เกิดขึ้นมาแลวมีแตทุกขเทานั้น ทุกขนั้นดับ
ไปแลวทุกขอ่ืนก็เกิดขึ้นมาอีกแลวทุกขนั้นก็ดับไป นั่งมันทุกขก็เปลี่ยนอริยาบท ทุกขนั่งมันดับไป 
พอยืน ทุกขนั้นก็เกิดขึ้นมาอีก แตไมใชทุกขนั่งเปนทุกขยืนพอยืนแลวมันเมื่อยก็เดินไปอีก กาวไป
อีก ทุกขยืนนั้นหายไป  ทุกขเดินกลับมาอีกอยางนี้แหละ เวียนไปเวียนมาในอริยาบททั้งสี่อยู
ตลอดเวลา ทุกขจึงเปนของควรกําหนด พระองคไดกําหนดแลวนี้จึงเรียกวาอาการสาม 
 สมุทัยละคราวนี้ สมุทัยคือเหตุใหเกิดทุกข ทุกสิ่งทุกอยางมันมีเหตุผลทั้งนั้น พระองคตาม
สืบสาวหาเหตุของทุกขคือตัวสมุทัยอยางเราตองการอยากได อยากดี อยากเปน แลวขวนขวายหาก็
ตองเดือดรอนเปนทุกข ไดบางไมไดบาง ถูกใจบางไมถูกใจบาง เศราโศกเสียใจเดือดรอนวุนวาย
เรียกวา มันประสบเหตุใหเกิดทุกข คือความอยาก พระองคเรียกวาตัณหาสามคือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ไมนอกเหนือไปจากตัณหาสามประการนี้ 
 คนเกิดขึ้นมาดวยกาม กินอยูดวยกาม นอนอยูในกาม นั่งอยูในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ไมหนีไปจากหาอยางนี้ ผูใดเกิดมาตองวุนวายอยูกับของเหลานี้แหละ เดือดรอนอยูกับ
ของเหลานี้  คือมันของมันติด ไปไมหลุด ไปไมพน เรียกวา กามตัณหา พระองคไดกําหนดรูแลว 
 ภวตัณหา คือความอยากเปนโนนเปนนี่ อยากไดโนนอยากไดนี่ ไดแลวก็อยากไดอีก เปน
แลวก็อยากเปนอีก ไมอ่ิมไมพอเปนสักที นี่ก็เปนทุกข เพราะความไมอ่ิมไมพอ เรียกวา ภวตัณหา 
พระองคไดละแลว 



 วิภวตัณหา คือความไมอยากเปนไมโนนเปนนี่ ไมอยากไดโนนไมอยากไดนี่ ก็เปนทุกข
เหมือนกัน เพราะความไมอยาก จึงเปนเหตุใหเดือดรอนเปนทุกขเรียกวา วิภวตัณหา 
 ทั้งสามนี้ เรียกวา สมุทัย พระองคไดละทิ้งถอนไปหมดแลว ไมใหมีเหลืออยูในสันดาน
พระองคเลย 
 ขันธวิบากทุกขซึ่งยังมีรางกายอันนี้อยูจึงจําเปนจะตองเสวยทุกขอยูดวยกันทุกรูปทุกนาม แต
พระองคไมเปนทุกขเพราะเหตุที่เห็นทุกขซึ่งพระองคไดกําหนดแลว สมทุัยเปนของควรละพระองค
ไดละแลว อยางความอยาก เราอยากไดโนน อยากไดนี่เราไมเอาละ สละทิ้งเลย ปลอยวางเลย สละ
ไดจริงๆ นั่นแหละสมุทัยคือ ตัณหา ตัณหาเปนของควรละ พระองคไดละแลวรวมเปนสาม
เหมือนกัน 

นิโรธ คือ ความดับทุกข เมื่อพระองคเห็นสมุทัย พระองคละสมุทัยมันก็เปนนิโรธเทานั้นเอง 
นิโรธเปนของควรทําใหแจง พระองคไดทําใหแจงแลว 
 มรรค คือ สมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิตัวแรกตัวเดียวเทานั้นเปนมรรคแปดเลย ถาความเห็นชอบ
แลวก็เปนอันถูกทั้งแปดอยาง ทานจึงวามรรคทั้งแปดรวมลงเปนอันเดียวกัน รวมลงเปนหนึ่ง ถาให
จิตรวมลงเปนหนึ่งแลวมรรคทั้ง  ก็มารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว คือ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ และสัมมาสมาธิก็รวมกันทัง้หมด สัมมา
ดวยกันทั้งนั้น สัมมาคือความชอบ ถาไมชอบก็จะไมรวมลงเปนหนึ่งทั้งหมด รวมกันในที่เดียว นี้คือ
มรรค มรรคเปนของควรเจริญ พระองคไดเจริญแลว 
 อริยสัจสี่ อันมีปริวัตรสาม มีอาการสิบสอง คืออริยสัจมีสี่อยางแตละอยางนั้นมีปริวัตรสาม
จึงรวมกันเปนสิบสองนี้รวมกันลงไดแลวจึงเห็นแจงในธรรมในขณะนั้น เรียกวาเห็นในขณะจิต
เดียว ทานวาอยางนั้น เหมือนผูพิพากษาอาญารวบรวมคดีทั้งหมดไดแลวจึงมานั่งบัลลังกอานคํา
พิพากษาในที่เดียวฉะนั้น มันยากอยูสําหรับคนที่ไมเคยภาวนา พูดอยางนี้ยากที่จะเขาใจได ถาพูด
กันงายๆวาเราเห็นทุกข เมื่อเห็นทุกขแลว ความเห็นทุกขนั่นแหละเปนสัมมาทิฏฐิแลว เห็นทุกขนั่น
แหละเรียกวาละสมุทัยแลว ละสมุทยัมันก็เปนนิโรธ ความเห็นชอบตัวเดียวนั่นแหละเลยเปนมรรค
ทั้งหมดเรียกวาเห็นธรรมในขณะจิตเดียว นี่แหละที่พระพุทธเจาทานเทศนาถึงเรื่อง อริสัจสี่ ใหปญจ
วัคคียฟง มีเนื้อความสรุปลงเพียงเทานี้ 
 วันนี้เราไดฟงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยยอ ใหนอมเขามาพิจารณาในตัวของเรา อยาได
สงออกไปหาคนอื่น สิ่งอื่นภายนอกจากตัวของเรา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็อยูในตัวของเรานี้อยู
ในนี้หมด พระพุทธศาสนาสอนใหโนมเขามาพิจารณาในที่นี้ไมไดสอนออกไปภายนอก สอน
ออกไปนอกนั้นไมใชศาสนามันเปนโลก สอนพระพุทธศาสนาตองสอนเขามาในที่นี้ทังหมดเมื่อเรา



เห็น  ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ชัดเจนแจมแจงแลว เราเปนผูถึงซึ่งธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
แลว 
 อัญญาโกณทัญญะทานพิจารณาตาม ทานก็เห็นชัดตามนัยที่พระพุทธองคทรงแสดงแลวทุก
อยาง พระองคทรงแสดงวารูแลว อัญญาโกณทัญญะรูแลวหนอๆ เห็นธรรมแลวหนอๆ เห็นธรรมคือ
อะไร ธมมจกขํ คือดวงตาเห็นธรรม หมายความวาเห็นภายนอกภายใน ภายนอกนั้นเห็นดวยตาอยาง
ที่เลาใหฟงนี่แหละ ตัวของเราเปนกอนทุกข เรียกวาเห็นดวยตา ทั้งภายในใจก็เห็นชัดดวยใจ เรียกวา
เห็นภายนอกภายใน อญญาโกณ ฑญญ ธมมจกขํ อุปาทิ ดวงตาเห็นธรรมไดเกิดขึ้นแลว ความรูนั้น
เห็นชัดขึ้นมาดวยตนเองแลว ปญญาอุปาทิ ปญญารูรอบ รูทั่วหมดทุกสิ่งทุกอยาง วิชชา อุปาทิ รูแจง
เห็นจริงทุกสิ่งทุกประการอันเดียวกันนั่นแหละ ธมมจกขํ ปญญา วิชชา กอั็นเดียวกัน อาโลโก ไมมี
เครื่องปกปดในโลกอันนี ้ก็จะปกปดอะไรอีก ตัวของเราก็เปนอยางนั้นตัวคนอื่นก็เปนอยางนั้น มอง
หมดไปทั้งโลกก็เปนอยางเดียวกัน มันจะปกปดที่ไหนมันก็เห็นหมดนะซีจึงวา อาโลโก อุทปาทิ 
แปลวาไมมีโลก คือวามันเปนธรรมทั้งหมดเห็นแจงประจักษทั้งหมด  
 เราพากันมาฟงเทศนฟงธรรม มีอะไรบางที่เห็น เห็นพอลางๆ บางไหม ชัดเจนในใจของเรา
บางไหม ใหสองเขาไปภายในเมื่อรูแจงเห็นในใจของตนอยางที่อธิบายมานี้แลว จงพากันรักษา
ความสงบอบรมสมาธิอันนั้นไวใหแนนหนา แลวจงใชปญญาที่เกิดจากอันนั้นแหละ อยาไปเห็นอื่น
เลย  เห็นเทพบุตรเทวดา อินทร พรหม เห็นสวรรค อยาไปเห็นมันเลย ของพรรคนั้นไมใชของตัว
ของเรา เราเห็นแตตัวของเราอยางที่อธิบายใหฟงนี่ชัดเจนแลวรักษาอันนั้นไว นี่แหละที่แสดงมา 
พอสมควรแกเวลาดวยประการฉะนี้ 

  

นั่งสมาธิ 

   

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 พวกเราหายากที่จะไดมาพรอมเพรียงกันฟงธรรมเทศนาเชนนี้ นี่นับวาเปนการดีแลวที่มานี้ 
ไหนๆ ก็ไดทําความดีแลวจงทําดีตอไป อุตสาหะ วิริยะ พากเพียร ใหมันถึงที่สุดตามความสามารถ
ของเรา จงนั่งภาวนากันอีกตอไป ใครจะภาวนาอยางไรก็เอาเถอะ บริกรรมเบื้องตนจะเอาสัมมา
อรหัง หรืออานาปานาสติหรือจะยุบหนอ พองหนอก็ตามใจ คือวา หัดเบื้องตนใหมันชํานิชํานาญ
ทางไหนก็เอา เมื่อจิตรวมเปนสมาธิแลวมันจะวางคําบริกรรมเองหรอก คําบริกรรมเปนเครื่องลอ 



เครื่องออยใหจิตเขามาอยูในบริกรรมเทานั้นแหละ ถาหากไปเอายึดคําบริกรรมนัน้ถายเดียวไมรู
เรื่องของจิต จิตไปอยูนั้นเลยเขาใจวาคําบริกรรมนั้นเปนจิต ไปนึกถึงแตคําบริกรรมนั้นอยูไมแลว
สักที จิตมันก็ไมรวมลงเปนสมาธิ  บางคนเมื่อจิตมันรวมลงเปนสมาธิแนวแนเต็มที่แลววางคํา
บริกรรมเสีย เขาใจวาจิตเสื่อมสมาธิ สมาธิถอนแลว ความจริงเมื่อจิตมันรวมแลว มันจะวางหมดทุก
สิ่งทุกอยาง แมแตคําบริกรรมก็วางหมด อันนั้นมันเขาถึงจิตแลว ใหกําหนดเอาจิตนั้นจึงจะถูก มันมี
สองอยางคือ 
 อยางหนึ่ง เมือ่จิตรวมอยูในคําบริกรรมก็ไปยึดเอาคําบริกรรมนั้น บางคนเจ็บหัว ปวดสมอง 
เพราะไปยึดเอาตรงนั้น บางทีเอาคําบริกรรมไปกําหนดที่หัวใจ หรือปลายจมูก เมื่อจิตรวมก็เจ็บ
หัวใจ หรือ ปลายจมูกก็ม ี
 อีกอยางหนึ่ง เมื่อจิตรวมลงไปแลว มนัทอดธุระปลอยวางหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันวาง มัน
สบาย ใหเอาความนั้นเปนเครื่องอยู ใหพิจารณาความวางนั้นอยูตลอดเวลา อยาไปอยากรู อยากเห็น 
อยาไปอยากเห็นโนนเห็นนี่อะไรตางๆ เลยจิตถอนอีก ใหอยูกับความวางเสียกอน อยูนานๆ ไมใชอยู
วันสองวัน อยูตั้งเปนป ๙ ป ๑๐ ป ก็ใหมันอยูอยางนั้นเสียกอนพิจารณาความวางนั้นใหเขาใจถึงจิต
เดิม 
 เรื่อง จิต กับ ใจ มันคนละอยางกัน จิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่ง แตทานก็พูดวาเหมือนกันนั่น
แหละ จิตอันใดใจอันนั้น แตทําไมถึงเรียกจิต เรียกใจ ทําไมถึงไมเรียกอันเดียวกัน มันคงมีแปลก
ตางกันอยู จะอธิบายใหฟงถึงความแตกตางของ จิต ของใจ 
 ใจ เปนผูวางเฉยที่เรียกวา จิตตํ ปภสสรํ อาคนตุเกหิ กิเลเสหิ จิตเปนของเลื่อมใสประภัสสร
อยูตลอดเวลา ในที่นี้ทานเรียกจิตไมไดเรียกวาใจ บางคนวา จิตเปนประภัสสรเลื่อมใสอยูตลอดเวลา 
ทําไมจึงตองชําระ มันยังไมทันผองใสเต็มที่ มันผองใสเพียงจิตเทานั้น ไมใชปญญา ปญญามันอีก
ตางหาก ทําใจใหผองใสตองใชปญญานะซี เหมือนกับเพชรนิลจินดาที่เขาเอามาดินเปนของใส
จริงๆ แตมันมีเศราหมอง ตอเมื่อเจียระไนใหละเอียดลงไปมันจึงผองใสเต็มที่ ฉันใด ใจก็อยางนั้น
เหมือนกัน ใจผองใสสะอาดอยูตลอดเวลา อาคันตุกะกิเลส คือจิตไมไดรับการอบรมนั่นเอง ไปเกาะ
เกี่ยวเอาอารมณทั้งปวงหมดทําใหใจมัวหมอง เหตุนั้นจึงวา ใจคือของกลาง อยางที่เราเรียกวา ใจมือ 
ใจเทา ใจไมอะไรทั้งหมดถาเรียกใจแลวตองชี้เขาใจกลางทั้งนั้น แมแตใจคน หัวใจอยูตรงไหนละ
ตองชี้เขามาทามกลางอก คือแสดงถึงเรื่องของกลางนั่นเองที่เรียกวาใจ ใจไมใชอยูที่หัวใจแหงเดียว
อยูทั่วไปหมดทั้งรางกาย ตั้งแตปลายผมถึงปลายเทา มันอยูทั่วหมด มันไมอยูที่เกาดอก มันมี
ความรูสึกตรงไหนมีใจตรงนั้นแหละ ใจตัวกลางนี้ไมเปนบุญ ไมเปนบาป เปนของเฉยๆ ไมมีอดีต 



อนาคต อยูปจจุบัน ถาอยากจะรูตัวใจจริงๆ เรากลัน้ลมหายใจลองดูก็ได เดี๋ยวนี้ก็ได กลัน้ลมสักพัก
หนึ่งเทานั้นแหละ ในขณะนั้นไมมีอะไร มันเฉย เพียงแตรูวาเฉย แตไมคิด ไมนึก ไมปรุง ไมแตง  
 เอา ภาวนากันตอไป 
 

๖๖. ธาตุสี่ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
 วันนี้จะเทศนาเรื่อง ธาตุสี่  ซึ่งเปนของพื้นเดิมของธาตุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้
ประกอบดวยธาตุสี่ทั้งนั้น เปนพื้นฐานของมนุษยและสัตวทั้งปวง คนเราเกิดมาทุกคนตองมีธาตุสี่
ประจําตัวอยู ถาหากธาตุสี่แปรปรวนแลว มนุษยก็แปรปรวนไปดวย พวกเราอยูกับธาตุสี่ไมรูเรื่อง
ธาตุสี่จึงไมรูจักพื้นฐานเดิมของตน จึงควรมาพิจารณาถึงเรื่องของธาตุสี่ ซึ่งจะอธิบายตอไป 
 คําวา ธาตุสี่ ในที่นี้ ทานแจกออกเปน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ   ธาตุดิน ก็คือของที่มี
ลักษณะเปนของแข็งเหมือนดินมีอยู ๒๐ หรือ ๑๙ ธาตุ เชน ผม ขน ฟน เลบ็ หนัง เปนตน ธาตุน้ํา ก็
คือของที่มีลักษณะเหลวเหมือนน้ํา เชน น้ําดี เสลด เปนตน ม ี๑๒ ธาตุ ธาตุไฟ ก็คือของรอน ที่ให
ความอบอุนในรางกาย ธาตุลม ก็คือของที่พัดไปพัดมาในตัวของเราเชนลมหายใจ ถาไมมีลมเราก็
ตองตาย 
 การพิจารณาธาตุทั้งสี่ ใหเพงพิจารณาแตธาตุเดียว เรียกวาเพงดวยฌาน หรือเพงดวยอํานาจ
ของสมาธิ ในการพิจารณาธาตุดิน เพงใหเห็นตัวของเรา เปนกอนดินทั้งหมดหรือละลายเปนดินไป
เลย ธาตุอ่ืนไมตองพิจารณา เพงดินอยางเดียว ใหจิตแนวแนลงไป แลวมันก็เปนภาพปรากฏเอง ลง
ถึงสภาพเปนดินทั้งหมด เรียกวา หมดเรื่องพิจารณา พิจารณาธาตุน้ํา ก็เชนเดียวกันไมตองพิจารณา
เรื่องอื่น ดิน ลม ไฟ ไมตองพิจารณา พิจารณาเพงเอาแตน้ํา มันก็จะเกิดนิมิตปรากฏขึ้นเห็นตัวเรา
เปนน้ําทั้งหมด ตัวของเราจะละลายเปนน้ําหมด พิจารณาธาตุลม ก็ใหพิจารณาเพงดูลมในตัวของเรา
นี่แหละ เพงแตลมอยางเดียวจนเกิดนิมิตปรากฏเห็นกายของเรานี่ เบา วางไปหมด จนกระทั่งไมมีตัว 
มีแตอากาศ พิจารณาธาตุไฟ ก็ทําอยางเดียวกัน เพงพิจารณาดูแตความรอนในกายเราอยางเดียว ใน
เบื้องตนมันจะรอนขึ้น ถาเพงพิจารณาเพียงพอแลวจะเกิดนิมิตปรากฏเห็นไฟโพลงขึ้นหมดทั้งตัว 



ไมมีตน ไมมีตัว ลุกโพลงขึ้นเปนไฟหมด การพิจารณาอยางนี้ เรียกวา พิจารณาธาตุสี่ พิจารณาแยก
ออกเปนสวนๆ แตกายก็เปนกายอยูตามเดิมนั่นแหละ ไมใชแปรปรวนไปตามการพิจารณา  
 การพิจารณาเปนสวนของใจ เห็นชัดภายในใจของเราเองคนอื่นไมเห็นดวย หากวาสนา
บารมีของคนๆนั้น เคยสรางสมอบรมมาแตกอน บางทีอาจจะปรากฏภาพใหคนอื่นเห็นดวยก็ได แต
ไมใชเปนทั่วไป เปนแตละบุคคล เรื่องเหลานี้มันเปนเรื่องของสมาธิ ของฌาน พระโยคาวจรแตกอน
ทานพิจารณาเพื่อใหเห็นวา มีแตธาตุเทานั้น ไมมีคน ไมใหเปนตัว เปนตน เปนสัตวบุคคลเราเขา 
ทานพิจารณาเปนเครื่องอยูของทาน เรียกวา วิหารธรรม เพราะจิตคนเรา ถาหากวาไมพิจารณาอยาง
นั้น มันจะคิดจะนึกจะสงสายออกไปภายนอก ไปตามรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 
ไปตามสมบัญญัติ เห็นวาเปนคน เปนตัว เปนตน เห็นวาเราวาเขา เห็นวาหญิงวาชาย เห็นวาหนุมวา
แก เห็นสัตวทั้งหลายเปนเชนเดียวกัน ทานจึงใหพิจารณา ใหเห็นชัดวาเปนธาตุ มันกจ็ะวางเสียจาก
คน ยังคงเหลือแตบัญญัติ ที่เรียกวาคน เห็นเปนตัวเปนตนเราเขา หรือเรียกวาหญิงวาชาย วาหนุมวา
แก นั้นเปนสมมติ ถาเห็นเปนสภาวะหรือเห็นวาเปนธาตุตามที่ไดอธิบายมาแลว เรียกวา บัญญัติ 
บัญญัตินี่ก็ตองสมมติอีกทีหนึ่งเพราะถาไมบัญญัติก็จะไมรูวาจะพูดใหทราบความหมายไดอยางไร 
เชนเห็นกอนดินก็บัญญัตไิววาเห็นอยางนี้เรียกวาดิน เพราะถาไมบัญญัติวาเรียกวาอะไร ก็ไมทราบ
วาจะพูดกันใหเขาใจความหมายไดอยางไร ธาตุดินนั้นกลับกลายเปนมนุษยดังอธิบายใหฟงแลว 
เปนสัตวเปนบุคคลตัวตน เราเขา เปนหญิงเปนชายเปนหนุมเปนแก แทที่จริงก็ธาตุดินนั่นแหละมา
เปน มากลายเปนอะไร จึงคอยสมมตขึ้น คนเราก็เลยติดสมมตบัญญัติ ติดสมมตจึงไดถืออยูไมแลว
ไมรอดสักที อยางเชนตัวเราถือตัวถือตนนี่แหละ ถือวาตัวของเรา เจ็บก็ถือวาตัวของเราเจ็บ ปวยก็
ถือวาตัวของเราปวย สบายดีก็ตัวของเรา แตถาพิจารณาลงไปจริงๆแลว มนัก็ไมใชตัวของเรา มัน
เปนอยูตามสภาพของมัน ซึ่งมีเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดาๆ นั้นก็เปนธรรม อาศัยบัญญัตินี่แหละ
พูดจึงคอยถูก นี่คือธรรมที่พระองคเทศนาอยู 
 ขอใหพวกเราเขาใจอยางนี้ พิจารณาอยูอยางนั้นใหมันชํานิชํานาญเราจะเขาถึงฌาน เขาถึง
สมาธิ ตองเขาใหมันถึงที่ จนลงเปนสภาพเดิมของมัน ถึงแมวา ออกมา แลวไมเปนอยางนั้น ยังถือ
สมมติบัญญตัิอยูก็ชางมัน แตใหรูเรื่อง ความเปนจริงมันตองเปนอยางนั้นแนนอน ใครจะเรียกวา
อยางไรก็วาไปเถอะ แทที่จริงมันก็เปนเพียงธาตุ เปนธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุทั้งสี่อยางนี้ประกอบกัน
ขึ้นเปนตัวตนขึ้นมา เคลื่อนไหวไปมาได ถาธาตุทั้งสี่วิกลวิการอยางใดอยางหนึ่งแลวอาการ
เคลื่อนไหวก็ไมมี เมื่อเคลื่อนไหวไมไดลมตายลงก็ตองเปอยเนาเฟะลงเปนธรรมดา ไปตามเรื่องของ
มัน เราจึงควรหัดพิจารณาใหมันพิจารณาใหถึงสภาวะตามความเปนจริงของสังขารใหชัดเจนอยาง



นั้นอยูตลอดเวลา จึงไมลุมหลงมัวมัวในสิ่งตางๆ ถาหาดเรามัวเมาในสิ่งตางๆ ก็เรียกวา มัว กับ เมา 
นั่งเอง มัวเมามันก็หลงนะซี หลงสมมติวาเปนคน เปนตัวเปนตน หลงวาหญิงชายวาหนุมวาแก หลง
วาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขาตางๆ จงพิจารณาใหมันชัดตามความเปนจริงวา ที่วาคน วาเปนตัว
เปนตนวาเขาวาเราวาหญิงวาชายนั้นเปนจริงไหม แทที่จริงสภาวะของสังขารมันเปนอยางนั้น เปน
เพียงสักแตวาธาตุ เกิดมาแลวก็ดับไป ลงอันเดียวกันเมื่อดับเทานั้นแหละ ทานจึงยอยรวมความวา 
พิจารณาความเกิดดับ ขยวยธมมา สงขารา สังขารคือสิ่งที่ปรุงแตงขึ้นมาแลว มันตองมีความเกิดและ
ความดับ ทรงสภาพตามเปนจริงอยางนั้น เรามาหลง มัวเมา ตางหาก 
 อธิบายถึงเรื่องธาตุสี่เพียงเทานี้ การพิจารณาตอไปก็สุดแลวแตใคร จะเปนมากหรือเปนนอย
ก็แลวแตจะเปนเถอะ อธิบายยนยอเพียงเทานี้ 
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 กอนธาตุอันนี้แหละ นั่งทับลงไป เปนกอนธาตุหรอกไมใชคน เรานั่งทับธาตุดิน กอนดิน
กอนหนึ่งเหมือนกับกอนหุนที่เขาเอาไวปนหุนหรืดปนตุกตาเอาไว มันเจ็บมันปวดอยาไปดู อยาเอา
ใจไปไวที่กอนนั้นเอาใจออกจากกอนนั้นเสีย ความยึดความถือไมมีบางทีความ เจ็บความปวด ความ
เมื่อย และโรคภัยตางๆสามารถจะหายไปไดถาจิตใจแนวแนเต็มที่ หากไมหายขาดก็อาจจะหาย
ชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยูนั้น ถาจิตแกกลาเต็มที่แลวสามารถหายไดแตไมใชจะปองกันความตาย
ได ผลที่สุดก็จะตองตายเหมือนกันหมดทั้งโลก แมแตพระพุทธเจาทานก็ทอดทิ้งสังขารรางกาย คือ
นิพพาน พระองคไมใชไมพิจารณาธาตุ พระองคพิจารณาธาตุเปนวิหารธรรม เปนเครื่องอยูเทานั้น 
อันจะใหพนจากความตายนะพนไมได คนเราอยากมีฤทธิ์ปาฏิหารยไมใหตาย คนในโลกนีถ่าไม
ตายเสียมันก็ไมมีที่อยูนะซี อยางนอยก็ลองคิดดูวาถาคนอายุรอยปถึงตายก็ไมทราบวาจะอยูที่ไหน
กันแลว 
 จงพิจารณาสังขารใหเหน็เปนธาตุ สักแตวาเปนธาตุเทานั้น เปนวิหารธรรมเปนเครื่องอยู ใน
เมื่อพิจารณาเห็นเปนธาตุแนวแนแลว มาพิจารณาตัว จิต อีกทีหนึ่ง จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงแตง 
เรียกวา จิต สัญญาอารมณเรียกวา จติ ความไมคิด ไมนึก ไมปรุงแตง ความเฉยๆ เรียกวา ใจ ใจอนั
เดียวกันกับ จิต ทานกลาววา จิตอันใด ใจอันนั้น อันเดียวกันนั่นแหละ จิตเปนอาการของใจ จิตคือผู
ปรุงแตง ผูคิดผูนึกสงสายไปตางๆ ทําเรื่องทั้งปวงทั้งหมดอันเปนเรื่องของกิเลส กิเลสมันนําอารมณ



เขามาคุมใจ ใจจึงเศราหมองไมผองใส ทานเรียกวา อาคนตุเกหิ กิเลเสห ิ  คือมันจรมา ใจนี้ถาหาก
กิเลสไมจรมามันก็ผองใสอยูเสมอ  จติตํ ปภสสรํ จิตเปนของผองใส อาคนตุเกหิ กิเลเสหิ อคันตุกะ
กิเลสทําใหเศราหมองคือใจเดิมมันผองใสนั่นเอง ถาหากใจไมผองใสเสียแลว ใครจะไปทําความ
บริสุทธิ์ใหใจได เหมือนเหล็กหรือดินเผาจะขัดเทาไรก็ขัดเถิดมันไมเงาหรอก ถาหากเปนทองคํา
ธรรมชาติหรอืเพชรนิลจินดาที่ธรรมชาติมันใสสะอาดอยูแลวเดิม หากมันเศราหมองก็เพราะดวย
อาการตางๆ เชนหอดวยดิน ดวยตะไครอะไรตางๆนั่น ขัดมันก็ออกผองใสนะซี เพราะของมันผอง
ใสมาแตเดิมมันก็ผองใสแนนอน ใจนี่ก็เหมือนกันธรรมชาติของเดิมเขาผองใส แตมาเศราหมอง
เพราะสิ่งที่มาหอหุมคือกิเลสที่จรมาตางหาก หากชาํระกิเลสนั้นออกไป มันก็จะเหลือแตใจที่ผองใส 
สะอาด บริสทุธิ์ 
 ดวยเหตุนี้ เราจึงควรตั้งใจ พยายามหัดใจ ดวยการรักษาศีล ทําสมาธิภาวนา เพื่อชําระใจให
ผองใสสะอาด ทุกวัน เด๋ียวนี้ เมื่อชําระหมดไมมมีลทิน ผองใสสะอาดเต็มท่ี เราก็พอใจอิ่มใจ ตอ
ความบริสุทธิ์ของเรา 
 เอา  ทําสมาธิ 

๖๗. จิต-ใจ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

   
 เทศนถึงเรื่อง จิต หลายครั้งหลายหน จิตคืออะไร ใจคืออะไร บางคนก็ไมรูเรื่อง  

คนเราเกิดมาจิตนั่นแหละมาเกิด จิตมาปฏิสนธิทีแรก เราจึงคอยเติบโตขึ้นมาเปนผูเปนคน
เปนตัวเปนตนมาจนปานนี้ มันก็ยากอยูเหมือนกันที่จะรูเรื่องจิต เพราะเรามองไมเห็นตัวจิต เห็นแต
อาการของจิต อาการที่มันนึกมันคิดมันสงสาย มันโกรธมันหลง เห็นแตเงาของมัน มองไมเห็นตัว
จริงเลย เพราะไมมีตัว จะจับใหดูเหมือนตัวแมลงตางๆ ก็ไมได ไดแตพูดใหกันฟง อธิบายใหฟงวา 
จิตวาใจ  

ถาหากอยากจะรูตัวใจใหกลั้นลมหายใจทดลองดู พอกลั้นลมหายใจดูก็จะรูวา มันไมมีอะไร
เลย คําวาไมมีนั่นนะมันก็ยังมีความรูสึกปรากฏวา มีตัวอยู ผูที่ปรากฏรูสึกวามีอยูนั่นแหละตัวใจ ผู
ไมคิด ไมนึก ไมรูสึกอะไรเลย ผูรูเฉยๆ อันนั้นเปนตัวใจ ตัวจิต  คือผูคิด ผูนึกออกไปจากนั้นแหละ 



มันคิดมันนึก มันปรุงมนัแตงมันจดจํานั่นนี่สารพัดทุกอยาง ที่มีอาการมากมายอะไรออกไปก็เพราะ
จิตนั่นแหละจึงหลงตัว ลืมตัวเสีย ถามีใจอันเดียวแลวไมมีอะไรมากมาย อยูนิ่งอยูคนเดียว 
 ในอภิธรรมทานแสดงถึงเรื่อง จิต เจตสิก รูปนพิพาน แตทานไมพูดเรื่องใจมาก ก็พูดอยู
หรอก วาจิตอันใด ใจอนันั้น ใจอันใด จิตอันนั้น จิต มีเจตสิกเปนเครื่องสนับสนุนจิต อยางเวลา
โกรธถามีจิตเฉยๆมันโกรธไมรุนแรง ผูที่สนับสนุนความโกรธมีความเคียดแคนอะไรตางๆ 
จนกระทั่งพยาบาท นั่นแหละมันเปนเจตสิก บุญกุศลตางๆเกิดขึ้นก็เพราะเจตสิกสนับสนุน ถาหาก
มันไมมีเครื่องสนับสนุนมันก็ไมมีแรง ไมมีพลัง พลังของใจก็คือ เจตสิกๆนี่แหละวุนวี่วุนวาย
สารพัดทุกอยาง ปรุงแตงนั่นนี่อะไรตางๆ หลายเรื่องหลายอยาง ก็เลยลมืตัว เลยไมหยุดไมยั้งไม
เขาถึงใจสักที  

ดังนั้นถาหากอยากจะรูเรื่องใจ ก็ทําอยางที่พูดมาแลวคือใหกลัน้ลมหายใจดูวา ตัวใจแทมัน
เปนอยางไร พอกลั้นลมหายใจเทานั้น อาการวุนวี่วุนวายตางๆ เงียบหายไปเลย แตก็ยังมผูีรูวา เงียบ 
เฉยเปนกลางๆ ไมโอนเอียงขางโนนขางนี้ ไมดีไมชั่ว ไมหยาบไมละเอียด อันนั้นเรียกวา ใจ ใจคือ
ตัวกลาง  

ถาจะถามวา ใจของคนอยูที่ไหนละ กม็ักชี้เขามาทามกลางอก แตแทจริงหาไดอยูตรงนั้นไม 
อยูทั่วไปหมด ที่ปลายมือ ปลายเทา ปลายผมก็มี ใจนั่นแหละไปอยู ความเจ็บปวดมันอยูตรงไหน ใจ
มันก็ไปหาตรงนั้นแหละไปอยู เราเอาใจไปใสตนไมไวมันก็ยังอยู พวกฝรั่งเขาหัดจนตนไม
สั่นสะเทือนเพราะใจไปอยู แตเราไมหัดอยางนั้นหรอก เราหัดดูใหมันเห็นใจของจริง ตัวใจเดิมๆ 
แทๆ นี่แหละ  

สวนจิตนั้นคิดนึกสารพัดทุกอยางไมมีขอบเขต จิต แปลวา ผูคิด ผูนึก ในทางธรรมะทานวา 
มโนปุพพงคมา ธมมา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มโนเสฏฐา มโนมยา  ใจเปนของประเสริฐ สําเร็จ
แลวดวยใจ มนสา เจ ปสนเนน ภาติ วา กโรติ วา แมจะพูดจะจาสารพัดทุกอยาง ใจนั่นแหละเปนคน
ถึงกอน แลวจึงคอยพูดคอยจาได  

พูดถึงเรื่องจิตก็มี ปภสสรมิทํ จิตตํ ตญจ โข อาคนตุเกหิ อุปกกิเลเสหิ อุปกกิลิฏฐํ จิตเปนของ
ผองใสอยูตลอดเวลา   อาคันตุกะกิเลสตางหากที่ทําใหจิตเศราหมอง ก็จิตนั่นแหละที่ไปคิดไปนึก
ไปปรุง ไปแตง ไปชวนเอากิเลสมา ถาจิตไมผองใสอยูตลอดเวลา เราจะทําความสะอาดไมไดดอก 
ของไมสะอาด ธรรมชาติของมันเปนของสกปรก เราจะไปทําอยางไรมันก็ไมสะอาดได อยางเชน 
แรเหล็กก็ดีหรือแรทองก็ดี ที่มันตกอยูในดินไมทันสะอาด จะทําอยางไรมันก็ไมสะอาด ตองนําเอา
มาหลอมมาหลอใหมันเปนกอนเปนกลุมแลวจึงคอยสะอาด เพชรนิลจินดาที่ตกอยูในดิน ธรรมชาติ



มันใสสะอาดอยูแตเดิมมาแลว มันมัวหมองก็เพียงแตอาคันตุกะกิเลสมาหอหุม ถาขัดอันนั้นออก 
เจียรไนเอาออกหมดแลว มันก็ใสแจวตามเดิม ของใสเปนอยางนั้น 
 จิต ธรรมชาติเปนของผองใส อาคันตุกะกิเลสมันพาใหเศราหมองทานจึงทําใหสะอาดได 
ที่มาหัดทําสมาธิภาวนานี่ก็ทําเพื่อขัดเกลาใหกิเลสหมดสิ้นไป เพื่อใหมันใสสะอาดคืนตามสภาพ
เดิม ถาไมรูจักเรื่องจิต เรื่องใจ ก็ไมรูวาจะไปชําระตรงไหน ไมรูจักวาอะไรเปนของใสสะอาด ใจ
นั่นเองเปนของใสสะอาดเหมือนกับเพชร เรามาขัดเพชรเจียรไนเอาอาคันตุกะกิเลสที่หุมหอออกมัน
ก็ใสสะอาด ผองใสขึ้นมาละซี ถาไมรูจักเพชรไมรูจักใจจะไปเอาอะไรมาทําความสะอาด  

อาคันตุกกิเลสมีหลายอยางเชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง เวลาโกรธความโกรธนั้น
แหละหนาแนนทึบ หุมหอปกปดจนกระทั่งไมเห็นตัว เวลาเราโกรธเคืองเราไมรูสึกตัวดอก ไม
ทราบวาเราโกรธ มีแตหนาบึ้งหนาเบี้ยวหนายักษหนามารเห็นอาการภายนอกเทานั้น ใจนะไมทราบ
วาอยูไหน ขุนมัว เศราหมองอยูตลอดเวลา ตอเมื่อหายโกรธ ใจคอยสะอาดรูตัวข้ึนมาละคราวนี้  ถา
มันไมรูตัวมันก็ยากเหมือนกันไมทราบวาจะไปทําอยางไร ถาคนเราหากไมรูตัวแลวสอนเทาไรก็ไม
รูเรื่อง ไมเขาใจ สอนเทาไรก็สอนไปเถิดไมเขาใจ ทานวา มันหนา ไมใชหนาอะไร กิเลสมันหนา ถา
หากวาใจมันสะอาดแลว มันคอยรับฟงธรรมะ พูดนิดหนอยก็เขาใจรูเรื่องได ถาหากวากิเลสมันหนา
ทึบอยูนั้นมีผูมาพูดตักเตือนแทนที่จะเขาใจเลยกลับโกรธยิ่งกวาเกา เขาทําดีหาวาเขาเยาะเยย เขาทํา
ชั่วก็ยิ่งซ้ํารายลงไปกวาเกา เลยไมดีซักอยาง 
 เหตุนั้นทุกคนที่มาปฏิบัติฝกหัดภาวนาที่นี่ก็เพื่อตองการชําระใจของตน จึงขอใหเขาใจเรื่อง
ใจ เรื่องจิต ใหเห็นจิตเห็นใจของตน จิตเปนอยางไร ใจเปนอยางไร ความรูเรื่องของจิต ของใจ นี้
แหละเรียกวา วิชชา การที่รูใจของตนนั้นเปนวิชาเกิดขึ้นแลวเปนปญญาเกิดขึ้นมาแลว จะไปหา
ปญญา วิชา ที่ไหนอีกมันมีอยูนั่นแลวไมรูตัว ความรูตัว รูตนนั้น มันแสนวิเศษแลวนะจะไปหาที่
ไหนอีก ถารูตัวรูตนมันก็กลับตัวกลับตนไดซี เขาหมูเขาสังคมไดซี  ถาไมรูตัวละก็ไปหนาเดียว ใคร
จะวาอยางไรก็ไมยอมใครหมด นานหนักเขาก็อยูกับหมูกับเพื่อนไมได คบคาสมาคมกับใครก็ไมได
ก็ยิ่งไปกันใหญ ยิ่งโกรธ ยิ่งนอยใจ ไมเห็นตัวเอง เมื่อไมรูตัวก็แกไขไมได จึงขอใหพิจารณา ถึงเรื่อง
ของตัวเองนี่แหละมันมีผิดตรงไหน ไมถูกตรงไหน เมื่อรูตัวแลว แกไขไปก็หมดเรื่อง คนเราที่อยูกับ
หมูเพื่อนไมไดก็เพราะเหตุนี้นี่เอง  

อาตมาเคยไปเที่ยวปาอยูกับพวกมูเซอร คนพวกนี้มองเห็นไดชัดวา คนไหนไมถูกหมูเพื่อน 
หมูเขาทิ้งหมด ตองอยูคนเดียวในปา ไมตองมีใครบอกหรอก รูตัวเลยทีเดียวแหละ ไอนี่มันเขาเพื่อน
ไมไดหมูเพื่อนเขาไมชอบ มันก็ขนของมีผาผอนหนึ่งหรือสองตัวก็เปดหนีไปเลย ไปไมไกลดอก 
ไปนอนอยูนอกบานนั่นแหละ ถาหากพวกเราทําไดอยางนั้นก็จะเปนการดีมาก เปนการทรมานตัว



อยูในตัวนี่แหละ จึงขอใหพิจารณาตัวเองทุกคน ถาหากวา เห็นตัว รูตัวอยางนี้ตลอดเวลาจึงจะคอยดี
ขึ้นมา เขาหมูเขาคณะเขาได การฝกหัดปฏิบัติ ทุกสิ่ง ทุกประการก็เพื่อหัดดัดกายวาจาใจ หัดทํา
สมาธิภาวนาก็เพื่อชําระจิตใจใหสะอาด…เอาละเทานั้นแหละ 
   

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 
 ใหกําหนดพิจารณาถึงเรื่องใจ ใหเขาใจเรื่องใจเสียกอน ใหรูเรื่องของใจ ของจิต วามันมี
อาการแตกตางกันอยางไร ก็ใหรูเรื่องของมัน  

จิตและใจนี้เปรียบเหมือนกับน้ํา ธรรมดาน้ําไหลเอื่อยอยูอยางนั้นตลอดเวลาทั้งแลง ทั้งฝน 
และมันแตกออกเปนปกเปนยอย เปนคลื่นระลอกแลวก็เปนกอนขึ้นมาแลวก็แตกปุออกไปเปนคลื่น
ก็น้ํานั่นแหละเปนคลื่น เปนกอนก็น้ํานั่นแหละเปนกอน เปนฟองก็น้ํานั่นแหละเปนฟองแลวก็แตก
สลายออกไป แตเขาเรียกวากอน วาคลื่น วาฟองวาอะไรตางๆมันก็เกิดแตน้ํานั่นแหละ ใจก็คือน้ํา 
อาการที่เปนคลื่น เปนฟอง ฝอย หรือเปนระลอกอะไรตางๆ คือ จิต มันก็เกิดจากน้ําอันเดียวนี่แหละ 
ที่เรียกวาใจ วาจิตเปนสองอยางก็เพราะวามันมีอาการแตกตางกัน ถาไมมีอาการแตกตางกันทานก็
ไมเรียกดอก 
  ถาเราอยากจะรู อยากจะเห็นตัวใจ อยากเห็นตัวจิต จะตองเห็นตัวใจเสียกอน ของที่มันเฉยๆ
นั่นแหละตัวใจ ถามันเกิดเปนคลื่น เปนระลอก เปนฟอง เปนกอนอะไรตางๆ ขึ้นมา ก็เห็นงายละ
คราวนี้ เมื่อเห็นอาการของจิตไปตางๆ แลวก็ปลอยวางเรื่องนั้น ถึงไมปลอยมันก็ปลอย ถึงไมวางมัน
ก็วาง มันเปนเรื่องเกิดดับ เปนสารพัดทุกสิ่งทุกอยาง มันเกิดดับใหเห็นเปนน้ําตามเดิม เราก็จะไมไป
ยึดเอาและก็จะไมสงขึ้นคือ ไมสงจิตตามมัน ใหเขาหาตัวใจตามเดิม หรือหากวามันไมเขาหาก็ตอง
นอมเขาหาตัวใจ ใหอยูนิ่งเฉยนี่แหละ ความสุข เกิดจากสมาธิภาวนาที่เราจะไดรับ ถาไมมีความสงบ 
สุข นิ่ง เฉย ทําความเพียรภาวนาก็ไมมีประโยชนอะไร เราเอาประโยชนเพียงแคนั้นเสียกอน ทําให
มันชํานิชํานาญ ใหมันอยูไดนานเทาไรยิ่งดี ถาอยูไดนานก็ไดชื่อวามีความสุขนาน ไดครูหนึ่ง
ขณะหนึ่งก็ไดชื่อวามีความสุขนอยเพียงชั่วขณะทําอยางนั้นบอยๆ จะหัดไดละคราวนี้ เรียกวาหัดจิต
ไดจะใหอยูนานเทาไรก็ได ถึงมีเรื่องอะไรมากระทบจิต มันยุงมันชวนวุนวาย ก็ใหเขามาหาใจ ใหมา
สะกดอยูกับใจ ถาเราทําอยางนี้ไดชํานิชํานาญ เราก็สามารถที่จะอยูไดในหมูคณะ หรือจะอยูที่ไหน
ก็อยูได เรามาหัดตรงนี้แหละ หัดเพื่อความอยูรอดของเรา เพื่อความเปนอยูในชีวิตประจําวันของเรา 
เพื่อความอยูรอดปลอดภัย ถาไมอยางนั้นก็ยุงอยูตลอดเวลา หาความสงบสุขไมไดในชีวิตอันนี้เลย มี



แตทุกขหาสุขไมไดเลย ความสุขความสบายอันนี้แหละ ไมตองไปพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน
หรอก ถึงนิพพานนั้นไมทราบวานิพพานอยูตรงไหน เราหาความสุขไดแลวก็แลวกัน ชีวิตมนั
ลําบากเหลือเกิน ทุกขยากเหลือเกิน เราเกิดมาในโลกนี้ไดพบความสุขเห็นความสุขก็พอแลวมรรค
ผลนิพพานอยูไหนก็ชางเถอะ  

เอา … ทําความเพียร 
๖๘.วิธีหาจิต 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

วันนี้จะอธิบายถึงเรื่อง วิธีหาจิต จิตเปนของสําคัญที่สุดเกิดมาเปนมนุษยตองมีจิตทุกคน แตหากเรา
ไมเห็นจิต เราเกิดมาก็เพราะจิต เปนอยูก็เพราะจิต เราจะตายไปก็เพราะจิต จิตแทนั้นคืออะไร จิตนี้
ไมมีตัวตน มองก็ไมเห็น ความรูสึกความนึกความคิดนั่นแหละคือตัวจิต เพราะฉะนั้นลืมตาจึงมอง
ไมเห็นถาหลับตาแลวเห็นหรอก ถาเราไมเห็นตัวจิตๆมันจะพาเราไปเที่ยวฟอนทุกสิ่งทุกอยาง กิเลส
ทั้งหลายทั้งปวงหมดเกิดจากจิตทั้งนั้น ที่ทานพูดถึงเรื่อง เจตสิก ก็คืออาการของจิต ทีเ่รียกวา กิเลส
ทั้งหลายรอยแปดพันประการนั้นเกิดจากจิตอันเดียว ผูที่รูมากมายหลายเรื่องก็วาไปตามตํารา แตตัว
จิตแทไมเห็น กิเลสตัณหาก็วาไปตามเรื่องตามราว ตั้งแตตนขันธหาอายตนะหกเรื่อยไป ขันธหามี 
รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ รวมลงมามีสองอยางคือ รูปกับนาม รูปมองเห็นได แตนาม คือ 
จิตมองไมเห็น 
 ทําอยางไรจึงจะเห็นจิต ถามิฉะนั้นจิตก็จะพาเราวอนอยูนั่นแหละเที่ยวเหนือลองใตสารพัด
ทุกอยางทุกประการไปทั่วทุกทิศทุกทาง ถาเราคุมจิตไมอยูรักษาจิตไมได ก็จะพาใหเราทุกขเรารอน
เศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณก็จิตอีกนั่นแหละ ถาไมมีจิตแลวตัวของเราก็เหมือนกับทอนไมทอนฟน 
ใครจะสับจะบั่นใครจะเผาอะไรๆตางๆ ทุกอยางไมรูสึกเทานั้น การปรากฏเห็นภาพทางตา เขา
เรียกวา จิต  แตคนไมเห็นตัวจิต คือตาเห็นภาพนั่นนะ เขาใจวาจิตเห็น ไมใชจิต ตาเห็นตางหาก แสง
กระทบเขามาก็เห็นทั้งนั้น หูก็ไดยินเสียงเหมือนกัน เสียงเขามากระทบหูกันเขามันก็ไดยิน จมูกสูด
กลิ่น ลิ้นถูกรส กายสัมผัส อะไรตางๆนั้น ไมใชตัวจิต อันนั้นเปนเรื่องกระทบกันตางหาก กระทบ
กันแลวก็หายไป ถาเชนนั้น จิตมันอยูที่ไหน ใหลองหาดูในตัวของเราเองนี่แหละ หาใหหมดทุกสิ่ง
ทุกอยางดูวา จิตแทมันอยูที่ไหนกัน เมื่อหาจิตไมเห็นแลว คนที่หานะไมเห็น คนไหนเปนคนหา มัน
ยังมีซอนอีก ใครเปนคนคนหา สิ่งที่ไปหานั้นเห็น แตผูหาไมเห็น อยางวาเห็นรูป รูปนั้นเห็นแลว แต
ผูเห็นนะใครเปนคนเห็น มันตองหาตัวนั้นซีจึงจะเห็น จิตมนัตองเปนหนึ่ง ถาไมใชหนึ่งแลวไมใช
จิต จิตเปนหนึ่งกลายเปนใจละคราวนี้ ตัวจิตนั่นแหละกลายเปนใจ อันที่ นิ่ง เฉย ไมคิด ไมนึก ไมคิด 



ไมปรุง ไมแตง ความรูสึกเฉยๆนั่นแหละ มันกลายเปนใจ ในหนังสือตางๆ ก็พูดอยูหรอก จิตอันใด
ใจอันนั้น ใจอันใดจิตอันนั้น บางแหงทานก็พูดเปนจิต บางแหงทานก็พูดเปนใจ อยางทานพูดวา 
มโนปุพพงคมา ธมมา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มโนคือใจผูนึกผูนอมทีแรกนั่นแหละ ไมใชคิด 
นึกนอมทีแรกนั่นแหละคือตัวใจ มโนเสฏฐา มโนมยา ใจเปนของประเสริฐ สําเร็จแลวดวยใจ ทานผู
ถึงเรื่อง มโน คือ ใจ คราวนี้พูดถึงเรื่องจิต จิตตํ ปภสสรํ อาคนตุเกหิ กิเลเสหิ จิตเปนของประภัสสร 
คือมันผองใสสะอาดอยูตลอดเวลา อาคันตุกะกิเลสตางหาก มันเศราหมองเพราะกิเลสที่จรมา นี่พูด
ถึงเรื่องจิต ใหคิดดูวา ถาหากจิตเดิมเปนของเศราหมองแลว ใครจะทําใหบริสุทธิ์ได ไมมีเลยเหตุนั้น
ทานจึงวา จิตตํ ปภสสรํ จิตเปนของประภัสสรตลอดเวลากิเลสที่จรมาตางหากที่มาพัวพันใหมัว
หมอง ทําอยางไรจึงจะรูวา  จิตประภัสสร จิตกับใจเขามารวมกันแลว คราวนี้มารวมกันเขาเปนใจ 
เมื่อมันเปนประภัสสรมันรวมกันเปนใจ ประภัสสรนั้นหมายความถึงจิตไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตง 
จึงจะ เห็นจิต เรียกวาใจเสียในที่นี้ถาหากยังคิดนึกปรุงแตงอยูมันเศราหมอง ถาจิตผองใสแท มัน
ตองสะอาดปราศจากความคิดความนึกความปรุงความแตงจึงเรียกวาใจ 
 เรามาพยายามขัดเกลากิเลสตรงนั้นแหละ ตรงอาคันตุกะกิเลสอันนั้น ไมใหมันม ี ไมใหมัน
เกิดในที่นั้น จึงจะรูเห็นในสิ่งตางๆคําวาใสสะอาดมันก็เห็นนะซี มันจะไมเห็นอยางไรน้ําใสสะอาด
บริสุทธิ์ยอมมองเห็นเงาตนเองได เพชรนิลจินดาเขาเจียระไนแลวเปนของใสสะอาด เพราะเนื้อมัน
เปนของใสมาแตเดิม ถาหากเปนเหล็กก็จะไมผองใสหรอกเพราะธรรมชาติไมใชของใสสะอาด จิต
ของคนเราเปนของใสสะอาดมาแตเดิม เหตุนั้นขัดเกลากิเลสออกหมด มันจึงเห็นความใสสะอาด จึง
เรียก จิตตํ ปภสสรํ คราวนี้จะไมเรียกวาจิต จะเรียกวาใจ อยางจะเรียกวาไฟอยางงี้ ไฟคือความรอน 
ความรอนก็คือไฟ กําจัดความมืดก็คือไฟ ไฟที่ใชความรอนนั่นแหละเปนไฟแท อบอุนในที่ใดธาตุ
ไฟก็อยูที่นั่น อยูในน้ํา บนบก หรืออยูที่ไหนๆก็ตามเถอะทานเรียกวาไฟ ดวยเหตุนี้จึงเรียกธรรมชาติ
ของที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองวา ใจ ในขณะที่เราทําความเพียรภาวนา ทําใจใหเปนกลางๆเฉยๆ
สบายมันก็ถึงใจเทานั่นละซิ ความสบายนั่นแหละเปนใจ ความเฉยๆนั่นแหละที่เปนใจ ไมมีอดีต
อนาคตไมมีบาปไมมีบุญ ตัวเฉยๆนั่นแหละ ไมมีอะไรทั้งหมด ความคิดความนึกความปรุงความ
แตงมันออกไปจากใจ เรียกวาจิต จิตคือผูนึกคิดปรุงแตง เรียกวาจิตๆเปนคนสั่ง สวนใจ สงบคงที่ จิต
เปนคนสั่ง ปรุงแตงสารพัดทุกกยางในโลกเรานี้ไมมีที่สิ้นสุด เขาใจแลวก็หมดเรื่อง  
 เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนเขาถึงใจ คือสอนถึงที่สุด คือเขาถึงความบริสุทธิ์นั้นเอง สุด
นั้นก็คือที่สุดของทุกขนั้นเอง ถาเขาถึงใจแลว ไมมีทุกขมีรอน ไมปรุงไมแตง ไมคิดไมนึกก็หมด
เรื่องเทานั้นแหละ ถาปรุงแตงก็จะไปกันมากมายหลงใหลไมมีที่สิ้นสุด เหตุฉะนั้นจึงอางวา คนเรา
ไมเคยเห็นใจของตน แตไหนแตไรมา เกิดก็เกิดเพราะใจ เวลาตายก็ตายเพราะใจ ปรุงแตง คิดนึก



สารพัดทุกอยางเขาใจหมด คนทั้งหลายโดยสวนมากพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้น พุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่อง
ใจ ใจบุญ ใจกุศล ใจบาป ใจอํามหิต ใจคิดประทุษราย สารพัดทุกใจถาพูดกันถึงเรื่องความดีความ
งามก็ ใจบุญ ใจกุศล ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ พูดถึงเรื่องใจอันเดียว ใจมันตองเปนอันเดียว ไมใชมี
หลายอยาง ที่หลายอยางนั่นนะมันจิตตางหาก พระพุทธศาสนาสอนใหเขาถึงตัวหนึ่ง ตัวใจนี่แหละ
จึงจะเห็นเรื่องทั้งหลายทั้งหมด ถาไมเห็นตัวหนึ่งแลวก็ไมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งนั้น อยางเรานับหนึ่ง
ขึ้นเบื้องตน นับหนึ่งเสียกอน หนึ่งสองหนก็เปนสอง หนึ่งสามหนก็เปนสาม สี่หน หาหน จนถึงเกา
หน สิบหน ก็เปนสี่หา จนถึงเกา ถึงสิบ ก็มาจากหนึ่งอันเดียวนั้นแหละ จะนับเปนสิบเปนรอย 
แทจริงก็นับจากหนึ่งอันเดยีวเทานั้น คนเราลืมหนึ่งเสีย ไปนับสอง สาม สี่ หา ถานับหนึ่งแลวหมด
เรื่องไมตองไปงมงายของพรรณนั้น เหตุนั้นการทําสมาธิภาวนาคุมจิตใหถึงใจรวมเปนหนึ่งนั่น
แหละ พระพุทธศาสนาสอนอยางนั้น สอนใจอยางเดียว คนสวนมากเห็นวาการทําสมาธิภาวนา
ไมใชหนาที่ของฆราวาสเปนเรื่องของพระ พระบางทานบางองคก็วาไมใชหนาที่ของเราหรอกเปน
เรื่องของพระกัมมัฏฐาน แทที่จริงคนเรามีใจดวยกันทุกคน ใครเขาหาใจไดแลวก็เปนกัมมัฏฐาน
ดวยกันทั้งนั้นแหละ เปนภาวนาสมาธิแลวทั้งนั้น เวนไวแตเราไมทํา 
 อธิบายถึงเรื่องใจ ใหคนหาใจ ใหพิจารณาเขาถึงใจ ขอยุติเพียงเทานี้ 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 บุญนั้นมีหลายอยาง คือทําบุญอยางหนึ่ง ทําทานอยางหนึ่ง ทํากุศลอยางหนึ่ง ทําทาน คือ 
การที่เราใหเรียกวา ทาน ทานํเทติ คือ วัตถุสิ่งของที่เราใหเรียกวา ทาน ไมตองเลือกวาจะเปนสิ่ง
อะไร มนุษยสัตวใหไปไดทั้งนั้น ขาวของอะไรก็ใหได เรียกวา ใหทาน จะเกิดศรัทธาหรือไมเกิด
ศรัทธาก็เอาเถอะ ใหทั้งนัน้ อยางคําวา เรี่ยไรอยางนี้ไมคิดถึงบุญถึงกุศล ใหไปเสียแกรําคาญ อันนั้น
ละเรียกวา ทาน ทําบุญนั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใส ตั้งเจตนาวา ทําบุญแลวจะไดบุญ ไดอานิสงส จะไป
เกิดบนสวรรคชั้นฟา จะไดความสุขในมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ การทําบุญนั้น
ปรารถนาผลตอบแทนเรียกวา ทําบุญ ทํากุศล คือจิตที่คิดจะทําสิ่งที่ดีที่ชอบ ถานึกถึงความดี
ความชอบตางๆเปนกามาวจรกุศล ถาคิดพิจารณากัมมัฏฐาน สังขารรางกายของเราเรียกวา รูปาวจร
กุศล จิตที่พิจารณาอยูในอรูปณาน 
 ๔ เปนอรูปาวจรกุศล โลกุตรกุศล  หมายถึงการบําเพ็ญกุศลที่ปราศจากความอยากกังวลทั้งหมด แต
วาทําเพื่อประดับใจของตนเทานั้น ไมไดปรารถนาอะไรเลย คือผูที่ถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดแลว 



