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ทําบุญที่ตองเตรียมการมากแตกลับไดผลนอย ทําบุญที่ไมตองเตรียมการมากแตไดผลมาก อยางที่
ทําบุญฉลองมณฑปและฉลองอายุของอาตมา  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ งานบุญงาน
กุศลคนพากันมาทํามากมาย ที่ไหน ๆ  ก็ทํากันใหญโตมโหฬาร บุญนั้นไดนิดเดียวไมคุมคาเหนื่อย 
อยางงานศพทานออนก็เหมือนกัน เตรียมมาตั้งแตวันออกพรรษามาจนกระทั่ง ๓ - ๔ เดอืน เวลาทํา
จริง ๆ  ๓ - ๔ วันเทานั้นแหละ  อันนี้เราก็เตรียมมาหลายวัน แตทําจริง ๆ  ก็เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
เทานั้น ที่วาเราเตรียมการมากแตไดผลนอยนั้น อยางที่เรารวบรวมสิ่งของอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
กวาจะไดมาครบก็เปนเวลานาน ของเหลานั้นมิใชอยูในที่เดียวกัน ถึงจะอยูไกลแสนไกลก็นํามาจน
ไดเมื่อใชแลวก็ตองนําสงที่เดิม การสงยิ่งลําบากกวาการนํามาเสียอีก หัวหนางานตองเหนื่อยแย บาง
คนถึงกับลมปวยไปก็มี นี่เรียกวา ทําบุญเตรียมการมากแตไดผลนอย แทที่จริงนั้นแกนสารของ
พระพุทธศาสนาแลวคือการปฏิบัติกายวาจาใจของตนใหบริสุทธิ์ตามคาํสอนของพระพุทธองค เรา
ปฏิบัติกันอยูทุกวันนี้ ถึงแกนพระพุทธศาสนาอยางแทจริงแลว แตคนสวนมากเขาไมเห็นดวย เหตุ
นั้นปฏิบัติพระพุทธศาสนามักไดแตเปลือกของศาสนา แกนแทของพระศาสนานั้นไมคอยจะได
หรอก วัดของเราเปนวัดปฏิบัติตั้งแตตั้งวัดนี้มาราว ๑๕ ป แลว ทําบุญใหญโตมา ๒ หน ฉลองโบสถ
ครั้งหนึ่ง แตไมใหญโตเทาขนาดนี้ นี่ฉลองมณฑปเปนครั้งที่ ๒ แตแกนบุญเราทํา ไมไดเวนแตละ
วันเลย แกนบุญคือจิต เราเขาถึงจิต ปฏิบัติใหถึงจิต อันนั้นแหละเปนแกนบุญ แกนบาปก็อยูในนั้น
ดวย ทั้งบุญและบาปอยูดวยกันนั่นแหละ 
          เพราะอะไรจึงวาแกนบุญแกนบาปอยูที่จิต เพราะจิตเปนใหญกวาโลกทั้งหมด จิตนะคุมครอง
ตัวของเรา โลกจะมีขึ้นมาไดก็เพราะจิต แตละจิต ๆนั้นเกิดขึ้นมาเปนรูปรางขึ้นมา ถาจิตไมมีเสีย
แลวโลกคนของเราไมมีสัตวก็ไมมี แตมันยากที่จิตมีนะซี คนเราจึงคอยมี สัตวจึงคอยมี ที่วุนวายอยู
ในโลกนีก้็เพราะจิตไมไดสงบ อบรมจิตไมถึง มันจึงยุง ถาตางคนตางฝกฝนอบรมจิตของตน 
ควบคุมจิตของตนไดแลวมันจะมีเรื่องอะไรพระอริยเจาแตกอนทานอยูดวยกันตั้ง ๔๐๐ - ๕๐๐ องค
ก็ไมมีทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน คนเราสมัยนี้อยูดวยกัน ๒ คนขึ้นไปก็มีเรื่อง มากคนก็มาก
เรื่อง เพราะไมมีใครควบคุมจิตของตนไดนะซี 
          วิธีการควบคุมจิตมีหลายอยาง ที่เรียกวาอบรมกรรมฐาน  คือ  อบรมจิตนั่นเอง พุทธศาสนา



ทั้งหมดที่อบรมลวนแตกรรมฐานทั้งนั้น  ตางแตวาคณาจารยใดชํานิชําชาญทางไหนก็อบรมทางนั้น 
ผลที่สุดก็คือควบคุมจิตของตนใหอยูในบังคับนั้นเองบางคนก็ยุบหนอพองหนอ  บางคนก็สัมมา
อรหัง  บางคนก็อานาปานสติ  ตามอุบายของตนที่ถนัด แตเมื่อควบคุมถึงจิตแลวคําบริกรรมนั้นหาย
หมดยังเหลือแตจิตอันเดียวที่เรียกวาสมาธิหรือเอกจิต สมาธิแปลวาจิตเปนหนึ่ง ถาหากจับตัวนี้ได
แลวไมตองไปวุนกับเรื่องคําบริกรรมอีก คุมจิตใหเปนหนึ่งลงไปเถอะหมดเรื่องกัน เดี๋ยวนี้จับจิตไม
อยูเราจึงตองใชคําบริกรรม เชน พุทโธ ๆ ใหมันอยูกับคําบริกรรมนั้น คําบรกิรรมเปนเครื่องลอให
จิตมาอยูที่นั่น ใหจิตมันแนวแนอยูในอารมณอันเดียว เมื่อจิตแนวแนอยูในอารมณอันเดียวแลวคํา
บริกรรมนั้นก็จะลืมไปเอง ถึงไมลืมมันก็ใหทิ้งได บางคนเขาใจวาลืมคําบริกรรม ๆ หายไปแลวต้ัง
ตนบริกรรมอีก อันนั้นใชไมได คําบริกรรมตองการใหจิตรวมเขาเปนหนึ่งนั้นเอง เมื่อจิตรวมเปน
หนึ่งแลวจะไปพัวพันอะไรกับคําบริกรรมนั้นอีก ถาไปบริกรรมอีก จิตมันก็ถอนละซี 
          วิธีการอบรมสมาธิมีหลายอยาง ไปคบคาสมาคมกับครูบาอาจารยหลายทานหลายองค องค
นั้นวาอยางนั้น องคนี้วาอยางนี้ ก็เลยลงัเลสงสัยไมทราบวาจะเอาอะไรมาเปนหลัก ทานชํานาญทาง
ไหนทานก็สอนไปตามเรื่องของทาน ผลที่สุดก็รวมเปนอันเดียวกัน คือ รวมใหจิตเปนหนึ่งเทานั้น 
การที่จิตรวมเปนหนึ่งนั่นแหละคือ สมถะ บางสํานักทานเรียกวา วิปสสนาแตสมถะยังไมทันเปนจะ
เรียกวาวิปสสนาไดอยางไร คงจะเปนวิปสสนึกหรอกไมใชวิปสสนา นึกไปคิดไปใหรูปนามเกิดดับ
เฉย ๆ นี่แหละ ทานผูคิดเห็นอยางนั้น ยังไมทันรูจักเรื่องวิปสสนาเสียดวยซ้ํา วิปสสนาจริงแลวไม
ตองคิดตองนึกไมตองปรุงแตง มันเปนเอง มันเกิดของมันตางหาก เมื่อมันเกิดแลวจะตองชัดแจง
ประจักษ ในพระไตรลักษณญาณ ดวยตัวของตนเองตางหาก เหตุนั้นจึงอยาพากันสงสัย เมื่อหมด
ความสงสัยในเวลากรรมฐานนั้น มักถึงความเปนหนึ่ง หมดสงสัยในขั้นนั้น อันนั้นตอนหนึ่ง
ตางหาก เพราะไมคิด ไมนึก ไมปรุง ไมแตง จึงหมดสงสัยในขั้นนั้น แตความสงสัยลึกกวานั้นยังมี
อยู แตถึงอยางไรก็ขอใหหมดสงสัยไปในขั้นนั้นเสียกอน ถึงวิปสสนาก็ไมหมดสงสัย เปนขั้นเปน
ตอนเหมือนกัน 
          วิธีอบรมสมถะกรรมฐาน จะอบรมประการใดก็ตามไดทั้งนั้น ขอแตใหจิตรวมเปนหนึ่งแลว
ใชไดทั้งนั้น แตในที่นี้ใหพิจารณา อานาปานสติ คือ ลมหายใจเขาหายใจออกเปนอารมณเพราะลม
หายใจเขาหายใจออก เปนเครื่องอยูของกาย ถาไมมีลมแลวคนเราก็ตาย คนเรากลัวตาย ถาพิจารณา
ลมหายใจเขาหายใจออกจริง ๆ จัง ๆ แลว เห็นความตายของตนเอง มันก็รีบทําสมาธิอยางเขาวา
ภาวนากันตาย แตก็ยังดีกวาที่จะไมเห็นความตายเพลิดเพลินอยูตลอดเวลา กลัวตายนี่แหละเปนของ
สําคัญมากอะไรไมสําคัญเทากลัวตายหรอก เหตุนั้นจึงใหพิจารณาอานาปานสติ ลมหายใจเขาไม
หายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแลวไมหายใจเขามันก็ตาย ใหพิจารณาเห็นความตายทุกขณะทุก



เวลาดังนี้ จิตมันก็จะสลดสังเวชในสังขารรางกาย แลวก็จะรวมลงไปเปนอันหนึ่ง เปนสมาธิภาวนา 
แตจิตใจนั้นซีมันไมตาย จิตนี้มันตายไมเปนหรอก ไมมีลมมนัก็ไมตาย มันไมอาศัยลมก็เกิดในที่ตาง 
ๆ ได เกิดเปนสิงสาราสัตว ไปเปนเปรต อสุรกาย มนุษย เทพบุตร เทวดา ก็ไมมีลมทั้งนั้น ไมไดไป
เกิดในที่นั้น ๆ เพราะลม ที่มันเกิดในธาตุ ๔ ขันธ ๕ มันจึงอาศัยลม 
          จิตไมมีตัวมีตน จิตไมมีลมเปนของรูสึกเฉย ๆ จิตกับใจมันตางกัน จิตเปนผูคิด ผูนึก ผูปรุง
แตงสารพัดอยาง สัญญาอารมณ ๑๐๘ พันประการ ที่ทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปดมันก็ออกไป
จากจิตนั่นเอง จิตก็ออกไปจากใจ จิตนั่นแหละพาไปเกิดในภพนอยภพใหญ อยากเห็นจิตเห็นใจ 
ตอเมื่อจิตรวมเปนสมาธิแนวแนเต็มที่แลว เขาถึงอัปปนาเมื่อไรเขาถึงตัวใจเมื่อนั้น ถายังไมถึงอัปป
นาสมาธิ ก็จะเห็นแตจิต จิตเปนผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง และสัญญาอารมณ ทั้งหมดเรียกวา จิต จึง
ตองรักษาตรงนี้แหละ ควบคุมตรงนี้ไวใหดี เมื่อสติไปควบคุมจิตใหอยูในอํานาจของตน ในบังคับ
ของตนจนกระทั่งจะใหคิดก็ได ไมใหคิดก็ได ใหมันอยูเฉย ๆ กไ็ด หรือจิตมันจะคิดหยาบหรือ
ละเอียดก็รูตัวอยู เปนบุญเปนบาปอะไรก็รูตัว อันนัน้ละเปนตัวปญญา แตไมใชปญญาวิปสสนา เปน
ปญญาสามัญนี่แหละ เราควบคุมจิตใหไดมันจึงจะเกิดปญญา ใคร ๆ ก็พูดกันวา ปญญาเกิดจาก
สมาธิ แตมันจะเกิดขึ้นดวยอาการอยางไรยอมไมรู ไปเอาโนนแนะ สมาธิที่ใหเกิดความรูเห็นโนน 
เห็นนี่ แปลก ๆ ตาง ๆ เชน เห็นเทพ เห็นภูตผี ปศาจ ตาง ๆ โนน เรียกวาอภิญญา อภิญญาถาผูใดได
แลวนํามาเลาสูกันฟงตื่นเตนดีนัก แตไมเปนไปเพื่อจะละความชั่ว สวนปญญาจริง ๆ แท ๆ นั้น ตัวนี้
แหละ ตัวที่เราควบคุมจิตไดใหอยูในบังคับของตัวเรา รูเห็นตาง ๆ สารพัดทุกอยาง จะคิดก็ไดไมคิด
ก็ได ปรุงแตงก็ไดไมปรุงแตงก็ได อันนี้คือตัวปญญาธรรมดานี่แหละ เห็นแจงประจักษชัดดวยกัน
ทุก ๆ คน แลวที่จะละได ดวย ถาหากผูนั้นเห็นโทษดวยตนจริง ๆ 
          สวนปญญาที่เราควบคุมไวได มันอยูในขอบเขตของไตรลักษณ พิจารณาไปมันก็ลงไตร
ลักษณ สิ่งทั้งปวงหมดอยูในขอบเขตของไตรลักษณ ทั้งนั้น คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนธรรม
แลว คราวนี้ ของในโลกทั้งหมดมันอยูในขอบเขตของไตรลักษณ ไมหนีไปจากไตรลักษณ คือ 
อนิจจัง เบื้องตนเราตองพิจารณา ใหเห็นในตัวของเรานี้เสียกอน เราเกิดมาเปนตนเปนตัว ทํามาหา
กินทุกวัน ๆ เปนทุกขเพราะการหาไมหยุดหาไปรับประทานไป หมดไป แลวหาใหมอีก จึงเปน
อนิจจังเพราะหามาไมแลวสักที ของเหลานั้นมิใชของใครทั้งหมด เปนแตเก็บมาบํารุงรางกาย แลวก็
สลายเปนธาตุ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เทานั้น มิใชสตัวบุคคลของใครทั้งสิ้น เหมือนกับเราเอาขี้ชัน
มายาเรือรั่วไว ฉะนั้น เรายาไวเพื่อจะไดใชชั่วคราวเทานั้น ความรอบรูตรงนี้แหละเรียกวาปญญา 
          เมื่อควบคุมจิตไดแลวมันจะรวมมาเปนหนึ่ง เขาถึงอัปปนาสมาธินิ่งแนวลงสูอันหนึ่งคือใจ 
จิตกับใจมันตางกันอยางนี้ รักษาจิตควบคุมจิตไดแลว มันจึงคอยรวมลงมาเปนใจ ใจคือผูไมคิดไม



นึก มีความรูสึกในตัวอยูเฉย ๆ บางแหงทานก็เรียกวา " ธาตุรู"  
          การปฏิบัติศาสนา สรุปรวมความแลวก็มาลงที่ธาตุรูอันเดียว หมดเพียงแคนั้น แตความรูนั้น
แตกตางออกไปอีก มันพิสดารออกไปอีก ตางคนตางรู เมื่อลงถึงธาตุรูแลวก็หมดเรื่องภาระปฏิบัติ
เพียงแคนั้นครั้นออกจากใจมาเปนจิต คราวนี้จิตมันควบคุมตัวของมันเองตลอดเวลา ไมตองตั้งใจ
ควบคุม ไปไหนทําอะไรตาง ๆ สารพัดทุกอยาง มันควบคุมตัวของมันเอง มันไมหลงไมลืม ไมเผลอ
ตัว คราวนี้ยิ่งมีความรูกวางขวางมาก มองเห็นสิ่งสารพัดทั่วไปหมด ทั้งโลกลงเปน อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาทั้งนั้น 
          จะปฏิบัติอยางไรตอไปอีกละคราวนี้ ไมเห็นไดปฏิบัติอยางไรอีก ขอใหเปนอยูอยางนั้นเรื่อย 
ๆ ไปกอนนานแสนนานเปนป ๆ ทีเดียว ที่วาปฏิบัติไปก็ไมเห็นมีความรูอะไรกาวหนานั้นแสดงวา 
จิตเสื่อมหรือถอนแลว นักปฏิบัติไมตองทะเยอทะยานอยากใหเกิดความรูตาง ๆ ถามันเต็มขั้นเต็ม
ภูมิของมันแลว มันจะเกิดความรูของมันเอง การปฏิบัติเขาถึงหลักของพระไตรลักษณก็ดอัีกโขแลว
จะเอาอะไรกันอีก โดยมากปฏิบัติไดแตฟุงซานอยูในความวุนวายเหลานี้แหละ แลวก็เขาใจวาตนมี
ความรูความสามารถ แทที่จริงเราเปนทาสของโทสะ มานะ ทิฐิ ตางหาก ไมรูกิเลสของตนเองเลย 
เอวัง 
 

นั่งสมาธิ 

         ลองทําดูคราวนี้ มันจะถูกไหม ใหพิจารณาอานาปานสติกําหนดลมหายใจ เขา ออก ดูที่ลม
หายใจ เขา ออก อยู อยางนั้นแหละ จนมันอยูนิ่งแนวเปนอารมณอันเดียว แลวพึงกําหนดเอา แตผูรู
แตผูเดียว ลมพึงวางเสียไมพึงกําหนดเอา ก็จะเห็นจิตของตนชัดขึ้นมาวา ออจิตมันอยางนี้หนอ สิ่งที่
พิจารณานั้นอยางหนึ่ง ผูไปพิจารณาอีกอยางหนึ่ง ใหหาตัวผูไปพิจารณาลมหายใจ อุปมาเหมือน
อยางเรามองดูพระอาทิตยหรือพระจันทร เราไมไดมองดูผูดู ซึ่งเปนผูรู แตเราไปมองดูพระอาทิตย
พระจันทร จึงไมเห็นตัวผูรู ถาเราวางเสีย พระอาทิตยพระจันทร แลวหันมามองผูรูแตอยางเดียว ก็
จะเห็นตัวผูรูทันที 

         อีกอยางหนึ่ง ผูที่พิจารณาลมหายใจ  เขา  ออก จนรวมลงไปแนวแนเต็มที่แลว แตไมมีอุบายที่
จะพิจารณาอะไรพึงอยูอยางนั้น (อันนี้วาเฉพาะผูที่เปนแลว)   คําวาใจที่นี้  หมายถึงความเปน
กลาง กลางของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด เรียกวา กลาง ตัวกลางนั้นคือใจนี้เอง เมื่อจะชี้ถึงใจของคน
แลวจะตองชี้เขาที่ทามกลางอกนี่เอง แทจริงแลวใจของคนไมไดอยู ณ ที่นั้น มันอยูไดทั่วไปหมด 



นึกใหมันอยูที่ไหนไดทั้งนั้น นึกใหมนัอยูที่หัว ที่ทามกลางอก ที่แขน ที่ขา หรือที่ปลายเทาก็ได สุด
แทแตเราจะนึกใหอยูที่ไหนก็ไดทั้งนั้น ใหเขาถึงใจรูจักใจ แลวหากจะรูจักจิตเพราะใจกับจิตมันอยู
ดวยกัน สวนพิสดารตอไปนั้น มันจะรูขึ้นมาเอง เอาละพอสมควรแลว 

 
๙๒.   วันวิสาขบูชา 
พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ. ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
จงพากันตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา กอนที่จะฟงพระธรรมเทศนานั้น ตองสํารวมกาย วาจา ใจ การ
สํารวมนั้นเปนธรรมะเบื้องตนแลว สํารวมกายคือไมกระดุกกระดิก ตั้งกายฟงใหเรียบรอย สํารวม
วาจาคือไมพูดคุยกัน สิ่งที่ควรพูดควรคุยกันยกไวเสียกอน เราพูดกันมามากแลววันยังค่ํา เราก็พูดกัน
แตเรื่องเกานั่นแหละตลอดปตลอดชาติ ใจก็เหมือนกันตองสํารวมระวัง ตั้งสติกําหนดจิต อยาใหคิด
นึกสงไปในสิ่งอื่น เพราะเราสงมามากแลว ที่เราสํารวมไมคอยจะมี บางคนอายุตั้ง ๗๐ ป ๘๐ ปก็ม ี
ยังไมเคยสํารวมใจเลยสักทีก็มี ในเวลานี้เราจะสํารวมใจใหสงบอยูในอารมณเดียว ในเบื้องตนจะ
ปรารภถึงเรื่องวันวิสาขบูชาใหฟงสักเล็กนอย 
          วันวิสาขบูชา เราคงเคยไดยินประวัติมาแลววาเปนมาอยางไร วันวิสาขบูชา คือ วันเพ็ญ
กลางเดือนหก เราเวียนเทียนระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั่นแหละเปนขอ
ใหญใจความ การที่เราระลึกถึงวันนั้น เพราะเปนวันประสูติ วันตรัสรู และก็เปนวันปรินิพพานดวย 
มันตรงกันทั้ง ๓ กาล ซึ่งเปนของอัศจรรยมาก หายากคนที่เปนเชนนั้น ที่เราเรียกวาพระพุทธเจาก็
เพราะพระองคเปนจอมปราชญในโลก นักวิทยาศาสตรทั้งหมดสวนมากรับรองวาเปนผูวิเศษไมมี
ศาสดาใดจะเหมือน ผูรูทั้งหลายก็รับรองอยางนั้นเหมือนกัน เราพากันมาเวียนเทียนระลึกถึงพระคุณ
ของทาน ถึงความตรัสรูที่อุบัติเกิดขึ้นและปรินิพพานของพระองคทั้ง ๓ กาล ปหนึ่งมีหนหนึ่ง เรา
ระลึกถึงเทานั้นก็เอาละ หากผูนั้นตั้งใจจริง ๆ แลว ควรระลึกถึงทุกลมหายใจเขาออกเลย การทํา
เชนนั้นเพื่อใหเกิดศรัทธาปสาทะเลื่อมใส เพื่อความสลดสังเวชในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
          การบูชามี ๒ อยางคือ  
          ๑. อามิสบูชา ไดแกการบูชาดวยดอกไมธูปเทียน พุทธมามกะนับถือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ จําเปนที่จะตองรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนั้นไว เปนบุญเปนกุศลอันยิ่งใหญ 



แตอามิสบูชานั้นพระพุทธเจาทานเทศนามาวา ยังไมวิเศษเทาปฏิบัติบูชา คือปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาเพียงอามิสบูชาอยางเดียว ศาสนาไมสามารถดํารงคงอยูไดบูชาแลวก็แลวไป ดอกไม
บูชาแลวก็เหี่ยวแหงไป ธูปเทียนบูชาแลวก็ดับไป สญูไป ไมถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดย
แท ถาหากปฏิบัติบูชาแลวถึงแกนพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว 
          ๒. ปฏิบัติบูชา  คือ  ที่เราปฏิบัติอยูนี่แหละ  ตั้งตนแต ทาน  ศีล  ภาวนา 
         ทาน  เราทําทานลงไประลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  บูชาพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ 
          ศีล การรักษาศีลตามพุทธวัจนะ ศีลหา ศีลแปด กรรมบถสบิหรือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็ตาม
เถิด เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
          สมาธิภาวนา  จิตใจที่มันสงสายไปในเรื่องตาง ๆ   นั่นนะถวายใหเปนการบูชาพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆเสีย  ความโกรธ   ความโลภ   ความหลงก็เอาบูชาพระพุทธเจา   พระ
ธรรม   พระสงฆเสีย  อยาเอามาเปนของเราเลย  บูชาพระพุทธเจาอยางเอาดอกไมธูปเทียนบูชา  เรา
บูชาแลวสละหมดทุกสิ่งทุกอยาง ดูดอกไมที่บูชา เด็ดเอามาจากตนมอบถวายทานเลยทิ้งไวจนมัน
เหี่ยวมันแหงก็สละทิ้งหมดเลย อันนี้ก็เหมือนกัน   ความโลภ   ความโกรธ   ความหลงที่เกิดขึ้นมา
ใหเขาใจวาอันนี้เปนเครื่องบูชาพระพุทธเจา     บูชาพระธรรม    บูชาพระสงฆ ไดบุญมาก
ทีเดียว  ไดอานิสงสมากทีเดียว  นี่ปฏิบัติบูชาเปนอยางนี้ แมชีวิตของเรา ๆ    ก็ยอมถวาย  เชน   ใน
วันนี้     ผูใดมีศรัทธาจะบูชาพระพุทธเจาจะไมหลับไมนอนตลอดคืน   การงวงเหงาหาวนอนบูชา
พระพุทธเจาเสีย   ขี้เกียจขี้ครานก็บูชาพระพุทธเจาเสีย  เจ็บ  เมื่อย  ปวด  มึน  เจ็บแขงเจ็บขา  ปวด
แขงปวดขาตาง  ๆ  บูชาพระพุทธเจาใหหมด แลวจะมีอะไรละบูชาพระพุทธเจาอีกมันก็หมดเรื่อง 
กายอวัยวะทั้งปวงหมดนี่บูชาเสีย  วันเดียวเทานั้นแหละไมมากดอกยอมสละชีวิตบูชา
พระพุทธเจา  พระธรรม พระสงฆ เมื่อยอมสละแลว ความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความงวง
เหงาหาวนอนก็หมด เรื่องการเจ็บการปวยอยูที่รางกายไมใชเจ็บที่ใจ ถาใจเจ็บ ถาใจตาย ใจก็จะไม
ไปเกิดอีก แตนี่ใจไมเจ็บใจไมตายเราไปยึดเอาเฉย ๆ ไปยึดเอาวามันเจ็บมันปวด เวลารางกายมัน
แตกดับ ใจมันไมอยูกับรางกายนี้ มันปลอยสละเลยไปเกิดในคตินั้น ๆ มันยดึเอาคติใดมันก็ไปเกิด
ในคตินั้น ๆ อยางที่ทาน สวดวา ชราธมฺโมมฺหิ ชรํฐอนตีโต พยาธิธมฺโมมฺหิ พยาธึ อนตีโตมรณธม
โมมฺหิ มรณอํนตีโต ชราธมฺโมมฺหิ ชราก็เปนธรรม ถาเรายึดชราไวกลัวจะแกกลัวจะเฒา กลัวจะหาย
จากหนุมจากสาวเปนทุกขเดือดรอน ถาเราไมถือมันไมเดือดรอนอะไร เกิดมามันก็คอยแกไปทุกวัน 
ๆ จนกระทั่งปานนี้ เราก็ไมเห็นเดือดรอน นั่นแหละความแกเปนธรรม ความเจ็บก็เปนธรรม ความ
ตายก็เปนธรรม ถามันแกแลวมันก็ตองเจ็บมันก็ตองตาย สวนจิตนั้นไมรูจักเจ็บ จักแก จักตาย นอน



ฝนไปเคยแก เคยเฒาไหมเลา ไมมีแกมีเฒาและไมมีกลางวันกลางคืนเสียดวย นั่นแหละใจแทมัน
เปนอยางนั้น เหตุนั้นจึงวาบูชา สวนกายมันจะตองแตกตองตายสลายดับสูญ กลายเปนสภาพดิน น้ํา 
ไฟ ลมอยูตามเดิมเกิดขึ้นมาแลวตองแตกสลายไป แลวก็กอเกิดขึ้นใหมอีก ไปจับเอารูปรางอันอื่น
อีก เอาดิน น้ํา ไฟ ลมมาผสมกันอยูอยางนี้ไมรูจักจบจักสิ้นสักที คนเราคนหนึ่ง ๆ นะ ตายแลวเกิด ๆ 
ไมทราบกี่ภพกี่ชาติ เอาดิน น้ํา ไฟ ลมมาผสมกันเปนตัวเปนตนจนไมทราบวาใครเปนของใคร 
ปนเปกันอยูอยางนี้ สัตวตางๆ ที่อยูในโลกนี้ก็เหมือนกัน เรารับประทานอาหารที่เปนเนื้อสัตว เจา
เนื้อสัตวเหลานั้นมันอาจจะเปนเนื้อของเราหรือของพอแม พ่ีนอง ลูกหลาน ของเราก็ได มันกินกัน
อยูอยางนั้น เหตุนั้นพระพุทธเจาจึงสอนนักสอนหนาใหมีเมตตา สงสารเอ็นดูซึ่งกันและกัน สัตว
ทั้งหลายมันตองเปลี่ยนสภาพอยูอยางนี้ร่ําไป บรรดาสัตวเกิดขึ้นมาตองอาศัยอาหาร มีอาหารเปน
เครื่องอยู เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต อาหารที่เรารับประทานลงไปนั้นจะเปนเนื้อปลาผักอะไรตาง ๆ 
ก็ตาม มันเปนอาหารสําหรับหลอเลีย้งรางกาย อาหารเหลานั้นเรารับประทานเขาไปแลวก็ถายเปน
มูตร เปนคูตร กลับไปเปนอาหารของผักหรืออาหารของสัตว สัตวและผักเหลานั้นก็กลบัมาเห็น
อาหารของเราอีก มันกลับไปกลับมาอยูอยางนี้ ถาหากไมกลับไปกลับมาอยางนี้ โลกนีก้็หมดไป
แลวแตนาน เราคงไมไดมาเกิดอีกแน ๆ 
          การปฏิบัติธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา ใหเห็นวากรรมเปนผูตกแตงสัตวใหเกิดมา เกิดขึ้น
มาแลวตองแก เจ็บ ตาย อยาไปกลัวธรรม คนที่กลัวธรรมไมเห็นธรรมหรอก ความเจ็บ ความไข 
ทุกขเวทนาตาง ๆ นั่นแหละเปนธรรม เมื่อทุกขเกิดขึ้นเราก็ไมอยากพบอยากเห็น นั่นหละเกลียด
ธรรม พระพุทธเจาทานเทศนาวา ธมฺทมเทสี ปราภโว คนเกลียดธรรมชังธรรม เปนคนแพโลกแพ
ธรรม พระองคเทศนาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา "ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนอริยสัจ" เปนของจริง 
ทุกขอริยสัจไมมีในที่อ่ืน มีในตัวของเรานี้เอง เห็นทุกข เปนของจริงเห็นตามสภาพเปนจริง ก็
เรียกวาสภาวะธรรม คนนั้นก็ถึงธรรม ไมตองไปหาอื่นไกลเลย ธรรมอยูใกล ๆ นี่นิดเดียวคนทุกคน
ที่เกิดมาในโลกนี้ตองเปนทุกขดวยกันทั้งนั้น ตามแตจะมากและนอย ไมมีใครจะไมทุกขสักคนเดียว 
พระพุทธเจาทานเทศนาไววา " มีแตทุกขเทานั้นที่เกิดขึ้นแลวดับไป นอกจากทุกขเกิดขึ้นแลวดับไป
ไมมีอะไร แลวก็ทุกขใหมเกิดขึ้นมาอีก " พระองคและสาวกทั้งหลายทานเห็นทุกขอยางนี้จึงไดตรัส
รู คนเรามองไมเห็นทุกข มองเห็นแตความสนุกเพลิดเพลินในกองทุกข ทุกขอะไรที่เกิดขึ้นแลวดับ
ไป ทุกขเพราะความหิวทําใหตองแสวงหา ความหิวโหยตองหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เลี้ยง
แลวก็หิวอีกตองไปหามาอีก กินเขาไปแลวตองไปถายทุกข ถายเสร็จแลวก็หิวอีก ทุกขใหมมาอีก 
เปลี่ยนกันอยูอยางนี้แหละทุกขไมมีที่สิ้นสุด ใครจะไมมีทุกขไมมีหรอก พระพุทธเจาทานก็ทุกข
เหมือนกันตองบิณฑบาตมาเสวยอยูจนนิพพาน แตทานไมเหมือนกับพวกเรา ทานเห็นทุกขเปน



อริยสัจเปนสภาวะธรรม ทานปลอยวางลงไปไดทานจึงพนทุกข คนเราทุกขจนตายเพราะมองไม
เห็นทุกข จึงทุกขมากทุกขหลายหน เกลียดทุกขนัน่แหละ มันจะทุกขอีก ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยูนั่น
แหละเวียนวายตายเกิดไมแลวสักที พระพุทธเจาทานทุกขหนเดียวเทานั้นแหละ ทานพิจารณาเห็น
ทุกขแลว ปลอยวางก็หมดเรื่องทุกขทั้งปวง 
         วันนี้เทศนาปฏิบัติบูชา คือ บูชาพระพุทธเจาดวยการสละ ดวยการปลอยวาง ทําตัวของตัวให
เปนเหมือนกับดอกไมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ยอมสละหมดทุกสิ่งทุกอยางถึงไมไดมาก
เอาเฉพาะวันนี้ก็เอาละ ตอไปมันอาจจะไดอีกหรอก เทศนาเทานี้แหละวันนี้ 
 

นั่งสมาธิ 

          อธิบายใหฟงแลวตองทํา ถาไมทําก็ไมรูไมเขาใจ ภาษาบานเมืองของเราเรียกวา ฟงเทศน
อันหนึ่ง ฟงธรรมอันหนึง่ ฟงเทศนคือสอนคือบอก ฟงธรรมนะคือฟงแลวก็ทําตาม ฟงเทศนคือฟง
เลาไปตามเรื่องแลวไมตองทํา ลุกจากที่แลวก็ไป ตางคนตางไปตามธุระหนาที่ของใครของมัน สวน
ฟงธรรมนี้ฟงแลวก็ทําพรอมกันเลย เรียกวา ฟงธรรม พระพุทธเจาทานสอนธรรมสอนใหทําตาม 
ไมใชสอนเฉย ๆ คนทั้งบานทั้งเมืองของเรานับถือพุทธศาสนา ไดฟงแลวก็เลยแลวกันไป ศาสนา
พุทธจึงไมคอยเจริญ เพราะเหตุที่ฟงเฉย ๆ นั่นแหละ ถึงอยางไร ๆ ตองทําตาม 
          พระพุทธเจาสอนใหทํา เชน ใหรักษาศีล ๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ ศีล ๒๒๗ สอนเทาใดก็สอน
ไปเถิด ถาไมทําตามแลวก็อยางนั้นละ ถาหากทําตามสักขอสองขอ มันก็เปนอันวาถึงศาสนา ถึง
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา คราวนี้เราจะทําตามคําสอนของพระพุทธจาดูซิที่วา " ความอดกลั้น
เปนตบะอยางยิ่ง " มันเปนตบะเครื่องแผดเผากิเลสไดจริงไหม พอเรานั่งเขาสักประเดี๋ยวเดียว ความ
เจ็บปวดเมื่อยตาง ๆ ก็เขามาแลว เราสูไมไหวคิดถึงสุขในกองทุกขอันเคยคิดมาแตกอนวา ปวด 
เมื่อย ไมเอาละแลวออกจากภาวนาสมาธิเสีย จึงไมเห็นธรรม ถาเราอดกลั้นสู ตายเปนตายกัน ตาย
หนเดียวหรอก เราจะดูความตาย ดูซิมันเปนอยางไร เพราะเรามีรางกายเราจึงตองตาย ใจเปนของไม
รูจักตาย เราจะเอาแตใจอยางเดียว เมื่อตัดสินใจอยางนี้ ความเจ็บ ปวด เมื่อยนั้นก็หายทันที จะมีแต
ความสบายกาย สบายจิต นั่นแหละจึงจะถึงธรรม แลวจะเห็นธรรมที่วา ความอดกลั้นเปนตบะ
เครื่องแผดเผากิเลสไดอยางยิ่ง 
          การทําภาวนาสมาธิ ใหเอาขาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งตัวใหตรง แลวก็ตั้งจิตให
ตรง จะใชคําบริกรรมอะไรก็ได เชน จะเอาพุทโธ ๆ ๆ มรณานสุสติก็ได เอายุบหนอพองหนอก็ได 
สัมมาอรหังก็ได แลวแตใครจะถนัดทางไหน ถูกดวยกันทั้งหมด ถาภาวนาเปน คําบริกรรมเปนแต