ทานไมมีบาปมีบุญอะไรหรอก แตวาทําไปเพื่อประดับในเมื่อยังมีชีวิตอยูเหตุนั้น เราทําทานแลว 
ทําบุญแลว แลวทํากุศลอีก คือนั่งภาวนานี่แหละ เปนของสูงโดยลําดับ เพราะฉะนั้นจึงพากันตั้งใจ
ทําสมาธิภาวนาใหมันแนวแนใหจิตมันลงหนึ่ง ปลอยวางหมดทุกสิ่งทุกอยางในเวลานี้ ของที่ลวง
มาแลวอยาไปคิดนึกถึงมันเลย สวนอนาคตขางหนาก็ไมตองเอามาคํานึงถึง เอาปจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ
ใหแนวแนลงเต็มที่ มันจะลงไดดวยประการใดก็ใหมันลงเถอะ 
 เบื้องตน ใหมีบริกรรมภาวนา พุทโธ หรือ อานาปนสติ หรือ ยบุหนอพองหนอ อะไรก็ตาม 
สัมมาอรหัง ก็ชาง ขอใหเอาคําบริกรรมนั้นเปนอารมณ เมื่อจิตมันรวมไปแลวนั่น ก็จะปลอยวางคํา
บริกรรมหมด วางเอง ถึงไมวางก็ตองวาง กําหนดเอาความที่มันนิ่งแนวแนอยูเปนหนึ่งนั่นแหละ 
เหน็ใจของเรานั่นแหละเปนของสําคัญอยางยิ่ง เพราะการเห็นใจของเรานี้เปนของเลิศประเสริฐ เปน
สิ่งที่เราจะตองใหรูจักเรื่องของตน ถาไมเห็นเรื่องเห็นใจของตนแลว ทําดีทําชั่วก็ไมรูตัวทั้งนั้น 
 

๖๙. หิร-ิโอตตัปปะ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
วันนี้จะเทศนถึงเรื่อง ความละอายและความกลัวตอบาปใหเขาใจ เราเคยไดยินไดฟง แตฟงเฉยๆไม
คอยเขาใจลึกซึ้งถึงธรรมะ ฟงไปๆ กเ็บื่อ แทที่จริงธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละบทแตละ
บาทมีความหมายลึกซึ้ง เพราะเกิดจากหทัยวัตถุของพระองค เปนเรื่องที่จะใหสําเร็จประโยชนอยาง
ยิ่งในธรรมนัน้ๆ ฉะนั้นจงพากันตั้งใจฟงใหดีถาฟงไมดีจิตวอกแวกไปมันก็เลยจะไมเขาใจเสีย ถา
ตั้งใจเด็ดเดี่ยวฟงจริงๆคงจะรู คงจะเขาใจ เมื่อเกิดความรู ความเขาใจแลว จงตั้งใจเอาไปปฏิบัติ
ทดลองดู ถาหากวาไมทดลองปฏิบัติดูก็จะไมสําเร็จประโยชนธรรมจึงเปนขอละเอียด 
 คําวา หิร ิคือ ความละอายใจ อายมิใชอายอยางธรรมดา ที่หนุมสาวอายกัน มันอายซึ้งเขาถึง
ใจจริงๆ ไมใชอายผิวเผินภายนอก หนุมสาวมักอายรูปรางภายนอก เราคิดจะทําสิ่งใดที่ชั่ว มนั
ละอายขึ้นมาในใจ เพียงแตคิดเทานั้น คนอื่นยังไมเห็นเลยมันเกิดความละอายขึ้นมาแลว คิดทําชั่ว
คืออยางไร สิ่งใดที่เปนไปเพื่อความเลวทรามไมถูกตองทางธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอันนั้น
เปนความเลว 
 อะไรที่มันวัดวามันถูกหรือไมถูก อันนี้งายนิดเดียว คนที่ไมเคยรูถึงคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ก็อาจจะเขาใจได คือถาเราทําอะไรลงไป ถาหากวามันไมถูกตองแลวมันรูสึกละอาย
กระดากในใจตนเอง แตตามหลักทานบอกวานักปราชญทั้งหลายไมสรรเสริญ ไมนิยม นั่นเรียกวา 
ผิดจากธรรม เราไมใชนักปราชญ ไมใชนักรู แตเรารูภายในของเราเอง  อยางฆาสัตว มันคิดกระดาก



ในใจ คือเราไมฆาสัตวเพียงคิดจะฆาก็กระดากในใจ แตผูที่เขาฆาสัตวมาจนชินแลวก็ไมกระดาก
เทาไร เรียกวา มันไมมีธรรมในตัว เราคิดจะฆาเทานั้นแหละ มนันึกกระเดียมกระดากในตัว เรียกวา 
ของไมดีคือบาป คนทั้งหลายไมนิยม นักปราชญไมนิยม 
 บรรดาคนทั้งหลายยอมกลัวความชั่ว คนอื่นก็กลัว ตัวของเราก็กระดาก สัตวทั้งหลายแม
เดียรฉานไมรูเดียงสา เห็นเราทําทาทางกิริยาอาการลงมือฆาใหเห็นมันก็กลัวแลว อันนั้นแหละความ
ชั่ว ถาหากเราทําดี อันนี้ตรงกันขาม เปนมิตรเปนสหายพวกพอง อยาวาแตมนุษยเลย แมแตสัตว
เดียรฉานก็ขุนเชื่องไมคิดกระดากเปนมิตรกับเรา เขาไปในปารกมีเสือ หมี ผีราย ซึ่งเปนของดุที่สุด 
คนกลัวที่สุด ถาหากมีเมตตา ไมปรารถนาจะทําชั่วชาแลว เขาก็มาสนิทสนมกับเรา ไมเห็นมีกลัว
อะไร นั่นแหละความดี คือความละอายในใจของเรา ไมกลาทําชั่ว 
 ความละอายนี่แหละเปนตนเหตุใหทําความดี ความดีทั้งหมดเกิดจากความละอายนี้ทั้งนั้น 
ความไมดีเกิดจากความไมละอายนั่นเอง ศีล ๕ ขอมีความละอายเปนเบื้องตน เปนสมุฏฐาน หากวา
มีความละอายในใจแลวไมกลาทํา ศีลขอนั้นก็งดเวนไดหมด ลักทรัพยก็เหมือนกัน ถาหากของตก
อยูในปา ไมมีเจาของแตเราไปหยิบเอา เกิดสงสัยวาจะมีเจาของหรือไมหนอ แลวก็คิดกระดากในใจ
ยังไมกลาที่จะเอา จนแนใจตนเองเสียกอนวาไมมีเจาของ อยางลูกไม ผลไม มนัเกิดในปาไมมี
เจาของหวงแหน แนแกใจแลววาไมมีเจาของจึงถือเอาดวยความสนิทใจ ถาหากของที่ตกเชนเปน
ของในบานมาตกในปา เอะ นี่มันของคนเขาเอามานี่ มันก็ไมเอา เอาก็ไมสนิท นั่นแหละมันจะไป
ลักไป ขโมยไดอยางไร การประพฤติผิดมิจฉาจาร มุสาวาท ดื่มสุราเมรัย เหมือนกันหมดทุกอยาง 
ศีล ๘ ก็เหมือนกัน ถามหีิริอยูในใจละอายใจแลวไมกลาทําทั้งนั้น แมศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ ก็เหมือนกัน
หมด 
 พูดถึงเรื่องธรรม ความรูตัว ความละอายในตัวนั้นแหละเปนธรรม ความละอายในตัวเกิด
รูสึกขึ้นมามันเปนธรรมแลว ธรรมเกดิพรอมกันกับศีล เกิดในที่เดียวกันนั่นแหละ คือเกิดจากหัวใจ
ของคนเรา ไมใชเกิดจากที่อ่ืน ศีลก็เกิดที่หัวใจนั่นแหละ ที่ละอายแลวไมกลาทํา ธรรมก็เกิดที่หัวใจ 
ความรูสึกละอายเกิดขึ้นในที่นั่นเรียกวา หิริ โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัว เมื่อรูสึกมีความละอายใน
ใจแลวเกิดความกลัว กลวัความชั่ว กลัวเขาจะรู จะเห็น กลัวจะอับอายขายขี้หนา กลัวผูใหญ เชน พอ
แม ครูอาจารย หรือผูบังคับบัญชาทานจะรูจะเห็นเอาโทษเอาทัณฑ มีความละอาย มีความกลัวละ
คราวนี้ก็ไมกลาทําเทานั้นเอง 
 เมื่อมีหิริโอตตัปปะอยางนี้แลว กฎหมายบานเมืองทุกมาตราไมมีใครกลาทาํผิดหรอก อยาวา
แตธรรมเลย การอยูดวยกันเปนหมูคณะ เปนพรรคเปนพวกหลายคนดวยกัน ถามีหิริโอตตัปปะแลว
ไมมีอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เปนสุขเทานั้น หากคิดผิดประทุษรายเกิดความละอาย



และกลัวข้ึนมานั่นธรรมเตือนขึ้นมาแลว เลยไมกลาทําความชั่ว ครั้นทําลงไปก็เปนเหตุใหเดือดรอน
วุนวาย ตนเองเดือดรอนเพราะทําชั่ว คิดชั่ว แลวกเ็ปนเหตุใหคนอื่นเดือดรอนอีกดวย เรียกวา ธมโม 
หเว รกขติ ธมมจารึ ธรรมแลยอมรกัษาผูประพฤติธรรม ผูประพฤติสุจริตก็มี หิรโิอตตัปปะ อยูใน
ตัวนั่นแหละ เรียกวา ประพฤติธรรมสุจริต ธมโม สุจิณโณ สขุมาวหาติ ผูประพฤติธรรมดีแลวยอม
นําความสุขมาให มันกส็วมหัวใจของเรามาแตเบื้องตนนั่นนะซี จะสุขที่ไหน สุขแตเบื้องตนที่เรา
ประพฤติดี ประพฤติชอบ มันไมเดือดรอนวุนวาย คนอื่นก็สุข อยูหมูมากดวยกันก็สุข หมูนอยก็เปน
สุขดวยกันทั้งหมด ไมมีเดือดรอนวุนวาย จึงวาธรรมอันนี้เปนของดี 
 ธรรมของพระพุทธเจาสอน ไมใชเปนของตื้นๆต่ําๆมีความลึกซึ้งสุดเขาถึงหัวใจของบุคคล 
ถาปฏิบัติเปนธรรมแลวจะอยูเย็นเปนสุขดวยกันหมดทุกคน ฉะนั้นใหฟงธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา ถาฟงไมเขาใจฟงแลวก็หายไปเลยไมสนใจถึงเรื่องธรรมนั้นๆ บางทีเขาใจวาธรรมอัน
นี้เปนของตื้นต่ํา เลยไมอยากฟงซ้ํา แทที่จริงเรานะเปนคนตื้นฟงไมลึกซึ้งถึงธรรมนั้นตางหาก จึงไม
ซาบซึ้งถึงอรรถธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ถาปฏิบัติธรรมซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจาจริง
แลว มันไมใชแตเพียงแคนั้น มันซึ้งเขาไปอีกจนเหลือที่จะพูดใหคนฟง ทานพูดใหคนอื่นฟงแต
เพียงตื้นๆแลว แตความลึกซึ้งของธรรมจริงๆในหัวใจของผูที่เห็นธรรมปฏบิัติธรรมนั้น ไมสามารถ
พูดออกมาไดเมื่อฟงแลว เขาใจแลว จงตั้งใจฝกปฏิบัติไปพรอมๆกัน เมื่อยังไมเขาใจก็ใหตั้งใจสนใจ
ในเรื่องนั้นๆ หากจะคอยซาบซึ้งเขาไปเองหรอก เรื่องเหลานี้มันอยูที่ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติ
ตาม  

เอว 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 ใหนั่งตัวตรง แลวนึกคําบริกรรม เอาพุทโธไวในใจของเรา ไมเห็นใจก็นึกเอาตรงกลางนั้น
แหละ ตรงที่มันนึกตรงไหนเอาตรงนั้น นึกอยูภายในใจ นึก พุทโธ พุทโธ เอาสติตั้งมั่นไวตรงนั้น 
สติอยูตรงไหน ใจอยูตรงนั้น นึกพุทโธไวแหงเดียวนั่นแหละ ไมเอาอื่นไกล ไมคิดนึกอะไรมากมาย 
เวลานี้เรามานั่งภาวนา เราจะสํารวมใจ ไมคิดนึกสงไปไหนละนึกอยูพุทโธอันเดียว จิตแนวแนลงไป
ที่เดียว  



 เมื่อต้ังสติกําหนดไวที่พุทโธอยางเดียวแลว มันก็จะตั้งมั่น เวลานี้จะเอาพุทโธอันเดียว 
จนกระทั่งมันเห็นชัดภายในใจของตน ความนึก ความคิด ความสงสายทั้งหมดของใจมันก็หมดนะ
ซี มันก็เหลือแตพุทโธกับใจอันเดียว พุทโธอยูที่ใดใจอยูที่นั้น 
 เมื่อหัดทําสมาธิไดแลว  จะยืน เดิน นั่ง นอน ไปไหนก็เอาเถอะ ใหนึกพุทโธเอาไวในใจอยู
เสมอ ใหเห็นใจของตนแนวแนมีพุทโธอันเดียว บางคนกลัวจะทํางานไมได อยาไปกลัวมันเลย ใจ
แนวแนยิ่งทําการทํางานไดดีที่สุด เพราะใจเปนคนคิด คนนึก ใจเปนคนปรุงคนแตง การงานตางๆ
ถาเราเห็นใจ รวบรวมใจไดแลว เราก็เห็นการงานและรวบรวมใจได ถาไมเห็นใจก็รวบรวมใจไมได 
มันจะฟุงซานสงไปในที่ตางๆจะจับอะไรเปนหลักฐานไมได การงานก็เลยยุงกันไปหมด เมื่อใจแนว
แนอยูในพุทโธอันเดียว จับหลักอันนั้นได จึงจะเห็นชัดขึ้นมา การงานก็จะเห็นชัดขึ้นมาในใจของ
ตนเลย มีสิง่ใดเปนอุปสรรคขัดของเกิดขึ้นก็รูไดดวยตนเอง หัดสมาธิ เอาพุทโธอันเดียวเสียกอน 
เรื่องอื่นจึงคอนวากันทีหลัง…. 

นั่งสมาธิตอ 
 

๗๐.  ความเกิด ความดับ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย  

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

จงพากันตั้งใจฟงธรรมเทศนา วันนี้จะอธิบายหัวขอ ๒ เรื่อง คือ ความเกิดกับความดับ ดู
เหมือนของงายๆนิดเดียว แตหากกินความกวางขวาง 

หมดทั้งโลกนี้มีแตเกิดกับดับเทานั้น คําวาเกิดกอนหรือดับกอน ดับแลวจึงคอยเกิด หรือเกิด
แลวจึงคอยดับ ใหพิจารณาดู อะไรเกิดกอน อะไรดับกอน ถาหากวายังเวียนวายตายเกิดอยู เกิดกบั
ดับก็ราคาเทากันเมื่อยังไมสิ้นกิเลสอยูตราบใด เมื่อนั้นแหละความเกิดความดับมีราคาเทากัน แต
โดยมากคนเรานั้นชอบเกิด ไมชอบดบั เห็นอะไรเกิดขึ้นใหมเขาใจวาของใหม ชอบอกชอบใจ อยาง
เด็กเกิดขึ้นมา ชอบอกชอบใจ จูบชม มันไมดีหรอก แตเวลาดับละเศราโศก เดือดรอนวุนวาย การไม
เห็นความเปนจริงมันตองเปนอยางนั้น ความเปนจริงแลว ถาไมดับมันก็ไมเกิด มันดับเสียกอนจึง
คอยเกิด 



เราทุกคนที่นั่งอยูนี่ทั้งหมด นี่แหละ พิจารณาใหถี่ถวนแลวมนัดับทั้งหมดพูดกันใหงายๆวา 
ตายทั้งนั้น ตนไม  ตนหญา ภูเขาสารพัดทุกอยางอะไรๆทั้งหมดที่เกิดอยูในพื้นปฐพีแผนดินนี้ลวน
แตเปนของดับทั้งนั้น ควรพิจารณาใหดี ถาพิจารณาไมดีก็เพลิดเพลินลุมหลงมัวเมาแตกอนของ
ความเกิดนั่นแหละ เกิดแลวมันตั้งอยู ไปยินดีกับความอยูของความเกิดนั่น แตแทที่จริงแลวมันเสื่อม 
ทุกสิ่งทุกอยางมันเกิดขึ้นในวันนั้น มนัก็เสื่อมเลยในวันนั้น เวลานั้น ขณะนั้น เสื่อมไปในตัว แตมัน
เสื่อมทีละนอยๆถาหากพิจารณาเห็นความเสื่อมของตัวอยางนี้แลว เราจะไมประมาท  ใหพิจารณา
ความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารรางกายของเราและของคนอื่น และสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี ้ ให
เห็นเปนสภาวะอยูอยางนั้นทั่วทุกตัวคน จะไมประมาท จะมีสติอยูทุกเมื่อ  

เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตตน ตั้งแตตัวของเรานี่แหละไป พิจารณาความเสื่อม หากไม
เห็น ใหพิจารณาของภายนอกเสียกอนเอาอยางงายๆเชน ตนไมลมลุก ตนพริก ตนมะเขือ ตน
มะละกอ มันเกิดงายใหญโตเร็ว พอเกิดขึ้นมามันก็แกไปหาความเสื่อม ทีแรกมันเกิดมามีใบนิดเดียว
แตกออกมา ใบมันก็คอยแกขึ้นจนเปนตนเปนลํา และแตกเปนกิ่งเปนกานออกไป มันแกไป คําวาแก
นั้น สมคําวาแกจริงคือมันแกไปหาความตาย แกไปหาความดับ ความสิ้นสูญ จึงเรียกวา แก ในภาค
อีสานที่เรียกวาแกนะ คือ ลากไป ชกัไป ลากไปไหน ไปหาความตาย ไปหาที่สุดเหมือนกัน เอา
ตนไมเปนตัวอยางเสียกอน ที่เห็นงายๆแลว พิจารณาใหลึกเขาไป เอาที่มันถาวรกวานั้นเขาไปอีก 
ตนไมมันมีหลายชนิด เชน ตนไมลมลุก ตนไมยนืตน ก็แกเหมือนกัน แกไปโดยลําดับ จนกระทั่งมี
กระพี้มีแกน จนกระทั่งมีลูก มีผล แลวพิจารณามาหาตัวเรา ถาหากไมเห็นตัวของเรา ก็ใหเห็นความ
แกของคนอื่น เอาความแกที่เห็นอยูในปจจุบันนั่นแหละ สาวไปหาแตเมื่อเด็ก เมื่อยังหนุม เสื่อมไป 
แปรปรวนไป สภาพชํารุดทรุดโทรมไป แลวจึงคอยมาพิจารณาถึงตัวเรา ถึงอยางไรๆก็ดี ถาหากไม
ทําความเพียรภาวนา ก็ไมเห็นความจริงเด็ดขาด  

คราวนี้พูดถึงเรื่องภาวนา ถาไมเกิดความรูจากภาวนาแลวไมไดเห็นตามเปนจริงเลย 
พระพุทธเจาทานสอนใหเห็นตามเปนจริง เบื้องตนทานใหภาวนาใหจิตสงบเสียกอน อบรมใหเปน
สมาธิเสียกอน เมื่อเปนสมาธิแลว มันคิดพิจารณาไปเอง เกิดสลดสังเวชขึ้นในตัวของเรา สลดคือ
อะไร ใจมันหดหู แตไมใชใจเศราหมอง ใจเศราหมองกับใจหดหูมันตางกัน ใจหดหูนั้นมันสลด
สังเวช แลวมันคิดถึงตัวของเราจะตองเปนอยางนั้นแลว มันหดหูลงไป สวนใจเศราหมองนั้น คิดถึง
เรื่องความแก ความตาย แลวเศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณ กลัวเราจะเปนอยางนั้น เรียกวาเศราโศก 
จิตไมตั้งมั่นอยูในที่เดียว สวนหดหูนั้นจิตใจยิ่งตั้งมั่นลงไป แลวเกิดความสลดสังเวชในตัวของตน 
เราเกิดมาไดของไมดีซึ่งเราหลงใหลมานมนานแลว เขาใจวาไดของดี จะมีอายุยืน จะมีสุขภาพดี แท
ที่จริงมันไดของตาย ของอสุภะ ปฏิกูล ของชํารดุทรุดโทรมทั้งนั้น เราบํารุงบําเรอรักษาทุกเมื่อ แต



วามันก็ชํารุดไปทุกวัน ทกุเวลา ทุกนาที ไมมีอะไรจะมั่นคงถาวรอยูไดมันจึงคอยเห็นความจริงวา
มันทรุดโทรมไปทุกวัน เปนเหตุใหไดคิด เกิดสลดใจวา ตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารูเดี๋ยวนี้เอง เวลา
ลวงเลยมานาน ไมเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริงของสังขาร เหตุนั้นจึงวาการทําสมาธิ 
ภาวนามี อานิสงสมาก ทําใหเห็นชัดตามความเปนจริง ถาเห็นตามความเปนจริงแลว สิ่งทั้งหลายนี้
จะแปร ปรวนก็ตามจะดับสูญสิ้นไปก็ตาม อัตภาพมันเปนอยูอยางนั้น ใครหามไมไดใครบอกก็ไม
ฟง มันเกิดขึ้นมานานแลวมันตองแปรปรวนไปอยางนั้นเอง  

พระพุทธเจาทานสอนใหเห็นตามเปนจริง พิจารณาตามเปนจริง พระพุทธศาสนาสอนของ
จริง สอนตามความเปนจริง มนุษยคนเราเขาใจผิดไปไมเห็นตามเปนจริง เอาตัวของเรานี่แหละเปน
ตัวอยางอธิบายใหฟง ความเสื่อม ความสิ้นไป เปนธรรมดาของสังขารทั้งปวงของมนุษยที่เกิดมา
เปนอยางนั้น แตมันไมเห็นตามเปนจริงเพราะจิตไมเปน สมาธิภาวนา คนที่เปนสมาธิภาวนาแลว
เห็นชัดตามเปนจริงไมมีหว่ันไหว การพิจารณาความเกิดกับความดับพิจารณา ดวยอาการอยางนี้  

วันนี้อธิบายถึงเรื่อง ความเกิด ความดับ เพียงแคนี้ เอวํ ฯ  
นั่งสมาธิ  

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

   

ตั้งใจทําสมาธิภาวนาใหถึงเอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิตตามที่อธิบายใหฟงแลว มันถึงจะเห็น
ความจริงของอัตภาพ แตที่วาไมเห็นจริงตามที่มันเปนอยู เพราะเหตุที่ตนไมดี ตนที่ปลูกขึ้นแตที
แรกยังไมทันงอกงาม มันก็เลยไมเห็นผล ตนปลูกขึ้นมาแลวเหมือนกับปลูกตนขาวตนอะไรก็ตาม
เถิด เมื่อปลกูแลวไมไดดายหญา หญามันรกคลมุหมดมันก็เลย ไมขึ้น ตนคือสมาธิ สมาธิไมแนน
แฟน ไมลงหลักใหเปนหลักฐานเสียกอน ถาเราอยากจะไดแตผล อยากใหเห็น ตามความเปนจริง 
มันก็เลยไมเห็นสักที เพราะกิเลสเหลานี้มันแวดลอม มันจึงไมเปนสมาธิภาวนา ลองหลับตาดูเดี๋ยวนี้
ก็ได พอหลับตาลงมันวิ่งวุนไปทั่วทุกแหงทุกหนทั้งหมด ว่ิงไปทุงไปนา ไปปาไปเถื่อน ไปเรือกไป
สวน ไปหา ลูกหาหลาน ไปหาบานหาเรือนไปหมด มันเลยไมเปนสมาธิ  

เราทําสมาธิตองตั้งใจจริงๆนั่งสมาธิอยูนี่จะสงใจไปทําไม ของเหลานั้นไมตองไปเกี่ยวของ
กับมันหรอก ไมเกี่ยวของ กับมัน มันก็อยูอยางนั้นแหละ เวลานี้จะทําสมาธิ ตัดบทมันลงเสียกอน 



เลิกคิด เลิกนกึ สงบลงคงที่ใหเขาถึงใจ ความเปนกลางๆของวางเปลา ความไมนึก ไมคิด ไมสงสาย 
ตัวเฉยๆตัวเปนกลางๆนั่นแหละ เขาถึงตัวนั้น มันก็งาย สอนใหเอางายๆเขาตรงกลาง มันกลาง
ตรงไหนก็เอามันตรงนั้น ไมคิดไมนึก ไมสงสายไปหนาไปหลัง ไมคิดโนนคิดนี่ ไมปรุงไมแตง มัน
ก็หยุด ก็เปนสมาธิ  

เมื่อเปนสมาธิแลว ใหอยูสักพักหนึ่ง หรืออยูนานๆไดเทาไหรก็ยิ่งดี ใหมันเปนบอยๆใหมัน
ชํานิชํานาญ มันคิด ก็ไดไมคิดก็ได มันจะคิดก็รูจักวามันคิด มันไมคิดก็รูจักวามันไมคิด เฉยๆอยูก็
รูจักเฉยๆบอกบังคับมันได นั่นแหละจึงจะ เปนใจของเรา เราบังคับไมได ไมเปนใจของเรา มันพา
เราวิ่งวอน ตลบตะแลงสารพัดทุกอยาง ไมเปนตัวของตัว ถา เราบังคับใจไดแลว มันก็เปนตัวของเรา 
มันก็เปนสมาธิ  

คราวนี้จะคิดอยางไรก็เอา จะพิจารณาความเกิดความดับชัดขึ้นมาในที่นั้นความสงบนั้นเปน
ธรรม เปนบทบาทให เกิดธรรม ถาไมสงบแลวพิจารณาอะไรก็ไมเปนธรรม จิตไมหยุดยั้ง มันเปน
เรื่องโลก เราสรางโลกมาหลายภพหลายชาติ มานานแลว พอจะรูไดในปจจุบันชาตินี้ เพราะความ
เคยชินมา มันจึงไหลไปทางโลกมากกวาทางธรรม นั่นเรียกวาเรา สรางมาแลว ในชาตินี้เราก็สราง
มามากตอมาก ในทางธรรมเราสรางมานอยนิดเดียว จะใหพิจารณาเปนธรรม คือใหมัน หยุดอยูแลว
ก็พิจารณา อยางความเกิดความดับนี้แหละ มันจะเห็นที่ไหน คนทั้งบานทั้งเมืองไมไดทําภาวนา
สมาธิ ไมเห็นหรอก ดีแตเพียงจะพูดเฉยๆ  ถาไมทําสมาธิอยางที่วานี้แลวไมเห็นตามเปนจริงหรอก  

ฉะนั้น จงทําสมาธิใหแนวแน เอา…ทําเถอะ  
 

๗๑. หลักการภาวนา-ใจ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 วันนี้จะอธิบายเรื่องหลักของโลก หลักของธรรม ในการทํากจิการงานทั้งปวง มันจะตองมี
หลักจึงจะมั่นคง ถาไมมีหลักมันก็เหลวไหล โลกถาไมมีใจมันก็อยูไมได ธรรมถาไมมีใจมันก็ตั้งอยู
ไมไดเหมือนกัน ใจเปนของสําคัญ ถาพูดถึงเรื่องใจแลว มักจะเขาใจกันวาเปนเรื่องของกัมมัฏฐาน
แตแทจริงแลวไมใชเชนนัน้ เรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งหมดตองพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้น อยางจะ
ทําบุญทําทาน ก็ตองมีกุศลเจตนา ก็เปนเรื่องใจ รักษาศีลก็วิรตัิเจตนาก็คือใจ ทําสมาธิภาวนาก็คือ
สํารวมใจใหเปนเอกัคตารมณก็ใจนั่นแหละ ปญญาเกิดรอบรูทุกสิ่งทุกอยางก็ใจนั่นเอง รอบรู เหตุ
นั้นจึงวา พระพุทธศาสนาสอนใจทั้งนั้น แตคนเราไมคอยเขาใจสอนถึงเรื่องใจวาเปนเรื่องของ
กัมมัฏฐาน วาเปนเรื่องของวัด ชาวบานไมตองหรอกอยางนี้เปนตน เหตุนั้นสอนศาสนาจึงสอนไม



ถูก คือไมสอนใหเขาถึงใจนั่นเอง แตพูดถึงเรื่องใจอยูเหมือนกัน คนไมเอาใจใสในการงาน คนไมมี
สติพลั้งเผลอหลงลืม ทําอันนั้นอันนี้จับจดอะไรตางๆ  ก็พูดถึงเรื่องใจเหมือนกัน แตหากไมเอาตัวใจ
จริงๆ 
 วันนี้จะพูดกันถึงเรื่องใจ เรื่องสมาธิตองหัดที่ใจกอน ถาหากเราไมรูจักใจไมเห็นตัวใจหัด
สมาธิก็ไมทราบวาจะไปหัดตรงไหน คําบริกรรมที่เราเคยอบรมมา จะเปนอานาปานสติก็ดี พุทโธก็
ดี ใหจิตมันแนวแน อยูกับอันนั้น คําบริกรรมนั้นสักแตวาเครื่องลอใหจิตไปรวมอยูที่เดียวเทานั้น 
แตแทที่จริงมันเปนสมาธิเต็มที่แลวมันปลอยวางคําบริกรรมเอง ตัวตนไมมีหายวางหมด แตถึง
ขนาดนั้นก็ยังไมเห็นใจอีก เพราะไปถือเอาความวางความไมมีอะไร มันตองมีผูรู อีกที่วาวาง วาสงบ 
วาสุข วาเห็นภาพนิมิตอะไรตางๆ จึงใหถือเอาผูรูนั้น ภาพนิมิตและสิ่งที่เห็นตางๆนั้น  ใจสงออกไป
ใหเห็น มันอยูนอกจากใจ ใจนั้นสงไปเห็นภาพนิมิตตางๆ แลวก็ติดในภาพนิมิตนั้นๆ ลืมยอนกลับ
เขามาหาตัวจริงคือผูรู แลวเราก็จับเอาตัวจิต ตัวผูรูนั้น ไมไปหลงยึดถือสิ่งที่เห็นนั้นๆ สิ่งที่เห็นนั้นๆ
ก็หายไป แตตัวจิตไมไดหายไปดวย ถาหากไปยึดสิ่งที่เห็น ไมยึดเอาตัวจิตตัวใจ สิ่งที่เห็นนั้นหายไป
ก็เลยหายไปหมด แตมีบางคนที่ชํานิชํานาญจนนิมิตเกิดบอยๆ หรืออยูกับนิมิตอันนั้น แตถาถามถึง
ความจริงแลวคนนั้นหาไดหารูตัวใจไม 
 ตัวใจจริงแทนะมันไมเห็นหรอก ถาอยากจะเห็นใจ ทดลองดูดวยตนเองก็ได เรากลัน้ลม
หายใจสักพักหนึ่ง แลวสังเกตดูวามีอะไรอยูบางนั้น บอกวาไมมีเลย นอกจากความเฉยอดีต อนาคต
ไมมี เฉยอยูตัวกลางตัวเดียว วางเฉยอยูเทานั้นแหละ อันนั้นแหละตัวใจ ผูวางเฉยก็รูวาวางเฉย  แตวา
มันอยูไมไดนาน ชั่วระยะอึดลมหาใจเทานั้น พอระบายลมออกมาก็สงไปตามลมอีก สมกับที่วาลม
หายใจจริงๆ 
 ถาจะทําสมาธิจริงๆจังๆ แลว ตองภาวนาคําบริกรรมอยางอธิบายมาในเบื้องตน อานาปาน
สติก็ดี หรือพุทโธก็ดี จนกระทั่งเห็นจิตของตนอยูในพุทโธ หรือ อยูในอานาปานสติ แลวอยาไปยึด
เอาอันนั้น ใหคนควาหาตัวผูรูนั่นอีก ผูนึกวาพุทโธ  ผูนั้นวาอานาปานสติ พอจับตรงนั้นไดแลว ลม
หายใจก็ดีหรือพุทโธก็ดีก็จะหายไปหมด เขาถึงตัวกลางนั่นจึงจะเปนของจริงแท อดีต อนาคตไมมี 
แลวไมคิดอะไรทั้งหมดสมกับพุทธสุภาษิตที่ทานวา  จิตตํ ปภสสรํ จิตเปนของเลื่อมประภัสสร 
กิเลสเปนอาคันตุกะจรมาตางหาก  ไมใชจรมา แตจิตเราไปยึดเอา มันจึงกลับเขามามีเรื่องยุงเหยิงขุน
มัว  ถาหากทําสมาธิภาวนา จิตจะกลับเลื่อมประภัสสรอีก จิตนี้ถาหากเศราหมองตลอดเวลา หรือ
เปนสิ่งที่เศราหมองอยูเดิมแลว ทําอยางไรๆมันก็ผองใสไมได อยางดินเผาหรือเหล็กก็ดี มันผองใส
ไมได ขัดสักเทาไรๆมันก็อยูแคนั้น ไมเหมือนเพชร ไมเหมือนนิล เพชรมันผองใสอยูแลว ตกอยูใน
ดินในน้ํา ถึงอะไรมาเกรอะกรังใหเศราหมองก็ตาม ถาขัดเจียรไนออกก็ผองใสตามเดิม จิตของเราก็



เหมือนกัน จิตของพระพุทธเจาและของสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันมันของผองใสมาแตเดิม ให
คนหาตัวเดิมใหไดเสียกอน ตัวเดิมแทตัวนั้นจะเปนหลักที่จะหัดทําสมาธิภาวนา ใหจับเอาผูรูนั้น
เปนหลักไวเสียกอน ถาไมไดหลักก็เหลวไหลเหมือนกันจะทํามากี่ปๆก็เหลวไหล จะทําดีวิเศษ
เทาไรก็เหลวไหล ถาจับใจตัวตรงนั้นไดมั่นคงดีแลว มันหากคอยเปนคอยไป ไมใชสําเร็จมักผล
นิพพาน ลุลวงสวางหมดทีเดียว ตามความคาดคะเนของปุถุชนคนเรา 
 จับใจตัวที่มันเปนตรงกลางใหมันสวางไสวอยูเสมอๆ มันเศราหมองก็พิจารณาใหมันผองใส 
ใหมันสะอาดอยูอยางนั้น กิเลสทั้งหลายมันจะคอยหมดไป คอยนอยไปหายไป และจะหมดไปเอง 
อยาไปรีบรอนเลย ทําใหกิเลสหมดเร็วมันก็เกิดขึ้นมาเร็วเทานั้นซี ที่เขาทําใหหมดเร็วๆนั่นนะ เดี๋ยว
ก็เกิดขึ้นมาเร็ว ยิ่งเกิดขึ้นมามากกวาเกาเสียดวยซ้ําไปเรื่องของกิเลสมันหลายอยาง สลับซับซอน
เหลือที่จะคณนานับ จะพรรณาไปก็หลายอยาง ขอใหเห็นตัวใจนั้นเสียกอน ใหชําระตัวใจนั้นให
ผองใสเสียกอน ความเศราหมองก็เศราหมองตรงนั้น ผองใสก็ผองใสตรงนั้น เศราหมองเพราะกิเลส 
ผองใสเพราะหมดจากกิเลส อดีต อนาคตมันก็เปนของเศราหมองเปนกิเลสทั้งนั้น อยาไปอยากรู
อยากเห็นอะไรตางๆนานา เลย รูนัน่รูนี่ตางๆหลายอยาง หากจะรูมันก็รูของมันเองหรอก เห็น
เทพบุตรเทพธิดา อินทร พรหม นรก สวรรค เห็นโนน เห็นนี่ อะไรตางๆ ไปใหญไปโต เห็นก็มา
เศราหมองใจนั่นแหละ ใจไปอยูกับเรื่องที่เห็นนั้น ยินดีพอใจกับเรื่องนั้น ของใจวาจิตผองใสจึงคอย
เห็น แตที่เห็นนั้นเห็นอดีต อนาคตมันเปนสัญญาไมใชหรือ สญัญาความจดจําเราจําไวแตกอนไมจํา
อยางไง อยางเห็นเทพบุตร เทพธิดาอยางกับรูปภาพที่เราเคยเห็นในโบสถนัน่แหละ เมื่อเห็นแลว จิต
ไมเห็นผองใสอะไรขึ้นมาเลย เราทําใหใจผองใสเทานั้นละก็หมดเรื่อง ถูกตองตามพระพุทธศาสนา
คําสั่งสอนไวแลว ตัวใจตัวนั้นเปนของสําคัญ ใหพิจารณาใหลึกซึ้งและยึดเปนหลักไว 
 ใจ กับ จิต มันตางกัน จิตอันหนึ่ง สติอันหนึ่ง อันเดียวกันนั่นแหละ แตลักษณะมันตางกัน 
จิตคือผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง ใจนะไมคิด แตไปเรียกวาจิต สติคือความตั้งใจใหมั่นหรือผูรักษา  นัน่
ก็แปลวาใจอยูแลว กใ็หตั้งมั่นลงไป ปญญาที่รอบรูก็รูตัวใจนั่นอีก ถามีใจจะไมมีปญญาอยางไร ใจ
เปนของกลางอยูตรงกลางๆ ไมมีบาป มีบุญ ไมด ีมีชั่ว มันจึงผองใส ไมมีอดีต อนาคต สารพัดทุก
อยางไมมีทั้งหมด ถาหากวาใจตั้งอยูตรงกลางแลว ทําความรูสึกเฉยๆ เราหัดไดอยางนี้มันจะไดไม
พาใหเรากวัดแกวงไปในที่ตางๆ จะใหมันคิดก็ได ไมใหคิดก็ไดอยูในบังคับของตนแลว ถาอยากจะ
ใหคิดก็คิด มันมีสติรูตัวรูเรื่องอยูทุกอยาง ถาไมคิดมันก็เฉย ใหรูจักวามันเฉยอยู นั่นแหละ จึงวาใจ
เปนของเราแตหากบังคับจิตไมได ใหจิตบังคับตนเอง ทุกสิ่งทุกอยางมันเดือดรอนเพราะจิต ใจเปน
จิตอยางที่ไดอธิบายใหฟงมาแลว ถากลับมาเปนใจแลว ไมมีอะไรอยางเราคิดโกรธคนอื่น ใครก็
ตามที่เราไมชอบใจ จิตมันไปคิดไมพอใจ นอยใจ โทมนัส คับแคนใจ อะไรตางๆกับคนอื่น ถาเอาใจ



ใหเปนกลางๆ แลวเรื่องอยางนั้นก็ไมมี ไมเดือดรอนวุนวายอะไร จึงวาเอาสติไปรักษาจิต ควบคุมจิต
จึงจะเขามาเปนตัวกลางเพื่อเปนใจได หลักของการภาวนาตองอาศัยอันนี้ จึงจะไดหลักมั่นคง  ถาไม
มีหลักแลวกจ็ะไมมั่นคง 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 จงตั้งใจทําใจใหกลางๆ เบื้องตนใหคอยทําใจนั้นใหเย็นลงๆโดยสม่ําเสมอ อยาคิดหนาคิด
หลังใหปลอยวางไวเฉยๆ ใหเปนกลางๆ ก็จะเขาถึงตัวกลางนั้น แตมันอยูไมนาน เมื่อตัวกลางๆ 
เลือนไปแลว นึกเอาคําบริกรรมที่เราพอใจจะเอา เชน พุทโธ หรอือานาปานสติใสที่ตรงกลางนั่นละ 
ไมตองเอาไวตรงหัวใจหรอก ใจมันอยูที่ไหนๆ ก็เหมือนกันหมด 
 จิตเมื่อมันอยูแนวแนเต็มที่แลว รักษาใหอยูนานๆ เดี๋ยวเดียวคําบริกรรมมนัก็จะหายไป อยา
ไปนึกถึงมันอีก ใหกําหนดผูที่เรานึกวาพุทโธ หรืออานาปานสติ พิจารณาเอาตัวนั้น  ถามันยังไมทัน
อยูมันจะถอนออกมาอีก เมื่อถอนออกมาแลวก็วุนวี่วุนวายไปตามเรื่อง 
 ใหเอาพุทโธนั้นมาวางไวที่ตรงกลางนั้นอีกมันตองพยายามอยางนี้แหละ จนกวามันจะลงไป
ได กวาที่มันจะสงบนิ่งแนวไมใชของงายๆ ของยากแสนยากสําหรับผูยังไมทันเปน ถาผูเปนแลวละ 
นิดเดียวจับตัวใจไดเลย จับไดแลวก็ใหพิจารณาอยางนั้นอยู อยาไปทอเลย อยาไปทอถอย 
 ชีวิตความเปนอยูของเรายังมีอยู มันจะตองกระสับกระสายวุนวายไปในที่ตางๆ แตหากวา
เราเขาใจตามเปนจริง  คือเห็นตามเปนจริงหมดวา สิ่งวุนวี่วุนวายไมใชใจ มันจิตตางหาก ที่วุนวาย
เอา แตตัวใจแทมันเฉย เขาถึงใจอยูเสมอๆอยางนี้ ถาใหมันชํานิชํานาญแลว ตอไปก็จะสบายหรอก
ถาชํานาญแลวสบาย  จะทําอะไรๆอยู ก็สบายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยางอยูดวยความสงบ สงบอยางไร
จึงทําการทํางานได มันหากสงบดวยตนเองหรอก พูดไปก็ไมรูเรื่องกันหรอกกับคนอื่น คนไหนที่ทํา
ความสงบแลวหากรูดวยตนเอง จะอยู จะกิน จะไป จะมา จะพูด จะจา มันสักแตวา มันไมไดกังวล
เกี่ยวของกับของพรรคนั้นความสงบมันอยูตางหาก การกระทาํ การพูดจาปราศรัยตางๆ เปนอาการ
กิริยา เรายังมีชีวิตอยูก็ตองทําไปตามเรื่องคนเราตองใหมันมีภายนอกภายในคนเรา ภายในคือความ
สงบ ภายนอกคือสิ่งที่วุนวี่วุนวาย กระสับกระสายเดือดรอนทั้งนั้น เรียกวาของภายนอก แตวาความ
สงบภายในมันมี อันนั้นเรียกวา คนมีศาสนาอยูในตัว ถาหากวายุงตามของภายนอกก็จะเดือดรอน
ทั้งหมด ผูที่มีแตของภายนอกเปนผูไมมีศาสนาอยูในตัว เปนโลกแท จงตั้งใจภาวนาดังอธิบายมานี้ 



๗๒. ความแก 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

วันนี้จะเทศนเรื่องความแกใหฟง เรามาอยูจําพรรษา ๓ เดือนนั้นเปนเกณฑของพระ แตชาวบานจะ
นับถือปฏิบตัิอยูจําพรรษาดวยก็ไดเหมือนกัน  เดี๋ยวนี้เวลาก็ลวงมาไดกวาครึ่งแลวเวลามันหมดไป
สิ้นไปทุกคนนั่นแหละ มันหมดไปกับปกับเดือนกับวันกับคืนทุกปทุกเดือน  อยางปญหาที่ทานพูด
วา ยักษมีตา ๒ ขางหนึ่งริบหรี่ ของหนึ่งสวาง  มันมีฟนอยู ๓๒ ซี่ ขยี้เคี้ยวกินสัตวอยูทุกวันเวลา 
ยักษนั้นหมายถึงอะไร ทานเปรียบใหเห็นวา วันคืนเดือนปลวงไปๆ  ชีวิตทุกคนจะตองหมดไป
ดวยกัน  คือตาชาง  ที่สวางเปรียบเหมือนกลาง วัน ตาที่ริบหรี่เปรียบเหมือนกลาง คืน ฟน ๓๒   ซี่   
ไดแกวันที่ทั้ง ๓๐  กวาวันในเดือนป กาลเวลาไดขยี้เคี้ยวกินสัตวอยูทุกวัน 

ความแกไมมีกําหนดและหากกฎเกณฑไมไดวา คนไหนจะแกไปถึงขนาดไหน  ทุกคนตอง
แกไปดวยกันทั้งนั้นแตไมทราบวา คนไหนจะแกไปถึงขนาดไหน ทุกคนตองแกไปดวยกันทั้งนั้น
แตไมทราบวาคนไหนจุถึงกําหนดหมดอายุเวลาใด เราอยูดวยกันดี ๆ และอยูอยางสบายนี่แหละจึง
ไมคอยรูสึกตัววาแก ความแกของคนไมเหมือนกับลูกไม ผลไมๆ ที่มันสุกก็เรียกวา มันสุก แตความ
เปน จริงไมใชมันสุกแตมันเนาพอดีฉันได  มนษุยเราจึงเอามากินมนุษยเรามันฉลาดที่เห็นวามันเนา
พอฉันไดก็เอามากินเสีย  ลูกไมผลไมก็แกเหมือนกัน  แกไปหาความเนา  แตลูกไมแกยังดีกวาคนแก  
ที่กินได  ทานได  แตคนแกทานไมได  อยางมากที่สุดก็จะอยูไดราว ๖๐-๗๐ ป เทานั้น   เลยไปแลว
ทิ้งเลย ถึงจะแกไป ๕๐-๖๐ ป  ก็ไมใชกินความแก  แตกินแรงของคนที่มีกําลังทําได  ทําการทํางาน
เอาไวไดกินอันนั้นแหละ  ทานยังเทศนาวา  โย  จวสสสตํ  ชีเว  อปสสํ  อทํยพยํ  แปลวา คนที่มีอายุ
ตั้ง ๑๐๐ ป  ถาหากไมพิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของรางกายสังขารนี่แหละ  ก็ไมมี
ประโยชน  เอกาหํ  ชีวิต ํ  เสยโย ปสสโต  อุทํยพพยํ  หากวาผูใดเกิดมาในวันนั้นก็ตาม  เห็นความ
เสื่อมสิ้นไปของสังขารรางกาย  ไดชื่อวามีอายุมากกวา มีประโยชนมากกวาคนอายุ ๑๐๐ ปนั่นเสียอีก  
คนที่ไมพิจารณาอายุของตน  ไมพิจารณาความสิ้นเสื่อมไปของตน  อยูไปทําไม  อยูสักแตวาอยู
เหมือนกับลูกไม  เชน  ฟก  แฟง  แตง  เตา  ที่แกไปๆ  เกิดมาเปนคนแลวไมคิดพิจารณาอะไรเลย  
ไมคิดถึงตัวเองเลย  ทานวาไมมีประโยชนอะไรหรอก  ผูมีปญญาเกิดมาในวันนั้นก็เอาเถอะ  หากได
พิจารณาความเสื่อมสิ้นไปของรางกายของตนไดชื่อวาประเสริฐกวา  ดีกวาผูมีอายุตั้ง ๑๐๐ ปนั่นอีก  



 การพิจารณาเห็นความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารรางกายมันดีอยางไร  มันดีที่จะรีบเรง
ประกอบคุณงามความดี  สิ่งที่ตนจะตองทํา  รีบทําเสีย  อะไรที่ยังไมทําก็จะตองรีบทํา  กิจที่จะตอง
ทําๆเสีย  พระองคเทศนาวา  จเรยยาทิตตสีโสว  เหมือนกับไฟไหมผมของเราที่บนศรีษะ  รีบดับ  
ความดีก็ใหรีบทําอยางนั้นแหละ  ความดีของเรามีอะไรบางใหคิดพิจารณาถึงตัวเรา  วันหนึ่งๆเราทํา
ความดีแคไหน  ไดอะไรบาง  พิจารณาดูวา  เราทําความดีอะไรบาง  ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง  ที่เรา
อยูกลางวันๆไมไดนอน  มีความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบาง  หรือหลับทิ้งเสียเปลาๆ  นอนทิ้งเสีย
เฉยๆ  ในวันหนึ่งๆ  อยาใหเวลาลวงเลยไปเปลาๆ  คิดถึงคุณงามความดีของตน  แลวก็คดิถึงกิจที่ตน
จะตองทํา  เกิดมาตองหาเลี้ยงชีพ  หาอยูหากิน  มีแตกินไมหาก็ไมไดหามากมันเหลือกินเหลือใช  
มันก็มี  กร็วยนะซี  นี่เรื่องอาชีพวันนี้หาไดเพียงแตพอกินเทานั้น  มันก็มีประโยชน 
 หากินมันก็หาบํารุงความตาย  เลี้ยงไวทาตาย  ตายแลวมันไดอะไร  คนตายแลวตองเกิดอีก  
จิตของเรายังมีกิเลสก็ตองเกิดอีกเปนธรรมดา  เพียงแตหากินแลว  ก็นอนทาตายอยูอยางนั้นมันจะมี
ประโยชนอะไร  คิดไดอยางนี้ก็มาคิดถึงคุณงามความดีอะไรจึงจะทําใหเราไปเกิดในที่ดีๆ ไปดีๆ 
ขึ้นไปโดยลําดับ  ทาน  ศีล  ภาวนาของตนมีไหม  เราเกิดขึ้นมาในโลก  เรานี้ไดชื่อวาเปนหนี้สิน
ของโลก  เราจะตองใชหนี้สินของโลก  ตองทําทุกสิ่งทุกอยาง  คุณงามความดีเราก็ตองทํา  อาชีพ
ของเราๆ ก็ตองเลี้ยงเราก็ตองหา  มันจึงไดประโยชนแกตนของตน  ถาหากทําอยางนั้นแลวได
ประโยชนกจ็ะอิ่มใจ  พอใจ  ไดทําทานเปนประจํา  มีศีลของดเวนจากโทษ  ทําสมาธิภาวนาใหเจริญ
แลวก็จะมีปญญาความรูตางๆ ครบบริบูรณ  ถึงหากไมไดมาก  ไดนิดเดียวก็เอา  ไดแตอาการกิริยาที่
ทําก็เอานั่นแหละเปนนิสัยที่ดี  ดีกวาที่เราจะทําชั่ว  ฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดมิจฉาจารนั้นชั่ว
มาก  ตายไปแลวไมมีที่พ่ึง  ตายไปแลวตกนรกหมกไหมหาที่พ่ึงไมได  
 ใหพิจารณาถึงความดีของตนอยางนี้  จึงจะรักษาตนใหเจริญรุงเรืองไปได  ชีวิตของเราที่
เปนมาถึงวัยเชนนี้  หมดไปแลวเทาไร  เหลือเทาไรก็ยังไมทราบ  ไมมีใครกําหนดไดสักคนเดียว  
เราจะประมาทอยางไรอยู  พระองคเทศนาวา  ความประมาทเปนทางแหงความตาย  เรียกวา  ตาย
จากคุณงามความดี  คือไมทําความดีนั่นเอง  เรียกวาประมาท  คอยทาใหแกซะกอน  เฒาซะกอน  
ชราซะกอน  จึงคอยทํา  เวลาความแก  เฒา  ชรา  มา  ทําไมไดหมดแลวคราวนี้  เมื่อยังหนุมยังแนน  
ไมพากันรีบเรงทํา  คอยใหแกเฒาจึงคอยทํา  ถึงเวลานั้นก็หมดเวลาแลว 
 เหตุนั้นจึงวา  ทําเสียในบัดนี้  วันนี้   พระองคเทศนาไววา  อชเชว  กิจจมาตปป  โก  ชญญา  
มรณ ํ สุเว  ความเพียรเปนกิจที่ตองทําวันนี้  ใครจะรูความตายแมพรุงนี ้ เพราะจิตเรามันกลับกลอก
ได  เวลานี้มีความคิดวาเราจะทําดี  ครั้นหากวาเราลาชาไปจนกระทั่งพรุงนี้ มะรืนนี้  มันสามารถจะ
กลับกลอกได  นั่งทําสมาธิก็รูไดหรอก  ทําสมาธิก็รูจักหรอก  เวลานี้ทําสมาธิดี  วันนีด้ี  พรุงนี้ก็



กลับไปอีกแลวเรื่องอื่นอีกแลว  ไมดีเสียแลว  ฉะนั้นจึงควรที่จะรักษาสมาธิ  เมื่อทําไดแลวไดเพียง
ขั้นไหนก็ใหรักษาขั้นนั้นไว  ใหหาอุบายปญญาในการที่จะรักษานั้น  ใหพิจารณาใหมันแยบคาย
ดวยปญญาของตนเอง  เราทําอยางไรจึงคอยดี  พิจารณาอยางไรจึงคอยดีอยางนี้  เรารักษาอุบาย
ปญญานั้นไว  ทานอุปมาไวหลายอยาง  คนที่รักษาความดีเหมือนกับมารดามีลูกคนเดียว  รักที่สุด  
ถนอมที่สุด  หรือเหมือนกับ  คนที่มีตาขางเดียว  รักที่สุด  ถนอมที่สุด  ความดีอันนั้นที่จะไมให
เสื่อมสูญไป  ที่จะรักษาตาดีขางเดียวนั้นแหละ  ขางหนึ่งบอดแลว  อีกขางหนึ่งบอดก็หมดทา  จึง
ตองรักษาใหดีที่สุด  ของอื่นๆ ที่เราเคยทํามา  มากมายลนหลายไมเปนประโยชนหรอก  ความชั่วที่
ทําไปไมมีประโยชนอะไรหรอก  ความชั่วที่ทําไปไมมีประโยชนอะไรเลย  มีแตสะสมกิเลส  ไมใช
การชําระกิเลส  กิเลสในที่นั้นหมายความวาความยุงเหยิง  ความวุนวาย  ความเกี่ยวของพัวพัน  
ความคิดความนึก  ความปรุงความแตงสารพัดทุกอยาง  จิตเศราหมองไมผองใส  จึงไดเพลิดเพลิน
ลุมหลงมัวเมา  จิตที่เราชําระสะสางดวยการชําระเอาของไมดีออกของนาเกลียดของสกปรกจึงคอย
ละคอยถอนทิ้งไปเมื่อทิ้งของสกปรกออกไปแลวใหรักษาของดีนั้นไว  อยาใหของสกปรกเขานี่
แหละการรักษาความดีของตน  ตองรกัษาอยางนี้  จึงวาคนมีอายุรอยป แตหากไมพิจารณาถึงความ
เสื่อมสิ้นของสังขารรางกาย  สูคนที่เกิดในวันนั้นแตพิจารณาความเสื่อมความสิ้นไปของสังขาร
ไมได  ใหคิดดูก็แลวกันคนเราเกิดมาแลว  ทุกคนแหละ  ตกอยูในสภาพของความประมาททั้งนั้น  
เมื่อพิจารณารูสึกวาตนประมาทแลวควรรีบเรงทําความดีเสีย  ความดีเปนของทํางายถาหากทํา
ถูกตองแลว  ทํางายงาย  ยืนเดินนั่งนอนเปนความดีของตนทั้งนั้นเปนสมาธิทุกเมื่อ  นัน่จึงวาทํางาย  
หากทําไมถูกทําอยางไรก็ไมถูก  นั่งตลอดวันยังค่ํามันก็ไมเปนให  เหตุนั้นการที่เราทําดีไดแลวนั้น  
จึงรักษาไวใหดี  จึงจะเปนประโยชนแกตน  เอาละอธิบายแคนี้ 
 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 จิตที่ปลอยวางสิ่งทั้งปวงหมด  มารวมอยูในพุทโธอันเดียว  จิตเปนอันเดียว  เอาพุทโธเปน
อารมณ  นั่นแหละเรียกวาภาวนาสมาธิ 
 จิตของเรายังเปนเด็ก  มันยังเที่ยววอนอยูตามที่ตางๆมันยังเลนอยูทุกสิ่งทุกอยาง  มันไมเปน
ผูหลักผูใหญตั้งตัวได จึงเรียกวาเด็ก เมื่อพิจารณาดูจิตภายในแลว มันวุนวีวุ่นวายสงสายสารพัดทุก
อยางไมเปนหลักเกณฑ นั่นแหละเปนเด็ก จิตมันเปนเด็ก ทานจึงวา ความแกของคนไมมีประโยชน 
ถึงแกเฒาจนผมขาวก็ตามเถอะ แตใจมันเปนเด็กอยู ทานจึงวาเปนเด็ก ถาหากใจหนกัแนนมั่นคง



เปนสมาธิภาวนา นั่นแหละจึงจะเปนผูใหญ  จริงอยางทานวา  แก  เฒา  ชรา  ก็ตามเถอะ  ถายังเลน
อยางกับเด็กอยู ยังมัวเมาอยู ดื่มสุรายาเมาอยู ก็ยิ่งรายกวาเด็กเสียอีก คนทีส่ติ คนที่ตั้งมั่นอยูในศีลใน
ธรรม เปนคนรูจักกาลรูจักประมาณ รูจักพอสม พอควร ทําอะไรก็เรียบรอยดี นั่นแหละเรียกวาเปน
ผูใหญ เปนตัวอยางของคนทั้งหลาย เราจะเปนผูใหญหรือเปนเด็กก็ตองดูใหรูจักจิต ใหเห็นจิตของ
ตนเสียกอน เอาตรงจิตนี่แหละ เอาตรงนี้แหละ ของภายนอกไมตองคํานึงถึง 
 กําหนดพิจารณา พุทโธ เปนอารมณ ใหเห็นใจของตนเสียกอน ใหมันอยูกับพุทโธๆ นั่น
แหละ หรือจะอยูกับอาปานสติ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ก็เอาใหมันติดอยูกับอันนั้น จิตแนวแน
อยูกับสิ่งนั้น ครั้นจิตแนวแนอยูกับอันนั้นแลวคราวนี้ใหยอนเขามาหาใจอีกผูหนึ่ง ผูนึกวาพุทโธก็ดี 
รูสึกวาลมหายใจเขาออกก็ดี “นึกวา” และ “รูสึกวา” ยังไมใชตัวใจแทใครเปนผูนึกวา ใครเปนผูรูสึก
วา มันตองมีอีกผูหนึ่งผูนั้นคือตัวใจ จับเอาตัวใจแลวคราวนี้ อันนั้นปลอยวางเสีย ถึงไมปลอยมันก็
ปลอยของมันเองหรอก  คือคําบริกรรมพุทโธ หรอืลมหายใจมันหายไป หรอืละเอียดจนเกือบจะไม
รูสึกวามีลม แตผูรูวาพุทโธหายไป ลมหายใจไมมี มีอยู  จับเอาตัวผูนั้นผูนึกหรือผูรูสึกนั้นตางหาก 
เมื่อปลอยวาง พุทโธและลมหายใจแลว มันสงบอยูในอันเดียวแลว เอา สติ คุม ใจใหอยู คุมจิตอยู
แลวมันจะเขามาเปนใจ จิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่ง ผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง อันนั้นเรียกวา จิต สติควบคุม 
คือ รูตัวอยูนั้น เรียกวา สติเห็นอยูรูอยู 
 เรื่องจิต มันตองคิด ตองนึก ตองปรุง ตองแตง เปนธรรมดา แตเราอยาไปคิด ไปนึก ไปปรุง
ไปแตง รูตัววาปลอย วาง วาง สงบ นั่นแหละ มนัของละเอียดมาก หมายความวา จิตมันเปนของ
ละเอียดมากทีเดียว ตอเมื่อใครรูเทารูทัน มันเสียแลว มันจึงจะรวมเขาเปนใจ คราวนี้มีแตผูรูอารมณ
อ่ืนไมมี สงบเงียบหมด ใหอยูอยางนั้นเสียกอน . . . เอา  ทําสมาธิ 
 

๗๓. มรรคสมังคี 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 
จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
วันนี้จะเทศนเรื่องสิ่งทั้งปวงมารวมอันเดียวจึงจะสําเร็จ  ถาหากไมรวมในที่เดียวแลวไม

สําเร็จ ในการที่จะสําเร็จนั้น   จะเปนไปในรูปใดก็แลวแต ไมวาโลกวาธรรมตองใหรวมเสียกอนดู
ใกล ๆ ตัวเรานี่แหละ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม กระจัดกระจายกันอยู  ไมเปนตนเปนตัวหรอก  เมื่อธาตุ



ผสมกันเขาพรอมมูลบรบิูรณเมื่อไหรแลว จึงคอยเปนตนเปนตัวข้ึนมา  จึงคอยเจริญเติบโตขึ้นมา
โดยลําดับ  นี้เปนเรื่องธาตุ  ทุกสิ่งทุกอยางไมหนีไปจากธาตุทั้งนั้น ถาหากกระจัดกระจายกันอยู  
เห็นแตน้ํา มันก็สําเร็จเปนแคน้ําเทานั้น  เพราะไมมีไฟ ไมมีลม เปนดินมันก็สําเร็จ เปนแคดินนั่น
แหละ มันกไ็มสําเร็จเปนรูปเปนราง เปนตนเปนตัวข้ึนมา สิ่งอันเดียวมันไมครบพรอมมูลบริบูรณ 
บานหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกัน พอแมลูกเตาหลายๆ คนมารวมกันเขาจึงคอยเปนบาน บาน
หลาย ๆ  บานมารวมกันเขาจึงคอยเปนบาน  บานหลายๆ บานมารวมกันเขาจึงคอยเปนตําบลก็มีนาย
ตําบลคนหนึ่ง  หลาย ๆ บานมารวมกันเขาเปนอําเภอ   เปนจังหวัด  เปนอะไรตาง ๆ ตามเรื่อง  เปน
ขั้นตอนไป 

ในทางธรรมก็ฉันเดียวกัน กิเลสตาง ๆ มันไมรวมกันเมื่อใด กระจัดกระจายกันอยูไมพรอม
มูลบริบูรณเมื่อใด  มันก็ไมสําเร็จมรรคผลนิพพานได ที่ทานเรียกวา “มรรคสมังคี“ คือจิตที่คนควา
แสวงหาเรื่องมรรคตางๆ  เรียกวาคนควาปฏิบัติหาเหตุหาผลเรื่องราวตางๆ  จิตแนวแนรวมลงในที่
เดียว  เรียกวา  “มรรคสมังคี”  จึงคอยประหัตประหารกิเลสทั้งหลายได  แตมรรคๆ ก็รวมลงได
อยางนั้นเหมือนกัน คนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได คือเปนไปตามแตเรื่องของกิเลส กิเลสเปนไป
ตาง ๆ นา ๆ โลภ โมโทสัน ดวยประการตาง ๆ  กิเลสหลายเรื่องหลายอยางกระจัดกระจายกันอยู  
ไมรูจักมูล  ฐานของกิเลส ไมรูจักที่ตัง้ของกิเลส  มันก็ละไมได  กิเลสมันมากมาย เรารูชื่อมันก็ม ีไม
รูชื่อมันก็ม ี ถึงจะรูชื่อไมรูชื่อก็เอาละ ความเศราหมองเรียกวากิเลสมันทําใหจิตใจของเราไมใหผอง
ใส  นั่นแหละเปนกิเลส จะชื่ออะไรก็ตาม เราไมไดศึกษาเลาเรียนมาก ขอใหรูเรื่องจิตใจของเราที่
เศราหมองก็พอแลว 

ความเศราหมองไมมีใครอยากได อยากไดแตความผองใส  อันความเศราหมองจะชําระดวย
ประการใดแลวแตอุบายของตน อยางเชนความโกรธเกิดขึ้นมา จิตใจเศราหมองไมผองใสไมเบิก
บานเราตองการอยากจะใหเบิกบานทําอยางไร  ใหคิดถึงเรื่องที่เรายังไมทันโกรธ ทําไมมันเบิกบาน 
ทําไมมันยิ้มแยมผองใส  ทําไมโกรธมันจึงไมผองใส คิดเทานั่นแหละเปนเกณฑ  เราทําใจของเราที่
มันโกรธ  นัน่แหละไมโกรธ ความโกรธนั่นเองเปนกิเลส มนัไมใชอยูเฉพาะตน มันอยูทั่วไปหมด  
ใครโกรธความโกรธมันวิ่งเขามาหา  ใครโลภความโลภมันก็ว่ิงเขามาหา ใครหลง ความหลงมันก็ว่ิง
เขามาหา มันอยูทั่วไปหมด  มันวิ่งเขามาหาตัวใจนั่นแหละ จึงวามันรวมที่ใจ ถาไมเปนใจแลวก็ไม
เห็นตัวกิเลส เราพิจารณาชําระใจของเราใหผองใส  จึงจะเห็นใจอันบริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิแ์ลวนั้นเอา
ปกติธรรมดานี่แหละระลึกถึง   เรื่องปกติธรรมดานี่แหละในเมื่อผองใสอยูปกติธรรมดามันไมโกรธ 
ไดความสุขความสบายชอบใจในที่นั้น ความโกรธมันก็มืดมิดทุกสิ่งทุกอยาง หาทางออกไมได ยิ่ง
ดิ้นก็ยิ่งผูกมัดเขาทุกที อาตมาเคยพูดใหฟง มันเหมือนกับ ลิงติดตัง   



บางคนอาจจะยังไมรู  ตังนั้นคือยางไม เขาเอามาตั้งไฟเคี่ยวกับน้ํามันยาง  เคี่ยวใหเขากันจน
เหนียว ถาหากใสน้ํามันยางนอยมันก็แข็งเกินไป ไมติด  ถาใสน้ํามันมากมันก็เหลวเกินไปมันก็ยอย 
ตองทําใหพอดีๆ ที่วาติดตังนั้น ธรรมดาลิงมันชอบไขไก  เขาก็เจาะเอาไขขางในออกแลวก็เอายาง
นั้นแหละยัดเขาไปในไข แลวเขาก็เอาไปวางตั้งไวตรงที่ๆ ลิงมนัเคยเขามากินขาว  กินของในไรใน
สวนเขา เจาลิงเห็นไขก็ชอบใจจับบี้เลย พอไขแตกยางมันก็ติดมือนะซี  มือขวาจับก็ติดยางเหนียว
เขาก็เอามือซายมาชวยกัน มือซายก็ติดเขาอีก สองมือคราวนี้ ก็เอาตีนขวาตีนซายมาชวยควักเอายาง
นั้นออกจากมือ  ก็เลยติดทั้งมือทั้งตีนยังเหลือแตปาก ก็เอาปากกัด ก็ตอกปากเขาไปอีก นั่นแหละ
เรียกวา ลิงติดตัง 

ความโลภ  ความโกรธ ความหลงและกิเลสทั้งหลายจะใหมันหนําใจ โกรธวาดาเขาตัดพอ
ดวยประการตาง ๆ ยิ่งผูกมัดยิ่งแนนหนาเขาทุกที ตัวของเรายิ่งเศราหมองเขาทุกที ๆ เลยไมมี
ทางออก นั้นแหละเขาเรียกวา ลิงติดตัง  คนเราในเมื่อไมมีโกรธ  ไมมีโลภ  ไมมีหลง  มนัก็สบายอยู 
สิ่งที่มันสบายเพราะอะไร ก็เพราะเราไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง มันก็สบาย ถามันโลภ มันโกรธ  มัน
หลงมันติดแนนหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถาอยางนั้นความไมโลภ ไมโกรธ  ไมหลงจะไมดีหรือ  แตมัน
อด ไมไดนะซี  เอาแตความโกรธเถอะ มันเกิดจากความไมพอใจ เห็นสิ่งใด ๆ ผิดหูผิดตาไปหมด 
อันนี้ก็พูดถึงใจเหมือนกัน ผิดหู ผิดตา ไมถูกหูไมถูกตามันก็ไมถูกใจนั่นแหละ ถาไมมีใจแลว หู  ตา 
มันไมมีประโยชนอะไรเลย หูก็ไมไดยิน ตาก็ไมไดเห็นก็ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละที่ไมพอใจ   เมื่อไม
พอใจแลวมันก็ขุนละคราวนี้ ขุนแลวก็ไมเห็นอะไร มันขุนมนัก็มืด มันกเ็ศราหมอง  ความโกรธ
เกิดขึ้นแลวยอมประหารจิตใจของคนใหเปนจุลมหาจุลไปดวยประการตาง ๆ จึงใหหาหลัก คือใจ
เสียกอนเปนของสําคัญ 

คนทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจ  สัตวทั้งหลายในโลกนี้เกิดจากใจ ที่เปนตนเปนตัวว่ิงเตนอยู
ตามโลกอันนี้ คือพลิกไหวเคลื่อนไปมาอยูในโลกอันนี้ลวนแตมีใจทั้งนั้น ใจตัวนั้นแหละมันเปน
เหตุ ใคร ๆ  ก็พูดทุกคนเรื่องใจ แตหากไมเห็นใจสักที  ไมถูกใจ นอยใจ เสียใจ ดีใจ อะไรพูดถึงใจ
ทั้งนั้น พุทธศาสนาของเราจึงสอนถึงใจ ไมไดสอนที่อ่ืนดอก สอนที่ใจนั่นแหละ ทําบุญสุนทานดวย
ประการตาง ๆ กใ็จนั่นแหละ  ใจกุศล จึงคอยทําทาน มีเจตนางดเวนจากขอนั้น ๆ จึงเรียกวา รักษา
ศีล ทําสมาธภิาวนา ก็รักษาสํารวมใจ ปญญาก็ตัวใจนั่นแหละ ศาสนาพูดถึงใจอยางนี้ โดยสรุปรวม
แลววา ศีล สมาธิ ปญญา หากพูดถึงศีลสมาธิปญญา มันจะมีอะไร มันก็พูดถึงใจนั่นแหละอยางที่
อธิบายมาแลว  ถาหากเราถึงใจนั่นแหละอยางที่อธิบายมาแลว ถาหากเราถึงใจเมื่อใดก็ถึงศาสนาเมื่อ
นั้น 



พระพุทธเจาจะตรัสรู ก็ตรัสรูที่หัวใจของพระองค คนที่ไปตกนรกหมกมุนก็เพราะใจนั่นเอง
เศราหมอง จะขึ้นสวรรคชั้นฟาก็เพราะใจนั่นเองผองใสสะอาด จึงวาสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนีถ้าไม
รวมใจแลว ไมสําเร็จประโยชน จะทํามาหากินทุกสิ่งทุกประการ ก็ลองคิดดูซี จะเปนขาราชการ
เจานายหรือพอคาวานิชกสิกรรมกสกิร ทําอะไรก็ทําไปเถอะไดมามาก หลาย ๆ ขั้น ถาหากไมมา
รับประทานก็ไมสําเร็จ ไดมากมาเทาไรก็มารับประทานปอนเขาไปในปากนี่แหละ พอกลืนเขาไป
ในลําคอแลวหมดเรื่องสําเร็จเทานั้นแหละ 

ปฏิบัติธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็เหมือนกัน ปฏิบัติมากมายสักเทาไรพิจารณา
รอบคอบรอบดานแลวมารวมที่ใจเปนสมาธิภาวนานั่นแหละ  เกิดสมาธิที่ตรงนั้น เปนสมาธิภาวนา
แนวแนลงไป สมาธิภาวนานั่นแหละ ตัวทาน บอทาน ตัวอ่ิมใจมันจะอิ่มของมันเองหรอก มันเกดิ
ปญญาอุบายก็เกิดของมันเองหรอก  มันเกิดปญญาอุบายก็เกิดของมันเองหรอก เหมือนกับของ
ภายนอกของภายในอันเดียวกัน  โลกธรรมอันเดียวกัน เปนแตพิจารณาถึงเรื่องโลกมันไมรวม แต
เราไมรวม  อันนั้นเรียกวา โลก สวนธรรมนี้พิจารณารวมลงในที่เดียว รวมที่หัวใจแหงเดียว มันจะ
เกิดอุบายปญญาก็ตามหรือไมเกิดก็ชาง เรียกวา เปนธรรมแททีเดียว ถาหากมันรูแจงชัดเจนขึ้นมาใน
ใจนั่นเปนธรรมแททีเดียว…….เอาละ อธิบายเทานั้น 
 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

นั่งสมาธิ ทําภาวนาเบื้องตน คนที่ยังไมเคยทําหรือทํามาแลว อาจจะไมแนใจก็ได ตองทํา
สมาธิภาวนาดวยคําบริกรรม เสียกอนเปนเบื้องตน คําบริกรรม เชน อานาปานสติ ระลึกถึงลม
หายใจเขาออก  นี่เปนเครื่องลอ สําหรับใหจิตมาอยูกับลมนั่นจิตไมมีตนมีตัว ใหมันอยูอันเดียว
เสียกอน ใหเชื่อมั่นวาคําบริกรรมอนันั่นเปนของดี พระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น เราคนหาจิต
ไมได จะไปหาที่ไหนก็ไมเห็นตนเห็นตัว  จึงใชคําบริกรรมอานาปานสติ คือ ลมหายใจเขา ออก  
แลวก็คําอานาปานสติก็เปนของดี คือหายใจเขาแลวไมหายใจออกมันก็ตาย มันเห็นความตายในตัว 
มันเห็นใกลที่สุด มันกลวัตายมันก็วางหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันจะสงสายไปทําไม มันก็ตองอยูคงที่
ละซี นั่นแหละเรียกวา จิตเปนสมาธิอยูพักหนึ่งเสียกอน คือมันอยูในคําบริกรรมนั่นนะ จิตอันหนึ่ง 
บริกรรมอันหนึ่ง คําบริกรรม คือลมหายใจเขา ออก อันนั้น เปนคําบริกรรมอานาปานสติ เปน คํา



บริกรรม ผูนกึผูคิดนั่นแหละ เปนจิต คิดนึกสงสายสารพัดทุกอยาง  ปรุงแตงทุกประการ ไมหยุดไม
ยั้ง 

คนเราอยูคงที่ไมได มีจิตตองคิดตองนึก ผูคิดผูนึกตามรูตามเห็น ตามเขาใจตามเรื่องของมัน 
เอาสติไปคุม สติมาจากไหน ก็มาจากใจอันเดียวกันนั่นแหละ คุมจิตก็ใจนั่นแหละ จิตใจอันเดียวกัน
นั่นแหละ  แตวาลักษณะมันตางกัน สติคือผูระวัง  ผูกําหนดรูอยู   เรียกวาสติ ควบตุมอยูนั่นแหละ
เรียกวา สติ จิตคือผูที่เราไปควบคุม จิตไปควบคุมจิต สติเปนคนควบคุมจิต พอพิจารณาเขามาอยาง
นี้  สิ่งที่มันสงออกมันก็นอยเขา ๆ เมื่อสติควบคุมจิตเขาไป มันก็นอยเขาไป  และผลที่สุดมันก็จะ
หายเงียบไป ความคิดอันนั้น จิตไมมีแลวคราวนี้ มีแตสติ จิตเลยกลายเปนใจ  

ใจคือผูอยู คือผูเฉย  มีความรูสึกเฉย ๆ   อยูแตไมคิดไมนึก ไมสงสาย อันนั้นเรียกวา ใจมัน
ออกมาจากใจทั้งหมด สติก็ใจ จิตก็ออกมาจากใจ รักษาตัวนั้นไวใหมันอยูเฉย ๆ เสียกอน ความเปน
กลางๆ ความวาง  ความเปลาไมคิดสงสายไปหนามาหลังอันนั้นแหละตัวใจ  เห็นใจแลวคราวนี้   
เมื่อเห็นใจแลว จะนั่งสมาธิอยูก็ดี  มองเห็นใจอยูตลอดเวลาอันที่มองเห็นนั้น  ใครเห็นคนมองเห็น  
ก็ใจนั่นแหละมองเห็น ใจ ยืน เดิน นั่ง  นอน มองเห็นอยูทุกอิริยาบถ ทําการทํางานอะไรตาง ๆ ก็
มองเห็นอยู แตนี้ใจเห็นใจแลวคราวนี้อยูดวยอาการอยางนั้นเรื่อยไป หัดอยางนี้ไหมันชํานาญ หัด
อยางนี้ใหมันไดทุกอิริยาบถ 

เรื่องสิ่งตาง ๆ มันจะมากระทบ ลองดูคราวนี้   อยางความโกรธความหลง  ใครเขาดูถูกดู
หมิ่นนินทาสารพัดทุกอยาง ถามันเขาไมถึงใจ มันเปนจิต มันไปรับเอาของพวกนั้น เอามาปรุงมา
แตงมาคิดมานึก มันจึงคอยโกรธ คอยโลภ คอยหลง ครั้นถึงตัวไมมีอะไร ทานจึงวา จิตตํ ปภสสรํ 
จิตเปนของผองใสทุกเมื่อ อาคนตุเก.หิ   กิเลเสหิ  กิเลสเปนของจรมา  คือมารับรูเอากิเลสนั่นเอง คือ
จิตมันวิ่งออกไปรับรูเอา จึงเปนกิเลสจรมา  ใจของคนเราเปนของผองใสบริสุทธิ์อยูแตไหนแตไรมา  
ผองใส  ทําไมทําสมาธิภาวนา ทําไม ถาหากจะปญหาถาม มันผองใสอยูเฉย ๆ ธรรมดามันผองใส 
แตหากจิตมันวิ่งไปรับเอากิเลสเขามาคลุมเครือไวมืดมิดหมด  แตตัวใจแทมันผองใสเหมือนกับ
เพชรที่อยูในหิน มันมัวหมองก็เพราะขี้ดินขี้หินมาโอบหุม แตตัวเพชรน้ําเพชรแทมันผองใสสะอาด
บริสุทธิ์  เพราะเหตุนั้นแหละทุก ๆ คน จึงสามารถทําใหบริสทุธิ์ได ใหถึงมรรคผลนิพพานได ถาจิต
แทมันเศราหมองเสียแลวไมสามารถทําใหถึงมรรคผลนิพพานไดหรอก  จิตเศราหมองไปทําได
อยางไร อยางดินเผาหรือเหล็กนี่มันไมสะอาด มันไมผองใส  จะขุดมาลางมาขัดเกลาสักเทาใด มันก็
ยังเศราหมองไมผองใสอยูนั่นเอง เพราะของไมผองใส เหตุนั้นจึงวา เมื่อเขาถึงใจแลว มันใกลแลว
เขาถึงความผองใสแลว มนัใกลจุดเห็นเงาของตนแลว เห็นตัวของตนแลว กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมา



เห็นตรงนั้นแหละ ชําระสะสางใหสะอาดผองใสบริสุทธิ์ ก็ตรงนี้แหละ สะอาดบริสุทธิ์ บางครั้งบาง
คราวก็ยังดี สะอาดนาน ๆ ถาหากทําใหชํานิชํานาญ มันก็เปนประโยชนตอเรา ชําระใหชํานาญให
มันอยูคงที่มันก็ดีวิเศษ มันก็พนจากมนุษยของเราไดเทานั้นซี ……เอาละ อธิบายเทานี้ 
 

๗๔. ความยินดีพอใจในวิสัยของมาร 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชยีงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
 วันนี้จะเทศนเรื่องความยินดีพอใจในวิสัยของมาร ใครๆ กร็ูจักชื่อของมารแตไมรูจักตัวมาร 
พระพุทธเจาทานเทศนาวา มารสส วิสเย รตา ความยินดีในวิสัยของมาร ทานวาอยางนั้น คําวามาร
ในที่นี้หมายถึง ความขัดของทุกประการเรียกวามารดวยกันทั้งนั้น แมที่สดุแตฆราวาสผูทําการ
ทํางานอยูทั่วไปหมด ถาหากเกิดขัดของตางๆ อยางลูกหลานๆ มันเกี่ยวของพัวพันในการที่พอแมจะ
ทํางานอะไรตางๆ แลวก็บอกวา มันเปนมารนี่ไอนี่ อยางนี้เปนตน จะทํางานใดๆ ทั้งปวงหมดทุกสิ่ง
ทุกประการไมวากิจการงานหรืออาชีพทุกอยางมันตองมีมารทั้งนั้น สิ่งที่ขัดของนั้นเรียกวา มาร  
มารในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจารวบรวมไวมี ๕ อยาง คือ กิเลสมาร๑  ขันธมาร๑  เทวบุตรมาร
๑  มัจจุมาร๑  อภิสังขารมาร๑  มี ๕ อยาง 
 ขันธมารไดแกตัวของเรานี่แหละอยาไปพูดวาสิ่งอื่นเปนมาร  ตัวของเราไมรูตัววาเปนมารอ
ยูในตัว ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณรวมหมดในตัวเรานี่ทั้งนั้นไมมีที่อ่ืน  ขัน
ธมารนั้นทานพูดเปนกอง แตละอยางๆ เปนกอง เปนกลุมเปนกอน เรียกวาขันธ อยางกายของเรามี
ธาตุสี่ดิน น้ํา ไฟ ลมกจ็ริง แตมันรวมเปนอวัยวะทุกชิ้นทุกสวน มีหนาที่ตําแหนงทุกอยาง ปาก
สําหรับพูด หูสําหรับฟง ตาสําหรับดู จมูกสําหรับสูดกลิ่น ตามหนาที่ของมันทั้งนั้น แตวาหนาที่ของ
มันแตละอยางที่มันทํานั่นแหละมันเปนมารของเรา เปนมารแกใจของเรา เราคือใคร เราไดแกใจ ใจ
นั้นคือตัวของเราแท สิ่งเหลานี้เปนแตเครื่องอาศัย คําวามารนั้นคือมันเบียดเบียนใจของเรานี่เอง จะ
เดินจะเหินจะไปจะมาจะลุกจะนั่งทุกประการมันแก เฒาชรา ลงแลว ชํารุดทรุดโทรมลงไปไม
คลองแคลว เมื่อยังหนุมยังแนนก็เปนเหมือนกัน เวลาเจ็บปวยไมสบายอันนั้นเรียกวา มารเรียกวา 
ขันธมาร คือสวน รูปกาย สาํหรับ ลิ้น ปาก ฟนของเราที่จะเคี้ยวอาหาร รับรสชาติ บางครั้งบางคราว



มันก็เจ็บฟนเจ็บลิ้น เปนเหตุไมใหเคี้ยว ไมใหรับรสชาติได เปนมารทั้งนั้นแตใจนั้นไมมีอะไรหร
ออก ใจไมมีลิ้น ไมมีฟน ไมมีหู ไมมตีา ใจเปนของไมมีอะไรทั้งหมด เวทนา คือ ความสุข ความ
ทุกขหรืออุเบกขา ก็เปนมารหัวใจเหมือนกัน สุข ทุกข ก็เกิดจากกายนี่แหละ ทุกขก็เกิดจากกาย สุขก็
เกิดจากกาย ถากายอยูดีสบายไปก็เปนสุข ถากายไมอยูดี ไมสบายก็เปนทุกข สุขกับทุกขนั้นมันเปน 
เครื่องเบียดเบียนของใจไมใหสงบนิ่งอยูได เรียกวา เวทนาเปนมารของใจ สัญญา เปนมารของใจอีก 
ความจดจําอดีตลวงลับมาแลวนมนานจนลืมไปแลว เวลามันระลึกคิดไดจําไดของเกานั้นมันทําให
เจ็บปวดราวในใจ ของที่ยินดีพอใจมันก็เอาของเกามาคิดมานึกมาปรุงมาแตงเพลิดเพลินสนุกสนาน
มีทั้งทุกข สัญญานั้นก็เกิดที่ใจมารบกวนที่ใจแหงเดียว ไมใหนิง่เฉยอยูได สังขาร ความปรุงแตงอีก
ยิ่งรายกาจ ปรุงแตงคิดนึกสารพัดทุกสิ่งทุกประการนิดๆ หนอยๆ ของใหญของโตก็ปรุงแตงอยูนั่น
แหละ นอนหลับก็ยังฝนไป ปรุงแตงไป คิดนึกไป อันความเกา สัญญาของเกานั่นแหละ ในปรุงใน
แตงตามสัญญาของเกา เปนเหตุไมใหใจสงบนิ่งอยูได  วิญญาณ คือความรูสึกขึ้นในใจ  ความรูสึก
ครั้งแรกในการที่ไดเห็นก็ดีในการไดฟงก็ดี การเห็นรูปครั้งแรกมีความรูสึกขึ้นมาในใจวารูปเทานั้น
แหละหายไปหมด หรือไดยินก็เพียงวาไดยินเสียงเทานั้นแหละหายไปหมด เรียกวา วิญญาณ  การที่
เห็นเห็นรูป จํารูปผูรูปคนหรือสัตวสาระสิ่งใด มันเปนสัญญาไปเสียแลว ปรุงแตงจะใหดี ใหชอบ 
ใหวิเศษวิโสมันเปนสังขารไปแลว ไดยินเสียงก็เหมือนกัน ไดยินเสียงครั้งแรกนั่นแหละเรียกวา
วิญญาณ ครั้นเมื่อไดยินเสียงอันนั้นเปนอันนั้น ไดยินเสียงอันนี้เปนอันนี้ นั่นเปนสัญญาเกา ของเกา
ปรุงแตงอยากใหเกิดใหมีขึ้นอยากใหเปนอยางนี้อยางโนนอะไรตางๆ ก็เลยเปนสังขารไปแลวอันนี้
เรียกวา วิญญาณในขันธ ๕ วิญญาณที่เปน ปฏิสนธิวิญญาณนั้น คือตัวจิตแท เรียกวา จิตเดิม 
ปฏิสนธิวิญญาณนี้เรียกวาขันธมาร มันรบกวนไมใหจิตสงบนิ่งอยูได ทุกคนมีอยูในตัวของตนไมใช
คนอื่นเปนมารแตตัวของเราเปนมารเสียเอง นี่คือ ขันธมาร 
 กิเลสมาร นีย่ิ่งใหญโต มันเกิดจากความปรุง ความแตงความคิดความนึกนั่นแหละ ปรุงแตง
คิดนึกสารพัดทุกอยางไป เกิดความเศราเสียใจ หรอืเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ เกิดความยินดี ยิน
รายไป สนุกเพลิดเพลินอะไรตางๆ สารพัดทุกอยาง มันเกิดกิเลส จึงเรียกวากิเลสมาร กอั็นเดียวกัน
นั่นแหละ 
 อภิสังขารมาร มารคือความอยากเปนใหญเปนโตอยางยิ่งวิเศษวิโสขึ้นไป  จิตใจของเรามัน
ไมอยูนิ่งไดอยางที่ไดอธิบายมาแลว ไดเทานี้แลวยังอยากดียิ่งขึ้นไปกวานี้อีก ปรุงแตงใหเปนเทว
บุตร เทวดา อินทร พรหม ไปโนน แตตัวเองก็ไมเคยเห็นเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมสักที ไมทราบ
วามันเปนอยางไรชั้นอินทร ขั้นพรหม เทวบุตร เทวดาเปนอยางไร ปรุงแตงไปแลว นั่นเปนอภิ
สังขารมาร 



 มัจจุมาร คือความตาย ใครๆ ก็ไมอยากตายสักคนเดียวแตความตายความดับมันอยูขางหนา
ตัดรอนชีวิตใหขาดหมดสิ้นไปนั้นเรียกวา มัจจุมาร ที่แทจริงนั้นไมตาย แตสังขารรางกายมันสลาย 
จิตมันก็ไมอยากตายเหมือนกัน เห็นรางกายแตกดับวาเปนของมัน จิตยังมียึดรางกายสังขารของตน
วาเปนของตัวก็เลยไมอยากใหแตกใหดับ แตจิตแท ไมมีแตกมีดับ อยางเขาทิ่ม เขาแทง เอาไฟเผาก็
ไมรูสึกเจ็บรูสึกรอน ไฟเผาๆ แตรางกายตางหาก เขาทิ่ม เขาแทงก็แตรางกายนี้ตางหาก ทะลุผุพังไป
ก็รางกายนี้ตางหาก นั่นเรียกวา มัจจุมาร 
 เทวบุตรมารนั้น เปนมารของพระพุทธเจาตางหาก ที่มาผจญพระองคในเมื่อจะตรัสรู มารบ
พระพุทธเจา แยงบัลลังกของพระองค เทวบุตรทําไมจึงตองเปนมาร เทวบุตรก็เปนมารดวยหรือ อัน
ความขอนี้มันยากที่จะพิจารณา ในเรื่องอยูในกามาวจร มนุษยก็ดีมันยังไมพนจากกิเลส มีความโลภ 
ความโกรธ ความหลงอยูเหมือนกัน เทวบุตรมารซึ่งอยูในสวรรคชั้นดุสิตกต็องมีโลภ โกรธ หลง
เหมือนกัน 
 เรื่องมารนี้เปนเรื่องขัดของผูกพันอยูกับเรื่องไมใหทําดีลุลวงไปได เรียกวา มาร ใหนอมเขา
มาที่ตัวของเรานี่แหละใหเห็นตัวของเรานี่แหละ อยูที่ตัวของเราทั้งนั้น อยากเกลียดคนอื่น โกรธคน
อ่ืน ชังคนอื่น วาเขาพูดอยางโนนอยางนี้อะไรตางๆ พูดหยาบคายวาคนนั้นไมดี อันตัวเราไมดีอยู
แลวมันจึงคอยไมดีอยางนั้น เราโกรธเขาแลว เราไมดีแลวเราจึงคอยวาเขา อันนั้นแหละมันเปน
อุปสรรคของเราไมใหเราบรรลุลวงความดีไปได ถาหากวาเราไมโกรธคนอื่นจะทําเทาไรก็ทําไป
เถิดเราสบาย เราไมตองโกรธเขา ความโกรธของเขาตางหาก เราอยาไปชิงความโกรธของเขามาเปน
ของเรา ไปชิงเอาความไมดีของเขามาเปนความไมดีของเรา มันก็เปนมารของเรานะซี  พระพุทธเจา
จึงวา ยินดีพอใจในวิสัยของมาร ทานวาอยางนั้นยินดีอยางไร เชนความโกรธนี่แหละ โกรธมันเปน
มาร เราไปยินดีอยางไร เชนความโกรธนี่แหละ โกรธมันเปนมาร เราไปยินดีความโกรธ พอใจใน
ความโกรธ อยากโกรธเขานั่นแหละ เรียกวา ยินดีพอใจในวิสัยของมาร เราไมพอใจ ไมยินดีกับเขา 
เราเลยโกรธเขา 
 เรื่องยินดีพอใจในวิสัยของมารแลว คราวนี้ก็ไปหลงเชื่อจิตของตนหลอกลวงอีก มัน
หลอกลวงใหเราเขาใจวาทําอยางนั้นจะดี เราโกรธคนนั้น คนนี้ จะเอาชนะเขามันจะดีจะเดน ถาหาก
เราไมโกรธเขาก็ดูเหมือนเราจะต่ําตอยนอยหนา ไมสามารถจะตอบโตเขาได มันไปยินดีกับจิตที่มัน
หลอก มันหลอกตัวของเราแลวไมเห็นตัวความเศราหมองของเรา ก็เนื่องจากไมเห็นจิตนั่นเอง ถา
หากเห็นจิตแลวไมกลาทําหรอก ถึงเห็นจิตแลว ถาไมมีอุบายปญญาก็ไมสามารถจะระงับได แตก็ยัง
ดีอยูที่เห็นเรื่องของจิตของเรา ที่จะรักษาไวไดตองอาศัย สติ เปนคนควบคุม คุมจนกระทั่งทุก
อิริยาบถ ยืน เดิน นั่งนอน สติ ตัวนั้นรูตัวอยูเสมอ มีสติสัมปชญัญะรูตัวอยูตลอดเวลา ถาสติควบคุม



อยูแลวไมสามารถที่จะหลงตามมารยาของจิตหรอก คือเห็นจิตของตน เรียกวาเห็นจิตในการคิดนึก 
ความคิดความนึกเรียกวา จิต มันคิดมันนึกยังไงๆ ก็รูตัวอยู มีรูตัวรูสึกอยูตลอดเวลา อันนั้นแหละ
สามารถระงับความโกรธได ความโลภ ความหลง ก็เหมือนกัน มันโกรธมันก็โลภหลงขึ้นมานั้น
แหละ มันหลงเสียกอนจึงคอยโกรธ มันหลงเสียกอนจึงคอยโลภ  ความหลงเปนประธานอยูแลว 
มันจึงคอยเกิดความโกรธ ความโลภ ถาสติตัวนี้เขาไปคุมมันก็หมดโมหะ คือ ความหลง สติรูตัวอยู
ความหลงมันก็เกิดขึ้นมาไมได สติรูตวัอยู มันระงับความโกรธความโลภ ความหลงได คราวนี้ก็เขา
มาถึงในของเรา จิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่ง จิตคือผูคิดผูนึก อันนั้นแหละเรียกวา หลง  หลงไปตาม
ความคิดความนึก คิดนึกปรุงแตงสารพัดทุกอยางจิตคนนั้นเปนคนปรุงแตง คนนึก คนคิด สติตัวนั้น
เขาไประงับ 
 สติอันหนึ่ง จิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่ง ทั้งสามอยางนี้แหละเกิดจากอันเดียวกันแตมีลักษณะ
ตางกัน จิตคือผูคิด ผูนึกดังไดอธิบายมาแลว สติคือรูตัวอยูเสมอ มันเกิดจากจิตนั่นแหละรูตัว
ตลอดเวลาอยู สติคือระลึก ควบคุม สติเปนคนควบคุมสัมปชัญญะ คือความรูตัว สติสัมปชัญญะก็จิต
นั่นแหละเกิดจากจิตอันเดียว เมื่อควบคุมจิตแลวรูตัวอยูจนมันไมคิดไมนึก จนปลอยวางสละลงไป
ได มันสละเองหรอกแลวมันจะเขาถึงใจ คือความรูตัวอยูวาเฉย ไมคิด ไมนึก ไมปรุง ไมแตง อันนั้น
แหละตอนที่จะไดความสุข ลองดู คนเราถาไมคิดไมนึก เฉยๆ มันจะไดความสุขไหม บางคนอาจจะ
ไมไดความสุขก็ได ไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตงมันไมสบาย  คนที่ไมเคยเปนแลวลืมตัวที่วาความคิด
นึกปรุงแตงตางๆ สารพัดทุกอยางอันนั้นแหละมันเดือดรอนวุนวายไมใชหรือ  แลวหามไมไดเพราะ
เปนนิสัยของมันอยูแลว ครั้นเราอยูเฉยๆ  ไมเคย ผูเคยไดเห็นความสุขคือความสงบ นั่นเปนยอด
เยี่ยมของทุกข ในการเกิดมาเปนมนุษยความสุขอันยอดเยี่ยมของมนุษยคืออันนั้นและ เราปฏิบัติ
ฝกหัดศีลธรรมก็เพื่อความสุขอันนั้นแหละ ทานก็เพื่อความสุขอันนั้น ศีล สมาธิ ปญญา ก็เพื่อ
ความสุขอันนั้น เพราะฉะนั้นจึงวา ใจอันเดียวนี่แหละ ตองการเห็นใจเทานั้นนี่แหละ ฝกหัดจิตก็
ตองการใหเขาถึงใจ จึงตองฝกหัดจิตอยูเสมอ ใจนั้นไมตองฝกหัด ถาหัดจิตแลวมันเขาถึงใจเอง 
ตอนฝกหัดจิตไดแลวมันเขาไปหาใจโดยไมรูตัว นี่คือความปรารถนาของการฝกหัดมีนัยดังที่ได
อธิบายมา ดังนี้ 
  

นั่งสมาธิ 



ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 ขอใหพากันทําความสงบ ตั้งใจไวภายในใจ อยาตั้งใจไวภายนอกใจ  คําวาตั้งใจในที่นี้ คือวา
ใหตั้งใจไวในใจนั่นเอง ไมใหสงออกไปภายนอก พระพุทธศาสนานี้สอนถึงใจ คนทําบุญใน
พระพุทธศาสนา ทําบุญทําทาน ทํากุศลทุกสิง่ทุกประการ ตลอดถึงการรักษาศีลทําสมาธิภาวนา 
เขาถึงใจดวยกันหมด เขาถึงความสงบดวยกันทั้งนั้น เขาถึงยอดเยี่ยมคือความสงบ ความสงบนี้ไม
หมดไมสิ้น คนจะมากมายสักเทาไรคนตั้งหมื่นตั้งแสนทําความสงบก็ไดไปคนละอันๆ ก็ไดความ
สงบอันเดียวกันนั่นแหละ ไมมีใครแบงปนกันหรอก ไดความสงบแลวก็ไป บุญในพระพุทธศาสนา
เปนของกวาง สามารถที่จะไดทุกคน การที่จะไดบุญนั้นตองอาศัยศรัทธาความเชื่อ ถาเชื่อมากก็ได
มาก เชื่อนอยก็ไดนอย ทําสมาธิภาวนาเชื่อมากก็ไดความสงบเย็นเร็ว ถาเชื่อนอยก็ไดความสงบเย็น
นอย ถาไมเชื่อเลยอยางที่ภาวนาพุทโธๆ อยางนี้หรืออาปานสติอยางนี้ นึกลมหายใจเขา ออกหรือ
พุทโธก็นึกเอา อีกสวนหนึ่งของจิตมันไปทั่วทุกแหงหน ไปทั่วทุกทิศทุกดานมันไมอยูกับพุทโธ
หรือ ลมหายใจเสียแลว คือความไมเชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั่นเอง ถาหากเรา
เชื่อมั่นแนวแนลงเต็มที่ พุทโธๆ คือพระพุทธเจา อันนี้เปนยอด เปนสวนรวมของคุณงามความดีทํา
อันใดหมดทุกสิ่งทุกอยางมารวมลงอันเดียวกันหมด ทําบุญทําทานทําการกุศลทุกสิ่งทุกประการ มา
รวมอยูที่พุทโธอันเดียวคือมารวมที่ใจแหงเดียว ที่นี่แหงเดียว เชื่อมั่นในที่นีแ้ลวก็มองดูใจอันนั้นเสีย 
ถึงแมวา พุทโธอยูก็ดี หรอืนึกวา อานาปานสติก็ดี อันนั้นก็เปนสักแตวาเครื่องลอเฉยๆ เครื่องออย
เฉยๆ ใหจิตมารวมอยูเทานั้นแหละ ครั้นมารวมแลวใหจับเอาแตจิตนั้นเลยไมตองไปเอาคําพุทโธ 
สงบนิ่งเฉยเลย นั่นแหละที่รวมของบุญกุศล  ถาหากเราเชื่อมั่นอยางนี้ แนวแนอยางนี้ จิตก็รวมเร็ว 
ถาจิตไมแนวแนเต็มที่ หรือหากวาไมเชื่อเสียเลยจิตสงสายไปทุกสิ่งทุกประการทุกทิศทุกทางมันก็
นานหนอย จึงวา คําวาพุทโธนั้นเปนที่รวมของใจ เมื่อใจมารวมลงแลวบางทีมันวางโดยไมรูตัว 
หายไปโดยไมรูตัว แตอยาไปคิดอีก บางทีไมหายมันรูตัวอยูวาไมหาย แตวาพุทโธมันรวมลงไปแลว 
ปลอยวางเสียเอาแตตัวผูรูอันนั้น เหมือนกับตาเรามองสิ่งตางๆ เห็นแตรูปภายนอกนั่นแหละรูป นัน่
ไมใชตัวเราเห็น รูปนั่นเปนวัตถุที่เราเห็นตัวเราคือใจ ไปเห็นอันนั้น เหตุนั้นรูปที่เราเห็นใหปลอย
วางเสีย จับเอาตัวผูรูใหเห็นตัวผูรูนั้นแหละ มันนิง่แนวอยูคงที่มันจะมีอะไรละ ผูรูมันมีอะไร ไมมี
อะไรหมดเลยพระพุทธศาสนาสอนอยางนี้ สอนใหหมดๆ ไป ความคิดความนึกก็หมดไป สัญญา
อารมณ วุนวี่วายสงสายทั้งหมดก็หมดไปมันเหลือแตอันเดียวคือ ใจ ผูรู ครั้นมีแตผูรูอันนั้นมันจะมี
ประโยชนอะไร มีประโยชนมหาศาลทีเดียว เบื้องตนเราชําระมาทุกสิ่งทุกประการนั้น เกิดจากผูรู
นั่นแหละ ถาผูรูไมมีตัวไมยืนตัวเสียแลว สิ่งนั้นกล็ะไมได ครัน้เมื่อจับผูรูไดแลวรักษาผูรูนั้นไว มัน
หากจะออกไปมันออกไปเองหรอก ความรูนั้นมันออกไปจากใจนั่นแหละ จะรูสิ่งทั้งปวงหมดก็



ออกไปจากใจอันนั้น พวกเราไมเห็นคุณคาของมันก็เลยประมาทเสีย เลยเลอะเหลวไปหมด สมาธิ
เลยไมไดตอไป เหตุนั้นจึงใหทําอยางนี้คือใหหัด สติ ควบคุม จิต ผูคิดผูนึก แลวสัมปชัญญะ รูตัวรู
วาคิด วานึก วารูสึกอะไร จนกระทั่งมันละเองหรอก ของพวกนั้น ละไป ทิ้งไป ถอนไป สิ่งที่ชั่วมัน
ก็ละชั่ว มันกล็ะไป ละไป ละไป จนกระทั่งความคิดความนึก รูสึกตางๆ เห็นเปนโทษเปนภัยของจิต 
เห็นเปนสิ่งไมดีไมงาม เรามาทําความสงบ ของพรรคนั้นเปนมารดังอธิบายมาแลว มันกล็ะไปเองคํา
ที่วา มันละมารเอง เพราะจิตมันเห็นชั่วก็ละเอง จึงจะเขามารวมถึงใจ คือความสงบ นิ่ง เฉย 
 เอา ทําภาวนาตอไป 
 

๗๕. พละ ๕ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 
จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ ๒๕๔๒ 
วันนี้จะเทศนเรื่อง กําลัง กําลังมีสองอยางคือ กําลังกายและกําลังใจ หรือที่เรียกกันวา  พลังๆ 

กําลังกายเราบํารุงใหเจริญแข็งแรงไดดวยบํารุงสุขภาพพลานามัยดี จึงคอยมีกําลังเรี่ยวแรงแข็งขัน
ขยันทํามาหากินเลี้ยงชีพ ทําการงานทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญงอกงาม สวนกําบังใจเปนของมองเห็น
ไดยาก มันตองมีสิ่งหนึ่งซึ่งเปนกําลังทีเดียว ที่เรียกวา พละ  ๕  สําหรับบํารุงใจ พละ ๕ นั้นมิใชตัว
กําลังทีเดียว มันเปนเครื่องทําใหใจมีกําลัง จะอธิบายถึงเรื่องกําลังของใจ ซึ่งไมบํารุงโดยการให
อาหารเหมือนกับรางกาย แตบํารุงดวยพละ ความเชื่อ เปนกําลังใหญโต  วิริยะ  พละ ความเพียรก็
เปนกําลังอันหนึ่ง สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ก็เปนกําลังอันหนึ่ง สติพละ สมาธิพละ ปญญา
พละ ก็เปนกําลังของใจแตละอยาง ๆ  ธรรมทัง้หาอยางประกอบกันเขาแลวทําใหใจมีพลังแกกลา 
สามารถที่จะทําใหมรรคผลนิพพานลุลวงไปไดเหมือนกัน สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมทั้งปวง
ได ถาหากวามีครบมูลบริบูรณแลว เชื่อไดเลยวาเปนอันสําเร็จประโยชนตามที่ตองการ ที่พูดถึงกัน
โดยสวนมากวา บารมีไมพอ บุญวาสนานอย บารมีนอย ก็เกดิจากพละนี่เอง คือพละนี่แหละนอย  

ศรัทธาพละ ความเชื่อ  เชื่อแนวแนในคุณงามความดี วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ไมมีใครคน
อ่ืนรับแทนได ตนทําตนตองไดรับผลประโยชนอันนั้นแนนอน ตั้งตนตั้งแตทําทาน  มีพลังเต็มที่ 
สามารถที่จะสละสิ่งของๆ ตนที่มีอยูใหจาคะบริจาคไปได  ไมวาสิ่งอันนั้นจะเปนของมากของนอย
ยอมสละได เมื่อเปน เชนนั้นแลว จงบํารุงรักษาใหเจริญงอกงาม ยินดีพอใจกับการทําทานอันนั้น
ใหแกกลาเสียกอน อยาไปเห็นวาของเล็กนอยของต่ําตื้น ใหมันมีกําลังเต็มที่เสียกอน เราจะเอา



ศรัทธานั้นไปใชในทางอื่นอีกตอไป  คนประมาทดูถูกศรัทธาเลยไมกลาทําความดีตอไปได ทีหลัง
ศรัทธาที่จะเกิดใน ศลี สมาธิ ปญญา ก็เลยหมดไป  ครั้นศรัทธาในการที่จาคะบริจาคไมมีแลว บญุ
อันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน ศรัทธาในการรักษาศีล  ก็ใหแนวแนใหเต็มที่ในการรักษาศีล จะเปน ศลี 
๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ อะไรตางๆ ก็ขอใหแนวแน อยาไปหวังศีล ๒๒๗  อยางพระภิกษุเลย  ถึงศีล  
๒๒๗  กต็ามเถิดถาไมเชื่อมั่น ศรัทธาไมแนวแนเต็มที่แลวมันก็ไมมีประโยชนอะไร  สมาธิก็
เหมือนกัน ถาหากวาไดสมาธิ ขณิกะ   อุปจาระ อะไรตาง ๆ นิด ๆ หนอย ๆ ก็เลยไมยินดีพอใจก็เลย
ทําสมาธิไมไดทีหลัง เมื่อสมาธิมีแลว เล็กนอยก็ชั่ง พอใจยินดีกับสมาธิอันนั้นแหละตั้งใจมั่น
ขยันหมั่นเพียรในสมาธินั้นใหมันเต็มที่ มันคอยเลื่อนไหลขึ้นไปเองหรอก ปญญาก็เหมือนกันถา
หากวาเราเกิด อุบาย ปญญาอะไรขึ้นมานิด ๆ  หนอย  ๆ ก็ตาม เกิดจะรูอะไรนิด ๆ หนอย ๆ ก็ตาม 
ถาไมตั้งใจพิจารณาอันนั้น ไมประกอบศรัทธาอันนั้นใหแกกลา ไมแนวแนเต็มที่มัน ก็ไมมี
ประโยชนอีกเหมือนกัน การที่ทําอะไรหละหลวมก็เพราะเหตุไมมีศรัทธานั่นเอง และที่ทําอะไรไม
แนวแนเต็มที่ก็เพราะไมมี ศรัทธา เหมือนกัน จงใหรูเรื่องศรัทธาของเราเสียที  เราพลั้ง  ๆ เผลอ ๆ 
หลง ๆ ลืม ๆ คือเราไมแนวแนเต็มที่ นั่นคือศรัทธาของเราไมเต็มที่ ศรัทธามันขาดตรงนี้แหละ เหตุ
นั้นจงพากันบํารุงศรัทธาอยางอธิบายมานี้ใหแกกลา ใหเปนขั้นเปนตอน  ใหศรัทธาอันนี้งอกงาม
เสียกอน เจริญเต็มที่เสียกอน เมื่อศรัทธามีแลว  วิริยะ ความเพียรมันวิ่งเขามาสนับสนุนชวยเหลือ
เปนกําลังเลย ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจตาง ๆ เชนทําบุญทําทานหมั่นเพียรแสวงหาสิ่งที่จะตอง
นํามาทําบุญทําทาน แสวงหามาไดก็คิดถึงการทําทาน นี่ศรัทธามันสนับสนุนชวยเหลืออยางนี้ 

วิริยะพละ  ความเพียรนั้น  เพียรพยายามอยูตลอดเวลา  ในเมื่อมีศีลก็พยายามรักษาศีลไมให
ขาด ทีแรกก็รักษาไดเปนครั้งเปนคราว เพียรพยายามนาน ๆ เขาใหมันชํานิชํานาญ ใหมัน
คลองแคลว ใหมันชิน ใหมันเคย ใหมันคุนเคยกับศีล มันก็เปนศีลสมบูรณบริบูรณขึ้นมาไมวา ศีล ๕  
ศีล ๘  ศีล ๑๐  ศลี ๒๒๗  ก็เหมือนกัน เรารักษาศีลใหมันคิดถึงเรื่องศีลของตนวาขอไหนบกพรอง 
ขอไหนบริบูรณ ผูไมคิดถึงศีลเลย มขีองดีแลวไดของดีแลวแตไมเห็นความดีของ ๆ ดีนั้น ก็อยาง
โบราณทานวา  เหมือนกับลิงไดแกว เหมือนกบัไกไดเพชรไดพลอย สูเม็ดขาวสารเม็ดเดียวก็ไมได 
ขอใหพยายามใหมันเห็นคุณคาของศีลคุณคาของปญญา คุณคาของสมาธิก็เหมือนกัน เราทําสมาธิ
ได นิด ๆ หนอย ๆ  มันก็ดี อักโขแลว คิดถึงเรื่องเกาที่เราไมเคยทําสมาธิ ไมเคยมีสมาธิเลย สมาธิอัน
นี้มันมีขึ้นมา อายุขนาดนี่แลวไดสมาธิ สองครั้งก็ยังดีที่เราเห็นตัวสมาธิ พวกที่ไมไดนั้นมากมาย
เหลือหลาย อายุลวงไป ๆ ไมทราบวากี่วันกี่คืนกี่เดือนแลว  มันมีสมาธิขึ้นเทานี้ก็ดีแลว มันเปน
สมาธิทําใหเกิดความเพียรพยายาม พยายามทําอยูนั่นแหละวันหนึ่งตองไดแนนอนพละมันเปนกําลัง
ใหเกิดไดทีเดียว 



สติพละ  สติ จดจอตั้งมั่นอยูในเรื่องนั้น ๆ มีศรทัธาวิริยะแลวอายที่จะหลงเหลวไปได เชื่อ
ไปในสิ่งที่ไมถูกก็มีเพียรพยายามในสิ่งที่ผิดก็มี เชื่องมงายไปในสิ่งที่ผิดๆ ถาหากสติไมควบคุมไว
ได สิ่งนั้นควรหรือไมควร สิ่งนั้นผิดหรือถูก ๆ ตองตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจาหรือไม ฟงคํา
ครูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนตักเตือนมันตรงกันหรือไม สิ่งเหลานี้ตองมีสติควบคุมระวังอยางนี้  จึง
จะเดินถูกทาง โดยสวนมากมีแตศรัทธา มีศรัทธาก็ตองมีวิรติยะวิ่งเขามาสนับสนุน  มากทีเดียวที่
เห็นผิด ๆ ทําผิดแลวคนอื่นก็ไมสมารถที่จะตักเตือน ไดเสียดวยความดื้อรั้นวาตนทําถูก คนอื่นไม
ถูกไมเหมือนกับตน ศรัทธามันแรง วิริยะก็มาก ใครไมมากเทาเรา ๆ คนเดียวเปนคนมากกวาเพื่อน
หมด ผูมีสติเดินเสมอภาคไมเอนเอียงขางโนนขางนี้ เรียกวา มัชฌิมาปฎิปทา ไมดื้อรั้น ธรรมดาผูที่มี
สติแลวไมถือวาดีทั้งนั้นคนเรามันไมดีทั่งหมดหรอก เหตุนั้นจึงตองระมัดระวังคอยสังเกตุ สังกา 
คอยฟงคนอื่นตักเตือนแนะนําสั่งสอน คนไมมีสติ มีแตศรัทธา มีแตความเพียรแลวไปใหญโต ใคร
ทั้งหมดสูตนไมได อาตมาจึงพูดอยูเสมอวา  “คนใดวาตนดี คนนั้นยังไมดี ใครวาตนวิเศษวิโสหรือ
ฉลาดเฉียบแหลม คนนั้นคือคนโง”   คนฉลาดไมถือตัว อันนี้เปนสติ 

สมาธิพละ  เปนพลังใหญที่สุด ศรัทธา วิริยะ สติ มันตองรวมมาเปนสมาธิเสียกอน  ถาไม
รวมเปนสมาธิมันเตลิดเปดเปงใหญโต พระพุทธศาสนาของเราสอนไปไหนก็สอนเถอะ ถาไมเขา
มาถึงพระพุทธศาสนา มันตองรวมเขามาถึงใจแลวไมถึงพระพุทธศาสนา มันตองรวมเขามาถึง สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกนี่ใครจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ  ตองมีที่รวมเปนจุดเหมือนกัน การทํามา
หากินทุกสิ่งทุกประการ  คาขาย ทําราชการบานเมืองอะไรตาง ๆ จุดรวมก็คือมาเลี้ยงตัว จุดรวมก็คือ
หาเงิน ๆ แลวก็รวมเขามาเอาเงินใสถุงไว ทําไรทํานาสาโททุกสิ่งทุกประการ  กสกิรรมกสิกรทกุ
อยางก็ตองมารวมที่ลานขาวแลวก็ยังไมแลวยังตองเอามารวมกันขึ้นยุง เอาไปสี ไปซอม  เอามาหุง
มาตม เอามารวมลงในปากในทองนั่นแหละหมดเรื่อง  มนัตองรวมลงซีมันจึงคอยถูก  
พระพุทธศาสนาสอนกวางขวาง ถาหากไมรวมลงเปน สมาธิมันก็ไมถูกไมถึงแกนศาสนา อาตมาจึง
พูดอยูเสมอวา พระพุทธศาสนานี้สอนมีจุดที่รวมได  มีที่สุด หมดสิ้นสงสัย หมดเรื่อง   ไมเหมือน
วิชาชีพอ่ืนเขาสอนไมมีที่สิ้นสุด  อยางสอนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สามประการนั้น มารวม
ลงเปนอันหนึ่งอันเดียว ธรรมทั้งหลายรวมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธรวมลงที่ความไมประมาท
อันเดียว  มรรค คือทางดําเนินไปใหถึงมรรคผลนิพพาน ก็มารวมลงที่  มรรคสมังค ี อันเดียว  มนั
รวมลงที่จุดนี้ จึงวาพระพุทธศาสนาสอนถึงที่สุด แตบุคคลผูทํานั้นอีกอยางหนึ่ง ผูทําตามนั้นทําไม
ถึงที่สุด จึงจําเปนตองทําบอย  ๆ กวามันจะถึงที่สุดนั่นแหละ นั่นเรียกวา สมาธิ   

ปญญาพละ  ปญญาพิจารณาเห็นสังขารรางกายของตนเห็นอะไร เอากระจกมาสองดูก็ได
หรอก หนาตาของเรานี่ละไมตองไปสองคนอื่น มันเห็นของแก ของเฒา ของชํารุดทรุดโทรม เหี่ยว



แหง อันนี้มันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นเทานี้ก็เอาละ ไมตองเห็นอื่นไกลพยายามใหเห็นอยู
อยางนั้นเสมอเพียรพยายามอยูตลอดเวลา  มันหากจะมีวันหนึ่งเมื่อความเพียรเพียงพอแลว  ถาหาก
วามันไมมี เทานั้นก็เอา  เพราะเหตุที่คนจะเห็นความแกความชํารุดทรุดโทรม  ความเสื่อมความสิ้น
ของสังขารไมใชของงาย ๆ บางทีจนหนุม จนสาว จนเฒา จนแก ก็ไมเคยเห็นเลย แกจะตายแลวก็ยัง
มัวเมาอยูวาเปนหนุมเห็นสาวอยูร่ําไปอยางนั่นก็มี เห็นถมไปในบานเมืองของเรา ผูที่มามองเห็น 
ความแก ความชรา ความชํารุดทรุดโทรมนั้น นบัวาดีที่สุด เห็นหนทางที่จะหลุดพนไดทางเดียว
เทานั้น  

อันนี้ เรียกวา วิริยะพละ คือความเพียร 
ขอยอนกลับมาหาของเกาอีก ตั้งแต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ถาไมมีปญญา ไมเกิดสมาธิ ถา

ไมมีปญญา ไมมีศรัทธา ไมมีวิริยะ  ศรัทธา ขั้นนัน้ไมใชศรัทธาวิเศษวิโสอะไร หรอก ปญญาในขั้น
ทําทานมีอุบายปญญาที่จะแสวงหาของมาทําบุญ  เรียกวา ปญญาเหมือนกัน จิตจะรวมไดก็เพราะ
ปญญา จะเปนสมาธิได เพราะปญญา  ปญญาพวกนั้นยังออนรวมทั้งหมดเรียกวาปญญาทั้งนั้นแหละ 
ถาปญญาชั้นสูงเปน วิปสสนาปญญา เอาไวอีกตอนหนึ่ง  ตางหาก อันปญญาที่กลาวมานี่แหละเปน
ปญญาควรบํารุง ที่เรียกวาปญญาพละ ๆ อันนั้น แหละ   