เพียงเรียกจิตใหเขามารวมเปนหนึ่งเทานั้น เมื่อจิตเขามารวมเปนหนึ่งแลว คราวนี้เอาแตเฉพาะจิตอัน
เดียวเทานั้นก็พอแลว คําบริกรรมมันปลอยวางไปเอง หรือถามันไมปลอยวางก็จงวางเสีย จิตจึงจะ
ละเอียดเต็มที่ 
          เมื่อปลอยวางคําบริกรรมแลวจะเหลือแตผูรูหรือธาตุรูเทานั้น ใหจับเอาผูรูนั้นใหได แลวจะ
เหลือแตความสุขสบาย ตอนนี้ใหระวัง คนเรามันอยูดวยความนึกคิดปรุงแตงตาง ๆ เมื่อมันสงบจาก
สิ่งนั้น ๆ แลว มีแตความสงบสุขอยางเดียว เดี๋ยวเกิดความกลัวตายขึ้นมา ใหจับหลักผูรูนั้นใหมั่น ผูรู
ยังมีอยู ผูรูไมตาย รางกายของแตกสลายดับไป ไมใชของเรา เมื่อพิจารณา สละอยางนี้แลวความกลัว
ตายนั้นก็จะหายไป แลวจะอยูกับผูรูนั้นอยางเดียว แลวจะนั่งไดเปนเวลานานไมรูสึกเมื่อยเลยตั้ง
หลายชั่วโมง นั่นเรียกวา อัปปนาจิต อัปปนาจิดนี้บางทีเรียกวา จริมกจิต คือ จิตเดิมหรือปภัสสรจิตก็
เรียก จิตเปนของผองใสตามธรรมชาติของจิต แตไมผองใสสะอาดหมดจดจากกิเลสอยางของพระ
อริยเจา 
          ทุก ๆ คนเมื่อจะฝกหัดจิต ควรรูจักจิตของตนเสียกอน เมื่อไมรูจักจิตแลวจะฝกหัดจิตได
อยางไร เหมือนเราจะฝกหัด โค กระบือ เมื่อไมรูจักวาโคกระบือตัวเชนไร แลวจะฝกหัดไดอยางไร 
จิตคือผูคิดนึก ผูปรุง แตง เรียกวา จิต 
          ใจกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละ แตมีลักษณะตางกัน ใจไดแกผูเปนกลางวางเฉยไมมีอดีต
อนาคต กลางตรงไหนใจตรงนั้นแหละ ใจหมายความถึงความเปนกลาง ไมมีสถานอยู อยูในรางกาย
นี้หรือนอกรางกายเราก็ได แมที่สุดตามตนไมหรือสัตวอ่ืนก็ได เมื่อเอาใจไปไวในที่นั้น ๆ 
          การฝกหัดสมาธิก็คือการฝกหัดจิตนั่นเอง การฝกหัดมันตองมีผูฝกหัด คือ สติ สติตองควบคุม
จิตใหอยูในอํานาจของตนไมใหนึกคิดสงไปตามอารมณ ของตน แตใหนึกคิดปรุงแตงอยูในอํานาจ
ของสติ เมื่อสติควบคุมจิตของตนไดอยางนี้แลว จิตจะรวมเขาเปนใจ คือรวมเขามาเปนหนึ่ง จิต ใจ 
สติรวมเขาเปนอันเดียวกัน เรียกวา อัปปนาสมาธิดังกลาวแลว 
          การฝกหัดสมาธินี้ใครจะทําโดยวิธีไหนก็แลวแต ในที่สดุของการทําสมาธิก็จะรวมเปนอัปป
นาสมาธิเทานั้นแหละ นอกเหนือจากนี้แลวไมมี พวกฝกหัดสมาธิไมวาในอดีตและอนาคตจะฝกหัด
ไดก็เพียงอัปปนาเทานั้น แตอัปปนามีหลายอยาง เมื่อสรุปแลวมีเพียงสองอยาง คือ อัปปนาสมาธิ 
อัปปนาฌานเทานั้นทั้งสองอยางนั้นเมื่อฝกหัดใหเขารองรอยของมันแลว มันหากเปนเองของมัน
ตางหาก ใครจะบังคับไมได 
          ฉะนั้น พวกนักปฏบิัติฝกหัดใหเขาถึงอยูเสมอ ๆ จิตจึงจะมีพลังสามารถใหเกิดปญญา อยาไป
กลัววาจะเปนฌาน เปนสมาธิ เอาทําสมาธิเทานี้แหละ 



 
๙๓.      สติปฏฐานสี่อีกนยัหนึ่ง 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 จงตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาตอไป  พวกเรามีหลายกกหลายเหลาหลายครูหลายอาจารยมา
รวมในสํานักเดียวกัน  การฟงเทศนก็อาจจะมีแตกตางกันบางแตละครูแตละอาจารยซึ่งสอนไปตาม
มติของตนๆ คนเราเกิดขึ้นมามันจะตองแตกแยกกันเปนธรรมดา  เบื้องตนเกิดแตทาวมหาพรหมที่
เดียวกัน  กาลเวลาลวงเลยมาหลายหมื่นหลายแสนปก็แยกยายกันไปเปนชาติตางๆ มีภาษาตางกัน
ตลอดจนเปนตระกูลแลวก็มีอาชีพแตกตางกันออกไป  คาขายบาง  ทํามาหากินทางกสิกรรมบาง  
พาณิชยกรรมบาง  ตลอดจนเปนคนรับจางทําไร  ทํานา  ทําสวนดวยประการตางๆ ในผลที่สุดคน
เหลานั้นดิ้นรนกระเสือกกระสนทํามาหากินเพื่อความอยูรอด  เพื่อไมใหตายอยางเดียวกัน  
พระพุทธเจาทานเทศนาวา  สพเพสตตา  อาหารจติติกา  สัตวทั้งหลายอยูดวยอาหาร  มีอาหารเปน
เครื่องอยู  ถาไมมีอาหารแลวก็ตาย  เครื่องนุงหมหรือที่อยูอาศัย  หยูกยาเภสัชตางๆ เปนของ
ประกอบ  ไมสําคัญเทาไรนัก  เมื่อมีชีวิตอยูก็จําเปนจะตองมีชีวิตอยูไดดวยอาหาร  ฉะนั้น  ใครจะ
ทําอะไรที่ไหนก็ตามเพื่อความอยูรอดเพื่อไมใหตายเทานั้นฉันใด  ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็
ฉันนั้นเหมือนกัน  พระพุทธศาสนาเผยแพรมาเมืองไทยเกือบสองพันปแลว  ไดแพรหลายออกไป
อยางกวางขวาง  ครูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัทใหเขาใจ  ใหฉลาดดวยประการ
ตางๆ ถึงอยางไรๆ ความประสงคก็ลงอันเดียวกัน  คือ ศลี  สมาธ ิ  ปญญา  ก็เพื่อเชิดชู
พระพุทธศาสนาดวยกันทั้งนั้น 
 ผูที่อบรมสั่งสอนในการใหทาน  การสรางโบสถ  วิหาร  กุฏ ิ  ศาลาการเปรียญอะไรตางๆ ผู
ที่ตองการอยางนั้นก็ชวยสงเสริมชักจูงอุดหนุนใหเขาสรางแตทางนั้น  ผูที่สอนในทางศีลธรรมเห็น
ดีเห็นชอบอะไรก็สอนไปในทางศีลธรรม  ผูทีส่รางคุณงามความดีดวยการทําสมาธิภาวนาก็อบรม
สั่งสอนไปทางนั้น  โดยเฉพาะในสมัยนี้พากันอบรมยุบหนอพองหนอ  ตั้งสติกําหนดยุบหนอพอง
หนอใหเห็นเกิด – ดับ  มนัก็ลงอันเดียวกันนั่นแหละ  กําหนดสัมมาอรหังใหเห็นองคพระพุทธรูปอยู
ที่ตรงสะดือ  หรือเลื่อนขึ้นมากลางหัวอก  แลวใหจดจองอยูที่ตรงองคพระเปนอารมณ  ผูที่ภาวนา
พุทโธ  ไมตองนึกอะไร  คือ  ใหจิตมาอยูในพุทโธอันเดียว  ไมตองกําหนดเอารูปมาเปนอารมณ  แต
ทําจิตใหแนวแนอยูในที่เดียว  หมายความวาใหจิตรวมนั่นเอง  ยุบหนอพองหนอก็หมายความใหจิต



รวมเปนอันเดียว  สัมมาอรหังก็หมายความใหจิตมารวมเปนอันเดียว  พุทโธก็หมายความใหจิตมา
รวมเปนอันเดียว   ตกลงวา  รวมจิตใหเขามาเปนอันหนึ่งนั่นเอง  คือ  สมถะไมใชวิปสสนา 
 สํานักตางๆ เขาเรียกวา  สํานักวิปสสนา  แตคนที่มาปฏิบัติฝกหัดสมถะก็ยังไมได  ถาหากวา
ปญญามันเกิดเอง  มันเปนขึ้นมาเอง  ไมไดแตง  รูแจงแทงตลอดหมดทุกสิ่งทุกประการ  หายสงสัย
ไมมีเครื่องของใจ  โลงหมดเปนธรรมหมดทุกสิ่งทุกประการ  ลงสภาพอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นั่น
จึงจะเปนปญญาวิปสสนา  แตนี่สมถะก็ยังไมทันเปน  พิจารณากายก็ยังไมทันเกิดความสลดสังเวช  
เบื่อหนาย  กายเรากายเขาก็ยังไมเห็น  พิจารณาอายตนะทั้งหกก็ยังไมเขาใจดี  ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
ไปอยูที่ไหนก็ยังไมทราบ  ปญญาวิปสสนามันตองเปนอริยมรรค  องคอรยิมรรคมันรวมเปนหนึ่ง  
ที่เรียกวามัคคสมังคี  มัคคสมังคีนี้เปนหนหนึ่งแลวไมกลับไมกลับมาเปนอีก  นี่อะไร  ใครภาวนาที่
ไหนก็เปนวิปสสนากันหมดทั้งบานทั้งเมือง  ก็เลยไดเปนพระอริยเจากันหมดทุกคนละซิ  ใครจะหุง
ขาวตักบาตรใหกินเลา 
 อาตมาจะอธิบายเรื่องสติปฏฐานสี่อีกนัยหนึ่งใหฟง  สติปฏฐานสี่ คือ กายานุปสสนาสติ ปฎ
ฐาน ๑  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๑  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ๑  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๑  
เปน ๔  สติปฏฐานแปลวาที่ตั้งของการตั้งสติ  การงานทั้งหมดไมวาการงานของทางกายและทางจิต  
ตองมีที่ตั้งการงานนั้นๆ จึงจะสําเร็จ  เราจะทําการงานของจิต  เราก็ตั้งลงที่สี่สถานนี้ คือ  กาย ๑  
เวทนา ๑  จิต ๑  ธรรม ๑  เมื่อต้ังลงในที่สี่สถานนี้แลว  การงานนั้นยอมสําเร็จแน  (คือ ๗ ปอยาง
นอยตองได อนาคามี) 
 สติปฏฐานสี่นี้เมื่อรวมแลวก็มีสองเทานั้น คือ รูปกบันาม  กายเปนรูปอยูตามเดิม  เวทนา  จิต
และธรรมเปนนาม  ทานใหพิจารณา  (คือการทํางานของจิต)  วากายนี้สักแตวากายมิใชตัวตนเราเขา  
คือ  เห็นสภาพของกายตามเปนจริง  เมื่อมันเกิดเราก็ไมไดบอกใหมันเกิด  มันหากเกิดเองตามบุญ
วาสนาตกแตงให (คือ กรรม  ตัณหา  อุปาทาน  อวิชชา)  เมื่อมันจะดับใครจะหามอยางไรมันก็ไม
ฟง  เพราะสันตติไมติดตอ  คือ  เครื่องหลอเลี้ยงมันขาดไป  ใครจะทําอยางไรจะทําไดแตกายนี้  ที่ยัง
เปนอยูเทานั้นแหละ  สวนกายที่จะตองแตกสลายแลวใครจะทําดวยกรรมวิธีใดๆ ก็ไมฟง  ยอมดับ
แตกสลายไปตามสภาพของมัน 
 พระพุทธเจาจึงสอนใหเหน็วา  กายนี้สักแตวากาย (คือ ของมนุษยสัตวเปนอันเดียวกัน)  
มิใชสัตวตัวตนเราเขา  เชน  สภาพเกิดแลวก็ดับอยูอยางนั้น 
 นาม คือ  เวทนา  จิต  ธรรม  ก็เชนเดียวกัน  เราบอกไมใหเกิดมันก็เกิดเองตามอายตนะ  
ภายในภายนอกสัมผัสกัน  แลวก็เกิดมาเอง  เมื่อมันจะดับโดยที่เราไมรูตัวเลยมันก็ดับไปเอง  กาย
ดับกายแตกสลายไปเปนอะไร  เปน  ดิน  น้ํา  ไฟ ลม   ดิน น้าํ ไฟ ลมเปนของใคร  มันมาเกิดอีกก็  



ดิน น้ํา ไฟ ลมของเกานั่นแหละ  ไมใชของใครทั้งนั้น  สวนจิตก็เหมือนกัน  ผูไปคิด  ไปนึก  ไปปรุง  
ไปแตง  เรียกวา  จิตยินดี  ยินราย  เกลียด  โกรธ  รัก  ชังอะไรตางๆ นั่นเปนจิตเหมือนกัน  เราไปยดึ
ของพรรคนั้นเปนของเรา  เราไมยึดก็เปนของธรรมดาของเขาอยูอยางนั้น  ไมเปนของใคร 
 การเห็นของจริงตามเปนจริงแลวสละความยึดถือวาเปนของเรา  มันกห็มดเรื่องกันไป  
เรียกวา  พจิารณาสติปฏฐานสี่  พระพุทธเจาทานสอนก็สอนอยางนี้  ใครจะสอนก็สอนไปเถิด  
สอนอยางไร  สอนที่ไหนก็สอนไป  สอนเพื่อใหละ  ใหทิ้งกาย  ใหทิ้งจิต  ปลอยวางกาย  ปลอยวาง
จิตเทานั้น 
 การที่จะปลอยวางกาย  ปลอยวางจิต  จะทําอยางไร  เราตองตั้งสติกําหนดจิตใหเขมแข็งกลา
หาญที่สุด  ตองตั้งสติพิจารณาจิต  พิจารณากาย  เราทําอะไรทุกวันนี้  เดี๋ยวนี้เรามาสูสถานที่นี้  เพื่อ
มาอบรมภาวนาสมาธิมิใชหรือ  มันตองทําใหเต็มความสามารถของตัวเทาที่จะทําได  มิใชมานอน
เลนตากแดดตากลมสบายเฉยๆ ไมใชมาคุยกันเรื่องบานเรื่องเมือง  เรื่องลูกเรื่องหลาน  เราตองตั้งใจ
ฝกหัดอบรมจิตของเราจริงๆ จังๆ คุยก็ตองคุยกันในเรื่องธรรมะธรรมโม  สนทนากันในเรื่องธรรมะ
ธรรมโม  จึงสมควรจึงไมเสียเวลา  เรียกวา  เปนผูไมประมาท  ถาไมอยางนั้นเรียกวา  เปนผู
ประมาททําเวลาลวงเลยไปเฉยๆ หมดวันหมดคืนไป  ไมใชหมดแตวันแตคืน  อายุของเราก็หมดไป
ดวย  อยาใหเสียเวลา  โอกาสที่จะไดมาทํามันหายาก  เราอยูบานอยูเรือนเรายุงดวยภาระกิจตางๆ 
รอยแปดพันเกายากที่จะไดคิดถึงเรื่องภาวนา  วันหนึ่งๆ จะคิดถึงเรื่องภาวนาสัก ๕ นาทีก็แสนยาก  
เหตุนั้น  เมื่อมาถึงที่เชนนี้แลว  ทําใหจริงๆ จังๆ ศาสนาไมใชสอนเฉยๆ สอนใหทํา  การทํายอมได
สําเร็จผลประโยชน  ทําอะไรก็ทําไปเถิด  ไมวาภายนอกภายในถาทําแลวก็สําเร็จประโยชนทั้งนั้น
ไมมากก็นอย  โดยเฉพาะการทํากัมมัฏฐานใหพิจารณากายกับจิตเทานี้แหละ  ใหพิจารณาถึงกายถึง
จิตดังที่อธิบายมานี้ 
 พิจารณาจิต  ใหเห็นจิต  ผูคิด  ผูนึก  ผูปรุง  ผูแตง  หรือสัญญาอารมณตางๆ เรียกวา  จิต
ทั้งหมด  ถาเราเอาสติเขาไปคุมจิต  จิตที่วา  เปนของเร็วที่สุด  เมื่อเอาสติเขาไปควบคุมแลวมันก็จะ
ชาลงทันที  มันคิดอะไรก็เห็น  มันปรุงแตงอะไรก็เห็น  คราวนี้เราจะใหมันคิดก็ได  จะไมคิดก็ได  
เรียกวา  เราควบคุมจิตอยูในอํานาจของเราไดแลว  ไมใชใหจิตคุมเรา  ถาจิตคุมเราๆ ไมรูตัวหรอก  
มันไปรอยแปดพันประการ  มันคุมใหรัก  ใหโกรธ  ใหเกลียด  ใหชัง  ทาํไปไดหมดทุกสิ่งทุกอยาง
เพราะเราคุมจิตไมได  จิตมันคุมเรา  ใหชอบ  ใหโกง  ใหลักใหขโมย  ไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง  จิตคุม
เราตองเปนอยางนั้น  ถาสติคุมจิตๆ มันอยูในอํานาจของเราแลว  กรรมทีช่ั่วเราก็ไมทํา  เราทําแต
กรรมที่ดีทีช่อบ   ทําแตที่เปนบุญเปนกุศล  ทําใหจิตเพลิดเพลินสนุกสนานแตความดีละซี  มันจะมี



ทุกขโศกอะไร  มีแตจะอิ่มเอิบไปกับคุณงามความดีละซี  อันนั้นละจึงจะไดชื่อวาแสวงหาบุญ  หา
กุศล  หาผลประโยชนใสตัวแท  เรียกวา  คุมจิตอยู 
 จิต  มีอันเดียวไมมีมาก  ตัวเดียวเทานั้น  ควบคุมจิต  คือ  เลือกแตจิต  อาการของจิตไมเอา
แลวมันจะรวมมาเปนใจ  โดยที่เราไมตั้งใจจะใหรวม  มันมารวมเอง  เมื่อมันรวมมาเปนใจแลวจะ
รูสึกตัวเอง  ใจคือผูรูสึกเฉยๆ ไมคิด  ไมนึก  ไมปรุง  ไมแตงทั้งหมด  หัดพิจารณาใหเห็นกาย  ให
เห็นจิต  ใหถึงใจทั้งสามประการนี้   เราปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคําสอนของพระพุทธเจา  ก็คือ  
ปฏิบัติทั้งสามอยางนี้เอง  นอกเหนือจากนี้แลวไมม ี  สติเปนผูควบคุมจิต  (คือ ผูคิด-นึก-ปรุง-แตง)  
ไมตองไปควบคุมใจ  (คือ  ผูรูสึกเฉยๆ แตไมปรุงแตง)  เมื่อคุมจิตไดแลวมันจะรวมเขามาเปนใจ  
คราวนี้สติและจิตจะรวมเขาเปนใจอันเดียวกัน  การปฏิบัติพระพุทธศาสนาถึงที่สุดเพียงเทานี้  ใคร
จะปฏิบัติอยางไรๆ ก็เอาเถิดจะมารวมลงจุดเดียวท่ีใจเทานั้น  แตความรูสึกพิสดารนอกเหนือจากนี้
ยังมีอีกเยอะ  ที่ใจนั่นมใิชที่จะใหเกิดความรู  เปนแตเพียงจุดรวมเทานั้น  ผูปฏิบัติถึงขั้นนั้นแลวหาก
จะเขาใจดวยตนเอง 
 
นั่งสมาธิ 
ฟงแลวทํา  เรียกวา  ฟงธรรม  คือทําตามนั่นเอง  ฟงเทศน  คือบอกสอนแลวก็แลวไป  ไมไดทําตาม  
ฟงแลวไมทําตามก็ไมไดประโยชน  ฟงไปเฉยๆ ฟงมาแลวมากมายเก็บกองๆ ไว  ตายไปแลวเลยทิ้ง
เสียเปลาๆ 
 ถาหากฟงธรรมแลว  ฟงคําเดียวเทานั้นแหละมันถงึใจเลย  ปฏบิัติอันเดียวเทานั้นหมดเรื่อง  
พุทธศาสนาไมตองมีมากมาย  มรรคมีองคแปดรวมกันเปนหนึ่ง  มรรคเปนหนึ่งแตความเปนหนึ่ง
นั้นกวางขวางกวาเรียนเปนไหนๆ ขอสําคัญเมื่อถึงหลักธรรมแลว  อุบายแยบคายตางๆ ยอมเกิด
ขึ้นมาเอง  เอาอันเดียวเทานั้น  ไมตองไปหา  คนหาคือคนไมเห็นจึงตองหา  คนเห็นแลวไมตองหา  
อาจารยนั้นก็ดี  อาจารยนี้ก็ดี  อุบายธรรมะคนนั้นก็ดี  คนนี้ก็ด ี  บริกรรมอันนั้นก็ไมถูกกบัจริตนิสัย
ของตน  โอย  ไมไหวแลว  เหตุนั้นแหละ  พวกฝกหัดปฏิบัติทั้งหลายมันจึงไมถึงธรรม  หากันอยู
อยางนั้นแหละ  ถาเราปฏิบัติกันจริงๆ อันเดียวเทานั้นแหละเปนถึงธรรมเลย    พุทโธ   อันเดียว
เทานั้นละ จิตแนวลงไปอันเดียว    พุทโธไมตองไปเอาอื่นใด  พุทโธไมตองสัมมาอรหัง  ไมตองยุบ
หนอพองหนอ  พุทโธอยูตรงไหนจิตใจใหแนวแนลงในพุทโธ  เห็นใจแนวแนอยูในที่นั้นอันเดียว
นั่นแหละจะเห็นคุณของพระพุทธเจา  คุณของพระองคมากมายเหลือประมาณจนเกิดความรูถึง
พระพุทธเจาขึ้นมาวา  พระองครูแจงแทงตลอดทุกสิ่งทุกประการ  ไมมีสิ่งขัดของ  เห็นคุณของ
พระพุทธเจา  เห็นประโยชนในการทําพุทโธอันเดียว  เราวาแตพุทโธๆ บนแตพุทโธ  บนไปถึงไหน



ก็ไปเถิด   ไมถึงพุทโธสักที  เมื่อถึงพุทโธ ๆ เลยหายยังเหลือแตพุทธคุณ  ยังเหลือแตความรูความ
ฉลาดเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นแหละ 
 ธรรมที่เทศนาใหฟงนั้นมากมายก็เพื่อประกอบอุบายภาวนาเทานั้น  จับอันใดอันหนึ่งชัดจริง
แจงลงไปแลว  เปนอันวาไดความเลย  ครั้งพุทธกาลพระภิกษุองคหนึ่งไปนั่งภาวนาอยูริมสระ  เห็น
นกกระยางกินปลาเทานั้นละ  เอามาเปนคําบริกรรมยังไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน  ไมเห็นจะตอง
เรียนมากอยางพวกเรา  เหตุนั้น  เมื่อภาวนาไมตองเอามากมาย  เอาอันเดียวก็พอ  เอาอะไรก็ตั้งใจ
จริงๆ จัง ๆ  ลงใหแนวแนเดี๋ยวจะเปนพาวนไปฉิบ 
 

๙๔.  คนสี่เหลา 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 
วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 

 
ตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาตอไป  ธรรมะเปนของสงบ  เราไมสงบรักธรรมะไมได  เราตองทํา

ความสงบกาย  วาจา  และใจ กายสงบ  คือ  ไมไปหยิบนั่นฉวยนี่  ไมตองกระดุกกระดกิ  หากวา
จําเปนจําตองพลิกไหวบางก็ไมเปนไร  วาจาสงบ  คือ  ไมตองพูดตองคุยกัน  ใจสงบ  คอื  ใหตั้งใจ
ฟงพระธรรมเทศนาอยูในอารมณอันเดียว  มันเปนสมาธิอยูในตัว  เรียกวา  ใจสงบ  การฟงเทศนก็
ตองการใหใจสงบนั่นเอง  ถาหากวาใจสงบจนกระทั่งฟงเทศนไมไดยินอะไรเลย  นั่นเหละถูกตอง
แลว  ฟงเทศนในที่ใดๆ หรือในอุบายอันใดก็เพื่อสงบแหงใจนี่เอง  พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา
เทศนใหพระภิกษุสงฆฟงก็ตองการใหใจสงบเปนสมาธินั่นเอง เราทําใจใหสงบนะถูกแลว  ไมตอง
ไปพูดมาก มันถูกใจของเราแลวใจมันสงบแนวแนเต็มที่เลย  มันก็ถูกแลว  ฟงมากไปสักเทาไรใจไม
สงบก็ไมไดผลเทาที่ควร  การฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาที่พระทานเทศนใหฟงนั้น  ถาตัว
ของเราไมสงบ  ธรรมะเปนของสงบ มันก็เขากันกับความสงบแหงธรรมะของพระพุทธเจาไมได  
อยางพระทานบอกวา  กอนที่จะฟงพระธรรมเทศนาจงตั้งโสตประสาท คือ  หูทั้งสองไวสําหรับ
รับรองซึ่งพระสัจธรรมเทศนา  ดังอาตมาจะไดวิสัชนาไปในกาลบัดนี้  จึงขอใหตั้งใจฟงพระธรรม
เทศนาและทําความสงบในใจใหได 

วันนี้จะเทศนาเรื่อง  “คนสี่เหลา”  คนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้  ตองตกอยูในจําพวกสี่เหลานี้
ทั้งนั้น  ไมนอกเหนือไปจากคนจําพวกสี่เหลานี้ไปได  คือ 

๑.  ตโม  ตม  ปรายโน  คนมืดมาแตเบื้องตนแลวก็มืดตอไปอีก  จําพวกนี้ใชไมได 



๒.  ตโม  โชติ  ปรายโน  มืดมาแลวสวางไปนั้น  ก็ยังดีหนอย 
๓.  โชติ  ตโม  ปรายโน  สวางเบื้องตนแลวมืดเบื้องปลาย  พวกนี้ใชไมไดเหมือนกัน 
๔.  โชติ  โชติ  ปรายโน สวางมาแลวก็สวางไป นั้นดีมาก 
บางคนเกิดมาไมรูเดียงสาอะไรเลย  เหมือนกับมดกับปลวกมืดตื้อไปหมด  พูดอะไรก็ไมรู

เรื่องรูราว  เรื่องศีลเรื่องธรรมแลวไมตองกลาว  เขาใจวาตัวเองโงเงาเตาตุนไมมีสติปญญา  แลวก็เลย
ไมทําความดีตอไป  เห็นวาหมดวิสัยของตัวแลว  ซ้ําเติมใหโงใหทึบ  ใหตื้อเขาไปอีก  เรยีกวา  มืด
มาแตตน  แลวก็มืดตอไปอีก  ขอใหคิดดู  คนเราเกิดขึ้นมาถาไมมีการศึกษาเลาเรียนจะเอาความรูมา
แตไหน  เรียนอยางนอยที่สุดมันก็ไดความรู  ถาถือวาตนโงแลวก็ไมศึกษาเลาเรียนและไมปฏิบัติ  
มันก็ยิ่งโงขึ้นไปกวาเกา  คนที่เขาใจผิดเชนวานั้น  ทําผิดพลาดจากการที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเลย
ทีเดียว  แทนที่จะคิดวา  ความมืด  ความโงของเรานั้น  เราจะตองแสวงหาเครื่องสวาง  เปนเครื่อง
สองทางของเรา  ถึงไมไดมากสักนิดเดียวก็เอา  จึงจะเปนการดี  คนนั้น เรียกวา  คอยสวางขึ้นหนอย  
นับวาดี  อยาไปถือวานิสัยบุญวาสนาเราไมใหหรือไมสงเสริม  บุญวาสนานิสัยใจคอของเรามันต่ํา
ตอยไมสามารถที่จะเจริญภาวนาทําสมาธิได  เลยทอดอาลัยเพียงแคนั้น  บุญวาสนานิสัยของเรา  เรา
รูแลวหรือ  เราเห็นแลวหรือภพกอนชาติกอนเราทําอะไรไว  มันจึงโงเงา  เตาตุน  ทื้อ  ทําอะไรก็ไม
เปน  เราไมเห็นไมรูเรื่องเหลานี้หรอก  แตโดยเหตุที่เราไมมีปญญาก็เลยถือเอาเฉยๆ นี่แหละวา  บุญ
วาสนาแตกอนเราไมมี  จะใหบุญนั้นสงเสริมเราเอง  เมื่อไรบุญวาสนามันจึงจะสงเสริมใหเรา  เรา
ตองขวนขวาย  ตองแสวงหา  ตองอบรมเอาเองซี  ถาไมอบรมมันจะเกิดจะเปนหรือ  บญุวาสนามัน
จะสงเสริมอะไรใหเรา  เกิดขึ้นมาก็นอนแปะกนเพียงแคนี้แหละ  บญุวาสนาไมมีอะไรใหเรา  เรานี่
แหละจําเปนจะตองทํา  บุญก็ตัวของเราวาสนาก็ตัวของเรา  นิสัยก็ตัวของเรา  เราทําใหมันเกิดขึ้นมา
ซี  ทําแลวมนัตองได  ถาไมทํามันจะไดอะไร  ใหเขาใจอยางนั้นใหปฏิบัติอยางนั้น  มันจึงจะเจริญ
ตอไป 

พวกที่  มืดมาแลว  สวางไป  นั้นดี  บุคคลผูแสวงหาประโยชนตองเปนอยางนั้น  ตอง
แสวงหาทางพนทุกข  แสวงหาความดี  เกิดขึ้นมาไมมีใครจะเปนนักปราชญมาตั้งแตเกิด  จะเปนผูรู  
ฉลาดเฉลียวมาตั้งแตตนไมมีทั้งนั้น  มนัตองอาศัยการศึกษาเลาเรียน การฝกฝนอบรมเปนสิบๆป  
กวาจะเปนศาสดาจารยอาจารยเขาได  นั่นเรียกวา  มืดมาแตตน  คอยสวางตอนปลายอันนั้นดีมาก  
ถาเปนไดอยางนั้น  บุญวาสนาบารมีมันตองเปนพื้นฐานของบุคคลสําหรับใหคนบําเพ็ญตอไป 

พวก  สวางเบื้องตน  แลวมืดบั้นปลาย  อันนี้ไมดีเลย เกิดขึ้นมาเปนผูฉลาดเฉียบแหลมเกิด
ในตระกูลผูดี  มั่งคั่งบริบูรณสมบูรณทุกประการ  มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรตางๆ  แตกลับทําตัวเปน
คนเลว  ทําชัว่ยิ่งรายไปกวาเกา  เราสามารถที่จะทําอะไรไดทุกอยาง  เพราะมีเงินมีทอง  มีชื่อเสียง  



มีตระกูล  พอแมของเราร่ํารวย  มีอํานาจวาสนา  ทําดีก็ได  ไมทํา  กลับมาทําชั่ว เมื่อทําไปแลวยากที่
จะกลับคืนมาหาความดีได  คือ  มันเลวทรามมาแลว  นิสัยชั่วชาติดสันดานของตนเขาไปแลว จะ
กลับคืนมาเปนคนทําดีก็อับอายขายขี้หนาเขา นั่นทําใหสังคมเสื่อม  ทําใหสังคมเดือดรอน  ทําให
คนอื่นวุนวาย  เพราะเหตุเราคนเดียวเทานั้นเรียกวา  “ สวางมา  แลวกลับมืดไปอีก รายกาจกวาเพื่อน  
รายกวาที่วา “ มืดมา  แลวกลับมืดไปอีก “  สวางมาแลวมืดกลบัไปรายกวาพวกอื่นๆ ทกุพวก  
เรียกวา  รูแลวแกลงทําไมรู 

โชติ โชติ ปรายโน  พวกสวางมาแลวก็สวางตอไป นั้นดีมาก  เราเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่ง  
สมบูรณบรบิูรณ มีเกียรติยศชื่อเสียง  มีเงินมีทองมากมาย  มาคิดถึงตัวเราวา  อุดมสมบูรณ เพราะ
บุญวาสนาบารมีแตเกา  อันนั้นเห็นไดชัด  ไมตองเกิดอดีตญาณหรอก  เห็นไดในปจจุบัน  คนที่มี
เมตตาปราณี  เอ็นดูสงเคราะหคนอื่น  ตัวเองก็อยูในศีลธรรม  แลวก็แนะนําคนอื่นใหตั้งมั่นอยูในศีล
ในธรรมใหประพฤติดีประพฤติชอบ  ประกอบแตการกุศล  เจริญรุงเรืองดวยตนเอง  แลวสอนให
คนอื่นเจริญรุงเรืองไปดวย ตัวของเราก็ยิ่งไดรับความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปอีกกวาปกติธรรมดา  เขา
ไดรับคุณงามความดีเขาก็นิยมนับถือยกยองสรรเสริญผูที่สอนเขา  นั่นแหละการทําคุณงามความดีก็
เปนอยางนี้  ไมใชวาเรารวยแลวมีเกียรติยศชื่อเสียงแลวก็ขมเหงคนอื่น  กลบัเปนความชั่วมืดตอไป
อีก  นิสัยคนมีจริยธรรม  คนทําความดีไดความปลื้มปติอ่ิมใจแลว  อยากสอนคนอื่นๆ  ใหทําตาม
เปนธรรมดา 

ธรรมที่ควรปฏิบัติสําหรบัคนสี่จําพวกนี้ก็คือ  พวกแรก  พวก ตโม  ตม  ปรายโน  เราเปนคน
ทุกข  คนจน  ไมมีสติปญญา  เลยไมคดิจะทําสมาธิภาวนา  คุณงามความดีอะไรทั้งหมดเลยหมด
หนทางที่จะทําคุณงามความดีตอไป  ซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง  ทางที่ถูกก็คือ  ควรจะหัดสมาธิภาวนา
เพื่อแกนิสัยบุญบารมีเดิมของตน  นอกจากการภาวนาทําสมาธิแลว  ไมมทีางอื่นใดที่จะชวยแกได  
ขอใหมีความอดทนพยายามอยางเต็มที่  ก็จะสําเร็จตามความประสงค  พวก  ตโม  โชติ  ปรายโน  
คนเราเกิดมาทุกคนตองมืดมนดวยกันทั้งนั้น  ไมใชสวางมาแตเบื้องตน  ใครเกิดมาจะรูจักดี  ชั่ว  
ฉลาด  เฉลียวมาแตเบื้องตนไมมีหรอก ถึงชาติกอนจะเรียนรูมาแลวก็ตาม  กลับมาเกิดใหมก็ตองมา
เรียนใหม  แตนิสัยเปนเหตุใหเรียนไดดีกวาคนไมมีนิสัย  พระพุทธเจาทานก็เกิดมาเปนปุถุชน
เสียกอน  แตเปนอัจฉริยบุคคลคนหนึ่งเทานั้น  พระโสดาบันพระสกิทาคามีในชาติกอน  เมื่อ
กลับมาเกิดก็ตองเปนคนธรรมดานี่แหละในกามโลก  ไมมีที่เกิดของเสขะบุคคล  พระอนาคามีก็ไป
เกิดชั้นสุทธาวาสเสียแลว  แปลวา  เกิดเปนคนธรรมดา  แลวนสิัยวาสนาแตตนนั้นมันหากมาดล
บันดาลและไดยินไดฟงธรรมเกิดความรูความฉลาดเฉียบแหลมยิ่งกวาหมูเพื่อน  สามารถกลับตัวให
เปนคนดี  เปนพระโสดา  สกิทาคามีหรือพระอรหันตตอไปได  นั่นแหละบุญวาสนาแท  ไมใชเอา



โสดาแตกอนมาเปนโสดาเดี๋ยวนี้  จะเอาสกิทาคามีแตกอนมาเปนสกิทาคามีเดี๋ยวนี้ไมได  จึงวาเรา
เกิดมาแลวเปนคนมืดมากอนทุกคนแตคนมืดนั้นพยายามตั้งใจที่จะเปนคนสวาง  เห็นเขาทําดิบทําดี
ก็อยากทําดีอยางเขา  ก็ตั้งใจพยายามทําดี  ความพยายามทําใหไดรับผลสําเร็จ  ศาสนานี้สอนใหทํา  
ไมใชใหอยูเฉย ๆ พระพทุธเจาสอนใหทําทั้งนั้น  ตองพยายามทําจริง ๆ จัง ๆ จึงจะดีตอไป  เราจะ
ไปอางกาลเวลา  อางธุระกิจการงานตาง ๆ นั้นไมได  นั่นมันเปนเพียงเครื่องประกอบอาชีพของ
คนเราเทานั้น  มันไมใชของเรา  ของเราแทก็คือ  การกระทําคุณงามความดี  หัดสมาธิภาวนา  ตั้งสติ
กําหนดจิต  นี่แหละเปนของเราแท ๆ ทีเดียว  คนอื่นมาแยงเราไมได  เราทําแลวก็เปนของเรา  การ
หาเงินหาทองขาวของสมบัติตาง ๆ มันเปนของภายนอก  ไมใชของเรา  เราใชเมื่อยังมีชีวิตอยู
เทานั้น  ตายไปแลวไมเห็นเอาไปไดสักคนเดียว  ใหคิดเสียอยางนั้น  ใหทําสมาธิภาวนาทุกอิริยาบถ  
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  อันนีเ้ปนของเราแท ๆ ควรทํา 

โชติ  ตโม  ปรายโน  สวางแลวกลับมดื  เรื่องพรรคนี้มีมากทีเดียว  เมื่อหัดสมาธิภาวนาเกิด
ความรูความฉลาด  พูดจาพาทีคลองแคลว  เพราะเปนของเกิดขึ้นมาในใจของตนเอง  ตอมาเกิด
ความประมาทในกิจวัตรและขอวัตรตาง ๆ ในการทําสมาธิ  สมาธิภาวนาเลยเสื่อม  เสือ่มแลวคราว
นี้ทําไมถูก  ทําอยางไร ๆ ก็ทําไมได  เลยเบื่อหนายขี้เกียจ  ในผลที่สุดเปนพระก็สึก  เปนชีก็สละชี
เสีย  เปนฆราวาสก็สละวัดเสีย  เลยไปหากินตามปกติธรรมดา  เลยกลับเสื่อมเสียแทนที่จะเจริญ
ตอไป  อันนี้แหละนาเสียดายดวยนาสงสารดวย  ของดี ๆ ทํามาแลวกลับทิ้งทอดธุระเสีย  มิหนําซ้ํา
บางคนยังพูดหยาบหยามดูถูกอีกวา  ศาสนานี้ทําเทาไรก็ทําเถิด  ขาพเจาทํามากแลวถึงขนาดนั้นยัง
ไมเปนไป  ยังเสื่อมเสียได  จึงเปนที่นาเสียดายมากที่มาเหยียดหยามดูถูกการบวชการเรียน  การเขา
วัดฟงธรรม  และศาสนา  ผูเขียนขอนําเรื่องชายคนหนึ่งมาเลาสูฟงวา  เธอเคยแลเคยไดฐานันดรเปน
ใบฎีกามาแลว  เธออยูไมไดจึงสึกออกไป  ดื่มสุราเปนเยี่ยม  แลภรรยาก็นักดื่มยิ่งกวาสามีอีกดวย  
เที่ยวประกาศหมูเพื่อนวา  เขาวัดฟงธรรม  จําศีลไมเห็นไดอะไรเลย  ถามรรคผลนิพพานมีจริง  ฉัน
ทํามามากคงสําเร็จแลว  ตอมาเธอเกิดเปนโรคไปโรงพยาบาลหมอรักษาไมได  เงินคายาก็ไมมี  
หมอเขาถามถึงที่อยู  เธออางเอาวัดแหงหนึ่งวาเธอปลูกบานอยูใกลวัดนั้น  หมอเขาสงสารเขาเลยไม
เอาคายา  แถมยังใหคารถเดินทางกลับอีกดวย  เธอกลับมาแลวมาเลาใหพระฟงตลอดหมดแตโรค
นั้นก็ยังไมหาย  พอเปนหนักเขาเธอไดนิมิตวา  เธอไดพูดคําหยาบคายแกพระ  เธอไดเอาดอกไมธูป
เทียนไปขอขมาโทษพระ พระทานก็ใหอโหสิกรรม  แตกวาเธอจะรูตัวมันสายเสียแลว  นี่แหละบาป
บุญคุณโทษเปนของมีจริง  จึงไมควรประมาท  เราประมาทแลวยังสอนใหคนอื่นประมาทอีกดวย  
กรรมใดๆกต็ามเมื่อมันยังไมใหผลก็ดูเหมือนไมมี  ตอเมื่อมีนใหผลก็หมดหนทางแกไข  นี้เรียกวา  
สวางแลวกลับมืดบอดอีก 



พวกสวางแลวสวางตอไปนั้นไมมีที่ติ  โชติชวงตลอดเวลาเลย 
สรุปไดรวมใจความแลววา  ศาสนานี้สอนใหกระทํา  ไดนอยไดมากก็ทํา  ถึงจะไดนอยก็

ยินดีพอใจกับการกระทําของตน  เรามีมือนอยก็รับเอาแตของนอยๆ รับเอามากเกินไปก็ไมได  เรา
กําลังนอยเราก็แบกก็หามเอาเทาที่มันแบกไหวนั่นแหละ  เอามากกวานั้นก็แบกไมไหวหลังหัก  
ความยินดีตามมีตามได  ทานบอกวาเปนสมบัติอันล้ําคาหาประมาณมิได  อะไรทั้งหมดก็เหมือนกัน  
ไมวาธรรมไมวาของภายนอกมีนอยแลวไมพอใจมักจะเสียหาย 

พอใจกับธรรมที่มีอยูเปนอยูในตัวของเรา  เชน  เมตตากรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เห็นมนุษย
สัตวทั้งหลายที่เกิดมาเปนทุกขดวยกันทั้งนั้น  แลวเอาทุกขนั้นมาเทียบกับทุกขหรือสุขของเราแลว
จะเห็นวาทุกขหรือสุขของเขานั้นจะเทียบกันไมได  ในเมื่อเรามีความสุข  เอาทุกขของเขามาเทียบ
กับของเราหรือในเมื่อเรามีความทุกขก็ดี  จะเอาความทุกขของเขามาเทียบกับของเราก็ไมได
เหมือนกัน  ความสุขและความทุกขของสัตวที่เกิดมายอมมีเหมือนกัน  แตทุกขมากและทุกขนอย
เพราะความเขาไปยึดถือตางหาก  เราเกิดมาอยูในโลกอันนี้  ทุกๆ คนจําเปนจะตองไดประสบ
ดวยกันทั้งนั้น 

ผูคิดเห็นเชนนั้น  จิตยอมไมมีอคติใดๆ  ในสัตวมนุษยทั่วไปมีแตความเมตตาปรารถนา
อยากจะใหเขาเหลานั้นไดรับแตความสุขถายเดียว  เมื่อเขาเหลานั้นไดรับความสุขพนจากทุกขแลวก็
พอใจ  อ่ิมเอิบใจ  เบิกบาน  หรรษา  หนาตาผองแผวอยูเปนสุข  มันเลยกายเปนพรหมวิหารฌานไป
ในตัว 

นี่แหละความพอใจในธรรมที่มีอยูในตัว  ยอมเกิดผลประโยชนอยางนี้  ฉะนั้น  จึงไมควรดู
ถูกวาเปนสิ่งเล็กนอย 
 
นั่งสมาธิ 
 

นั่งสมาธิภาวนากัน  ฟงแลวตองทําเรียกวาฟงธรรม  ฟงแลวไมทํา  เก็บไวนานๆ จึงคอยจะ
ทํา  คิดวาไปถึงบานกอนเถอะจึงคอยทําหรือวันหลังกอนเถอะ  วางเสียกอนเถอะโอกาสมีจึงคอยทํา 
อันนั้นเรียกวาฟงเทศน  ไมใชฟงธรรม  พูดงาย ๆ ไมมีศัพทมีแสง  ทําคือการกระทํานะซี  ตัวของเรา
เปนธรรมอยูแลวทั้งหมดกายทั้งหมดนี้เรียกวา  รปูธรรมนามธรรม  แตเราไมทําใหเปนธรรมเราไม
ทําธรรมนั้นใหเกิดขึ้นมาในตัว  เรียกวา  ไมทํา 

พระธรรมเทศนาของพระองค  เทศนก็เทศนที่กายที่ใจนี่แหละ  ไปคนดูเถิดไมมีที่อ่ืน   
นอกจากเทศนที่กายกับใจนี่ทั้งนั้น จึงวาธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยูในตัวของเราแลว  กายมี



อยูใหพิจารณาถึงเรื่องกาย  นี้แหละเรียกวา  การกระทํา  เกศา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  อาการ ๓๒ 
เราพูดอยูเสมอ สวดอยูเสมอพูดมากเรียกวา  บน  แตไมทําใหเห็นสักที  พิจารณาใหมันเห็นธรรมซี  
ใหเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในตัวของเรา  เกศา  คือ  ผมที่ตั้งที่อยู  และที่เกิดของมัน  เปนของสกปรกยิ่ง
นัก  แตก็เอามาอวดแขกเสียดวย  เขาดูคนตองดูที่ผมกอน  ผมเปนประตูหนาดานและอวดแขกก็อวด
ที่ผมกอน 

การพิจารณากายนี้แยกออกใหเห็นเปนอาการ  ๓๒  เพื่อไมใหเปนตัวตน  เห็นเปนแตอาการ  
๓๒  เทานั้น  แลวอาการ  ๓๒  นั้นยังใหเห็นเปนของสกปรกนาพึงเกลียดอีกดวยตามความเปนจริง
ของมันเรียกวา  เห็นกายนี้เปนธรรม 

คําสอนของพระพุทธเจาสอนใหเห็นอยางนี้  ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหเห็นแตสิ่งที่
สกปรกนัก  จะไมสอนอยางไร  ก็ของมันสกปรกอยูแลว  สอนตามความเปนจริงละซี่  พระองคไม
เอาของเท็จมาพูด  เอาของจริงมาพูด  มันสกปรกตัง้แตเกิด  เกิดก็เกิดในที่สกปรกของเหม็นเนา  
เติบโตขึ้นมาก็ทานแตของสกปรกอาหารการกินทุกสิ่งทุกสวนทานเขาไปเขาใจวาเอร็ดอรอย  
เอร็ดอรอยอะไร  เราหยิบของเหลานั้นมาก็ยังตองลางมืออยู  มักสกปรกละซีจึงตองลาง  ของเนา
ของปฏิกูลทั้งนั้น  อาหารที่เอามาปรุงมาแตงลวนแตของสกปรกทั้งนั้นแหละ  แตเอาใสปากก็ยังตอง
เอาชอนตักใสปาก  แลวคอยๆ เคี้ยวแลวจึงกลืนเขาไป  พระพุทธองคสอนใหเห็นของสกปรกในตวั
ของเรา  เพราะตองการใหเห็นตามเปนจริงแลวสอนใหเห็นทุกขที่มนุษยเรายังลุมหลงอยู  จมอยูใน
ความสุขของกองทุกขนั่นเอง  เพื่อใหตื่นหายจากความหลงเขาใจผิดอันนั้น  คนไมเห็นทุกขภาวนา
ไมเปนหรอก  ทุกขจนยอมสละความตายเมื่อไหร  จึงจะเห็นธรรมขึ้นมาในตัว  ความสละปลอยวาง
ทั้งหมดนั่นแหละยังเหลือแตใจอันเดียว  นั่นแหละถึงแกนธรรมแลว  คือ  ตัวใจ  อันนี้มนัสละตาย
ไมได  มันของอยูแตเพียงกายเทานี้  ก็เลยไมลงเปนธรรมได  เมื่อสละกายแลวยังเหลือแตใจเห็นตัว
ใจไดชัดขึ้นมา  ใจเปนของสวางเปดเผย  เมื่อมันไมมีของเหลานี้ปกปดมันสวางหมด  ธรรมของ
พระพุทธเจาตองเปนอยางนี้  เอาละ  ทุกๆ คนพากันภาวนาอยางนี้ 
 

๙๕. หลักการฟงธรรม 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ. ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 
วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ครั้งพุทธกาล  ทานฟงเทศนฟงธรรม  ทานตั้งจิตสงบเต็มท่ีฟงดวยความนอมเอาธรรมเขามาไวใน
ตัว  ยอมไดความเขาใจจึงจะเห็นธรรม  ธรรมะคือของสงบ  จิตสงบ  ใจจึงเขากับธรรมะได  ใหตั้ง



สติไวที่จิต  พิจารณาเฉพาะจิต  ความคิดความเห็นอยาไดสงสายไปที่อ่ืน  หากไดฟงเทศนฟงธรรม  
ธรรมเทศนานั้นจะมาปรากฏที่จิตของเราเอง  สิ่งใดที่ทานเทศนไปแลวจะรวบรวมเขามาไวในใจ
ของเรา  อยูเฉพาะใจเทานั้น  ใจจึงเปนของสําคัญมาก  ถาไมมใีจเสียอยางเดียวแลวคนเราก็ตองตาย  
สิ่งทั้งปวงหมดในโลกกจ็ะไมมี  จึงใหรวมใจใหได  ใจเปนบอเกิดของกิเลสทั้งหลาย  เปนบอเกิด
ของอารมณทั้งปวง  เปนบอเกิดของความดีทั้งหมด  ความดีและความชั่วเกิดที่ใจเหมือนกัน  ถาหาก
วามีสติควบคุมจิตคอยกลั่นกรองจิตกําจัดความชั่วใหออกไปเสียเหลือแตความดีไวในจิตของตน  จึง
จะปรากฏแตความดี  ถาความชั่วไหลเขามาในใจของเรา  เราไมมีสติกลั่นกรองก็จะเหลือแตความ
ชั่วกองไวอยูในใจของเราทั้งหมด  ความชั่วเปนของมัวหมองทําจิตใหขุนมัวไมสามารถที่จะเห็น
ธรรมได  ธรรมคือความดี  จึงไมปรากฏเลย  ที่ปรากฏอยูแลวกห็ายไป 
 พระพุทธเจาทานทรงเทศนาเนนนักเนนหนาเทศนาเขามาในตัวของเรานี้ทั้งนั้น  ไปดูที่ไหน
ก็ดูเถอะ  ลวนแลวแตเทศนาที่ตัวของเรานี้ทั้งนั้น  เพราะตัวของเรานี้เปนที่ประชุมของธรรม
ทั้งหลาย  จะเจริญสมถะก็ได  คือใหพิจารณากายนี้เปนอสุภะเปนของไมงาม  นาพึงเกลียด  นาเบื่อ
หนาย  คลายสวยงามแลวจิตก็จะรวมลงเปนเอกัคคตาจิตได  หรอืจะพิจารณาใหเปนปญญาวิปสสนา
ก็ได  คือพิจารณากายนี้ไหเห็นสักแตวาธาตุ ๔ คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เทานั้น  มิใชเปนของใครหรือ
เปนอะไรเลย  ธาตุ  ๔  ประชุมกันคราวหนึ่งๆ  แลว  ก็เปนกอนเปนกลุมขึ้นมา  คนเราพากันสมมติ
เรียกวา  คน  วาสัตวไปตามชอบใจพอใจของตน  แตของเหลานั้นก็ไมไดรูสึกอะไร  มันหากเปนไป
ตามสภาพของมัน มันมีหนาที่เกิดดับมันก็ดับไปตามหนาที่ของมัน  มันดับสลายไปเปนดิน  น้ํา  ไฟ  
ลม  ตามเดิมของมัน  ชื่อเหลานั้นก็สลายไปหมด 
 พระพุทธเจาทานทรงจําแนกตัวของเรานี้ออก  ใหเห็นรูปและนาม  รวมเรียกวา  ขันธหา  คือ  
รูป ๑  เวทนา ๑  สญัญา ๑  สังขาร ๑  วิญญาณ ๑  รปูคงเปนรูปตามเดิม  สวนเวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ  ทั้ง ๔  นี้เปนนาม  ถามีแครูปไมมีนาม  หรือมีแคนามไมมีรูป  เขาเรียกวา  คนตาย  คนตาย
แลวหมดเรื่องไมตองพูดอะไรกันอีก  นี่ยังมีรูปมีนามอยูจึงตองพูดกันตอไป  เพื่อใหเห็นของมันตาม
เปนจริง  ดังพระพุทธเจาตรัสเทศนาวา 
 รูปงอนิจจัง  รูปเปนของไมเที่ยง  เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป  ทานอุปมาเหมือนตอมน้ํา  น้ําที่ตก
จากชายคาขางบนลงมากระทบขางลางยอมเกิดเปนตอมขึ้น  เดี๋ยวเดียวก็ดับไป  รูปที่คนเราไดนี้ก็
เหมือนกัน  ยอมพลันดับไปฉะนั้น  คนอายุสั้นอยูดวยกันจึงวาอายุยาว  พวกเทพหรือพรหมบางพวก
ที่มีอายุยาวนานตั้งเปนหมื่นๆ ป  ลานๆ ป  เห็นมนษุยมีอายุไมเกินรอยปแลวตาย  เกิดความสลด
สังเวชในใจวา  ชาวโลกมนุษยนี้อายุนอยนิด  พลนัตายเหลือเกิน  แลวยังหลงมัวเมากับอายุของตน
อยู  ไมทําความดีเพื่อจะไดนําไปสูปรภพขางหนา 



 รูปไมวารูปโต  รูปเล็ก  หยาบ  ละเอียดใด ๆ ทั้งสิ้น  เปนของไมเที่ยงทั้งนั้น  รูปแปลวามีอัน
จะแตกสลายไปเปนธรรมดา  รูป  กับ ลม  ก็อันเดียวกัน  รูปเปนของเกิดดับอยูเปนนิจ  ทานผูรู
ทั้งหลายทานเห็นความเกิดดับของรูปอยูเปนนิจแลว  เปนผูไมประมาททั้งกลางวันและกลางคืน 
  เวทนาอนิจจา  เวทนาก็เปนของไมเที่ยง  เวทนาคือความสุข  ความทกุข  หรอืเฉยๆ  เมื่อ
อายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกันเขาแลวเกิดขึ้น  อันนี้ก็เปนของไมเที่ยง  เกิดขึ้นแลว
ก็ดับไปในขณะที่ความไมยึดถือเอามาเปนของตน  ทานอุปมาเวทนาเหมือนคลื่นในทะเลไมมีสงบ
ได  คลื่นเล็ก  คลื่นใหญมนักระทบฝงอยูตลอดเวลา  หรือเหมือนกับวิทยุเราเปดรับฟงอยูตลอดเวลา  
อายตนะภายนอกภายในกระทบกันเหมือนกับวิทยุดังอยูตลอดเวลา  เมื่อเสียงดีก็ชอบใจ  เสียงชั่วก็
ทุกขใจ  เราไมฟงเสีย  จะเสียงดีหรือชั่วก็ชางมัน  เมื่อวางเฉยมันก็เปนอุเบกขาเวทนา 
 สัญญาอนิจจา  ความจดจําผูคน  สีสัน  ลักษณะ  และชื่อเสียงตางๆ ก็ไมเที่ยง  จําไดแลวก็ลืม
สลายไป  แตเราก็อยากใหจําไวนานๆ  เหมือนกับเก็บแผนเสียงไว  อยากจะฟงเมื่อไหรก็เอามาเปด
ฟงไดฉะนั้น  ทานอุปมาสัญญาเหมือนกับพยับแดดในเวลาแดดกลา  มองดูแตไกลจะเห็นเปนตัว
ยุบๆ   ยับๆ  ไปหมด  แตเมื่อเขาไปใกลแลวจะหายไปหมด  คือสัญญานี้จะจําเอาอารมณ  แตที่
กระทบในอายตนะทั้งหก  แลวปรุงแตงขึ้นมาใหเปนตัวเปนตน  เมื่อเขาไปดูจริงๆ  แลวหามีตัวตน
ไม  มีแตธาตุ  ๔  มีสภาพเชนเดิมของมันเทานั้น  แตสัญญามันลวงเอาของเท็จมาเปนของจริง
ตางหาก 
 สังขาราอนิจจา  สังขารการปรุงแตงสารพัดวัตถุทั้งปวงหรือจะเปนนามธรรมก็ตาม  ดู
เหมือนจะเอาจริงเอาจังแลวก็ทอดทิ้งจะโดยธรรมชาติหรือเจาตัวทิ้งเอง  แลวไปปรุงแตง  ณ  ที่อ่ืน  
จึงเปนของไมเที่ยงเหมือนกัน  ทานอปุมาสังขารเหมือนตนกลวยยอมไมมีแกนฉะนั้น  สังขารนี้ก็
เชนเดียวกันปรุงแตงเรื่องนี้ยังไมทันเสร็จเดี๋ยวก็ปรุงแตงเรื่องโนนอีกแลว  ปรุงแตงไมมีที่สิ้นสุดเอา
สาระไมได 
 วิญญาณังอนิจจัง  วิญญาณในที่นี้หมายเอาวิญญาณอันรูในอายตนะทั้งหก  มิใชปฏิสนธิ
หรือในปฏิจจสมุปบาท  เมื่ออายตนะภายนอกมาสัมผัสกับอายตนะภายใน  แลวเกิดความรูสึกขึ้น
เบื้องตนนั้น  เรียกวา  วิญญาณ  วิญญาณนี้เกิดความรูสึกขึ้นแลวก็หายไป  มิไดทําอะไรตอไปอีก  
แลวก็ไปเกิดความรูสึกในอายตนะอื่นๆ  ตอไป  นีก้็ไมเที่ยงเปนตัวมายาเจาเลหหลอกใหจิตลุมหลง
ว่ิงตามไมทันสักที  เปนลิงหลอกเจา 
 สัพเพสังขาราอนิจจา  สรรพสิ่งทั้งปวงหมดที่มีวิญญาณครองหรือไมมีวิญญาณครองก็ดี  
ทานเรียกวาสังขารดวยกันทั้งนั้น หรือสรรพสิ่งทั้งปวงหมดที่บุญตกแตงใหเกิดในสุคติภพ  และ



บาปตกแตงใหเกิดในทุกขภพ  หรือมิใชบุญและบาปตกแตงใหเกิดในภพอันเปนกลางๆ  ก็ด ี อันนี้ก็
เรียกวา  สังขารทั้งสิ้นนั้นก็เปนของไมเที่ยงเหมือนกัน  แตก็ไมเที่ยงเปนเวลายาวนานหนอย   
 ธรรมทั้งหลายที่เปนกามาพจรและรูปาพจร  อรูปาพจรพรอมโลกุตรทั้งสิ้นเปนอนัตตา  แต
เมื่อยังไมถึงโลกุตตรตราบใด ก็ตองมองดูธรรมทั้งหลายเห็นเปนอัตตาอยูนั่นแหละ  เมื่อถึงโลกุตตร
แลวจะมองดูธรรมทั้งหลายเห็นเปนอนัตตาไปหมด  แมแตผูเห็นก็เปนอนัตตาทั้งสิ้น 
 ขันธหา  มันหลอกจิตใจใหคนทั้งโลกลุมหลงมัวเมา  ของเปนทุกขสําคัญวาเปนสุขไป  
เพราะความปกปดกําบังแหงอิริยาบถ  เมื่อนั่งเหนื่อยก็นอนเสีย  ความเมื่อยการนั่งก็หายไปชั่วครู
หนึ่ง  ความทุกขในการนอนนั้นก็เขามาแทนที่  เมื่อความทุกขในการนอนทนไมไดก็ลุกขึ้นเดินไปๆ  
มาๆ  เดี๋ยวความทุกขในการเดินก็เขามาแทนที่อีก  เมื่อความทุกขในการเดินทนไมไดก็กลับมายืน
อีก  ความทุกขในการเดินนั้นก็หายไปชั่วครูหนึ่ง  แลวก็กลับมายืน  ความทุกขในการยืนนั้นทน
ไมไดก็กลับมานอนอีกความทุกขของขันธหามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยางนี้อยูตลอดเวลา  
แตคนทั้งหลายในโลกเห็นอาการเปลี่ยนของขันธหานั้นเปนความสุข  แทที่จริงความเปลี่ยนของ
อิริยาบถนั้นมันก็แสดงวาเปนทุกขอยูแลว  จึงตองเปลี่ยน  แตทําไมคนทั้งหลายจึงเห็นเปนความสุข 
 สันตติ  ความสืบตอเปนเครื่องปกปดของอนิจจัง  มันก็จริงละซี่  อยางมนุษยของเรานี้ถาไม
มีการสืบพันธุกัน  คนไหนเกิดมาแลวก็ตายไปๆ  ใครเลาจะเห็นคนเราเปนของเที่ยงมั่นถาวรเลา  ผล
ที่สุดคนที่เห็นมนุษยในโลกนี้เปนของไมเที่ยงนั้นก็มอดมวยเปนของไมเที่ยงเหมือนกัน  ที่เห็นกาย
ของเรานี้เปนของเที่ยง  ก็เพราะกายนี้มีการสืบตอสันตติเนื่องกันอยูเปนนิจ  เชน  ขนเกาหลุดรวงไป
ขนใหมเกิดมาแทน  เล็บเกาตัดทิ้งเล็บใหมงอกมาแทน เซลลเกาเสื่อมไปเซลลใหมเจรญิมาแทน  
รางกายอันนี้จึงคอยอยูได  ความจริงสันตติความสืบตอของรางกายมันแสดงอยูแลววามันไมเที่ยงจึง
ตองสืบตอกันไว  ถาหากขาดการสืบตอมันก็เปนอนิจจัง  ถึงการสืบตอก็แสดงอนิจจังในตัวอยูแลว  
แตคนในโลกนี้มืดหนาปญญาหยาบจึงมองเห็นแตการสืบตอของรางกายเปนของเที่ยงมั่นอยางเดียว 
 ฆนะสัญญา  ความสําคัญเปนกอนของรางกายนี้ปกปดไวซึ่งอนัตตา  เมื่อไมเห็นอนิจจังมันก็
ไมเห็นอนัตตาละซี่  ทานจึงใหแยกรางกายอันนี้ออกเปนสวนๆ ไป  คือ  แยกใหเปนผม  ขน  เล็บ  
ฟน  หนังเปนตนจนถึงน้ํามูตร  อยาใหเห็นเปนกอนกาย  ใหเปนชิ้นสวนเล็กๆ  นอยๆ  แตละอัน
กระจัดกระจายไป  จนกระทั้งสลายไปเปนดิน   น้ํา  ไฟ  ลมตามสภาพของมัน  ความปกปดของ
อวิชชาโมหะซึ่งเห็นวาอัตตาเปนตนเปนตัวก็จะหมดสิ้นไป  จะเห็นเปนของวางเปลาไมมีสาระอะไร
เลย 
 การฟงธรรมใหตั้งจิตทําความสงบอยูในที่เดียว  คือ  อยูเฉพาะในอารมณอันเดียวที่ตนฟงอยู
นั้น  ก็จะเห็นชัดแจงตามเปนจริงดวยใจของตนเอง  ดีกวาเอากายไปฟงเทศน  แตเอาใจไปฟงเพลง  



หรือเอาใจสงสายไปหาการงานและบานเรือนลูกหลานซึ่งไมเปนผลดีแกการฟงเทศนของเราเลย  
คติโบราณซึ่งแผลงมาจากพุทธพจน  “ ทําอะไรใหใสใจอันนั้น ”   
 ขันธหาคือรปูกับนามนี้เปนที่สรางความดีและความชั่วท้ังหมด  ใครจะทําอะไรก็เอาเถิด  
เมื่อไมมาเกิดในขันธหาแลวยอมทําไมสําเร็จทั้งนั้น  ขันธหานี้เรียกวา  กามาพจรภูมิ  พระโพธิสัตว
ที่จะไดตรัสรูมาเปนสัมมาสัมพุทธเจา  ก็มาสรางในภูมิอันนี้เสียกอน  เมื่อสรางแลวก็มาตรัสรูในภูมิ
อันนี้  เมื่อจะตรัสเทศนาเพื่อใหเห็นโทษเบื่อหนายในกองทุกขทั้งหลาย  ก็ยกเอาขันธหาอันนี้ขึ้นมา
เทศนา  ขันธหาอันนี้จะเรียกวาเปนแกวสารพัดนึกก็ไมผิด  เพราะจะนึกอะไรก็ไดทั้งนั้น  ทุกสิ่งทุก
อยางที่มีอยูในโลกนี ้ เมื่อมีขันธหาแลวยอมแสวงหามาไดทั้งหมด  ถึงไมไดมาก็นึกเอาดวยใจยอม
ไดทั้งสิ้น  ธรรมทั้งหลายก็เชนเดียวกัน  ธรรมที่เปนกามาพจร  รูปาพจร  อรปูาพจรและโลกุตตร  
ยอมเกิดจากขันธหานี้ทั้งสิ้น  เมื่อขันธหานี้ยังตั้งอยู  ปราชญทัง้หลายยอมแสวงหาไดโดยไมยากนัก  
แตปุถุชนแลวเหมือนงมเข็มในทะเล เรานําเอาภารสูตรมาพิจารณาดีกวา 
 ภาราหะเวปญจักขันธา  ปญจักขันธทั้งหลายเปนภาระจริงๆ  ( ไมวาปุถุชนและอริยเจา  เมื่อ
ยังมีขันธอยูยอมมีภาระ )  
 ภาราหะโรจะปุคคโล  แตบุคคลก็ยังยึดถือภาระนั้นไว 
 ภาราพานังทุกขังโลเก  แทจริงการยึดถือภาระในโลกเปนความทุกข  ( ผูเห็นโทษแลวไม
ยึดถือก็ไมมีทุกข  ) 
 ภาระนิกเขปะนัง  สุขัง  การปลอยวางภาระเสียไดเปนความสุข 

นิกขิปตตวา  คะรุง  ภารัง  ครั้นปลอยวางภาระอยางหนักไดแลว 

   อัญญัง  ภารังอะนาทิยะ  ไมยึดถือซึ่งภาระอยางอื่นไว 

 สะมูลัง  ตัณหัง  อัพพุยหะ  เปนผูรื้อถอนตัณหากับทั้งมูลรากไดแลว 
 นิจฉาโต  ปะรินิพพุโตติ  เปนผูหมดอยาก  ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขไดแล 

นั่งสมาธิ 

 ใหตั้งขันธลงเสียกอนจึงจะมีเครื่องรับรอง  ขันธคือขันธหา  ภาษาเขาวา  ธรรมดา  ขัน  มัน
เปนเครื่องรองรับสิ่งของตางๆ เชน  ดอกไม  อาหารการกินทุกสิ่งทุกอยาง  ตองตั้งขันเสียกอนจึง
รับรองได   ธรรมะก็เหมือนกันถาไมตั้งขันธลงไปแลวไมทราบวาจะเอาอะไรมารับรองพิจารณาที่
จิต  กําหนดที่จิต  อุปมาเปรียบเหมือนทองฟาอากาศ  เราทําไรทําสวนไดไหม  ทองฟาอากาศปลูก
อะไรก็ไมขึ้นหรอก  เลื่อนลอยอยูบนอากาศ  จะปลูกอะไรไดมันตองปลูกลงดินนี้  เราพิจารณา



ธรรมก็พิจารณาที่กาย  อานาปานุสสติก็พิจารณาที่กาย  มรณานสุสติก็พิจารณาที่กาย  อสุภะก็
พิจารณาที่กาย  พิจารณากายทั้งนั้นไมใชอ่ืนเลย 
 พิจารณาที่กายแลว  จิตมนัจึงจะมีที่ตั้ง  พิจารณาที่จิตอยางเดียวงายหรอก  แตมันไมแนน
หนา  พิจารณาที่กายจะพิจารณาสวนใดสวนหนึ่งก็ได  อยางขันธหาที่อธิบายใหฟงมาแลวพิจารณา
เปนของปฏิกูลเปอยเนา  พิจารณาเปนของไมเที่ยง  พิจารณาเปนกองทุกข  พิจารณาเปนของไมเที่ยง
สารพัดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเราไมเที่ยงทั้งหมด  พิจารณาเปนทุกข  ตัวของเราก็เปนทุกข
ทั้งหมด  ทุกสิ่งทุกอยางที่กายเราเปนอยูนี้มันทุกขทั้งนั้น  ผมก็ไมเที่ยง  ขนก็ไมเที่ยง  เล็บ  ฟน  
หนังก็ไมเที่ยง  ทุกสิ่งทุกอยางไมเที่ยงทั้งหมด  ขอเหลานี้แหละจึงเปนเครื่องรองรับของธรรมะ 
 เมื่อพิจารณาเห็นทุกขแลว  เห็นโทษเบื่อหนายในขันธ  ทุกขยอมสละเสีย  เมื่อยอมสละแลว
ก็ยังเหลือแตจิต  นั่นแหละธรรมะจะเกิดขึ้นในที่นั้น  จึงวาใหตั้งลงที่ขันธอันนี้แหละ  จะพิจารณา
อะไรก็เอาเถอะ 
 พิจารณาอานาปานสติ  ลมหายใจเขาออก  มีกายจึงคอยมีลมหายใจเขา  หายใจออก  เพราะ
กายนี้ยังมีอยู  ที่วาพุทโธๆ  ก็เพราะมีกายนี่แหละจึงคอยนึกพุทโธได  
 พิจารณามรณานุสสติก็เพราะกายนี้แหละยังมีอยู  จึงพิจารณามรณานุสสติได  พิจารณาให
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วันนี้จะเทศนถึงเรื่อง  จิตเปนใหญกวาโลก  จิตเปนของเหนือโลกทั้งหมด  แตแลวก็จิตนั้นแหละก็
เปนไปกับโลกเสียดวยเพราะวา  ถาจิตไมมี  โลกอันนี้ก็ไมมี  โลกคือมนุษย ๆ ที่จะเกิดมาเปนมนุษย
ไดก็เพราะมีจิต  โลกที่ตั้งเปนบานเปนเรือนขึ้นมาไดก็เพราะมีจิต  สิ่งทั้งปวงหมดอยูใตอํานาจจิต  
เมื่อมนุษยเกิดขึ้นมามีจิตแลวก็สรางโลก  จิตก็เปนทั้งโลกและเปนใหญกวาโลกเสียดวยมนุษยเรา



มันชอบเปนอยางนี้  เราชอบมองดูแตเรื่องของอื่นๆ นอกตัวของเรา  ไมมองดูตัวของเราใหเขาใจ
ตามเปนจริง 
 มนุษยชาวโลกนี้ทั้งหมดเกิดมาแลวยอมวุนวายเดือดรอนอยูกับโลกธรรมทั้ง ๘  นี ้ ทั้งนั้น  
คือไดสิ่งใดมาอันชาวโลกเขาสมมติวาไดก็ไมอยากใหหลุดจากมือของเราไป  แทจริงแลวของ
เหลานี้เปนของโลกเขาทั้งสิ้น  เราไปถือกรรมสิทธิ์เอาตางหาก  ก็เทากับเราไปขโมยเอาของโลกเขา
มา  เมื่อของเหลานั้นหลุดออกจากมือของเราไป  ก็เทากับโลกเขามาทวงเอาคืนไป  แตมนุษยขี้ขโมย
โวยวายวา  ของเราหายๆ จึงเดือดรอนเปนทุกข  ก็เปนทุกขละซี  ขี้ขโมย  กนิไมได  นอนไมหลับ  
บางคนโทษมากถึงกับรางกายซูบซีด  ปวยดวยโรคความเสียใจ  หรือถึงกับตายก็มี 
 ไดยศชื่อเสียงโดงดัง  มีหนามีตาคนนิยมนับถือมาก  โลกเขาสวมให  เขาใจเอาวาของปลอม
เปนของจริง  ระเริงลืมตัว  เวลาเขาไมนิยมก็หมดสิ่งเหลานั้น  ยังแตตัวของเรา  นึกขึ้นมาถึงของเกา
ก็เสียดายระทมเดือดรอนเปนทุกขเชนเดียวกัน 
 ไดความสรรเสริญเยินยอ  ไปไหนมาไหนมีคนนับหนาถือตาวา  พอตา  แมยาย  ปาลุง  ครู
บาอาจารย  ทานเธอ  คุณหญิงคุณนายตางๆ  นานา  พอไดยินเสียงเชนนั้นหัวใจก็พองโตใหญขึ้น
โดยเขาใจวา  ตัวเปนเชนนั้นจริง  ลืมคิดถึงสภาพของจริงวา  เขายืมเอามาใชชั่วคราว  เวลาเขาเลิกใช  
เชน  เมื่อเขาเลิก  พูดคําอื่นซึ่งตรงกันขามกับคํานั้นเสีย  ก็เสียใจนอยใจหาวา  เขาดูถูกเหยียดหยาม
ตน  นี้ก็เปนวิสัยของเด็กไมรูเดียงสาอะไรจริงๆ 
 สรุปแลวไดสิ่งที่เราตองการ คือ  ลาภ ๑  ยศ ๑  สรรเสริญ ๑  กม็ีความสุขใจ  โดยเขาใจวาตน
ไดจริงๆ  ไมเขาใจวาตนไปยึดเอาของโลกของเขาเอามาเปนกรรมสิทธิ์ของเราตางหาก  เมื่อของ
เหลานั้นเสื่อมหายไปก็เศราโศกเสียใจ  โดยเขาใจวาของเหลานั้นหายไปจริงๆ  มนัจะหายไปไหน  
มันก็อยูในโลกนี้แหละมนัหายหนีไปจากเรา  มันก็ไปอยูกันคนอื่นตอไป  ถามันหายหนีไปจากโลก
นี้ทั้งหมดแลวโลกนี้มันกจ็ะวางไมมีอะไรละซี  ถาบุคคลเอาจิตเขาไปยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรมแลว
ก็จะหมุนไปตามบุคคลพิจารณาเห็นโทษของมันเบื่อหนาย  ถอนเอาจิตของตนมาตั้งอยูในความ
สงบ  จิตก็จะอยูเหนือโลกเปนใหญในโลก  โลกจะทําอะไรจิตไมได 
 โลกอันนี้คือจิตของคนเรามันวุนวายเดือดรอนไมสงบกระเพื่อมหวั่นไหวอยูตลอดเปนนิจ  
คนเราจึงไมมีโอกาสไดพิจารณาเห็นธรรม  ( คือ  ความสงบ )  ถึงคนทั้งปวงจะไมสงบก็ตามขอให
ตัวเราสงบคนเดียวเสียกอน  ตัวเราก็เปนตัวโลกคนหนึ่งเหมือนกับเขา  ถาวาทําอยางนั้นไดสองสาม
คน  โลกก็จะสงบไปตามกัน  สองสามคนดีกวาโลกนี้ทั้งโลกจะไมมีความสงบเลยสักคนเดียว 

อันนี้พูดถึงเรื่องโลก  โลกจะสงบหรือวุนวายเพราะจิตตัวเดียว  คนทั้งหลายเปนตัวโลก
ทั้งหมดเรียกวาคนสรางโลก  เราอยากจะใหเหนือโลกก็ตองสงบจิตของเรา  มองดูตัวเราเห็นตัวของ