พละ ๕   นี้แหละบํารุงใหใจมีกําลังเขมแข็งกลาหาญสามารถที่จะทําสมาธิ สามารถที่จะให
เกิดปญญาอุบายอันยิ่งใหญและสามารถทําใหลุลวงมรรคผลนิพพานได      ถึงนิพพานโนนแหละ 
พละมันถึงนิพพาน การบํารุงรางกายใหสุขภาพอนามัยดีมีพลังงานก็เพียงแคตายเทาเทานั้นแหละ 
หมดเทานั้น  สวน  พละ เครื่องบํารุงกําลังใจนี่ มีพลังแกกลาสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน 
กายนี่ตาย ไมตาย ก็ถึงนิพพานได นี่แหละพระธรรมเทศนาที่แสดงมาพอสมควรแกกาลเวลาดวย
ประการฉะนี้  

  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน  

ที่เทศนาเรื่อง พละ ๕ ใหฟง อยาไปจํานะ ไมใหจําเอาอันนั้น เรามีหนาที่ๆ จะตองทําสมาธิ 
ภาวนาใหจิตแนวแนดวยประการใด ขอใหทําลงไปใหเต็มที่เถอะ เมื่อจิตเปนสมาธิแลวมันจึงเขามา
รวมเองหรอก พละ ๕ อันนั้นใหมันเกิดในที่นี้ ใหเราลืมเสียกอน  บัญญตัิตําราอันนั้นที่อธิบายใหฟง 
ใหลืมเสียกอนแลวจึงจะภาวนาลง ถาไมลืมสิ่งเหลานั่นแลวภาวนาไมลงเด็ดขาด เราทําอยูในที่เดียว



นี้แหละ ศรทัธาก็อยูในที่นี้แหละ ความเชื่อมั่นมีแลวเราจึงคอยมาทํา เชื่อมั่นในคุณงามความดีใน
สมาธิภาวนาแลวจึงคอยมาทํา อันนั้นก็เรียกวาเพียร แลวนี่สตกิ็ตั้งมั่นอยูนี่  คอยจองดูจิตของเราอยู 
ปญญาก็คนควาหาเหตุผล เรื่องราวตางๆ ควรละควรทิ้ง ควรถอนดวยประการตางๆ อันนี้เรียกวา 
ปญญาแลวนี ่มันถูกทกุอยางแลว จึงเรียกวาพละ ๕ พระพุทธเจาทานเทศนา ทานพูดตามอาการของ
มันหรอก แตเวลาทําจริงๆ จังๆ ตองทิ้งของเหลานั้นทั้งหมด ไมเอามาเปนสัญญาอารมณ ถาไปจด
จองเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนอารมณ  เรียกวาสัญญาๆ ยังติดของอยูก็เลยไมเปนสมาธิ สัญญาก็ละ 
สังขารคือ ความปรุงแตงนั้นก็ละ  อารมณที่พอใจยินดีอะไรตางๆ ทั้งหมด เมื่อทิ้งหมดมันยังเหลือ
แตใจอันเดียว ใจอันเดียวมันจะไปไหนละ คราวนี้มันก็เปน สมาธิละซี ใหมันเหลอืแตใจอันเดียว
นั่นแหละมันเปนสมาธิ มันถูกหมดหรอกของพรรคนั้นเคยกําหนดอยางไร เคยพิจารณาอยางไร ให
พิจารณาอันนั้น เปนการอธิบายสนับสนุนเฉย ๆ นี่แหละเราเคยภาวนาไดอยางไร จิตรวมไดอยางไร 
เอาใหมันแนวแนเต็มที่ มันเปนสมาภาวนาเต็มที่ของมัน  เปนอันวาถูกตองตามคําสอนของ
พระพุทธเจา เอาละอธิบายเทานั้นละ 

๗๖.  ปริยัติ ปฎิบัติ ปฏิเวธ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

จะเทศนใหฟง เรื่องการศึกษาอาตมาก็ไมไดศึกษามากมายอะไร แตอาศัยการปฏิบัติจึงคอยมี
ความรูในศาสนาบาง เรื่องของศาสนา ทานตั้งไววา ปริยัติ เปนการศึกษาเลาเรียนตามตํารับตํารา
แบบแผน แลวก็มีการ ปฏิบัติ มกีาร ปฏิเวธ ถาไมมีปริยัติ คือ ไมมีการศึกษาเสียกอน ปฏิบัติก็ไมได 
เมื่อปฏิบัติแลวจึงจะเกิดปฏิเวธ  มี ๓ จุดเทานี้แหละที่ตั้งไวใน ศาสนานี้  

คราวนี้ลองมาพิจารณาดู ปริยัติ เรียนอะไรกัน เรียนก็เรียนศีล สมาธิ ปญญา ศีล ก็คือ การ
รักษา กาย วาจา ใจ สมาธิ ก็คือการทําใจใหแนวแน ปญญา ก็คือการรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม
ทั้งหลาย อันนี้ เรียกวา ปริยัติ  

ปฏิบัติ คือ ขอปฏิบัตินอยใหญทั้งปวงหมด การปฏิบัติใหถึงจุดหมายปลายทาง คือตองการ
ถึงปฏิเวธ นั่นเรียกวา ปฏบิัติ  

ปฏิเวธ เมื่อปฏิบัติแลวจึงจะรูแจงเห็นจริง ของจริงที่ไดรูไดเห็นดวยตนเองอันนี้เรียกวา 
บัญญัติ  



ที่พากันศึกษาเลาเรียนอยูโดยความเขาใจเปนอยางนั้น แตถาพูดถึงเรื่องเหตุผลแลว ทั้ง ๓ 
อยางนี้ คือ ปริยัติ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ ไมใชของจํากัดที่จะพูด ๓ อยาง โดยลําดับอยางนั้นตลอดไป ของ 
๓ อยางพูดอะไรขึ้นกอนก็นับเปน ๑ เชน ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ นี้เปน ๓ หากจะพูดใหมวา ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ ปริยตัิ ก็ไดเหมือนกัน หรือหากจะพูด ปฏิเวธ ปริยัติ ปฏิบัติ ก็ไดเหมือนกัน ไมมีผิด ถาตาม
เหตุผลแลวตองเปนอยางนั้น  

ทําไมจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางนั้นละ อาตมามีเหตุผลอยางนี้วา ตองปฏิบัติเสียกอนจึงคอย
ถึงปฏิเวธ ถึงปฏิเวธ แลวจึงคอยมาบัญญัติสิ่งที่ไดรูไดเห็นตามความเปนจริงนั้น เรียกวาปริยัติ ถาไม
มีปฏิบัติก็ไมถึงปฏิเวธ เมื่อไมถึงปฏิเวธ แลวกบ็ัญญัติไมถกูตองตามพระวินัยคําสอนของ
พระพุทธเจาที่ทรงบัญญตัิไว  ดวยเหตุนี้ อาตมาจึงวาปฏิบัติกอนแลวจึง คอยเกิดปฏิเวธความรูแจง
เห็นตามเปนจริง แลวจึงมาบัญญัติตาง ๆ จึงเปนปริยัติ มันสับสนกันอยางนี้ ใหเขาใจใหดี มันเปน
เรื่องสับสนกันอยู คือ เคยถือแตไหนแตไรมาแลววา ปริยัติ ปฏบิัติ ปฏิเวธ คราวนี้อาตมาพูดถึงความ
จริงมันตอง ปฏิบัติกอนแลวจึงคอยปฏิเวธ แลวจึงคอยมาบัญญัติเรื่องธรรมตาง ๆ ทหีลังจึงบัญญัติ
ถูก ถาไมอยางนั้นบัญญัติไมถูก 

การปฏิบัตินั้นไมใชจะตองเลาเรียนจึงจะปฏิบัติได เรียนหรือไมเรียนก็ตองปฏิบัติ 
พระพุทธเจาทรงเลาเรียนที่ไหน พระสาวกอัครสาวกทั้งหลายทานเรียนที่ไหน ธรรมวินัยไมได
บัญญัติไว แตกอน ทานปฏิบัติรูแจงเห็นจริงแลวจึงคอยมา บัญญัติวาอันนั้นเปนอยางนั้น ๆ โดย
ลําดับ และบญัญัตินั้น ๆ ก็ไมใชของไมเปนจริง เปนจริงทุกสิ่งทุกอยาง พระธรรม ที่พระองคทรง
บัญญัติไวแลวแตนั้นเปลี่ยนแปลงไมได ถาหากผูใดเรียนแลวถอืบัญญัตินั้นไวไมไปปฏิบัติ ผูนั้นไม
มีวันจะ ถึงปฏิเวธหรอก เหตุเพราะความถือธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ถือแลวไมถึงความจริง 
ตองทิ้งตําราเสียกอน อันที่ เรียนมาตองวางเสียกอน แลวจึงคอยปฏิบัติ เมื่อรูแจงเห็นจริงแลวจึงคอย
เอาตํารามาเทียบเคียง ตกลงวาตํารานั้นเมื่อ ปฏิบัติจริง ๆ จัง ๆ แลวตองทิ้งเก็บเขาตูเลย ตอเมื่อเกิด
ปฏิเวธแลวจึงคอยเอามาอานจึงคอยเขาใจ ผูเรียนปริยัติมีความรู กวางขวาง เฉลียวฉลาด สามารถพูด
ไดฉะฉานชัดเจน เพราะเรียนคําพูด สวนนักปฏิบัติไมคอยฉะฉาน แตวาพูดของ จริง ตามความเปน
จริง  

คราวนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติ คนทั้งหลายที่ปฏิบตัิตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจา จะอยูที่
ไหนก็ตาม อยูปาอยูรก อยูบานอยูเมือง คนชาติใดประเทศใดก็ตามเถิด ปฏบิัติเพ่ือความพนจากทุกข 
เพื่อความดีเพื่อความหลุดพน โดยทีไ่มได เรียนตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจา บางคนก็ปฏิบัติ
ถูกบางไมถูกบาง ที่ถูกก็เปนไปโดยเรียบรอย ถาไมถูกก็คางๆคาๆ อยูนั่นตามถนัด นี่แหละธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจามีอยูทั่วไปหมด ใครจะเรียนหรือไมเรียนก็รูไดทั่วกันหมดทั้งโลก อันนี ้คือวา



พระองคทรงเทศนาของจริง มันเปนจริงอยูอยางนั้น แตไมมีใครบัญญัตถิูก ทุกขมอียูอยางนั้น 
สมุทัยก็มีอยู อยางนั้น นิโรธ มรรคมีอยูอยางนั้น แตไมมีใครบัญญัติถกู มีอยูบางที่บัญญัติถูกเปน
บางอยางบางประการ พระพุทธเจา พระองคเดียว ทรงบัญญตัิถูกตองทั้งหมด พระองคทรงรูแจง
เหน็จริงแลวจึงทรงบัญญัติ จึงวาตองเกิดปฏิเวธเสียกอนจึง จะบัญญัติถูก และสิ่งที่ทรงบัญญัตินั่นก็
ผิดแผกจากหมูเพื่อนแปลกกวาคณาจารยทั้งหลาย เชน ทรงบัญญัติเรื่องธาตุ ขันธ อายตนะ อินทรีย 
เปนตน พระองคทรงบัญญัติไดถกูตอง ทรงบัญญัติขึ้นมาดวยพระองคเอง ไมมีใครเปนผู
ปรึกษาหารือ ไมเหมือนกับเขาบัญญัติกฎหมายทุกวันเดี๋ยวนี้หรอก มีสมาชกิสภาผูแทนอะไรตาง ๆ 
เยอะแยะ บัญญัติแลว ใชไปไดหนอยก็ลม แลวกบ็ัญญัติขึ้นมาใหมอีก สวนธรรมของพระพุทธเจา
ทรงบัญญัตมิานานตั้งสองพันกวาปแลวยัง ตายตัวอยูอยางนั้น มีแตพระพุทธองคเทานั้นที่ทรง
บัญญัติได ทรงบัญญัติ เชน ที่พระองคทรงเรียกวาธาตุ อะไรจึงเรียก วาธาตุ ก็ทรงบัญญัตไิวถูกตอง
ตรงกับที่เขาเรียนกันทุกวนันี้ ที่เรียกวาเรียนวิทยาศาสตรไมผิดจากความจริงเลย  

ธาตุ คือ สิ่งที่เปนอยูสภาวะอันเปนอยูทานเรียกวาธาตุ ธาตุดิน ก็เปนอยูอยางนั้น มันไม
เปลี่ยนแปลงไปไหน ธาตุน้ํา ก็เปนอยูอยางนั้น ธาตุลม ธาตุไฟ ก็เปนอยูอยางนั้นไมเปลี่ยนแปลง
อะไร ไปหาดูเถิดในทุกศาสนา ไมมีใคร สอนหรอก มีแตศาสนาของพระพุทธเจาเทานั้น และเมื่อ
เราปฏิบัติเราก็สามารถเห็นไดดวยตนเองแลวมันก็เปนจริงดวย ธาตุอันใดเปนของแขนแข็ง อันนั้น
เรียกวาธาตุดิน ธาตุอันใดเปนของเหลวเรียกวาธาตุน้ํา ธาตุอันใดที่ปนปวนไปมาเรียก วาธาตุลม 
ความอบอุนเรียกวาธาตุไฟ เมื่อพูดถึงเรื่องสี่อยางนี้แลวจะกินความกวางมาก อยางกับพวก
นักวิทยาศาสตรเขา เรียนกันไปตราบเทานั้นแหละ 

ขันธ ก็เหมือนกัน ขันธ แปลวา กอง หมู หมวด รปูขันธ คือสิ่งใดที่ปรากฏแกสายตา เรียกวา
รูปขันธหมดทั้ง โลก สรปุรวมเรียกวา รูปขันธ ทัง้นั้น  

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนนาม คือจับไมได จับมาใหกันดูไมไดเรียกวานาม ถาพูด
ถึงนามแลวก็ตอง พูดถึงเรื่องจิตนั้น พระพุทธเจาทรงเทศนาถึงเรื่องจิต ทุกศาสนาพูดถึงเรื่องจิต
แมแตขาวโลกเราทั้งหมดใคร ๆ ก็พูดถึง เรื่องจิต แตไมเห็นจิตสักที  

พระพุทธองคทรงตรัสถึงจิตและทรงยกขึ้นมาอธิบายใหเปนตนเปนตัวได แลวใครปฏิบัติ
ตามนั้นก็เห็นดวยตนเอง ได สําเร็จมรรคผลนิพพานเห็นดวยตนเอง นํามาพูดสูกันฟงทั่วไปไมได 
พูดไดแตเพียงอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบจึง คอยเขาใจ แตผูสําเร็จมรรคผลนิพพานแลวเห็นดวยกัน 
พูดกันเขาใจได นั่นแหละเรียกวา จิต นี่แหละเหตุที่อาตมาพูด วาปฏิบัติเสียกอนจึงคอยปฏิเวธ เมื่อ
ถึงปฏิเวธแลวจึงคอยมาบัญญัติแตวาพวกเราทั้งหลายสมัยเดี๋ยวนี้จะเรียนปฏิยัติใหได คลอง แคลว
จดจําใหไดดีเสียกอนจึงคอยปฏิบัติตามนั้น แลวจึงถึงปฏิเวธ การทําเชนนั้นไมมีวันถึงปฏิเวธ ปฏิบัติ



ไป ๆ เมื่อไมเห็นของจริง ไมเห็นปฏิเวธแลวมันก็เลอะเหลวหมด เรียนไมสําเร็จสักที แมจะเรียนถึง
ประโยค ๙ ก็ตามเถิด ที ่ เรียกวาสําเร็จ ๆ ในวิชาพุทธศาสนา หรือจะเรียกวาวิทยาลัยทางศาสนาก็
ตาม มันสําเร็จดวยความจดจํา แตวามันไมได สําเร็จเกี่ยวกับใจ ใจไมถึงประโยค ๙ ละซี มันไมเห็น
ของจริงขึ้นมาจึงเลอะเหลวหมด  

เหตุนั้น การที่จะเรียนคําสอนของพระพุทธเจาตองเรียนไปโดยลําดับ และตองปฏิบัติโดย
ลําดับดวย ถาเรียนดาน เดียวไมปฏิบัติไมเปนผลสําเร็จเลย ทานอุปมาเปรียบเหมือนนายโคบาลเปน
คนเลี้ยงวัวใหเขา แตวาไมไดกินนมสักที มิหนําซ้ําพระพุทธเจายังทรงเทศนาการที่เรียนมาก ๆ วา 
โปฐิละ แปลวา ผูเรียนคัมภีรเปลา ไมมีประโยชนอะไรแกตัวเอง ตอเมื่อปฏิบัติแลว คราวนี้ไดอะไรรู
อะไรในการปฏิบัตินั้น กย็ังเปนประโยชนแกตน เชน คนธรรมดาสามัญชาว บานชาวเมืองนี่แหละ 
ที่ไมมีการศึกษาอะไรเลย บอกเขาวาใหทําทานการกุศล เขาก็ตั้งเจตนาทําทานจริง ๆ และไมไดสอน
ใหเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสเสียดวย เขาเลื่อมใสเอง เขาพอใจเลื่อมใสเอง ทําบุญทําทานในศาสนา เขา
ก็เห็นผลเห็นประโยชน ไดความสุขกายสบายจิตของเขาอันนี้ไมมีการเรียน เกิดเองเปนเองของเขา 
สวนปริยัตินั้น ศรัทธาอยางนั้น ศีลอยางนั้น สมาธิอยางนั้น เรียนไปมากมายกวางขวางตามลําดับไป 
แตวาความเชื่อคือศรัทธาไมมี การรักษาศีลคือต้ังใจ วิรัติงดเวนเองก็ไมมี ปญญามันก็ไมเกิด นี่พูดถึง
เรื่องการทําทานที่ไมมีการศึกษาเลาเรียนอะไร  

ทีนี้การรักษาศีลก็ทําไดโดยไมตองเรียน เหมือนกับการทําทานเหมือนกัน  เคยไปอยูกับคน
ปาพวกมูเซอร แตกอนไม มีใครไปอยูหรอก ไมมีใครไปเทศนใหเขาฟงหรอก แตเขารักษาศีล ศีล ๕ 
เขาก็เคยรักษาถึงที่สุดจริง ๆ ศลี ๘ ผูเฒาผูแก เขาก็เคยรักษาแลว ใครไปสอนเขา ไมมีใครสอน เขา
เกิดเองเปนเองของเขา แตมันถูกธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หิริโอตตัปปะ เปนของประจําใจ
ของเขาอยู เขาจึงมีศีล เขาสามัคคีปรองดองกันก็เปนเองของเขา โดยที่เขาไมรูจักวา สามัคคีคืออะไร 
ถาหากวาใครในหมูในคณะเปนคนชอบทะเลาะวิวาทในหมูเพื่อนดวยกัน หรือกับชาวบานชาวเมือง 
ผูใหญบานเขาตักเตือนไมฟง หมูคณะจะตองขับเขาออกไปใหคนนั้นมันอยูคนเดียว หากเราเดินไป
ตามปาตามภูเขา เห็นมีบานใดอยูหลังคาเดียว หรือสองหลังคา เราไมตองถามเขาละ แนนอนที่สุด
คนนั้นมันเขาหมูไมได นี่เขาไมรูจัก ความสามัคคี ความปรองดองซึ่งกันและกัน แตเขาทําถูก นี่พูด
ถึงเรื่องการทําทาน การรักษาศีลเทานั้น การปฏบิตัิกับ ปริยัตมิันยังเกิดผลแตกตางกันอยางนี้ ดังนั้น 
เรื่องการภาวนาไมตองพูดถึงละ เพราะมันไกลกันนัก  

เรื่องทั้งปวงหมดในศาสนานี้สรุปรวมลงวา พูดถึงเรื่องใจ พูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้น ถาพูดถึงเรื่อง
ศาสนาก็จะตองพูด ถึงเรื่องจิต ศาสนาอื่นก็มีบาง แตหากไมรูจักจิตของตน เหตุนั้นเราเปนชาวพุทธ
ควรที่จะใหรูจักจิตของตน ใหรูจักวา จิตคืออะไร เปนอยางไร ตองใหรูเรื่องไว อยางเชนการทําทาน



นี้ก็เรียกวาเรื่องของจิตเหมือนกัน ถาพูดถึงเรื่องของจริง แลวก็คือพูดถึงเรื่องจิตนั่นเอง มีจิตศรัทธาป
สาทะ ปสาทะก็คือความเลื่อมใส ศรัทธาคือจิตศรัทธานั่นเอง ศีลก็คือต้ังใจ วิรัติงดเวนจากโทษนั้น 
ๆ เขาเรียกวาศีล สมาธิก็คืออบรมใจใหอยูเปนหนึ่งลงเปนเอกกัคคตาจิตจึงเกิดปญญา ปญญาคือ
ความรอบรู เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูสารพัดทั้งปวงหมด เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น นี่พูด
ถึงเรื่องใจแทๆ จึงวาถาจะเรียนพุทธศาสนา ถาไมเรียนเขาใจถึงใจแลวไมถึงศาสนาสักที พุทธ
ศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจ ไมเหมือนกับ วิชาทางอื่น วิชาดานอื่น ๆ นั้นยิ่งสอนยิ่งกวางออกแลวไม
เขาถึงใจสักที ถาสอนดานศาสนาแลวเขาถึงใจทุกอยางที่เรา จะตองเรียนจะตองศึกษา อยาไปทิ้งใจ  

จิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่ง ทานก็พูดเหมือนกันวาจิตอันใดใจอันนั้น ใจอันใดจิตอันนั้น ทานพูด
ถึงอันเดียวกัน แต วาจิตมีลักษณะอยางหนึ่ง ใจมีลักษณะอยางหนึ่ง มันมีลักษณะตางกัน อยางที่พูด
กันถึงเรื่องใจก็มีมากมาย พูดถึงเรื่อง จิตก็มีมากมาย แตงกลอนทําเพลงก็พูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจทั้งนั้น 
แตวาใจอยูที่ไหนกันก็ไมรูเรื่อง ทีนี้จะบอกใหรูเรื่องกัน เสียทีวา ใจคืออะไร จิตคืออะไร  

ใจ คือผูอยูเฉย ๆ และรูตัววาเฉย ไมคิด ไมนึก อันนัน้แหละเรียกตัวใจ  
จิต คือผูคิดนึก มันคิดมันนึก มันปรงุมันแตง สัญญาอารมณทั้งปวงหมด อันนั้น เรียกจิต แต

ก็เปนอันเดียวกัน นั่นแหละ เปรียบเหมือนกับไฟนี่แหละ ความรอนก็เรียกวาไฟ แสงสวางก็เรียกวา
ไฟ ระงับบรรเทาความมืดเสียไดก็ เรียกวาไฟ อันเดียวกันนั่นแหละ ถาหากอยากจะรูตัวใจจริง ๆ เรา
รูไดขณะนี้แหละ ทําเดี๋ยวนี้รูไดเลย  

เรากลั้นลมหายใจสักอึกหนึ่ง ไมคิดละ นิ่งเฉยอยู อันที่รูตัววาเฉย ๆ นั่นแหละ คือใจ แต
คราวนี้ถาเราไมกลั้น ลมหายใจละ มันคิดมันนึก มันสงสาย มันคิดอะไรรอยแปดพันเกา แมแตเวลา
หลับ กายหลับไปตัวจิตไมหลับ ยังปรุง ยังแตงอยูคือมันฝน จิตมันหลับไมเปน ตายก็ไมเปน เจ็บก็
ไมรูจักเจ็บ อันที่มันเจ็บนั้นเพราะมันไปยึดมันจึงคอยรูจักเจ็บ ถาไมยึดก็ไมรูจักเจ็บ อยางผูที่ทํา
สมาธิแนวแนเต็มที่ จิตมันไมเกี่ยวของกับความยึดความถือในสิ่งตาง ๆ ไมมีเจ็บหรอก อยางที่เขา
นิโรธสมาบัติ ไฟเผาก็ไมไหมดวยซ้ํา ใครฆาก็ไมตาย นั่นแหละมันไมมีเจ็บ ฆาก็ไมตายอยางนั้น
แหละ อธิบายมานี้เพื่อใหรูจักใจ ในขณะที่เราคิดเรานึกเราปรุงเราแตงเรียกวาจิต ครั้นเมื่อไมคิดไม
ปรุงไมแตง มีแตรูสึกเฉยๆ เรียกวาใจ เราเขาใจตรงนี้แหละใหแนวแนเต็มที่เสียกอน แลวคราวนี้
เรื่องอะไรตาง ๆ ที่มันคิด มันสงสาย เกิดโทสะ มานะทิฐิอันนั้นมันเรื่องจิตทั้งหมด เราเขาหาหลัก
ตัวใจไดแลวละ คราวนี้เลยวางเฉย ตัวใจแท มันเฉย  

การกลั้นลมหายใจนั้นมีประโยชนมากเหมือนกัน เราเห็นใจรูจักใจแลวมีประโยชนมาก เรา
เจ็บมาก ๆ เรากลั้นลม หายใจก็หาย หรือคอยระงับไปในขณะที่กลั้นลมหายใจ บางทีมันเกิดโทสะ



ขึ้นมา ลองกลั้นลมหายใจลองดูมันอาจจะดี ขึ้นมาก็ได กิเลสอะไรเกิดขึ้นมาลองกลั้นลมหายใจดู
อาจจะหายก็ได  

นี่แหละเรื่องเรียนพุทธศาสนา ไมตองเรียนอื่นไกล เรียนเขามาหาใจเสียกอนแลวหมดเรื่อง 
พระพุทธเจาทรงสอน สาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้น ถึงที่สุดก็คือใจเรียกวาพุทธศาสนาสอนถึง
ที่สุดก็คือใจเทานั้น แตวาเรายังทําไมถึงละซี เราจะตองพยายามฝกหัดอบรมใจของตนนี่ใหมันถึง
ที่สุดมันจึงจะเขาถึงสุดของพุทธศาสนา หมดพุทธศาสนาได  

วันนี้อธิบายเพียงเทานี้ เอวํฯ  
(ไมมีการนั่งสมาธิ เพราะเปนการแสดงธรรมใหบรรดานักศึกษาตลอดจนครูอาจารย 

วิทยาลัยครูจังหวัดนครสวรรค ไดรับฟงเปนกรณีพิเศษ)  
 

๗๗. ศรัทธา 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 
จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  

วันนี้จะเทศนเรื่องศรัทธาใหฟง เมื่อวันพระกอนไดเทศนาเรื่องศรัทธาพละเปนพลังอันหนึ่ง
ในพละ ๕ มศีรัทธาเปนเบื้องตนวิริยะเปนที่สอง สติเปนที่สาม สมาธิเปนที่สี่  ปญญาเปนที่หา ทาน
เรียกวา พละ ๕ อินทรียนีแ้กกลาแลวสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได ทานวาอยางนั้น  การที่
อินทรียแกกลาหรือศรัทธาพละแกกลาก็จะตองเอาเรานี่แหละทํา ไมใชแกกลามาแตกอนแลวเราจะ
ไมทําเลย อยางนั้นเปนไปไมได แกกลาแลวมนัตองรีบเรงขยันหมั่นเพียรประกอบ พยายามจน
สําเร็จมรรคผลนิพพาน อยางพระพุทธเจาของเราเปนตน ทานบําเพ็ญบารมีมามากมายถึงสี่อสงขัย
แสนกัลป ถึงขนาดนั้นแลวพระองคยังบําเพ็ญทุกรกิรยิาอยูตั้งหกพรษากวาจะสําเร็จมรรคผล
นิพพาน นับประสาอะไรกับพวกเราไมรูวาบําเพ็ญมากี่มากนอยหรือไมไดบําเพ็ญมาเลยก็ไมทราบ 
แตเขาใจวาคงจะบําเพ็ญกันมาบางแลวทุก ๆ คน จึงคอยมีศรัทธาเลื่อมใสและตั้งใจปฏิบัติ จงรีบเรง
ทําเขา ชีวิตมันกัดกรอนกนิไปทุกวัน หมดไป ๆ ทกุวัน นี่ก็เขาพรรษามาได ๓ เดือนแลว ยังอีกไมกี่
วันก็จะออกพรรษาแลวเหลืออีกนิดเดียวเทานั้น ควรระลึกถึงชีวิตของตน 

ศรัทธาที่จะกลาวถึงในวันนี้ ทานเรียกวา สทธีธ วิตตํ ปุริสสส เสฏฐํ  ศรัทธา เปนทรัพย อัน
ประเสริฐของมนุษย ทานจึงไดเรียกวา พลังหรือ อินทรีย ก็อันเดียวกัน ศรัทธาอันหนึ่งปสาทะ



อันหนึ่ง เราเรียกควบคูกันไปวาศรัทธาปสาทะ ความเชื่อ  ความเลื่อมใส มีแตศรัทธา ปสาทะไมมี 
หรือมีปสาทะแตไมมีศรัทธาก็มี ศรทัธาคือความเชื่อมั่นในใจของตนวาทําสิ่งนั่นถูกตองแลว ทําสิ่ง
นี้เปนไปเพื่อประโยชนอันยิ่งใหญ ทาํอันนี้เปนไปเพื่อความหลุดพน เปนความเชื่อมั่นในใจของตน 
เรียกศรัทธา 

ปสาทะนั้นกลาวถึงวัตถุสิ่งของ อยางเห็นพระพุทธรูป เห็นเจดีย เกิดเลื่อมใส หรือเห็น
พระภิกษุที่มีศีลธรรมมีสมัมาอาจริยะ วัตรเกิดเลื่อมใส  นั้นเรยีกประสาทะ แตวาไมเกิดศรัทธา มี
หลายเรื่องหลายอยางที่กลาวถึงศรัทธา เชนกลาววา สทธาย  ตารติ โอฆ ํ จะขามพนมหรรณพภพ
สงสารไดก็เพราะศรัทธา ปสาทะกลาวถึง เฉพาะสิ่งที่เลื่อมใส ศรัทธาเปนของภายในมีเฉพาะจิตใจ
ของตน  ทุกๆ ศรัทธามีแลว วิริยะมันก็ไปดวยกัน  อยางเชื่อมั่นในสิ่งของตางๆ เชน เราเชื่อมั่นวา 
ขุดน้ําที่ตรงนีมันจะตองมีน้ําแนนอนก็ขุดลงไป การขุดนั้นเรียกวา วิริยะความเพียรขุดจนไปถึงน้ํา
ถึงไมถึงมันลึกเทาไรก็ยอม  นั่นแหละวิริยะ  มันเปนไปในตัว ศรัทธาเชื่อมั่นวาหาเงินอยางนี้ละมัน
จะได  มันจะรุมจะรวยมันจะมีก็ตั้งใจพยายามหา เชน ซื้อบัตรซื้อเบอรซื้อเอาจนหมดเชื่อวาจะไดอยู
ร่ําไป อันความเชื่ออยางนั้นแหละพยายามหาเงินหาทองมาซื้อ นั่นก็เปนวิริยะ นี่แหละความเชื่อ
ภายใน แตก็ความเชื่อนี่อีกแหละที่ทําใหเหลวไหลผิดลูผิดทางนอกลูนอกทางไป ก็ศรัทธานี่แหละ
ทําใหเชื่องมงายในสิ่งที่ไรเหตุไรผล อยางเขาพูดวาเวลานี้เรามีกรรมมีเคราะห  ทําไงจึงจะหาย ไป
หาหมอสะเดาะเคราะหใหเขาสะเดาะเคราะห ๆ มันจะหายยังไง มันก็ของมีเคราะหอยูแลว นี่ก็เชื่อ
งมงาย  พระพุทธเจาทานวา  กรรมทีค่นทํามาแลว  ความชั่วที่ตนทํามาแลว ทําอยางไรมันก็ไมหาย 
ตองติดตัวอยูร่ําไปกวาจะหมดกรรมหมดเวร แตวาทําดีนั่นเปนคนละอยางกับทําชั่วอยางเราเห็นวา
ทุกขยากลําบากตรากตรําอยางนี้แหละ เราอุตสาห พยายามรักษาศีลทําบุญทําทานทําสมาธิภาวนา 
เราสรางความดีตอไป ความชั่วเราจะไมทําอีกตอไปละ อันนั้นเปนการตัดกรรมตดัเวรโดยเฉพาะ  
แตกรรมที่ทาํแลวมันก็ยังอยูนั้นละ ทานจึงวา   กมมสสกา กมมทายาทา คนทํากรรมใดแลวตอง
ไดรับกรรมนั้นแนนอน คนอื่นรับใหไมได ก็ดเีหมือนเปนเครื่องปลอบใจในการที่สะเดาะเคราะห
สะเดาะกรรม เปนเครื่องปลอบใจใหสบายเสียหนอย  แตไมหาย 

นี่แหละไมมีสติไมมีปญญาจึงเปนเหตุใหนับถือเหลวไหลไปตาง ๆ ถามีสติมันตองมีปญญา
รอบคอบ สิ่งที่พูดและสิ่งที่เขาพูดสั้นมีเหตุมีผลอะไรจริงหรือไม มันตองมีปญญาในพละ ๕ หรอื 
อินทรีย ๕ ทีว่านั้น มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา  พรอมกนัในตัว  จึงสามารถบรรลุผลนิพพาน
ไดในตอนนั้น แตวาศรัทธาใสที่นี้ที่วา สทธีธ วิตตํ  ปุริสสส เสฏฐํ ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐ
ของบุรุษ คําวาบุรุษในที่หมายความทั้งผูชายและผูหญิง ศรัทธาเปนของฝงในใจ ทุกๆ คนถามี
ศรัทธาแลวทําอะไรลุลวงไปได เรียกวาเปนทรัพยอันประเสริฐของคนเราทุกคน  ทําอะไรก็ทําเถอะ



ตองมีศรัทธาเชื่อมั่นในใจของตัวทั้งนั้น แตวาความเชื่อนั้นตองประกอบดวย สติ สมาธิอีกจึงจะเปน
ผลสําเร็จ ความเชื่อนั้นเปนของมีจริงและเปนของมีประจําตัวอยูแลวเปนทรัพยอันประเสริฐ
ประจํารตัวอยูแลว จะมีสติมีสมาธิแนวแนในใจ และมีปญญาหรือไมเทานั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง
มันจะสําเร็จสมความปรารถนาของตนหรือไมสําเร็จนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก แตศรัทธาตัวนี้
เปนของมีประจําอยูในใจทุกคน จะไปไหน ๆ ก็มศีรัทธาฝงไวในใจ  อยางเราจะเดินจะเหินจะไปมา
ที่ไหน เราเชื่อมั่นวาไปนี่ตองถูกจุดประสงคแนนอนจึงตั้งหนามุงปรารถนาที่จะใหถึงนั้น มันจึงคอย
ไป ถาไมเชื่อในความสามารถตนแลวกไ็ปไมถึงเหมือนกัน 

สวนปญญานั้นอีกอยางหนึ่งตางหาก จะบริสุทธิ์ไดก็เพราะปญญา ตองอาศัยศรัทธาจึงคอย
เกิดปญญาขึ้น เกิดปญญาขึ้นแลวจึงคอยพิจารณาเหตุผลเรื่องราว อันนั้นจึงจะบริสุทธิ์ได พวกเรามี
ศรัทธาอยูแลว จงใชศรัทธาใหเปน ใชศรัทธาใหถูกตองถาไมอยางนั้นก็หลงไหลหมด อยางบางคน
มีศรัทธาเต็มที่ทําการทํางานทําสักแตวาทํา ไมรูจักที่ไดที่เสีย ทํามันอยูอยางงั้นละ คงจะเห็นกัน
ทั่วไปที่อยูในบานเมืองเรา อันนั้นแหละศรัทธา ศรัทธามากเกินไป ผูที่ทํานอย ๆ แตวามีความรู
รอบคอบรอบตัวมีสติสมาธิ มีปญญาในตัว รูจักพิจารณาเหตุผลของเรื่องอันนั้นพอสมควร ยอม
ไดรับผลสําเร็จตามความประสงค สมความปรารถนา นี่พูดถึงเรื่องศรัทธา เพียงแคนี่แหละ 

 

  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

คราวนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติของเราโดยเฉพาะ ถาหากไมมีความเชื่อมั่นแนวแนในภาวนา
ของตน มันก็เลอะเหลวเหมือนกัน ทาํไปก็สักแตวาทํา  ถาหากตั้งใจเชื่อมั่นวา ภาวนาอยางนี้แหละ
ถูกทาง เปนทางของพระพุทธเจาสั่งสอนไวอยางนี้ พระพุทธเจาทานดําเนินอยางนี้ ทานจึงสอนพวก
เราอยางนี้ คือใหพิจารณาถึงเรื่อง ใจ ใจนี่เปนของสําคัญที่สุด มนุษยเราตองมีใจทุกคน ถาไมมีใจก็
ตาย ที่จะทําดีทําชั่วก็เพราะใจ เชื่อมั่นวาใจนี่แหละเปนตัวกลาง  เหตุนั้นจะตองปราบ จิต ใหมันอยู
ไดเคยอธิบายมาแลววา จิต กับ ใจ  มันคนละอันกัน จิตเปนคนคิดคนนึก คนสงสายสัญญาอารมณ
ทั้งหมดอยูที่จิตทั้งนั้นแหละใจเปนผูนิ่ง เฉย อยูคนเดียวไมมีอะไรหรอก ตัวจิตเปนของสําคัญที่
จะตองชําระสะสางใหมันเด็ดขาด เดี๋ยวนี้เราตามจิต ไมใชเราบังคับจิต มันคิดมันสงสายอะไรตาง   
กวาจะรูตัว โอยเยอะแยะแลว ถาหากวาเราบังคับจิตได ใหมันอยูในขอบเขตในบังคับของเรา มันคิด



นอกเหนือจากสติไมได คือสติตัวนั้นแหละควบคุมของเรา มันคิดนอกเหนือจากสติไมได  คือตัว
นั้นแหละควบคุม สติ ควบคุมจิตเหมือนกับเขาเลี้ยงวัวไวในทุงหญา ตองมีรั้วลอมรอบไมใหมันรอด
ไปได หรือมิฉะนั้นก็เอาเชือกผูกไว หรือมิฉะนั้นถาหลาย ๆ ตัว  ก็ตองขึ้นอยูบนตนไมสูง  เหนือฝูง
วัวมันหากินก็มองดูตัว ๆ ไหนปลีกจากหมูเขาปาเขารกนั่น เวลาไลกลับบานไอตัวนั้นก็หายไปแลว 
จิตของเราถาสติคุมไมอยูมันหายไปไหนก็ไมทราบ มันยังหายหลายตัวหมดวัวเสียอีกซ้ําจนไมมี
กลับบานสักตัวเลยก็ได เหตุนั้นจึงใชสติตัวนั่นแหละคุมจิต จิตนั้นจะอยูไดก็เพราะสติ เราเชื่อมา
อยางนี้วา จิตนะเปนสําคัญที่สุด จะตองรักษาใหแข็งแรงที่สุด ถาหากเรารักษาจิตตัวนั้นไดแลว มัน
จะเขามาเปนใจ มันจะมานิ่งเฉยอยูคนเดียวของมัน ที่จริงจิตกับใจก็อันเดียวกันนั้นแหละ แตมันมี
อาการตางกัน จิตคือผูคิดผูนึก ใจคือผูนิ่งเฉย  หากวาคุมจิตไดแลวมันจะเขามารวมเปนใจ ศรัทธาตัว
นั้นแหละ ความเชื่อตัวนี้แหละใหแนวแนเต็มที่ ทําสมาธิภาวนาอาจจะสําเร็จตามความประสงคของ
เราทุกประการ ขอใหเชื่อเถอะ ถาหากทําสักแตวาทํา ความเชื่อไมเพียงพอก็อาจจะเหลวไหลไปได 
นอกจากเหลวไหลแลวยังเสียเวลา  เราทําสมาธิมาตั้งนมนานหรือจะพึ่งมาทําในขณะนี้ก็ตามเถอะ 
๑๕ นาที ๒๐ –๓๐ นาทกี็เสียเวลาเปลาๆ  ไหนๆ เราก็ตั้งใจจะทําสมาธิ จงตั้งใจเชื่อลงไปวาเราทํา
สมาธินี่แหละใหเปนของดีจริง ทําดีตองไดดีใหผล คือความดีของเรา จะทําสมาธิเบื้องตน ทํา
อยางไร ตองกําหนดใจ เอาที่ใจนั่นไว ตัวกลางๆ นั่นแหละ ที่ไมมีอดีต อนาคต ตัวใจตัวนั้นแหละ 
เอาพุทโธไวตรงนั้นทีเดียว จิตไมมีตัวตน  เอาพุทโธเขาไวใหเปนอารมณ ใหเปนเครื่องอยู เอา
พุทโธๆ นกึตรงนั้นแหละ ถาหากเห็นเปาหมายตรงนั้นแลว มนัหนีก็เห็นมันไมอยู ในพุทโธก็เห็นวา 
จิตของเราไมอยูในพุทโธ ดึงเขามาใหอยูในพุทโธ  ใหมันอยูในพุทโธแนวแนเต็มที่ละคราวนี้  ที่วา
แนวแน คือหมายความวา ไมคิด ไมสงสายไปที่อ่ืน อยูเฉพาะในพุทโธ อันเดียว ตั้งมั่นในพุทโธอัน
เดียว ถาเชนนั้นแลวมันจะลืมคําพุทโธ มันจะหายจะวาง วางก็ชางมันอยาไปวิตกวิจารณ  เราไดจิต
แลวไมตองเอาพุทโธ จับเอาตัวนั้น คราวนี้ตัวมันวางแลวมันเฉยอยูนั่นนะ หรือหากวามันไมวางถา
หากมันเฉย มันนิ่งเฉยอยู นั้นนะ มันนิ่งจริงไหม มันเขามาภายในแลวคราวนี้มันอยูเฉพาะภายในไม
สงออกนอกแลว มันอยูจริงไหม มันนิ่งจริงไหม มันยังมีอยูในนั้นแหละ มันจะตองสงสายนิด ๆ 
หนอย ๆ มนัคิดนึกปรุงแตงนิด ๆ หนอย ๆ มนัอยูในจิตนั้นแหละ มันไมสงออกไปภายนอก นั่น
แหละมันจะเกิดปญญา มนัจะเกิดวิชาความรู มันจะเกิดจากอันนั้นแหละ 

เอา ทําสมาธิภาวนากัน 

๗๘. การทําลายเรือนของอุปาทาน 

แสดง  ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 



จังหวัดหนองคาย 
วันที่๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
วันนี้เปนวันปวารณาออกพรรษา ชาวบานเรียกวา วันออกพรรษา พระภิกษุสามเณรทาน

ปวารณาซึ่งกันและกัน ภิกษุทั้งหลายบรรดาที่จําพรรษาอยูดวยกันนั้น เวลาจะออกพรรษาจะตอง
ปวารณาซึ่งกันและกัน  หมายความวา  ในวันนีม้ีพระพุทธานุญาตใหพระภิกษุทั้งพระผูใหญพระ
ผูนอยตางกลาวคําขอใหชวยตักเตือนกัน ความวา ขาพเจาขอปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี ไดยิน
ไดฟงก็ดี หรือดวยความรังเกียจอะไรตางๆ ก็ดี  ในการประพฤติปฏิบัติ ขอใหชวยตักเตือนวากลาว
ดวยความเอ็นดูแกขาพเจา  เมื่อออกพรรษาแลวก็เที่ยวสัญจรไปในที่ตางๆ จะตองหางเหินไกลกัน
ไป เหตุฉะนั้นจะตองปวารณาซึ่งกันและกันไว  ขอสําคัญที่สุดคือ ปวารณากันได  แตตาม
ความหมายของชาวบาน คําวาออกพรรษา ก็ตรงกันกับออกพรรษานั่นแหละ เมื่ออยูพรรษาครบ
ไตรมาส ๓ เดือนนี้แลว จะตองออกเที่ยวสัญจรไปในที่ตางๆ คือ ออกจากวัดแลวก็เที่ยวไปในที่ตาง 
ๆ ตามภาระกิจของตนที่จะตองทํา  

คําวา “ออก” ในที่นี้หมายความกวาง อะไรทั้งหมดมันออกไปแลวมันตองแปรสภาพของเกา 
อยางปลีกลวย มันออกจากตนมันแลวมันก็ออกเปนปลีเปนลูกเปนผล  ลูกไมผลไมอะไรตาง ๆ ก็
ตามเถอะ ออกดอกออกผลมันตองออกจากตนเดิมออกไป พระเจาพระสงฆ ทานออกพรรษา ทานก็
แปรไปสึกไปเปนฆราวาส  นั่นมันกแ็ปรไปมันก็ถูกเหมือนกัน อยางชาวบานระหวางอยูในพรรษา 
บางคนอดเหลา รักษาศีล ครั้นออกพรรษาแลว ดื่มเหลาอีก ยิ่งเอามากกวาอยางงั้นก็มี นั่นแหละมัน
แปรสภาพเดิมไป ของเดิมมันอยูคงที่ ครั้นแปรไปแลวมันตองแปรสภาพไปอยางนั้น แตวาทานผูมี
ปญญาฉลาดเฉียบแหลมทั้งหลายไมแปรสภาพไป อยูในพรรษาก็เทาเกา  ออกพรรษาเทาเกา  ธรรม
เปนของเกาเทาเดิมปกติคงที่ ถาถึงธรรมะแลวไมแปรสภาพไปไหน ในพรรษาก็อยางนั้น ออกนอก
พรรษาก็อยางนั้น ไปที่ไหนๆ ปฏิบัติธรรมของตนอยูตลอดเวลา อันนั้นทานผูมีปญญาฉลาดทานไม
แปรสภาพไปตาม   

เหตุฉะนั้น วันนี้จะอธิบายถึง  เรื่อง  ความแปรสภาพเรียกวา “ทําลายเรือนของอุปาทาน”  
อุปทานมันยึดมั่นถือมั่นคราวนี้จะทําลายมัน คือแปรสภาพมันออกไป  เรือนคืออะไรตัณหาคือ 
ความปรุงความแตง อุปทานคือ ความยึดๆ อะไร ก็ยึดรางกายนี่แหละ อวิชชาเปนนายชางใหญโต 

มโหฬาร ก็สรางบานสรางเรือนขึ้นมา คือ ตัวของเรา  ดังนั้นกม็ายึดอันนี้อยูยึดมั่นถือมัน่ วาตนวาตัว 
ดังนั้นทําลายเสียวันนี้  ไหนๆ ก็ออกพรรษาแลว ทําลายเสียใหหมด อยาใหมันอยูในสภาพเดิม อยา
ใหมันถือสภาพเดิมไว  ทําลายคือ ยังไงแยกกระจายออกไปอยาใหมีตัว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ   



แยกเปนชิ้นเปนสวนออกไป ทุกๆ คนลองหลับตานึกคิดลองดูวา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนในตัวเรานี่ 
ผมก็แยกออกไปสวนหนึ่ง ขน ก็ แยกออกไปเปนสวนหนึ่ง เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก แยก
ออกไปเปนสวนๆ  ตลอดถึง ตับ ไต ลําไสันอย  ลําไสใหญ จนถึงเครื่องในหมด แยกออกไปเปน
อันๆ แยกออกเปนสวนๆ ตัวคนไมมี  สิ่งทั้งปวงหมดกระจัดกระจายออกไปแลว ไมมีทัง้นั้น ถาหาก
คิดพิจารณาโดยเฉพาะ เรียก สรียนต คือตัวคน เราเปน สรีรยนต เครือ่งจักรกลอันหนึ่ง เปน
เครื่องยนตเครื่องใชอันหนึ่งเหมือนกัน อยางพระพุทธเจาทานเทศนา พระสาวกทั้งหลายทานเห็น
กันแลว ทานไมไดทักกันวา ทานสบายดีหรืออยางนั้นอยางนี้ ทานบอกวา สรีรยนตํ จตุจกกํ นว
ทวารํ ขมนิย ํ  แปลวา รางกายทานมีจักรสี่ มีทวารเกา ทานอดกลั้นอยูหรือ ทานพูดวาอยางนั้น ทาน
ไมไดทักกันวา  ทานสบายดีหรือ คําวา สบายไมมี วาอดกลั้นก็วา อดกลั้นอยูหรือวาอยางนั้น จักรสี่
จะเรียกแทน ธาตุสี่  หรือ  อิริยาบถสี่ กไ็ดมันเปลี่ยนอยูอยางนั้นแหละ  นวทวารํ  มีทวารเกา คือมี ตา
สอง  หูสอง ทวารหนัก ทวารเบา  มีลิ้น มีกาย มใีจ  เรียกวาทวารเกา  ขมนิยํ  พึงอดกลั้นอยูหรือ 
ทานไมวาสบาย แตวาอดกลั้นอยูไมไดก็ตองตาย  ที่อดกลั้นอยูไดวันหนึ่งๆ นั่นนะ  เรยีกวายังไมทัน
ตาย  คนที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดไมมีใครดอกที่จะไดรับความสบาย ใครๆ  ก็ใฝหาแตความสุข
ความสบายแตไมมีที่เกิดขึ้นมาแลวนะทุกขทั้งนั้น ทุกขนอยทุกขใหญทุกขสารพัดสิ่งทุกอยาง เปน
ทุกขอยูอยางนั้น ทุกขนี้เกิดขึ้นมาแลวแปรสภาพเปนทุกขอ่ืนอีกตอไป แลวทุกขอันนั้นก็เกิดขึ้นมา
อีก  อยางเรานั่งอยูอยางงี้เปนทุกขเบื้องตน นานหนักเขาก็เปนทุกขทนไมไหวตองพลิกโนนพลิกนี่  
ทนไมไหวก็ตองเดิน ทุกขนั่งก็หมดไป เดินก็เปนทุกข เดินไปเดินมาทุกขหนักเขาจนเหนื่อยๆ ก็ 
ตองลงนอนๆ นานหนกัเขาก็ตองยืนๆ นานหนักเขาก็ทุกขอีก ก็ตองลงนั่ง เดิน นอน เปลี่ยน 
อิริยาบถทั้งสี่นี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  แทที่จริงอิริยาบถทั้งสี่นี้ก็คือทุกข    แตพวกเราไม
พิจารณาทุกขไมเห็นทุกขซักที  พอมันกายจากทุกขนี้ทุกขอ่ืนก็เกิดขึ้นมาอีก เปลี่ยนอิรยิาบถแตละ
อิริยาบถนี่แหละเปนทุกขๆ ทั้งนั้นแหละ ไมมีใครหรอกที่จะเปนสุข  ทานจึงใชคําวา  ขมนิยํ  พึงอด
กลั้นอยูหรือเมื่อ  เราพิจารณาเรื่องอิรยิาบถทั้งสี่แลว  มาพิจารณาถึงเรื่องกายอีก  อยางที่อธิบายให
ฟงแลว แยกเปนสัดสวนออกไปอยาง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เอ็น กระดูก ฯ  นี่เปนธาตุดิน น้ําดี น้ํา
เสลด น้ําเหลือง น้ําหนอง อะไรตางๆ เหลานั้นเปนธาตุน้ํา ธาตุทั้งสองนี้เปนแมบทขอธาตุลมและ
ธาตุไฟ ธาตุลมและธาตุไฟมาอาศัยธาตุมองไมเห็นหรอก แตวาธาตุดินและน้ํามีอยูตราบใด ธาตุลม
และไฟมาอาศัยธาตุทั้งสองนี้ทั้งนั้น แลวก็นาแปลกนะตัวของเรา มันทําการทํางานตางๆ เรียบรอย
หมดทุกสิ่งทุกอยาง  เราตกแตงปรุงอาหารมาบริโภค  เปบเขาไปในปากก็หมดเรื่องของเราที่จะตอง
ทํา  นอกจากนั้นมันจัดการทําเองของมันหรอก  จัดการตั้งแตเคี้ยว  กลืนกินลงไปในกระเพาะ  
ออกไปรามลําไส ซึมซาบเขาไปในรางกายสารพัดทุกอยาง  ซึมซาบไปเอง  เราไมไดไปจัดการ เรา



เพียงแตแตงอาการแลวเปบเขาหมกไปเทานั้น  แลวก็มันจัดการแปรสภาพไปเปน น้ําดี น้ําเสลด 
น้ําเหลือง  น้ําเลือด น้ํามูต  แตกตางหลายอยางหลายประการ ไปหลอเลีย้งหมดทุกชิ้นสวน มันไป
ของมันเองตางหาก ตั้งแตพ้ืนเทาถึงปลายปม  เรียกวาเปนเครื่องจักร  แตเมื่อแยกออกไปแลวไมมี
ตนไมมีตัวหรอก  เครื่องในนั่นนะอยูในทองนั่นแหละทั้งหมด  มีกระเพาะอาหาร  ตับ  ไต  ไสพุง 
มันปรุงแตงไปตามหนาที่ของมันเรียบรอยหมดทุกสิ่งทุกอยาง ใหคิดพิจารณาอยางนี้แหละตัวของ
เราก็จะหมดตัวไมมีอะไรเหลือเลย การพิจารณาอยางนี้ทําใหหมดมานะทิฏฐิ ไมถือตนถือตัว จะมี
อะไรเปนเครื่องถือตัว สภาพของมันก็ตองเปนอยูอยางนั้น มันเกิดขึ้นมาตองเปนอยูอยางนั้นเราไป
ถือวาตนวาตัววาเราวาเขา จึงวาทําลายออกใหหมดเสีย ทําลายอยาใหมันมี ชิ้นอยาใหมันมีสวนอยู
ในตัว ใหพิจารณาใหเห็นอยางนั้นอยูตลอดเวลา ไหนๆ เราก็เขาพรรษาแลวก็กระจายอกไป ไปตาม
ธุระ ภาระหนาที่ของตน ทองเที่ยวสัญจรไปในที่ตาง ๆ หรือทําภาระกิจทั้งปวงหมดแลวมาทําลาย
มันใหหมดเสีย ไมใหมีในตัวเรา เราก็จะอยูเย็นเปนสุข อันนี้และเปนเครื่องอยู   เมื่อเรากระจายมัน
ออกไปแลว ไมมีเครื่องยึดเครื่องถือมันก็เบามันกส็งบ มันก็เย็น มันก็เปนภาวนาสมาธิเทานั้นนะซี  
จะไปเอาอะไรอีก….เอาละอธิบายเทานั้นละ 

  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

             การนั่งสมาธิ ตองพิจารณาทําจิตใหอยูในอารมณเดียวเสียกอน มันจะเปน ฌาน หรือเปน
สมาธิ  ก็ตามเถิด ขอใหพิจารณาอันเดียว  เอกัคตารมณ  คือ ใหมีอารมณอันเดียว ใหมันนิ่งแนวลง
อันเดียว  อยางพิจารณา  เกสา  ก็พิจารณาเฉพาะ ผมอันเดียว ผมมันเกิดขึ้นอยางไร ตั้งอยูบนหัว 
เกิดขึ้นที่ขุมขนตนตอของมันเกิดจาก บุพโพโลหิต และมีน้ําเนาขาวๆ อยูโคนผมนั่น มันคอยงอก
ออกมาจากนั่นแหละ แลวจึงคอยยาวออกไปคนตายแลวทําไมผมจึงยาว ก็งอกนะซี น้ําเหลืองมันยัง
หลอเลี้ยงอยูมันก็ยาวขึ้น จะไปอัศจรรยอะไรวาคนตายแลว ทําไมผมจึงยาว 
 พิจารณาผมเสนเดียวเทานั้นแหละ ผมมันงอกขึ้นมาแลวก็ยาวออกไปโดยลําดับ ทางในมัน
เปนรูใหอากาศออกไปไดเหมอืนกัน ผมมันเรียวทั้งสองขางตรงกลางมันใหญ มันเกิดขึ้นมาแลวมัน
ก็รวงหลุดไปแปรสภาพเปนดิน เปนน้ําเปนลมเปนไฟเหมือนกัน ผมเกิดจากธาตุดิน ก็ลองคิดดูวา
มันเกิดขึ้นมายังไง  ธรรมดาหัวหรือศีรษะของเราเปนธาตุดิน  มันเปนเนื้อหนังเปนกระดูกแตทําไม
จึงเกิดเปนผมขึ้นมาได ก็เหมือนกับตนหญาที่มันเกิดจากดิน  ดินก็เปนดินแทๆ  ทาํไมมันจึงเกิด



ตนหญาขึ้นมาไดนั่นเพราะสภาพมันเปนอยางนั้น มันแปรสภาพเปนไปอยางอธิบายใหฟงเมื่อตะกี้  
สิ่งทั้งปวงหมดมันแปรสภาพไปอยางนั้นแหละ  จึงวาใหพิจารณาสิ่งเดียว พิจารณาแตผมนั่นแหละ 
ใหมันเห็นชัดเจนใหเห็นจริงลงไปในใจ  แนนอนลงไปในใจจริงๆ จังๆ  คราวนี้มันจะเกิดนิมิต
ตางๆ  ขึ้นมา  มันปรากฏเสนผมเลยคราวนี้เปนภาพนิมิตขึ้นมา  เสนผมแตละเสนๆ ใหญโตเทาตน
เสานี่ก็มีหรือเสนผมนี่แหละเปอยไปหมดทั้งศรีษะของเรานี่ก็เปนได  ถาเกดิภาพนิมิตอยางนั้นแลว 
ใหพิจารณาถึงตัวจิตผูที่ไปเห็นภาพนิมิต อยาไปหลงตามภาพนิมิต ใหนอมเขามาหาจิตใครเปนผู
เห็น ผูเห็นอันหนึ่ง ใหจับเอาผูเห็นนั้นไว ใหกําหนดผูนั้น นิมิตมันก็จะหายไป ถาไมเกิดนิมิตก็
ขอใหเห็นชัดอยางที่วานี่แหละก็เปนพอ 
 การพิจารณาสวนอื่นๆ จะเปนขน เปนหนังอะไรตางๆ กพิ็จารณาทํานองเดียวกัน ให
พิจารณาในสิ่งเดียวหรือเห็นในสิ่งเดียว ที่วาเห็นในสิ่งเดียวนะคือมันไมสงสายออกไปคิดปรุงคิด
แตงอะไรตางๆ ถานึกคิดสงสายไปสารพัดทุกอยาง มันไมลงเฉพาะผมมันจึงไมชัด อยางเรา
พิจารณาผมอยางนี้ ไปหาเล็บไปหาหนังโนนหรือ ไปรอบหมด ไปหาสิ่งของการงานทั้งปวงหมด
จนลืมผมเสนนั้น มันก็ไมเปนสมาธิเทานั้น นี่แหละที่วาภาวนายาก ยากก็เพราะมันไมลงอันเดียว ถา
หากมันลงอันเดียวละก็ไมใชของยากหรอก ของมีอยูในตัวของเรานี่ทั้งนั้น  บรกิรรมก็มีอยูในตัว
ของเรานี่  คอื  พิจารณาผมอันเดียวนั่นแหละ บรกิรรมใหมันแนวแนลงไป แลวก็นั่นแหละเรียกวา
บริกรรมธรรมะแหละนั่น เปนของจรงินั่นแหละ ของมีอยูในตัวของเราหมด มันเปนธรรมะในตัว 
ใหพิจารณา  ขน  เล็บ  ฟน  หนังในทาํนองเดียวกันนั่นแหละ 
 เอา  หัดภาวนา 
 