เราแลวก็สงบจิตอยูเหนือโลก  ศาสนาคริสตเขาวา  พระเจาสรางโลก  ก็ตัวเรานี่แหละ  พระจิต  พระ
ใจ  นี่แหละสรางโลก  พระยะโฮวาของเขาสรางอาดัมกับอีฟเปนผูสรางโลกทีแรกคูแรก  ของเรานั้น
เอาใจตัวเดียวนี่แหละสรางโลก  ลองคิดดูซี  เรื่องทั้งหมดรอยแปดพันประการออกไปจากใจตัวเดียว
ทั้งนั้น  คิดดี  ชั่ว  หยาบ  ละเอียด  อิจฉา  สารพัดทุกอยาง  ความชั่ว  ความดีมันสรางโลกใหเกิด
ขึ้นมา  คิดทําบุญทํากุศล  ทําทานรักษาศีล  เมตตาภาวนา  ก็ใจนั่นแหละเปนคนสรางใหเกิดความดี
ความงามเหลานั้นขึ้นมา  แตความดีมีผลใหเกิดความสุขเมื่อเรายังอยูในโลกนี้ยังไมพนจากโลกไป
ได  จงสรางความดีไวใหมากๆ  เพื่อจะไดอาศัยอยูไปกอน 
 เรารูอยางนี้แลว  ทกุๆ   คนพากันสรางความดี  เขาใจความดี  รักษาความดี  เมื่อรักษาความดี
อยางนี้แลว  มันก็จะสงบสุขไปเอง  พุทธศาสนาสอนใหทําจิตสงบเปนพื้นฐาน  ไมใหทํากรรมทํา
เวรแกใครๆ  ทั้งหมด  เราเปนชาวพุทธเราก็ปฏิบัติตามนั้นจึงจะไดชื่อวาเปนชาวพุทธแท  ไมเปน
ชาวพุทธแตชื่อ  เขาบอกวาดีแตเราคนเดียว  ไมทําความชั่วแตเราคนเดียว  มันจะอยูกับเขาได
อยางไร  อยูไดทําไมจะอยูไมได  โลกอันนี้อยูไดดวยความดีหากชั่วทั้งหมดแลวโลกจะอยูได
อยางไร  โลกก็เปนโลกวนิาศบรรลัยกลัปละซี  ความชั่วมันยุแหยจิตใจของบุคคลท่ีไมมัน่ตอใน
ความดีใหหลงตามไป  แตจิตใจของบคุคลท่ีมั่นคงในความดีแลวหายุแหยหรือหลอกหลวงไดไม  
อันความดีนั้นมีนอยแตเปนของหายาก  ความชั่วนั้นมีมากแตเปนของหางาย อันคนดีมีอยูสักคน
หนึ่งเปนเหตุใหพยุงโลกอันนี้ไวไมใหลมจม  เหมือนกับเรือลมในทะเลอันมองไมเห็นฝง  ผูมีชีวิตก็
หมดอาลัยในชีวิต  แตหากมองเห็นเกาะอะไรสักอยาง  ผูมีชีวิตอยูนั้นก็มีหวังในชีวิตอยูบาง  เรา
เรียนจากตําราเอาตํารามาสอนคนอื่นนั้นดีนัก  แตตัวผูสอนนั้นไมปฏิบัติเชนตัวอยาง  เขายอมไร
คุณคา  เราตองทําตัวอยางใหเขาเห็น  คนอื่นจึงจะทําตาม  จึงวาใหพิจารณาถึงตัวของเราเสียกอน  
เราทําอะไรมันถูกตองไหม  มันเปนความดีไหม  เราไมตองเพงสอนแกคนอื่น  แนะนําคนอื่น  เรา
อบรมความดีใหมันดีขึ้นมาในตัวของเราเสียกอน  มันจะเปนการแนะนําเขาในตัว  เปนตัวอยางไป
ในตัว  ไมตองบอกตองสอนเขาไมทําตามเรา ๆ กด็ีของเราอยูแลว   เขาทําตามเรามันก็ดีไปตามกัน
หมด 
 เรื่องจิตใจมันของกวางขวาง  จึงวาใจนะมันเปนคนสรางโลกสรางธรรม  เปนคนอยูเหนือ
และเปนตัวโลกในตัว  ในตัวของเรานี้มี  ตา  ห ู จมกู  ลิ้น  กาย  ใจ  หกอยางเทานั้น  แตมันทํางาน
ไดครบหมดทุกสิ่งทุกอยาง  เราตองรักษาหกอยางเทานี้แหละไมตองไปรักษาอยางอื่น  ตาเห็นรูป
สวยสดงดงามสะอาดสะอานสงาราศีเปนที่เพลิดเพลินเจริญใจ  รกัษาไวอยาใหไปลุมหลงเพราะรูป
ที่เราเห็นที่มันสวยสดงดงาม  มันก็เปนสภาวะธรรมอันหนึ่ง  มันเกิดจากธาตุ  ๔  ดิน น้ํา  ไฟ  ลม  
แลวก็ดับสูญไปมันตองเปนสภาพอยางนั้น  ของในโลกมันตองมีทั้งของสวยสดงดงามและมีขี้ริ้วข้ี



เหร  อยาไปดูแตของสวยสดงดงาม  ดูของสวยงามก็เพลิดเพลินเจริญใจ  นารักใครชอบใจ  ของชั่ว
ของเลวทรามก็ไมอยากดู  นั่นแหละวสิัยของตาเปนอยางนั้น  วิสัยของหูก็เปนเชนเดียวกัน  ชอบ
เสียงเพราะออนหวานนิ่มนวล  มันก็แสดงถึงเรื่องโลกอีกเหมือนกัน  ความชอบเปนโลกอันหนึ่ง  
ความไมชอบก็เปนโลกอันหนึ่ง  เราสรางโลกอยูในตัวของเรานี่แหละ  เพราะใจของเรามี  เราถึงได
สรางโลกของเราขึ้นมาในที่นี้  ชอบฟงเสียงเพลงหรือขับเพลงอะไรตางๆ  ชอบเสียงที่นิ่มนวล
ออนหวาน  ยกยอชมเชยสรรเสริญกช็อบใจ  นั่นมนัสรางโลกขึ้นมาใจตัวแลว  จมูกถูกกลิ่น
หอมหวนชวนใหคิดถึงกลิ่นนั้นอยูเสมอๆ  เมื่อกลิน่นั้นหายไปก็อาลัยอาวรณ  อยากจะใหอยูกับ
จมูกนั้นเรื่อยไป  อันนั้นเรยีกวาติด  ครั้นเหม็นก็ไมชอบใจอีกแหละ  เกลียดชังนั้นก็เปนเรื่องสราง
โลกขึ้นอีก  รสก็เหมือนกัน  รสอะไรอรอยก็ชอบ  ไมเอร็ดอรอยก็ไมชอบ  กายสัมผัสถูกตองสิ่งที่
นิ่มนวลออนนุมก็ชอบใจ  แข็งกระดางไมชอบ  นี่มนัสรางโลกขึ้นมาในตัวนี้  ใจคิดถึงเรื่องอื่น
อารมณตางๆ  เพลิดเพลินหลงลืมตัว  คิดไปเพลินไป  สนุกสนานไมทราบอะไรละ  แตสนุกเพลิน
หลงเมาตัวเอง  คิดในสิ่งที่ตนชอบสิ่งที่ไมชอบก็ไมคิด  ธรรมารมณคืออารมณที่มันเกิดมาในใจของ
เรา  ก็เปนเรื่องสรางโลกอยางหนึ่ง  ผูที่ตองการไมอยากจะสรางโลก  เห็นโทษเห็นภัย  เห็นสิ่งที่ดี
และไมดีเปนสิ่งที่มีอยูในโลกอันนี้  เราจะละดีและไมดีเสียเมื่อไหร  เราจึงพนจากโลกได  ถายังยินดี
พอใจกับของดีของไมดีอยูแลว  ก็ยังอยูกับโลกติดโลกนี้ไมพนจากโลกได 
 อายตนะทั้งหกนี้มันเกิดในที่เดียวกัน  ( คือ  จิต )  แตชอบอารมณและรับเอาอารมณตาง ๆ 
กัน  มันจึงทําใหจิตยุง  ทานอุปมาไวเหมือนสัตว  ๖  ชนิด  ผูกไวในหลักเดียวกัน  คือ  ลงิ ๑  สุนัข
บาน ๑  สุนัขจิ้งจอก ๑  นก ๑  งู ๑  จระเข ๑  แตละตัวจะว่ิงไปสูจุดหมายของตน ๆ  ลิงก็จะวิ่งขึ้น
ตนไม  สุนัขบานมันก็จะวิ่งเขาบาน  สุนัขจิ้งจอกมันก็จะวิ่งเขาปาชาหากินซากศพ  นกมันก็จะบิน
เขาปา  งูมันก็จะเลื้อยเขาถ้ํา  จรเขมันก็จะวิ่งลงน้ํา  แตมันไปไมไดเพราะมันผูกอยูกับหลัก  ( คือ  จิต
เดียว )  จิตผูไมรูเทามันจึงทําใหยุง  ผูฝกหัดปฏิบัติรูเขาใจเรื่องเหลานี้ตามเปนจริงวา  วิสัยของ
อายตนะทั้งหกนั้น  มชีอบกับไมชอบเทานั้นแลวปลอยวางเสียไมไปยึดเอามาเปนอารมณ  จิตก็จะ
กลายมาเปนใจเฉยอยูกลางๆ  นั่นแหละจึงเปนธรรมเห็นธรรม  ไมเปนโลกอยูเหนือโลก  พนจาก
โลก 
 ผูจะอยูเหนือโลกพนจากโลกตองรูเรือ่งของโลกทุกแงทุกมุม  รูเรื่องของโลกก็รูอายตนะทั้ง
หกนี่แหละ  ไมนอกเหนือไปจากอายตนะทั้งหกหรอก  เชน  ตาเห็นรูปเปนตน  ตารูเทาเรื่องของมัน  
แลวจิตมันจะหยุดนิ่งเฉย  ไมเขาไปปรุงแตงและเขาไปยึดถือ ถาไมรูเทาเรื่องของมันแลว  จิตมันจะ
ปรุงแตงไมมีที่สุดเปนตน 



 การทําจิตไมใหหมุนไปตามอายตนะหก  คือ  ปรุงแตงสงสายไปตามอารมณตางๆ นั้น  เปน
การหักกงกําแหงลอของวฏัจักร  นักปฏิบัติผูฝกหัดไดอยางที่อธิบายมานี้  ถึงหักกงกําแหงวัฏจักร
ไมไดอยางเด็ดขาด  ไดเพียงชั่วครูชั่วคราวก็นับวาดีอักโขแลว  ดีกวาไมรูวิธีหักเสียเลย 
 จิตที่จะเปนโลก  หมุนไปตามโลก  หลงไหลมัวเมาไปตามโลกก็ดี  ก็จิตดวงเดียวนี้  จิตที่จะ
ใหปญญาวิชาฉลาดรอบรูเรื่องของโลกไมใหหมุนไปตามโลกหลงไหลไปตามโลกก็จิตดวงนี้ได
ฝกฝนอบรมไวดีแลว  สวนกายซึ่งเปนผลเกิดจากอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  นั้น  เขาทําไว
แลว  จิตเปนผูมาครอง  เรามีอิสระสามารถทําความดีไดเต็มท่ี  สามารถทําใหจิตอยูเหนือโลกไดโดย
ไมขีดขวางและไมกระทบกระเทือนใครๆ ทั้งหมด 
 
นั่งสมาธิ 
เรามาหาผูสรางโลกเสียกอน  ผูคิดสรางโลกทีแรกคือตัวใจ   ตวัศาสนาก็คือตัวใจนี่แหละ  พระสิทธัต
ถะราชกุมารไมไดเปนพระพุทธเจาหรอก  ตัวใจนั่นตางหากเปนพระพุทธเจา  ใหหาตัวใจเสียกอน  
เราทุกๆ  คนตองมีใจทั้งนั้น  ถาไมมีใจก็คือคนตาย  ถาไมมีใจก็ไมไดเกิด  มีใจจึงคอยเกิดมา  ฉะนั้น  
จึงใหหาใจ  ใจคือตัวกลางๆ  ไมมีอะไรทั้งหมด  ไมมีอดีตอนาคตอยูกับปจจุบันอันเดียวไมคิดดีคิด
ชั่ว  และคิดหยาบและละเอียดก็ไมคิด  แตมีความรูสึกตัวอยู  อันนั้นแหละตัวใจ 
 อันที่เราคิดนั้นมันเปนตัวจิตตางหาก  จิตคืออาการของใจนั่นเอง  มีใจแลวจึงคอยมีจิต  มัน
ปรุงมันแตงมันคิดมันนึกมันสงสายทุกอยางทุกประการลวนแตตัวจิต  จิตกับใจมันตางกันอยางนี้  
ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นมามันตองมีอันหนึ่งเสียกอน  มีอันหนึ่งแลวจึงคอยมีสองมีสาม  เกิดไปจาก
อันหนึ่งทั้งนั้น  อยางเราตั้งบานตั้งเรือน  เราก็ตั้งเสาหนึ่งลงเสียกอน  เปนเสาเอก  แลวคอยต้ังเสา
สองสามตอไป  คนเราก็ตั้งอันหนึ่งคือใจเสียกอน  จึงคอยกลายออกไปเปนจิต  ใหหาตัวนั้นแหละ
ใหเห็นเสียกอน  ถาหากไมเห็นเอางายๆ อยางนี้ก็ได  กลั้นลมหายใจลองดูก็ได  กลั้นลมหายใจสัก
อึดหนึ่งไมมีอะไรหรอก  ไมคิดไมนึก  แตมีความรูสึกอยูเฉพาะที่ตัวเอง  ตัวนั่นแหละเรียกวาใจ  แต
วากลั้นลมหายใจนั้นไดชั่วขณะ  เวลาลมหายใจระลายออกมันก็เลยหายไปเสีย  ไปเปนจิตเสียอีก
แลว  จึงสมกับที่เรียกวา  ลมหายใจ  คือ  ลมนะมันหายเอาใจออกไป  หายใจมันก็ออกไปตาลมนั่น
แหละพอกลั้นลมเทานั้นละ  หยุดเลย  อันนี้ใชประโยชนไดมากเหมือนกัน  เวลาเจ็บหนัก ๆ กลั้นลม
หายใจก็ทุเลาไปหนอย  หากความโกรธ  ความโลภ  ความหลงเกิดขึ้นมา  กลั้นลมหายใจหายไปพัก
หนึ่ง  คือ  มนัเห็นใจนั่นเอง  พอกลั้นลมหายใจก็เลยเห็นใจตรงนั้นแหละ  ความโลภ  ความโกรธ  
ความหลงก็เลยหายไปหมด  จึงใหหาใจตัวนั้นใหเห็นเสียกอน 



 ทําอยางไรจึงจะเห็นจิตเห็นใจ  มันไมมีตนมีตัว  มีแตสถานที่เทานั่น  อวัยวะในตัวของ
คนเราทั้งหมดนี้มี  ผม  ขน  เล็บ  เปนตน  จิตหรือใจอยูไดทั้งหมด  เอาไฟลองจี้ดูที่ปลายมือปลาย
เทาดู  จะเจ็บเหมือนกันทั้งนั้น  จิตหรือใจ  คือ  ผูรูสึกนั่นเอง  เหตุนั้นจึงตองใชเอาคําบริกรรม  นึก
พุทโธคําเดียว  อยานึกสิ่งอื่นนึกพุทโธ ๆ อยูอันเดียวเทานั้นแหละ  จิตหรือใจอยูที่นั่น  จะเห็นจิต  
ถามันหนีออกไปจากพุทโธก็เห็น  เดีย๋วนี้ไมเห็นแลว  ไปแลวนึกพุทโธอีกมันก็เห็นอยูนั่น  ใหเห็น
ตัวพุทโธอยูตลอดเวลา  เมื่อนึกพุทโธ ๆ ชํานิชํานาญนานเขา  สวนพุทโธมันจะลืมหายไปเหลือแต
ใจผูเดียว  คือ  ผูไมคิดนึก  จะมีแตความรูสึกหรือบางทีความรูสึกนั้นก็หายไปดวย 
 ใจนี้เปนของหายาก  รูวิธีที่จะหาใจแตหามันไมเจอสักทีมันก็หายากอยูเหมือนกัน  ถาไมรูจัก
ใจแลวปฏิบัติกัมมัฏฐานยากนัก  บางคนปฏิบัติมาเปนเวลาสิบ ๆ ป  ก็ไมเหน็ใจสักทีเห็นแตจิต  
ความจริงคําวาเห็นจิตนั้น  คือ  เห็นแตอาการความคิดนึกปรุงแตงของมันเทานั้น  ผูไปคิดนึกปรุง
แตงนั้นไมเห็นจึงเรียกวา  เห็นแตอาการของมัน  ถาเห็นตัวผูคิดนึกปรุงแตงแลว  มันจะเขามาเปนใจ
คือหยุดนิ่งเฉยเลย  อุปมาเหมือนบุคคลผูตามรอยโค  เห็นแตรอยยังไมเห็นตัวมัน  เรียกวา  ตามจิต
ไมใชเห็นจิต  เห็นจิตหรอืรูเทาทันจิต  จิตก็หยุดนิ่งเฉยไมมีคิดนึกปรุงแตงอะไร ๆ ทั้งหมด  นั้น
เรียกวา จิตรวมมาเปนใจแลว 
 คนที่ปฏิบัติมานานเปนสิบ ๆ ปก็ไมเคยเห็นจิตตนเลยสักทีก็เพราะไปตามแตอาการของจิต
เหมือนบุคคลไปตามแตรอยโค  เลยไมเห็นตัวโคเลยสักที  ถาไปเห็นตัวโคแลวใครเลาจะไปตาม
รอยอีก 
 จิตกับใจพระพุทธองคก็ทรงแสดงไววา  เปนอันเดียวกันจิตอันใดใจก็อันนัน้  ใจอันใดจติก็
อันนั้น  แตพระองคทรงแสดงไวเปนสองอยาง  ผูเขียนจึงไดอธิบายอาการของมันไวอยางนั้น  
ขอใหนักปฏิบัติผูมีวิจารณญาณทั้งหลายจงพิจารณาดู  ทานอาจเห็นตามนั้นก็ได  หรือไมเห็น
ตามนั้นก็ได  ยอมเปนสิทธิของทุก ๆ คน  ตอนี้ไปจงนั่งสมาธิภาวนา   
 
 

๙๗.  การศึกษาพระพุทธศาสนา 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 
วันที่  ๑๔  มถิุนายน  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 

วันนี้จะพูดถึงเรื่องการศึกษาเลาเรียนของพระเณรเสียกอนตามปกติธรรมดาก็ตองเดือนหกขางแรม  
วิสาขะแลว  ก็ตองมีการเรียนนักธรรมกัน  ขณะนี้เวลาก็ลวงเลยมาถึงปานนี้แลวก็ยังไมพรอมกันเลย  



พวกที่บวชใหมก็มี  ที่ยังไมทันบวชก็มี  ที่ยังไมทนัมาก็มี  มันจึงไมไดเปดโรงเรียน  การบวชเขา
มาแลวมิใชวาบวชเขาพรรษาเฉยๆ  จําเปนจะตองศึกษาเลาเรียนใหรูธรรมวนิัย  รูขอวัตรปฏิบัติมา  รู
ธรรมวินัยนัน้คือ  รูธรรมอยางหนึ่ง  รูวินัยอีกอยางหนึ่ง  รูธรรมนั้นหมายความวา  รูขอบัญญัติที่
พระองคเทศนาไว  ไดแกหัวขอธรรมตางๆ  แตไมไดปรับอาบัติ  เพราะไมมีในบทบัญญัติ  ทาน
บอกใหกระทําอยางนั้น ๆ ประพฤติอยางนั้น ๆ เรยีกวา  ธรรม  คือเปนขอบัญญัติ  ไมเปนขอบังคับ
กฎเกณฑ  สวนพระวินัยนั้นมีขอกฎเกณฑจํากัด  ไดแกสิกขาบทนั้น ๆ เรยีกวากฎหมายพระก็วาได  
ถาไมรูเรื่องเหลานี้แลวจะปฏิบัติไดอยางไรมันตองรูปริยัติเสียกอน  ปฏิบัติ  ปฏิเวธมันจงึเปนคูกัน
ไป 
 ปริยัติคือการศึกษา  เราเปนสาวกของพระพุทธเจา  เราตองฟงตองเรียนคําสอนของ
พระพุทธเจา  ไมใชพุทธภูมิ  ไมใชพุทธะ  เราเปนสาวกคือผูฟง  ถาหากวาบวชเขามาแลวไมศึกษา
เลาเรียนก็ไมรูเรื่อง  จะปฏิบัติอยางไร  ก็จะพากันปฏิบัติผิด ๆ ถูก ๆ  การปฏิบัติผิด ๆ ถกู ๆ นั้นเปน
เหตุใหหมูเพื่อนรังเกียจ  เขาหมูยาก  จะเห็นพระบางทานบางองคที่ไมศึกษาเลาเรียน  ไมรูจักธรรม
วินัย  ประพฤติแตตามครูบาอาจารยที่สอนให  ไดความรูเทาใดก็เอาเทานั้น  ไมมีความรูกวางขวาง  
คงอยูโดดเดี่ยวคนเดียวเขาหมูเขาเพื่อนไมได  ถาเขาหาหมูหาเพ่ือน  หมูเพื่อนไถถามก็จะเกอเขิน  สู
อยูคนเดียวดีกวา  การประพฤติปฏิบัติก็เหลวแหลกไมทราบวาอะไรตออะไร  นั่นแหละพวกที่ไมมี
การศึกษาเลาเรียน  การศกึษาเลาเรียนทําใหมีความรูอาจหาญกลาหาญอยูในตัว  จะเขาสังคมใด  หมู
ใด คณะใด  ยอมสามารถพูดไดกระทําไดอยางอาจหาญ  นี้คืออํานาจและประโยชนของปริยัติเหตุ
นั้นเมื่อบวชมาแลวจะพรรษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะ  ตองเรียนเปนเบื้องตน  นักธรรมตรี  
นักธรรมโท  นักธรรมเอก  เรียนไปตามลําดับนั่นแหละ  หรือแมจะเปนปะขาวไมไดบวชก็มีสิทธิ์
ศึกษาเลาเรียนเหมือนกัน  พระนวกที่บวชใหม  เรยีกวา  เรียนนวก  ปะขาว  เรียกวา  เรียนธรรม
ศึกษา  เมื่อเรียนแลวจะตองสอบเหมือนกันกับพระกับเณร  เมื่อสอบไดก็เทียบเทานักธรรมตรี  
นักธรรมโท  นักธรรมเอกนั่นเอง  เหตุนั้นเมื่อบวชเขามาแลวตองทํากิจธุระของพระของเณร คือ
การศึกษาเลาเรียนนี่เอง  เพื่อจะไดเปนที่พึ่งของฆราวาสชาวบาน  ชาวบานไมมีการศึกษาเลาเรียน  
มัวเมาอยูกับการหาอยูหากิน  พระเหลานี้มีหนาที่ที่จะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสูตร  
การศึกษาที่วางไวแลวจะไดไปแนะนําพร่ําสอนญาติโยม  อุบาสก  อุบาสิกาที่เขามาปฏิบัติธรรม  จึง
ตองมีวิชาอบรมความรูใหเขา  ชาวบานเขาสนับสนุนดวยปจจัยธาตุทั้งสี่  มีจีวรเปนตน  พระภิกษุ
สามเณรเราไมมีการหาอยูหากินอะไร  นอกจากบิณฑบาตรเทานั้น  การศึกษาเลาเรียนนอกจากรู
แลวนําไปใชสวนตัวแลว  จะตองนําไปสั่งสอนคนอื่นใหเขาใจตอไปดวย  เพราะมีทั้งอุบาสก  



อุบาสิกาสนับสนุนภายนอก  พระภิกษุสามเณรตองเปนผูศึกษาเลาเรียนภายใน สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน  ศาสนาจึงจะถาวรตอไป 
 บรรพบรุุษของเราแตกอนทานเรียนมาอยางนี้แหละ  ทานบํารงุมาอยางนี้  พุทธศาสนาจึง
เจริญงอกงามมาจนถึงทุกวันนี้  เหตุนั้นการศึกษาเลาเรียนจึงจําเปนที่สุดที่จะตองเรียน  เรียนปริยตัิ
แลวเอาไปปฏิบัติจึงเกิดผลคือปฏิเวธ  ปฏิเวธคือความรูแจงประจักษในธรรมนั้น ๆ ถึงรูแจง
ประจักษแลวก็ตาม  ถาหากไมมีหลักปริยัติก็พูดไมถูกเหมือนกัน  ปริยัติเปนหลักสําคัญเบื้องตน  เรา
จดจําปริยัติไดแลวเอาสัญญาความจําปริยัตินั่นแหละไปฝกฝนอบรมจึงจะถูกทาง  มิฉะนั้น  การ
ฝกฝนอบรมก็อาจจะผิด ๆ ถกู ๆ ถึงปฏิเวธก็ตามเถอะ  ถาไมมีปริยัติเปนเครื่องวัดก็แกสงสัยไมได  
มีลังเลสงสัยนั่นแหละ  เราไมใชพุทธะ  เราเปนสาวกมันตองฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติ
จึงจะหายสงสัย  ปฏิบัติเชนวา  เราไหวพระสวดมนตนี่แหละ  อิติปโส  ภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ  
ดังนี้เปนตน  ถาหากเราไมไดเรียน  ไมไดศึกษาก็ไมรูจักความหมาย  ก็วาไปเหมือนกับนกกับกาวา
ไปตามกัน  เขาวาก็วาไปตามเขา  ไมรูเรื่อง  ถาหากรูความหมายมันซาบซึ้งเขาไปในจิตวา  ภควา  
แปลวา  พระผูมีพระภาค   พระผูมีพระภาค  คืออะไร  เปนผูเผยแพรเปนผูมีสวน  สวนคืออะไร  
สวนคือ ที่เปนพระพุทธเจา  อยางพระพุทธเจาที่เปนมาแลวแตกอนเกา  จึงวามีสวน  อรหัง  คือผู
ไกลจากกิเลส  อะไรคือไกลจากกิเลส  กิเลสมีความโกรธ  ความโลภ  ความหลง  เปนตน  เรา
ซาบซึ้งเขาถึงจิตถึงใจ  เราระลึกถึงอยางนี้ไปตามบท  จิตใจก็ปลอดโปรง  คือมันปราศจากกิเลสมัน
ก็ปลอดโปรงปริยัติเปนประโยชนอยางนี้แหละ  ถาหากปลอดโปรงอยางนั้นแลว  คราวนี ้ พุทโธ  
แปลวา  ผูรู  รูอะไร  รูธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  รูเอง  เห็นเองขึ้นมาในใจ  เรียกวา  พุทโธ  พุท
โธ คือ  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ความเบิกบานยิ้มแยมแจมใสของเราในการที่รูจักธรรม  ความปลอดโปรง
อันนั้นละเรียก  พุทโธ  รูขึ้นมาอยางนี้แหละปริยัติ  หากวาไมรูตามคําอธิบายแลว  ไปเกดิความรูขึ้น
เฉพาะตนเอง  ปลอดโปรงขึ้นมาดวยตนเอง  ทีนี้จะเรียกอะไรหนอในธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา  เราอาจจะสงสัยข้ึนมาก็ได  ครั้นเมื่อเราไปรู  คําวา  พุทโธ  แปลวา  ผูเบิกบาน  ผูตื่น
แลว  ก็จะเขาใจ  ออถูกตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางนี้เปนตน  เรียกวา เรียนมันมีประโยชน  
ทุกสิ่งทุกอยางก็ตองอาศัยปริยัติ  ปริยตัิคือพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจาทานบัญญัติ  เปนบทบาลี
ที่อธิบายเปนบท ๆ บาท ๆ ไป  เรียกวาปริยัติ 
 ปฏิบัติ  คือเรากระทําตาม  ทําถูกตองแลวบรรลุผลเปนปฏิเวธ  คือความปลอดโปรง  เบกิ
บาน  รูขึ้นไดดวยตนเอง  เรียกวา  พทุโธ  ศาสนาทั้งสามอยางนี้  คือ  ปริยตัิ  ปฏิบัติและปฏิเวธเปน
ผลตอเนื่องกัน  ขาดอันใดอันหนึ่งไมได   ปริยัติเปนพื้นฐาน  เหมือนกับตัวของเรา  ในการปฏิบัติ
ธรรมเราจะทิ้งพื้นฐาน  คือตัวของเราไมได  ตัวของเราเปนบอเกิดของธรรมทั้งปวงหมด  ถาหากไม



มีตัวของเราแลว  ไมมีอะไรที่จะพิจารณาธรรม  ทกุสิ่งทุกอยางมีอยูในตัวของเราครบหมด  แตเรา
ไมพิจารณาละซี  มันจึงไมรูจักธรรม  ไปพิจารณาอื่นนอกจากตัวของเรา  มันก็ไมเห็นนะซี  มนุษย
เราถาหากไมมีตัวเสียแลวสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร  มันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้น  ใหจับหลัก
ตรงนี้ใหไดเสียกอน  ปกหลักตรงนี้  คือตัวของเรานี่แหละใหมันมั่น  ไปงมหาแตของภายนอก  
คนควาแตของภายนอก  ลืมตัวของเราเลยไมเจอของดีในตัวของเรา  สิ่งทั้งปวงหมดตองมีหลัก  ไม
มีหลักไมได  แมแตทํามาคาขายเขาตองยึดหลักมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียกอน  จึงคอยทํามาหากิน
เจริญรุงเรือง  เราปฏิบัติธรรมก็เชนเดยีวกัน  ตองเอาตัวของเราเปนหลัก  ทําใหมีฐานมั่นคงลงไป
เสียกอน  ปลกูตนไมเขาก็ใหรากมันหยั่งลงไปในดินเสียกอน  มนัแกขึ้นมาจึงคอยเกิดผล  นี่รากยัง
ไมถึงดินอยากกินผลแลว  มันก็แยละซแีบบนั้น  สมาธิใหมันแนวแนจึงจะเจริญปญญาวิปสสนาได   
 พระพุทธองคทรงแสดงธรรมมากมายหลายปริยาย  แตก็รวมลงที่ตัวของเรานี้ทั้งสิ้น  ไมได
สอนนอกเหนือไปจากนี้   สอนใหเห็นทุกขโทษเบื่อหนายในตัวของเราใหเห็นตามเปนจริง  แต
มนุษยผูหลงมัวเมา  เห็นสุขในกองทุกขไมยอมเห็นตาม  เห็นไปอีกอยางหนึ่ง  เลยฝาฝนคําสอนของ
พระพุทธองค  จึงทําใหพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายลําบากในการสอน  เชน  สอนในขันธ
หา  คือ  ตัวของเราวา  รูปเกิดขึ้นมาแลวมันไมเที่ยง  แปรปรวนไป  เปนทุกข  มนุษยคนเราก็ยังไม
เห็นเปนทุกข  และเห็นวาเปนสุขอยูร่ําไป  จนกวาจะเห็นเปนทุกขก็จวนจะตายเสียแลว  จึงคร่ํา
ครวญโอดครวญวาหมดเวลาเสียแลว 
 ที่จริงคําสอนของพระพุทธองคสอนของจริงใหเห็นตามเปนจริงทุกสิ่งทุกอยาง  รูปพอ
เกิดขึ้นมาแลวจําเปนตองกระทบกระแทกแตกหักเปนธรรมดา  เชน  วัตถุทัง้หลายมีถวย  ชาม  เปน
ตน  แตมนุษยผูเขาไปยึดถือสิ่งเหลานั้นวาเปนของกู ๆ เมื่อของเหลานี้แตกสลายไป  บางคนจน
อุทานออกปากวา  ตาย  กตูายอยางนี้ก็มี 
 พระพุทธเจาสอนใหเขาใจตามเปนจริงวา  สิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นจะดวยกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม  
เกิดขึ้นแลวมันไมเที่ยง  แปรปรวนไป  เปนทุกข  เมือ่ผูมาพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจาเห็น
จริงดังนี้แลว  ยอมไมยึดมั่น  ถือมั่น  เบื่อหนาย  ปลอยวางในสิ่งเหลานั้นไดเสียแลว  ยอมมองเขามา
เห็นจิตของตนผองใส  คราวนี้เห็นจิตของตนแลว  เมื่อเห็นจิตแลวมองดูเฉพาะจิตนั้น  ไมมองดูทุกข  
จิตนั้นก็เปนอันหนึ่ง  ทุกขกลายเปนอันหนึ่งของมันตางหาก  เมื่อมองลึกเขาไปก็เห็นแตใจ  คือ  มี
อารมณอันหนึ่งของมันตางหาก  จะไมเกี่ยวของดวยอารมณ ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 อารมณอันหนึ่ง  คือ  ใจนีเ้ปนสิ่งที่ผูปฏิบัติทั้งหลายปรารถนาอยางยิ่ง  มีปญหาถามวา  จิตที่
มีอารมณเปนหนึ่งหรือเรียกวา  ใจ  นี้  มันจะมีประโยชนอะไร  เราภาวนาก็ตองการใหเกิดปญญา
ฉลาดเฉียบแหลมมิใชหรอื  จิตมีอารมณเปนหนึ่งมันก็โงละซี 



ขอเสนอวา  คนที่คิดเชนนั้น  มีความเห็นเชนนั้น  เคยทําตนใหเปนคนโงแลวหรือเปลา  
ผูเขียนบอกวา  การทําตนใหเปนโงเชนนั้นตองฝกหัดฝกฝน  กวาจะเปนคนโงไดมิใชของงาย  โง
ตามสัญชาติญาณของมนุษยสัตวนั้น  จะฝกหัดอยางไร ๆ ใหเปนคนโงแบบนี้ไมไดเด็ดขาด  ฝกหัด
ใหฉลาดเฉลียวตามอาการของจิต  ซึ่งไมไดควบคุมหรือไมเห็นจิตของตนเสียเลยดูเหมือนจะยิ่งโง
หนักเขาไปเสียอีก  ดูแตบางคนเมื่อถูกความโกรธคุกคามเขา  กินไมได  นอนไมหลับ  เพราะคิดแต
จะเอาชนะ  เขาถายเดียว  ตนเองเอาชนะตนเองไมได  ก็เพราะตนเองไมเคยทําความโงเชนอยางวา
นั้น  สวนผูทีเ่คยฝกหัดทําความโงมาแลวหรือเคยเห็นใจดังที่วามานั้น  จะคิดก็อยูในขอบเขตของ
เหตุผล  เมื่อคิดนึกแลวก็หยุดนิ่งเขาหาความโงของตน  เรื่องราวทั้งหลายก็หมดสิ้นไป  เรียกวา  จะ
ใหคิดนึกปรุงแตงเปนผูฉลาดก็ไดไมใหคิดนึกปรุงแตงเปนคนโงก็ได  โงแบบนี้สบายดีมาก  มี
เกียรติยศชื่อเสียงลนฟา  มีสมบัติมหาศาลลนแผนดิน  แตเมื่อกิเลสเขามากลุมรุม  ของเหลานั้นมีก็
ไรคาหาชวยอะไรไดไม  ความโงแบบไมนึกคิด  ไมปรุงแตง  อบรมจิตใหอยูเฉยเปนกลางนี้เทานั้น
ที่จะชวยได 

 จิตที่มีอารมณเปนหนึ่งที่เรียกวา  ใจ  นี้มีประโยชนอยางนี้  และทําใหผูปฏิบัติเขาถึง
ความโงไดในโอกาสอันสมควร 
 

นั่งสมาธิ 
เอา  คนหาใจลองดู  ไดอธิบายใหฟงแลว  ไหคนหาดูตรงไหนเปนใจ   จิตนะ  ไมตองคนหา

มันก็เห็นอยูแลว  มันยุงวุนวายสารพัดทุกสิ่ง  ที่มันสงสายอยูนั้นละ  ตัวจิต 
ตัวใจแทคืออะไร  มันอยูตรงไหนกัน  ใครก็มีใจทุกคน  พูดถึงเรื่องใจอยูตรงไหน  ถามเขาก็

ชี้เขามาที่ทามกลางหนาอก  หมายถึงหัวใจ  คือ  หทัยวัตถุ  เรียกวา  หัวใจ  แทที่จริงไมใชใจ  
สมัยใหมเขาเขาใจวาสมองทําหนาที่เปนผูคิดนึก  นัน้ก็ไมใชอีกเหมือนกัน  ถาหากวาสมองเปนใจ  
หากวาตายแลวสมองก็ทิ้งอยูตรงนั้นแหละ  มีแตจิตเกิดในคตินั้น ๆ คนตายเขาไปเกิดในที่ตาง ๆ แต
สมองไมไดไปดวยจึงไมใชใจ  ใจไมไดอยูที่สมอง  สมองเปนสํานักงานที่มีศูนยควบคุมการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  ตัวผูคิด  ผูนึก  ผูปรงุ  ผูแตง  ตางหาก  ใจแทจิตแท  อยูที่ไหนก็ได  
อยูขางลาง  ขางบน  ปลายมือ  ปลายเทา  ไดทั้งหมด  แมแตอยูที่ภูเขา  ตนไม  หรือของนอกกายก็ได
ทั้งหมด  ถาเอาใจไปไวตรงนั้น  เชน  เห็นลูก  เห็นหลาน  เห็นสัตวสารพัดสิ่งตาง ๆ เวลามันเจ็บ  
มันปวด  ยังอุทานวา  ตาย  กูตาย  อันที่จริงไมใชกูตาย  ตัวนอกคือสิ่งนั้นมันเจ็บตางหาก  แตเอาใจ
ไปไวที่นั่นเลยถือวาเราตาย  ความคิดความนึกไปในสิ่งตางๆ  ปรุงแตง  จึงวาเอาไปไวที่ไหนมันก็



อยู  ผูหัดทําสมาธิภาวนาจริง ๆ แลว  ลองเอาไปไวที่มือดูมันก็อยูปลายมือ  เอาไปไวที่ปลายเทามันก็
จะอยูที่ปลายเทา  หรือที่ปลายผมก็ได  เอาไวทามกลางหนาอก  มันก็อยูทามกลางหนาอก 

ใจหมายความถึงของกลาง  ไมมอีดีต  ไมมีอนาคต  ลงปจจุบัน  ลองคิดดูอดีตเอาออกไปเสีย  
อนาคตก็เอาออกไปเสีย อดีตที่ลวงไปแลวก็ไมตองคํานึงถึง  อนาคตที่ยังไมมาถึงก็ไมตองคํานึง  มัน
จะมีอะไรละคราวนี้  มันก็เปนกลาง ๆ ของกลาง ๆ ก็วางเปลาละซี  นั่นแหละตัวใจ  ของกลางไมใช
ใจ  ใจของกลางมันตองมีผูรูจักวา  เฉย ๆ ความเฉย ๆ นี้คลายกับอัปปนาสมาธิ  แตอัปปนาสมาธิไป
อีกอยางหนึ่ง  อันนี้มันไมถึงอัปปนาสมาธิ  เราวางใจใหเปนกลาง  วางเฉยไมคิด  ไมนึก  ไมสงสาย  
มันก็อยูได  หาตัวนี้แหละใหมันเห็น 

สวนอัปปนาสมาธินั้น  ฝกหัดจิตแนวแนละเอียดลงไป ๆ หายเงียบไมมีสิ่งอืน่  มแีตจิตอัน
เดียว  อันนั้นเรียก  อัปปนาสมาธิ  ครั้นหาใจตัวนี้เห็นแลว  เมื่อจิตมันเดือดรอนวุนวาย  มันคิดสง
สายสารพัดทุกอยาง  อันนั้นเรียกวา   จิต  เราไมเอา  จิต  ละ  เราปลอยวางใหวางเฉยหมด  ใหเขา
มาถึงใจเสีย  มันก็สบายไมตองไปหาที่อ่ืนหรอก  ใจมีแลวทุกคน  ใจนี้มีมาตั้งแตเกิด  แตเราไมเห็น
ใจ  เห็นแตจิต  ใชแตจิต  ใชใหโกรธ  ใหหลงมัวเมาประมาท  เพลิดเพลิน  สารพัดทุกสิ่งทุกอยาง  
จิต  มันใชเรา  เขาถึงใจแลว  ไมม ี จึงวาจิตใชเรา  ไมใชเราใชจิต  ถาเราใชจิตมัน  ตองถึงใจ  มันจะ
คิดจะนึกสงสายไปตางๆ ก็รูเทารูตัวอยู  มันไมไดมัวเมาลุมหลง  ไมยินดียนิราย  ไมมีความโลภ  
ความโกรธ  ความหลงหมดทุกสิ่งทุกอยาง  มีแตความรูเทาทันมัน  ใชมันเลยคราวนี้  ใชมันแลวก็
เขาถึงใจ  ใหอยูที่ใจ  เวลาอยูใหอยูที่ใจ  เวลาใช ๆ มันไป  ใชแลวใหเขามาอยูที่ใจ  มันไมอยูก็
กลายเปนจิต  ไมเขาถึงใจ  อันที่เขาถึงใจนั้นมันมีประโยชนอยางนี้แหละ  ใชมันไปเถอะ  แตใชมัน
แลวใหรูจักประมาณ  ใหอยูในขอบเขตของจิต  คือจะคิดก็ไดไมคิดก็ได  เรือ่งของจิตและใจเปน
อยางนี้  

เอา  ทําสมาธิภาวนาหาจิตและใจตอไป 
๙๘. กายคตาสติ 

พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 
แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 

วันที่  ๒๐  มถิุนายน  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 
 จะเทศนเรื่องกายใหฟง  ทุกคนมีกายดวยกัน  ผูเทศนก็เอากายมาพูดใหฟง  ผูฟงก็เอาหูคือเอา
กายมาให  ถาเราไมตายเมื่อไรผูฟงก็ยังฟงอยู  ผูเทศนก็ยังเทศนอยูตราบนั้น  เรื่องกายเปนของสําคัญ
ยิ่งกวาสิ่งอื่น ๆ หมด  ถาหากไมมีกายแลวเราจะทําอะไรไมไดจะทํามาหากินสรางบานสรางเรือนก็
ไมได  โลกเรานี้ถาไมมีกายแลวหมดเรื่อง  เรื่องวุนวาย  เรื่องจุกจิกอะไรตาง ๆ สารพัดทุกอยางกาย



นี้แหละมันเปนเหตุ  ทําใหเดือดรอน  แลวกระทบกระเทือนไปถึงคนอื่น  ทําดีก็กระทบคนชั่ว  ทํา
ชั่วก็กระทบถึงคนดี  ทําเรือกสวนไรนา  ก็กระทบถึงปาถึงเขื่อน  กระทบกระเทือนกันอยูอยางนั้น  
ตองยุงไมรูจักแลวสักที  จึงวาคนเราเกิดขึ้นมาทําทั้งบาปทั้งบุญ  สรางทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว  เรา
เอากายนี้แหละไปทํากรรมที่เปนกามาวจรกุศล  รูปาวจรกุศล  และที่เปนโลกุตรกุศลก็กายอันนี้  
เรียกวา  จะสรางสมเอามนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  หรือ  พระนิพพานสมบัติ  ก็เอากายนี้ทั้งนั้น 
 มนุษยสมบัติ  ก็อยางที่เห็น ๆ กันอยูนีแ่หละ  การทาํมาหาเลี้ยงชีพวุนวี่วุนวายอยูอยางนี้
แหละ  ผูถนดัทํามาคาขาย  ก็ทํามาคาขาย  ผูเปนกสิกร  ก็ทํากสิกรรม  ผูเปนขาราชการ  ก็มีเงินดาว
เงินเดือนกินเปนตน  แลวแตใครจะชํานาญทางไหน  การเกษตรและกสิกรรมก็มากมายกวางขวาง
เหลือที่จะคณนานับ  ทําแลวก็ทําเลาอยูนั่นแหละ  ตั้งแตเกิดจนกระทั่งวันตายไมมีที่สิ้นสุด  บางที
เราก็อาจจะกลับมาเกิดอีก  มาทําอีกก็ได  มาขุดคุยดินหากินเหมือนไกอยูนี่แหละ  กลับไปกลับมา
ไมมีที่สิ้นสุด  หาเอามาสะสมเอาไวเพื่อเลี้ยงชีพ  เลีย้งใหเพื่อนานตายหนอย  ทานไปวันหนึ่ง ๆ 
ไมใชทานเพื่อไมใหตาย  แตเพื่อใหมันอยูนานไปหนอย  ทุกคนตองตายดวยกันทั้งนั้น  ไมวากาย
หนุม  กายแก  เฒาชราตองตายดวยกันหมดทุกคน  ตางพากันกอบโกยเอาสิ่งที่ตนตองการทุกสิ่งทุก
อยาง  ไดเทาใด  มีเทาใดก็ไมพอ  ไมทราบวาหาเอาไปทําอะไรตายไปแลวก็ไมเห็นเอาไปได  มนุษย
สมบัติมันเปนอยางนี้แหละ  สมบัติที่มนุษยตองการไมทราบวาจะกอบโกยเอาไปถึงไหน  ครั้น
ไดมาก็เพียงแคเอามาเลี้ยงชีวิตเทานั้นแหละ  เลี้ยงชีวิตใหมันนานตายหนอย  นั่นละประโยชนของ
มนุษยสมบัติเพียงแคนั้นแหละ 

สวรรคสมบตัิ  คือการแจกจายสละทรัพยหรือสิ่งของทําบุญทําทานเปนบุญกุศล  เพื่อเปน
เสบียงทางของเราที่จะใหไปเกิดในปรโลกขางหนา  ถึงหากวาไมเปนบุญเปนกุศลดวยการแจกจายก็
ดี  แตใหมันเปนสวรรคดวยจิตเอ็นดูเมตตาปรารถนาหวังดีตอเพื่อนมนุษยผูยากจน  สงเคราะหเอ็นดู
ซึ่งกันและกัน  สมบัตินีห้ามาไดจะใชไดก็เพียงมีชีวิตอยูเทานั้น  ตายแลวเอาไปดวยไมได  ฉะนั้นพึง
ทําสวรรคสมบัติใหเกิดแกเราเสียเมื่อเรายังเปนมนุษยอยูนี้  การเฉลี่ยความสุขใหคนอื่น  ทําใหจิตใจ
เราเบิกบานผองใสสะอาด  มันตองสะอาดจากที่นี่เสียกอน  ถาหากวาที่นี่ไมเบิกบาน  ไมสะอาด  ไม
ปลอดโปรง  ไปภพหนามันก็เศราหมองอยูนั้นเอง  สัคคะ  หรือ สวรรค  เรียกวา  สุคติ  ( ที่ ๆ มี
ความสุข )  เราทําความสุขใหเกิดขึ้นแกตัวเราในภพนี้  เมื่อตายไปก็จะไดรับความสุขเรียกวาไป
สวรรค  สวรรคชั้นสูง ๆ อยูไหนก็ไมทราบ  เราเอาสวรรคที่มันปรากฏเห็นชัดขึ้นในตัวของเรา
เสียกอน  เมื่อตายแลว  มันจะเกิดที่ไหนก็ตามเถอะ  เราเชื่อพุทธพจนที่วา  ผูที่มีใจสะอาดแลว  สุคติ
ยอมหวังไดดังนี้  นั่นแหละเปนสวรรค  วิมานเงินวิมานทอง  ก็หมายถึงที่อยู  ที่อาศัย  ซึ่งจิตของเรา
นี่เปนคนแตง  คนปรุง  จิตมันเพลิดเพลินอิ่มเอิบเบิกบานแลว  มันก็เปนสวรรคไปในตัว  ถาจิตใจ



เบิกบานยิ้มแยมแจมใสแลว  เราจะอยูในบานใหญโตรโหฐานหรือในกระตอบก็ตาม  ยอมเปน
สวรรคในที่นั้น ๆ สวรรคสมบัติก็เกิดจากกายนี้เหมือนกัน  ถาไมมีกายนี้ก็จะเอาอะไรมาทําบุญทํา
ทานมาสงเคราะหเมตตาแกคนอื่นเลา 
 พรหมสมบตัิ  สรางดวยของที่ไมมีตนมีตัว  คือ  จิตในขณะใดเบิกบานราเริง  แนวแนเปน
สมาธิเต็มที่  ปราศจากอารมณ  สะอาด  ผองใสเด็ดขาด  ไมมีโลภ  โกรธ  หลง  ไมมีความรักความ
ชังนั่นละ  เรยีกวาพรหมสมบัติ  อันนัน้ถาไมมีตัวของเราก็ทําไมไดเหมือนกัน 
 นิพพานสมบัติ  ที่จะเปนพระนิพพานก็อยูที่ตัวของเรานี่แหละสรางเอา  พระพุทธเจาและ
สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน  ทานสรางพระนิพพานข้ึนในตัวของทาน  มีแลวไมใหมี  เปนแลวไมให
เปน  มีแลวไมมีอีก  เปนแลวไมเปนอีก  นั่นเรียกวาดับ  ไมเหมือนพรหม  มีแลวไปมีอีกขางหนา  
สวนพระนิพพานนั้นมีแลวไมตองมีอีก  คือมีรางกายโปรงแลว  พระองคและสาวกของพระองคก็มี
แลวละทิ้งไป  จาโค  เปนผูสละแลว  ปฏินิสสัคโค  มุตติ  อนาลโย  สละเด็ดขาดแลว  พนแลวไม
เกี่ยวของอีกตอไป  นั่นแหละจึงวามีแลวไมมีอีก  สวนพรหมนั้นยังเกี่ยวของอยูจึงไมเปน  อนาลโย 

มนุษยสมบัติ  พรหมสมบตัิ  นิพพานสมบัติ  ทั้งสามนี้มีอยูในกายนี้ทั้งนั้น  ของดีมีอยู
แลวแตเราไมพากันพิจารณาเอาเปรียบเหมือนกับมดแดงเฝาขั้วมะมวง  เฝาอยูนั่นเถอะ  ไมไดกิน
มะมวงสักที  คนเราก็เหมือนกัน  เฝาของดี ๆ แตไมเห็นของดี  ไมทราบวาของดีอยูตรงไหน  ของดี
ของตนมีอยูแตไมพิจารณาของดีใหมันเกิดมีขึ้นในตน  มันยากอยูตรงนั้นแหละ  ผูที่ทานรูและเขาใจ
ไมตองเฝา  เอามาเฉือนกินเลย  เมล็ดและเปลือกก็ทิ้งเสีย  กินแตเนื้อหอม ๆ หวาน ๆ ตองใชปญญา
ฉลาดเฉียบแหลมรูจักเลือกเฟน  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  อินทรียทั้งหลาย  ทั้งหมดมีอยูในตัวของเรา
แลวทั้งนั้น  ปฏิจจสมุปบาทก็อยูในตัวของเรา จึงวากายของเราเปนของดีวิเศษยิ่งกวาสิ่งใดทั้งหมด  
ถาพูดถึงคุณคาก็หาประมาณมิได  ถาพูดถึงของวิเศษก็สูงสุด  เราพากันประมาทเสีย   ขา   แขน  หู  
ตา  จมูก  ลิ้น  กายและอวัยวะทุกชิ้นสวน  ใชมันอยูทุกวัน ๆ  วันหนึ่ง ๆ ใชมันหลายอยางหลายเรื่อง 
มันก็ไมชํารดุทรุดโทรม  เครื่องจักรเครื่องยนตเขาใชอยางมากก็เพียง  ๙ - ๑๐  ป เจงเลย  สวน
อวัยวะในตัวของเรานี้  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายและใจใชไดนาน  บางคนใชไดตั้ง  ๘๐ -  ๙๐  ป 
หรือ ตั้ง  ๑๐๐  กวาปก็มี  มันดีอยางนี้  ถาจะใชในทางธรรม 
 ธาตุสี่  ขันธหา  อายตนะ  มันก็มีพรอมอยูในตัวของเรานี่หมด  ขอแตใหพิจารณาตัวมันเห็น
ตามเปนจริงก็แลวกัน  เห็นวากายนี้เกิดมาจากธาตุสี่  คือ  ดิน น้าํ  ลม  ไฟ  ประสมกันเกิดมาเปน
กอนหนึ่ง  แลวก็แตกสลายไปตามสภาพของมัน  เมื่อบุญกรรมยังมีอยู  ก็เกดิมาใหมอยางนี้ตลอดไป  
ไมใชของกู  ไมใชของตน  ตัวไมมี  ตนไมมี  เปนแตรูปนามมันเกิดขึ้นดับไป  แตเราก็ยังยึดถืออยูร่ํา
ไป  จึงวาให พิจารณากายของเรานี่แหละ  ไมตองพิจารณาอื่น  ใหเห็นคุณคาขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละ  



ลองพิจารณาดูมือของเราแคนี้ก็พอ  ถาไมมีมือจะเอาอะไรมาจับ  มายึด  มาถือมาหยิบสิ่งของ  หยิบ
ของมากของนอยก็ได  ยกของมากของนอยก็ได  เหลานี้มันเปนประโยชนแกตน   มันเกดิจากอะไร  
ทําไมมือจึงหงิก  จึงงอ  จึงกําได  ลองพิจารณาดูซี  ใครเปนคนใหกํา  ใหหยิบใหยก พิจารณาแค
เฉพาะมือนี้ก็เหลือที่จะพิจารณาแลว  จนเห็นวาธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ผสมกันขึ้นมาเปนกอนเปน
กลุม  รัดรุมดวยเสนเอ็นนอยใหญทั้งหลาย  แลวกป็กปดดวยผืนหนังจึงเรียกวาคน  เมื่อพิจารณาถึง
ของจริงอยางนี้  จิตมันก็จะดิ่งแนวแนลงไป  เห็นของจริงตามสภาพของมันวา   มันหากเกิดขึ้น
เปนอยูของมันตางหาก  ซึ่งเกิดขึ้นจากธาตุสี่ผสมกันตาง ๆ หลายเรื่องหลายอยางดังไดกลาวมาแลว  
มือเลยกลายเปนของไมใชตัวของเราเสียแลวคราวนี้  แตมันเกิดขึน้ของมันเองตางหาก  การถือตน
ถือตัวเลยหายไป  อวัยวะสิ่งอื่น ๆ ในตัวของเรานี้ทั้งหมดก็เหมือนกัน  จึงวาใหพิจารณาใหมันชัด
แจมแจง  จนเห็นดวยใจของตนเอง  เกิดความรูขึ้นในใจของตนเอง  จึงจะสละทิ้งถอนสิ่งทั้งปวงได  
เอาละ 
 
นั่งสมาธิ 
 เทศนใหฟงแลววา  ใหพิจารณาเฉพาะตัวของเรานี้แหละ อันมีธาตุสี่  คือ  ดนิ  น้ํา  ไฟ  ลม  
เมื่อแยกออกไปแลวก็เปนสี่อยาง  รวมกันแลวก็เปนกอน ๆ เลยไมรูจักวาเปนธาตุสี่  เพราะเห็นเปน
แขน  ขา  ตัว  หัว  มันเลยไมเห็นเปนธาตุสี่  ถาพิจารณาใหละเอียด  แยกออกเปนสัดเปนสวน  สิ่งที่
มันแข็งมันขนเรียกวา  ธาตุดิน  สิ่งที่มันเหลว ๆ เรยีกวา ธาตุน้ํา  สิ่งที่มันพัดไปพัดมาเรียกวา  ธาตุ
ลม  ที่มันอบอุนก็เรียกวา ธาตุไฟ  สวนอายตนะ  ก็ออกไปจากนี้แหละ  ขันธหา  ปฏิจจสมุปบาท  ก็
ออกไปจากนี้  พิจารณากายนี้ใหเห็นเปนธาตุสี่เสียกอน  นอกจากนั้นพิจารณาอะไรมันจะถูกธาตุสี่
ทั้งหมด 
 ครั้นเห็นตัวของเราเปนธาตุสี่แลวก็หมดเรื่อง  ตัวตนไมมีเห็นเปนอันหนึ่งของมันตางหาก  
เขาจะเกิดขึ้นมาเขาก็เกิดของเขาตางหาก  เขาจะดับลงไปก็ดับเองของเขาตางหาก  ไมมีใครบังคับกะ
เกณฑ  มันหากเกิดขึ้นแลวก็ดับไปตามสภาพของมันตางหาก  เปนอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา  เปน
ของเกา  กอนพระพุทธเจามาตรัสรู  ก็เปนอยางนั้น  พระพุทธเจามาตรัสรูแลว  หรือ  พระพุทธเจา
นิพพานแลว  ก็เปนอยูอยางนั้น  เทศนเอาดินเอากายนี่แหละมาเทศน  จงพิจารณาใหมันเห็นชัดลง
ไปตามเปนจริงแลว  ก็สิ้นสงสัยในธรรมของพระพทุธเจา 
 เอวัง  เทานี้แหละ 
 

๙๙.  จับหลักปฏิบัติภาวนา 



พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 
แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 

วันที่  ๒๘  มถิุนายน  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 
ตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา  สงบกาย  สงบใจใหมันพรอมกัน  เอากายฟง  เอาใจเปนผูรู  กายคือ  หู
เปนคนฟง  มีอายตนะมีผัสสะ  และประสาทเปนเรื่องรับรู  ใจเปนผูรู  มีใจจึงเกิดผัสสะ  อายตนะ  รู
ขึ้นมาภายใน  ถามีแตผัสสะไมมีใจ  ความรูสึกทางประสาทก็ไมมีเหมือนกัน  อยางคนที่ตายแลวไม
ทราบวาใจไปอยูไหน  การฟงเทศนก็ตองเอากายกับใจมาฟง  จึงจะรูเรื่องถาฟงไมตั้งใจ  ก็ไมเขาใจ  
ตั้งใจฟงแลวแตความสงบไมเพียงพอ   มนัก็ไมสามารถที่จะรูไดเพราะธรรมะตองอาศัยความสงบ  
จิตสงบจึงคอยฟงธรรมรูเรื่อง  จิตมันสงสายวุนวายดวยอารมณตาง ๆ คิดนึกโนน  นี่  สารพัดทุก
อยาง  มันเลยกรายพระธรรมไป  ไมเห็นพระธรรม  ไมรูพระธรรม  พุทธศาสนาทั้งหมด  ไมไดสอน
ที่อ่ืน  นอกจากกายกับใจ  คนมีกายมีใจ  จึงคอยฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาได 
 ใจเปนใหญกวาสิ่งทั้งหมด  สิ่งทั้งหมดในโลกมารวมลงที่ใจแหงเดียว  ถาไมมีใจแลว  โลก
ทั้งหมดก็มีไมได  เราฟงที่ใจ  เห็นที่ใจ  รูที่ใจ  จึงคอยเกิดความรู  ความฉลาด  สิ่งทั้งปวงหมดจึง
คอยมี  เราเอากายกับใจนั่นแหละปฏิบัติ  บางคนปฏิบัตินานแสนนานตั้ง  ๒๐ - ๓๐  ป  กไ็มเห็นใจ
สักที  เอากายกับใจปฏิบตัิ  ทําไมไมเห็นกาย  ไมเห็นใจกันสักที  การปฏิบตัิมันยากตรงนี้  การ
ฝกอบรมสัตว  เชนมา  วัว  ควาย  เราจับตัวมันไดแลวจึงจะฝกอบรมมันได  ถาไมไดตัวมันจะอบรม
ฝกฝนไดอยางไร  ลองคิดดูซิ  เที่ยวปา  เที่ยวรก  เที่ยวบาน  เที่ยวเมือง  เที่ยวไปทุกทิศทุกทาง  เอา
กายเอาใจนั่นแหละไปเที่ยว  แลวทําไมจึงไมเห็นกายเห็นใจ  บางคนก็วา  อยูที่ไหนก็ปฏิบัติได  ไม
ตองไปปา  ไปรก  ก็จริงอยูละ  อยูที่ไหนก็เอากายเอาใจนั่นแหละปฏิบัติเหมือนกันทุกคนแหละ  จะ
ปฏิบัติในบานก็ได  ในปาหรืออยูในวัดในวาก็ไดหมด  ถาเห็นใจแลว  ถาไมเห็นใจ  ก็ไปเถิด  จะ
เดินไปรอบโลกก็ไปเถอะ  ตายทิ้งเสียเปลา ๆ ไมเห็นใจซักที  เปนของยากเหมือนกัน  วาถึงเรื่องยาก  
วาถึงเรื่องงายก็งายนิดเดียว  ไมตองไปหาไกล  อยูตรงนี้แหละ  ใตคางเราไป  คือทามกลางอกเรานี่
แหละ  อยูใกลนิดเดียว  หาเห็นงาย ๆ แตไมหานะซี  หามันก็ไมเห็นนะซีถาไมรูตัวมัน  รูตัวมันละก็  
เห็นประเดี๋ยวเดียวเทานั้นแหละหางายสบายเลย  พวกที่เขาปาเขารก  ไปถ้ําไปเขา  ก็เพื่อหา
ประสบการณ  เรียกวาไปหาวิเวก  ไปหาความสงบ  ปารกมนัเปนสัปปายะดีที่สุด  ดกีวาในบานเรา  
มันไมไดเห็นผูเห็นคน  เห็นแตปาแตเถื่อน  กายมันก็สงบ  จิตมันก็วังเวง  มันเปลี่ยนสภาพจากบาน  
เกิดความวังเวงขึ้นมา  เมื่อไมเห็นความวังเวง  หรอืเห็นความวังเวงแลว  แตไมเห็นใจ  มันก็เทาเกา
นั่นแหละ  ครั้นมันเกิดความวังเวงขึ้นมา  จับตัววังเวงนั้นได  นั่นแหละจึงจะเห็นใจ  ใครเปนคน
วังเวง  ใครเปนคนวิเวก  ใครเปนคนสงบ  จับตัวนั้นได  นั่นแหละจึงจะเปนประโยชนแกตัว  ถาหาก



จับตัววังเวงไมไดก็จะเลยฟุงซานใหญ  คิดถึงบาน  ถึงผูถึงคน  คิดสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด  นั่นแหละ
จิตไมมีหลัก  มีที่มั่น  ถามหีลักตั้งมั่นลงไปแลว  มนัไมไปไหนหรอก  ไปอยูปาประสบเหตุการณ
ตางๆ ที่ทําใหทุกขแสนทุกข   กลัวแสนกลัว  กลวัถึงที่สุดแลวมันเห็นธรรม  เพราะพึ่งใครไมไดตอง
พ่ึงตนเอง  ไปอยูกับหมูกับเพื่อน  อาศัยหมูเพื่อนอยู  เลยสุขสบายเกิดความประมาท  เลยไมเห็นตน
ของตน  ตนคืออะไร  ตนก็คือใจ  ไปจับใจนั่นไดแลวมันก็อยูคงที่  สิ่งทั้งปวงหมดเกิดจากใจทั้งนั้น  
สุขและทุกขก็เกิดจากใจทั้งนั้นไปหาที่สงบวิเวกในปาไหน ๆ ก็เพื่อหาใจตัวเดียวนี้เทานั้น 
 อุบายจับตัวใจ  ทานใหใชคําบริกรรม  จะเปนพุทโธ  หรืออานาปานสติก็ได  ลอใหใจมันมา
อยูตรงนั้นเทานั้น  ถาใจไมอยูก็ไมเปนประโยชนอะไรเลย  บรกิรรมใหจิตมันอยูในคําบริกรรมนั้น  
เพื่อจะจับมันใหได  บางคนถึงจะภาวนาพุทโธหรืออานาปานสติ  ตัวจิตมันก็ไมอยูในพุทโธ  จิตมัน
ไปไหนก็ไมทราบแมแตพุทโธก็หายไปดวยกัน  นี่คือขาดสติแลว  จงตั้งสติคุมจิตใหอยูในพุทโธ
ใหม  ทําอยางนี้อยูเรื่อยไป  ทําหนอยเขาจิตก็อยูเอง  เมื่อสติคุมจิตมาอยูในคําบริกรรมวา  พุทโธ ๆ 
อันเดียวแลว  ใหพิจารณาดูวาใครเปนผูวาพุทโธ  ก็จิตนั่นแหละเปนผูวาพุทโธเกิดจากอะไร  ก็เกิด
จากจิต  ผูคิด  ผูนึก  ผูรูสกึ  จึงวาจิตมันมาอยูกับพุทโธแลวคราวนี้  อยาไปจับเอาพุทโธ  จับเอาที่
ความรูสึกนั่นนะ  อันที่นึกคิดวาพุทโธ  พอจับจิตไดแลว  คําบริกรรมวาพุทโธ  ก็จะหายไปหมด  
หรือถาไมหายก็จงวางเสียจับเอาแตผูรูหรือธาตุรูอันเดียว 
 เราจะไปดูแตรูปนามเกิด  ดับ  อยู  จิตจะไมรวม  เวลาจิตจะรวมแลว  รูปนามหรือเกิดดับ  
จะไมมี  ถายังมีอยู  จิตก็ไมรวม  จิตมนัอยูที่  ใจ  มนัเกิดขึ้นมา  แลวดับไป  เกิดขึ้นมา  ดับไป  มันอยู
เฉพาะใจอยางเดียว  จะไปเอาอะไรที่ปลายเทา  จิตใจ  มันอันเดียว  พอนึกวาพุทโธเทานั้น  มันก็เขา
มาอยูกับความนึก  ความรูสึกวาพุทโธหรือ อานาปานสติ  มันเขามาอยูในที่นั้นเลย  จิตดูเหมือนมี
มากดวง  เพราะจิตมันเร็วที่สุด  จนจับไมไดทัน  แตถาจับไดแลว  จิตนี้มันชา  ไมเร็วหรอก  พูดไป
มันยากเหมือนกัน  จิตมันของไมมีตัว  ไมมีตน  มีแตความรูสึก  ผูรูสึกมีอยูมันมีตัวมีตนตรงนั้น
แหละ  ความรูสึกนี่เห็นชดัขึ้นมาก็กลายเปนตัวข้ึนมาทีเดียว  ถาฝกภาวนา  นึกถึงพุทโธหรืออานา
ปานสติอยูบอย ๆ นาน ๆ เขาจิตจะคอยเพลาลง  ออนลง  เย็นลง  สงบ  เยือกเย็น  มันจะเขาถึงใจละ
คราวนี้ 
 ความคิด  ความนึก  ความปรุง  ความแตง  สารพัด  ทุกอยางเปนจิต  ผูที่นึกคําบริกรรมอยูก็
เปนจิต  ครั้นผูนั้นไมคิดไมนึกเสียแลว  มีแตความรูสึกเฉย ๆ อยู  เรียกวา  ใจ  จิตกับใจ  มนัตางกัน
อยางนี้  บางคนก็เขาใจ  เอาจิตมาเปนใจ  ที่จริงทานก็พูดเหมือนกันวา  จิตอันใด  ใจอันนั้น  ใจอัน
ใด  จิตอันนั้น  แตทําไมจึงพูดสองคํา  มันตองมีแปลกกันนะซ ี มันมีที่แตกตางกันอยูเทานี้แหละ  



เหมือนเราทําน้ําแข็ง  ก็น้ําธรรมดา ๆนี่แหละ  ถกูความเย็นเขาจนแข็ง  เขาก็เรียกวาน้ําแข็ง  มันก็น้ํา
อันเดียวกันนั่นแหละ  เหตุนั้นจึงวา  จับจิตตัวนั้นใหไดเสียกอนอยาเพิ่งเอา  ใจ  เลย 
 คราวนี้เราจะใชจิตพิจารณา  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ถาจับจิตไดแลว  ก็ใชจิตเลย  อยาใหจิต
ใชเรา  ที่มันคิด  มันนึก  มันปรุงแตง  สงสายไปมานั่น  มันใชเรา  เราใชมันละคราวนี้  มันจะคิด  
นึก  ปรุง  แตงก็ได  แตใหอยูในขอบเขต  หรือจะไมใหคิด  นึก  ปรุง  แตงก็ได  หรืออยูเฉย ๆ ก็ได  
เชน 
 พิจารณากายใหเห็นเปนอสุภะปฏิกูล  เปนของเปอยเนา  เห็นความเกิด  ความดับที่ตัวของ
เรา  คําวา  พิจารณากายในกาย  ใหพิจารณากายของเราใหอยูในกายนี้แหละ  พิจารณาใหมันดิ่งลง
ไปไมออกจากกายนี้  เรียกวา  พิจารณากายในกาย 
 พิจารณาเวทนา  พิจารณากายแลวก็เปนอันวาพิจารณาเวทนาเหมือนกัน  เวทนามันก็ออก
จากกายนั่นแหละ  ถาไมมีกายก็ไมมีเวทนา  สัตวที่ไปตกในนรกนั้น  กายไมมีหรอก  แตกามาพจร
ภูมิยังถือกายอยู  เพราะมันถือกายนี่แหละ  มันจึงไปตกนรก  ไปสวรรคมันก็ถือกายนี้  มันไมมีกาย
แลว  มันไมสุขไมทุกขหรอก  จิตมันถือวา  กายมี  มันปรุงมันแตงเอา  มันยึดมันถือมันจึงทนทุกข
ทรมาน  พระพุทธเจาทานตองการชําระกายนี้  ไมใหไปยึดถือ  จึงสอนใหพิจารณากายในกาย  จิต
เมื่อพิจารณากายในกายแลว  กายอันนี้จะหายไปหมดไมปรากฏเลย  เหลอืแตจิตอันเดียว  พิจารณา
เวทนาในเวทนาก็เชนเดียวกัน  พิจารณาเฉพาะเวทนาความสุข  ความทุกข  หรือเฉย ๆ ไมสุขไม
ทุกข  ตัวนั้นแหละเวทนา 
 พิจารณาจิต  ก็เอาจิตนั่นแหละมาพิจารณา  พิจารณาจิตในจิตก็เอาจิตนั่นแหละมาพิจารณา
อีก  สรุปแลว  พิจารณากายก็เอาจิตมาพิจารณา  พิจารณาเวทนาก็เอาจิตมาพิจารณา  พิจารณาจิตก็
เอาจิตนั้นมาพิจารณาจิตอีก  จิตตัวนั้นแหละเปนธรรม  เปนอนัวาเราไดพิจารณาสติปฏฐานทั้งสี่
ครบบริบูรณแลว 
 พิจารณาอยูนานหนักเขา  จิตมันรวมเขาเปนใจ  คอือยูเฉย ๆ  ไมคิดนึก  ไมปรุงแตง  ไมสง
สาย  สัญญาอารมณไมมีเลย  ไดแกอัปปนาสมาธินั้นเอง 
 คนเราอยูหมูมากดวยกันยอมมีเรื่องยุง  ถาไมหัดจิตใหเขาถึงอัปปนา  พักผอนทําความสงบ
บาง  จึงควรพากันฝกหัดใหไดดั่งที่อธิบายมา  อธิบายเทานี้ละ 
      
     นั่งสมาธิ 
 พูดถึงเรื่องจิตหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว  ไมทราบวาจะพูดอะไรกันอีก  ใหหาตัวจิตอยางที่
อธิบายใหฟงแลว  วิธหีาตัวจิตตัวใจก็พูดใหฟงแลว  ก็เทานี้แหละ  วิธีทํากรรมฐาน  



พระพุทธศาสนาก็สอนเทานี้แหละ  ไมสอนอื่นไกล  ที่สอนอธิบายกวางขวางไปนั่น  เปนปลีกยอย
ของมันตางหาก  หัวขอใหญ ๆ ใจความแลวลงที่จิตใจทั้งนั้น  ขอแตใหพากันตั้งใจทํา  เชื่อวาจิตมี  
ใจมีความเชื่อนั้น  มั่นอยูในใจของเรา  แลวเราพยายามทํา  สามารถที่จะเห็น  สามารถที่จะเปนไปได  
อยาทอถอยก็แลวกัน 
 คนที่เชื่อมั่นวาใจของเรามีอยูตรงนี้แหละ  จิตของเรามีอยูที่กายนี่แหละ  แลวจงพยายามคิด
คนหาดวยอุบายตาง ๆ ตามที่ไดศึกษามาจากสํานักครูบาอาจารยตาง ๆ แลวจะเกิดแยบคายขึ้นมา
ดวยตนเอง  แยบคายนี้แตกตางจากอุบาย  อุบายแนะนําสอนกันได  เชนบอกวา  จงรักษาคุณงาม
ความดีดวยการรักษาศีล  ดังนี้เปนตน  สวนแยบคายนั้น  ไมทราบวาจะบอกอยางไงกัน  มันตองเกิด
ความรูดวยใจของตนเอง  และความรูความเห็นอันนั้นก็เปนของแจงชัดเสียดวย  จนอุทานขึ้นมาใน
ใจวา  อออยางนี้ดอกหรือ  แตความรูอันนั้นจะเอาไปเผยแพรแกคนอื่นก็ไมเหมือนกับที่ความรูดวย
ใจของตนเอง  จะบอกคนอื่นไดก็เพียงแตอุปมาอุปมัยเทานั้น  รวมความแลวแยบคายเปนความรู
พิเศษที่เกิดขึ้นปจจัตตังเฉพาะตน  ผูเกิดแยบคายขึ้นเฉพาะตนเชนนั้นแลว  เอาแยบคายอันนั้นไป
สอนคนอื่นดวยอุบายการอุปมาอุปมัยตางๆ ผูฟงไดรับฟงคําอุปมาอุปมัยนั้นแลว  เมื่อยงัไมเกิดแยบ
คายขึ้นมาก็เอาอุบายนั้นไปสอนคนอื่นตอ ๆ ไป  แยบคายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาเฉพาะบุคคลใดแลว  ยอม
ทําบุคคลนั้นใหสิ้นสงสัยในวิชาที่ตนไดเรียนมาก็ดี  หรือตนไดปฏิบัติมาก็ดี  เปนอันวาจบเพียงแคนี้  
แตมิไดหมายความวาจบวิชาทุก ๆ ประเภท  เปนแตจบหรือสิ้นภูมิความรูและความสามารถของตน
ในภูมินั้น ๆ เทานั้น  เหมือนกับบุคคลที่นําภาระไป  ผูใดมีกําลังมาก  ยอมนําไปไดมาก  ผูมีกําลัง
นอยยอมนําไปไดนอย  ตามกําลังของตน ๆ ฉะนั้น   
   จงทําสมาธิตอไป 
 