๗๙.  กรรมฐาน 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
 วันนี้จะเทศนเรื่อง กรรมฐาน ใหฟง คําวา “กรรมฐาน” ไมใชหมายความแตเฉพาะการ
ปฏิบัติของผูเปนพระเปนสงฆ หรือวาฆราวาสผูตั้งอกตั้งใจปฏิบัติฝกหัดรุกขมูลหรือเดินจงกรมแลว
จึงจะเรียกวากรรมฐานเทานั้น แทที่จริงคํานี้เปนคําสาธารณะทั่วไปหมด กรรม คือการกระทํา ฐานะ 



คือที่ตั้ง ทําแลวต้ังในทีใดที่นั้นแหละเรียกวา กรรมฐาน พวกชาวบานเขาทํางานใหแนวแนเต็มที่
เรียกวา กรรมฐาน เหมือนกัน เชนทําโตะ ทําเกาอี้ ทําบาน ทําเรือน ทําอะไรตางๆ ทุกสิง่ทุกประการ 
ที่ตั้งใจทําจริงๆ จังๆ คือทําที่ตั้งใหมั่นใจจิตเรียกวา กรรมฐานดวยกันทั้งหมด แตมันเปนของ
ภายนอก ไมไดเขามาอยูในกาย 
 กรรมฐานในพระพุทธศาสนานั้น ทานพูดเฉพาะในเรื่องการทําสมาธิภาวนา ทําบริกรรม 
จนกระทั่งจิตแนวแนเต็มที่เปนสมาธิภาวนา ทานเรียกวา เอกัคตารมณคือ จิตเปนอารมณอันหนึ่ง 
เรียกวาสมาธิ เรียกกรรมฐานในพระพุทธศาสนา เมื่อจิตแนวแนเต็มที่แลวจึงคอยพิจารณาเขามาใน
กาย มาอยูที่กายแหงเดียวจนแนวแนเต็มที่อีก กายก็ไมอยู ไปอยูที่จิตอันเดียว นั่นแหละเรียก 
กรรมฐานๆ มีหลายอยางหลายวิธี เรียกวากรรมฐาน ๔๐   มีอนสุติ ๑๐  เปนตน 
 การพิจารณากายนั้น ใหเพงเขามาภายใน ใหเห็นเฉพาะตัวของเราเทานั้น ไมใหเพงออกไป
ภายนอก ไปดูในที่อ่ืน เพงเขามาพิจารณาอยูเฉพาะตัวของเรา พิจารณาใหถึงที่สุดใหเห็นเปนของไม
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เห็นเปนของเปอยเนาปฏิกูล ถาเราไมพิจารณาก็จะเขาใจวาเปนของเที่ยง
ถาวร  ไมเห็นเปนของปฏิกูล  ยังอยากทําเสริมสวยหรูหรา ของที่ไมดีก็ทําใหมันดีขึ้น คือตองการให
มันสวยมันงาม  ใหมันอยูถาวรเทานั้นเอง  คือปกปดความจริงของมันไมใหเห็นตามเปนจริง  แต
กรรมฐานนั้น  ทานไมปด ทานเปดของจริงขึ้นมาใหเห็น พิจารณาของจริงวามันปฏิกูลอยางไร  มัน
เปอยเนาอยางไร  มันเปนของไมเที่ยงอยางไร ใหมันชัดดวยตนเอง มันจึงจะเรียกวา กรรมฐาน 
พิจารณาอยางนี้   ไมใหพิจารณาสงออกไปภายนอก ใหพิจารณาใหเห็นของจริงตามเปนจริง 
 เรามาพิจารณาดูตัวของเราวา เปนของจริงยังไง เปนอสุภะปฏิกูลนะมันจริงไหม พิจารณา 
ผม  ขน  เลบ็  หนัง  เอ็น กระดูกนี่แหละ เปนตน หรือ จะพิจารณาสวนใดสวนหนึ่ง ไมตองพิจารณา
ตามลําดับก็ไดเหมือนกัน ขอแตใหเห็นชัดลงไปกแ็ลวกัน สมมติวาเราพิจารณาเฉพาะ ฟนของเรา
เปนของปฏิกูลโสโครก  เราตองแปรงมันทุกวี่ทุกวัน วันหนึ่งตั้งหลายหนหลายครั้ง  ฟนนั้นเปน
เรื่องของปฏิกูล มีมลูฟนเกรอะกรังอยู  แตวาฟนมันก็มีประโยชนเคี้ยวอาหารใหแหลกแลวจึงกลืน
ลงไป อาหารที่เราเคี้ยวลงไปนั้นคลุกเคลาดวยน้ําลาย  ถาไมมีน้ําลายก็กลนืไมได  ถาเราคายมัน
ออกมา  ก็ไมสามารถจะเอากลับเขาปาก นั่นก็แสดงวาเปนของนาเกลียดเปนปฏิกูลแลว เมื่อกลืนลง
ไปอยูในลําไสยิ่งแลวใหญไมสามารถที่จะเอาออกมาได  ถาอยูในกระเพาะก็จะถูกยอย  เปอยแปร
สภาพไปตามที่มันจะถูกยอย  ละลายซึมซาบไปตามเสนเลือด ไปบํารุงรางกายทุกชิ้นทุกสวนตั้งแต
เสนผมตลอดจนถึงเทา เรากลืนอาหารเขาปากที่เดียวกันนั่นแหละ  มันจัดแจงปรุงแตงไปตามเรื่อง
ของมันเอง  เมื่อผานออกจากกระเพาะแลว  เศษที่เหลือจากยอยในกระเพาะก็ไหลไปตามลําไสเล็ก
ถึงลําไสใหญเปนอุจจาระ  ปสสาวะเปนมูต  เปนคูตยิ่งสกปรกใหญ  เหมน็ก็แสนเหม็น  นาเกลียด  



นากลัวนั่นละพิจารณาเฉพาะอันเดียวเทานั้นแหละ  ถาหากวาพิจารณาอสุภะนี่แลว  จิตเกิดรวมวูบ
ลงไปเห็นภาพนิมิต  คือเกิดเนาเละลงไปหมดเลย  อันนี้เรียกวา  ปฏิภาคนิมิต  เราพิจารณาอยางที่วา
นี้ไมตองเกิดปฏิภาคนิมิตก็ได ใหเหน็ชัดตามเปนจริงเลย  ภายนอกเราก็เห็น  ภายในเราก็เห็น  
เรียกวา ญาณทัศนะ (ญาณทสสน) เห็นชัดตามเปนจริงทั้งภายนอกภายใน 
 การพิจารณาสวนอื่นๆ ก็เหมือน พิจารณาใหเปนของปฏิกูล พระพุทธเจาทานเทศนา วา อุค
ฆรนตํ ปคฆรนตํ แปลวา มีไถสองปาก คือวา กรอกลงไปทางปากนี่แลวก็ไหลลงไปทางทวาร ไหล
อยูตลอดเวลาทุกวี่ทุกวัน คนเราไมมีอะไรดีเลยหมดทั้งตัว มีไถสองปากเทานั้นแหละ เราเห็นชัด
อยางนี้ เห็นตามเปนจริงอยางนี้ เรียกวา เห็นของจริง เห็นดวยสมาธิ จิตแนวแนจึงคอยเห็น ถาจิตไม
เปนสมาธิมันไมเห็น มันเห็นแตของสวยของงาม ของสกปรกมันไมอยากเห็น เรียกวา เห็นเปนโลก 
ถาจิตเปนสมาธิละก็เห็นเปนธรรม เห็นเปนโลกอยางหนึ่ง เห็นเปนธรรมอยางหนึ่ง ถาจิตไมเปน
สมาธิเห็นเปนโลก  เห็นเปนของสวยสดงดงามไปทุกสิ่งทุกอยาง มันไมสวยก็ตบแตงใหสวย มันไม
งามก็ตบแตงใหงาม  แทที่จริงตัวของเราไมมีอะไรงามหรอก  ไมสวยอะไรหรอก  แตเราเขาใจวา
ของสวยของงามแลวก็ตบแตงวาดคิ้วทาปาก  เขียนนั่นเขียนนี่อะไรตางๆ  แตงผีไมมีดีอะไรหรอก  
ตัวเรานี่เรียกวา  ซากผี  แตงสวยสดงดงามเหมือนกับเขาแตงโลงผีนั่นแหละ  อันตัวของเราก็
เหมือนกันแตงภายนอกใหสวยสดงดงาม  ไมอยากดูของไมดี  แตขางในเหม็นหึ่งเชียว  ใหเห็นตาม
เปนจริงอยางนี้แลวจึงจะเกิดสลดสังเวช  เหน็ตัวตนของเราเปนของนาเบื่อหนาย เห็นอยางนี้  
เรียกวา  เห็นอสุภะ 
 เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางที่เคยอธิบายใหฟงแลวของไมเที่ยงมันแปรปรวนไปทุก
วันๆ สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้ไมมีเทีย่งสักอยางเดียว เที่ยงแทก็คือความตาย ทุกคนตองตาย  อะไร
แตงขึ้นมา ปรากฏขึ้นมาแลวเสื่อมในตัว เชนคนเกิดวันหนึ่งก็ไดเสื่อมไปวันหนึ่งแลว สองวันก็
เสื่อมไปสองวัน เดือนสองเดือนก็เสื่อมไปตามวันเวลา  มันแกไปคือมันเสื่อมไป  สิง่ของทั้งปวง
หมดก็เหมือนกัน  สรางขึ้นมายังไมทันสําเร็จมันก็เสื่อมไปแลวเสื่อมไปทุกวันๆ ถาไมพิจารณาก็
เห็นยาก ก็สรางยังไมทันจะสําเร็จจะเสื่อมไดอยางไร  มันพูดยากอยูเหมือนกัน  สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมา
นั้นนับวันที่จะเสื่อม  เสร็จไมเสร็จก็ตองเสื่อมอยางเราสรางบานใหมันเปนรูปเปนรางขึ้นมาก็ดี  มัน
ก็เสื่อมแลวละนั่น  วัตถุที่ทํานั้นมันเสื่อมไปแลว  บานเรือนของเราก็ตองเสื่อมไป  เสื่อมไปทีละ
นอย  เสื่อมไปโดยลําดับ  เดือนหนึ่ง  ปหนึ่ง  ถาไมเสื่อม  รอยป  สองรอยป  มันกถ็าวรมั่นคงนะซี  
แตนี่มันเสื่อมชํารุดทรุดโทรมจึงใหเห็นความชํารุดทรุดโทรมของมัน  นั่นเรียกวา  ความไมเท่ียง  
ตัวของเราก็เหมือนกัน  แกวัน  แกเดือน  แกปไปโดยลําดับ  ถาเขาใจวา ตนยังหนุมยังวัยอยู  ไมมี
เสื่อม  จนความแกเฒาชํารุดทรุดโทรมมาแขงขา อวัยวะทุกชิ้นสวน ปวดเมื่อยเจ็บโนนเจ็บนี่อะไร



ตางๆ จึงคอยรูสึกวา  เสื่อมไปแลว  ที่จริงมันเสื่อมไปโดยลําดับ  แตไมรูตัวเพราะมันมีพลังเพียง
พอที่จะตานทานตอสูสิ่งแวดลอม  ที่มันเสื่อมไปทุกวันทุกนาทีนะคือทุกข ทุกขที่เราเห็นนั้นนะ 
ตองเจ็บหนักถึงกับลมนอนกับเสื่อกับหมอน จึงคอยรูจัดวาทุกข หรือเจ็บปวดตางๆ จนลุกไมไดจึง
คอยวาทุกข อันนั้นมันทุกขใหญสวนทุกขทุกวันนี้นะคือ ความเสื่อม มันทนไมไดนั่นแหละคือ
ความทุกข  ความทนอยูไมไดนั่นแหละเรียกวา ทุกข  มันแปรปรวนไปแลวจึงเรียกวา  ทุกข  ก็
อนิจจัง  ทุกขังนั่นแหละ 
 อนัตตา  ความไมมีสาระอะไรเลย  เราหาสาระไมได  อวัยวะของรางกายเรานี่  เชน  แขน  
ขา  ไมมีสาระอะไรสักนิดเดียวมีแตเสื่อมไปชํารุดทรุดโทรมไปโดยลําดับ เราเกิดขึ้นมาครอง
รางกายๆ กค็อยเสื่อมหมดไปๆ แตจิตใจยังไมเสื่อม เราใชจิตใจไมไดใชของเหลานี้  อายตะทั้งหก 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราใชไดในเมื่อจิตยังมีอยู  ถาหากจิตไมมีแลวก็ใชไมได  ของเหลานี้ก็หมด
เรื่องเหตุนี้แหละจึงวาไมมีสาระ ผูปฏิบัติหากอบรมจิตใจใหแนวแนเต็มที่แลว ไมไดเห็น อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ตามลําดับอยางนั้นตองเห็นอนัตตากอน ตนตัวไมมีสาระเลย มันตองเห็นชัดลงเปน
อนัตตากอน  จึงกลับกนัแตก็อันเดียวกันนั่นแหละ ผูภาวนาตองเห็นอนัตตาเสียกอนแลวก็อนิจจัง 
ทุกขัง ทั้งสามอยางนี้ก็อยูดวยกันนั่นแหละ  เห็นอะไรชัดก็เอาเถอะเหมือนกันนั่นแหละ 
 ผูที่ตั้งใจพิจารณาอยางนี้ เห็นเฉพาะในกายของตนอยางนี้ ในภาษาพุทธศาสนาเรียกวา
กรรมฐานๆ อันนี้ทําแนวแนเต็มท่ีจนกระทัง่หลุดพนจากความทุกขไดไมเหมือนกรรมฐานทาง
โลกๆ   ประกอบการงานตางๆ ใหสําเร็จไปได  เพราะเหตุที่จิตตั้งมั่นอยูในเรื่องนั้น  แตเปนของ
ภายนอกๆ ทําไปเถิด  ทําไปเทาไรก็ทําไปเถิด  ไมมีสิ้นสุดสักทีมีปรุงมีแตงไปเรื่อย  แตกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาทําใหถึงที่สุดได  ถึงที่สุดไดอยางไรเราทําที่จิต  เขาถึงจิตแลวมันถึงที่สุดทั้งนั้น  คือ
เห็นจิตของตน  วาใครเปนคนทํา  จติเปนคนทํา  ใครเปนคนปรุงแตง  จตินั่นแหละเปนคนปรุงแตง  
ใครเปนกิเลสจิตนั่นแหละเปนกิเลส  ใครละกิเลส  จิตละกิเลสละกิเลสทั้งหมด  ไมมีกิเลสมันก็หมด
เรื่องนะซี  ที่เราอยูนี่อยูดวยกิเลส  ประกอบดวยกิเลส  เพลดิเพลินมัวเมาลุมหลง  นัน่แหละกิเลส
ทั้งหมด  เมื่ออยูในกิเลสจึงไมมีที่สิ้นสุด   ครั้นเมื่อเห็นกิเลสแลวละกิเลส  มันก็หมดเรื่อง  สิ้นสุด
เทานั้น . . . เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 
  

นั่งสมาธิ 



ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 ตั้งใจทํากรรมฐาน   อยาใหมันไถลถลอกออกไป  ไมไดเรื่อง 
 ทําใหมันแนวแนเต็มท่ี ทอดธุระสิ่งที่กังวลเกี่ยวของหมดทุกประการใหมันเหลือแต
กรรมฐานอันเดียว  เชื่อมั่นในกรรมฐานของตน  ที่ตนบริกรรมอยูนั้น  จะบริกรรมพุทโธๆ  ก็เชื่อใน
พุทโธอันนั้น จะบริกรรมอานาปานสติก็เชื่อมั่นอยูในอันนั้นใหเต็มที่  อยาไปทิ้ง  อยาไปไถลไป
โนนไปนี่ 
 ถาจิตแนวแนเต็มที่แลว มันก็วางหมดนะซี มันจะเหลือแตจิตกับพุทโธเทานั้นเอง  แตนี่มัน
ไถล สงออกไปโนน  ไปนี่  มันก็ไมเปนสมาธิสักที  มันจะเปนกรรมฐานไดอยางไร 
 กรรมฐาน  จิตมันตองแนวแนเสียกอน  สิ่งทั้งปวงหมดลงอันเดียวเสียกอนแลวมันจึงคอย
เปนตอไป  ถาไมลงอันเดียวแลวไมมีที่จะเปนกรรมฐานไปไดหรอก  เรื่องการอาชีพ  การทําการ
ทํางานมันตองมีตัวคือตนของเรานี่แหละ  ตัวของเราก็คือจิตของเราถาไมมีจิตแลวก็ทําอะไรไมได  
มันตองเกิดจากจิตอันเดียวเสียกอนเดี๋ยวนี้เราไมรูตัวจิตนะซี 
 จิต  คืออยางไร  มันตั้งวางอยูตรงไหน  ก็ไมรูเรื่องเพราะเหตุที่จิตไมวางนั่นเอง  ไมวางจาก
สิ่งทั้งปวงหมด  ถาเปนกรรมฐานแลว  วางหมดทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรความวางนั่นแหละ  ผูรู
ความวางนั่นแหละ   คือตัวจิต 
 ตองทําใหถึงความวางเสียกอน  มันจงึจะคอยเห็นจิต  ความปลอยวาง  ความวาง  ผูรูวาวาง
นั่นแหละคือตัวจิต  ไปงมหาแตจิต  ไมหาผูงม  ไปงมหาเสียที่อ่ืน  ผูงมไมเห็นตัวผูงม  มันก็ไมเห็น
จิตนะซี ผูไปงมหา  นั่นแหละคือตัวจิต  ทํากรรมฐานใหมันแนวแนเต็มที่  จึงจะเห็นตัวจิต  วันนี้
อธิบายใหฟงเทานี้แหละตั้งใจทําตอไป 
 

๘๐. ความเกิด กับ ความดับ 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
จงพากันตั้งใจฟงธรรมเทศนา วัดนี้จะอธิบายหัวขอ ๒ เรื่อง คือ ความเกิดกับความดับดูเหมือนของ
งายๆนิดเดียว แตหากกินความกวางขวาง หมดทั้งโลกนี้ก็มแีตเกิดกับดับเทานั้น คําวาเกิดกอนหรือ
ดับกอน ดับแลวจึงคอยเกิด หรือเกิดแลวจึงคอยดับใหพิจารณาดู อะไรเกิดกอน อะไรดับกอน ถา
หากวายังเวียนวายตายเกิดอยู เกิดกับดับก็ราคาเทากัน เมื่อยังไมสิ้นกิเลสอยูตราบใดเมื่อนั้นแหละ
ความเกิดความดับจึงมีราคาเทากัน แตโดยมากคนเรานั้นชอบเกิดไมชอบดับ เห็นอะไรเกิดขึ้นใหม



เขาใจวาของใหมชอบอกชอบใจ อยางเด็กเกิดขึ้นมา ชอบอกชอบใจจูบชม มันไมดีหรอก แตเวลา
ดับละเศราโศกเดือดรอนวุนวาย การไมเห็นความเปนจริงมันตองเปนอยางนั้น ความเปนจริงแลวถา
ไมดับมันก็ไมเกิด มันดับเสียกอนแลวจึงคอยเกิด เราทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมดนี่แหละ พิจารณาใหถี่
ถวนแลว มนัดับทั้งหมด พูดกันงายๆวาตายทั้งนั้น ตนไม ตนหญา ภูเขาสารพัดทุกอยางอะไรๆ 
ทั้งหมดที่เกิดในพื้นปฐพีแผนดินนี้ลวนแตเปนของดับทั้งนั้น ควรพิจารณาใหดี ถาพิจารณาไมดีก็
เพลิดเพลินลุมหลงมัวเมาแตกอนของความเกิดนั่นแหละ เกิดแลวมันตั้งอยู ไปยินดีกับความอยูของ
ความเกิดนั่นแหละ แตแทที่จริงแลวมันเสื่อมทุกสิ่งทุกอยางมันเกิดขึ้นในวันนั้นมันก็เสื่อมเลยในวัน
นั้น เวลานั้น ขณะนั้นเสื่อมไปในตัว แตมันเสื่อมทีละนอยๆ ถาหากพิจารณาเห็นความเสื่อมของ
ตัวอยางนี้แลวเราจะไมประมาท ใหพิจารณาความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารของรางกายของเรา
และของคนอื่น และสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี ้ ใหเปนสภาวะอยูอยางนั้นทั่วทุกตัว คนจะไมประมาท 
จะมีสติอยูทุกเมื่อ 
 เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตตน ตั้งแตตัวของเรานี่แหละไป พิจารณาความเสื่อม หากไม
เห็นใหพิจารณาของภายนอกเสียกอน เอาอยางงายๆเชน ตนไมลมลุก ตนพริก ตนมะเขือเทศ ตน
มะละกอ มันเกิดงายโตเร็ว พอมันเกิดขึ้นมามันก็แกไปหาความเสื่อม ทีแรกมันก็มมีาใบนิดเดียว
แตกออกมา  ใบมันคอยแกขึ้นจนเปนตนเปนลํา และแตกเปนกิ่งเปนงาออกไป มันแกไป คําวาแก
นั้น สมคําวาแกจริง คือมันแกไปหาความตาย แกไปหาความดับความสิ้นสูญ จึงเรียกวา แก ในภาค
อีสานที่เรียกวาแกนะ คือลากไป ชกัไป ลากไปไหน ไปหาความตาย ไปหาที่สุดเหมือนกัน เอา
ตนไมเปนตัวอยางเสียกอน ที่เห็นงายๆแลว พิจารณาลึกเขาไปเอาที่มันถาวรกวานั้นเขาไปอีก ตนไม
มันมีหลายชนิดเชน ตนไมลมลุก ตนไมยืนตน ก็แกเหมือนกัน แกไปโดยลําดับจนกระทั่งมีกระพี้ มี
แกนจนกระทั่งมีลูก มีผล แลวพิจารณามาหาตัวเรา ถาหากไมเห็นตัวของเราก็ใหเห็นความแกคนอื่น 
เอาความแกที่เห็นอยูในปจจุบันนั่นแหละไปหาแตเมื่อเด็กเมื่อยังหนุม  เสื่อมไป แปรปรวนไป 
สภาพชํารุดทรุดโทรมไป แลวจึงคอยมาพิจารณาถึงตัวเรา ถึงอยางไรๆ กด็ี ถาหากไมทําความเพียร
ภาวนา ก็ไมเห็นความจริงเด็ดขาด 
 คราวนี้พูดถึงเรื่องภาวนา ถาไมเกิดความรูจากภาวนา แลวไมเห็นตามเปนจริงเลย 
พระพุทธเจาทานสอนใหเห็นตามเปนจริง เบื้องตนทานใหพิจารณา ใหจิตสงบเสียกอน อบรมให
เปนสมาธิเสียกอน เมื่อเปนสมาธิแลว มันคิดพิจารณาไปเอง เกิดสลดสังเวชขึ้นในตัวของเรา สลด
คืออะไร ใจมันหดหู แตไมใชใจเศราหมอง ใจเศราหมองกับใจหดหูมันตางกัน ใจหดหูนั้นมันสลด
สังเวชแลวมันคิดถึงตัวของเราจะตองเปนอยางนั้นแลว มันหดหูลงไป สวนใจเศราหมองนั้น คิดถึง
เรื่องความแกความตาย แลวเศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณกลัวเราจะเปนอยางนั้น เรียกวาเศราโศก จิต



ไมตั้งมั่นอยูในที่เดียว สวนหดหูนั้นจิตใจยิ่งตั้งมั่นลงไป แลวเกิดความสลดสังเวชขึ้นในตัวของตน 
เราเกิดมาไดของไมดี ซึ่งเราหลงไหลมานมนานแลว เขาใจวาไดของดี จะมีอายุยืน จะมีสุขภาพดี 
แทจริงมันไดของตาย ของอสุภะปฏิกูล ของชํารุดทรุดโทรมทั้งนั้น เราบํารุงบําเรอรักษา ทุกเมื่อ แต
วามันชํารุดไปทุกวัน ทุกเวลา ทุกนาท ีไมมีอะไรจะมั่นคงถาวรอยูได มันจึงคอยเห็นความจริงวามัน
ตองทรุดโทรมลงไปทุกวัน เปนเหตุใหไดคิด เกิดสลดใจวา ตนลืมตนหลงตัว เพิ่งมารูเดี๋ยวนี้เอง 
เวลาลวงเลยมานานไมเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริงของสังขาร เหตุนั้นจริงวา การทํา
สมาธิภาวนามีอานิสงฆมาก ทําใหเห็นชัดตามความเปนจริง ถาเห็นตามความเปนจริงแลวสิ่ง
ทั้งหลายนี้จะแปรปรวนก็ตาม จะดับสูญสิ้นไปกต็าม อัตภาพมันเปนอยูอยางนั้น ใครหามไมไดใคร
บอกก็ไมฟง มันเกิดขึ้นมาแลวมันตองแปรปรวนไปอยางนั้นเอง 
 พระพุทธเจาทานสอนใหเห็นตามเปนจริง พิจารณาความเปนจริง พระพุทธศาสนาสอนของ
จริง สอนตามความเปนจริง มนุษยคนเราเขาใจผิดไปไมเห็นตามเปนจริง เอาตัวของเรานี่แหละเปน
ตัวอยางอธิบายใหฟง ความเสื่อม ความสิ้นไปเปนธรรมดาของสังขารทั้งปวงของมนุษยที่เกิดมาเปน
อยางนั้น แตมันไมเห็นตามเปนจริง เพราะจิตไมเปนสมาธิภาวนา คนที่เปนสมาธิภาวนาแลวเห็นชัด
ตามเปนจริง เพราะจิตไมเปนสมาธิภาวานา คนที่เปนสมาธิภาวนาแลวเห็นชัดตามเปนจริง ไมมี
หว่ันไหว การพิจารณาความเกิดความดับพิจารณาดวยอาการเหลานี้ 
 วันนี้อธิบายถึงเรื่อง ความเกิด ความดับ เพียงแคนี้  เอวํฯ 
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 ตั้งใจทําสมาธิภาวนาใหถึงเอกัคตารมณ เอกัคตาจิตตามที่อธิบายใหฟงแลว มันถึงจะเห็น
ความจริงของอัตภาพ แตที่วาไมเห็นจริงตามที่มันเปนอยู เพราะเหตุที่ตนไมดี ตนที่ปลกูขึ้นทีแรกยัง
ไมทันงอกงาม มันก็เลยไมเห็นผล ตนปลูกขึ้นมาแลวเหมือนกับปลูกตนขาวตนอะไรก็ตามเถิด เมื่อ
ปลูกแลวไมไดดายหญา มันกร็กคลมุหมดมันก็เลยไมขึ้น ตนคือสมาธิ สมาธิไมแนนแฟน ไมลง
หลักใหเปนหลักฐานเสียกอน ถาเราอยากจะไดแตผล อยากใหเห็นตามความเปนจริง มันก็เลยไม
เห็นสักทีเพราะกิเลสเหลานี้มันแวดลอม มันจึงไมเปนสมาธิภาวนา ลองหลับตาดูเดี๋ยวนี้ก็ได พอ
หลับตาลงมันวิ่งวุนไปทุกหนทุกแหงทั้งหมด ว่ิงไปทุงไปนาไปปาไปเถื่อน ไปเรือกไปสวนไปหา
ลูกหาหลาน ไปหาบานหาเรือนไปหมด มันเลยไมเปนสมาธิ  



 เราทําสมาธิตองตั้งใจจริงๆ นั่งสมาธิอยูนี่จะสงใจไปทําไม ของเหลานั้นไมตองไปเกี่ยวของ
กับมันหรอก ไมเกี่ยวของกับมันๆก็อยูนั่นแหละ เวลานี้จะทําสมาธิตัดบทมันลงเสียกอนทําใหเปน
สมาธิเสียกอน เลิกคิด เลกินึก สงบลงคงที่ ใหเขาถึงความกลางๆ ความวางเปลา ความไมนึก ไมคิด 
ไมสงสาย ตัวเฉยๆ ตัวเปนกลางๆ นั่นแหละ เขาถึงตัวนั้นมันก็งาย สอนใหเอางายๆ เขาตรงกลาง 
มันกลางตรงไหนก็เอามันตรงนั้น ไมคิด ไมนึกไมสงสายไปหนาไปหลัง ไมคิดโนนคิดนี่ ไมปรุงไม
แตง มันก็หยุด ก็เปนสมาธิ  
 เมื่อเปนสมาธิแลว ใหอยูสักพักหนึ่ง หรืออยูนานๆ ไดเทาไหรยิ่งดี มันจะคิดก็รูจักวามันคิด 
มันไมคิดก็รูจักวามันไมคิด เฉยๆ ก็รูจักเฉยๆ บอกบังคับมันได นั่นแหละจึงจะเปนใจของเรา เรา
บังคับมันไมได ไมเปนใจของรา มันพาเราวิ่งวอน ตลบแตลงสารพัดทุกอยาง ไมเปนตัวของตัว ถา
เราบังคับใจเราไดแลว มันก็เปนตัวของเรา มันก็เปนสมาธิ 
 คราวนี้จะคิดอยางไรก็เอา จะพิจารณาความเกิดความดับชัดขึ้นมาในที่นั้น ความสงบนั้นมัน
เปนธรรม เปนบทบาทใหเกิดธรรม ถาไมสงบแลวพิจารณาอะไรก็ไมเปนธรรม จิตไมหยุดยั้งมัน
เปนเรื่องโลก เราสรางโลกมาหลายภพหลายชาติมานานแลว พอจะรูไดในปจจุบันชาตินี้ เพราะ
ความเคยชินมา มันจึงไหลไปทางโลกมากกวาทางธรรม นั่นเรียกวาเราสรางมาแลว ในชาตินี้เราก็
สรางมามากตอมาก ในทางธรรมเราสรางมานอยนิดเดียว จะใหพิจารณาเปนธรรม คือใหมันหยุดอยู
แลวก็พิจารณาอยางความเกิดความดับพวกนี้แหละมันจะเห็นที่ไหน คนทั้งบานทั้งเมืองไมไดทํา
ภาวนาสมาธิ ไมเห็นหรอก ดีแตเพียงพูดเฉยๆ ถาไมทําสมาธิอยางวานี้แลว ไมเห็นตามเปนจริง
หรอก  
 ฉะนั้น จงทําสมาธิใหแนวแน เอา … ทําเถอะ 

๘๑.  เบือ้งตนของการภาวนา 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
 วันนี้จะเทศนเรื่องเบื้องตนของการภาวนา  เทศนไมรูแลวรูเลากันสักที  เบื้องตนการทํา
สมาธิภาวนา  ใครๆ ก็ตองการอยากจะทําใหสูงเดนขึ้นไป  ลืมเบื้องตนเสีย  มันก็ไมถูกเหมือนกัน  
เมื่อจับตนไมถูกแลวมาจับปลายกับจับกลางก็ไมถูกละซิ ตนไมถาหากวาจะเปนไมลมลุกหรือไมยืน
ตนก็ตาม เราปลูกลงในพื้นดินฝงใหแนนแลวมันจึงคอยข้ึน  ถาหากวาเราเห็นคนนั้นปลูกโนนก็ขึ้น
งามดีคนนั้นปลูกนี้ก็ขึ้นงามดีไปอยากไดอยางเขาบาง  ก็ยายไปเรื่อยปลูกยายไปเรื่อย  ในผลที่สุดก็



ตายซ้ํา  ตนไมนั้นเลยตายเสียไมเติบโตขึ้น  ผูทําสมาธิก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นเขาทําไดดิบไดดี
อยางนั้นอยางนี้  คนนั้นก็วาอยางนั้นคนนี้ก็วาอยางนี้อานาปานสติบาง  พุทโธบาง  ยุบหนอพอง
หนอ  สัมมาอรหังเห็นเขาดีก็อยากดีกับเขา ยายไปเรื่อยๆ  ผลทีสุ่ดก็เลยไมไดหลักสักอันเดียว 
 เรื่องการทําภาวนาก็อยางนั้นเหมือนกนั  ของดีไมใชอื่นไกล  ของดีเกิดที่หัวใจของเรานั่น
แหละ ยายไปไหนๆ  ก็เอาเถอะ  บริกรรมอะไรก็เอาเถอะ  จะตองใชกายใชใจนี่แหละ  ลองคิดดู
พระพุทธเจาสอนพวกเราในนิทานตางๆ หรือเรื่องตางๆ ที่ทานเปนมาแลว  ทานสอนที่หัวใจนี่
ทั้งนั้น  ถึงเขาทําดิบทําดีหรือไดความรูวิชาเกงก็ตองออกไปจากหัวใจของเขานั้นแหละ  แตเราทําไม
ถูกเราก็มีใจเหมือนกันกับเขา  มีความคิดความนึกเหมือนกันกับเขารูสึกดีชั่วอยางเขานั่นแหละ  แต
เราทํามันไมถูกไมเปนหลักฐานทําอะไรไมมั่นคง  พระพุทธองคเทศนาวา  กายิรา เจ กายิราเถน ทฬ
หเมนํ ปรกกเม  ทําอะไรใหทําจริงๆ ทําใหแนวแนเต็มท่ีจึงจะเปนไปเพื่อประโยชน  อันตัวเราไมทํา
จริงจังละซิมันจึงคอยไมเปนประโยชน  ทํามันจริงจังก็ทําตรงนี้แหละไมทําที่อ่ืนที่ไกลทําที่กายที่ใจ
นี่แหละ  ตัง้ความเพียรเชื่อมั่นลงในที่นี้ก็จะเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมาในที่นี้  ธรรมทั้งหลายไมใชอ่ืน
ไกลนอกจากกายใจแลวก็ไมมีอะไรทั้งหมด  ของจริงมีอยูในที่นี้แตเราไมจริง  คือไมตั้งใจมั่นคงใน
ที่นี้มันจึงไมจริง 
 พระพุทธเจาเทศนาของจริงใหพิจารณาของจริง  อยางวาเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นี่แหละพระ
พุทธองคเทศนนักหนา  ขันธหา  รูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  เทศนาเปนพื้นเลยทีเดียว  
เกิดขึ้นอะไรก็ตัวของเราเกิดขึ้นแลวนี่  แกก็แกทกุวัน  เจ็บก็เจ็บอยูทุกวี่ทุกวัน  ยังเหลือแตตาย  ตาย
แลวไมทําหรอก  แตตายเล็กๆ นอยๆ ตายอยูเสมอ  ตายวันตายคืนตายเดือนตายปตายไปทุกวันๆ แต
มันไมเห็น  ไมเห็นตามเปนจริงนั้น  พระพุทธเจาทานเทศนาของจริงแตเราไมเห็นตามเปนจริง  
พระองคเทศนวาคนเกลียดเบื่อธรรม  คนเชนนั้นไมเขาถึงธรรม  ธมม เทสสี ปราภโว  คนเกลียดชัง
ธรรมไมเอาธรรมมาพิจารณาปราชัยพายแพ  ธมมกาโม ภวํ โหติ  ผูใครในธรรมยินดีในธรรมพอใจ
ในธรรมเปนผูเจริญทานวาอยางนั้น  ทุกคนอยากจะไดดีพูดตื้นๆ ต่ําๆ ไมอยากเอาหรอก  วาคํา
บริกรรมหรอืพุทโธ  อานาปานสติไมเอาอยากเอาโนน  เอาวิปสสนาฌานโนน  เอามรรคผลนิพพาน
โนนเบื้องตนเบื้องต่ํานี่ไมอยากเอา ประถมไมตองการอยากเรียน  อยากเรียนมัธยมอุดมไปโนนมัน
ไดสําเร็จงาย  ประถมคือใจที่ตั้งในตัวของเรานี่แหละ  ประถมคือกายที่ตัวของเรานี่แหละ  นี่แหละ
ประถมเบื้องตน  เราเกิดมาเรียกวาปฐมวัยแลวคอยเจริญเติบโตขึ้นมาเรียกวามันวัยกลางวัยแกไป
โดยลําดับ 



 เบื้องตนเรียกปฐมวัย  พระองคเทศนาวา  มโนปุพพงคมา ธมมา มโนเสฏฐา มโน มยา . . . 
ปฐมเบื่องตนแทๆ  คือใจ  คือมโนเปนเบื้องตน  เมื่อมีใจแลว  ธรรมทั้งหลายเกิดจากใจ  มโนเสฏฐา 
มโน มยา สาํเร็จแลวดวยใจ  ใจเปนของประเสริฐ  จะพูดจะจาจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากใจ
ทั้งนั้นเมื่อใจดีแลวพูดก็เพราะ  กระทําอะไรก็นิ่มนวลออนหวานทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละใจ  
เบื้องตนนั่นแหละเรียกปฐม  ใครๆ ไมอยากเรียนหรือประถม  ของดีอยูที่ประถมนี่แหละ  ไปหา
มัธยมอุดมที่ไหน  เมื่อประถมดีแลวมันก็ดีละซิ  มะมวงก็ตามขนุนก็ชั่งถาหากเราไดพันธุดีๆ  ปลูก
ลงไปแลวมันงอกงามขึ้นมา  ไดผลมันก็เปนผลดีผลงามเอร็ดอรอย  ถาหากผลมันไมดีแตเบื้องตน
แลวมันก็เปรีย้วก็ฝาด  ผลที่เกิดขึ้นมาก็ไมดีนั่นเอง  ใหพิจารณาถึงกายของเรานี่แหละ  เห็นความ
เกิดความดับเทานั้นแหละ  ธรรมทั้งหลายเกิดดับเทานั้นแหละไมมีเรื่องอะไรหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
ลองคิดดูซิพูดอะไรมากมายสักเทาไรก็พูดไปเถอะไมพนจากความเกิดความดับหรอก  ในผลที่สุดก็
ตองเกิดดับถึงแมมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันมันเกิดกับดับเทานั้นแหละ  ความเกิดเปนกิเลส
ทั้งหลายเกี่ยวของพัวพันทุกสิ่งทุกอยางทุกประการเรียกวาเกิดขึ้นทุกวิธีทางอันนี้เรียกวาเกิด  ความ
ดับคือละถอนทิ้งหมดไมมีอะไรพัวพันกิเลสติดอยูในใจ  กิเลสนอยใหญทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอยาง
เรียกวาดับ   จะไปไหนอีกมีเกิดกับดับเทานั้นแหละ 
 เหตุนั้นจงพิจารณาถึงเรื่องกาย  คือความเกิดความดับ  มันเกิดขึ้นมาแลวแตเราไมได
พิจารณาเอามาพิจารณาคราวนี้  มันระเริงประมาทมาแลว  แลวจึงคอยต้ังอยู  เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้น
มาแลวต้ังอยูเดี๋ยวนี้แหละ  มันเกิดมาจากอะไรทําไมมันจึงตองเกิด  มันเกิดเพื่อประโยชนอะไร  มัน
เกิดมาอะไรมาบริโภคอาหารมาบริโภคใชสอยสิ่งของในโลกเหลานี้เปลืองเสียเปลา  ไมได
ประโยชนอะไรเลย  คิดดูซิคนเกิดขึ้นมาแยงกันอยูกันกินสารพัดทุกสิ่งทุกอยาง  จนหมดอาหารการ
กินในโลกอันนี้  สัตวในน้ําก็หมด  สัตวในปาในรกก็หมด  แตกอนแตเกาเนื้อในปาโอยเยอะแยะ  
ปลาในน้ําโขงมากยิ่งกวามาก  เดี๋ยวนี้ไปหาทั้งวันก็ไมไดพอจะกินยาไส  นั้นแหละเกิดขึ้นมาแยงกัน
กิน  แยงกันกินก็ยุงละซิ  ยุงไปหมดทุกแงทุกแหงทุกหน  จะไปไหนละคราวนี้ไมมีที่ไป  หากมา
พิจารณาถึงความเกิด  เกิดขึ้นมาแลวพิจารณาลองดูวาตองทําดี  ตองทําความดีคือพิจารณาเกิด  มัน
เกิดขึ้นมาแลวมันแก  มนัเจ็บ  มันตายอยางนี้เราจะไปอาศัยความเกิดอยางเดียวไมได   เมื่อมัน
เกิดขึ้นมาแลวมันตองเกี่ยวของพะวักพะวน  เรื่องทั้งหลายในโลกอันนี้อยางนี้อยู 

จงพิจารณาความเกิดใหเห็นเปนของทุกข  เห็นเปนของทุกขแลวเห็นตัวเปนทุกข  แลวคน
อื่นมันก็ทุกขเหมือนกันกับเราถาเห็นตัวของเราเปนของไมเที่ยงแปรปรวนสลายดับสูญในวันหนึ่ง
ขางหนา  มันเปนของไมเที่ยง  เรารับประทานอาหารแยงกันกินเพื่ออยูเทานั้นแหละไมใชเพื่ออะไร
หรอก  กินเพื่ออยูเทานั้นครั้นถาหากกินเพื่ออยูมันก็สบายไมวุนวายเดือดรอน  ไมมกีารแยงกัน  ใคร



ก็กินเพื่ออยูเทานั้นแหละไมมีอะไรหรอก  อันนี้มันไมอยางนั้นซี  มันกินเพื่อสนุกสุขสบายใหญ  
เพื่อเติบโตเพื่ออวนเพื่อพี  เพื่อความสนุกสนาน  ไดเทาไรกไ็มพอมันก็เลยเปนเรื่องยุง  ในผลที่สดุ
ตัวของเราเกิดขึ้นมาก็ตองตาย  ไมมีตนไมมีตัวสักอยางเดียว ธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  รวมเปนกอน  
แตกสลายลงไปก็เปน  ดิน  น้ํา  ลม ไฟ  ของเกา  มันมีอะไรเหลือละคราวนี้  ทุกคนพิจารณาเห็น
ความจริงอยางนี้มันก็ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  อยูเย็นเปนสุขปราศจากอุปทวันตรายทั้งปวง
หมด  ตางก็มีความเอ็นดูเมตตาสงสารปราณีซึ่งกันและกัน  เห็นความไมเท่ียงเปนทุกข  เห็นเปน
ของอนัตตา  ทุกคนตองเปนอยูอยางนั้นทั้งหมด  ใจมันก็สงบ  พอใจคนนี้สงบแลวคนนั้นมันก็สงบ  
คนอื่นถาพิจารณาอยางเดียวใจมันก็สงบเหมือนกัน  บุคคลใดใครจะอยูค้ําฟาค้ําโลกไมมีหรอก 
บุคคลที่หมายมั่นจะอยูค้ําฟาค้ําโลกนัน่แหละจะใหญโตเติบโตขึ้นไปนั่นแหละ หวังมั่งมีรุมรวยนั่น
แหละมันจึงคอยแยงเขามาก เมื่อพิจารณาความเกิดความดับสลายเปนสุข  ไมมีเครื่องเดือดรอนซึ่ง
กันและกัน  พระพุทธเจาจึงสอนวามีทางเดียวเทานี้ที่จะระงับทุกขได   คือวามันทุกขอยูแลวนัน่  
สอนใหมันระงับทุกขคือไมใหมันเกิดทุกขนั่นแหละ  เพระเหตุวาพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  
ในตัวของเรานี้  ทกุคนพิจารณาอยางนั้นไมใชพิจารณาคนเดียว  สอนหมดทั้งโลกใหพิจารณาอยาง
นั้นใครเกิดขึ้นมาก็ตองสอนเหมือนกัน  พระองคไมไดลําเอียงพระองคไมไดรักคนนั้นชังคนนี้  
ไมไดเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้อะไรๆ ทั้งหมดสอนเปนธรรมเลย  สิ่งที่เปนธรรมนั่นแหละมันจึง
คอยเสมอภาคกัน  จึงวาความเกิดเปนธรรม  ความแกเปนธรรม  ความเจ็บเปนธรรม  ความตายเปน
ธรรม  เอาธรรมนี่มาสอน  พระพุทธเจาเอาธรรมที่เปนมาสอน  จึงวามันเปนธรรม  เกิด  แก  เจ็บ  
ตาย  ใครมีละ มีทุกคน  มันตองสอนทุกคนละซิ   ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาเทศนสรุปลงแลว
ไมมีอะไรเหลือ เห็นชัดตามเปนจริงอยางนี้แลวอยูสงบเปนสุขทุกเมื่อ ดวยประการอยางนี้แล 
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 เอา  จงทําความสงบ  ตั้งจิตกําหนดพิจารณา  ตั้งจิตกําหนดพิจารณา  ตั้งสติกําหนดพิจารณา
จิตใหแนวแนมันถึงจะสงบ  กายสงบแลวใจมันยังวุนอยู  มันคิดโนนคิดนี่สงโนนสงนี่อยูไมสงบ  
วาจาก็สงบ  แตใจยังดิ้นรนอยู  คิดสงไปมาหนาหลังไมตั้งมั่นเฉพาะ  เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดราย  เดี๋ยวคิด
รักเดี๋ยวคิดชัง  เดี๋ยวคิดโกรธโลภหลงสารพัดทุกอยางวุนหมด  มันวุนอยูคนเดียววุนอยูในหัวใจคน
เดียว  ฟุงอยูในหัวใจคนเดียวไมสงบได  เมื่อไมสงบแลวคราวนี้ไปอยูไหนมันก็ไมสงบ  จะเหาะ



เหินเดินอากาศมันก็ไมสงบ  มุดดําไปอยูใตน้ําใตดินมันก็ไมสงบ  เที่ยวไปหมดทุกแหงทุกหนมันก็
ไมสงบ  นานๆ หนกัเขามันก็โผลออกมาปรากฏ  โกรธคนนัน้โกรธคนนีฟุ้งไปหมด  ทานพูดวา
ความไมสงบเหมือนกับหมาขี้เรื้อน   วาอยางนั้นทานพูดหยาบๆ  หมาขี้เรื้อนนั่นแหละนอนไหนก็
ควักอยูนั้นแหละขลุกๆ อยูนั้นแหละ  มันไมสงบสักที  คนนี้ก็ไมสบายคนนั้นก็ไมสบายคนไหนก็
ไมสบายหาวาที่มันไมสบายอันที่จริงมันเกิดในตัวข้ีเรื้อนนั่นตางหาก  ว่ิงอยูนั่น  นั่นแหละความไม
สงบ  ถาสงบแลวอยูในบานก็สงบอยูในวัดก็สงบ  อยูในปาในรกก็สงบ  อยูในถ้ําในเหวก็สงบ  สงบ
หมดทุกแหงทุกหนเราสงบคนเดียวเทานั้นแหละ  สิ่งอื่นๆ  หมดในโลกอันนี้มันจะวุนวายสักเทาไร
มันก็ไมเอาเรื่องเอาถาน  เรื่องคนอื่นก็เปนเรื่องของคนอื่น 
 เหตุนั้น  ใหตั้งสติรักษาจิตใหมันแนวแนอยูในอารมณอันเดียว  ดวยคําบริกรรมพุทโธหรือ
อานาปานสติก็ได  ใหอยูในที่เดียว  ตามรูตามเห็นมันอยูทุกขณะ  สติตัวนี้เปนของสําคัญมากเปน
หลักฐานของการภาวนา  เปนหลักฐานของการพุทธศาสนาทั้งหมด  เปนหลักฐานของคุณงามความ
ดีทั้งนั้น  ถาเห็นสติอยูทุกเมื่อแลว  ถามีสติอยูทุกเมื่อแลวตามรักษาจิตอยูทุกเมื่อมันจะไปไหน  
กิเลสทั้งหลายละอายสติหมด  ความวุนวายเดือดรอนละอายสติ  ความโกรธก็ละอายสติ  ความโลภ
ความหลงก็ละอายสติ 
 สติคือผูรักษา  สัมปชัญญะคือปญญา  ความรูตัวเรียกวาปญญา  ผูมีสติก็ตองมีปญญา  เอา
ปญญาตรงนี้เสียกอน  อยาไปเอาปญญาสูงนักเลย  เอาปฐมเบื้องตนนี่แหละ  สติรูจิตอยูเกิดความ
รูอยูทุกขณะ  ลองดูตัวปญญานั้นมันมากสักเทาไรแลวคราวนี้  อยากไดปญญาก็เอาละซิ  เอาเก็บอัน
นั้นละซิเก็บเอาสิ่งนั้นแหละ  อันที่สติไปรู  อยางรูกิเลสของตนเรื่องโลภะ  มันอยากจะไดอะไร  
อยากไดสิ่งของมันจะเอามาทําไม  เอามาบํารุงรางกาย  บํารุงอะไรบํารุงความตาย  ตายไปแลวมันได
อะไรเลามันก็หมดเรื่อง  มันก็สติตัวนั้นตามรูตามเห็น  มันก็หมดเรื่องมันจะเอาไปทําไม  ความ
โกรธ  คราวนี้มันโกรธเขาละคราวนี้  สติไปรูความโกรธ  เขาไปรักษาความโกรธ  โกรธเขาเพื่อ
ความอะไรเพื่อความอยากไดอยากดี  เพื่อความเอาแพชนะเขาหรือ  ชนะไปทําไม  ชนะอะไรละ
คราวนี้  ความแพมันมีอยูในโลก  คราวนี้แพมันตองชนะในตัว  ชนะมันตองแพในตัว  มันตองมีแพ
มีชนะนั่นแหละ  อยางโกรธเขาตัวดําตัวแดงหนาดําหนาแดงนี่  พูดวาเขาฉอดๆๆ  จนกระทั่งเขาไม
กลาพูดกับเรา  เรียกวาเราชนะเขา  แตความโกรธของเรานั้นเราชนะไหมเลา  เราก็ไมชนะอยูดีๆ นี่
แหละชนะไดแตคําพูดแหละ  ความโกรธไมชนะเขาหรอก  มันโกรธอยูนั่นแหละ  เขาไมพูดเขาไม
โกรธก็สบาย  อยางนี้แหละปญญาเอาตามพวกนี้แหละ  ในผลที่สุดเราเหนื่อยเปลา  ตัวของเราเปน
ทุกขซ้ําอีก  ความโกรธนั่นทําใหเลือดขึ้นหนาดําหนาแดง   ระบบประสาทไมปกติ   อาหารไมคอย
ยอย   ทองเสีย  โทษของมันมีอยูอยางนี้แหละ 



 ถาหากสงบแลวคราวนี้นิ่งแนวแนเฉยอยู  ไมมีอะไรแลวคราวนี้  สบายเรา  คนอื่นก็สบาย  
ตัวเราก็สบาย  นั่นแหละความสงบ  ทําไมไดมากก็เอาเถอะ  พวกเราที่มาอยูนี่แหละในราว ๒๐ – 
๓๐ คนนี่แหละ  ไดสัก ๒ – ๓ คนใหสงบซะ  หมูเพื่อนก็พลอยเย็นไปตาม  ถาสงบสัก ๑๐ คนหมู
เพื่อนยิ่งเย็นมากยิ่งสงบมากเขาไปทุกที  อันนี้ความสงบเปนสุขอยางนี้  มีประโยชนอยางนี้เพราะ
เหตุนั้นพิจารณาใหมันเห็นประโยชนความสงบ  ใหเห็นโทษความวุนวายความเดือดรอน  ก็จะเปน
ประโยชนอันยิ่งใหญ  อธิบายเทานั้นแหละ. 