๑๐๐.  ธัมมจกักัปปวัตนสูตร 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 
วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 

 วันนี้เปนโอกาสดี  ที่พวกทานทั้งหลายมาจากจตุทิศทั้งสี่มารวมกัน  ณ  สถานที่นี้  แลวก็ทํา
อาสาฬหบูชาในวันนี้ซึ่งเปนวันคลายกับวันพระพุทธเจาทรงตรัสพระธรรมเทศนาแกภิกษุปญจ
วัคคียทั้งหา  มีพระอัญญาโกณฑัญญะ  เปนตน  เปนครั้งแรกแตไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
วันกอนเขาพรรษาหนึ่งวัน  พระพุทธองคไดทรงแสดงปฐมเทศนาคือ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  เรา
พากันระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองคที่มีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญแกพวกเรา



ทั้งหลาย  พระองคนั้นเปนผูเสาะแสวงหาซึ่งโมกขธรรมทุกอยางทุกประการในสถานที่ทั้งหลายทั้ง
ปวง  เที่ยวปาเแถวรุกขมูลไปในวิเวกสัญจรดวยพระองคเอง  แมแตชีวิตรางกายก็ไมอาลัยอาวรณ  
ไดทําทุกกรกิริยาอยู  ถึง  ๖  พรรษา  จึงไดพบของดีของจริงคือ  อริยสัจธรรมท้ังสี่  พระพุทธเจาได
พบของดีนั้นแลวก็อยากจะเทศนาสั่งสอนใหพวกพทุธบริษัทท้ังหลายฟง  ไมตระหนี่เหนยีวแนน  
พระองคเทศนาเปดเผยหมดเลยที่เรียกวา  ธัมมจักกัปปวัตนสูตรไมเหมือนพวกเราทั้งหลายที่พากัน
เสาะแสวงหาทรัพยสินเงินทองลงทุนลงแรงศึกษาเลาเรียนหรือทํามาคาขายไดเงินเปนหมื่นเปน
แสนเปนลานก็ไมคอยจะเปดเผย  มีแลวก็ปกปดอาํพรางไว  ตอเมื่อโจรมาขโมยมาลักเอานั่นแหละ
จึงคอยเผยออกมา  แลวเปดเผยมากกวาของเปนจริงเสียดวย  สวนพระพุทธเจาไมเปนเชนนั้น  ของ
พระพุทธเจาดีกวาของเหลานั้นอักโข  จิตใจทานเปยมไปดวยเมตตาปรารถนาที่จะใหพวกเราไดรูได
เห็นดวย  อยาไปวาแตพระพุทธเจาเลย  ถึงแมพวกเราทุกวันนี้ถาปฏิบัติศีลธรรมเห็นจริงเห็นแจง
ดวยใจของตนแองแลว  กย็อมเปดเผยแกเพื่อนมิตรสหาย  หรือแมแตคนที่เปนศัตรูไมปกปดอําพราง
ไมตระหนี่เหนียวแนนเปดเผยจนสิ้นเชิง ธรรมของดีวิเศษของนี้มีเทาใดก็เอามาเปดเผยจนหมดให
คนไดรูไดเห็นเปนธรรมทาน  พระองคมีจิตเมตตาจริง ๆ ปรารถนาจะใหความสุขแกคนทั่วไป  คน
ที่ใหทานนั้นตองถือวาของนั้นเปนของเราแลวจึงใหทานแกคนอื่น  ธรรมะที่เกิดมาในพระทัยของ
พระองคนั้น  ไมมีคําที่วาของนั้นเปนของ  ๆ  เราแลวใหทาน  ใหเทาใดก็ไมหมดไมสิ้น  พุทธบริษัท
ฟงแลวก็ไมรูจักเบื่อรูจักหนาย  ยิ่งฟงยิ่งเบิกบาน  เรียกวา  ไดดวยของไมมีคือธรรม 
 อริยสัจจธรรมสี่ในธมัมจกักัปปวัตนสูตร  เรียกโดยยอวาธรรมจักร  ทําไมจึงเรียก  
ธรรมจักร  คอื  มันมีปริวัตรสามอาการสิบสอง  อริยสัจจธรรมสี่แตละอัน ๆ นี่มีปริวัตรสาม  คือ  
ทรงเทศนาเวียนสามรอบจึงเปนอาการสิบสอง  แลวทานก็ทรงเทศนารวมความวา  ปรวัิตรสาม
อาการสิบสองนี้ทํากิจในขณะจิตเดียว  ทานวาอยางนั้น  อันนั้นเปนของละเอียดหนอย  พระองค
ทรงพิจารณาเห็นชัดเจนดวยพระองคเองแลวจึงเอามาเปดเผย  แตก็ยากที่พวกเราทั้งหลายจะเขาใจ  
ถึงไมเขาใจก็จะเทศนาใหฟงพอเปนเครื่องพิจารณาดังนี้ 
 ทุกข  ชาติปทุกขา  ชราปทุกขา  มรณงัปทุกขัง  อันนี้  เรียกวา  ทุกขกาย  โสกปริเทวทุกข
โทมนัสอุปายาสอันเรียกวาทุกขใจ  ทกุขเปนของควรกําหนดมิใชของควรละและก็เปนธรรมดวย  
ทุกขมีชาติเปนตนมีอยูในตัวของเรานี้  ไมไดมีที่อ่ืน  สวนทุกขปลีกยอยเล็ก ๆ นอย ๆ อีกนับไมถวน 
 สมุทัย  คือเหตุใหเกิดทุกข  อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข  คือ  ตัณหาสามอยาง  กามตัณหา  
ภวตัณหา  วภิวตัณหา  
 กามตัณหา  คือความพอใจรักใคร  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ  หาที่สุดไมได  รัก
ใครนี้แลวก็รกัใครโนนอกี  เรียกวา  กามตัณหา  นี้เปนตนเหตุ  นี้เปนตัวประธานของทุกขทั้งปวง 



 ภวตัณหา  ความอยากเปนโนนเปนนี่  ไดมาแลวกไ็มพอ  ยังอยากไดอีก  ไดไมรูจักพอสักที  
ซึ่งเปนเหตุตอเนื่องมาจากกามตัณหาเปนตัวบวกใหเกิดทุกข 
 วิภวตัณหา  ความไมยินดีในการรักใครพอใจในรูปเปนตน  หรือไดสิ่งตาง ๆ ที่ตนปรารถนา
มาแลวกลับไมพอใจ  ไมอยากไดไมอยากเห็น  ไมอยากประสบพบเห็นสิ่งนั้น ๆ นี้ก็เปนตัวลบเปน
เหตุใหเกิดทุกขอีกประการหนึ่งเหมือนกัน  ธรรมดาสิ่งทั้งปวงหมดนี้เปนของมีอยูในโลกนี้  ตองมี
การบวก  เมือ่บวกมาก ๆ แลว  ไมลบก็ไมทราบวาจะเอาไปไวไหนกัน  เมื่อมีการบวกและการลบจึง
คอยเปนโลกคือตัวสมุทัย 
 คนเราถามันพอหรืออ่ิมเสียอยางเดียวเหมือนกับน้ําเต็มตุม  เอาน้ําใหมมาเทใสก็ลนไปหมดก็
จะสบาย  อันนี้เพราะความพรองของใจ  มันไมอ่ิมไมพอเชนนี้แหละจึงเปนทุกข 
 นิโรธ  คือความดับทุกข  คือไมอยากมีอยากเปนก็ไมวา อยากมีอยากเปนก็ไมวา ความวาง
เฉยลงไปได  ความวางเปนกลางเฉย ๆ มันจะทุกขมาจากไหน  เอาเถิดถึงจะละไมไดโดยตลอด  ที่
เรามีชิวิตอยูนี้  ก็เอาในปจจุบันเสียกอน  ละในปจจุบัน  วางใจใหเฉย ๆ ใหเปนกลาง ๆ นั่นแหละ
นิโรธแลว  นั่นนิโรธของเราไมใชของพระอริยะเจา  เราทําไดอยางนี้ทําไดบอย ๆ วันหนึ่งขางหนา
จะตองเปนของเราแนนอน 
 มรรค  มีองคแปด  เปนทางไปถึงนิโรธ  มรรคคือหนทางที่จะใหถึงนิโรธ  คือความดับทุกข  
มีสัมมาทิฐิขั้นตน  สัมมา คือความชอบ  ทิฐิคือความเห็น  ความเห็นชอบนี้มันยาก  ใครเห็นอะไรก็
เห็นอันนั้นแหละวาเปนของชอบทั้งนั้น  มันยากอยูตรงนั้นแหละ  ทุกขกับนิโรธอันนี้เปนผล  
สมุทัย  และมรรคอันนี้เปนเหตุ  ธรรมมันตองมีเหตุมีผล  เมื่อมีเหตุก็เกิดธรรมนั้น ๆ  ขึ้น  เมื่อเหตุ
ดับ  ธรรมทัง้หลายก็ดับหมด  เหตุนั้นพระพุทธเจาเมื่อพระองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
สัมมาทิฐิเกิดขึ้นในพระทยัของพระองค  คือ  ความเห็นอันนั้นไมเอนเอียงไปขางซายขางขวา  
ขางหนาขางหลัง  ความเห็นอันนั้นเปนกลางวางเฉยเลย  ทานจงึเทศนาในธรรมจักร  วาทางสอง
แพรงอันบรรพชิตไมควรเสพย  คือ  อัตตกิลมถานุโยค  ทําตนใหเหน็ดเหนื่อยเปลา  เชน  พวกฤษี
โยคีตางๆ ทําความลําบากตรากตรําตนตาง ๆ นานา  เมืองอินเดียยังมีอยูทุกวันนี้อยางทีเขาเลามา  
พวกไมนุงผาหมผา  เห็นวาเกิดมาตัวเปลาไมไดเอาผาผอนมาดวย  ผาผอนนี้เปนตัวกิเลส  เลยเปลือย
กายไมนุงหมผา  ยอมนอนเกลือกอยูนั่นแหละ  เขาเรียกวาพวก  ทิฆัมพร  นี่เรียกวา  อัตตกิลมถานุ
โยค  ไมเปนไปเพื่อมรรคผลนิพพาน  ไมเปนไปเพื่อความพนจากทุกข  กามสุขัลลิกานุโยค  มัน
เปนไปเพื่อกามกิเลสอันเปนเหตุใหมวัหมองเศราหมอง  ทานเรียกทางสองอยางนี้วา  ทางสุดโดงไม
เปนไปเพื่อความพนจากทุกข  พระองคไดรูชัดขึ้นในพระทัยของพระองคโดยไมมีใครบอกเลาหรือ
เลาเรียนมาแตกอนเลยไดเกิดขึ้นแลวแกพระองคนี้ 



 จกฺขํ  อุทปาทิ  จักษุคือตาอันเปนเพชร  สามารถรูแจงเห็นธรรมในที่ทุกสถาน  หาสิ่งใด
ปกปดไมได  ไดเกิดขึ้นแลวแกพระองค 
 ญาณํ  อุทปาทิ  ญาณคือความรูทั้งอดีตอนาคตทั้งของพระองคเองและบุคคลอื่นอันหาที่สุด
ไมได  จนสิ้นสงสัยในพระทัยของพระองค  ไดเกิดขึ้นแลว 
 ปญญา  อุทปาทิ  ปญญารอบรูในสัพพเญยยธรรมทั้งหลายอันที่สุดไมได  ไดเกิดขึ้นแลวแก
พระองค 
 วิชฺชา อุปาทิ  ความรูวิเศษอันลวงเสียซึ่งความรูของมนุษย  เทวดา  อินทร  พรหม  ไมมี
เหมือนของพระองคไดเกิดขึ้นแลว 
 อาโลโก  อุทปาทิ  พระองคมองเห็นโลกทั้งหมดเปนสักแตวา  เปนธาตุ  ไมมีมนุษย  บุรษุ  
หญิงชาย  โลงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมด  มิใชแจงอยางกลางวันหรือมีแสงสวางอยางพระ
อาทิตยพระจันทร  แตเหน็ชัดดวยใจของพระองค  ไดเกิดขึ้นแลว 
 ที่จริงโลกก็เปนโลกนั่นแหละ  เกิดมาในโลกก็ตองเปนโลก  แตความรูของพระองคมัน
พลิกล็อกไปอยางหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากอํานาจสมาธิภาวนาอันแนวแนภายในของพระองค  เห็นอยางไร
จึงกลายเปนธรรมได  คนเกิดมาในโลกนี้มันเปนโลกอยูแลวหมดทั้งตนทั้งตัว  นี่เปนโลก  ทุก ๆ คน
ตองเปนโลกทั้งนั้น  แตพระองคเห็นวา  เกิดขึ้นมามันแก  มันเจ็บ  มันตาย  ของเหลานี้เปนของไม
เท่ียง  อันนี้เปนทุกข  ทุกตัวตน  ทุกสัตวทุกหมูเหลาเปนเหมือนกันหมด  อนันั้นแหละมนัเปนธรรม  
เรียกวา  เห็นโลกเห็นธรรม  โลกเลยไมมี  ของเหลานี้เกิดขึ้นที่พระองคโดยไมไดคิดตามตํารับตํารา  
ไมไดยินไดฟงจากคนไหนมากอนแตหากปรากฎขึ้นมาที่พระทัย  อันใสสะอาดปราศจากมลทินมวั
หมอง  มีสมาธิผองใสบรสิุทธิ์เปนพื้นฐาน  เรียกวา  สัพพัญูพุทธะ  เกิดขึ้นมาเองดวยตนเอง  เรา

เปนสาวกพุทธะ  เปนผูฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวคอยรูตามพระองค  คือ  ฟงอยางนี้แหละแลว
คอยพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจาที่อธิบายใหฟงนี่แหละ  จึงเห็นชัด  เห็นจริงขึ้นมาในใจ
ดวยตนเอง  เรียกวา  สาวกพุทธะ 
 โดยใจความของธรรมจักร  ก็มธีรรม  ๔  ประการ  คือมีทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  มี
ปริวัตรสามคือ 

ปริวัตรที่หนึ่ง  นี้คือแสดงถึงทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรคแตละอันนี้เปนตัวยืน 

 ปริวัตรที่สอง  ทุกขเปนของควรกําหนด  มิใชของควรละแลวก็เปนธรรมดวย  สมุทัยจึงเปน
ของควรละ  นิโรธเปนของควรทําใหแจง  มรรคเปนของเจริญ 



 ปริวัตรที่สาม  ทกุขเปนของควรกําหนด  เราไดกําหนดแลว  สมุทัยเปนของควรละ  เราได
ละแลว  นโิรธเปนของควรทําใหแจง  เราไดทําใหแจงแลว  มรรคเปนของควรเจริญ  เราไดเจริญ
แลว  จึงเปนปริวัตรสามอาการสิบสอง  อาการสิบสองนี้  เมื่อมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองในขณะจิต
เดียวเทานั้น  ไมไดลําดับดังที่อธิบายมานี้หรอก  เกิดขึ้นในขณะจิตเดียว  รูแจงเห็นจริงหมดทุกสิ่ง
ทุกอยาง  หายสงสัยในธรรมทั้งปวง  อันนั้นเปนของยาก ยากที่คนทั่วไปจะเขาใจได  หากคนใดทํา
ไดแลวเกิดความรูขึ้นมานั่นแหละจึงจะเห็นดวยตนเอง  ธรรมอันนี้เปนของลึกซึ้งมากที่สุด  รูเห็น
เฉพาะตนเองคนอื่นหารูดวยไม  เมื่อพระพุทธองคทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้  ที่เรียกวา  พระธัมม
จักกัปปวัตนสูตร  ซึ่งพระองคทรงตรัสเปนครั้งแรกใหแกภิกษุปญจวัคคีย  อันมีพระอัญญาโกณ
ฑัญญะเปนตนฟงจบลงแลว  ทานก็ไดดวงตาเห็นธรรมวา  “ สิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นแลว  ยอมดับ
ไปเปนธรรมดา ” ( คือไดพระโสดาบันบุคคล )  แลวทานจึงขอบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระ
ผูมีพระภาคเจา  พระองคก็ไดประทานเอหิภิกขุใหเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  แลวกเ็ปนพระอริย
สงฆองคแรกในพุทธศาสนาอีกดวย  พระไตรสรณคมนจึงครบสามตั้งแตนั้นมา  แลวพระองคก็ได
เทศนาดวยธรรมหลายปรยิายใหทานทั้งหานั้นฟง  เพื่ออบรมนิสัยใหแกกลา  จนที่สุดไดแสดง  
อนัตตลักขณสูตรใหฟง  ทานเหลานั้นจึงไดสําเร็จเปนพระอรหันต  แลวทานทั้งสี่องคจึงขอ
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระพุทธเจา  พระองคก็ไดประทานเอหิภิกขุใหดวยกันทั้งหมด 
 หากจะมีปญหาถามวา  พระพุทธเจาทําไมจึงตองมีหวงมีกังวลกับมนุษยสัตวทั้งหลายอยู  
ถาพิจารณาดูใหลึกซึ้งก็จะเห็นวา  เปนธรรมดาของดีมีคุณคามีประโยชนมหาศาลอยางนี้ไดมาแลวก็
คิดอยากจะเผยแพรแกคนอื่น  แตพระองคหาไดเปนกังวลเกี่ยวของกับคนอ่ืนไม  เขารับเอาก็ตามเขา  
เขาไมรับเอาก็เปนเรื่องของเขา  ไมเหมือนพอแมหวงลูกหวงหลาน  ลูกไมทําตามก็เกิดโทสะ  มานะ  
ลูกทําตามก็ดีอกดีใจ  พระองคหาไดเปนเชนนั้นไม  อยากจะใหมนุษยไดดิบไดดีไดรับรสชาติของ
พระธรรมเทศนา  อมตธรรมนั้น ๆ หากคนไหนรับไปก็เปนประโยชนของเขา  คนไหนไมรับก็ไม
เปนประโยชนแกเขา  ที่เขาไมรับก็เปนกรรมของเขาตางหาก  พระองคเห็นอยางนี้พระองคจึงวาง
เฉยได 
 วันนี้อธิบายถึงเรื่อง  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  เอาแตหัวขอใจความโดยยนยอเพียงแคนี้แหละ 
     
     นั่งสมาธิ 

 วันนี้เปนวันสําคัญ  วันอาสาฬหบูชา  พระองคทรงทําทุกกรกิริยานานถึง ๖ ปจึงไดสําเร็จ
พระโพธิญาณ  จึงเอาธรรมะที่พระองคไดมานั้นมาเทศนาใหเหลาพุทธบริษัทฟง  เราจะทําอยาง



พระองคสักวันเดียวก็จะไมไดเชียวหรือ  เราก็อยากจะไดความสุขอยางพระองค  อยากจะใหดีเดน
อยางพระองค  แตเราไมทํา  ถึงจะไมทําเทาพระองค  จะทําเพียงกึ่งหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งก็จะดีมิใช
นอย  ใหตั้งใจอยางนี้แลวจึงคอยมีอุตสาหะพยายามทําความเพียรภาวนา  คนเราถาไมเห็นทุกขก็ไม
เห็นธรรม  เห็นทุกขถึงที่สุดทีเดียวแหละจึงจะเห็นธรรม  ทุกขนั่นแหละเปนธรรม  ทุกขเล็ก ๆ นอย 
ๆ ก็ปลอยละเลยกันไปเสีย  ไมเอามากําหนดพิจารณามันก็ไมเห็นสักทีละซี 
 ทุกขเปนของควรกําหนด  ไมใชของควรละ  คือที่ตัวของเรานี่แหละ  ถาไมกําหนดก็ไมรู  
เมื่อกําหนดรูวา  ออ  นี่ทุกขอยางนี้หนอมันก็คอยคลายความทุกขไป  คอยสบายขึ้นหนอย  นาน
หนักเขาทุกขมันก็คอยหายไปเอง  เพราะเรามุงเอาแตความดี  เพราะจิตเปนสมาธิจนเกิดความสงบ
แลว  จิตใจยอมเบิกบาน 
 เหตุฉะนั้น  เราจึงควรทําความเพียรภาวนา  การทําความเพียรภาวนานี้นอกจากตั้งสติ
กําหนดจิตแลว  ไมมีอะไรเลยปฏิบัตพิุทธศาสนานี้ทั้งหมดมีการต้ังสติอยางเดียวเทานี้  ถึงแมทาง
โลกก็เหมือนกัน  คนทําอะไรไมดีไมละเอียดถี่ถวน  ทําอะไรพลั้ง ๆ เผลอ ๆ นัน้เขาเรียกวาคนขาด
สติ 
 ตัวสติคืออะไร  จะไปตั้งไวตรงไหน  พระพุทธเจาทานสอน  ใหเอาสติไปต้ังไวที่จิต  ให

ควบคุมจิตใหอยู  จนกระทั่งจิตอยูในบังคับของเรา  เราใชจิตไดไมใหจิตใชบังคับเรา  จิตใชบังคับ
เราคืออยางไร  ใชใหรองไหรองหม  ใชใหหัวเราะเฮฮา  ใชใหทาํชั่วทําผิดทําทุจริตตาง ๆ เราทําตาม
หมดทุกสิ่งทุกอยางนั่นเรียกวา  จิตใชเรา  ถาเราใชจิตบังคับใหมันอยูในอํานาจของเรา  มันใชเรา
ไมได  เราบังคับมันไมใหมันยุงเกี่ยวดวยสรรพกิเลสทั้งปวง  บังคับมันใหมันไมโกรธกไ็ด  บังคับ
มัน  ใหมันไมโลภก็ได  บังคับอยาใหหลงมัวเมาก็ได  บังคับใหนิ่งอยูเฉย ๆ ก็ได  ถึงมันคิดมันนึกก็
รูตัวอยู  ถามนัคิดต้ังใจใหมันคิดแตสิ่งที่เปนบุญเปนกุศลแตในทางสุจริต  จิตนี้ไมปรุงแตง  มันอยู
เฉย ๆ ไมไดมันตองมีปรุงแตง  อยางพระพุทธเจาของเราทานก็ตองมี  แตทานบังคับพระองคได  
เทศนาสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัททุกสิ่งทุกประการทานก็มีปรุงแตงเหมือนกัน  เมื่อทานปรุง
ทานแตงแลว แลวก็เก็บเขาฝกเสีย 
 ถาเราบังคับจิตไดอยางวามานี้  จิตจะรวมเขาเปนอันเดียว  จิตดวงเดียวแตมีอาการของมัน
รอยแปดพันประการ  คลาย ๆ กับจิตหลายดวง  แตที่จริงแลวมีดวงเดียว  มันไว  มันเร็วที่สุด  เรา
ตามจิตไมทันเรายังคงอยูในอํานาจของมัน  จิตแทดวงเดียว 
 ทําอยางไรเราจึงจะเห็นจิต  ก็ตองบังคับจิตใหอยูในพุทโธ ๆ เสียกอน  ตอแตนั้นจิตก็จะคอย
ชาลง ๆ เมื่อจิตชาลงแลวมันก็รวมเปนหนึ่งเอง  เขาถึงอัปปมนาสมาธิ  ถึงที่สุดของการฝกหัดสมาธิ



ในพุทธศาสนา  คือ  อัปปนาสมาธิเทานี้  การฝกหดัจิต   ใครจะฝกหัดดวยวิธีใด ๆ ก็เถิด  รวมความ
แลวหัดใหจิตรวมเปนอัปปนาสมาธิ  เปนอันฝกหัดจิตถึงที่สุดแหงพุทธศาสนาเพียงเทานี้ 
 ปญญาเกิดจากอะไร  ปญญาเกิดจากจิต  เกิดจากสติควบคุมจิต  รูจิตทุกขณะที่มันปรุงแตง
มันคิดนึก  มนัก็เกิดปญญาละซี  ปญญาอันนี้เรียกวาเปนปญญาสามัญของนักปฏิบัติปญญาวิปสสนา
มีอีกตางหาก  อยาเพิ่งไปใฝฝนกอนเลยมันอยูสูง  มันไมใชแตงเอามันเปนเอง  เมื่อมันจะเกิดมันก็
เกิดในขณะจิตเดียวเทานั้น  แตละมรรค ๆ เชน  โสดามรรค  สกิทาคามรรค  อนาคามีมรรค  
อรหัตมรรค  เกิดในขณะจิตเดียวเทานั้นแลวก็ไมเกิดอีก  เมื่อไมเกิดอีก  มันจะไมเสื่อมหรือ  ไม
เสื่อม  เพราะความรูความเห็นในขณะปญญาวิปสสนาเกิดขึ้นอันนั้นมันจะไมลืม  เราเอามาพิจารณา
โดยอนุโลมไดอยางความฝน  ตื่นขึ้นมาแลวเลาไดตลอดเรื่อง  เมื่อปญญาวิปสสนาเกิดขึ้นในขณะ
จิตเดียวนั้นสิ้นสงสัยในธรรมทั้งหลายเห็นสรรพสัตวในโลกเปนสภาพอันเดียวกันหมดเลย  ไมมีต่าํ  
ไมมีสูง  ไมมนีอย   ไมมใีหญ  ไมมีหญิง  ไมมีชาย  มแีตธาตุสี่เกิดขึ้นแลวดับไปเทานั้น 
 ระลึกเอาอันนั้นมาพิจารณาอยูตลอดเวลา  ปญญาวิปสสนามันจะตองเปนอยางนั้น  จะให

มันเกิดบอย ๆ มันไมเกิดเด็ดขาด ที่เกิดบอย ๆ นั้นพึงเขาใจ  เถิดนั่นเปนฌานตางหาก  แตผูปฏิบัติ
เขาใจวาเปนวิปสสนา  หรือมิฉะนั้นก็คิดนึกปรุงแตงเอาตางหาก 
 หัดอยางนี้แหละใหมันชาํนิชํานาญ  เขาถึงไมเขาถึงก็หัดใหไดอยางนั้นเสมอ ๆ ใจของเรา
คอย ๆ ออนลง  มันคอยมีกําลังขึ้นมาเอง 
 จิตอันเดียวมันมีประโยชนอยางไร  มปีระโยชนมหาศาลทีเดียว  เหมือนกับไฟฟานั่นแหละ  
ไฟฟาหลาย ๆ ดวงแสงมันก็หรี่ลง  ไฟฟาดวงเดียวมันก็สวางจาเต็มที่ฉันใด  จิตดวงเดียวมีพลัง
สามารถตัดกระแสกิเลสอนัหยาบชาและเหนียวใหขาดกระจายไปได  การทําสมาธิใหใจสงบแนวแน
นี้  เราก็เขาใจแลวมิใชหรือวาเปนหนทางที่ถูกตอง  สามารถระงับกิเลสแทจริงฉะนั้น  จงพยายามทํา
ไปอยาไดทอถอย  หากไมถึงที่สุดของการพนจากทุกข  เราก็พอเขาแนวทางที่พระองคสอนไวบาง 
 

๑๐๑. การฝกหัดกัมมฏัฐาน 
( มะมวงเปรี้ยว ) 

พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 
แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 



 วันนี้จะเทศนเรื่อง  การฝกหัดกัมมัฏฐาน  เราพากันมาฝกหัดกัมมัฏฐาน  ณ ที่นี่  แตบางคนก็
ยังทําไมคอยจะถูกตองยังไมคอยจะเปน  มาฝกหัดกัมมัฏฐานก็หัดไปอยางนั้นแหละไมทราบวาจะ
จับหลักเอาที่ตรงไหน  ไมมีหลักไมมเีกณฑ  นาเสียดายเวลาลวงไปเปลา ๆ ควรที่จะจับหลักใหได  
การฝกหัดปฏิบัติจึงจะเปนไป  ถาจับหลักยังไมไดก็อยูอยางนั้นแหละ  ยิ่งอยูนานไปเทาใดยิ่งเลอะ
เทอะเหลวไหล  คนเราแกเขา  ความแกความชรามันทําใหคอยทรุดโทรมไป  จับอะไรมันไมถูกสัก
ที  คนเราแกไมเหมือนกับลูกไม  มะมวงมันแก  มันสุก  มันอรอยหวานดี๊ดี  แตคนเรายิ่งแกยิ่งเปรี้ยว
ไมนากิน  คนเราทุกคนควรที่จะมองดูตัวของเราวา  มันเปรี้ยวอยูตรงไหน  มันหวานอยูตรงไหน  
คนแกก็ปฏิบัติใหสมกับคนแก  คนหนุมก็ชางเถอะปลอยไปตามเรื่องของเขากอน  พระพุทธเจาทาน
ไมไดถือเอาอายุเปนเกณฑ  ไมใชอายมุาก ๆ เรียกเปนคนแก  ทานถือเอาคุณธรรมเปนหลักเปน
เกณฑ  คนแกที่มีคุณธรรมนั้นไดชื่อวาแกถูกตองแกดีงาม  สุกหวานอรอย  คนแกที่ไมมีคุณธรรม  
แกเปรี้ยว  มนัก็เปรี้ยวละซีเห็นอะไร ๆ ก็วุนวายไปหมด  ไมถกูหูถูกตาดากราดไปหมดทุกสิ่งทุก
อยาง  ก็เปรี้ยวละซี  คือ  ไมรูจักยับยั้งชั่งใจของตน  ไมรูจักหลักปฏิบัติใจของตนวาจะเอาอะไรเปน
หลักปฏิบัติ  นั่นแหละมันเปรี้ยวตรงนั้น  เปรี้ยวใครก็ไมชอบ  หวานใครก็ชอบทุกคน 
 เขาไปในบานถามชื่อคนสามตาบานเธอมีหรือเปลา  ( คือ ผูเห็นพระไตรลักษณ )  
 คนสามขาบานเธอมีรึเปลา  ( คือ  ยึดถือในพระรตันตรัย ) 
 เขาไปดงถามถึงไมในปา  ( คือ  ไมหอมแกนจันทรแดง ) 

พระพุทธเจาก็แสดง  " โย  จ  วสฺสสตตฺชีเว  อปสฺสํ  อุพฺพยพพยํ "  คนมีอายุตั้ง  ๑๐๐ ป  ถา
ไมเห็นความเสื่อม  ความสิ้นไปของสังขารรางกายของตน  " เอกาหํ  ชีวิตฺตเสยฺโย  ปสฺสโต 
อุพฺพยพฺพยํ "  สูเด็กเกิดมาในวันเดียวแตเขารูความเสื่อม  ความสิ้นไปของสังขารรางกายไมได  
พระพุทธองคทรงแสดงอยางนี้ เหตุนั้น  จึงควรที่จะหาหลักธรรมไวสําหรับจิตใจของตน  ดังจะ
อธิบายตอไปนี้ 

 การภาวนาหาหลักจิต  หลักใจ  คนเรามีจิตมีใจทุกคนแตวาไมเห็นจิตใจของตน  
เรียกวา  ไมมีหลัก  เห็นจิตใจของตนแลว  ตั้งสติพิจารณาอยูที่ใจของตนตลอดเวลา  คิดดี  คิดชั่ว  
หยาบ  ละเอียด  กใ็หรูตัว  มันก็ไมสามารถที่จะทําชั่วได  ถาเห็นจิตของตนอยางนั้น  เหตุนั้น  จึงให
ตั้ง  สติ  คือ ความระลึกใหเอามาตั้งไวที่คําบริกรรมแทนตัวจิต  คือ  จิต  ไมมีตัวไมมีตน  จึงตองให
เอาคําบริกรรมมาตั้งอยู  จะเปนพุทโธก็ได  สัมมาอรหังก็ได  ยบุหนอพองหนองก็ไดทั้งนั้น  แตให
เอาอันเดียวไมเอามากอยาง  เอาพุทโธดีกวา  บริกรรมพุทโธใหมันอยูที่จิต  จิตเปนคนนึก  คนคิด
พุทโธ  จับตัวนั้นไวใหได  เมื่อเอาพุทโธมาไวแลวมันจะรวมความคิด  ความอานทั้งหมดมารวมอยู
กับพุทโธในที่เดียว  นึกเอาพุทโธตัวเดียว  ใหเห็นตัวนั้นเสียกอน  ยืน  เดิน  นั่งนอน  อิริยาบถทั้ง



ปวงหมดอยูกับพุทโธอันเดียว  จิตใจของคนเรามันอันเดียวไมใชหลายอยาง  ที่วาหลายอยางก็เพราะ
มันเร็วที่สุด  เราจับไมทัน  เมื่อเอาจิตมาไวพุทโธแลว  เราจับพุทโธตัวเดียว  เปนอันวาเราจับตัวจิต
ไดแลว  มันคิดพุทโธ  นกึพุทโธ  นกึสิ่งใดก็จิตผูเดียวนั่นแหละ  เมื่อความคิดความนึกทั้งหมดมา
รวมอยูที่คําบริกรรมจุดเดียวแลว  เปนอันวาเราจับจิตไดแลว  ไมตองไปหาจิตที่อ่ืนอีกแลว 
 สติ  ความระลึกไดวา  สัมปชัญญะ  เปนผูรูตัวอยูเสมอวา  เวลานี้เราตามรักษาจิตอยู  ทั้ง  ๓  
อยางรวมกันเปนอันเดียวกันคือ  สติ ๑  สัมปชัญญะ  ๑  จิต  ๑  มันก็จะวางอารมณอ่ืนทั้งหมด  จะ
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็รูตวั  และตามรกัษาอยูตลอดเวลา  เรียกวา  คุมครองจิตอยู  รักษาจิตอยู  จิต
เปนของเราแลว  ทําอยางนี้แหละจึงจะเห็นจิต  ถาไมทําอยางนี้จะไมเห็นจิตเลย  ปฏิบัติไปเถอะ  กี่ป 
ๆ ก็ตามก็จะไมเห็นจิตเด็ดขาด  การปฏิบัตินั้นไดชือ่วา  ไรผล  ถาปฏิบัติตามแนวนี้จะเห็นจิตทุกคน 

คนเรามีจิตอยูดวยกันทุกคน  จิตของตนมีอยูแตไมเห็น  ถาฝกหัดปฏิบัติตามดังกลาวแลว
ขางตนจะเห็นจิตทุกคน  ทําอยางนั้นไดชื่อวา  ฝกหัดจิต  ทําสมาธิภาวนาเปน 

การฝกจิต  คือ  ๑.  ใหรูจักจิต  จับจิตได 
                        ๒.  ฝกสติ  ตามรู  รักษาจิตจนเห็นจิตของตนอยูทุกขณะ  เมื่อเห็นจิตแลว 
             ๓.  ควบคุมรักษาใหจิตอยูในอํานาจของเรา  จิตคิดอะไร  นึกอะไร  สงสาย

ไปไหน  มันปรุงแตงอยางไร  เราอยาคิดอยานึก  อยาปรุง  อยาแตงเสีย  จิตมันก็จะนิ่งเฉยอยูนั่น  
และฝกหัดใหเขาถึงใจไดแลว  ใหคดิใหนึกก็ไดไมใหคิด  ไมใหนึกก็ได  เรียกวา  เราคุมจิตหรือใจ
อยูแลว 
 วิธีฝกหัดจิตตองเปนอยางนี้  ใครจะฝกหัดอยางไหนก็ตาม  อาจารยองคไหนก็ตาม  
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคก็ตามตองฝกหัดอยางนี้ทั้งนั้น  ไมฝกหัดอยางอื่นหรอก  เมื่อฝกหัดจิต
อยูอยางนี้แลว มันจะมีเวลารวม  เวลารวมเราไมตองไปรวม มันรวมเองของมันตางหาก  จิตรวมนั้น
ทานเรียกวา  ภวังคจิตแบงออกเปน  ๓  ประเภท  คือ 
 ๑.  ภวังคุบาท  จิตรวมลงในขณะเดียวแลวก็ถอนออกมาลักษณะคลายกันกับขณิกสมาธิ  คือ  
กอนจิตจะรวมไมไดคิดวาจิตรวมหรือไม  เมื่อจิตรวมแลวแลถอนออกมาแลวจึงรู  ถารูวาจิตรวมอยู
เรียกวา  ขณกิสมาธ ิ
 ๒.  ภวังคจารณะ  จิตจะรวมลงไปแลวมีอาการสงสายอยูภายใน  ไมไดสงออกไปภายนอก
เหมือนกับคนที่เฝาบานเฝาเรือนแลวปดประตูหมด  มีแสงไปสวางเห็นสิ่งของทั้งปวงภายในบานใน
เรือน  ของภายนอกจะไมเห็นได  เรียกวา  ภวังคจารณะ 
 ๓.  ภวังคุปจเฉทะ  จิตรวมเด็ดเดี่ยวลงไป  นิ่งแนวสูอารมณอันเดียว  ตัดขาดหมดจาก
อารมณภายนอก บางทีไมสามารถที่จะรูวาตนมีหรือไม  มีแตใจเปนผูรูอยูเทานั้น 



ภวังคจิตนี้  เรียกตามที่ทานบัญญัติสมมติตามอาการที่มันเปน  ในบางทีผูที่ฝกหัดอยางที่วา
เบื้องตน  ตั้งสติควบคุมรักษาจิตอยูอันเดียวเทานั้น  ไมไปไหนบางทีสามารถจะรวมวูบลงไปถึงภวัง
คุปจเฉทะเลยวางเฉยไมตองรวมเปนภวังคตามลําดับก็ได  ที่ทานอธิบายเปนขั้นเปนตอนนั้น  
อธิบายใหฟงเพื่อความเขาใจตางหาก  แทจริงไมไดบังคับ  ถาไปมัวถือตามตําราจะไมเปนภวังค
เด็ดขาด  เหตุนั้นอยาไปถือ  อธิบายใหฟงเพื่อความเขาใจเฉย ๆ 

ในแถวภวังค  เรียกวา  ภวังคุบาท  ภวังคจารณะและภวังคุปจเฉทะ  คราวนี้แถวสมาธิก็มี 
ขณิกสมาธิ  คลาย ๆ ภวังคุบาท  อุปจารสมาธิคลายๆ กับภวังคจารณะ  อัปปนาสมาธิคลาย ๆ กับ
ภวังคปจเฉทะ  ภวังคเปนเรื่องของญาณ  สมาธิเปนเรื่องของสมาธิมันแยกกันตรงนั้น 

ขณิกสมาธ ิ พิจารณาพุทโธ นึกพุทโธอันเดียว  บางครั้งมันก็อยู  บางครั้งมันก็ไมอยู  จิตยัง
ไมแนวแนวูบวาบไปมาเรียกวา  ขณิกสมาธิ 

อุปปจารสมาธิ  จิตแนวลงอันเดียว  แตมันมีอาการไป ๆ มา ๆ รูตัวอยูภายใน  แตไมได
สงออกนอก  ที่เรียกวา  “  สงนอก “  คืออาการของจิตที่คิดนึกสงสาย  ปรุงแตงสารพัดทุกสิ่งทุก
ประการรอบดานรอบทิศ  โดยไมรูตัว  ไมมีสติ  “ สงใน “  แตอุปจารสมาธินี้ไมเปนอยางนั้น  มีสติ
รูอยู  แตวามันยังไมอยูนิ่ง  ยังคิดพิจารณา  เชน  กายคตาสติ  อยูภายใน  เปนการพิจารณาอยูภายใน 

อัปปนาสมาธิ  จิตรวมเด็ดเดี่ยวแนวนิ่งลงไป  ไมไดคิดนึกสงนอก  จิตละเอียดเต็มที่เลย  จิต
ละเอียดแคไหน ๆ  ก็รูสกึอยู  รูจักเฉย ๆ  ไมคิด  ไมพิจารณา  เรียกวา  อัปปนาสมาธิ  เรื่องภวังคและ
สมาธิ  เอาเพียงนี้เสียกอน  พระพุทธองคก็ทรงแสดงวาผูใดไมมีสมาธิ  ผูนัน้ไมมีฌาณ  ผูใดไมมี
ฌาณ  ผูนั้นไมมีสมาธ ิ เมือ่เปนอันเดียวกันทําไมพระองคจึงทรงแสดงไวเปนสอง  ผูเขียนจึงแยกให
รูวาลักษณะอาการมันตางกันอยางไร 

 เมื่อจิตรวมลงเปนอัปปนาสมาธิเต็มที่แลว  มันจะอยูสักพักหนึ่งแลวก็ถอนขึ้นมาอยู
ในอุปจารสมาธิ  คิดนึก  สงสายแตวาอยูภายในขอบเขตของสติ สติควบคุมอยู  ฝกหัดอยางนี้อยู
ตลอดเวลาในพระพุทธศาสนานี้  เบื้องตนของการฝกหัดจิต  คือ  การฝกสตใิหรูตัว  คุม  รักษาจิต  
จิตเมื่อไดรับการฝกหัดดีแลวจะรวมเขาถึงอัปปนาสมาธิ  ที่สดุของการฝกหัดจิตมีเพียงแคนั้น  ไม
นอกเหนือไปจากนั้น  ผูฝกหัดจะตองทําอยูเสมอ ๆ เพราะอายตนะ  ธาตุ  ขันธ  ของเรามีอยู  มัน
จําเปนที่จะตองกระทบกระเทือน  จะตองหวั่นไหว  จะตองฝกฝนอยูตลอดเวลา  จิตเมื่อถอนออก
จากอัปปนาสมาธิแลวออกมาเปนอุปจารสมาธิ  อาจจะถอนออกไปถึงขณิกสมาธิหรือออกไป
นอกขณิกสมาธิก็ได  ผูฝกหัดปฏิบัติที่ยังไมทันชํานิชํานาญสามารถที่จะหลงทางได  อัปปนาสมาธิ
ยังไมใชมรรค  ผล  นิพพาน  อันนั้นเปนแตเพียงฝกหัดจิตใหชํานาญเฉย ๆ พอจะหยั่งถึงความวิสุทธิ์  



พอจะหยั่งเขาถึงกระแสแหงความสงบเยือกเย็นที่เปนอัปปนาสมาธิเทานั้น  ไดชื่อวาจิตใจหยั่งเขาถึง
พระพุทธศาสนาที่มั่นคงแลว  หยั่งถึงกระแสความจริงแททีเดียว  หรือจะเรียกวาอริยบุคคลก็ไมผิด 

เมื่อถอนออกจากอัปปนาสมาธิมาเปนอุปจารสมาธิแลว  จะตองพิจารณาอะไรใหเปนเครื่อง
อยูของจิต  พิจารณา  ธาตุสี่ขันธหา  อายตนะสิบสอง  ที่มีอยูในตัวของเรา  ไมตองหนีจากตัวของ
เรา  พระพุทธศาสนานี้ทั้งหมดนอกจาก  ธาตุสี่  ขนัธหาและอายตนะแลวไมมีที่พิจารณา  การ
พิจารณาสวนปลีกยอยเลก็ ๆ นอย ๆ ออกไปมากมายนั้น  เมื่อสรุปใจความรวมแลวก็จะอยูใน  ธาตุ
สี่  ขันธหาและอายตนะนี้ทั้งนั้น  พิจารณาของเหลานี้ใหมันเหน็จริงตามความเปนจริงของมัน  ธาตุ
สี่  ขันธหา  อายตนะสิบสอง  ตัวของเราก็มีทุก ๆ คน  มีพรอมหมด  แลวทกุอยาง  เครื่องไม
เครื่องมือของเราที่จะทําการงานใหไดมาซึ่ง  ศีล  สมาธิ  ปญญาก็มีแลวทุกอยาง  พิจารณาลงไปซี 

ธาตุสี่  พิจารณาใหเห็นเปนธาตุสี่ละซี  มันเห็นเปนคนไปไมเห็นของจริงตามเปนจริงของ
มัน  คนที่ไหน  เกิดมาจากธาตุสี่ แท ๆ เราเรียกเอาตางหากนี่วา  คน ๆ เราพิจารณาดูซี่อะไรเปนคน
แขน  ขา หู  ตา  จมูก  นัน้เปนคน  เขาไมไดวาคนสักหนอย  เปนแตอาการของธาตุสี่ทั้งนั้น  ยิ่ง
พิจารณาลงไปก็จะเห็นสภาพวาอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป ๆ เทานั้น  ไมมีมนุษย  สตัวบุคคล
ใครดับ  เปนแตสภาพสิ่งอันหนึ่งเกิดมาแลวก็ดับไปเทานั้น 

ขันธหา  ก็เชนเดียวกัน  ตวัของคนนี้เขาสมมติเรียกวา  คน  แตพระพุทธเจาทานบัญญัติ
เรียกวา  ขันธ  ถาไมบัญญัติก็เรียกไมถูก  ขันธคือตัวของคนเรานี้  แบงออกเปนอาการ  ๕  อยางตาม
อาการของมันเปนอยู   รปู  เปนรูป  เวทนา  ความรูสึกสุขทุกขแลเฉย ๆ สญัญา  ความที่จิตจดจํานั่น
นี่ตาง ๆ นานา  สังขาร  ความที่จิตไปปรุงแตงนั่นนี่ตาง ๆ นานา วิญญาณ  ความรูสึกครั้งแรกของ
อายตนะภายนอกภายในกระทบกัน  ทั้ง  ๕ นี้ทําหนาที่อยูที่กายแหงเดียวกัน  รวมเรียกวา  กายกับ
จิต  กาย  เปนอาการสวนหยาบแสดงอาการใหเห็นไดงาย  จิตเปนของละเอียดตองใหบังคับกายให
แสดงออกจึงจะรูวาจิตตองการอะไรจึงจะรู  ในที่นี้ขอเรียกนามธรรมทั้งสี่นั้นวา  จิต  ใหเปนกายกับ
จิต  เพื่อใหมันสั้นเขากายกับจิตนี้พอปฏิสนธิเกิดมาก็ทํางานรวมกันเรื่อยมา  จะจําแนกแจกออกไป
เปนอะไร ๆ ก็แยกออกไปจากกายกับจิตนี้ทั้งนั้น  เรียกวาสนิทสนมกันมากทีเดียว  เวลาจะแตกดับ
ตางคนก็ไมไดอําลาจากกันไปเหมือนกับไมเคยไดอยูดวยกันมาแตกอนเลยนั้นแหละ  มิตรชนิดนี้ไม
ควรคบคาสมาคมเลย 

อายตนะสิบสอง  คือ  ภายในมีหกไดแก  ตา  ห ู จมูก  สิ้น  กาย  ใจ  แยกออกมาจากขันธหา
นั้นแหละ  กไ็มหนีจากกายกับใจเหมือนกัน 

เมื่อภายในมี  ๖  แลว  ก็ตองมีภายนอก  ๖  เปนคูกนั  คือมีรูปไวคูกับตา  มีเสียงไวคูกับหู  มี
กลิ่นไวคูกับจมูก  มีรสไวคูกับลิ้น  มกีายไวคูกับสัมผัส  มีธรรมารมณไวคูกับใจ  มารวมลงที่กายกับ



ใจนี้แหละ  แตพูดออกไปอีกอยาง  คนเราพอตั้งลงที่กายกับใจสองอยางนี้แลว  จะใชใหเปนไป
อยางไรก็ไดหมด  เรียกวาหมุนไปตามโลกจนกวาจะแตกดับสลายจากกัน  แตถาในทางธรรมแลว
จะหยุดนิ่งอยูกับที่เลย  แลวแตใครจะนําไปใชในทางไหน  จึงตองหัดพิจารณาใหบอย ๆ หัด
พิจารณากายนี้ใหชํานิชํานาญ  ใหเห็นเปนธาตุสี่  ขันธหา  อายตนะ  ไมใชตนไมใชตัวมันก็สบาย  
เจ็บปวยธาตุสี่  ขันธหา  อายตนะเจ็บตางหาก  ไมสบายก็ธาตุสี่  ขันธหา  อายตนะไมสบาย  แตกตาย
ก็ธาตุสี่  ขันธหาอายตนะตางหาก 

อธิบายถึงหลักการปฏิบตัิ  จับหลักใหได  จําใหแมนเสียกอนจึงคอยปฏิบัติฝกหัดไปตามอยางที่

ไดอธิบายมา  จึงจะไดหลัก  ถาไมอยางนั้นไมไดหลักสักที  ชีวิตของเรามันไมแนนอนแกถึง

ขนาดนี้แลวทุกคน  ไมทราบวาใครจะไปกอนไปหลังกันแนใครจะแตกจะดับเมื่อไหรก็ไมทราบ  

มันไมบอกเวลา  ใหรีบทําเสียเมื่อยังมีเวลาอยูนี่  เห็นหนากันอยูหลัด ๆ ไดยนิ  ไดฟงกันอยูก็ให

รีบฟงเสีย  รบีทําเสีย  ใหมันทันตอกาลเวลา 

นั่งสมาธิ 

นั่งสมาธิ  ใหเอาขาขวาทับขาซาย  มือขวาทับมือซาย  หากวาไมถนัดจะนั่งพับเพียบลงไปก็
ได  ตามใจ  อิริยาบถใด ๆ ก็ไดตามชอบใจ 
 ตั้งสติกําหนดจิต  เอาพุทโธไวที่จิต  หรือเอาจิตไปไวที่พุทโธ  ใหเห็นพุทโธอยูกับจิต  เห็น
จิตอยูกับพุทโธ  อันเดียวกันนั่นแหละ  อยาสงไปขางนอก  ขางใน  ขางหนา  ขางหลัง  ตั้งอยูเฉพาะ
หนาอยางเดียว  คือ  พุทโธ 

การตั้งจิตถูก  ตั้งจิตตรง  คือ  ไมนึกคิดถึงเรื่องอดีต  อนาคต  ทั้งภายนอก  ภายใน  ตั้งจิตไว
ที่พุทโธเฉย ๆ ตรงกลางนั่นแหละ 

เราไมไดคิดวาจะทําใหชาหรือเร็ว  มันหากเปนเอง  คือเมื่อจิตตั้งแนวอยูเฉพาะพุทโธอัน
เดียวแลว  มนัเปนของมันตางหากเราไมตองแตงใหมันเปน  มนัจะรวมเขาไปเปนใจ  คือ  ผูรู  ไมคิด  
ไมนึก  เปนกลางเฉย ๆ อยู  บางทีมันอาจจะรวมวูบลงไปแลวดังเหมือนเสียงฟาผาก็มี  ทําใหเราตื่น



ตกใจเสีย  บางคนตัวหายวาง  เหมือนกับไมมีตัวของตน  ไมมีอะไรหมด  เลยกลัวตายผวาตกใจเสีย
ก็มี  บางทีวูบลงไปคลายตกเหว  ตกผา  กลัวตายสะดุงตื่นเสียก็มี  มีอาการไดหลายอยาง  แตอยาไป
กลัววาจะเปนอยางนั้นอยางนี้  ไมมีอะไรหรอก  มนัเปนเรื่องของสมาธิตางหาก  สติเราไมพอ  เรา
เผลอสติจึงตองตกใจกลัวตาย  ใหยึดเอาพุทโธไวใหมั่น  มันก็จะหายไปเอง 

ถาหากวาผูทํามีสติควบคุมจิตอยู  จะไมตกใจ  ใหยอนหาตัวผูรูคําวา  " วาง "  ใครเปนคนวา
วาง  คําวา  “ ดังเหมือนฟาผาก็ดี “  หรอื  “ตกเหว  ตกผาก็ดี “  ใครเปนคนวา  แลวจะเหน็จิตของ
ตนในที่นั่น  แทที่จริงมันแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละ  วางก็จิตนั่นแหละ  วางหรือสวางอะไรทั้งหมด
ก็จิตนั่นแหละเปนผูเห็น  เราเลยไปมองแตสิ่งที่มันเปนอยู ไมมองจิตของเรา ถาสติควบคุมจิตอยู  
จิตจะไมถอน จะไมตกใจกลัว  จิตยิ่งจะละเอียดลงไป  ถาจิตถอนก็แสดงวา  ยังภาวนาไมมีหลกัหนัก
แนน  ตองตั้งสติใหหนักแนน  ทําสติใหมั่นคงยิ่งขึ้นไปกวาเกา 

เอาภาวนาตอไป 

๑๐๒.   การฝกหัดกัมมฏัฐาน ( ตอ ) 
( วิธีทํามะมวงใหหวาน ) 

พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 
แสดง  ณ  วดัหินหมากเปง  อ.  ศรีเชียงใหม  จ.  หนองคาย 

วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ. ศ.  ๒๕๒๕ 
ครั้งที่แลวเทศนเรื่องอะไร  ใครจําไดบาง  มีผูหนึ่งตอบวา หลักการฝกหัดกัมมัฏฐานครับ  อีกผูหนึง่
ตอบวา  มะมวงเปรี้ยวเจาคะ 
 ออ  มะมวงมันเปรี้ยว  ทาํอยางไรมันจึงจะหวาน  คราวนี้จะสอนวิธีทําใหมนัหวานใหฟง  
อัมพา  ภาษาบาลีแปลวา  มะมวง  อัมพาหมายพา  หมายถึงวา  เราพาไป  คือตัวเรานี่แหละ  ไปไหน
เราก็พาไป  ไปเหนือลองใตตะวันตกตะวันออกทุกสิ่งทุกอยางเราพาไปทั้งนั้น  ถาเราวาไมพาไปก็
ลองดูซิ  ใครจะพาไป   มาจากกุฏิเราก็พามา  เวลากลับเราก็พากลับอีก  ตัวนีแ้หละที่จะตองทําใหมัน
สุก  ทําใหมนัหวาน 

 วิธีทํามะมวงใหสุก  ทําใหหวาน  เขาตองไปเก็บเอาลูกแกมาจากตน  แลวเอามาบมไวใหมัน
สุกเสียกอน  สุกแลวก็กินจึงจะหวาน อะไรทําใหมนัแกพอที่จะบมใหสุก  อนันั้นก็คือศรัทธา   มันจะ
แกหรือไมแกก็อยูที่ตัวศรัทธาเทานั้น  ทําอะไรทั้งหมดไมวากิจการงานอะไรทั้งสิ้น  ตองมีศรัทธา
เสียกอนจึงจะทําไดสําเร็จ  ทําไรทํานาทําสวนก็ตามเถิด  ถาไมมีความเชื่อมั่นวาจะไดผลแลวข้ีเกียจ
ทํา  ทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกัน  ถาเราไมเชื่อมั่นในตัวของเราวา  เราทําภาวนาลงไปในที่นี้  ทํา



บริกรรมนีล้ะตองไดรับผลแน  ก็จะไมอยากทํา  เชื่ออยางนี้จึงจะทําไดผล  ก็เหมือนเขาเอามะมวงแก
มาบมฉะนั้น 
 เวลาบมตองเอาไวที่เดียว  ไมตองยายไปยายมา  เอาไวที่เกานั้นแหละ  เมื่อบมแลวมันจะสุก
งอมของมันเอง  ถาตองการอยากใหสุกเร็วก็เอาเครื่องอบอุนใสเขาไป  แตวาสุกอยางนั้นสุกไม
หวาน  ไมเหมือนใหมันคอยสุกดวยกําลังของมันเอง  มันมีรสชาติหวานดีดวยกําลังความแกของมัน
เอง  การทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกัน  ถารีบรอนนักมักจะไมไดผล  เราทําใหสม่ําเสมอเปนกิจวัตร  
ทําใจใหเฉย ๆ อยาไปรีบรอนเลย  ทําใจใหรีบรอนเลยไมเปนอีก  อยากจะเห็น  อยากจะเปน  
อยากจะมี   อะไรตาง ๆ ใหมันเกิดขึ้น  เลยไมเปน  อยางชาวบานเขาวา  สุกกอนหาม  อันนี้ก็ฉัน
เดียวกัน 
 พิจารณากายนี่แหละใหเหน็สภาพตามเปนจริง  มันเปนจริงอยางใหเห็นตามความจริงอยาง
นั้น  อยางพระพุทธเจาทานวา  ยถาภูตังสัมมัปปญญายทัฏฐัพพัง  พึงเห็นตามเปนจริงของมันที่มนั

เปนอยูอยางไร  ธาตุ ๔  คือตัวของเรามันเปนจริงอยูแลว  คือ  ธาตุดิน  ก็เปนดินตามสภาพของมัน  
ถาจะแยกออกไปก็มาก  เชน  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง เปนตน  อะไรทั้งหมดที่มีอยูในตัวของเรานี้ที่
เปนของแข็ง  เรียกวา  ธาตุดิน  ทั้งนั้น  ธาตุน้ํา  ของเหลว ๆ เขาเรียกวา  ธาตุน้ํา  มีน้ําดี  น้ําเสลดเปน
ตน  ทั้งสองอยางนี้เปนธาตุหลัก  สวนธาตุลมและธาตุไฟนั้นตามมาทีหลังตางหาก  ธาตุลม  ลมพัด
ไปตามตัว  ที่ทําใหกายเบา  ออนนุมนวล  ลมในทองในไสที่มันรองโครกคราก ๆ นั่นแหละ  ลม
หายใจเขาลมหายใจออก  ลมก็อยูเพียงแคปอดเทานั้นแหละ  แตมันกระจายทั่วไปหมดในสรรพางค
กาย  ขางบนมีผมเปนตน  ขางลางตลอดถึงปลายเทา  ธาตุไฟ  คือ  ไออุนอยูในตัวของเรา  ทั้งหมดนี้
เรียกวา  ไฟ  ธาตุทั้ง  ๔  มันมีอยูในตัวของเราแลว  เรายืน  เดิน  นั่ง  นอน  ไดก็เพราะธาตุทั้ง  ๔  ให
เห็นธาตุ  ๔  ตามเปนจริงเทานั้นเราไมไดปรุงแตงอะไร  มันปรุงแตงของมันเอง  เราพิจารณาเห็นชัด
ตามเปนจริงอยางนี้  ไมตองเห็นดวยนิมิต  ไมตองเห็นดวยภาพ  ที่เห็นดวยภาพดวยนิมิตนั่นนะมันก็
เปนเอง  เห็นภาพนิมิต  เชนวา  ก็ไมเห็นของสําคัญอะไร  อยางเชนเราพิจารณากายของเราใหเห็น
เปนดินเลยปรากฏเปนจอมปลวกขึ้นมาเลยทีเดียว  พิจารณาธาตุน้ํา  ก็เลยเห็นเปนแมน้ําลําธารไป
เลย  เห็นเชนนั้นมักหลง  เห็นแลวมักไปจับภาพนิมิตนั้นเสีย  เห็นดวยสภาพที่มันเปนจริงตามเปน
จริงนี่แหละ  พระพุทธเจาทานใหเห็นตามความเปนจริงอยางไร  ใหเห็นตามความเปนจริงอยางนั้น  
นั่นแหละเปนของจริงแท  อัตตภาพเปนของหลอกลวงใหเราลุมหลง  แตคนชอบ  ถาพูดตรง ๆ ไม
ชอบ  ปรุงแตงใหหลงเทาใดยิ่งอยากหลง  คนทั้งหลายในโลกนี้มันเปนอยางนั้น  หลงมัวเมาก็
พอแลว  ยิ่งมีคนมาหลอกมาลวงยิ่งไปใหญเลย  จึงวา  มีความเห็นตามเปนจริงอยางไร  คือใหเห็น
มันมีความเปนจริงอยางนั้น  เรียกวา  บมสกุแลวนะกินอรอยแลว  หวานฉ่ํา  สบายอรอยเลยท่ีเดียว  



นั้นแหละบมมะมวงตองบมดวยวิธีนี้  ถาบมดวยวิธีอ่ืนไมไดกินหรอก  กนิเขาไปก็ไมอรอย  ไม
หวาน  บมวิธีนี้หวานทุกคนทีเดียว  และไมตองไปแยงกัน  ของใครของมัน  หวานทั้งนั้น 
 เรามีมะมวงดวยกันทุกคน  แตคนเราไมเหมือนลูกไม  ลูกไมผลไมตาง ๆ เมื่อแกเขา ๆ จะ
รวมเอาบรรดาลําตน  รากเหงามาเมล็ดแหงเดียวหมด  คนเรายิ่งแกยิ่งฟุงซานมาก  สารพัดจะยุงเหยิง
วุนวาย  คิดถึงโนนคิดถึงนี่ทุกอยางไปหมด  ตนไมเขารวมเปนอยางผลมะมวงนี่แหละ  ราก  ลําตน  
กิ่งกานสาขาและใบก็รวมอยูในนั้นหมด  มันอยูในเมล็ดนั้นหมดแตยังไมปรากฏ  ตอเมื่อใดเอาไป
ฝงไวในดิน  ถูกดินถูกน้ําเขา  ก็จะแตกออกมาเปนใบ  เปนราก  เปนตน  ขึ้นมาเทาเกา  แตคนเราไม
เปนอยางนั้นแกแลวยิ่งแตกกิ่งกานสาขากวางขวางออกไป  รวมจติไมเปน  ไดอธิบายพุทธภาษิตให
ฟงวันกอนแลววา  โย จ วสฺสสตํชีเวอปสฺสํอุพฺพยพฺพยํ  เอกาหํ  ชีวิตาเสยฺโย  ปสฺสโตอุพฺพยพฺพยํ  
คนเรามีอายุนานตั้งรอยป  แตไมพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมแหงรางกายของตนเลย  สูเด็กเกิดใน
วันนั้นแตเขาพิจารณาถึงความเกิดความดับของสังขารรางกายของตนเองเสมอไมได  พระพุทธองค
ทานทรงถือเอาทรงคุณธรรมวาประเสริฐกวาผูมีอายุมาก  แตไมมีคุณธรรม  แมแตสังขารรางกาย
ของตนแกชํารุดทรุดโทรมอยูทุกวัน  ก็พิจารณาไมเห็นเลย  จิตของตนก็สํารวมไมได  ไดชื่อวาไมมี
ประโยชนแกตนเลย  เรียกวา  มะมวงบมไมสุก  ไมไดรับประทานมะมวงหวานกับเขา 
 พวกเราตองพิจารณาใหเห็นเปนจริงตามสภาพของจริงอยางที่วา  ธรรมะเปนของประเสริฐ
สูงสุดอยูตรงนี้แหละ  อยาไปหลงไหลเขาใจผิดคิดลังเลสงสัยไปอยางอื่น  ไมเปนผลประโยชนอะไร
แกเราเลย  เราแกเฒาจวนจะตายทุกคนแลว  ถึงผูเทศนนี่ก็เหมือนกันไมรูวาจะตายวันไหน 
 จงรวมจิตของตนเอาไวที่เดียว  เหมือนกับผลไมมีมะมวงเปนตน  มันแกแลวก็เก็บรวมเอา
รากเหงา  ตนลํา  กิ่งกานสาขา  แมกระทั่งผลของมันเขาไวในที่เดียว  คือ  เมล็ด  ฉะนั้นชาวสวนเขา
ยอมรูดีวา  ถาเอาเมล็ดผลไมนี้ไปปลูกลงในดินแลวยอมงอกออกมา  มีรากเหงา  ลําตน  
กิ่งกานสาขา  และมีผลออกมาเหมือน ๆ กับตนเดิมของมัน  ถาไมรูก็เอาไปทิ้งเสีย  ยอมไมได
ประโยชนจากเมล็ดนั้น  
 ขอใหรวมจิตตัวข้ีขโมยนี้ใหไดเสียกอน  เราจะตัดสินประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต  
หรือจําคุกกี่ป ๆ ก็ทําไดงายเหมือนผูพิพากษาจับขโมยไดแลว  ตามสืบสวนคดี  จนได
พยานหลักฐานเปนที่แนชัดแลว  ขึ้นนั่งบัลลังกผูพิพากษา  มีโจทกจําเลยนั่งพรอมหนากันแลวอยู
ทีเดียว  คดียอมสิ้นสุดอยู ณ  ที่เดียวฉะนั้น 
 คนเราที่จะตัดสินตนเองวา  เราจะตองเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตรงนี้แหละ  ตรงจิตรวมลงเปน
หนึ่งแลว  พิจารณาตนเองวา  เรายังมกีังวลเกี่ยวของอยูดวยสิ่งตางๆ มากนอยเพียงใด  อันใดละได



แลว  และยังละไมได  ตองรูดวยใจของตนเอง  จะใหใครมารูใหไมมีหรอก  เชื่อคนอื่นไมเชื่อตนเอง
แลวจะเปนผูบริสุทธิ์ไดอยางไร 
   
     นั่งสมาธิ 
 เอา  นั่งบมมะมวง  บมในที่เดียวนี่แหละ  ใหมั่นคงอยูนี่ไมตองไปไหน  เมื่อกายอยูอยาใหใจ
ไปไหน  ใหอยูดวยกัน  ใจมันวิ่งวอนไปมามองก็ไมเห็นเพราะใจไมมีคนไมมีตัว  ตองอาศัยหลักคือ
คําบริกรรมเปนเครื่องอยู  เอาพุทโธ ๆ  ไวในใจ 
 พุทโธ  นี่ดีหนักหนา  สารพัดปราบไดทุกสิ่งทุกอยาง 
 ตั้งสติแนวในพุทโธอันเดียว  สามารถที่จะระงับทุกขโศกโรคภัยท้ังหมด  ถาไมเชื่อก็ลองดูซี
ความโกรธฉุนเฉียวเกิดขึ้นมาตั้งสตินึกถึง  พุทโธ  เดี๋ยวก็หายหมด  อายพระพุทธเจา  อายพุทโธนี่
แหละพุทโธดีอยางนี้  ที่มันไมหายเพราะไมไดตั้งสติใหแนวแนกําหนดพุทโธเฉย ๆ หลอก ๆ  พุท
โธเลยไมอยูกับเรา  พุทโธพระพุทธเจาหายหมด  มันกม็ีแตกิเลสเขามาครอบงํามีแตความโกรธ

วุนวายหมด  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนภัยอันตรายอยางยิ่ง  ถาหากเราไมมี  สติตั้งอยู
ในพุทโธแลว  สารพัดจะทําตัวของเราใหเปนไปตาง ๆ นานา  จนกระทั่งคิดประทุษราย
ประหัตประหารฆาฟนคนอื่นไดทุกประการ 
 ถาตั้งสติกําหนดพุทโธไว  พุทโธมาอยูแทนที่  ความโกรธก็เลยหายจากใจหมด  ฉะนั้นอยา
ลืมใหระลึกพุทโธอยูเสมอจึงจะเปนผลใหสําเร็จประโยชนแกตน  เอาพุทโธตัวเดียวเทานั้นแหละไว
ใหมั่น  ตั้งสติกําหนดใหมันลงจริง ๆ จัง ๆ ในที่เดียวนี่แหละ  กายตั้งมั่นอยูแลวใจมันตองใหอยู
เหมือนกัน  มันพาเราวิ่งวอนมามากตอมาก  เกิดมามีอายุเทาไรแลวก็ไมทราบ  ตั้งแตเกิดมาไมเห็น
ตัวพุทโธเลยสักที  จิตก็ไมเห็น  สติควบคุมจิตไมอยูไมเห็นจิตเลย  ไมเห็นพุทโธเลย  พุทโธนั่นคือ
จิตเอาอันนั้นเสียกอน  เอาพุทโธ ๆ ไวในใจในจิตตัวนั่นแหละ  เมื่อสติควบคุมมัน ๆ ก็อยูกับพุทโธ  
เอาพุทโธเปนจิตเสียกอน  ครั้นเมื่อคุมจิตอยูแลวพุทโธจะหายไป  จะยังเหลือแตจิตก็เอา  ไมตองไป
นึกถึงพุทโธอีกเทานี้ละเปนพอ  ทีนี้กเ็อาแตจิตนั่นแหละ 

๑๐๓. เริ่มตนปลูกพระพุทธศาสนา 
พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๒๘กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 



เราควรจะตั้งตนปลูกพระพุทธศาสนากันใหมเสียที เพราะยังตั้งตนกันไมคอยจะถูก ทําอยางไรจึง
จะตั้งตนพระพุทธศาสนาใหถูกจริงๆ และบังเกิดผลดี พระพุทธเจาทานตั้งตนที่ไหนจึงเปน
พระพุทธเจา แตกอนทานเปนพระสิทธัตถะราชกุมาร ภายหลังทานกลับมาเปนพระพุทธเจา พระ
สิทธัตถะหายไปไหน พระสิทธัตถะเมื่อพระโพธิญาณเกิดขึ้นในพระสันดานของพระองคแลว พระ
สิทธัตถะเลยหายไป ตัวของเราก็เหมือนกัน เราเปนคน เปนบุรุษ ชาย หญิง ถาหากจะตั้งตนเปน
พุทธมามกะก็ตองตั้งตนที่ตัวของเรานี้ เอาคําสอนของพระพุทธเจามาปลูกฝงลงในกายและใจนี้ เรา
ก็จะเกิดเปนพุทธมามกะขึ้นทุกคน แตกอนพุทธศาสนาไมมีหรือพระพุทธเจามีอยูแตไมรูจัก ไม
เขาใจจะนําเอามาใช เมื่อเรารูและเราเขาใจแลว จงนําเอาพุทธศาสนามาตั้งตนลงที่กายและใจของ
เรา เอากายและใจของเรานี้มาปฏิบัติพระพุทธศาสนา ตามคําสอนของพระพุทธองค ก็จะเปนพุทธ
มามากะขึ้นมา ในที่นี้คําที่เขาวา คนไมมีศาสนาหรือคนนอกศาสนาก็จะหายไป จึงวาศาสนาตั้งตนที่
กายกับใจ เราจะทําทานตามคําสอนของพระพุทธเจา เรียกวา จาคะ ถามีกายไมมีใจ (คนตาย) ก็จาคะ
ไมได ถามีแตใจใครเลาจะไปหาของมาจาคะได จะรักษาศีลก็ไมได มีแตใจเขาเรียกวาเปรต เทวดา 
บางที่ก็เรียกวา เปรต และไมสามารถที่จะดํารงพระพุทธศาสนาไวได เทวดาถึงจะรักษาศีลไดก็จริง 
แตไมสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไวได พระพุทธเจาจึงตั้งศาสนาของพระองคไวในโลกนี้
เอง เพราะมีกายมีใจ คนเราสวนมากปรารถนาที่จะเปนเทวดาโดยเห็นวาเทวดามีความสุข ลองคิด
ดูซิ คนเราเมื่อมีความสุขมากๆ ก็เพลิดเพลินหลงมัวเมาแตกับความสุขความสบายของตน เทวดาก็
เหมือนกัน มนุษยมีทั้งสุขทั้งทุกข เราจะทําใหสุขหรือทุกขเกิดขึ้นในตัวของเราก็ได อริยสัจจธรรม 
ทั้งสี่มีอยูในตัวเราหมดทุกอยาง สามารถที่จะทําใหสําเร็จมรรคผลนิพพานก็ได เทวดา อินทร พรหม 
ไมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได เพราะเหตุวามันสุขเกินไป ถึงจะสําเร็จมรรคผลนิพพาน
ก็ไมมีใครเห็นหรอก ในมนุษยเรานี้เมื่อไดสําเร็จมรรคผลนิพพานแลว เทศนาประกาศสั่งสอนสัจ
จธรรมนั้นแกมนุษยทั้งปวงหมดไมมีหวง มนุษยดีอยางนี้จึงเปนที่ตั้งของการปลูกพืชพันธุทั้งปวง 
ปลูกสัจจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาลงไปในดิน ( คือคนเรา ) นี้ แลวมันก็ขึ้นงอกงามดีไดทุก
อยาง ทาน , ศีล กป็ลูกลงไปเถิด ในที่อันนี้แหละ เมื่อปลูกลงไปแลวขอใหรดน้ําใหดี เปนขึ้นงอก
งามหมดทุกสิ่งทุกอยาง น้ําคืออะไร น้ําคือศรัทธาความเชื่อมั่น รดใหดีอยาปลูกทิ้งไวเฉยๆ เราปลูก
ลงไปนิดเดียวสามารถที่จะใหผลเหลือประมาณ คือมีศรัทธาเชื่อมั่นอุทิศตัวของเราแกพระศาสนา 
แลวเปนผลอันดียิ่ง ในครั้งพุทธกาล คนทําทานเพียงนิดเดียวเทานั้น ไดผลอานิสงสมาก อยางทุกขะ
ตะสองสามีภรรยา มีผาขาวอยูผืนเดียวเทานั้นสําหรับหม ขอทอดผาอนุโมทนากฐินกับมหาเศรษฐี
ที่ตั้งกองกฐินใหญโต ทแีรกเศรษฐีคิดไมอยากใหรวมทําบุญ เพราะเห็นวาเปนของเล็กนอย และเลว
ทรามขายขี้หนาเขา ทุกขะตะไปออนวอนขอใหเขาสวนบุญจนได เมื่อกฐินนั้นไดแหไปทอดแลว 