๘๒.  ตนตอของสมาธิภาวนา 

เทศน ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  

 จงตั้งใจฟงเทศนาซึ่งจะอธิบายในวันนี้   อธบิายถึงการปฏิบัติ   เพราะพวกเรามีแตพวก
ปฏิบัติดวยกันทั้งนั้น  ตางคนก็มุงมาปฏิบัติ  การปฏิบัติเรียกวาเปนหนทางแหงความสําเร็จมรรคผล
นิพพาน  การปฏิบัติจะตองตั้งตนเสียกอน  เริ่มตนที่เราจะตองปฏิบัติ  ก็ไมมีอะไรหรอกคือตัวของ
เรานี้แหละ  กายวาจาใจนี่แหละที่จะปฏิบัติ  เมื่อไดตัวตนมันแลวจะปฏิบัติอยางไร  ตองเอาใจนั่น 
แหละมาพิจารณาทั่วกาย  ใหมั่นอยูที่กายนี้  ไมใหมนัออกจากกายนี้  ทานเรียกวา  ตน 
 ตนของการปฏิบัติ  เราใชคําภาวนาเรียกวาพุทโธๆ หรืออานาปานสติก็ได  ใหใจอยูกับอัน
นั้นแหละ  อานาปานสตินั้นแหละเรียกวาลมหายใจเขาออก  ลมหายใจนี้เปนที่ตั้งของคําภาวนา  
เปนที่ตั้งของอุบายภาวนา  ถาหากมีลมหายใจอยู  จิตมันก็อยูกับอันนั้นแหละ  ถาไมมีลมหายใจมันก็
ไมมีจิต  จิตไมมีตนมีตัวอาศัยคนอื่นอยูจึงคอยปรากฏ  ถาไมมีตัวนี้เสียแลวจิตมันก็หนีไปคือตาย  
จะสับจะฟนดวยประการตางๆ  ไมรูสึกทั้งนั้นเรียกวาจิตหนีไปแลว  ในรางกายทั้งปวงหมดอาศัยลม
อยางเดียว  ถาไมมีลมแลวก็ดับสูญ  จิตก็อยูกับลมอันนั้นแหละ  จะตองใชคําบริกรรมวาอานาปาน
สติ  คือ  ลมหายใจเขาออก  นี่เปนเบื้องตนของการปฏิบัติ  จบัตรงนี้ใหไดเสียกอน  ถาจบันี่ไมถูกเรา
จะทําอยางไรก็ไมไดอยูดีนั่นแหละ  เราทําอะไรตองจับใหมันถูกเสียกอน  อยางจะทําไร  นา  สาโท  
อะไรตางๆ  ทุกอยาง  ตองจับใหมันถูก  คือจับขี้ดิน  ตั้งตนวาจะทําตรงนี้แหละ  อันนั้นเรียกวาจับขี้
ดินจะปลูกฝงในที่นี้แหละ  จะตองขุดตองคนในที่นี้แหละ  แลวตองหาพืชผลมาลงในที่นั้น  ตองจับ



ตนใหไดเสียกอน  เขาจะทํากสิกรรม  เรือก  สวน  ไร  นา  อะไรก็ตามเถอะ  แตไมรูจักวาจะไปทําที่
ไหนก็ไมทราบ  ทําอยางไรก็ไมรูเรื่อง  ฉันใดเราหัดสมาธิภาวนา  ตองจับตนนี้ใหไดเสียกอน  คือ
จับที่กายนี่แหละ  ไมไดไปจับอื่นไกลอะไรหรอก  งายนิดเดียว  มันอยูทีต่ัวเรา  ไมไดไปหาจางหา
วานใครมาชวยทํา  ทําตัวของเรานี่แหละ  ตัวของเราก็มีอยูแลว 
 ขอใหเอาคําภาวนามาใสเถอะ  เอาอานาปานสติมาใสเทานั้น  ลมหายใจเขาออก  หายใจเขา 
“พุท”  หายใจออก “โธ”  เทานั้นแหละเอาใจมาไวตรงนั้นแหละ  ใจเปนของไมมีตนมีตัว  ถาหากไม
มีเครื่องยึดมันก็ไมอยู  เอาอานาปานสติมายึดไวตรงนั้นแหละ  ใหอยูตรงนั้น  พุท  หายใจเขา  โธ  
หายใจออก  “พุทโธๆ”  อยูนั่นแหละ  ถามันหนีจากนั่นเราก็รู  ถามันอยูตรงนั้นเราก็รูวามันอยูตรง
นั้น  ไมมีตนมีตัวหรอก  ความรูสกึอันนั้นแหละเปนตัวใจ  เอาไปไวที่ไหนก็ได  เอาไวปลายจมูกก็
ได  เอาไวที่สะดือก็ได  เอาไวที่ปลายเทาก็ได  ที่ปลายผมก็ได  แมแตไวตนไมที่โนนก็ไดเหมือนกัน  
มันอยูตนไมมันก็อยูเหมือนกัน 
 ความรูสึกในที่ใดนั่นแหละคือตัวใจ  ตองจับตัวนี้ใหมั่นคง  แลวจึงจะทําสมาธิภาวนาได  จึง
จะทําสมาธิภาวนาลง  อนันี้เรียกวาตนตอของภาวนา  เราจะทําอะไรก็ตามเถอะ  เราจะเรียนหนังสือ
ก็เอา  ตองเรียนตัวมันเสียกอน  จึงคอยเรียนพยัญชนะ  พยัญชนะ ๔๔ ตัว  มตีัว ก ข ค เปนตน  สระ
มี ๘ ตัว ม ีอะอา อิอี อุอู เอโอ เปนตน  คราวนี้สระกับพยัญชนะเขากันนะคราวนี้ประสมกันจึงคอย
อานออก  จะอานเทาไรอานไปเถอะ  สระพยัญชนะสองอันเทานั้นเขาผสมกันแลว  อานไดหมดทุก
สิ่งทุกอยาง  ตัว ก  เปนของสําคัญมาก  ไกก็ใช ก  กินก็ใช ก  กรรมกใ็ช ก  ไกล ใกลอะไรก็ใช ก  
ทั้งนั้น  สระมันผสมกันแลวใชไดหมด  จิตของเราก็เหมือนกัน  ถาเราใชกายกับใจผสมกันแลว  ได
รอยแปดพันประการ  ใจตัวนี้เขาผสมกาย  จะเห็นกายอันนี้เปนของแปลกตาหลายอยางหลายเรื่อง  
กายนี้ผสมกันแลวจะเปนเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ  จะเปนสัญญาความจดจําก็เกิดที่ใจ  คือตาเห็นแลวมัน
จํารูปๆ อันนั้นมันแปรสภาพไป  ตาเห็นเสียกอนแลวจึงคอยจําครั้นถาไมเห็นมันก็ไมจํา  หูไดยิน
เสียง  จมูกถกูกลิ่น  ลิ้นถกูรสอะไรตางๆ  มันจําเรียกวาสัญญา   สิ่งที่พอใจไมพอใจเรื่องที่จําอันนั้น  
มันเปนโทมนัส  เรียกวาไมพอใจ  เรียกวา  ทุกขเวทนา  ความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเรียกวา สุขเวทนา  
เหมือนกันกับตัวหนังสือนั่นแหละ  ผสมกันเขาแลวก็ไปไดรอยแปดพันประการ  นี่จึงวาหนังสือตัว
ใหญ  ตัวหนังสือใหญทีเดียว  ตัวของเรานี้หนังสือใหญทีเดียว  เรียนไปเถอะเทาไรก็ไมจบ  แตเรา
เรียนทุกวันนี้ยังไมไดซ้ําอีก  แตเบื้องตนก็ยังเรียนไมได  พิจารณากายใหเปนอสุภะปฏิกูลก็ยังไมได  
พิจารณากายใหเห็นทุกขมันก็ไมเห็น  มันเพลินมันสนุกอยูทีไ่หนก็ไมทราบ  พิจารณากายใหเห็น
เปนของแตกของตายมันก็ไมเห็น  นัน่แหละ  เรียกวาเรียนไมถึงเรียนไมจบ  เรียนกายนี้เปนของไม
เท่ียง  ไมใชตัวใชตนมันก็ไมถึงสักที  เรียกวาประสมมันไมถูกตัว  อยางเขาวาเหวี่ยงมะมวงไกลตน  



มะมวงเปนพุมเปนตนอยูนั่น  ลูกดกๆ แตก็เหว่ียงคอนใสมันไมถูก  มันเลยตนไปเสียมันเลยไมได
กิน  อันนี้กฉ็ันใดตั้งแตเราเกิดขึ้นมาก็ถือตนอยูร่ําไป  วาตัวของเราตัวตนของเราทั้งนั้น  แทที่จริง
นั่นตัวเราแทที่ตรงไหน  อะไรเปนตัวเราลองไลดูซี  ก็อยางเราสวดอยูทุกวันนี้  เกสา  โลมา  นขา  
ทันตา  ตโจ  อะไรตางๆ  ไลไปหมดอาการ ๓๒  เกสา  ผม  ใชหรือตัวของเรานั่นหรือตัวของเรา  
โลมา  ขน  นขา   เล็บ  ทันตา  ฟน  ตโจ  หนัง  มังสัง  เนื้อ  อะไรตางๆ หมด  ไมใชตัวของเรา  มัน
เลยเปนผม  เปนขน   เปนเล็บไปเสีย   อันตัวของเราแทไปอยูไหนไมทราบ 
 เรียนอยางนี้  เรียนจําแนกแจกตัวหนังสือใหญตัวนี้เรียนไมจบไมสิ้นสักที  ตายแลวก็ยังไม
จบยังมาเกิดใหมอีก   ครั้นเรียนจบแลวไมมาเกิดหรอก   มันยังมาเกิดใหมอีกเรียกวายังเรียนไมจบ   
ผูที่ทานเรียนจบแลวนั้น  ทานเห็นชัดเห็นจริงไมมีสิ่งสงสัยในเรื่องเหลานี้  ทานปลอยวางลงไปได  
ถาหากปลอยวางไมไดตราบใดยังไมจบตราบนั้น  นั่นแหละเปนบอเกิด  เปนเหตุใหเกิดภพเกิดชาติ  
คือเรียนไมจบนั่นเอง  ตัวของเราที่เรียกวาเราเลี้ยงทุกวันกลัวมันจะหิวจะโหย  กลวัมันจะลําบาก
ตรากตรํากลัวมันจะทนทุกขทรมาน  บํารุงบําเรอสารพัดทุกอยาง  และในผลที่สุดไมใชของเรา  เรา
เลี้ยงความตาย  เลี้ยงความตายเฉยๆ นี่แหละ  ตัวตายตัวนี้ผลที่สุดก็จะถึงวันที่สุด  วันที่สุดคือหมด
ลมหายใจเขาออก  นอนทิ้งรางอยูกับดิน   นิรตถํว  กลิงครํ  อวิ  เหมือนกบัทอนไมทอนฟนนอนอยู
กับดินนั่นแหละ 
 สิ่งทั้งปวงหมดที่เราหามาทุกสิ่งทุกอยาง  ตั้งหนาหามาบํารุงบําเรอตัวนี้แหละ  โดยเฉพาะก็
คืออาหารการกินทุกวี่ทุกวัน  ผาผอนเครื่องนุงหม  เสนาสนะที่นั่งที่นอน  เภสัชคือยาแกโรคแกภัย  
ทั้งสี่อยางนี้เวนไมไดสักคนเดียว  แตวาอาหารไมใชเพียงแตใสปากใสทองเทานั้น  นอกนั้น
เหลือแหลเอาไวในบานในเรือนจนไมมีที่เก็บ  เอามาสะสมไว  ถึงมีเงินมีทองเทาไรก็ตามตั้งหมื่นตั้ง
ลาน  ตั้งโกฎิก็เอาเถอะ  ก็บํารุงอาหารนั้นแหละ  กับปจจัยชาติทั้งสี่  แตอันนั้นมันรักษางายหนอย
เอาฝากธนาคารก็หมดเรื่อง  สมุดสักเลมหนึ่ง  เอาไวในกระเปาก็หมดเรื่อง  มันงายหนอย  ในผล
ที่สุดก็อันเดียวกันนั่นแหละ  ปจจัยทั้งสี่นั่นแหละ  ผาผอนเครื่องนุงหมสารพัดทุกอยางไมทราบวากี่
ชุดๆ ละ  ใสสักสองหนสามหนแลวก็ทิ้งเอาอันใหมชุดใหม  บานเรือนที่อยูอาศัยก็ใหญโตมโหฬาร  
แตที่อยูแทๆ นั้นอยูนิดเดียว  พอนอนหมดหัวหมดตีนเทานั้นแหละทําไวมากมาย  หยูกยาอะไร
ตางๆ หามาเปนตูๆ ไว  แตในผลทีสุ่ดก็ฉันเฉพาะวันหนึ่งๆ ที่มีการเจ็บปวยแลวจึงคอยฉัน  ของ
สะสมกองพะเนินเถิงเถิดอยูนั้นเปนของใครละคราวนี้เราเขาใจวาเปนของเรา ในผลที่สุดเราดับสูญ
แลวของเหลานั้นหายหมด  ไมทราบวาเปนของใครก็ไมทราบ  ถึงเปนของคนอื่นตอไปก็เหมือนกัน
กับเรานั่นแหละ  คนนั้นตายแลวก็หายหมดเหมือนกัน  เปนแตเพียงอาศัยเฉยๆ หรอก  ไมใชของ
จริงของจังอะไร  จึงเรียกวาปจจัยเปนเครื่องอาศัย  อยาไปถือเอาเปนจริงเปนจังเลย  ถาถือเปนจริง



เปนจังแลวก็เขาใจวาตนจริงๆ  แลวกต็ิดแหงแตเพียงแคนั้นทําอะไรไมได  จะทําการทํางานอะไรก็
ติดแหงแตเพียงแคนั้น จะทําสมาธิภาวนาก็ติดแตเพียงแคนั้นแหละ  ไมลลุวงไปได  ถาหากเราเขาใจ
เห็นจริงอยางนี้แลว เรารูเรื่องวาออมันไมใชของเราหรอก  รางกายก็ไมใชของเราหรอก  ของ
ภายนอกที่วานั้นก็ไมใชของเรา  เปนแตเพียงเครื่องอาศัยเฉยๆ มันก็หมดกังวล  ไมมกีังวลเกี่ยวของ 
 พระพุทธเจาทานอาศัยเหมือนกัน  สาวกทั้งหลายก็อาศัยเหมือนกัน  อนาถปณฑิกสมัยกอน
ก็มีเงินทองมากมาย  นางวิสาขาก็มีมากมาย  ก็อาศัยเหมือนกัน  แตทําไมทานจึงสละปลอยวางได  ก็
เพราะเห็นอันนั้นแหละ  เห็นตามเปนจริงอยางนี้แหละ   เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมใชของเรา
ทั้งหมด  นี่แหละเรียนกัมมัฏฐาน   หดักัมมัฏฐานหัดเบื้องตนอยางนี้แหละ   คือหัดกายของเรา   เอา
กายนี้เปนที่ตั้ง  ใจเปนผูตั้ง  ตั้งที่ลมหายใจเขาออก  ถาไมมีกายก็ไมมีลมหายใจ  มีกายก็มีลมหายใจ
เขาออก  ใหเห็นใจของเรา  ใจคือผูตั้งอยูนั่นแหละ  ใจตั้งอยูในกายอันนี้แหละ  นั่นเรียกวาใจ  ใจคือ
ตัวกลาง  ตัวของกลางที่มันไมดีไมชั่วไมมีหยาบมีละเอียด  ตัวกลางๆ ตัวนัน้แหละ  จิตคือผูคิดผูนึก
ผูสงสายสัญญาอารมณที่เราวิ่งวอนอยูเดี๋ยวนี้ก็เพราะจิตนั่นแหละ  สงสายก็เพราะจิตนั่นแหละ  สุข 
ทุกข  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จิตทั้งนั้น เปนคนไปอยูในอาการขันธหานั่น  ถาหากวาใจ
แทแลวเฉยเลย  ไมมีคิดมีนึกมีสงมีสาย  จับตัวใจนั่นใหได  จับตัวใจไดก็สบาย  ลองคิดดูมันจะ
สบายไหม  ที่มันวิ่งวอนคิดนึกสงสายโทมนัส  คับแคนนอยอกนอยใจคือมันคิดนั่นแหละ  ที่มันสง
สายไปยึดไปปรุงไปแตงนั่นแหละ  คราวนี้เขามาหาใจคราวนี้วางกลางเฉย  มันก็ไมมีปรุงแตง  มัน
จะสุขไหมละ  ก็ลองทําดูมั่งซิ่บอกวาแตทุกขๆๆ  อยากจะสุขแตไมทําสุขสักที  ทําใหมันสุขขึ้นมาซิ่  
จึงไดชื่อวาเรารักตน  เราไมรักตนก็เอาไปไวในทุกขกันหมด  โทมนัสนอยใจอะไรตางๆ  เขาใจวา
เปนสุข  เขาใจวาเปนของดี  เลยไปอยูโนนแหละ  อันความเฉยไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตงความวาง
กลางไมมีอดีตอนาคตเลยไมเอาอันนั้น  ถาหากรูตัวนั่นเปนตัวใจแลว  วางเฉยแลวมันสบาย  นี่
แหละอธิบายถึงเรื่องตนตอสมาธิภาวนาตองเอาตรงนี้  หัดตรงนี้ใหได  จําตรงนี้ใหถูก  อธิบายพระ
ธรรมเทศนามาดวยประการ  ฉะนี้ 
  

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 ฟงเทศนแลวนั่งภาวนา  อันนั้นเรียกวาฟงธรรม  คือ  ทําใหถกูตองตามที่ไดเทศนใหฟง  ที่
เรียกวาธรรมก็คือ  ทําตามนั่นเองจะทําไดมากไดนอยเทาใดก็ทํา  พระพุทธเจาทานสอนใหทํา  ทาน



ไมสอนใหฟงเฉยๆ หรอก  ไดอะไรนิดๆ หนอยๆ ก็ตามเถอะ  ขอใหทําจริงๆ จังๆ เปนอันวาถูกตอง
ตามคําสอนของพระพุทธเจา  ฟงแลวไมทําทอดทิ้งเสีย  หรือนานๆ แลวคอยทํา  ก็จะลืมเสีย  การฟง
เทศนแลวหัดทําสมาธิภาวนาตาม  มันจึงไมลืมไมหลงเอาปจจุบันนั่นแหละ  เอารอนๆ นั่นแหละ   
มันไมหลงไมลืมด ี
 ใหตั้งสติกําหนดจิต  เอาพุทโธเปนอารมณ  เอาอานาปานสติเปนอารมณ  หายใจเขา  พุท 
หายใจออก  โธ   ดังอธิบายใหฟงมาแลว  อันนี้เรียกวา  ทําตาม  ทําตามคําสอนที่อธิบายใหฟงจึง
เรียกวา  ฟงธรรม  จนกระทั่งจิตแนวแนลงเปนอันหนึ่งอันเดียวเรียกวา  สมาธิ 
 สมาธินี้นั้นใชกันมาก  ของภายนอกก็ใชสมาธิ  ถาใชสมาธิแลวไดประโยชนมาก  อยางการ
ทํางานตางๆ  จิตแนวแนอยูในอารมณเดียว  ทําสิ่งเดียวไมไดวอกแวกไปที่ไหน  ยอมสําเร็จในงาน
อันนั้น  ถาหากไมแนวแนในอันเดียวสงโนนสงนี่จับจดอะไรตางๆ  ไดผลนอยหรืออาจจะพลาด
พลั้งไมไดซ้ําเสียอีกหัดสมาธินี้หัดใหจิตแนวแนในอารมณเดียว  จะเอาอะไรก็เอา  อยางวาเอาอานา
ปานสติก็เอาอันเดียวเทานั้นแหละ  ไมเอาอื่นอีก  ใครวาอะไรดีแสนดีก็ไมเอา  เมื่อจิตแนวแนอยูใน
อารมณอันเดียวแลวใหวางเสีย  ถึงไมวางมันก็วางเองหรอก  ถาจิตรวมแลวจิตเปนของอันเดียว  ถา
พิจารณาลมหายใจเขา ออก  มันก็อยูแตลมหายใจอันนั้นแหละ  อันที่มันวอกแวกๆ นั่นมันอาการ
ของจิตออกไปเฉยๆ มันไมใชหลายอนั  จิตไมใชหลายตัว  ตวัเดียวเทานั้นแหละ  แตมันวอบแวบๆ 
ออกไปนั้นมันอยากจะออก  มันจะออกไปเที่ยว 
 เราคุมใหอยูในพุทโธ  หรือ  อานาปานสตินั้น  มันไมอยากอยู คือ มันเคยชินเสียแลว  แต
ไหนแตไรมาแลวไมเคยฝกหัด  ตั้งแตหนุมจนแกจนเฒาไมเคยฝกหัด  มีแตสงสายไปตามอาการสิ่ง
ทั้งปวงหมดโลก  เขาใจวาตนมีปญญากวางขวาง  เขาใจวาตนฉลาดเฉียบแหลม  แทที่จริงแลวมันก็
ไมใชปญญา  มันฟุงซาน  อันความที่จิตอยูแนวแนนี่ซิ  ความเห็นจิตแนวแนตั้งมั่นอยูนี่ซิ  ปญญา
แลว  มันเริม่แรกมันละเอียดแลวปญญานั้น  ใครจะทําไดอยางนั้น  ตั้งรอยต้ังพันคนจะไดสักกี่คน
อันนั้นซิปญญาละเอียดลึกซึ้ง 
 ใหเขาถึงอารมณอันเดียวแลวมันปลอยวางคําบริกรรมนั้นเสีย  ใหจับเอาที่ผูรูนั่น  ผูรูอันหนึ่ง  
ผูที่คิดนึกสงสายอะไรตางๆ นั่นอีกผูหนึ่ง  แตมนัก็พรอมกันนั่นแหละคิดนึกแลวมันสงสายออกไป
ภายนอก  อันที่รูจักวา  ผูคิดผูนึกนั่นแหละ  ใหจับเอาผูนั้น  ถาหากจับผูนั้นถูก  ความคิดนั้นมันก็
หายหมดมันก็ยังเหลือแตผูรู  นั่นแหละเรียกวาเปนสมาธิแลว  เราจะไมเกิดปญญา  วิชาอะไร
กวางขวางก็ตามเถอะ  ขอใหรูจักจิตผูคิดนึกก็แลวกัน  ใหรูจักผูสงสายดวยประการตางๆ  ก็แลวกัน 
โลภโม  โทสัน  กิเลสทัง้หลายทั้งปวงหมดใหรูวากิเลส  ใหรูตัวกิเลสแลวกจั็บเอาตัวผูรูนั้น  เรียกวา
หัดสมาธิภาวนาเปนแลว  เทานี้แหละ ตั้งใจสมาธิภาวนา 



๘๓. เทศนธรรมของเกา 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  

 เอาละ  พากนัฟงเทศนตอไป  อาตมาจะอธิบายธรรมใหฟงที่ตั้งใจพากันมาศึกษาธรรมอันนี้
ไดชื่อวามาอบรมธรรม  การมาเที่ยวเรียกวาไมไรประโยชน  ในการที่ไดมาฟงเทศนฟงธรรมอบรม
ธรรม  ดกีวาที่เขาพากันเที่ยวเฮฮาไมมีการฟงเทศนฟงธรรมนั่นเสียอีก  อาตมาเทศนกไ็มมีอะไร
หรอกที่จะเทศนใหญาติโยมฟง  ขอใหตั้งใจใหเขาใจวาการเทศนคือของเกา  เทศนเรื่องเกา  แตไหน
แตไรมาพระพุทธเจาทานก็เทศนแลว ๒๐๐๐ กวาปที่ทานเทศนไว  ครบูาอาจารยนักธรรมกถึก
ทั้งหลายก็เทศนของเกานั่นแหละ เรื่องเกานั่นแหละไมเอาเรื่องใหมมาเทศนหรอก ถึงญาติโยมผูฟง
ก็คนเกาฟงของเกาอยูร่ําไป   ใหคิดดวูาเริ่มธรรมเทศนานโมก็ตั้ง ๓ จบอารัมภบทขึ้นแลวก็บรรยาย
ไป การบรรยายไปนั้นก็บรรยายถึงเรือ่งศีลสมาธิปญญา ใครอธิบายที่ไหนๆ ก็ลงศีลสมาธิปญญานั่น
แหละรวมลงนั้น  สําหรับโยมที่มาฟงธรรมก็คนเกานั่นแหละมาฟง  กายวาจาใจก็ของเกานั้นเอามา
ฟงเทศน อาตมาจึงวาเทศนของเกาเรื่องของเกาผูฟงก็คนเกาไมใชคนใหม  แลวจะใหเทศนอะไรอีก 
ไมมีเรื่องเทศนนอกจากของเกา  เทศนของเกาไมรูแลวรูรอดไปสักที  ทําไมจึงเทศนอยางนั้นเลา 
เพราะเหตุที่ไมเขาใจธรรมะคําสั่งสอนที่พระพุทธองคเทศนนั้นไมเขาใจ  ฟงทีหนึ่งเปนอยางหนึ่ง  
ฟงอีกทีหนึ่งเปนอีกตัวอยางหนึ่ง  ก็เพราะเหตุที่เราไมจดจํานั่นเอง  ถาเราจดจําแลวไมผิดไปจากของ
เกาไปไหน  กายวาจาใจของเกา  ศีลสมาธิปญญาของเกา  คนผูเทศนก็คนเกาผูมาฟงเทศนก็ผูเกา
ตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนวันตาย  ไปฟงที่ไหนก็เอาของเกานี่แหละไปฟง   พระพุทธเจาทาน
เทศนาถึงเรื่อง ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย ก็ของเกา แตทําไมเราจึงไมพิจารณาตามคําสอนของ
พระพุทธเจา   ถาเราพิจารณาลงตรงนี้แลวจะเห็นวาพระองคไมเทศนนอกจากนี้หรอก  คือธาตุ ๔ 
ไดแก  ดิน น้าํ  ไฟ  ลม  ตายแลวก็เปนดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เกิดมาเอาดิน น้ํา ไฟ ลม  มาเกิดของเกาอัน
นี้เรียกวาธาตุ ๔  ขันธหาก็เทศนของเกา รูป  เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ  ก็อยูในตัวเรานี่แหละ
ไมใชอ่ืนไกล  อายตนะ ๖ ภายนอก ๖ ภายใน ๖  คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนอายตนะภายใน  
ภายนอกก็  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ นั่นแหละเปนอายตนะภายนอก ก็ตัวของเรา
นี่เองไมใชอ่ืนไกลอะไร  รูปนาม  ถามีรูปกับนามตัวนี้แลวสําเร็จประโยชนทุกสิ่งทุกประการทํา



อะไรทุกสิ่งสําเร็จหมด ธาตุ ๔ ขันธ ๕ รวมลงเรียกวารูปนาม  รูปคือสิ่งที่ปรากฏคือตัวของเรานี่
แหละเรียกวารูป  นามนั้นคือสิ่งที่ไมปรากฏไดแกเวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ไมปรากฏแก
สายตาของคนเรียกวานาม  ถาหากไดรูปกับนามแลวคนจะทําบาปคราวนี้  ก็ไมใชอ่ืนไกลเอารูป
นามนี้แหละไปทําฆาสัตว  จิตคือนามคิดจะฆา  ก็เอากายไดแกรูปไปฆาสัตว  จิตคิดจะลัก  ก็จิตอัน
นี้แหละ  เอากายไปลักของเขามานั่นก็เรียกวารูปคิดประพฤติผิดมิจฉาจาร  คิดจะโกหกคิดจะพูดเท็จ
ก็เอาจิตนี้แหละคิดแลวก็พูดออกมาดวยวาจา  คือเอากายนี่พูด  ดื่มสุราเมรัยเครื่องมึนเมาตางๆ ก็มีจิต
คิดจะดื่ม แลวจึงคอยเอากายนี่ดื่ม  กไ็มหนีจากกายกับใจ  กายกับใจอันนี้ทําไดทุกอยาง  ทําบาป
นอกเหนือจากศีลหายังหลายอยางหลายเรื่อง  ซึ่งจะทําใหเกิดบาปขึ้นมา  บุญกุศลก็เกดิจากอันนี้คิด
จะทําบุญ  อยางคิดจะมาในที่นี้แหละคิดแตเบื้องตน  ถาคิดเฉยๆ ไมมามันก็ไมเปนบุญ  อันนี้เอากาย
นี่แหละคือเอารูป    อันนี้แหละ มาจึงคอยมาถึงในที่นี้  มาถึงแลวก็ไดฟงธรรม  ฟงธรรมคือเอาหู
ของเรานั่นฟงแลวก็ซาบซึ้งเขาไปในใจ  ใจนั้นก็เกิดปติปลื้มปติอ่ิมอกอิ่มใจก็ใจนั่นแหละ  หูคือรูป
ฟงเทศนแลวก็ซึมซาบเขาไปถึงใจ  คือรูปกับนามนั่นแหละ จึงเปนบุญเปนกุศล คราวนี้คิดจะทําบุญ
สิ่งอื่น  อยางบุญเราบวชนาคก็ดีหรือกองกฐินอัฎฐบริขารอะไรตางๆ เราคิดจะทํา  ก็ใจตรงนั้นแหละ  
แลวก็ไปแสวงหามาใหไดครบครันบริบูรณ อันนัน้ก็ตัวกายเรียกวารูปกับนามเหมือนกัน ถามีแตรปู
อยางเดียวไมมีนามเขาเรียกคนตาย ถามีแตนามอันเดียวไมมีรูปก็ไมสําเร็จ ทําบาปทําบุญไมสําเร็จ
อะไรเลยนี่ของเกาจึงเรียกของเกา  ใชไปเถิดใชไปเทาไรก็ใชไปเถิดไมหมดไมสิ้นสักทีถาหากมันไม
ตายเมื่อไร เหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนอักขระพยัญชนะใหไดเสียกอน  พยัญชนะ ๔๔ ตัวต้ังแต 
ก ข เปนตนไป สระมี ๘ ตัวต้ังแต อะอา อิอี เปนตน อันนั้นเรียกวาสระ  ถาไมมีสระมีแตพยัญชนะก็
ไมออก  เหมือนกับมีแตกายไมมีใจคือคนตาย  ถามีแตสระคือมีแต อะอา อิอี อุอู เอโอ เทานั้นแหละ
พูดอะไรไมไดเลย  มีแตเสียงตัว อ ตวัเดียว ก็คือมีแตจิต  ไมสามารถที่จะทําอะไรใหเปนประโยชน
ได  เมื่อมีสระพยัญชนะผสมกันเขาแลวคราวนี้ไดหมดทุกสิ่งทุกอยาง  จะพูดอะไรจะทําอะไรๆ ได
หมด  จะเขียนอะไรก็ได   อันนี้เรียนตนเรียนเบื้องตนคือเรียนอักขระพยัญชนะ 
 เรียนธรรมะก็คือเรียนตนเสียกอน เรียนกายกับใจเสียกอน ถาไมเห็นกายไมเห็นนามกไ็ม
ทราบจะไปปฏิบัติตรงไหน  ถาไมเห็นกายไมเห็นใจ ถึงเห็นแตมันไมรู เห็นกับรูตางกัน เห็นนั้นคือ
เห็นดวยตา รูนั้นคือรูดวยใจ ตองเห็นแลวตองรู ใจเปนของไมมีตัวตองรู เห็นนั้นคือเห็นดวยตา รูป
อันนี้เปนของมีเห็น ดวยตา สวนใจตองเห็นดวยความรู ตองเห็นของเหลานี้เสียกอน จึงจะปฏิบัติถูก 
เดี๋ยวนี้เราเห็นแตรูป ตาเห็นรูปทุกคนแหละอยูเดี๋ยวนี้แหละเห็นแตรูปไมทราบวาจะปฏิบัติตรงไหม  
ศาสนานี้ตองสอนรูปกับนามจึงจะสอนถูก ถามีรปูกับนามแลวก็สอนศาสนาถูกปฏิบัตถิูก  ถาไม
เห็นรูปเห็นนามมันก็สอนไมถูกปฏิบตัิก็ไมถูก  ใหเขาใจอยางนี้ศาสนาใหเขาใจอยางนี้  ฟงเทศน



ไมไดความฟงเทศนไมรูเรื่องจับถอยคําไมได   ที่อธิบายไปยืดยาวจับหลักไมไดฟงไปเทาไรก็ฟงไป
เถิดจับหลักไมไดก็ปฏิบัติไมถูกอยูนั่นแหละ ถาปฏิบัติถูกอยางอธิบายมาเบื้องตนที่เรียกวาของเกา 
จับเอาของเกานี่แหละมาปฏิบัติที่ตัวของเรา คือ เอาจิตไปตั้งอยูที่กายนั่นแหละไมตองออกนอกจาก
กายเอาจิตนั่นแหละไปตั้งไวที่ลมหายใจเขาออก ลมหายใจเขาออกก็คือที่ปลายจมูกนั่นแหละ อยา
ใหหนีจากนั้นเลย จิตเราตั้งมั่นอยูตรงนั้นใหรูสึกวาลมหายใจเขาหายใจออก กําหนดรูอยูเทานั้น
แหละ  ความรูอันที่วาลมมีอยูที่ปลายจมูกนั่นแหละ   ใหจิตแนวแนอยูที่นั่น  กายก็ตั้งมั่น  ใจก็แนว
แน  มันก็ถูกสมาธิภาวนาเทานั้นเอง 
 พระพุทธเจาทานสอนถึงเรื่องกัมมฏัฐาน  ไมไดสอนถึงเรื่องอื่นอยางอธิบายมานี่แหละ   
พระพุทธเจาทานเทศนานั้นเทศนากายกับใจ  ทานสอนเรื่องกัมมัฐฐานไมไดสอนอื่นไกลสอนเทาไร
ก็เอาเถอะสอนไปตองรวมเขามาในนี้  เมื่อรวมถกูกายกับใจ  เมื่อสอนเขามากายกับใจแลวเรียกวา 
สอนกัมมัฏฐาน  คนเขาใจแตวาพระกัมมัฏฐาน  ไมใช  อันนั้นทานเที่ยววิเวกตางหากทานแสวงหา
ความวิเวกสงบเพื่ออบรมจิตใจของเกานั่นแหละ  อบรมจิตใจของเกาอันนั้นใหแนวแน  เราอยูบาน
อยูชองหรือฆราวาสเราไมไดเที่ยวปาเที่ยวรุกขมูล  เราก็ทํากัมมัฏฐานไดอยางเดียวกัน  ปฏิบัติ
ศาสนานี้เรียกวาปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งนั้น   เราไมมีกลดเราไมมีบาตรเราเปนฆราวาสอยูก็ปฏิบัติตาม
นี้แหละ  กายกับใจนี่แหละ  อยางเบื้องตนผูจะบวชเปนภิกษุสามเณรทานสอนกัมมัฏฐาน ๕ เรียกวา  
ปญจกะกัมมัฏฐาน  สอน  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ เอาแค ๕ เทานั้นแหละ  ไมตองเอามาก
เพราะเวลาบวชมีเวลานอย  แทที่จริงก็อาการ ๓๒  ที่ไลไปทั้งหมดนั่นแหละ  เปนกัมมัฏฐาน
ทั้งหมด  แตทานสอนในเวลาบวชนั่นมันเวลานอย  จึงสอนปญจะกัมมัฏฐาน ๕ เกสาก็คือผมของเรา  
โลมาก็คือขนของเรา  นขาก็เล็บของเรา  ทันตากฟ็นของเรานี่แหละ  ตโจก็คือหนังของเรานี่แหละ
หุมหอตัวของเราอยูนี่ สอนนี่แหละกัมมัฏฐาน  แลวใครไมมีกัมมัฏฐาน  ฆราวาสมีไหมละ  มีพระ
เณรมีไหม มี  มีเหมือนกนัหมดทุกคน  ของ ๕ อยางนี้มีหมดเหตุนั้นจึงวาพระองคสอนกัมมัฏฐาน
แทๆ ทีเดียว  ไมตองสอนที่อ่ืนหรอก  ใหเขาใจอยางนี้  อยาไปเขาใจวากัมมัฏฐานอยูที่อ่ืน 
 แทที่จริงตัวของเรามีกัมมัฏฐานอยูแลว  แตเราไมไดปฏิบัติ  นั่นแหละซจึิงไมถูก  จึงไมถูก
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  เรามีแลวเราปฏิบัติเขาไปมันก็ถูกเทานั้นซี่  เราก็เปนกัมมัฏฐานใน
ตัว  จึงแสดงวาธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาแสดงนั้นรวมหมดอยูที่ตัวเราทั้งนั้น  ตัวของเราไมได
ปฏิบัติเทานั้นอาตมาเทศนก็ไมไดเทศกอ่ืนไกล  พวกญาติโยมทั้งหลายมาก็ไมไดเอาอันอื่นไกลเอา
ตัวเกานั่นแหละมาฟงเทศน  อาตมาก็เทศนของเกานั่นแหละ  รวมความแลวมีแลวทุกคนไมตอง
แสวงหาที่อ่ืนไกลนี่เรียกวาเทศนาธรรมของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ   เอาละอธิบายเทานี้แหละ 
  



นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

 เทศนอยางนี้แหละ  เทศนแลวทําตาม  นั่นเรียกวาเทศนคือสอนบอกเรียกวาเทศน  ธรรมนั้น  
เรียกวาทําตาม  ไมตองพูดถึงเรื่องตัวหนังสือหรอก  คําพูดนั่นแหละอันที่หมายความถึงธรรมนัน่
แหละ  เรียกวากระทําตามที่ทานเทศน  ก็เทศนแลวก็ทําเลย  ทําสมาธิภาวนาเลย  เทศนถึงเรื่อง
ภาวนาสมาธิเวลาเทศนแลวก็ทําเลยเรียกวาธรรม   เรียกวาไมใชเทศนเฉยๆ  อันนี้เรียกวาธรรม 
 การทําสมาธิภาวนาเปนสิ่งที่ดีมาก  คือรวมจิตรวมใจใหเขาอยูในอารมณอันเดียว  อยาใหมัน  
ฟุงซาน  มันเที่ยวไปมากมายหลายปมาแลวหลายสิบปมาแลว  มันไมรวมเขามาอยูในตัวของเราสัก
ที  มันไมรวมมาอยูอันหนึ่งอันเดียวสักที  ไมเปนสมาธิภาวนา  คราวนี้แหละเราจะเอาใหเปนสมาธิ
ภาวนา  ตั้งจิตใหแนวแนลงอันเดียว  พิจารณาลมหายใจเขาออก  ลมหายใจเขาพุท  โธออกหรือพุทอ
อก  โธเขาก็ตามใจเถอะ  สองอันนั้นใหนิ่งแนวอยูกับอันนั้นทีเดียว  สติกําหนดใหอยูในที่นั้นอยาให
ไปในที่อ่ืน  สติเปนเครื่องควบคุมจิต  เมื่อเราควบคุมอยูแลวมันจะนิ่งแนวเปนอารมณอันเดียว  จิตที่
คิดวาพุทเขาโธออกก็ดีที่พิจารณาอยูนั้น  เมื่อจิตรวมเขาไปแลวอยูอันเดียวแลวมันจะหายไป  อันนั้น
มันจะไมปรากฏเลยคําบริกรรมอันนัน้  จะปรากฏแตความสวางโลงอยูคนเดียว  นั่นแหละเห็นจติ
ของเราแลวคราวนี้ 
 จิตมันไมอยูมันสงสาย  สติตามไมทันก็เลยไมรูเรือ่งของจิตวาไปถึงไหนตอไหน  คราวนี้ถา
สติตามทันอยางนี้  จิตมนัรวมมันเปนหนึ่งแลวมนัปลอยวางหมด  มันโลงหมดจะเหน็จิตของตนอัน
นั้นอันโลงๆ อันนั้น จะเห็นจิตของตน  คราวนี้มันรวมจิตแลวคราวนี้รวมจิตกับใจเขาอีกเปนสอง
อยางอีกเหมือนกัน  ใหเขาใจวาใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่ง  จิตนั่นหมายความถึงความคิดความนึกความ
ปรุง  ความแตงสัญญาอารมณตางๆ  มันเปนจิตอันนั้น ครั้นปลอยวางอันนั้นหมดไมมีอะไรเลย  
สงบนิ่งแนวโลงๆ  อยูเฉยๆ  มีแตความรูสึก  อันนัน้เรียกวาใจ  คือผูรูสึกนั่นเรียกวาใจ 
 พระพุทธเจาทานก็เทศนาวา  จิตอันใดใจอันนั้น ใจอันใดจิตอันนั้น ทานก็พูดหรอกแตทําไม
ทานพูดสองคํา  ทําไมถงึเรียกวาจิต  ทําไมถึงเรียกวาใจ  คือมีลักษณะอาการตางกันอยางนี้แหละ   
จึงเรียกวาจิตจึงเรียกวาใจ  ขอใหใจอยูเฉยๆ นิ่งเฉยๆ อันนั้นแหละเปนใจ  ใจคือไมสงไปหนาไม
สงไปหลัง  ไมสงไปอดีตอนาคตไมเปนบาปไมเปนบุญอยูเฉยๆ  คือผูเปนกลางๆ  นั่นเอง ลอง
พิจารณาดูวาความกลางๆ นั้นเปนอะไร  ในขณะนี้ก็เอาละเราสังเกตดูอยางนี้ก็แลวกัน  เรากลั้นลม
หายใจ  คําวาลมหายใจนั้นก็หมายความวาใจนั่นแหละ  ลมนั้นมันอยูกับใจ  ใจอยูกับลม  เรากลั้นลม
สักพักหนึ่งชั่วอึดใจเดียวเทานั้นแหละ  ไมมีอะไรหรอกหมดเรื่อง  ลองๆ ดูซิ  กลั้นลมหายใจอึด



เดียว  มันเฉยไมมีอะไรเลยนั่นแหละตัวใจ  คราวนี้ระบายลมออกไปมันก็ว่ิงไปตาม  อันนั้นเรียกวา
เปนจิต 
 ใจนี้ถาหากวาเราหัดชําระจิตปลอยวางอารมณทั้งปวงหมด  จนกระทั่งเขาถึงใจบอยๆ มนัจะ
สบาย  โลภ-โมโทสันสารพัดทุกสิ่ง  กองกิเลสทั้งปวงหมดหายหมด  ครั้นเขาถึงใจแลวหายเลย
ทีเดียว  แมแตการเจ็บการปวยเขาก็ยังกลั้นลมหายใจใหบรรเทาไดเหมือนกัน  ไมใชชําระกิเลส
หรอกแตกลัน้ลมหายใจมันหายมันบรรเทาทุกขไดเหมือนกันชั่วครูหนึ่งขณะหนึ่งใชไดอยางนั้น  
อันนี้เพื่อทดลองทดสอบดูวาใจจะเปนอยางไร  ใหรูเรื่องของมันเทานั้นแหละ  แตแทที่จริงมันยังมี
การอบรมจติมากมาย  อบรมไปจนกระทั่งจิตมันเชื่องจนกระทั่งจิตมันอยูแนวแนเขาถึงใจ  แลวมนั
จึงจะอยูนานตั้งเปนชั่วโมงหรือต้ังครึ่งวันมันก็อยูไดกับความสงบอันนั้น  นี่แหละจงทําความสงบ  
จงทําจิตกําหนดจิตอยางวานี่แหละ  ไมทันถึงใจก็เอากําหนดเอาจิตนั่นเสียกอน  ใหพิจารณากําหนด
จิต  จิตอันหนึ่ง  สติอันหนึ่ง  ใจอันหนึ่ง  จิตคือ สติ  กําหนดจิตมันเชื่องแลวมันจึงเขาหาถึงใจ  ถา
หากมันยังไมเขาถึง  ใจก็ใหกําหนดเอาที่จิตนั่นแหละ  ไปกอนจนกวามันจะวางลงไปได….เอาทํา 

๘๔.  เบื้องตนของการปฏิบัติกัมมฏัฐาน 

แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

--------------------------------------------

จะเทศนวิธีปฏิบัติเบื้องตนใหฟง  เบื้องตนของการปฏิบัติกัมมัฏฐานคือปฏิบัติศาสนา  เทศน
ไปอื่นไกลไมรูจัก  จับตนตอไมไดเหมือนกับเราปลูกผักปลูกไมลมลุกหรือปลูกขาวอะไรตางๆ  
เมล็ดพันธุมีแลวดินก็มีแลวแตเราไมปลูก  ไปคอยซื้อเอาที่ตลาดมันไดกินงาย  ไมรูจักวิธีปลูกซ้ําอีก  
ศาสนาถาทําอยางนั้นมันก็ใชไมไดละซี  ตองใหมันรูเรื่องของศาสนาแทๆ มันอยูที่ไหนกันไมรูเรื่อง  
เขาวาบุญก็บุญกับเขา  เขาวาบาปก็บาปกับเขา  เขาวาศีลสมาธิปญญาก็วาตามเขาไป  มันเลยเคยชิน
เสีย  ตัวบุญแทๆ คือ ตัวอะไร บาปแทคือตัวอะไร  ศีลสมาธิปญญาแทๆ คือตัวอะไร  ไมเขาใจ  เมื่อ
ถามกันถึงตรงนั้นแลวก็เลยจนไปหมด  อยางนี้แหละโดยสวนมากคนถือพระศาสนา  จึงวาเมล็ด
พันธุก็มีแลว  ดินคือตัวของเราก็มีแลว  ดินของเรานี่ที่ปลูกพืชผลมันงามที่สุดหาที่ไหนไมไดหรอก  



ขอแตใหปลูกลงไปเถอะ  มนุษยเรียกวาสูงสุดกวาสัตวทั้งปวงหมด  ทําอะไรก็ได  ดูแตชางตัวใหญ
ตัวโตคนขึ้นไปบนหัวได  นั่นวิเศษถึงขนาดนั้น  จะทําสมาธิภาวนาก็ได  จะทํามรรคผลนิพพานให
มันเกิดมีขึ้นก็ได  จะทําบุญทํากุศลสิ่งใดก็ไดหมดในตัวของมนุษยเรา  จะทําบาปยิ่งไดงาย  งายที่สุด
ทําบาป  คนเราไมรูเรื่องไมรูคุณคาของมนุษยเรา  จึงเอากายอันนี้แหละตัวของเรานี้ไปปลูกฝง  เอา
สิ่งที่ชั่วเลวทรามไปปลูกฝงใสใหงอกงามขึ้นในตัวของตน  บางคนหรือบางตน  บาปอกุศลทั้งปวง
หมดเอามาใสในตัวของเรา  บางคนหรือบางครั้งตัวของเรานั่นแหละ  มองดูในตัวของเราไมเห็นมี
สิ่งที่ดีเลย  ศลีหาก็ไมมีศีลแปดก็ไมมี  แลวจะเอาธรรมที่ไหนมาตั้งไวในจิตใจของตน  คนเราเกิดมา
ในศาสนาพุทธ  แตไมมพุีทธศาสนาในตัว 

ศาสนาพุทธพระองคเทศนาไวแลว  ธรรมะที่จะเอามาใสตัวของเรามีอยูแลว  จึงเปรียบ
เหมือนกับพืชพันธุเมล็ดตางๆ มีครบหมดบริบูรณ  เมล็ดเล็กเมล็ดนอยใหญโตมโหฬารสารพัดทุก
อยางมีหมด  ศีลสมาธิปญญาเปนเม็ดใหญ  เม็ดเล็กๆ นอยๆ เยอะแยะที่จะเอามาใสที่จะเอามาปลูก
ในที่นี้  ขอใหไดปลูกลงเถอะ  ตั้งมั่นลงในที่นี้แลวคือ  ศรัทธาความเชื่อมั่น  ตั้งลงในที่ใจของเราที่
กายของเรานี่แหละ  ไมไดตั้งลงที่อ่ืนหรอก  ศรัทธาความเชื่อมั่นวากรรมมี  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว
เทานั้นแหละ  เชื่อมั่นเอาตรงนี้แหละ  คนอื่นทําใหไมไดความดีและความชั่ว  และตนเองจะไดรับ
ผลตรงทํานั้นแหละ  ทําดีและชั่วตองไดรับแนตรงที่เราทํานั่นแหละแนนอน  คนอื่นรับแทนก็ไมได  
ไปถายทอดใหใครก็ไมได 

ศาสนาคือจิตใจของเรา  ถาเห็นใจของเราแลวเรียกวาไดเม็ดพันธุอันดีแลว  เมด็พันธุอันดี
แลวนั่นมีอยูในตัวของเราแตเราไมเห็น  ใครๆ จะปฏิเสธไมไดทั้งนั้น  ใจมีไหม  ปฏิเสธวาไมมี
ไมได  ตองรับรองวามีดวยกันทั้งนั้น    แตเห็นแลวหรือยังใจนั่นยากนักที่จะเห็นใจของเรา  มีใจแต
ไมเห็นใจ  เหมือนกับเม็ดพันธุตางๆ นั่นมีแลวไมรูจักปลูก  คือไมเห็นตัวที่จะจับตรงไหนมาปลูกไม
ทราบ  ทาน จึงใหตั้งลงในศรัทธาความเชื่อมั่นเสียกอน  วาจะปลูกตรงนี้แหละงามที่สุด  ปลูกใน
สัตวอ่ืนไมงามเหมือนกับมนุษยหรอก  พุทธศาสนานี้พระองคไมสอนในสัตวจําพวกอื่น  สอนสัตว
มนุษยนี้เทานั้น  ตั้งลงในที่นี้แหละ  ศาสนาพระองคสอนใหตั้งลงในที่นี้ 

เชื่อมั่นลงแลวก็ใชคําบริกรรม    คําบริกรรมหมายความวาผูกจิต    คือจิตมั่นไมมีตนมีตัวจึง
คอยผูกดวยคําบริกรรม  อานาปานสติลมหายใจเขาออก  หรือจะเอาพุทโธก็เอาใหแนวแนอยูในที่
นั้นแหละ  ใหอยูในที่เดียว  ตรงนี้แหละมันยาก  มใีจแตไมรูจักใจ  ไมทราบวาใจคิดนึกไปไหนไม
ทราบ  สงสายไปไหนก็ไมทราบ  ตั้งแตเกิดมาจนปานนี้ก็ยังไมเห็นใจของตน  วันหนึ่งๆ มันไปรอย
แปดพันประการ  จับใจไมไดสักที  ตัง้คําบริกรรมลงในใจนั่นแหละ  อานาปานสติกําหนดลม
หายใจเขาออกเอามาไวที่ปลายจมูกก็ได  ใหเปนเครื่องยึด  อยาพึ่งไปทิ้งมันกอนใหยึดไวเสียกอน



ไมใหยึดไมใหถือปลอยทิง้หมด  เลยไมไดอะไรยึด  อันนี้แหละเอาลมที่ปลายจมูกนี่แหละมัน
กระทบที่ปลายจมูกนั่นแหละ  หายใจเขาหายใจออกอยูตรงนั้นแหละ  ถาหากลมกระทบกับตรงนั้น
จิตก็อยูกับอันนั้นเลย  จิตเปนของไมมีตนมีตัวจะปรากฏอยูดวยลมหายใจเทานั้น  อันอื่นก็มีหรอก
แตเราไมเอา  มีมากตั้ง  ๔๐ อยาง  ที่ทานพรรณาไวแตวาไมเอา  เอาลมนี้เทานั้นแหละ  มนัจึง
แนนอน 

พิจารณาลมหายใจเขาออกนั่นเอง  หายใจเขาไมหายใจออกก็ตาย  หายใจออกไมหายใจเขาก็
ตาย  มันกลัวตาย  มันจึงอยู  ถากลัวตายแลวใจก็ตั้งมั่น  จับที่ลมหายใจเขาออกเทานั้น  นี่แหละ
เบื้องตนการฝกหัดภาวนา  จับจิตตรงนี้แหละใหเห็นจิตตรงนั้นแหละ  ใครพูดอยางไรก็ไมเอา  
มากมายเหลือหลายที่ทานพูดออกไป  ครูบาอาจารยทานก็พูดหลายเรื่องหลายอยางแตวาเอาจริงๆ 
จังๆ ตองเอาอันเดียว  เหตุนั้นเราจะจับจิตตองจับตรงนั้นแหละ  จิตเมื่ออยูในที่เดียวแลวคราวนี้แนว
แนในที่เดียวแลวเห็นในที่เดียวแลวนั่นแหละเปนสมาธิภาวนา  เรียกวาสมาธิ  ภาวนาคือ เห็นจิต
นั่นเอง  เห็นจิตเรียกวาภาวนาเปน  ถาไมเห็นจิตเสียกอนยังภาวนาไมเปน 

ศีลก็ออกไปจากจิตนั่นแหละไมไดออกไปจากที่อ่ืน  ตัวจิตตัวนั้นแหละงดเวนจากฆาสัตวลัก
ทรัพยประพฤติผิดมิจฉาจารโกหกมุสาวาทดื่มสุราเมรัย  ก็จิตนั่นแหละงดเวน  ศีลมีตัวเดียวคือ
เจตนางดเวนอันเดียว  ไมตองไปไลมันหรอกไมตองไปนับอาการ  นับอาการมันมากไป ๕ ตัว  ๘  
ตัว  โอย  รักษายากเหลือเกิน  ๑๐ ตัว ๒๒๗ ตัว รักษายาก เรารักษาเฉพาะตัวเดียวเทานั้นแหละ ตัว
เจตนางดเวนก็หมดเรื่องกัน  เจตนาก็คือตัวจิตไมใชอ่ืนไกล  เมื่อเห็นจิตแลวก็จิตตัวนั้นงดเวนแลวก็
หมดเรื่องกันเปนศีลเทานั้นเอง 

สมาธิละคราวนี้  เมื่อจิตตั้งมั่นอยูในอานาปานสติอยูอันเดียวแลวก็เปนสมาธิ  จิตที่พิจารณา
เห็น  สติที่พิจารณารอบคอบรอบรูเรื่องจิตอันนั้น  ที่มันคิดสงสายไปประสงคอะไร  ที่มันผูกพันใน
สิ่งตางๆ มันมีประสงคอะไร  ตองการอะไรใหรูเรือ่งของจิตที่มันสงสายไปติดของในสิ่งตางๆ นั่น  
ตามรูตามเห็นเรื่องของมัน  มันก็หยุดเขามาเปนสมาธิของเกา  อันนั้นเรียกวาปญญาศีลสมาธิปญญา
เลยอยูในที่เดียวหมดไมไปที่อ่ืน  พูดรวมงายๆ อยางนี้แหละมันจึงคอยเขาใจงาย  อธิบายกวางขวาง
ออกไปมากมาย  ออกไปจากนี่ทั้งนั้น  ขอใหสํารวมใจลงใหอยู  เอาอานาปานสติเปนเครื่องผูก  เปน
เครื่องผูกเครื่องมัดจิตตั้งแนวแนอยูในอันเดียวก็หมดเรื่องกันไป  สวนอื่นๆ ที่พูดไปกวางขวางถูก
หมด  ครั้นถงึตรงนี้แลวถูกหมดของพรรคนั้น  คนเราอยากไดกินผลแตตนเดิมไมปลูก  อยางเขา
ปลูกกะหล่ําปลีไมปลูกเลย  แตหาเครื่องยําเอาไวแลว  ปลูกสลัดเครื่องยําหาไวเสร็จเรียบรอย
หมดแลวแตยังไมทันปลูกมันก็ยากอยู  ถาเราปลูกลงไปแลวเห็นมันขึ้นมาเปนเบี้ย  เปนใบขึ้น
มาแลวคอยเจริญงอกงามขึ้นมาแลว  คอยรดน้ําพรวนดินอยูตลอดเวลามันก็คอยเติบโตขึ้นมา  มันก็



ยังมีหวังหนอย  อันนี้อะไรก็ยังไมเคยเห็นเลย  เบี้ยหรืออะไรตางๆ ไมปรากฏเม็ดก็ยังไมปรากฏซ้ํา
อีกอยากจะไดยําแลวอยากจะกินแลว 

ผูที่เคยปฏิบัติทั้งหลายก็ฉะนั้น  ตองการมรรค  ตองการผล  ตองการนิพพาน  ตองการฌาน
สมาธิสมาบัติ  ตัวตนตอจริงๆ จังๆ ไมทํามันจะไดอยางไร  ทําตนอันนี้ปลูกมันขึ้นมาแลวก็
เหมือนกันที่วาใหฟงนั่นแหละ  มันเกดิจากตนอันเดียวคือเจตนาอันเดียวเกิดจากจิตอันเดียว  จับจิต
ไดแลวของพวกนั้นหมดทุกสิ่งทุกอยางจะเอาอยางไรไดหมด  นี่แหละอธบิายถึงเรื่องศาสนามีอัน
เดียว  แตพูดกันมากอันเดียวพูดไดมาก  คือจับตนมันไดแลวก็ไดหมด  พูดถงึเรื่องศีลสมาธิปญญา
ออกไปจากนี่ทั้งหมด  ฌานสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานออกไปจากนี้ทั้งนั้น  อธิบายถึงเรื่อง
ศาสนา  เรื่องปฏิบัติศาสนาก็ตองปฏิบัติแตเบื้องตนดังอธิบายมาแลว  กย็ุติลงเพียงแคนี้แหละ 

   
นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 
 ไดอธิบายมาแลวถึง  เรื่องศาสนาคือตัวใจ  ใจอันเดียวเทานั้นแหละ  จิตกับใจมันอยูดวยกัน  
สติก็อยูอันเดียวกันจิตเจตสิกก็อยูอันเดียวกัน  คือวาสติก็ออกมาจากใจ  สตคิือผูรักษาจิตควบคุมจิต
ก็ออกมาจากใจ  จิตผูคิดผูนึกสงสายจดจํานั่นนี่ก็ออกมาจากใจอันนั้นแหละ  ที่จะไดปญญา
กวางขวางก็จิตนั่นแหละ  รูโนนรูนี่เห็นโนนเห็นนี่อะไรตางๆ  หลายเรื่องหลายอยางก็จิตนั่นแหละ  
คราวนี้จิตรูมากๆ แลวมนัไมมีสติควบคุม  มันกเ็ตลิดเปดเปงไปใหญโตมโหฬารละซ ิ  ครั้นมีสติ
ควบคุมอยู  รูจักวาถูกรูจักวาดีวาชั่ววาบุญวาบาปอะไรตางๆ  จิตควบคุมอยูมันก็อยูในขอบเขต  ชั่วก็
ไมทํา  ดีจงรักษาไว  บาปก็ไมทํา  บุญก็ตั้งใจใหอยูในกุศล  นั่นแหละ  สติควบคุมนั่นแหละไดชื่อวา
เกิดปญญา  ปญญาเกิดจากนั้นไมใชเกดิอื่นไกล  สติ  จิต  ใจ  เจตสิกหลายอยางที่พูดไปเกิดจากใจ
อันเดียว 
 ใจคือผูอยู  ใจคือผูเปนกลาง  ใจคือผูสงบไมวุนวาย  ใจไมสงสาย  สงบนิ่งแตมีความรูสึกอยู  
นั่นแหละตัวใจ  เดี๋ยวนี้เราพยายามเขาหาตัวใจมันเขาไมถึงซักทีจึงตองพยายามเขาใหถึงตัวใจ  ที่จะ
เขาถึงตัวใจไดตองสติตัวนี้แหละ  ควบคุมจิตผูคิด  ผูนึก  ผูรูสกึสงสาย  สัญญาอารมณทั้งปวงหมด
ควบคุมมันได  เมื่อจิตเราควบคุมไดแลวมันจะรวมลงมาเปนใจ  ความเมื่อยปวดตางๆ  ความหิวโหย
ตางๆ  สาระพัดทุกอยางกิเลสทั้งปวงเลยหายหมดมันมีความเฉยๆ รูสกึเฉยๆ มันจะมีอะไร  นั่น
เขาถึงใจ  ถาควบคุมจิตไมไดแลว  คราวนี้มันสงไปโนนไปนี่อะไรตางๆ หลายเรื่องคุมไมอยูมันเกิด
เตลิดเปดเปงไปจนเกินขอบเขตไมทราบวาไปไหนตอไหน  คนเราเกิดขึ้นมาตั้งแตเกิดจนกระทั่งวัน



ตายเราอยูในอํานาจจิตทั้งนั้น  จิตไมอยูในอํานาจของเรา  อํานาจของเรามันตองสตินั่นซิ  จึงวามัน
พาใหทําชั่วเลวทรามตางๆ สาระพัดทุกอยาง  ความชั่วมันไมตองหัดก็เปนเอง  ความชั่วนั้นเร็วที่สุด   
 สติตัวนี้ควบคุมจิตอยูได  ถาเผลอเวลาใดไปเวลานั้น  ทําชั่วเวลานั้น  จงใหรักษาจิตตรงนั้น
แหละควบคุมจิตตรงนั้นแหละ  ใหมนัอยูนิ่งแนวเปนสมาธิภาวนาเขาถึงใจสงบนิ่งแนวเฉยอยู  ให
หัดตรงนี้แหละ  พระพุทธศาสนาไมไดหัดอื่นไกลหัดตรงนี้แหละ  ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตรงนี้
แหละ  จะถึงศีลสมาธิปญญาก็ตรงนี้แหละ …เอาทํา 

การแจกอักขระพยัญชนะ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  

วันพระที่แลวไดแสดงถึงเรื่องเบื้องตนของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน  อุปมาเปรียบเหมือนกับ
เบื้องตนของการเรียนหนังสือ  เอาแตตัวหนังสือเรียกวาอักขระ  แลวก็เอาสระพยัญชนะผสมกัน
สองอยางเทานั้นแหละ  แจกไปไดทั่วทุกแหงทุกหน  แจกคําพูดภาษาไปไดหมดทุกอยาง  การ
ปฏิบัติก็ฉันนั้น มีกายกับใจแลวสามารถที่จะปฏิบัติใหบรรลมุรรคผลนิพพานสูงสุดได  เรามีกายกับ
ใจอันนี้เปนเบื้องตน  เรียกวาตนตอของกัมมัฏฐาน  ปฏิบัติอยางนอยเบื้องตนคือกายวาจาสุจริตไป
เสียกอนแลวตอเขาไปก็มีศีล มีภาวนา มีสมาธิ มีมรรคผลนพิพาน มีฌานสมาธิสมาบัติ อันนั้น
เรียกวาสระกับพยัญชนะผสมกันแลว   ตองอานได  ไดภาษาคําพูดทุกสิ่งทุกประการออกไปจากนี้
ทั้งนั้น  แจกละคราวนี้ แจกอักขระพยัญชนะเขากันแลวแจกใหเปนตัวๆ ออกไป แจกเปนคําๆ 
ออกไป  แจกในที่นี้หมายความถึง  กาย วาจา ใจ นั่นแหละ ก็เอาอันนั้นแหละมาแจก  แจกตัว ก 
เสียกอน ตัว ก เปนตัวตนคือวาเกสา  ผมทั้งหลายบนศีรษะของเราหมด  ทานพรรณาไว ๙ โกฏิ ๘ 
ลานเสนแตวาจะถึงไมถึงก็ไมทราบ  ผมที่มันอยูบนศีรษะของเรา 

แจกอยางไร คือใหพิจารณาหลายอยางหลายเรื่องจะแจกออกไปโดยอสุภะ คือเห็นเปนของป
ฏิกูล  พิจารณาผมนี่แหละตั้งอยูบนศีรษะก็จริงแหละใครๆ กต็องดูศีรษะที่สูงนั่นกอน  เขาดูกอน
หมด  แตหากมีความสกปรกอยูในตัว  ผมมีสีดําสัณฐานเรียวทั้งสองขางตรงกลางใหญ  เกิดจาก



บุพโพโลหิตคือเกิดจากน้ําเนาน้ําหนอง  ลองถอนผมออกมาดูก็ได   ที่รากมีน้ําเนาติดมานั่นแหละ
มันจึงคอยเกิดขึ้นมา  ที่เขาเลื่องลือกันวาพระอะไรหลวงพออะไรก็ไมทราบลืมแลวละตายแลวผม
งอกออกมาได  จะอัศจรรยอะไร มนัมีน้ําเนาน้ําหนองมันก็งอกไดละซี่  ไมใชวาแตหลวงพอนั่น
แหละ  เราตายผมก็งอกไดเหมือนกัน  อันนี้เรียกวาเกิดจากอสุภะ 

พิจารณาใหเห็นเปนอนิจจังแลว  เมื่อผมงอกออกมายาวแลวก็ตัดทิ้งเสีย  เรียกวาของไมเที่ยง 

พิจารณาใหเห็นเปนอนัตตา ผมงอกจากศีรษะแลวเรียกวาตายแลว  เสนผมที่มันงอกออกมา
ไมรูสึกอะไร  อันนั้นเรียกวาตายแลว 

พิจารณาโดยทุกขัง  เสนผมมันงอกขึ้นมาในนั้น  มันอยูในที่นั้นเรียกวาทนทุกขทรมานของ
การอยูในที่นั้น  พอมันงอกออกมาแลวก็ทนทุกขทรมานอยูนั่นละไปไหนก็ไมได  อยูที่เกานั่น
แหละ  ทนยากทนไดโดยยากทานวาอยางนั้น  นั่นเรียกไดวาพิจารณาโดยทุกข  มีครบหมด
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ผมเสนเดียวนั่นแหละมีครบ   พระไตรลักษณอยูในนั้นเลย    นั่นแจก
ผม  ขนก็เหมือนกันมีลักษณะอาการเชนนั้นเหมือนกัน  เล็บที่งอกออกมาปลายมือปลายเทาของเรา    
อันที่มันงอกออกมานั่นเรียกวาทนทุกขทรมานอยูเหมือนกัน  มันงอกออกมาแลวก็ตัดทิ้งงอก
ออกมาแลวก็ตัดทิ้ง    มนัเปนอยูอยางนั้นไมรูแลวรูรอดไปสักที    อันนั้นเรียกวาเปนทุกข  อันที่งอก
ออกมาพนจากเนื้อหนังแลวก็ตัดทิ้งนั้นก็เปนอนิจจัง  ของไมเที่ยง   อนัตตานั้นเวลาตัดทิ้งหมด  ตก
ไปเลยในขี้ดินแปรสภาพไปเปนดินเปนน้ําเปนลม   อันนั้นเรียกวาอนัตตา   ทั้งผมขนเล็บมีอาการ
อยางนี้แหละ  ฟนก็เหมือนกัน  ฟนนั้นงอกออกมาจากกราม  แตไมไดติดกระดูก  ออกมาที่แรกก็
เหมือนกันกับอะไรมันไปซุกอยูนั้นแหละ  คอยแกกลาคอยแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็เลยเปนฟน   แลวก็มี
ผังผืดหุมอยู     มีประสาทเนื่องไปถึงกรามทั้งหมด  ทนทุกขเวลาเจ็บปวดแสนจะทน    อันนั้น
เรียกวาทนทุกขแลวก็งอกออกมา    เกิดทีหลังคนเรา  คนเราเกิดมาเปนคนแลวฟนจึงคอยงอก
ออกมา  แลวก็หลุดรวงไป อันนั้นก็เปนอนิจจัง แลวอันหลุดรวงออกไปทิ้งออกไป  นั่นเปน
อนัตตา  อันนี้ก็เหมือนกันกับเกสา  โลมา  อาการทั้งหมดในตัวของเรามีลักษณะเหมือนกัน มี
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกันหมด 

ใหพิจารณาใหดี  ใหพิจารณาใหละเอียดจึงจะเห็นได พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละไมตอง
พิจารณาอื่นไกล  ในตัวของเรามีครบหมดแลวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ธรรมะทั้งปวงมีอยูในตัวของ
เราแลว  จึงพูดแตเบื้องตนวาแจกตั้งแตตัว ก ไป เอาสระผสมกันแลวก็อานได



เลย  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  พยัญชนะม ี๔๔ ตัว  อวัยวะของเรามี ๓๒ อาการ  สระมี ๘ 
มีอะอา อิอี อุอู เอโอ  ตัวของเราทั้งหมดเปนพระธรรมอยูพรอมบริบูรณหมดทุกสิ่งทุกอยาง  แตเรา
ไมเห็นพระธรรม  เรากลับพิจารณาสิ่งอื่นโนน ไปหลงกับเล็บไปหลงกับฟนโนน  อันความตายนั่น
แหละจึงเปนธรรม  เล็บก็ดี  ฟนก็ดีความตายไมใชหรือ  เล็บมันยาวเกินเนื้อหนังออกมาแลวมันก็
ตาย  ยังชอบใจ  ทาเล็บ  ทาปาก  อะไรตางๆ เอาความตายมาอวดมาโอกัน  คนเห็นเล็บแดงๆ เห็น
เล็บขาวๆ เหลืองๆ กส็ําคัญวาของดีของสวยงดงาม  แทที่จริงคือความตาย  ในรางกายของเรา
ทั้งหมดไมมีอะไรเหลือ  ทุกวันที่เราหาอาหารมาหลอเลี้ยง  เราก็เปบเขาไปในปากนี่แหละ  แลวก็
เคี้ยวลงไปจนกระทั่งมันแหลกแลวกก็ลืนเขาไปในลําคอลงไปในทอง มันก็ซาบซานไปตาม
ประสาททั้งหลายมีเสนผม ขน เล็บ เปนตน  ซาบซานไปทั่วสรรพางคกายทั้งหมด   เราไมตองแตง
ตองปรุงใหมันไปหรอก แตมันไปเองของมัน  อันนั้นก็เปนอนัตตา เปนสภาพอันหนึ่งของมัน  ที่เรา
หิวโหยแลวมาหาใสเปบเขาในปากนี่  อันนั้นก็เปนทุกขัง  ทนทุกขทรมานตั้งแตเกิดถึงวันตาย  อายุ
ตั้ง ๔๐ ป ๕๐ ป ๖๐ ป ๗๐ ป ๘๐ ปอะไรตางๆ แตเอาของมาเทลงในนี้มากมายเหลือเกิน เปนกุง 
เปนปลา เปนปู ไก สารพัดทุกอยางวัวควายมาเทลงในนี้หมด  แลวมันก็ซึมซาบออกมาทั่ว
รางกาย  เราก็ไมไดบอกใหมันซึมออกมา  มันซึมออกมาเอง แลวก็เหม็นเนาเหม็นโขงปฏิกูล
โสโครก  หากจะมีคนพูดวา  ตัวอันใดหนอนะคือตัวของเรา  ไก จะถูกไหมละ  มันถูกรอยเปอรเซ็
นตเลย  หมูก็ถูก  กุงก็ถกู ปลากถ็ูก หอยก็ถูก วัวควายก็ถูกหมด  เพราะตัวของเรานั้นตองอาศัยของ
พวกนี้ทั้งนั้นแหละหลอเลี้ยง  ตั้งแตเด็กจนกระทั่งเติบโตแกเฒาจนปานนี้แลว  อาศัยของพวกนี้
ทั้งนั้น  ตัวของเราไมมีอะไรหรอกแตเด็กๆ เกิดมาทีแรกนั้นนิดเดียว  เอาของพวกนี้มาหลอเลี้ยงคอย
เติบโตขึ้นมาโดยลําดับ  อันของนิดเดียวมันหายไปไหนไมทราบ  แตเราเลี้ยงมันเติบโตขึ้นมาลวน
แตของพวกนี้ทั้งนั้นแหละ  คนเราพูดตรงๆ ไมชอบ พูดหลีกเลี่ยงคอยชอบ  พูดตรงๆ หาวาดู
ถูก  มันก็ถูกละดูถูกมันทําไมจะไมถูก  ตานี่ดูถูกฉันนี่ยายนี่ดูถูกฉันนี่  มันถูกละซี่ก็ดูถูก  เขาเห็น
แลวเขาจึงคอยพูดมันจะผิดอะไร  แตวาเราเขาใจผิดตางหาก  เราเห็นผิดตางหากจึงโกรธเกลียด
เขา  อันคําวาดูถูกนั่นมันดีแลวมันถกูแลวแตเขาไมชอบก็เลยไมพูด  เลยพูดหลีกเลี่ยงอยางอื่นไป
เสีย  อยางพูดวาคน อยางนี้ก็ชอบอยู  คนนั้นมันมีหลายอยาง มัน ‘คน’ อยูในนี้ มันปะปนอยูใน
นี้   มีสารพัดอยาง หมู หมา เปด ไก ปลา กุง หอยอะไรตางๆ สารพัดหมดทุกสิ่งทุกอยางมันปนอยู
ในนี้  นั่นก็เรียกวาคน มัน ‘คน’ อยูนี่  คนอีกอยางหนึ่ง ‘คน’ กิเลส  ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง กองพะเนินอยูในตัวของเรานี้หมด  อันนั้นก็เรียกวาคน  ครั้นคนเฉยๆ ก็ยังไมชอบอีกละ ชอบ 
นาง นาย ทาน เธอ จึงชอบ  คําวา นาง นาย หรือวาอะไรตางๆ นั่นมันมีตรงไหนกันละมันไมมี  มัน
มีแตปู  มีแตปลา  มีแตกุง  มีแตหอย  มีแตเปดไกทั้งนั้นแหละ  มันไมมีหรอกของพรรคนั้น 



พระพุทธเจาทานสอนนั้นสอนตรงไปตรงมา  แตคนไมชอบ บงัไว ปกปดไว  มันจึงไมเห็น
ของจริง  พระองคสอนตรงไปตรงมาเลย   ทานบอกวารางกายเหมือนกับซากอสุภ  ทานวาอยางนั้น
เปนของปฏิกูลโสโครก  มีคนใดมาพูดวาเราสกปรกนี ่ โกรธใหญไมชอบใจเลย  อันนี้แจกใหฟง
เล็กนอย  อักขระกับพยัญชนะแจกเล็กๆ นอยๆ ตอไปใหพากันแจกเอาเถอะ  พิจารณาเอาเถอะ เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูในนี้หมด  อสุภะก็อยูในนี้  ธาตุสี่  ดิน น้ํา ไฟ ลมอยูในนี้ครบ
หมด  อายตนะหก  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็อยูในนี้  ขันธหาก็อยูในนี้  พูดอยางเดียวนี่แหละพูดซ้ําๆ 
ซากๆ อยูนี่แหละ  เอาสระพยัญชนะผสมกันแลวพูดไดหมดทุกสิ่งทุกอยางเทศนาถึงเรื่องแจกตัว
อักขระพยัญชนะก็ยุติเพียงแคนี้แหละ 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

ธรรมะมีแงเงื่อนหลายอยาง  

พิจารณากายใหเปนอสุภะ  เพงพิจารณาใหเห็นอสุภะปฏิกูลโดยลําดับ  อันนั้นทานเรียกวา 
ฌาน 

พิจารณาดังอธิบายใหฟงนั่นแหละ  พิจารณาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   มันเปนมรรค  มัน
เปนสมาธิ 

สมาธิกับฌานก็อันเดียวกันนั่นแหละ  แตวามันพลิกไปคือเบื้องตนเราทําใจใหแนวแน
เสียกอนใหเปนสมาธิ  ใหเปนอารมณอันเดียวเสียกอน   เราจะพิจารณาอะไรก็ตามเถอะ   ถาจิตเปน
อารมณอันเดียวแลวพิจารณายอมคลองแคลวเปนไปไดโดยลําดับ  คราวนี้  เพงใหเปนอันนั้น
จริงๆ  เชนเพงอสุภะใหเปนอสุภะจริงๆ จังๆ นั่นกลับกลายไปเปนฌาน  ถาพิจารณาอยางนอกๆ นี่
แหละ  ตัวของเราเปนอสุภะจริงๆ อยางวาเราเห็นภายนอกเปนอสุภะจริงๆ เขาไปดูภายในก็เปนอสุ
ภะจริงๆ ชัดเจนแจมแจงดวยใจของตนเอง   นั่นเรยีกวาเดินมรรคเรียกวาสมาธิใหเขาใจอยางนี้  แต
วามรรคก็ดี  สมาธิก็ด ี ฌานก็ดี  มันเกี่ยวเนื่องกันอยูอยางนั้นแหละ  จะเวนไมไดตองเปนไปอยาง
นั้นอยูตลอดเวลา 

ฌานมันตองติดมันตองหลง  คือวาไมไดยอนกลับคืนมาดูภายนอก  สวนสมาธินี่ยอนกลับ
คืนมาภายนอกเห็นชัดดวยใจของตนเอง  คนอื่นก็เห็น  เราก็เห็น  ถาหากยังไมทันชัดก็ใหดูอยางนั้น



ไปเสียกอน  ดูอสุภะภายนอกนี่แหละตื้นๆ นี่แหละ  อยูอยางนั้นตรวจไปพิจารณามาอยูอยางนั้น
ตลอดเวลา  ใหมันชํานิชาํนาญหนอยจะกลับไปเปนฌานอีก  เดี๋ยวก็กลับไปเปนมรรคอีก  คือเห็นชัด
ดวยใจของตนเองนั่นเอง 

พิจารณาจนกระทั่งเบื่อหนายเห็นโทษของรางกาย เห็นโทษของความเกิดดับ  เห็นโทษของ
ปฏิกูลเปอยเนาทั้งหลายนี้  เราไดของไมดีนาสลดสังเวช  เราหวงมันนักหนา  แทที่จริงนั่นหวงของ
ตาย  หวงของเนาของปฏิกูล  เห็นชัดเชนอันนี้ก็จะปลอยวางเอง  อันนั้นเรียกวาเห็นดวยสมาธิ  บาง
คนเห็นชัดลงไปจนสะอิดสะเอียนเบื่อหนายเกลียดชังอันนั้นมันเกินไป  อันนั้นเรียกวาเห็นดวย
ฌาน  นานๆ หนักเขาก็เลยอยากฆาตัวตาย 

ถึงอยางไรก็ขอใหตั้งจิตใหสงบเต็มที่เสียกอนแลวจึงคอยพิจารณา  ยังไมเห็นตราบใดก็
พิจารณาอยูนั่นแหละ  อยางนอยที่สุดเวลาเจ็บปวยเวลาจวนจะตายเราพิจารณาเห็นชัดตามเปนจริง
มันหากจะจริงลงไปเอาวันหนึ่ง  ในวันจวนจะตายนั่นแหละ  เห็นเปนของไมเท่ียงจริงๆ เปนของ
ไมใชเราจริงๆ เปนของสญูเปลาจริงๆ เห็นชัดดวยใจได  นั่นแหละมันเปนประโยชนอยางนี้  แตวา
มรรค ผล  นิพพาน  ฌาน  สมาธิ  สมาบัติจะชั้นไหนก็แลวแตเถอะ  ขอใหพิจารณาใหเห็นชัดก็แลว
กัน  เอาละพิจารณา     

วิธีภาวนาเบื้องตน 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 

  

  จงตั้งใจฟงธรรมเทศนาใหดี  ผูฟงดวยดียอมเกิดปญญา ฟงดีนั้นคือหมายความวาตั้งใจ
สงบ  ทําใจของเรานั้นใหมันสงบนิ่งแนวอยูกับที่อยาไดสงไปมาหนาหลัง  อยาวุนวี่วุนวายในสิ่งทั้ง
ปวงหมดเพราะเวลานี้เราตั้งใจฟงธรรม  เรื่องกิจการงานอื่นๆ อยาพึ่งเอามาเกี่ยวของ  คําวาตั้งใจฟง
ในที่นี้คือวาฟงดวยตนเองหมายความวาฟงโดยทําจิตอยูในที่นั้นแลว  ไมใหสงไปในที่อ่ืน  ธรรม
เทศนาที่ทานแสดงมากมายกวางขวาง  แตวาเราฟงเฉพาะของเรา  เราไมตองสงไปตามนั้น  ไมตาม



ไปฟงธรรมเทศนาของทานนั้น  คือวาเราทําความสงบอยูคนเดียว  ธรรมเทศนานั้นเราไมฟงหรอก
แตหากไดยิน  มันเขามาเองหรอก  ปรากฎขึ้นมาในที่นั้นเองสิ่งใดที่เทศนาไปยังไมทันถูกกับอุบาย
ของเรามันก็ยังไมเขากอนสิ่งใดถาหากวามันถูกมันเขามาปุบเลยทีเดียว  อออันนั้นทานเทศนอยาง
นั้นๆ รูขึ้นมาเอง  อันนี้เรียกวาฟงเปน  ฟงไมเปนนั้นคือ  คอยแตจับเอาคําพูดของทานใหมาเปน
อุบายของเรา  ในลักษณะเชนนั้นมันนานใจจึงรวม  ก็ถูกเหมือนกัน  จับเอาคําพูดโวหารนั้นมาไว
สําหรับใจของเรา  แตวามันไมรวม  ถาเราสํารวมใจอยูเฉพาะเราอยางเดียว  ธรรมเทศนาที่ทาน
แสดงไป  หากจะปรากฏขึ้นมาในที่นั้น  อันนั้นจําไมลืม  เมื่อฟงเปนอยางนี้จะเขาลักษณะที่วาฟง
เทศนไดความรูเรื่องดี  ตอไปนี้จะอธิบายถึงเรื่องวิธีภาวนา 

การภาวนา  เบื้องตนจะตองใหเห็นใจของตนเสียกอน  พวกเราจะตองฝกหัดใจ  ถาไมเห็น
ใจก็ไมทราบวาจะไปฝกหัดตรงไหน  ฝกหัดจิต  กําหนดจิต  คือวามีสติไปกําหนดจิตที่มันคิดมันนึก
นั่นแหละ  เอาตรงนั้นใหเห็นเสียกอนเห็นจิตเสียกอน เราจะตองควบคุมดูแลรักษาตลอดเวลา  คิด
นึกสิ่งใดก็ใหเห็นจิตนั่นแหละมันคิด  จิตคือผูคิดผูปรุงผูแตงผูสงสาย  เราเดือดรอนก็เพราะจิตไม
อยู  มันสงสายไปคิดนึกฟุงซาน  เราจะตองเอาสติตัวนั้นคุมจิตใหมันอยูในอํานาจของเรา  อยาใหจิต
บังคับเรา  จิตโดยทั่วไปแลวบังคับเราใหวุนวายสงสายเดือดรอน  อันนั้นจิตบังคับเราไมใชเราบังคับ
จิต  เมื่อไมบังคับอยางนั้นมันก็สงสายไมรูแลวรูรอดกันสักที  จิตที่ไมอยูในบังคับของตน  มันจะทํา
ใหเราเดือดรอนวุนวายสารพัดอยาง  เศราโศกเสียใจรักใครพอใจยินดี อยากไดโนนอยากไดนี่ของ
ในโลกนี้ไมจบไมสิ้นสักที  ถาหากเปนอยูอยางนั้นจิตมันเปนกามโลก  มันอยูในกามภพมันอยูใน
กามภูมิ จิตมันคอยวิ่งไปตามอันนั้นแหละ  ในกามนั่นแหละสงสายไปอดีต อนาคต  ลวนแลวแต
กามภพกามภูมิ  ลวนแลวแตกามกิเลส  เรื่องของกามภพ  กามภูมิ  กามกิเลส  ไมใชเรื่อง
ธรรม  ไมใชเรื่องที่จะทําความสงบ ไมใหทําความสงบ ใหเดือดรอนแกตนทั้งนั้น  โลกอันนี้มนั
เปนอยูอยางนั้น มันจึงไมสงบสักที  เดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา  เรามาหัดตรงนี้แหละ  หัดใน
กามภพที่เราวุนวายอยูนี่แหละ  

เรามาคิดดูคิดสรุปรวมใจความลองดู  การทํามาหากินก็ลวนแตเรื่องความอยาก  การอาชีพ
ทุกประการลวนแตจะตองแสวงหา  ก็คือเรื่องอยาก  อยากไปๆ เลยไปกระทบกระเทือนสิ่งที่คนอื่น
ปรารถนา  คนอื่นตองการอยูแลวก็เลยกระทบกนั  สิ่งที่กระทบกันมันก็เดือดรอน  หาไปเถิดหา
เทาไรก็หาไปเถิด  ไมไดความสุขหรอก  แตวาไมหาก็ไมไดเพราะรางกายอันนี้เปนของอยูใน
กามภพ กามภูมิ  ยังตองมีกามกิเลส  หามาก็ตองเดือดรอน  ไมหาก็เดือดรอนอีก  จึงวาไมตอง
หา  เมื่อเราทําความสงบคือเราหัดสมาธิ  เราตองการความสงบอบรมใหเปนสมาธิ  ในขณะที่เรา



อบรมนั่นแหละ  ไมใชจะตองอยูเปนวันเปนคืนอะไร  เพียงชั่วขณะหนึ่งยี่สิบสามสิบนาทีหรือ
ชั่วโมงหนึ่งเทานั้นแหละ  ขอใหมันสงบจริงๆ เถิด  เมื่อสงบแลวมันไมกระทบกระเทือนสิ่งใด  มัน
จึงพนจากกามกิเลส กามภพ กามภูมิ ความสุขอันนั้นเปนสิ่งที่เราปรารถนาอยางยิ่ง  แตวาเราไม
ทํา  เราไมทําความสงบอยางนั้น  พอทําสมาธิเขาก็ว่ิงวุนไปตามเรื่อง  มันจึงไมเปนสมาธิสักที  การ
ที่ว่ิงวุนไปตามอารมณตางๆ คือ ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกายและทางใจ   ในอารมณ
ทั้ง ๖ แตละอยางๆ นี่มากมายไมใชของงายๆ 

ตาเห็นรูป ก็ชอบรูปที่เห็น  รูปสวย  รูปงาม  รูปขี้เหร ขี้ราย  มีแปลกๆ ตางๆ หลายอยาง
หลายเรื่อง  ก็ตองคิดตองนึกตองปรุงตองแตงไปตาม  รูปทั้งหลายนั้นมีอยูในโลกเทาไรมันก็สอด
สายหาอยูตลอดเวลา  ก็ลองดูซิ  มีมโหรสพที่ใดคนไปชุมนุมกนัอยูในที่นั้นมากมายเชนนั้น
และ  เขาไปในที่นั้นแหละ  เห็นรูปทุกสิ่งทุกอยางจนคณานับไมถวน  มันกไ็ปติดกับรูปนั่นแหละ  
ไมติดอยูกับใจ  มันไปติดอยูภายนอกโนน  ไมเห็นใจของตน  ไปยุงกับรูปภายนอกเหลือที่จะคณา
นับ 

เสียงก็เหมือนกัน เสียงสารพัดทุกสิ่งทุกอยางสักแตวาปรากฎในโสตประสาท  ไพเราะก็มีไม
ไพเราะก็มี  เสียงเหยียดหยามดูถูก เสียงนินทาครหาทุกประการ  เสียงยกยอสรรเสรญิ  มันไปหลง
ตามพวกนี้หมด 

กลิ่น  ก็มีทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นหอม  กลิ่นหอมก็เพลิดเพลิน สนกุ  กลิ่นเหม็นก็เกลียดชัง  ลวน
แลวแตเรื่องกังวลทั้งนั้น 

รสที่ประสบที่สัมผัสลิ้น  มีทั้งรสเอร็ดอรอยรสเผ็ดรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยว  ปรุงแตงไป
สารพัดทุกอยาง ยังมากไปกวานั้นอีก  พอใจบางรสชอบใจบางรส  ไมชอบใจบางรสความชอบใจ
และไมชอบใจคือสิ่งที่ไมปกติ  นั่นใจมันไมปกติแลว  มันไปยินดีพอใจ  อันความยินดีพอใจนั่นมัน
เปนเรื่องของกิเลส 

โผฏฐัพพะที่ถูกตองสัมผัสกาย  นิ่มนวลออนแข็งเย็นรอนสารพัดทุกอยาง  ก็พอใจและไม
พอใจเหมือนกัน  พอใจก็ปรารถนาไมพอใจก็ไมปรารถนา  ยุงอยูอยางนี้แหละ 

ธรรมารมณ คือ ความคิดในอารมณตางๆ หาที่สุดที่หยุดที่ยั้งไมได  พอใจบางไมพอใจ
บาง  อารมณทั้งหลายมีอยูภายในใจอยางนี้ 



สรุปรวมแลวเรียกวาอารมณทั้ง ๖ คิดดู  อารมณทั้ง ๖ มันสงบหรือไม  เทาที่อธิบายมานี้ไมมี
สงบ  มีแตความเดือดรอน ไมใหจิตเปนปกติได  เมื่อเราเห็นความเดือดรอนเชนนี้  ผูที่ปรารถนา
ความสุขไมไดเกี่ยวของพัวพันกับสิ่งเหลานี้  สละทิ้งหมด  ยังเหลือแตจิตอันเดียว  ของเหลานี้
เปนอยูอยางนั้นทั้งหมดๆ ทั้งโลกมันเปนอยูอยางนั้น  พอสละทิ้งมันก็ไมมีอะไร  มีแตความสบาย
เบิกบาน  คราวนี้จิตก็เขาถึงใจ ไมมีคิดไมมีนึก ไมมีสงสายไมมีกังวลเกี่ยวของ  ทุกอยางวางเฉย  ถา
หากวางแลวมันก็เฉยละซี่  เลยเขาถึงใจ  ในที่นั้นอดีตอนาคตไมมี  บาปและบุญก็ไมม ี ความดีความ
ชั่วไมมีหมด  ยังเหลือแตใจอันเดียว  นั่นแหละทีเ่รียกวาใจ  คือมันอยูตรงกลาง  กลางสิ่งทั้งปวง
หมด  ลองทําดู   ถาปรารถนาความสุขทําอยางที่วานี้ลองดู ไมตองการใหทําตลอดเวลาหรอก  ทําใน
ขณะที่ทําสมาธิเทานั้นแหละ  อันที่พัวพันเกี่ยวของสารพัดทั้งปวงหมดที่อธิบายมานั้น  เราทํามาก
แลวไมตองทํามันก็เปนอยูแลวในโลกอันนี้วุนวายอยูอยางนั้น  ความสงบเยือกเย็นความเปนกลาง
นั้นหาไดยาก  แตมันก็มีอยูเหมือนกัน  แตเราทําไมถึงธรรมทัง้หลายนั้น 

ความเปนกลางก็เปนใจของเราเรียกวาใจ  ความคิดความนึกเปนจิต  คือจิตของเรา  สงสาย
โนนนี่ก็จิตของเรา  อดีตอนาคตก็จิตของเรา  เมื่อเห็นโทษแลวปลอยวางเสียมันจึงเขาถึงใจ  ใหเอา
ความสงบเยือกเย็นอยูอยางนั้นเสียกอน  ทําบอยๆ ทําใหเขาถึงบอยๆ ทําใหเปนบอยๆ ใหมันชํานิ
ชํานาญ มันหากจะเกิดปญญาวิชาความรูขึ้นเอง  อันความรูที่ไปวาจิตคิดนึกปรุงแตงสงสายสารพัด
ทั้งปวงหมดนั้น ก็เปนปญญาอันหนึ่งเหมือนกัน  ปญญาเปนของกวางขวาง  ครั้นเมื่อเขาถึงใจแลว
คราวนี้ปญญานั้นชําระ สํารอกออกหมดทุกสิ่งทุกอยาง  ขณะมันเขาถึงใจไมมีปญญาหรอก  แตวา
มันไดผลตอนออกจากใจ มีพลังเพียงพอแลวเห็นสิ่งตางๆ ประสบสิ่งทั้งปวงมันเปนธรรม  เห็นเปน
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  คราวนี้กลายเปนธรรมหมด 

เห็นธรรมกบัเห็นโลกมนัตางกัน  เห็นเปนเรื่องโลกในเบื้องตนมีความวุนวายเกี่ยวของ
พัวพันสารพัดทุกอยาง  อันนั้นเรียกวาเห็นเปนโลก  จิตไมสงบ  สวนเห็นธรรมนั้นจิตสงบ  เมื่อออก
จากความเปนกลางแลวมันสงออกไปเหมือนกัน  แตปญญามันตางกัน  เมื่อสงออกไปมันเกิดฉลาด
เฉียบแหลมรูเทาเขาใจของจริง 

คนเราอยากไดปญญาแตไมทราบวาปญญานั้นอยูไหน อยากไดสมาธิก็ไมทราบวาสมาธิอยู
ไหน  เลยงมไปอยางนั้นแหละ  บางคนก็เปนหรอกแตไมรูเรื่องวามันเปน วันนี้อธิบายใหฟงวา
ลักษณะที่มันเปนสมาธิมันเปนอยางนี้   ใจมันแนวแนเต็มท่ี  เห็นเรื่องทั้งหลายเหลานั้นชัดเจนแจม
แจง  จิตมันแนวแนอันเดียว  อันนั้นแหละเปนสมาธิ  ถาจิตใจไมแนวแนไมเปนสมาธิ  ธรรมดา



คนเราก็เห็นหรอก  รูจริงทุกสิ่งทุกอยางนั่นแหละ  ไปรูนั่นรูนี่อะไรตางๆ แตจิตมันไมเปนสมาธิ  รู
แลวก็หายไป  ถาจิตเปนสมาธิมันตองเขามาตรงกลางอยูเสมอ  ไมไดสงสายไปหาสิ่งตางๆ รูแลวเขา
มาอยูตรงกลาง    อันนั้นจึงจะเปนสมาธิ     

นี่อธิบายถึงเรื่องทําสมาธิมันเปนอยางนี้    อบรมสมาธิตองเปนอยางนี้    เมื่อเปนอยางนี้รู
อยางนี้แลวใหรวมใจเขามาใหได รวมจิตเขามาใหเปนใจ  รูสิ่งตางๆ ทั้งปวงหมดแตใหรวมเขามา
เปนใจ  รูเรื่องของจิตใหเขามาเปนใจ  เอาละอธิบายมาดวยประการฉะนี้ฯ 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน  

ตั้งใจทําสมาธิใหแนวแน  อยางอธิบายใหฟงมา  เราทําสักแตวาทํา  ไมรูจักจิตแนวแน  จิตอยู
หรือไมอยูก็ไมทราบ  ผูที่ทําไปสักแตวาทํานั้นนานนักหนา  นานๆ หนักเขาก็เลยดาน  การที่ไมดาน
นั้นคือเราตั้งใจวาจะทําที่นี่แหละทําเวลานี้แหละ  ใหเขาถึงสมาธิจริงๆ จังๆ ตั้งใจเด็ดเดี่ยวกลา
หาญ  คนที่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวกลาหาญทําสมาธิยอมเปนเร็วยอมไดเร็ว  ถาทําสักแตวาทําจะเปนชา  นาน
หนักเขาก็เลยดาน  ขี้เกียจไมอยากทํา  เห็นวาทําแลวก็แคนั้นแหละ  ไมเปนผลประโยชนอะไร  ก็เลย
ขี้เกียจซ้ํา 

เมื่อเราตองทําสมาธิแลว  ตองทําใหเห็นซี่  เรื่องของสมาธิมันเปนยังไง  เด็ดเดี่ยวกลาหาญลง
เฉพาะในที่นี้แหละเปนตายชั่งมัน  ความตายเปนของงายใครๆ ก็ตายดวยกนัทั้งหมด  ไมยากอะไร
ความตายอันนั้น  แตการทําสมาธิเปนของยาก  ตายแลวเกิด  ตายแลวเกิดไมทราบวากี่ภพกี่ชาติ  ยัง
ไมเคยทําสมาธิสักที  ชาตินี้ก็ตั้งหลายสิบปมาแลวก็ยังไมเคยทําสมาธิ  เรื่องตายนั้นประเดี๋ยวเดียว
เทานั้นแหละ  ขาดลมหายใจก็ตายเลย  คนเราพากันหวงความตาย  อะไรเปนความตายจึงกลัวตาย
ไมสละเด็ดเดี่ยว 

ความสละเด็ดเดี่ยวปลอยวางสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดใหเหลือแตใจ  อันนั้นเปนของดี
นัก  ความสละความตายเลยไมตายซ้ํา  เลยมีอายุยืนนาน  ถึงเจ็บไขไดปวยอะไรตางๆ ก็ทอดทิ้งหมด
เลยกลับเปนของดีซ้ํา  ที่เปนหวงพัวพันอยูในเรื่องความเจ็บความปวย  อันนั้นปวยก็ไมหาย  สมาธิก็
ไมเปน  นั่นแหละเปนเหตุที่ไมเปนสมาธิ  เราทําอะไรตองทําใหจริงๆ ซี่ 

กายิรา เจ กายิราเถน  ทฬฺหเมน ํ  ปรกฺกเม  ทําตองทําจริงๆ ใหเห็นผลจริงๆ 



ถาเราตั้งใจจริงๆ แลว  สิ่งพะวักพะวนทั้งปวงหายหมด ยังเหลือแตจิต  เขาถึงใจเลย  เมื่อ
เขาถึงใจแลวจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเพลิดเพลินยินดีกับความสงบอันนั้น จึงจะเปนสมาธิ 
ภาวนา  ถาหากวาหวงความตาย  จะใหมีอายุยืนนานตอไป  คนเราเกิดขึ้นมาไมใชอยูเปลาๆ อยูนาน
ปเทาไรยิ่งทําความชั่วมากเขาไปทุกที  สละความตายแลวหมดเรื่อง  หากมันตายจริงๆ จังๆ เราตาย
ดวยความดียังดีกวาจะตายดวยความชั่ว 

เอา  จงพากันทํา  อธิบายใหฟงเทานี้แหละ 

ศรัทธา  ความไมประมาทและความบริสุทธิ์หมดจด 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 

 

 

 

จงตั้งใจฟงธรรมเทศนาตอไป  เทศนาของเกา-เรื่องของเกา  ผูเทศนก็ของเกา  ธรรมะกข็อง
เกา  ผูฟงก็ของเกาคนเกานั่นแหละ  ฟงกี่ครั้งกี่หนก็คนเกานั่นแหละ  ธรรมเทศนาที่เทศนใหฟงก็
เรื่องของเกา  ไมทราบวาจะเอาอะไรมาเทศนอีก  ครั้นรูจักวาของเกาอยางนี้แลวหมดเรื่องไป  ใหคิด
ดูวาเราฟงเทศนมากมาย  ที่ทานยกอุเทศคาถาขึ้นก็เรื่องของเกา  ถึงจะผิดแปลกไปบางก็รวมความลง
ของเกา 

ของเกาคืออะไร  พระพุทธเจาทรงเทศนาเรื่องใจ  นั่นแหละของเกา  เทศนอะไรๆ ก็เรื่องของ
เกาทั้งนั้นแหละ  พุทธศาสนาอันนี้ที่ทานแสดงไวมากมายก็ลวนแลวแตเทศนถึงเรื่องใจ   ใครบางจะ
ไมพูดถึงใจ  คนเราก็มีใจกันทุกคน  กเิลสทั้งหลายเกิดจากใจ บาปทั้งหลายก็เกิดจากใจ บุญทั้งหลาย
ก็เกิดจากใจ  แตเรายังไมทันเห็นใจจึงวายังหางไกลจากพุทธศาสนามาก  เทศนถึงเรื่องใจ  แตยังไม
เห็นใจไมรูจักใจของตน  นั่นแหละเปนปญหาอยู  เหตุนั้นจึงเทศนซ้ําๆ ซากๆ ไมรูแลวรูจบเปนสัก



ที  ทุกคนเห็นแตเงาของมัน เชนวา บาปหรือบุญ  หยาบหรือละเอียด  ดีหรอืชั่วเกิดจากใจทั้งนั้น  ถา
หากเราเห็นใจแลวไมสามารถที่จะทําความชั่วได  ที่ทําความชั่วนั้นเพราะเหตุใจพาเราไป  พาเรา
ทํา  ใจหนึ่งก็อยากจะทํา  อีกใจหนึ่งก็ไมอยากจะทํา  ที่อยากจะทําเพราะนิสัยสันดานอยากจะทํา
ความชั่วหรือหากจําเปนที่จะตองทําความชั่ว เชนอยางอดอยากไมมีอันอยูอันกิน  เห็นเขาก็อยากลัก
ขโมยของเขา  หาโดยตรงไมไดก็หาลักขโมยเขากิน  ที่ทําอยางนั้นเพราะมันไมเห็นใจของตน  ถา
หากเราไปเห็นอีกตอนหนึ่งวา  ทําชั่วมัวหมองใจ  ทําชั่วแลวไดรับผลของความชั่ว  หมายความวา
ทําดีตองไดดี  ทําชั่วตองไดชั่ว  ทําบาปตองไดบาป  คนอื่นรับแทนใหไมได  ตนเองเปนคน
ทํา  ตนเองเปนคนรับ  ถาเห็นโทษอยางนี้แลวไมมีใครจะสามารถทําความชั่วได  เหตุนั้นจึงวาเกิด
จากใจมันอยากทําเองตางหาก  จึงตองฝกหัดอบรมใหอยูในบังคับของตน 

ที่พูดถึงเรื่องใจ คือพูดถึงตัวเดิม  ตัวเดิมแทนั่นคือ ใจ   คนเราหมดทั้งตัวนี้มีใจเปน
ใหญ  ดังที่พระพุทธองคทรงเทศนาวา 

มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา  ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน 

มโนเสฎฐา  มโนมยา      สําเร็จแลวดวยใจ เปนตน 

เหตุนั้น จึงวาพุทธศาสนาสอนถึงใจอันเดียว  เชนอยางวาใจของเรางดเวนจากโทษนั้นๆ 
เรียกวาศีล คือเจตนานั่นเอง  เจตนางดเวนเทานั้นแหละหมดเรื่อง  การฆาสัตวถาไมมีเจตนาฆามันก็
ไมผิดศีล  อยางเราไมเห็นไมคิดจะฆาแตบังเอิญไปทําใหสัตวตาย  หรือเหยียบสัตวตาย  อันนั้นไม
ผิดจากศีล  แตถามีเจตนาตั้งใจจะฆาแลวก็พยายามฆาสัตวนั้น ซึ่งเปนของมีชีวิตตายดวยเจตนาอัน
นั้นนั่นแหละจึงจะขาดจากศีล  การลกัขโมยก็เหมือนกันเราลักขโมยของเขา  เจตนาจะเอาจริงๆ จังๆ 
หรือเห็นของตกหลนเราเก็บมาไว  ถาหากเจาของเขามาทวง  หรือเจาของเขาไมทวงก็ตาม  อันนั้น
เราถือเปนกรรมสิทธิ์ของเรา  ถาเขาทวงแลวก็ใหเขาไป  อยางนั้นเปนเจตนาแท 

การเชื่อวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่วนั่นแหละเปนตนเหตุของพุทธศาสนา  ใหรูจักตนเหตุให
รูจักตนตอเดิมของพุทธศาสนาแท  คือ ความเชื่อ  สทฺธีธ  วิตฺตํ  ปุริสสฺส  เสฏฐํ  ศรัทธานั้นเปน
ทรัพยอันประเสริฐของบุคคล  ของมนุษย  บุรุษหญิงชายทั้งหมด 

ขอใหเกิดความเชื่อเทานั้นแหละ  เชื่อวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  เชื่อวาทําบุญไดบุญ  ทําบาป
ไดบาป  ศรทัธาเทานั้นเปนของสําคัญเปนเบื้องตน  ทุกศาสนาตองอาศัยศรัทธานี้ทั้งนั้น  ศาสนา



นั้นๆ อยูไดดวยศรัทธา  เราทําบุญสุนทานตางๆ ไมใชทําโดยความลุมหลง  ไมใชโดยความสนุก
เพลิดเพลินกับหมูไปเที่ยวสนุกเลนกับเขา  มันตองเกิดศรัทธาภายในใจ  โดยคิดวาวันนี้จะไปทําบุญ
ละ  จะทําบุญอะไรก็ตามเถิดทอดผาปา  มหาบังสุกุล  ไปทําบุญสรางโบสถสรางวิหารอะไรก็เอา
เถิด  ใจที่ตั้งมั่นคงวาเราจะทําบุญ  เราทําแลวตองไดบุญแนนอน  อันนั้นแหละเปนเบื้องตน  บางคน
ทําบุญแตไมเห็นบุญอีกซ้ํา  ใหรูจักตัวบุญเสียกอน  พูดกันงายๆ พูดรวมๆ กนัวา คนเรานี่แหละเปน
ตัวบุญ   ถาไมมีตัวของเราแลวก็ทําอะไรไมไดทั้งนั้น  นี่พูดงายๆ บาปก็คือ  ตัวเรานี่แหละเปน
บาป  ถาตัวเราไมมีแลวทําบาปไมได  อันนี้พูดงายๆ ถาจะพูดใหละเอียดเขาไปวา บุญคือความอิ่ม
ใจ  บุญ คือความพอใจในการที่เราสละจาคะลงไปแลวเกิดเต็มตื้นเขามาภายในใจ  อันนั้นแหละเปน
ตัวบุญแท  บาปก็ตรงกันขาม  เราคิดประทุษรายคนอื่น  ทําลายคนอื่นเชนวา  ตีศีรษะเขาหรือขโมย
ของเขา  อันนั้นเปนเจตนาภายในนั้นแหละเปนตัวบาป  บาปเพราะเหตุที่ใจเศราหมอง   คิดจะขโมย
ของๆ เขามันตองเศราหมอง  เมื่อเศราหมองแลวก็แอบ ลีล้ับ ซกุๆ ซอนๆ อยู  ไดโอกาสเมื่อใดก็ลัก
เขาขโมยเขาเมื่อนั้น  ขโมยแลวใจก็เศราหมองอันความเศราหมองนั้นมันไมหายสักที  ติดอยูในใจ
ของเราตลอดเวลาขโมยของเขาไดเปนหมื่นเปนแสน  เปนคนรวยคนนิยมนับถือวาเปนบุญ  อันนั้น
มันไมใชบุญ  บาปคือ ความเศราหมองภายในใจเห็นดวยใจของตนเอง  ใครจะชมเชยยกยอง
สรรเสริญอยางไรๆ ก็ตาม  แตเราคิดวาของอันนั้นเราลักขโมยเขามา  เราโกงเขามาเห็นชัดในใจของ
ตนอยางนี้  มันจะเปนบุญอยางไร  มันก็เศราหมองอยูตลอดเวลา  ถึงเราจะเอาเงินนั้นไปซื้อสิ่งของ
ตางๆ มาใชมาสอยหรือซื้ออาหารการกินอะไรทุกสิ่งทุกอยาง  ไปซื้อมารับประทานลงไปแลวก็ยัง
เศราหมองในใจนั้นอยูตลอดเวลา  ยังมิหนําเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงสามี  เอา
บาปนั้นไปเลี้ยงคนอื่นอีก  คนอื่นๆ ก็เปนบาปตอไป  คือมันหัดนิสัยเขาใหมันเปนบาป  ตัวบุญตัว
บาปอยูตรงนี้แหละ  ไมใชอ่ืนไกลจึงวา 

 สทฺธีธ  วิตฺตํ  ปุริสสฺส  เสฏฐ ํ ศรัทธานั่นแหละเปนปญญาของบุรุษ 

ปญญาในทีน่ี้หมายความวา  รูจักดีรูจักชั่ว  ไมใชปญญาอื่นไกล  อันปญญารูจักดี  รูจัก
ชั่ว  รูจักผิด  รูจักถูก  นั่นแหละตัวปญญาแท  ทานยังสอนสูงขึ้นไปอีกวา 

สทฺธายตรติ  โอฆ ํ ศรัทธาเปนเครื่องขามโอฆะ 

โอฆะ แปลวา  แมน้ํา  น้ํานั้นเปรียบไดกับกิเลส หมายความวากิเลสมันทวมหัวใจคน  กิเลส
นี่มากมายเหลือเกินทวมโลกอยูหมด คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง   บรรดาสัตวทั้งหลายเกิด



ขึ้นมาในโลกนี้ตองมีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเปนพื้นฐานจึงวามันทวมหัวใจอยู
ทั้งหมด  ครั้นถาหากวามีศรัทธาอยางที่อธิบายมาแลวก็เปนเครื่องขามโอฆะ  เมื่อศรัทธาเกิดขึ้น
แลว  กิเลสมนัคอยหายคอยหมดไป  เชนเรามีเงินมีทอง  ถาหากมีศรัทธาจาคะลงไปไดเงินทองที่เรา
สละลงไปนั้นเรียกวามันคอยหมดไป  หมดเงินทองก็ไมเทาไร  หมดกิเลสนั่นซีมันดีขึ้น  ถาศรัทธา
แกกลาขึ้นก็ยิ่งพนไดงาย  ทานจึงสอนวา 

สทฺธายตรติ  โอฆ ํ ศรัทธาเปนเครื่องขามโอฆะ 

อปฺปมาเทน  อณฺณว ํ ความไมประมาท  คือวาไมลืมตัว  บุคคลจะพนจากมหรรณพภพ
สงสารไดเพราะความไมประมาท 

ความไมประมาทนั้นหมายถึงเรื่องจิตอันเดียว  คือ  มีสติไมพลั้งเผลอหลงลืม  อยางเชนเรา
เดินตามถนนหนทางไปไมเพลินไมหลงมัวเมา  หมายถึงวาเราตองเดินดวยความระมัดระวังกลัวรถ
จะชนเอา  กลัวขโมยเขาจะมาตีชิงว่ิงราวอะไรตางๆ อันนั้นเรียกวาความไมประมาท   ความไม
ประมาทนี้เปนเหตุใหรักษาตัวได 

อยางชั้นดีขึ้นไปกวานั้นอีก  ความไมประมาท คือมีสติควบคุมจิตใหอยูในอํานาจของ
ตน  ไมหลงพลั้งเผลอ  สติคือความไมประมาทนี้สามารถที่จะปองกันภัยอันตรายหลาย
อยาง  ปองกันกิเลสไมใหเกิดขึ้นก็ได  รักษากิเลสของตนก็ได  ถาไมเชื่อก็ลองคิดดู  เราคิดจะทําลาย
คนอื่นเพราะเผลอสติ  เมื่อมีสติตั้งมั่นแลวไมสามารถจะทําลายคนอื่นได  เรามีสติอยูทุก
เมื่อ   ยืน  เดิน  นั่ง  นอน   ทุกอิริยาบถ   นั่นแหละ  คือความไมประมาท    ความไมประมาทคือมีสติ
นี้  แมแตความเจ็บ  ความปวด  ความเมื่อยลาสารพัดทุกอยาง  เอาสติตัวนั้นแหละไปควบคุม  เอาสติ
ไปมองดู  เอาสติตัวนั้นแหละไปกําจัดหายไปเลย  สติตั้งมั่นในที่ใดกิเลสเหลานั้นตองหายไปในที่
นั้น  ถาหากสติตั้งมั่นอยูทุกอิริยาบถ  กิเลสมันก็ไมเกิดเทานั้นซี  ทีนี้เราตั้งมั่นแตในขณะที่เรา
เจ็บปวด  ในเวลาที่เราเมื่อยลา  เอาสติไปตั้งมั่นแลวมันก็หายไป  แตพอมันหายไปแลวก็ลืมสติอัน
นั้นเสีย  มันก็เลยประมาทตอไปอีก  นั่นแหละจึงวา อปฺปมาเทน  อณฺณวํ 

ครั้นเมื่อมีสติแลวคราวนี้เกิดอุบายปญญา คือ รูจักจิตของตน  รูจักวาจิตคิดดีคิดชั่ว  คิดหยาบ
คิดละเอียดรูเทารูทันอยูตลอดเวลา  นั่นเรียกวาปญญา  ปญญาในขั้นนี้ไมใชปญญาวิปสสนา  แต
เปนปญญาที่รูเทารูตัวของเราระมัดระวังไมใหกิเลสเกิดขึ้น  ไมใหทําความชั่ว  สวนปญญาวิปสสนา
นั้นอีกอยางหนึ่งตางหาก  ผูที่เจริญวิปสสนามันตองเกิดเองเปนเอง  เราตองรักษาสติเรียกวาไม



ประมาทเสียกอน  เมื่อรักษาสติตัวนี้แกกลาแลวมนัเกิดปญญาของมันเองหรอก  ปญญาวิปสสนา
ไมไดตั้งใจใหเกิดแตเกิดเอง ( ปญญาที่ตั้งใจเรียกวาปญญารักษาตัวเบื้องตน)  ของมันเกิดเองเปนเอง
จึงเปนของอัศจรรยนัก  เปนของเหลือวิสัยที่มนุษยปุถุชนจะใหมันเกิดขึ้น  ปญญาวิปสสนาพิจารณา
เห็นไตรลักษณชัดแจมแจงดวยตนเอง  ไมมีใครบอกใครสอนและไมตองปรารมภถึงเรื่องอะไร
ทั้งหมด  มันเปนเอง  ปญญานั้นเปนของสูงสุด  ปญญาวิปสสนาเปนชั้นของพระอริยะเจา  ไมใช
ของที่จะเกิดบอยๆ และแตละชั้นๆ นั้น (โสดาบัน  สกทาคา  อนาคามีและอรหันต)  ก็เกิดครั้ง
เดียว  ไมใชเกิดไดถึงสองสามครั้ง  นั้นแหละคือปญญาวิปสสนาแท 

สรุปรวมไดวา  เบื้องตนอธิบายถึงเรื่องจิต  ในตัวคนเรานี้จิตเปนใหญ  การทําบาปหรือ
ทําบุญกุศลกล็วนเปนเรื่องของจิตทั้งนั้น  ถึงแมความเชื่อมั่นในใจในจิต คือ ศรัทธาก็จิตอีกนั่นแหละ
เปนคนเชื่อมั่น  อันนั้นเปนเบื้องตนของการถือพระพุทธศาสนา 

ศรัทธา เปนของประเสริฐเลิศกวาสิ่งทั้งปวงหมดในมนุษยอันนี้ คือ ศรัทธาเปนเหตุใหเกิด
ปญญา  เปนเหตุใหพนจากมหรรณพภพสงสาร 

ความไมประมาท  ก็เปนเหตุชวยใหพนจากมหรรณพภพสงสาร 

ปญญาวิสุทธ์ิ  คือวา บริสุทธิ์ดวยปญญาก็เกิดจากใจ 

รวมความแลว กลาวไดวาพุทธศาสนานี้เปนสายสืบเนื่องกันไปหมด  ที่พูดแยกเปนสวนๆ 
มันก็พูดไดหรอก  แตหากวาความจริงแลวเปนสายอันเดียวกัน  พระพุทธศาสนาตองสอนอยาง
นี้  ไมไดสอนเปนชิ้นเปนอัน  ไมสอนเปนสัดเปนสวน  สอนอันเดียวกันนั่นแหละ  ถาหากพิจารณา
ใหถี่ถวนแลวลงอันเดียวกันหมด 

เทศนาถึงเรื่อง ศรัทธา ความไมประมาท และความบริสุทธิ์หมดจดก็จบเพียงแคนี้ เอวํฯ 

   

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 



หัดนั่งสมาธิมันตองนั่งขัดสมาด  ขาขวากับขาซาย มือขวาทับมือซาย  ตั้งตัวใหตรง ทําทา
อาจหาญตอสูกิเลส ทําใจใหกลาหาญเด็ดเดี่ยว   เวลานี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนา ทําใจใหอยูนิ่ง
แนวอันเดียว  ไมตองสงสายไปมาที่ไหน  ไมตองคิดนึกอะไรทั้งหมดเพราะเวลานี้เราจะทําสมาธิ
ภาวนา ใหตั้งจิตอยางนั้น  ถึงหากวาไมเปนสมาธิแนวแนเต็มที่  แตมันหยุดเปนบางครั้งบางคราว 
สงบเปนบางมื้อบางยาม  ก็นับวาเปนการดีที่สุด 

หัดสมาธิ คือ หัดใหเห็นจิตของตน  เมื่อเห็นจิตของตนแลวก็จับจิตใหได  ความคิดความนึก
เปนจิต  คิดนึกสงสายไปมาหนา-หลัง  ความปรุงความแตงสารพัดทุกอยาง  อันนั้นเปนจิต  เราตั้ง
สติเอาไวกับพุทโธ  ใหแนวแนอยูกับพุทโธอันเดียว  ภาวนาวาพุทโธๆ อยูในใจไมตองออกปาก
หรอก    ใหมันอยูในจุดเดียวจิตเปนของไมมีตัวมีตน     เมื่อนึกวาพุทโธก็อยูตรงพุทโธนั่น
แหละ  ใหความคิดความนึกนั่นแหละอยูกับพุทโธ   อยาใหสงไปนอกจากพุทโธ  เอาอันเดียว
เทานั้น  เมื่อจิตมันอยูในพุทโธ  ที่นี้กเ็ห็นจิต มันอยูนิ่งแลว  จิตมันอยูไดทั่วไปอยูที่ไหนก็อยูได  อยู
ที่ปลายมือ  ปลายเทา  ที่ศีรษะอยูที่ไหนๆ ไดหมด  อยูที่อวัยวะสิ่งใดไดทั้งนั้นแหละ  แตวาเราเอา
พุทโธไวเปนจุดศูนยกลาง  ใหจิตอยูในนั้นเสียกอน  โดยนึกเอาพุทโธไวที่นั้น 

ครั้นเมื่อนึกเอาพุทโธคุมจิตใหอยูในพุทโธอันเดียว  ไมใหสงสายไปในอะไรหมด  มันอยูใน
อํานาจของตนแลว  จิตนั้นจะรวมเขาไปเปนหนึ่ง  ที่เปนหนึ่งนั่นแหละคือจติ  มันไมมีสองแลวมัน
รวมเขาไปเปนหนึ่งคือ เปนกลาง  คําวา มันรวมเปนกลาง ก็คือ ใจ จิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นแหละ 
แตหากพูดกันคนละอยาง  ลักษณะอาการสงสายเรียกวาจิต  รวมเปนหนึ่งเขามาเรียกวาใจ  คราวนี้
จับใหได  พระพุทธเจาทรงเทศนาวา  จิตอันใดใจอันนั้นเหมือนกัน  แตวาพูดลักษณะตางกัน 

เมื่อจับใจไดแลว ใหมันอยูนิ่งอันเดียวเชนนั้น  มันจะอยูไดนานสักเทาไรก็อยูเถิด  ไมเปน
อะไรหรอก  พระพุทธองคทานบําเพ็ญบารมีมา ๔ อสงขัยแสนกัลป  เมื่อทรงเปนพระสิทธัตถะราช
กุมารอยูพระองคทรงหาจิตอยูถึง ๖ ป  นี่เรามาทําประเดี๋ยวประดาวเทานั้นไมถึงเสี้ยวหนึ่งของ
พระพุทธเจา  ฉะนั้นใหมันอยูนิ่งเปนกลางเชนนั้นไปเถิดอยูไดนานสักเทาไรมันอยูไปเอง  เมื่อมัน
จะออก (จากความเปนกลาง)  มันก็ออกไปเองเราไมไดใหมันออก  เปนของยากนักที่ผูจะรูจิตของ
ตน  ยากนักที่จะคุมครองมัน ไมไดใชเชือกผูกมนัหรอก  ตกลงวาถาหากมันอยูอันเดียวแลวมันจะ
เปนใจ  ผูใดถาเขาถึงใจไดแลวคนนั้นชอบใจที่สุด  คนนั้นหาไดยากที่สุด เรยีกวาคนวิเศษ
ที่สุด  พิเศษกวามนุษยธรรมดาสามัญเหตุนั้นตองตั้งใจใหมันแนวแน  ใหเชื่อมั่นลงอันเดียวนี้แหละ
ทําสมาธิตอไป 



ทุกข 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  

จงตั้งใจฟงธรรมเทศนา  จะอธิบายหัวขอธรรมที่วาคนเราตองการพนจากทุกข  แตไมหาเหตุ
ที่จะพนจากทุกข  เมื่อทุกขเกิดขึ้นมาเฉพาะตัวของเราก็อยากจะพนจากทุกขอยางเดียว  ดิ้นรน
กระเสือกกระสนหาอุบายที่จะพนจากทุกข  มันพนไมไดหรอก  คนเราเกิดขึ้นมาทุกคนใครจะพน
จากทุกขในโลกอันนี้ไมมี  ถึงพระพุทธเจาเองหรือสาวกทั้งปวงก็เหมือนกัน  วิบากขันธยังอยูตราบ
ใดไมพนทุกขตราบนั้น  ที่ทานพนจากทุกขเพราะทานรูเรื่องรูเหตุของทุกขนั้นตางหาก  แตถึงขนาด
นั้นกองทุกขก็ยังมีอยูร่ําไป  ทุกขเพราะขันธหา  เมื่อขันธหานี้ยังมีอยูตราบใดแลวก็ไมพนจากทุกข
ตราบนั้น  ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายลวนเปนแตกองทุกข  ทานพนจากเกิด แก เจ็บ 
ตาย เพราะปญญาของทานเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดรูเทาของเรื่องขันธหาๆ เปนของติดตามอยูตราบ
ใดแลว  กองทุกขก็ยังไมพนอยูตราบนั้น  ทานพิจารณาเห็นเหตุแหงกองทุกขเกิดจากขันธหา  ทุกข
ทั้งหลายหมดในโลกนี ้ ถามีขันธหาตราบใดแลว  มันตองทุกขอยูตราบนั้น  เราเปนปุถุชนคน
ธรรมดาสามัญตองการพนจากทุกขคือตองการผล  ไมตองการเหตุ  เหตุใหเกิดทุกขคือความ
ทะเยอทะยานดิ้นรนไดแกตัณหาอยางทุกวันนี้แหละ  ขอใหคิดดูวาความหนาวเกิดจากอะไร  ความ
หนาวที่สัมผัสถูกตองรางกาย  ความเยือกเย็นกระทบกระเทือนรางกายเปนเหตุใหเราเดือดรอนทน
ทุกขทรมานอยูเดี๋ยวนี้  ใครจะพนจากทุกขได  ความอยูไมสุขสบายนั้นเรียกวาทุกข  ความทุกขนั้น
ทุกคนก็พากันดิ้นรนอยากจะพนจากทุกข  เชนหาผาหมมานุงมาหม  หาเครื่องอบอุนมาบํารุงบําเรอ
เพื่อใหพนจากทุกข  มันพนที่ไหนเลา  ผาไมใชมันเกิดเอง  ไมใชของทิพย  มันตองหาเงินหาทองมา
ซื้อ  คนที่มีเงินมีทองซื้อก็เขาใจวาไดงายสบาย  คนไมมีเงินไมมีทอง  หาเงินกวาจะไดก็ลําบาก
ตรากตรําพอแรงแลว  ขณะที่หาเงินนั้นฝาอุปสรรคขัดของหลายอยางหลายประการ  ซื้อมาแลวมา
นุงมาหมปกปองความเย็นความรอน   แลวความเย็นความหนาวอันนั้นมันหายไปไหนเลา  มันก็ยัง
อยูอยางนั้นแหละ  แตวาพออบอุนไปไดชั่วครูชั่วขณะหนึ่ง  ไมมีใครหายไดสักคนเดียว  หาผามา
เทาไรก็หามาเถอะ  อาตมาเคยถูกหนาวมาแลวหมผา ๔-๕ ผืนก็หมไปเถิดไมอุนหรอก  ตองนอนผิง



ไฟ  นอนผิงไฟก็ยังไมอุนอยูนั่นแหละ  อันที่วาปองกันความเย็นความหนาวนั้นปองกันไมได
หรอก  หากไมหมดฤดูกาลของมันๆ ก็ยังหนาวเย็นอยูอยางนั้นตลอดไป  แตคราวนี้พอหนาวหมด
ฤดูกาลของมันแลวก็ไปหารอน  ความรอนนั้นทํายังไงๆ มันก็ไมหายอีกเหมือนกัน  อาบน้ําก็แลว
พัดลมก็แลว  ตากอากาศก็แลว  มันก็ยังรอนอยูนั่นแหละ  หาเครื่องทําใหมันเย็นเอาพัดลมมาเปามัน
ก็ยังรอนอยูอยางนั้นร่ําไป  ที่พูดนี้วาแต เย็นกับรอนเปนทุกข  คราวนี้  อยางแก อยางเจ็บ อยางปวย
อาพาธดวยประการตางๆ ก็เปนทุกขอีก  ถามีเงินมีทองก็คอยยังชั่วหนอย  พอแกไขบําบัดใหบรรเทา
ไป  ไมใชหายนะ  บรรเทานะชั่วระยะหนึ่งเทานั้นแหละ  ในชั่วชีวิตนี้จะเจ็บปวยอยูอยางนั้นนับไม
ถวน  หายไปแลวเจ็บมาอีก  หายอยางนี้ก็ไปเจ็บปวยดวยโรคอื่นตอไปอีกไมมีที่สิ้นสุด  หมดเงิน
เปลืองทองไปมากมาย  ความเจ็บปวยนี้เรียกวาเปนบางครั้งบางคราว  ความเฒาทํายังไงๆ ก็ไม
หาย  แมแตหมอเองก็แกก็เฒา  หมอเองก็แกชรา  ความแกความเฒาความชํารุดทรุดโทรมไมมีใคร
ทําใหหายไดสักคนเดียว  ผลที่สุดคือความตาย  ตองตายดวยกันทั้งนั้น  ตางแตวาตายกอนหรือตาย
หลัง  นี่คือความทุกขอีกเหมือนกัน  ทุกขเพราะหิวกระหายประจําวัน  วันหนึ่งๆ นั้น  รับประทาน
ตั้ง ๒-๓ มื้อ  หิวกระหายอยูอยางนั้นตลอดเวลา  พอหายจากรับประทานในวันหนึ่งๆ ในมื้อหนึ่งๆ 
เขาใจวาอิ่มหนําสําราญอยูเปนสุข  คิดดูวากวาจะไดรับประทานวันหนึ่งมิใชของงายๆ เพราะมิใช
ของเกิดเองเปนเองตองหาเงินหาทองมาซื้อมาแลกเปลี่ยนถึงจะไดรับประทาน  ทุกขนี้เราไมคอยจะ
คิดถึงยิ่งเปนแมครัวดวยแลวโอโฮยบางทีทําอาหารมากๆ จนเหนื่อยไมอยากรับประทานดวยซ้ํา  แต
ดวยเหตุจําเปนมันตองทํา  นี้ก็เปนทุกขอันหนึ่งเหมือนกัน  อธิบายเรื่องทุกขทั้งหลายเหลานี้เพียง
เล็กๆ นอยๆ เทานั้น  เรานอนมากก็เปนทุกข  ยืนมากก็เปนทุกข  เรานอนเขาใจวาไดความสุข
สบาย  แทที่จริงบําบัดทุกขเทานั้นแหละ  บําบัดนั้นหมายความวาใหมันหายไปชั่วคราวในเมื่อนอน
ครั้งแรก  บางทีนอนหลับๆ มันก็พลิกตัวไปเพราะเหตุที่มันเหน็ดเหนื่อย  ความทุกขทั้งหลายเหลานี้
นั้นคนเราตองการอยากจะพนจากทุกขฝายเดียวไมเหมือนพระพุทธเจา  พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ
บารมีมากมายถึงแมในปจฉิมชาติ  เมื่อเปนสิทธัตถะราชกุมารก็อุตสาหบําเพ็ญเพื่อความพนจาก
ทุกข  ทําทุกรกริยาอยูถึง ๖ พรรษา กวาพระองคจะไดตรัสรูถึงเหตุของมัน  พอพระองครูเรื่องเหตุ
ของทุกขคือความทะเยอทะยานอยาก  ก็เลยเอามาประกาศแกพุทธบริษัท  ความทะเยอทะยานอยาก
เปนเหตุใหเกิดทุกข  ยิ่งทะเยอทะยานเทาไหรยิ่งทุกขมากเทานั้น  เปรียบเหมือนกับเชือกรัดขา
หมู  ธรรมดาเขาผูกหมูตองเอาเชือกผูกขา  หมูมันก็ดิ้นรนใหญเชือกก็รัดจนหนังขาด  เนื้อขาด  เอ็น
ขาด  จนกระทั่งถึงกระดูกนั่นแหละเพราะความดิ้นรน  ตัวไหนถามันไมดิ้นรนเลยคือนอนสบายเสีย
มันก็ไมเจ็บขา  แตเขาผูกหมูไวเพื่ออะไร  ผูกไวเพื่อฆากิน  คือนอนทาความตายนั่นเอง  คนเราถา
ดิ้นรนเทาไหรก็ยิ่งรัดเขายิ่งเดือดรอนมากเขา  ถาไมดิ้นรนแลวคราวนี้นอนทาความตายก็ไมมีอะไร



เปนที่พ่ึง  ไมมีอะไรเปนสรณะคอยแตวันตายเทานั้น  พระพุทธองคเมื่อครั้งยังเปนพระสิทธัตถะ
ราชกุมาร  พระองคดิ้นรนจนกระทั่งรอดตาย  พระองคทรงบําเพ็ญทุกรกรยิาอยูถึง  ๖  พรรษาจนคน
ทั้งหลายเขาใจวาพระองคตายแลว  จึงประสบหนทางพนจากทุกข  ซึ่งไดแกการพิจารณาเห็น
เหตุ  คือตัวสมุทัย  เรื่องความทุกขตางๆ พระองคไมแกหรอก  พระองคแกเหตุของทุกขตางหาก  ที่
จริงพระองคสอนพวกเรา  แตสอนเทาไรพวกเราก็ไมเขาใจ  สอนพวกเราใหเห็นทุกขและเหตุของ
ทุกข  เราก็อยากพนจากทุกขอยางเดียว  ไมเขาถึงเรื่องเหตุของมัน  จึงตองทนทุกขเวทนาอยางนี้ 
เพราะฉะนั้นทุกๆ คนขอใหพากันพิจารณาถึงเรื่องทุกข  คนใดถาไมเอาทุกขมาเปนอารมณไมมีทาง
ที่จะพนจากทุกขได  คนเราถาหากไมเห็นทุกขดวยตนเองแลวมันจะเห็นทางพนจากทุกขไดที่
ไหน  ไมวาคนในชาติศาสนาใดๆ คนมีวิชาอาคมหรือคนฉลาดเฉลียวตางๆ จะเปนชาติไหนๆ ก็เอา
เถอะหรือศาสนาใดๆก็เอาเถอะ  ธรรมแทคือทุกข ถาตกลงถึงทุกขที่สุดตองไดประสบการพนจาก
ทุกข คือทุกขแคนแสนสาหัสก็ยอมเสยีสละเพื่อทุกขนั้น  ยอมสละหมดทุกสิ่งทุกอยาง ความยอม
สละจึงกลายเปนความสุข  คนเรากลัวตายจึงไมพนจากทุกข  ถาไมกลัวตายยอมสละเสีย  แลวตอสู
มันจนถึงที่สุด เห็นความเด็ดเดี่ยวกลาหาญยอมประสบสุข  เหมือนกับคนสูเสือ  ธรรมดาเห็นเสือที
แรกตองกลัว  เมื่อเขาเผชิญหนาจริงๆ จังๆ ไมกลวัแลว  คราวนี้ไมมีอะไรกําปนก็สูกับเสือ  ในผล
ที่สุด  ตองไดรับผลประโยชนในการตอสูอันนั้น  ความทุกขทรมานใครๆ ก็ไมอยากเห็นมัน  แตไม
ยอมเสียสละก็เลยไมไดพบความสุข  ภาษากัมมฏัฐานทานเรียกวา  ทําจนกระทั่งเหนือตาย  ทานวา
อยางนั้น ทําจนกระทั่งเหนือตายจึงไดพนจากตาย  คือตองกลาหาญตอสูเต็มท่ี  ทําอะไรนิดๆ 
หนอยๆ กลัวเปนทุกข  นั่งเจ็บนิดหนอยก็ไมได  พอนานหนักเขาเดี๋ยวนั่งเหนื่อยเดี๋ยวนั่งงวง
นอน  เดี๋ยวนั่งสัปหงกลงนอนเสีย  เคยตัวคราวนี้  พอนั่งหลับตาทํากัมมัฏฐานสักนิดหนอยสัปหงก
แลว   นั่งหลับตาสักนิดหนอยพอจะเปนสมาธิภาวนาก็งวงคิดถึงการนอน  เอาเถิด  พักเอาไว
เสียกอนเถิด  ทีหลังคอยทํา  มาวันหลังเทาเกานั่นแหละ  พอนั่งเวลาใดถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาสัปหงก
ของเกานั่นแหละ  ความงวงนอนของเกานั่นแหละ  เดี๋ยวก็เจ็บเมื่อยของเกา  ความเจ็บ ความเมื่อย 
ความสัปหงก  ถาหากวาเราทําจนทะลุปรุโปรงหรือลวงเลยอันนั้นไป  ตายเปนตาย  ไหนก็จะตอง
ตายแลววันหนึ่งนั่นแหละ  ตายกับภาวนาดีกวา  ตายเวลานี้ดีกวา  เด๋ียวก็หายจากความ
สัปหงก  ความงวง  ความเมื่อยอันนั้น  นั่นเรียกวาตอสูเลยความตายไป  นี่อธิบายใหฟงถึงเรื่อง
ความตาย  ถึงเรื่องทุกข  ทุกขคนเราไมตองการ  ตองการแตจะแกทุกขอยางเดียว  ไมเหมือน
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาก็เหมือนกันกับพวกเรา   ทานมาพิจารณาถึงเหตุของกองทุกขคือความ
ทะเยอทะยาน  ถาไมทะเยอทะยาน  ทุกขมันก็อยูอยางนั้น  ทุกขเปนเหตุใหทะเยอทะยาน  ทุกขไมใช



อยูที่ใจเปนสัมผัสตางหาก  ทุกขมนัเกิดจากสัมผัสอายตนะตางหาก  ครั้นเมื่อละความอยากแลว
สัมผัสก็ไมม ี ความทุกขกเ็ลยหายวางปลอดโปรงเลยเปนใจ  ใจไมมีทุกขก็เลยหมดจากทุกข  มันอยู
ตรงนั้นแหละตรงที่แกได  อาตมาเคยอธิบายใหฟงหลายครั้งหลายหนแลว   จิตผูคิดผูนึกผูปรุงแตง
อันนั้นแหละเปนตัวเหตุ  เมื่อไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตงมันวางเฉยเสีย  ไมมีความรูสึกอะไรเลย  อัน
นั้นเปนตัวใจ  จิตและใจอันเดียวกันนั่นแหละแตมีลักษณะตางกัน   จิตผูคิดผูนึกผูปรุงผูแตงนั่น
แหละที่เปนเหตใหยุงเหยิงเดือดรอนวุนวายมาก    เมื่อสติเขาไปคุมจิตเลยไมคิดไมปรุงไมแตง   เก็บ
ตัวปรุงตัวแตงซึ่งมันเปนเหตุเทานั้น  มันก็วางความปรุงความแตงความคิดนึกตางๆ เขาไปถึงใจ  ใจ
คือตัวกลาง  สิ่งทั้งปวงหมดถาเปนตัวกลางเขาเรียกวาใจ   ใจคนก็ชี้เขามาตรงหนาอก  ความเปน
กลางคือวาไมคิดสงไปมาหนาหลัง  ไมคิดอดีตอนาคต  นอกจากใจแลวไมมเีลย  ผูคิดผูนึกผูปรุงแตง
เรียกวาจิต  ผูอยูเปนกลางๆ เรียกวา ใจ  เราพิจารณาเราปฏิบตัิธรรมะก็ปฏิบัติตรงนี้แหละ  ตรงเอา
สติไปกําหนดใหรูจักจิตนั่นแหละ  ละจิตไดปลอยวางจิตได  เขาถึงใจนั่นแหละเปนอันวาถูกตองใน
ธรรมวินัย..เอาละอธิบายเทานี้ 

นั่งสมาธิ 

ทานอาจารยอบรมนํากอน 

ทุกขเปนของควรกําหนด 

สมุทัยตางหากเปนของควรละ   ทุกขยังไงๆ ก็ละไมได  มันตองเปนอยูอยางนั้น  ถึงพระองค
ละแลวก็ยังมีประจําอยูอยางนั้นจึงเปนของควรกําหนด  คําวาควรกําหนดนั้นเปนของสําคัญ
ที่สุด  ของอะไรที่ควรกําหนดใหกําหนดอยูตลอดเวลา  สมุทัยตางหากที่เปนของควรละ  ของควร
ละซึ่งไมใหมันติดเหลืออยูในใจ  พยายามทําใหละ  ละไดแลวอยาไปเขาใจวาแลว  มันของแลวไม
เปน  ละไดชัว่ครูชั่วขณะ  คือรูเทารูเรื่องของมันนั้นเองที่เปนเหตุใหทุกข พูดสองอยางเปนพอ  เรื่อง
ทุกขเปนของควรกําหนด  สมุทัยเปนของควรละเทานั้นก็พอแลว  นิโรธและมรรคไมตองพูดถึง  ถา
ละถูกทางแลวมันเปนมรรคแลว  เปนนิโรธแลวทานจึงวามีปริวรรต ๓ อาการ ๑๒    ทําจิตใน
ขณะเดียวกันไมตองทําไปทีละอยาง  ไมตองทําไปทีละอัน อันเดียวกันนั้นแหละ  สัมมาทิฏฐิตัว
เดียวเทานั้นลงหมด 

…เอาละนั่งภาวนากันเถอะ 



ภาษาคําพูดของเราที่วาฟงเทศน  สักแตวาเทศน  เทศนฟงแลวก็แลวไป  ไมเหมือนกับวาฟง
ธรรม  ฟงธรรมนั้นพูดภาษาเขาใจกันงายๆ คือวาฟงแลวตองกระทําตาม  ไมตองเอาไวเวลาหนา
เวลาหลัง  ทําในขณะนั้นเรียกวาฟงธรรม  แมแตฟงธรรมเทศนากําหนดภาวนา  พิจารณาไปตามอัน
นั้นเรียกวาฟงธรรม  ฟงเทศนนั้นจดจําเอาคําพูดสํานวนโวหาร  เอาไวสะสมไวมากๆ แลว  โอกาส
หลังจึงจะทํา  เลยลืมไปเสียฉิบ  ไมเหมือนกับฟงธรรม  ฟงแลวทําเลยมันจึงไมลืม  ที่อธิบายใหฟง
นั้นเรียกวาธรรมเทศนา   แสดงธรรมของจริงของแท  ที่พระพุทธเจาตรัสรู ก็ตรัสรูตรงนี้แหละ ไม
ตรัสรูตรงอื่นหรอก  ก็ใหทําความเชื่อมั่นลงในใจวาธรรมอันที่เราพิจารณาอยูนี้แหละเรียกวา
พิจารณาธรรม  เบื้องตนเชื่อมั่นอยางนั้นแลว  จงใชคําบริกรรมใหจิตไปตั้งอยูกับพุทโธ พุทโธอัน
เดียวเทานั้นไมไปไหน   จิตเปนของมีตัวมีตน  ถาไมมีเครื่องยึด  มันก็ไมทราบวาจะไปอยูไปยึด
อะไร  อยางเราเกิดมาเปนคนมันตองยึดขันธหา  รปู  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ มันหลาย
อยางเลยยุงกันไปหมด     คราวนี้  เราผูกจิตอันนั้นใหตั้งมั่นอยูกับพุทโธ  เมื่อมันยึดในสิ่งเดียวไม
วอกแวกไปไหนมันแนวแนอยูในอันนั้นแหละเรียกวาสมาธิ   สมาธิคือความแนวแน  เมือ่จิตตั้งมั่น
แนวแนเต็มท่ีแลวใหมันอยูนั้นเสียกอน  ใหพักผอนใหนานแสนนานดีมาก  ตั้งแตวันเกิดมาจิตไมเคย
พักผอนในอารมณอันเดียวเลยสักที  ก็ยังมีอยูบางคน  มีแตยุงมีแตวุนวี่วุนวาย  เอาความวุนวายเปน
ความสบาย  ไมเคยเห็นความสุขในการที่จิตตั้งมั่นในอารมณอันเดียว  ถืออันนั้นเปนจิต  ความ
วุนวายถือเปนจิต  ความสงบไมเคยรูจัก  เวลานี้เราตองทําความสงบ  ใหสังเกตดูเสียกอนวา  ความ
สงบที่มีจิตเปนอารมณอันเดียวกับความวุนวายมากมายหลายอยาง  อะไรมันจะเปนสุขยิ่งกวา
กัน  ถาหากยังไมเขาใจใหพิจารณาตรงนี้เสียกอน   เราบังคับจิตใหอยูในอํานาจของตน  ไมใหตนอยู
ในอํานาจของจิต  ใหคิดกไ็ดไมคิดก็ได  ใหติดอารมณตางๆ ก็ได  ไมใหติดอารมณตางๆ ก็ได  สงสาย
ไปท้ังปวงหมดก็ได  ไมสงสายนิ่งแนวอยูก็ได  ลองดูสักทีซิจะแตกตางกันสักเทาไร  จิตเมื่อเปน
อารมณอันเดียวแลว  พุทโธวาง  ลืมตัวลืมตายไปหมด  คือวานึกถึงพุทโธนั่นแหละ    เมื่อจิตมันรวม
ลงไปไดแลว    จิตของพุทโธมันคนละอันกัน  เมื่อมันยังรวมไมไดก็ใหมันอยูกับพุทโธเสียกอนพอ
รวมลงถึงพุทโธ   พอจิตมันรวมลงแลวพุทโธหายไป  ไมรูตัว  หายก็ชางมันอยาไปกําหนดเอาพุทโธ
อีก    ถาไปกําหนดเอาพุทโธอีก  จิตถอน  ใหกําหนดเอาผูรู  เอาผูรูจักวาพุทโธนั่น  เอาผูกําหนดวา
พุทโธนั่น  ใหอยูในอารมณอันนั้นกอน  ถาหากพุทโธหายลงไปมันก็สงบอยูเฉยๆ ยังไมรูจักจิต
นั้น  รูจักจิตแทคือรูจักตัวพุทโธ  ผูรูวาพุทโธ  เมือ่วางพุทโธแลวมันจะอยูคนเดียวของมัน  สงบนิ่ง
แนวคนเดียวของมันนั่นแหละจึงเรียกวาเห็นจิต      จิตตัวนี้แหละเราจะตองฝกฝนอบรมใหเปนอยู
อยางนั้นอยูตลอดเวลา  ถาไมเห็นจิตเราจะไปอบรมอะไรไปอบรมที่ไหน  มันตองเห็นจิตเสียกอนซิ
ถึงจะอบรมจิตได  นี่เปนขอใหญในการฝกหัดปฏิบัติภาวนากัมมัฏฐาน หรือพุทธศาสนาทั้งปวง



หมด  ฝกหัดตองฝกหัดที่จิต  ถาฝกหัดที่จิตแลวความกวางขวางพิศดารมากมาย  อะไรทั้งหมด  มัน
ออกจากจิตมันออกจากใจ  จิตรวมแลวเขามาเปนใจ  ดีชั่วหยาบละเอียดวิตกวิจารเกิดจากใจ  ไมให
วิตกวิจาร  ไมใหดีไมใหชัว่มันก็สงบเปนใจ  คราวนี้เราชัดละคราวนี้  มันคิดมันนึกมนัปรุงมันแตง
อะไรชัดเลยทีเดียว  ออ หัวใจออกมาจากใจ  เราระงับ  เราละ  เราเห็นตัวใจแลว  เห็นอันนั้นเปน
อาการของใจแลวก็ละอาการของมัน  ยังเหลือแตตัวแทของมัน…เอาละตั้งใจภาวนาตอไป 

งานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป 

พระนิโรธรังสี  คัมภีรปญญาจารย 

แสดง  ณ  วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

 

วันนี้เปนวันเริ่มงานพิธีสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ ๒๐๐ ป   พระสงฆทุกวัด
ทั่วประเทศไทยจะพรอมเพรียงกันไหวพระสวดมนต  แลวสวดชยันโตนั่งสมาธิ  เลิกจากทําสมาธิก็
อุทิศสวนกุศลถวายแดสมเด็จพระมหาราชาธิราชเจาแหงกรุงรัตนโกสินทรทัง้ ๙ พระองค  สวด
มนตในตอนบายราว ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น.  แตเราสวดมนตมาก  เอาตอนค่ําเลยทีเดียว  สวดแลวก็ทํา
สมาธิภาวนาอุทิศสวนกุศลถวายแดสมเด็จพระเจาแผนดินทั้ง ๙ พระองค  อันที่จริงนั้น  เราทําเรื่อง
พรรคนี้มาแตไหนแตไรแลว แตนีพิ่ธีของเขาเราตองทําบาง   พระมหากษัตราธิราชเจาทั้ง ๙ 
พระองคนั้นเปนพระเจาแผนดิน  ปกครองประชาราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทยติดตอกันมาเปน
ลําดับ  ประชาชนพลเมืองทั้งปวงหมดตางไดรับความรมเย็นเปนสุข  ภายใตรมเงาของ
พระองค  นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ  พวกเราทุกคนเกิดมาในแผนดินของพระองคที่
เปนเอกราชยั่งยืนมาไดนานถึง ๒๐๐ ป  นับวาเปนบุญคุณอักโข  ควรที่จะระลึกถึงพระคุณของ
พระองค   ถาหากวาประเทศไทยไมไดพระเจาแผนดินที่ทรงพระปรีชาสามารถ ปกครอง
ประเทศชาติใหไดรับความรมเย็นเปนสุข  ก็จะพากันเดือดรอนอยางที่เห็นพี่นองเพ่ือนบานใกลเคียง
เราไดรับอยูในทุกวันนี้  เพราะมีพระมหากษัตริยไมดีหรือมีก็ถูกพวกคอมมูนิสตปลงพระชนมหรือ
ขับไลไปเสีย  เขาปกครองประเทศดวยระบบใหมทําใหไดรับความเดือดรอนวุนวาย  ราษฎรก็แตก



กระจัดกระจายหาที่อยูอาศัยไมได  พวกเรานี้ไดพระมหากษัตริยปกปองรักษาอาณาประชาราษฎร
ใหอยูเย็นเปนสุข  ที่ดีแสนดีที่สุด  ไมวามนุษยหรือสัตวถาไมมีเจานายปกปกรักษาจะไดรับความ
เดือดรอนอยางยิ่ง  เชน เพื่อนบานใกลเคียงของเรา  พอเปลี่ยนการปกครองระบอบคอมมูนิสต
เทานั้นแหละ คนก็เดือดรอน  สัตวก็เดือดรอน  อพยพหนีกันวุนวายไปหมด  สัตวเปน
วัว  ควาย  และลิง  ซึ่งไมรูภาษากับคนเลยยังตองหลบหนีขามแมน้ําโขงมาฝงไทยเรา  คนและสัตว
ไมมีอิสระในตัวของตนเลย  มนุษยคนเราตาดําๆ คอยยังชั่วหนอยพอรูภาษากันบาง  บางทีก็ยัง
เมตตากันบาง  แตสัตวนี่ซิไมทราบจะพูดอยางไร  หนีภัยในปามาพึ่งคนในบาน  คนในบานก็ทําลาย
อีก  ไมมีที่พ่ึงจริงๆ นาสงสารอยางยิ่ง  หาที่พ่ึงที่ไหนก็ไมได  จะรองขอตอใครก็มีแตคนจะฆาจะกิน
กันทั้งนั้น  นาสมเพชเวทนา  พวกเรานั้นเกิดมาภายใตรมเงาของพระเจาแผนดิน มีกฎหมายบังคับ มี
ตํารวจทหารรักษาคุมครอง  ถึงแมเขาจะเบียดเบียนเอาบางก็พอรองขอเอากับเจานายพอไดบาง  จึง
ไดชื่อวามีที่พ่ึง  ทานทั้งหลายจึงควรที่จะคิดถึงบุญคุณของพระองคทานที่ไดใหความอิสระสุขแก
พวกเรา ตลอดถึงลูกหลานมาเปนเวลาถึง ๒๐๐ ป 

เราทําบุญบําเพ็ญกุศลสิ่งใด  มีเจริญสมาธิภาวนาหรือไหวพระสวดมนต ตลอดถึงการกศุล
ตางๆ ทุกประการ  เราควรระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตราธิราชเจาทุกๆ พระองค  ที่ทรงดํารง
ราชสมบัติดวยทศพิธราชธรรมในสยามประเทศ  แลวอุทิศกุศลนั้นถวายแดพระองคทานทุกๆ 
พระองค  หากพระวิญญาณของพระองคจะทรงสถิตอยู ณ ภูมิสถานที่ใด ก็ด ี ถาทรงทราบดวยญาณ
วิถีประการใดแลว  ก็จงทรงอนุโมทนาดวยกุศลอันเล็กนอยของขาพระพุทธเจานี้เถิด 

งานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป  ที่ชาวบานชาวเมืองเขาทํากัน  เขาเพงความ
สนุกสนานเปนสวนใหญ  ถึงแมจะมีเรื่องทางประวัติศาสตรเลาเรื่องอดีตพระมหากษัตริยเจาแต
กอนก็ดี  ก็เปนเพื่อความสนุกสนานเปนสวนมาก  ที่ตั้งจิตคิดถึงพระคุณของทานแลวบําเพ็ญกุศล
ถวายแดพระองคนั้นมีสวนนอย แตพวกเราไมไดเปนอยางนั้น  เราบําเพ็ญกุศลดวยความสงบยิ่ง  เรา
ไมไดสมโภชฉลองแตของภายนอก  การสมโภชฉลองภายในดวยการทําความสงบภายในเราก็
ทํา  คือ  หัดกาย วาจา  ใจ  ใหสงบ ไมทําความชั่วดวยกาย วาจา ใจใหบานเมืองของทานวุนวาย
เดือดรอน  สมโภชแปลวาทําบุญสงเสริมอุทิศใหบานเมืองเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  เปนการทําบุญสมโภช
ทั้งของภายนอก คือ กรุงรตันโกสินทรและทั้งของภายใน คือ ตัวของเราดวย 

การฉลองกรุงรัตนโกสินทรที่พากันทําอยูนั้น  เปนการฉลองภายนอก แลวสิ้นเปลืองมาก
เสียดวย ๕๐ ป ๑๐๐ ป ๑๕๐ ป ๒๐๐ ป จึงจะมีการฉลองกันทีหนึ่ง  ถาพวกเราพากันมาระลึกถึง



กรุงเทพฯ ซึ่งเปนชื่อของกรุงเทวดา  ทุกๆ คนเกิดมาในกรุงของเทวดาแลว  พากันมีธรรมของเทวดา 
คือ หิริ และ โอตตัปปะ อยูในใจสักนิดหนึ่ง   ถึงไมเปนเทวดาเต็มตัว ก็สมกบัที่เกิดมายืมเมืองเทวดา
ทานอยู  เปนการฉลองภายในของตัวเองอยูทุกๆ วัน  การฉลองแบบนี้ไมเปลืองอีกดวย  ทั้งเปนการ
ฉลองที่ไดผลคุมคา   บานเมืองจะเจริญรุงเรืองอยูเย็นเปนสุขสมกับความหมายฉลองที่แทจริง  ดีกวา
ฉลองกรุงรัตนโกสินทรภายนอกแตไมไดฉลองภายในดวย   การฉลองภายนอกตองใชจายเปลือง
มาก ประดับตกแตงใหสวยสดงดงามตามประเพณี  เพื่อใหเจริญตาเจริญใจแกผูคนทั้งหลายที่มา
ดู  แลวไมกี่วันก็เลิกกันไป  สิ่งที่ตกแตงก็เขาสูสภาพเดิม  ซ้ํารายกวานั้นการรื้อถอนยอมกินเวลามาก
ทีเดียว  คนสวนมากเห็นการฉลองภายในเปนของไมสําคัญ  ฉลองภายนอกสําคัญกวา  คนเราจะดี
ไดก็เพราะกาย วาจา ใจนี้ดีเสียกอน  เมื่อกาย วาจา ใจดีแลว  สิ่งแวดลอมในตัวของเรานี้ยอมดีตาม
ไปดวย  ถากาย วาจา ใจนี้ไมดีแลว  จะไปอยูที่ไหนก็ไมดี  ดูแตคนไทยบางคนไปเห็นอารยประเทศ
บางประเทศเขาเจริญอยากไปอยู  หาวาเมืองไทยเราไมเจริญ  พอไปอยูจริงๆ แลว นิสยัสันดานอัน
ไมดีแตเดิมกลับไปทําใหบานเมืองของเขาเดือดรอนวุนวายไปอีก 

ในวันที่ ๖ เมษายน  จะมีพิธีทําการไหวพระสวดมนตและมีพระธรรมเทศนา  พระผูเปน
หัวหนาเปนประธานพาทํา  ใหทุกคนพรอมเพรียงสามัคคีกัน  จงเคารพนับถือในพิธีการนั้น  อยาได
แตกแยกกัน  นั่นเปนการเฉลิมตัวของเราเอง  ความพรอมเพรียงสามัคคีกันเปนของดียิ่งนัก   ธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา  สามัคคี  สามัคคีธรรมนั่นแหละเปนของดีเหมือนกัน
หมด  พระองคไหนทําก็เหมือนกันหมด  เราเพงถึงเรื่องคุณธรรม  เรามาระลึกถึงคําสอนของ
พระองคแลว  มาพรอมเพรียงสามัคคีกันไดชื่อวาทําตามพุทธวัจนะของพระองคแลว  ยอมประสบ
แตความเจริญรุงเรืองสวนเดียว 

พวกญาติโยมที่พรอมเพรียงกันนุงขาวหมขาว  พากันรักษาศีลคราวนี้  นับวาพรอมเพรียงกัน
ดีแลว  นาชมเชยสรรเสรญิอยางยิ่ง  ไมคิดเลยวาญาติโยมจะพรอมเพรียงกันอยางนี้  หากวาจะรักษา
ศีลอยางนี้ตอไปจนสิ้นกําหนดถึงวันที่ ๖ ก็จะเปนการดีมาก หรือวาจะมีขาดตกบกพรองบางก็นับวา 
เปนการดีอยู  แตเสียดายที่มีแตผูหญิง  ผูชายนั้นไมมี   ถามีผูชายก็จะเปนการดีมาก  แตถึงอยางไรก็
เอาเถิด  ผูหญิงก็ไดชื่อวาเปนการแสดงความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันเปนการดีอยู
แลว  เอวัง  ก็สมควรแกเวลาดวยประการฉะนี้ 

นั่งสมาธิ 



ภาวนา  คือ การทําจิตใจใหแนวแนเปนอารมณอันเดียว เรียกวา ทําสมาธิภาวนา   จะ
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  หรอืจะทําอะไรก็ตาม  ถาจิตนิ่งแนวเปนหนึ่ง  ในอารมณอันหนึ่งอันเดียวแลว
เรียกวา  สมาธิภาวนา  แทที่จริงพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องภาวนาโดยสวนมาก  ระลึกถึง
ทานก็เรียกวา  ภาวนาแนวแนอยูในอันนั้นเรียกวา  จาคานุสสติ  ระลึกถึงศีลก็เรียกวา ศีลานุสส
ติ   คนที่ไมมีภาวนานั้นจิตใจฟุงซานมันสงสายไมอยูในอารมณเดียว  เรียกวา  ภาวนาไมเปน   พระ
เที่ยวปาเขาเรียกวา พระกัมมัฏฐาน   แทจริงพระกัมมัฏฐานมิใชมีเฉพาะพระที่เที่ยวปา  พระอยูตาม
บานก็มีกัมมัฏฐานเหมือนกัน  แมที่สุดฆราวาสที่มีครอบครัวอยูก็มีเหมือนกัน  เวนแตไมพิจารณา
กัมมัฏฐานของตนเทานั้นแหละ 

กัมมัฏฐาน ๕ มีอยูในตัวของเรานี้แลวทุกคน  คือ เกศา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  แตเราไม
พิจารณาใหมันเห็นชัดขึ้นมาในใจของตน   ก็เลยเขาใจวากัมมัฏฐานของตนไมมี  ขอใหพิจารณาลง
ไปเถิดอยางนอยวันหนึ่งๆ   ขอใหไดสัก  ๕  นาที  ๑๐  นาที    ก็เปนการดี   ทําอะไรอยากใหได
มากๆ จึงจะเอา  มันไมไดหรอก   ดูแตตัวตอทํารังหรือปลวกทําเรือนอยูของมันก็แลวกัน  คอยทําไป
วันละนิดวันละหนอย  หลายวันเขามันหากโตเองหรอก  เราทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกัน  แตเราทํา
สมาธิภาวนายังดีกวาตอทํารังหรือปลวกทําเรือนเสียอีก  เพราะสิ่งที่เราจะตองทํามีอยูพรอมแลว (คือ 
ปญจะกะกัมมัฏฐาน)  สวนตอและปลวกนั้น  เขาตองขนเอาสิ่งกอสรางมาจากที่อ่ืน  เรายังไดเปรียบ
สัตวเหลานั้นอักโข 

ขอจงตั้งใจทําใหจริงจัง  และทําความเลื่อมใสพอใจในกัมมัฏฐานของตนใหแนวแน
เต็มที่  ทํานิดเดียวก็จะเปนผลยิ่งใหญไพศาล  เมื่อทําไปทุกๆ วัน  วันละนิดวันละหนอย  มันหากจะ
มีวันหนึ่งโดยที่เราไมไดตั้งใจจะใหเปน  มันหากเปนเอง คราวนี้ละ  เราจะประสบโชคลาภอยางยิ่ง
อยาบอกใครเลย  ถึงบอกก็ไมถูกเปนของรูและซาบซึ้งเฉพาะตนเอง  คําวา   ภาวนาขี้เกียจและปวด
เมื่อยแขงขา  จะหายไปเองอยางปลิดทิ้ง  จะมีแตอยากทําภาวนาสมาธิอยูร่ําไป 

คําวา จะประสบโชคลาภอยางยิ่ง  ก็คือ  เราไดสมาธิหรือพระกัมมัฏฐาน  จิตใจของเราเปน
เอกัคคตารมณมีอารมณอันเดียวแลว  จงรักษาอารมณอันนั้นไวใหมั่นคง  คราวนี้เราจะนอมจิตอัน
นั้นไปสูพระคุณทั้งหลาย  ก็จะเห็นชัดแจงขึ้นมาดวยตนเองยิ่งกวาคนอื่นบอก เชน นอมไปถึงคุณ
บิดามารดา  ก็เห็นพระคุณของทานมีอยูในตัวของเรานี้ทั้งหมด  เปนตนวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
อวัยวะทุกชิ้นสวนในตัวของเรานี้ทั้งหมด  พระคุณของทานไดมอบใหเปนกรรมสิทธิ์แกเรา
โดยเฉพาะทีเดียว  เราจะทดแทนเทาไรๆ ก็ไมมีวันสิ้นสุดได 



พระคุณของพระรัตนตรัยก็เชนเดียวกัน  ที่เราประกอบคุณงามความดีอยูทุกวันนี้ก็เพราะ
พระคุณของทาน  ถาหาไมแลวเราคงเปนสัตวไปแลว   เราทําความดีอยูนี้  ไมหลงทําความชั่วก็
เพราะอาศัยพระรัตนตรัยเปนเหตุ  ถึงบิดา มารดา ครูอาจารยสอนเรา  ทานเหลานั้นก็อาศัยพระ
รัตนตรัยเปนเหตุ  ถาไมมีพระรัตนตรัยเสียแลว   ก็ไมทราบวาจะไดความรูในศีลธรรมมาจาก
ไหน  ถึงปูยาตาทวดของเราที่สอนศีลธรรมสืบๆ มาก็เชนนั้นเหมือนกัน  ศีลธรรมที่สอนสืบทอดกัน
มาโดยลําดับจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้  ก็เพราะพระรัตนตรัยเปนเหตุ   ถาไมไดพระรัตนตรัย
แลว  คนเราก็จะเปนคนปาไปหมด  คุณพระรัตนตรัยมีเอนกอนันตสอนใหคนพนจากทุกข  เขาถึง
พระนิพพานไดเพราะพระรัตนตรัย  ศาสนาอื่นไมมีอยางนี้ 

คุณของพระมหากษัตราธิราชเจาทุกๆ พระองค ตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรมาได ๒๐๐ ป  มี
พระมหากษัตริยเสวยราชมาแลว ๙ พระองคทั้งองคปจจุบัน  ไดปกปกรักษาเอกราชอธิปไตยมาโดย
ลําดับ  เราทุกๆ คนซึ่งเกิดมาอยูใตพระบรมโพธิสมภาร  พากันทํามาหากินอยูเย็นเปนสุข  ไมมีความ
เดือดรอนก็เพราะบารมีของพระองคเหลานั้นปกเกลาปกกระหมอม  บางคนอาจเกิดในกรุง
รัตนโกสินทรนี้หลายครั้งหลายหน  และไดเฝาพระเจาแผนดินหลายพระองคแลวก็ได  เพราะเรา
ตายๆ แลวเกิดๆ หลายภพหลายชาติ เพราะความหวงใยในกรุงรตันโกสินทรก็ได 

ฉะนั้น เราทั้งหลายจงมาพรอมกันถวายอุทิศพระราชกุศลที่ไดบําเพ็ญแลววันนี้  ดวยการ
กระทําทาน  ไหวพระ  สวดมนต  การเจริญสมาธิภาวนาเหลานี้จงบันดลบันดาลใหถงึพระวิญญาณ
ของพระมหากษัตราธิราชเจาทุกๆ พระองคที่สวรรคตไปแลว  หากสถิตอยู ณ ที่ใด  ขอได
อนุโมทนาในกุศลของปวงขาพระพุทธบาทผูยากจนดวยเถิด 

อนึ่ง ขออุทิศพระราชกุศลอันนี้ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน  พรอม
ดวยสมเด็จพระบรมราชิน ี  พระบรมราชชนน ี และพระบรมวงศานุวงศนอยใหญทั้งปวงจงทุกๆ 
พระองค  ขอจงทรงพระเกษมสําราญ  ปราศจากโรคาพาธ  นิราศภัย วิบัติทั้งปวง  จงสถิตสถาพรใน
ถวัลยราชสมบัติ  จงเปนรมโพธิทองปกปองอุปทวะทั้งภายในและภายนอกแกปวงขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เพื่ออยูเย็นเปนสุขตลอดกาลนานเทอญ 

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

เหลาเกลากระหมอมพุทธบริษัทวัดหินหมากเปง 



ความสามัคคี 

พระนิโรธรังสี  คัมภีรปญญาจารย 

แสดง  ณ  วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 

วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  

จงตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา  วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องความสามัคคี  เพราะเราทั้งหลายมา
ประชุมกันในที่นี้  ลวนแลวแตมาคนละทิศละทาง   ตางจิตตางใจตางพอตางแมตางตระกูลกัน
ทั้งนั้นยอมมีกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอยางทุกประการไมเหมือนกัน  ในที่สุดแมแตตัวของเราเอง ซึ่ง
มองดูแลวก็ไมถูกตองตามความตองการของตนก็มีเยอะ  ฉะนั้นความสามัคคีจึงไดชื่อวา เปน
คุณธรรมอันสูงสงสําหรับพวกเราที่อยูดวยกัน  ความสามัคคีเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข  พระพุทธ
องคตรัสวา  “สุขา  สํ  ฆสฺส  สามคฺคี”  ความพรอมเพรียงของในหมูคณะนํามาซึ่ง
ความสุข   ดังนี้  ความพรอมเพรียงของหมูคณะ  ตั้งแตสองคนขึ้นไปเรียกวาคณะ  สี่คนขึ้นไป
เรียกวาหมู  ความพรอมเพรียงของหมูคณะเปนความสุขอยางยิ่ง  คนยิ่งมากขึ้นไปจะเปน ๒๐–๓๐–
๔๐ หรือ ๕๐ คนหรือต้ัง ๑๐๐–๒๐๐ คน  มีความสามัคคีกัน  ยิ่งไดความสุขมาก  ดูแตตัวของเราคน
เดียวก็แลวกัน   ถาไมสามัคคีกันก็ไมไดความสุขเหมือนกัน  ตัวอยางเชน  ใจคิดอยางหนึ่ง  มือไมไม
ทํา  ขาไมเดิน  งอยเปลี้ยเสียขา เปนอัมพาตไป  มันก็ไมสบายใจ  ปากทองของเราก็เหมือนกัน  เรา
หาอาหารมาใหรับประทานลงไป  ปากมันก็เคี้ยวกลืนลงไป แตลําไสมันไมทํางาน  มันไมพรอม
เพรียงสามัคคีกัน  มันจะตองปวดทอง  อึดอัด  เดือดรอนแกเราเพียงใด  คิดเอาเถอะ  สวนรางกาย
ของเราก็เหมือนกัน  ทุกชิ้นทุกสวนถาหากขาดความสามัคคีนิดเดียว เปนตนวาแขนทั้งสองหยุดไม
ทํางาน  เทานั้นแหละเปนอันรองอูยเลยทีเดียว  เหตุนั้น  เราควรอดควรทนตอเหตุการณ เมื่อมีจิตใจ
ตางกัน  มีกิริยาอาการตางกัน  จึงควรอดอยางยิ่ง อยาเอาอารมณของตนควรคิดถึงอกเราอกเขา
บาง   ถาหากเราเอาแตอารมณของตนแลว  จะแสดงความเหลวไหลเลวทรามของตนแกหมูคณะ
เปนเหตุใหเสียคน  เพราะชื่อเสียงยังกระจายออกไปทั่วทุกทิศ  เสียหายหลายอยางหลายประการ  สิ่ง
ใดที่ไมสบอารมณของเรา  อยาผลุนผลันหันแลน  จงยับยั้งตั้งสติตั้งจิต  พิจารณาใหดีเสียกอนวาสิ่ง
นั้นถาเราพูดหรือทําลงแลว  มันจะเปนผลดีและผลเสียแกเราและหมูคณะนอยมากเพียงใด  เบื้องตน
ใหตั้งสติกําหนดคําวา “อด” คําเดียวเทานั้นเสียกอน  จึงคิดจึงนึกและจึงทําจึงจะไมพลาดพลั้งและ



จะไมเสียคน  อดที่ไหน อดที่ใจของเรา “อด” คํานี้กินความกวางและลึกซึ้งดวย  เมื่อเราพิจารณาถึง
ความอดทนแลวก็จะเห็นวา  สรรพกเิลสทั้งปวงที่จะลนมาทวมทับมนุษยสัตวทั้งหลาย  ในโลกนี้
แหลกละเอียดเปนจุลวิจุลไปก็เพราะความอดนี้ทั้งนั้น   เชน โกรธจะฆากัน  แตมีสติอดทนอยูไดจึง
ไมฆา  เห็นสิ่งของเขา  คิดอยากจะลักขโมยของเขา มีสติอดทนยับยั้งไว  เพราะกลัวเขาจะเห็นหรือ
กลัวโทษ  จึงไมขโมย  เห็นบุตรภรรยาสามีคนอื่นสวยงาม  เกิดความกําหนัดรักใคร  คิดอยากจะ
ประพฤติผิดในกาม  มีสติขึ้นมาแลวอดทนตอความกําหนัดหรือกลัววาเขาจะมาเห็น  กลัวตอโทษ
ในปจจุบันและอนาคต แลวอดทนตอความกําหนัดนั้น  การที่จะพูดเท็จพูดคําไมจริง หรือดื่มสุรา
เมรัยก็เชนกนั  เมื่อมีสติขึ้นมาแลวก็อดทนตอความชั่วนั้นๆ ได  แลวไมทําความชั่วนั้นเสีย  ความ
อดทนเปนคุณธรรม  ที่จะนําบุคคลในอันที่จะละความชั่วไดทุกประการ  และเปนเหตุใหสมานมิตร
กันทั้งโลกไดอีกดวย  ถาเราไมมีการอดทนปลอยใหประกอบกรรมชั่วดังกลาวมาแลว  โลกวันนี้ก็
จะอยูไมได  แตกสลายไปเลย 

โทษ ๕ ประการดังอธิบายมานี้  เปนเหตุใหมนุษยสัตวโลกแตกความสามัคคีปรองดองซึ่ง
กันและกัน  วิวาททุมเถียงฆาตีซึ่งกันและกัน  โลกซึ่งเดือดรอนวุนวายอยูทุกวันนี้ก็เพราะโทษ ๕ 
ประการนี้ทั้งนั้น 

ความอดทนมีคุณอานิสงสอันใหญหลวง  เปนเหตุใหแผดเผากิเลสนอยใหญทั้งปวง  ซึ่งเกิด
จากใจของมนุษยคนเรา  เมื่อมันเกิดที่ใจของคนเรา  คนเราคุมสติไมอยูปลอยใหมันลุกลามไปเผา
ผลาญคนอื่น  จึงรีบดับดวยสติตัวเดียวเทานั้น ก็อยูเย็นเปนสุขทั้งแกตนและผูอ่ืน 

ผูที่ทําความเพียรภาวนาทั้งหลายลวนแลวแตใชความอดทนนี้ทั้งนั้น  คนเราอยูเฉยๆ จะดีเอง
ไมได  ตองอดทนตอความเจ็บหลังปวดเอวในการนั่งสมาธิภาวนา  อดทนตอการรักษาศีลตาม
สิกขาบทนั้นๆ ที่พระองคบัญญัติไว  จะเอาตามใจชอบของตนไมได  ถาเอาตามใจชอบของตน  ถา
มันดีแลว  มนุษยชาวโลกดีกันหมดแลวแตนาน  เหตุที่มันดีนั่นแหละจึงหันมาอดทนทําตาม
พระพุทธเจา  ความสามัคคีเปนคุณธรรมอันใหญยิ่ง  สามัคคีของหมูคณะนั้นแตสองคนขึ้นไปอยาง
นอยก็ไดพูดคุยกันพอแกความเหงา แตสี่คนขึ้นไปอยางนอยก็จะแบกไดหามในกิจธุระการจําเปน
เกิดขึ้น  ถาเปนพระก็พอจะไดทําสังฆกรรมใหสาํเร็จไดในเมื่อตองการ  ถามากคนขึ้นไปความ
สามัคคีก็ยิ่งแนนแฟนยิ่งขึ้น  การงานทุกสิ่งทุกอยางยอมสําเร็จมากเปนเงาไปตามตัว 



บานเมืองมีคนหมูมากอยูดวยกัน  มีความสามัคคีดวยกายทําอะไรสามัคคีพรอมกัน  มีจิตใจ
ไมแกงแยงแขงดีซึ่งกันและกัน มีความรักใครซึ่งกนัและกันเห็นบานเมืองเปนของทุกๆ คนที่จะตอง
ปกปองรักษาเปนที่หวงแหนของคนทุกคน  ทิฐิความเห็นก็ไมดื้อรั้นเอาแตความเห็นสวนตัว  ไม
ยอมใครทั้งสิ้น  เห็นความคิดความเห็นของคนอื่นผิดทั้งหมด  ของเราถูกคนเดียว 

พุทธศาสนาที่ยั่งยืนมานานจนถึงทุกวันนี้  ก็เพราะความสามัคคีนี้เอง  ทีแรกพระพุทธเจาได
ตรัสรูแลวทรงสอนความสามัคคี  ใหแกเหลาภิกษุพุทธบริษัท   เมื่อภิกษุพุทธบริษัทเชื่อฟงคําตาม
มากเขาจนเกิดเปนหมูคณะแลว  จนทรงเห็นวาพอจะรักษากันไดแลว  จึงทรงมอบอํานาจใหแกสงฆ
เพื่อรักษากันเอง  แมแตธรรมะอันสูงที่พระองคทรงสอนอันจะพึงเห็นดวยใจของตนเอง  ก็ไมพน
จากความสามัคคีนี้เหมือนกัน เชน อริยมรรค แตละมรรคเมื่อจะเขาถึงมรรคนั้นๆ ตองรวมลง
สู  มัคคสมังคีรวมเอาธรรมทั้งปวงที่เปนปจจัยของมรรคนั้นๆ มาลงสูมัคคสมังคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวเสียกอน จึงจะถึงภูมินั้นๆ ได  

ธรรมที่มีอยูในตัวของคนเราทุกวันนี้ กต็องมีความสามัคคีกันจึงจะอยูได เชน ตา หู จมูก ลิ้น
และกาย  แตละอยางธรรมชาติแบงใหทํางานอยางละหนาที่ของตนๆ ไมกาวกายซึ่งกันและกัน ตาง
มีความซื่อสัตยสุจริตตรงตอจิตคนเดียว  ถาจะเปรียบก็เปรียบเหมือนรัฐบาลแบงออกเปน ๕ 
กระทรวง  แตละกระทรวงก็ทําตามหนาที่ของตน  ที่รัฐบาลแบงงานออกใหรับผิดชอบ 

กระทรวงตาก็รับผิดชอบทางเห็นรูป  บรรดาสรรพรูปทั้งปวง  จะรูปหยาบรูปละเอียด  รูปดี
รูปชั่ว  แมแตรูปที่นาอุจาดนารังเกียจที่สุดก็ตองจําดูใหเห็น  ตามคําบัญชาของจิตที่ตองการ 

กระทรวงหู  รับทางไดยินเสียง  จะเปนเสียงเพราะไมเพราะ  พึงพอใจหรือไมพึง
พอใจ  จําตองฟงตามคําบัญชาของจิตทั้งนั้นแมแตคําพูดดาแชงก็ตองฟง 

กระทรวงจมูก  สําหรับไวดมกลิ่น  นี้ยิ่งรายกวากระทรวงอื่นๆ กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม  กลิ่น
อะไรทั้งหมดก็ตองยอมรับเอาทั้งนั้น และยอมรับเอาตลอดเวลาไมมีเวลาพักผอน  แมแตนอนหลับ
ไปแลวก็ตองรับเอาอยู (คือลมหายใจยังมีอยู) 

กระทรวงลิ้น  สําหรับไวรับรสชาติ  เผ็ด เค็ม หวาน เปรี้ยว  กระทรวงนี้คอยยังชั่วหนอย  มี
เวลาไดพักผอน  แตก็ยังมีการงานเพิ่มเติมอีกมาก  นอกจากจะมีไวสําหรับรับรสชาติแลว  ยังมีไวให



พูดคุยกัน  เพื่อใหรูจักภาษาสําเนียงเสียงสูงเสียงต่ําอีกดวย  ถาไมมีลิ้นแลวคนเราก็พูดอะไร
ไมได  เหมือนกับหัวหลักหัวตอ  จะหาความสนุกมาจากไหน 

กระทรวงกาย  สําหรับไวรับรูสัมผัส เย็น รอน นุมนวล ออน แข็ง   กระทรวงนี้คอยยังชั่ว
หนอย  แตงเอาไดตามตองการแตรับภาระตลอดเวลา  ไมวาจะเปนอิริยาบถไหนก็ตาม  ตองรับภาระ
สัมผัสอยูอยางนั้น  แลวก็เปนตัวยืนของกระทรวงทั้งสี่  ที่กลาวมาขางตนนั้นอีกดวย  ถากระทรวงนี้
ไมมีแลว  กระทรวงทั้งสี่นั้นก็มีไมได 

ตา  หู  จมูก  ลิ้นและกาย ทั้ง ๕ อยางนี้  ยอมรับภาระหนาที่แตละอยางตางๆ กัน   ทําการ
งานเพื่อเสริมความสุขสามัคคีใหแกจิตผูเดียว  ไมกาวกายซึ่งกันและกันและไมทะเลาะทุมเถียง
แกงแยงแขงดีซึ่งกันและกัน  หากกระทรวงใดจําเปนไมสามารถจะทําหนาที่ของตนนั้นๆ ได
แลว  ตัวรัฐบาล (คือจิต)  ก็จะเขารับภาระทําแทน เชน ตาบอดลงมองไมเห็นแลว  จิตก็จะใชมือหรือ
สิ่งอื่นอะไรพอจะสัมผัสแทนไดแลว   จิตก็จะใชตรึกตรองจดจําเอาตามสัมผัสนั้นๆ 

ไมเหมือนรัฐบาลไทยเรา  ทุกๆ คนที่เขามาเปนรัฐบาลตางก็ทําเพื่อชาติเพื่อประชาชน  แต
เมื่อไดเขามาเปนรัฐบาลแลวสวนมาก  ก็กอบโกยเอาเพื่อเขากระเปาตนเองทั้งนั้น  เปนผูแทนแลวก็
อยากเปนผูชวย เปนผูชวยแลวก็อยากเปนเลขา เปนรัฐมนตรี  เปนนายกรัฐมนตรี  ตนเปนแลวก็
อยากใหพวกพองพี่นองญาติมิตรเปนอีกไมมีที่สิ้นสุด   ไมทราบวาคุณวุฒิของตนจะมีเพียงพอ
หรือไม  ขอใหไดเปนก็แลวกัน  มันจึงตองยุงกันไมมีที่สิ้นสุดได  แตก็ยังดีที่มีนักการเมืองบาง
คนทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆ จึงเปนเครื่องยึดรั้งคนที่เห็นแกตัวไว
บาง  ประเทศชาติจึงไดเปนมาจนทุกวันนี้  สามัคคีธรรมนี้ถาหากผูมีปญญาสามารถนําไปใชเปน
แลว  ก็จะเกิดประโยชนอันยิ่งใหญมหาศาลแกทางโลกและทางธรรม   ธรรมแทคือความสามัคคี  ที่
ทั้งโลกยึดถือไวเปนที่พึ่งใชตลอดกาล  ความหายนะของโลก  นับแตกลุมเล็กท่ีสุดจนกระทั่งกลุมโต
เปนโลก  ไดแกความแตกแยกของสามคัคี 

นั่งสมาธิ 

จงตั้งใจภาวนากัน  เราทุกคนเปนลูกศิษยพระกรรมฐานแลว  จงตั้งใจภาวนาใหเปน
ซิ   ภาวนาคือต้ังสติกําหนดจิตใหเปนหนึ่ง   สติอันหนึ่ง  จิตอันหนึ่ง  สติคือผูทําการควบคุมจิต  จิต
คือผูสงสายคิดนึกปรุงแตงสัญญาอารมณทั้งปวง  เมื่อสติควบคุมจิต  จิตจะตองหยุดนิ่งอยูในที่เดียว



นั่นแหละเปนใจ   สติ  จิต  รวมเขามาเปนใจ  แทจริงก็ออกมาจากใจ  จิตก็ออกมาจากใจ  เมื่อรวมมา

เปนใจแลว  ก็หมดเรื่องกันท ี 

สิ่งเหลานี้ทุกๆ คนก็มีกันทั้งนั้น  เวนแตไมพากันพิจารณาจึงไมเห็นจิต  และไมตั้งสติรักษา
จิตเทานั้น  ถาไปเห็นตัวจิตผูคิดเมื่อไรแลว  จะหยุดคิดนิ่งแนวทันที     อีกนั่นแหละบางคนกลับเห็น
เปนของไมดีเลยเปนทุกขเดือดรอนวา    ภาวนามาจนจะลมจะตาย  ครูบาอาจารยที่ไหนดีๆ อยูไกล
แสนไกลก็ไปใหถึงจนได   ภาวนาไปๆ ก็ไดเพียงแคนิ่งเฉยเทานั้น  ขี้เกียจไมเอาละ  ความสุขของผู
มีกิเลส  คือ  ความวุนวายกับลูกหลาน  การงาน  ยึดวาเปนของกูๆ นั่นเปนความสุขอยางยิ่ง  ถาไมมี
สิ่งเหลานี้วางหมดไมมีอะไรจะยึดถือ  เลยเขาใจวาไมดีเปนทุกข    นาเห็นใจมากทีเดียว     ผูไมมี
ปญญาเหมือนกับโบราณวา   เหมือนกับลิงไดแกว  หรือไกไดพลอย  สูเมล็ดขาวสารเมล็ดเดียวก็
ไมได  ถาผูมีปญญาแลว  เมื่อจิตรวมมาเปนใจแลว  จะตองตั้งสติกําหนดเอาผูรูนั้นไววาผูรูหรือธาตุ
รู  วาเฉยนั้นยังมีอยู    เมื่อกําหนดเอาผูรูหรือธาตุรูไวไดแลว    ความรูอันนั้นก็จะกวาง
ออกไป  ความรูอันนั้นก็จะแปลกตางออกไปมากกวาแตกอนมากทีเดียว     ของเหลานี้พูดยากพูดให
ฟงเฉยๆ  ยากที่จะเขาใจ  ถาไมทําใหเห็นดวยตนเองแลว  จะพูดใหฟงยังไงๆ ก็พูดไมถูก  ฉะนั้นจง
พากันทําภาวนาใหเกิดความรูแจงเห็นประจักษดวยตนเอง  เพื่อจะใหหายความสงสัยตอไป 
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