ทําใหแผนดินอันไมมีจิตใจหวั่นไหวสะทกสะทาน ดวยกําลงัศรัทธาของสองสามีภรรยาที่ยอมสละ 
สวนมหาเศรษฐีทําแตศรัทธาไมเต็มที่ แผนดินจึงไมหว่ันไหว ลองคิดดูซิสองสามีภรรยามีผาผืน
เดียว เมื่อมีงานมโหรสพที่ไหน คนหนึ่งไปแลวอีกคนหนึ่งก็ตองอยูบาน ในเมื่อจะใหทานนั้นก็คิด
แลวคิดเลา ใหทานไปแลวจะไดผาที่ไหนมาหม คิดแลวคิดเลาอยูหลายตลบ ผลที่สุดยอมสละไมมีก็
ไมหมละ สละเด็ดเดี่ยวกลาหาญเต็มที่ มีที่ไหนทําไดบาง เราสามารถจะทําไดไหม นั่นแหละไดชื่อ
วาใชน้ํารดดี ปลูกลงไปในที่ดินดี เปนเนื้อนาบุญอันดี จึงสําเร็จประโยชนอันยิ่งใหญ เรียกวาปลูก
ศรัทธาลงในศาสนาในที่ดินอันดี ศีลก็เหมือนกัน ถาปลูกลงไปในที่ดินดีแลว รดน้ําใหดีเถอะ ศีลขอ
เดียวก็ไดไมตองมากมาย เชนตั้งใจงดเวนจากการฆาสัตว ก็ใหตั้งใจงดเวนจริงๆ แลวเลื่อมใสยินดี
พอใจกับศีลของตน ความเลื่อมใสพอใจยินดีกลับจูงใจใหมีศีลขออ่ืนๆ ตอไป หากไมพอใจ ไมมี
ศรัทธา ไมตั้งใจที่จะรักษา ศีล ๕ ขอ ๘ขอ หรือ ๒๒๗ ขอ ไมเปนผลอะไรเลย ทานวารักษาศีลเปน
ทาส เหมือนคนเลี้ยงวัวไมไดกินนมวัว เลี้ยงใหนายจางเจาของวัวเขาตางหาก ไมไดรักษาศีลเพราะ
ความเลื่อมใส รักษาศีลเพื่อประโยชนคนอื่น รักษาศีลเพราะกลัวเพื่อนเขาจะวา กลัวเพื่อนเขาจะ
นินทา รักษาศีลเพื่อคนยกยองสรรเสริญ เพื่อผลประโยชน สมบัติพัสถาน อยากมั่งมีร่ํารวย อันนั้น
เรียกวารักษาศีลเปนขา เปนทาส เมื่อไมไดเงินไดทอง ไมไดสมบัติพัสถาน เมื่อไมเห็นผลประโยชน
ดังที่ตองการก็เสื่อมศรัทธาเสีย ถาหากตั้งใจมั่นทําจริงๆ แลว รักษาศีลขอเดียวเทานั้น ไมตอง ๕ ขอ 
๘ขอ ก็จะเปนภาวนาไปในตัว เห็นมนุษยสัตวทั้งหลายเกิดมามีเมตตาปรานี เพราะสงสารเอ็นดูซึ่ง
กันและกัน จิตใจกวางขวางเผื่อแผ ไมมีอิจฉาพยาบาท ไมมีโกรธมีเกลยีดซึ่งกันและกัน เลยเปน
เมตตาภาวนา นั่นแหละเปนตัวภาวนาสมาธิแลว โบราณทานยังบอกวา ไปวัดไปวาไปเจริญเมตตา ก็
เมตตาภาวนานี่เอง ไปอยูวัดมีความเมตตาปรานีซึ่งกันและกัน ไมคิดอิจฉาริษยาแขงดีแขงเดนยก
โทษขมขี่ซึ่งกันและกัน เรียกวาไปวัดไปวาไปเมตตาภาวนามีแตความสุขสบาย ถามีอิจฉาริษยา
เบียดเบียนยกโทษซึ่งกันและกัน ไมวาจะอยูปา อยูวัด อยูที่ไหนก็แลวแต มันเปนนรก ไมใชเปน
สวรรค ไมเปนภาวนา เรียกวาไปหานรก นรกมนัก็อยูใกลกบัเรานี่แหละ ไมตองไปหาใตดิน ใต
ภูเขา หรือที่ไหนๆ มีอยูในตัวของเรา เราทําใหเกิดขึ้นในตัวเรานี้เอง ความเดือดรอนอยูในตัวของเรา 
นี่แหละเรียกวานรก 
เราทําเมตตาภาวนาใหเกิดขึ้น ใหจิตใจผองใสเบิกบานในหมูมนุษยดวยกันหรือในสัตวดิรัจฉาน 
เอ็นดูซึ่งกันและกัน กรุณา มุทิตา ก็จะมาพรอมกันหมดในที่นั้น ไมมีขี้ลกัขี้ขโมย ขีฉ้อขี้โกงอะไร
หมด ใจของเราก็จะเบิกบาน นั่นแหละเปนสวรรค บางคนเขาบอกวา เราทําความดีแตเราคนเดียว 
เปนตนวา เราไมโกรธแตเขาโกรธเรา ดังนี้ เราจะอยูกับเขาไดหรือ พระพุทธเจามาตรัสรูในโลกมิได
สอนใหเราทําความดีแตเราคนเดียว พระพุทธเจาทรงเทศนาใหคนทุกๆ คน ประพฤติแตความดีเปน



อยางเดียวกันหมด เมื่อทําความดีไดเราคนหนึ่งเสียกอน ถึงคนอื่นจะทําไมไดเราก็ไมเสียหาย นั่น
แหละเมืองสวรรคเกิดขึ้นในนรกคือจิตของเรานี้ เมตตาอันนี้เปนสมาธิขั้นตน ขั้นต่ํา ถาหากอยูอยาง
นั้นเปนปกติ จิตใจจะกลาหาญเบิกบานเต็มที่ 
ตอจากนั้นใหพิจารณากาย คือ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม นี่คือการปลูกคําสอนของพระพุทธเจาลงที่กาย
นี้ มันจึงจะงามขึ้น พระพุทธเจาทานเทศนที่ตัวของเรานี้ทั้งนั้น มีธาตุสี่ ดนิ น้ํา ไฟ ลม ขันธหา รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อายตนะหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตัวของเรานี้ทั้งสิ้น เรา
พิจารณาตามไดชื่อวาเราปลูกคําสอนของพระองคลงในกายนี้ 
 เมื่อปลูกพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจาลงในกายนี้อยางนี้แลว ผลคือสมาธิก็ปรากฏ

ขึ้นมา คือพิจารณาอยูแตในกายไมออกไปขางนอก เราก็จะรวมเปนเอกัคตาสมาธิแนแนวอยูใน

อารมณอันเดียว หายกังวลหวงใยอยากจะเปนโนนเปนนี่หรืออยากไดโนนไดนี่ และพรอมกันนั้นก็

จะพิจารณาเห็นทุกขในขันธของตนเองอยางชัดแจงวา ธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ประสมเกิดมาเปน

มนุษยนี้ลวนแตทุกขทั้งนั้น ไมวาสัตวมนุษยรูปไหนก็เปนทุกขดวยกันทั้งสิ้น ใชสมมุติใหชื่อให

นามเปนโนนเปนนี่ เมื่อตายแลวก็หายวับไมมีอะไรเหลือหลอ 

ธรรม คือ วิปสสนารูแจงเห็นดวยปญญาของตนเอง ก็ปลูกลงที่กายใจของตนนี้ วิปสสนาคืออะไร 
คือ ธาตุ ขันธ อายตนะ นี่แหละซึ่งมีพรอมอยูในกายของเรานี้แลว เราปลกูลงไป คือ พิจารณาให
เห็นชัดแจงประจักษดวยปญญาอันวิเศษของตนเอง มิใชเหน็ดวยอนุมานหรืออนุโลมคิดนึกเดาๆ 
เอา หรือตามความบอกเลาของคนอื่น เห็นแจงดวยปญญา ปจจักขสิทธิของตนเองจริงๆ ปลูกลงใน
หลักสามประการ คือ พระไตรลักษณญาณ แลวไมมีงอนแงนคลอนแคลน เชื่อในคณุ
พระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 
บางคนพูดวาเมื่อทําสมาธิเปนสมาธินิ่งแนวลงไปแลวนิ่งเฉยไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น มันจะมี
ประโยชนอะไร ขี้เกียจอยาทําเลย สูอยูเฉยไมได ขอจงพิจารณาดูใหดีวา จิตที่มันนิ่งเฉยนะมิใชของ
ทําไดงาย โดยมากมันวุนวายสับสายดวยประการตางๆ เมื่อพิจารณาจิตดวยอุบายแยบคายตางๆ มัน



เห็นโทษสิ่งที่วุนวายกระสับกระ สายเหลานั้น แลวจิตมันจึงมานิ่งเฉย แตจิตเราไมเคยนิ่งเฉยเลยแต
เกิดมา พอมานิ่งเฉยลงเทานั้นแหละ ก็หาวาไมมีประโยชนอะไร แทจริงจิตของคนเราเมื่อมันจะคิด
จะนึกปรุงแตงอะไร แตละขณะมันจะตองรวมเขามาเปนภวังคเสียกอน แตมันเปนภวังคขณะเล็กๆ 
ซึ่งเราตามรูไมทัน ถามิฉะนั้นแลวมนุษยเราจะเปนบากันไปหมด อันที่เราพากันมาฝกหัดจิตนี้ มัน
รวมลงเปนภวังคขณะจิตใหญนิ่งเฉยเห็นจิตของตนวาเวลานี้มันทําอะไรอยู มันดีแสนดีแลวจะหาวา
ไมดีอยางไร 
 ขอจงทําไปเถิดปลูกพุทธศาสนาลงใหถึงดินดี คือ กายของเรานี้ แลวจงรดน้ําไวใหดี คือ 
ศรัทธาจะงามขึ้นมาเอง เหมือนชาวนาเขาปลูกขาว เบื้องตนเขาตองหวานเมล็ดขาวลงในโคลนแลว
งอกขึ้นมาเปนกลา มิใชมนัเกิดเปนเมล็ดเปนรวงทีเดียว ผูตองการอยากใหมันเกิดเปนเมล็ดหรือรวง 
ไปชักเอามันเลยตายเสีย แลวคอยเปนตนเปนลําขึ้นมาโดยลําดับจนเกิดเปนเมล็ดเปนรวง ถึงเปน
เมล็ดเปนรวงแลวก็ตาม ผูใจรอนอยากจะกินขาวสุกไปเก็บเกี่ยวเอามาสีมาหุงก็ไมไดอยูดีๆ นั่นเอง 
ตอเมื่อมันแกมันสุกแลวนั่นแหละจึงจะเอามาสีมาหุงไดตามประสงค การปลูกพระพุทธศาสนาลงที่
กายนี้ก็เหมือนกัน เมื่อปลูกลงไปแลวอยารีบรอนอยากใหไดผลเร็ว เมื่อไมไดตามประสงคก็เบื่อ ทํา
แบบนั้นยอมไมเปนผลดีแกตนเลย 
 ผูปฏิบัติทั้งหลายขอใหรักษาใจไวใหมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีของตนที่ตนทํานั่นแหละ 
เห็นเฉพาะตนเองคนอื่นไมเห็นก็ชั่ง เมื่อปลูกฝงอยางนี้แลวพุทธศาสนาไดชื่อวาหยั่งลงแลวในกาย
ใจของตนอยางมั่นคง ก็จะเจริญงอกงามไพบูลยสืบตอไป 

นั่งสมาธิ 

สมาธิ แปลวา ทําจิตใหตั้งมั่นเปนหนึ่ง ที่จะทําจิตใหเปนหนึ่งไดก็ตองรูจิตกอน ถาไมรูจิตก็ไมทราบ
วาจะทําตรงไหนและที่ไหน จิตใครๆ ก็พูดวาจิตของเราๆ แตจิตของเราแทมันเปนอาการอยางไร
และมันอยูตรงไหน ในพระอภิธรรมทานก็วา จิตประกอบดวยอกุศลมูลมี ราคะจริต โทสะจริต 
โมหะจริต เปนตน คําวาประกอบดวยหมายความวา ราคะ โทสะ โมหะ มันอันหนึ่งมิใชจิตแท จิต
มันอีกอันหนึ่ง มันจึงไปประกอบกับ ราคะ โทสะ โมหะ ถาจิตเปน ราคะ โทสะ โมหะ กิเลสแลว 
จิตก็ไมมีวันจะผองใสได จะปฏิบัติขัดเกลากิเลสสักเทาไร ก็ไมมีวันจะผองใสได เพราะจิตเปนกิเลส
เสียแลว นี่เพราะกิเลสกับจิตมันคนละอันกัน ทานพระอริยเจาทั้งหลายจึงฝกหัดขัดเกลากิเลสออก
จากจิตของทานได 
 ฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันมาหาจิตลองดูเถิด จิตก็แปลวาผูคิดผูนึกอยูแลว คิดนึกเปนอาการ
ของจิต จิตมีอาการกิริยา ถาผูนั้นไมทําอาการกิริยาผูนั้นก็เปนตัวจิต จิตแทไมมีกิเลส กิเลสของจิต



นั้นจิตไปดึงเอามาตางหาก ทานจึงเรียกวากิเลสจรมาทําใหจิตเศราหมอง ตัวจิตแทผองใสสะอาดอยู
ตามเดิม เหมือนกับควันหรือเมฆหมอกปกคลุมบุคคลไมใหมองเห็นสิ่งตางๆ เปนตน แตจิตภายใน
ยังใสสวางมองเห็นหนทางที่จะออกไปใหพนจากควันหรือเมฆหมอกนั้นได ถาจิตเปนของเศรา
หมองมาแตเดิมแลว ที่ไหนคนเราจะทําใหสะอาดได เหมือนดินเผามันไมสะอาดมาแตเดิมเสียแลว 
จะเอาไปเจียระไนใหใสอยางแกวยอมไมไดอยางเด็ดขาด 
จงพากันหาจิตดู จิต คือ ผูคิด ผูนึก ผูสงสาย อาการเหลานี้เปนเครื่องปกปดกําบังของจิต เราจงพา
กันปลอยวางเรื่องเหลานี้ แลวจะเห็นจิตผูเปนกลางของสิ่งทั้งปวงและไมมีอดีต อนาคตเฉยอยู คราว
นี้เราจะคิดก็ได ไมคิดก็ได ใหมันอยูเฉยๆ ก็ได นั่นแหละเหน็จิตของตนแลว จงรักษาไวใหมั่นคง
ตอไป 

๑๐๔.เบื้องตนของการทําความดี 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 เบื้องตนของการทําคุณงามความดี ตัวจิตเปนตนเคาของทุกสิ่งทุกอยางที่จะทําดิบทําดี
เหลานี้        ตองใหความดีเขาถึงจิตเสียกอนกายจึงจะทํา       กายกับจิตเปนของสําคัญที่สุด      เรา
จะทําดีอะไรก็ตองทําที่กายและจิตนี่แหละ       ในทางพระพุทธศาสนาเราตองฝกหัดตัวของเรา
ในทางที่ดีที่ชอบตั้งตนแตกราบ  เปนตน      เขาหาพระเราตองกราบเสียกอน        เมื่อพระสวดมนต
ก็ตองกราบ    นั่นเปนเบื้องตนในการทําความดี  รักษาศีลภาวนาก็ตองกราบเสียกอน   ทําของตื้นๆ 
นี่แหละไมตองไปเอาอื่นไกล       เรากราบถูกแลวหรือยัง     การกราบเรากราบอะไร     ความ
ประสงคของเราคือ    การกราบถึงพระคุณของพระพุทธเจา     กราบถงึพระคุณของพระธรรม     
กราบถึงพระคุณของพระสงฆ      แตจิตของเรานั้นตั้งใจกราบจริงๆ ไหม      หรือเพียงหลอกลวง
เฉยๆ หลอกใหเขาใจวาเรากราบ    การหลอกลวงคนอื่นก็เทากับหลอกลวงตัวเองนะซี     คือเรา
กราบเราตั้งใจจะกราบระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา    ถึงพระคุณของพระธรรม    ถึงพระคุณ
ของพระสงฆ    แตเราไมนึกถึงนั่นเปนการหลอกลวงตัวเองแลว    ยังเปนการหลอก ลวงคนอื่นอีก
ดวย     คนอืน่เห็นก็เขาใจวาเรากราบ         แตแทที่จริงจิตใจเราไมไดกราบพระพุทธ    พระธรรม    
พระสงฆ        นี่แหละเบื้องตนที่จะทําคุณงามความดี     บางคนกราบสามหน       ตาก็เหลียวไป
โนนเหลียวไปนี่วอกแวกดูอะไรตางๆ ไมจดจองเฉพาะคุณพระพุทธ    พระธรรม    พระสงฆ       
กราบสามหนก็แลว   หกหนก็แลว   เกาหนก็แลว    ไมไดระลกึถึงพระคุณของทานสักที       ทานให
กราบสามหนนั้นก็เพื่อใหระลึกถึงคุณของพระพุทธ    พระธรรม    พระสงฆ        ถายังไมทันระลึก



ถึงก็กราบอีกหกหน  ถายังไมระลึกถึงอีกก็เอาถึงเกาหน       ถาเกาหนแลวถายังไมระลึกพระคุณของ
ทานอยูก็จบกันเพียงเทานั้น        แตจิตของบางคนระลึกแนวแนถึงคุณพระพุทธ    พระธรรม    
พระสงฆ    อยูก็เปนอันวาถึงแลว    ทีนี้ทานใหกราบเพื่อใหพรอมดวยกาย   วาจา   ใจ      ถาไม
กราบก็ไมพรอมดวยองคสามประการ         ธรรมดาผูที่เคารพนับถือสิ่งใดก็ดี        เมื่อเคารพนับถือ
อยางเต็มที่แลว    จะยืน    เดิน   นัง่   นอน      อิริยาบถใดๆ  จะตองระลึกคิดถึงอยูเปนนิจ  นั่น
เรียกวาเคารพนับถือแท    เปนบญุเปนกุศลนําความสุขมาใหโดยถายเดียว     สวนการระลึกถึงของที่
เปนพิษนั้นก็ระลึกถึงเหมือนกัน      แตระลึกถึงไมเปนระเบียบ    คือ ไมทราบวาระลึกถึงกี่ครั้งกี่หน
และดวยความเศราหมองจิตใจไมผองใสอารมณรอน  เปนตนวา     ระลึกถึงความโกรธ     ความไม
พอใจ     ความอิจฉาริษยาอาฆาต    พยาบาทจองเวรจองกรรมกันเหลานี้  เปนตน     ระลึกถึงของ
เหลานี้จิตใจเศราหมองเปนของไมดีจงงดเวนเสีย 
 เราระลึกถึงคุณพระพุทธ     พระธรรม พระสงฆ อยูอยางนั้นเอาเปนอารมณ เปนคํา
บริกรรมตลอดเวลา ใหสมกับที่วานอกจากคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว ที่พ่ึงอื่นไมมี อัน
นั้นเปนที่พ่ึงแท ยอมเปนปจจัยใหเราปราศจากอุปทวอันตรายทั้งปวง มีอํานาจดีดวย ถาระลึกถงึ
จริงๆ จังๆ ถาระลึกถึงเปนครั้งคราวเมื่อมีภัยอันตรายก็ยังดี ถาทําดวยจิตใจจริงๆ จังๆ แตภัยทั้งปวง
นั้นไมใชจะเปนของที่ปองกันไดดวยการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยตลอดไปก็หาไม ในเมื่อมี
เหตุปจจัยเบื้องตน คือ กรรมที่เราทาํไวแตกอน ถึงอยางไรก็ตองเปนไปตามกรรม เชน ความเจ็บ 
ความตาย เรามีกรรมจึงตองมาเกิด เกิดมาแลวก็ตองแก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา ความเจ็บความตาย
ปองกันไมได แตที่ชวยไดก็คือการระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอาเปนที่พ่ึงอยางแนว
แน ทําใหจิตพนเสียจากความเจ็บ ความตาย ดวยการไมยึด จิตมันไมคิดถึงความเจ็บ ความตาย เจ็บก็
เจ็บไป ตายก็ตายไป อันนั้นเปนการระลึกถึงพระรัตนตรัยและระงับภัยอันตรายไดอยางหนึ่ง 
 การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ปองกันภัยไดจริง ไมมีภัยไมมีเวร เวรและ
ภัยทั้งหลายเกิดขึ้นที่กายไมมีกายทําอะไรไมไดหรอก จิตของเราใครจะฆาจะแกง จะสับจะบั่น จะ
ทอน อยางไรก็ไมถูก เราตั้งใจระลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แนวแนเต็มที่นั่นแหละ
พนจากภัยไดจริงๆ จึงเปนประโยชนมาก ดีกวาระลึกถึงความชั่วบาปทุจริตทั้งปวง เดือดรอนเปลาๆ  
 เราระลึกถึงลกู ถึงหลาน หรือมิตรดวยความรัก ดวยความคิดถึงทําใหใจเศราหมอง ระลึกถึง
ความโกรธ ความเกลียด ความชัง มีแตขุนมัว เศราใจ ระลึกถึงสิ่งที่เปนภัยไมดีใหเปนภัยได
ตลอดเวลา นอนก็สะดุงเพราะกลัวภัย มีแตภัย มีแตเวร เปนไปดวยความเศราหมอง 
 ระลึกถึงคุณพระพุทธ   พระธรรม พระสงฆ จิตใจเบิกบานผองใส เปนการระลึกถึงใจแลว 
เพราะใจเราเอาไวที่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เราเห็นใจแลวคราวนี้ รูจักใจตัวเองซาบซึ้งถึงใจ



ทีเดียว ถายังไมซาบซึ้งถึงใจเอาที่จิตก็ได จิต คือ ผูคิด ผูนึก ผูระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ คือ จิต เมื่อระลึกถึงจิตอยูอยางนั้นจับมันไดแลว มันมีเวลาหนึ่งที่จะรวมเขามาเปนใจ ลง
เปนภวังค เปนอัปปนาสมาธิเรียกวาเขาถึงใจแลว การปฏิบัตดิีตองปฏิบัติอยูอยางนี้ กราบใหถูก
เสียกอนเปนเบื้องตน ถูกคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆหมด ถูกในทามกลาง คือ จิตตั้งมั่นแนว
แนอยูในอารมณเดียว เปนสมาธิ ที่สดุคือจิตรวมลงเปนอัปปนาสมาธิ 
 ถาปฏิบัติไมถูกอยางวาในเบื้องตน กราบตาก็วอกแวกมองไปทางโนนทางนี้ จิตก็ไมตั้งมั่น

ในอารมณเดียว เลยไมถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อไมถึงก็ไมเห็นจิตนะซี เมื่อไมเห็น

จิต มันก็ไมเปนอัปปนาสมาธิ มันก็ผิดกันมาแตเบื้องตนตลอดหมด เบื้องตนปฏิบัติถูกแลวมันก็จะ

ถูกตลอดไปหมดทั้งศีล สมาธิ และปญญา สิ่งที่พระพุทธเจาทรงสอนและบัญญัติไว เชน ศีล ๕ ศีล 

๘ ศีล ๑๐ เปนตน ถาเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาแลวรักษาศีล ศีลนัน้ก็เปนของบริสุทธิ์ไปดวย 

เพราะใครจะกลาทําผิดศีลของพระพุทธเจา เมื่อศีลแนวแนเต็มที่แลวสมาธิมันก็อยูในนั้นเอง ศีล

แนวแนลงไปเปน ศีลานุสติ เลยเกิดเปนสมาธิไปในตัว ปญญาเกิดจากความเขาใจในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 

๑๐ และในคณุของพระรัตนตรัย เอาปญญาตอนนี้เสียกอน ไมตองเอาปญญาละเอียดหรอก ปญญาที่

ละเอียด ปญญาที่เกิดจากวิปสสนาภาวนาอันนั้นเอาไวทีหลัง มันหากเกิดขึ้นเองหรอก ปญญา

วิปสสนาเห็นแจงในไตรลักษณมันไมไดเปนอยูบอยๆ เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว เกิดขึ้นแลวก็ดับไป

จะยังเหลือแตความทรงจําเทานั้น ที่เราสงสัยลังเลในการปฏิบัติ เพราะทําไมถูกในเบื้องตน จับโนน

ชนนี่สารพัดทุกอยางอันไหนก็ไมถูกสกัอยาง อันไหนก็ผิดหมด พระพุทธก็ผิด พระธรรมก็ผิด 



พระสงฆก็ผิด นั่นแหละลังเลสงสัยแลว ที่เราภาวนาไมเปนหรือภาวนาไมถูกสักทีนั้น คือ นับถือ

ศาสนาไมแนนแฟน ถือพุทธศาสนาไมตรงไปตรงมามันก็เลยภาวนาไมเปน เพราะฉะนั้นใหพากัน

พิจารณาปฏิบัติเบื้องตนใหมันถูก ตั้งใจเอาใหมเสีย ปฏิบัติใหมันแนวแนแนนแฟนตั้งแตวันนี้เปน

ตนไป จนเห็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆชัดขึ้นมา นั้นละจะเปนพุทธมามกะโดยสมบูรณ 

นั่งสมาธิ 

 จับเอาใจใหมนัได จับเอาจิตเสียกอน จิตมันอยูปากทาง จิตคือ ผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง นี่
แหละจับจิตเห็นจิตแลวมันจะรวมลงเปนใจเอง เห็นใจแลวไมตองเปนหวงมันเห็นเองของมัน เห็น
ดวยการอธิบายใหกันฟงกับเห็นดวยตนเองมันชัดตางกัน บางคนบอกวาไมเห็นจิต ก็ใครเปนผูวาไม
เห็น ก็ผูนั้นละซี ผูที่วาไมเห็นนะตัวจิต แตไมเห็นอยางตัววัว ตัวควาย มันไมเห็นเปนตัวเปนตน
หรอก เห็นดวยความรูสึกตางหาก ของไมมีตนมีตัวจึงวามันพูดลําบาก ถาวาไมเห็นจิตของตนเอง
ลองเอาฆอนทุบหัวแมมือดูซิ มันเจ็บปวดตรงไหน จิตมันอยูตรงนั้นแหละ เมื่อรูแลวมันจะคิดนึก
ปรุงแตงอยางไรก็ตามเถอะใหเห็นตัวมันอยูตลอดเวลา นานหนักเขาก็จะคุมตัวจิตไดเอง 
 สติ คอยควบคุมจิตตัวนั้นใหอยูในอํานาจของเรา ใหคิดก็ได ไมใหคิดอยูเฉยๆก็ได จะปรุง
จะแตงก็ได ไมปรุงไมแตงอยูเฉยๆก็ได เรียกวาเราคุมตัวจิตไดแลว เราคุมจิตอยูในอํานาจของเรา 
คนเราเวลาตาย ถาคุมจิตไดแลวมันก็ไมไปทุคติ ถาคุมจิตไวไมอยูก็ไมทราบวาจะไปเกิดในคติไหน 
ถาคุมจิตอยูมันจะรวมเขามาเปนใจ ใจนี้มันไมคิด ไมนึก ไมปรุง ไมแตง เฉยรูตัวอยู 
 จิตรวมลงเปนใจ ผูรูสึกเฉยๆ ไมคิดไมนึกแลวจะมีประโยชน ถูกแลวใจของคนเรามันไมเคย
เขาถึงที่เดิม คือ ใจเลยสักที มันชอบแตว่ิงวอนปรุงแตงอยูอยางนั้นไปตามเรื่องตามราว เมื่อจิต
รวมเขาถึงใจไมคิดไมนึกจึงเห็นวาไมเปนประโยชนอะไร คือ ที่มันไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตง มีแต
ความรูสึกเปนกลาง วางเฉย ที่เรียกวาใจ อันนี้เปนของทําไดยาก เมื่อเขาถึงที่เดิมของใจมันจะพักอยู
ชั่วระยะหนึ่งแลว ถอนออกมาปรุงแตงไปตามเรื่อง ก็เรียกวาเปน จิต คราวนี้ก็รูชัดทั้งสองอยางวา 
อันนี้เปน จิต อันนี้เปน ใจ จะใหอยูในจิตก็ได หรือจะใหอยูในใจก็ได อันไหนสบายก็ใหเลือกเอา
สบายแฮ 



๑๐๕.กิเลส 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
วันนี้จะเทศนถึงเรื่องกิเลสเปรียบเหมือนกับแมน้ํา ธรรมดาน้ําตองไหลจากที่สูงลงไปสูที่ต่ํา สิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้นที่มีอยู มันตองพัดซัดลงไปในแมน้ําหมดทุกแหงทุกหนไมมีเหลือหลอ แมแต
แผนดินก็ซัดทลายไป มันมีพลังอยางยิ่งใหญ มนษุยคนเราเหมือนกับสิ่งของที่มันซัดลงไปในแมน้ํา
นั่นแหละ ไมวาเด็กไมวาผูใหญ ไมวาหญิง ไมวาชาย หนุมแก ถูกน้ําซัดไปทั้งหมด ที่เราเหลืออยูนี้
เหลือแตกาก คือความเปนคนเทานั้น ความจริงแลวมันซัดลงไปในที่ต่ํา ที่ต่ํานั้นเขาเรียกวา ทาง
อบายมุข คือวา ถาหากวาตกนรกแลวเราก็ตองลงต่ํา ไมไดขึ้นที่สูงหรอก จิตของคนเราก็เหมือนกัน 
มันตกลงไปในทางต่ําไปหาความเลวทราม เรียกวา ตกนรก ถามันขึ้นสวรรคแลวมันจะขึ้นไปขาง
สูง ขางบน มันถึงจะขึ้นสวรรค ทานเปรียบไวก็ดีเหมือนกัน นรกอยูใตดนิ สวรรคอยูบนชั้นฟา แตก็
ไมมีใครเห็นสักที คนตายไปแลวไปตกนรกหรือไปสวรรคก็ไมกลับมาบอกพวกเรา แตพวกเรา
คาดคะเนเอาวา ทําบุญแลวสบายใจนั่นคือสวรรค ทําบาปแลวเศราใจนั่นคือนรก วาถึง เรื่องกิเลส 
มันพัด มันซัด เอาจิตใจของคนไปในทางเลวเสียสวนมาก คิดดู ใจของเราทุกๆ คนที่มนัซัดไปนั้น
วันหนึ่งๆ มันซัดไปกี่มากนอยแลว เดี๋ยวคิดถึงโนนเดี๋ยวคิดถึงนี่ คิดถึงบานถึงเรือน คิดถึงลูกถึง
หลาน คิดถงึการถึงงาน คิดถึงเรื่องความมีความจน คิดถึงเรื่องความทุกขความโศก ความคับแคน
แนนใจ สารพัดทุกอยาง มันซัดเราใหจิตหมุนไปอยางนี้ ไมมีหยุดเลย 
 คนเราเกิดขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกับวา เอามาวางไวบนกองขยะ มดแมงอะไรตางๆ สารพัด
ทุกอยางตอมอยูนั่นแหละ กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกับมดแมงบนกองขยะอันนั้นแหละ สารพัดที่มัน
จะรุมลอม สารพัดที่มันจะกัดแทะและกัดกิน 
 ใจของเราก็มีแตเฝาทุกขระทมเทานั้น การที่เราไมรูใจอยางเดียวเปนเหตุใหต่ําชาเลวทราม
ทุกสิ่งทุกประการ ถาเรารูใจเสียอยางเดียว ความเลวของใจก็จะไมมีแกเราเลย เรารูแตวาใจ เขาใจแต
วาใจ แตตัวใจแทๆ นั้น มนัอยูที่ไหนกันอันนี้ละซี มันสําคัญนัก น้ําซัดคือกิเลสซัดไปไมทราบวาตก
ไปถึงไหน น้ําซัดไปมันไมกลับคืนมาสักที ไหลเอื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งตกทะเล กิเลสทั้งหลายก็ซัด
เอามนุษยของเราไปเหมือนกันนั่นแหละ น้ํานั้นของไมมีตนมีตัวหรอก แตมีกําลังแรงที่สุดสามารถ
ที่จะพัดเอาตัวของเราไปตกในที่ต่ําได กิเลสของเราก็ไมมีตนมีตัวเหมือนกัน แตมันอาจซัดเอาคนไป
ตามชอบใจมันได 



 ตัวจิตหรือตัวใจอันนี้แหละไมมีตนมตีัว ถาเรารูเรื่องจิตเรื่องใจเสียแลว มันงายนดิเดียว
ฝกหัดปฏิบตัิกัมมัฏฐานก็เพื่อชําระใจ หรือตอสูกับกิเลสของใจนี้ ถาไมเห็นจิตหรือใจแลวก็ไม
ทราบวาจะไปตอสูกับกิเลสตรงไหน เพราะกิเลสเกิดที่ใจสงครามไมมีสนามเพลาะ ไมทราบวาจะ
รบอยางไรกัน ตองมีสนามเพลาะสําหรับยึดไวเปนที่ปองกันขาศึก มันจึงคอยรูจักรบ รูจักแพ รูจัก
ชนะ ขอใหพากันพิจารณาทุกๆคน เรื่องใจของตน เวลานี้เราเห็นใจแลวหรือยัง ใจหรือจิตของเรา
นั้นมันอยูที่ไหน มีอาการอยางไร 
 เรื่องกิเลสเปนของมีสําหรับโลก ตั้งแตเกิดขึ้นมา พอเกิดขึ้นมาก็มีแลว มีพรอมหมดทุกอยาง 
กิเลสนั้นเรียกวาโลก ถามีกิเลสแลวกเ็รียกวาโลก ถาทําเปนแลวไมมีกิเลส กิเลสนั้นทานเรียกโลก 
ความสุขความทุกขก็เปนโลก สรรเสริญนินทาก็เปนโลก ไดลาภเสื่อมลาภก็เปนโลก ไดยศเสื่อมยศ
ก็เปนโลก โลกธรรมทั้งแปดมันไหลซัดเอาเราไป เสียใจ พระพุทธเจาทานก็เทศนาวาสัมปะโยคะ 
วิปปะโยโค ความเศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณนั้นลวนแลวแตเปนเรื่องธรรมดาของโลก คนทั้งหลาย
นั้นเกิดขึ้นมาแลวมันตองมีทุกคน เรือ่งเหลานี้แมแตพระพุทธเจาก็มีเหมือนกัน แตทานชําระของ
พระองคใหหมดเสียจากสันดานไมใหเหลือหลอเรียกวา วิสุทธิธัมมสันตนัง คนอื่นๆ ไมชําระจะ
หวงไวใหมันซัดเอาไปก็ตามใจมัน ดีเหมือนกันเราไมตองเดิน กิเลสมันพัดไปในที่ต่ําใหเร็วข้ึน 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กอบโกยเอาใหพอเถอะ ใครจะเอาเทาไรก็เอาเถอะ ผูใดโกยได
มากก็จะหนักมาก ทุกขมาก เดือดรอนมาก ผูใดขัดเกลากิเลสสละออกมากก็เบามาก ผูใดขัดเกลา
กิเลสออกนอยก็เบานอย 
 อาตมายังพูดวา พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี ทานสละหมด กิเลสไมเหลือ
เลยในพระทัยของพระองค ในหัวใจของทานก็ไมเหลือเลย คนเราเกิดขึ้นมาแลวมาแยงมาชิงกัน วา
กิเลสเหลานั้นเปนของดิบของดีวิเศษวิโส แยงแขงดี แขงเดน แยงชิงกันความเปนใหญเปนโต แยง
ลาภ แยงยศ ความสรรเสริญทั้งปวงกลัวแตไมไดเปนของเรา แทที่จริงมันของทิ้งของพระพุทธเจา
และเหลาพระอริยะเจาทั้งหลาย พระองคทิ้งไปแลวเราก็หาวาเปนของดีอยู อาการทั้งหลายเหลานี้
แหละเรียกวาจิตตกต่ํา จิตไมมีอิสระในตัว ถาหากรูเรื่องของเหลานี้วาเปนของเลวทรามของไมดี จะ
รักษาตนได ไมอยูใตอํานาจบังคับของกิเลส อันนั้นเรียกวา จิตเปนใหญ จิตเปนใหญอันนี้ไมไดเปน
ใหญเหนือโลกหรอก ใหญเฉพาะตัวเอง โลกเขาจะเปนอยางไรก็เปนไปเถอะ แตมีอิสระในตัว ไม
อยูในบังคับของกิเลส คนที่มีอสิระในตัวยอมอยูเปนสุข คนที่เอาไมชนะโลกยอมอยูเปนทุกข 
พระองคทรงเอาชนะตัวนั้น คนอื่นไมกระทบกระเทือน กิเลสของใครจะมีมากนอยสักเทาไรก็ไม
กระทบกระเทือนใคร การเอาชนะโลก โดยเอาชนะคนอื่นนี่กระทบกระเทือนเดือดรอนแน หมายจะ



เอาชนะเขา แตแทที่จริงเอาชนะไมไดสักคนเดียว จะใหญสักเทาไรก็ใหญเถอะ มีอํานาจวาสนาสัก
เทาไรก็มีไปเถอะ หงายหลังราบเลย 
 พระพุทธเจาทรงสอนใหพวกเราวาอยาอยูปราศจากที่พึ่ง จงมทีี่พึ่งไปเปนเครื่องอยู คือ พระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนสรณะใหมั่นคง น้ําคือกิเลสจึงจะไมซัดไปในที่ต่ํา พระพุทธเจา
ทรงสอนวา ปะทีปง นะคะเวสถะ ยังโอโฆนาภิคิรติ ทานทั้งหลายจงพากันหาที่พึ่งอันน้ําจะไมทวม
ถึง น้ําคือ กิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เปนตน ยอมไหลทวมทนซัดเอามนุษยและสัตวทั้งหลายให
ไหลไปอยู เมื่อทานทั้งหลายหาที่พ่ึงไดแลว (คือจิต) น้ําก็จะไมทวมซัดเอาตัวของทานไปได จะอยู
เปนสุขสบายแล แทจริงพระองคทรงสอนใหเรามีเกาะมีแกงเปนเครื่องอยู เราพากันจมน้ําอยู น้ําซัด
ไปก็ไมรูจักวามันซัดไปอยางวาเราโกรธเขา เราเห็นใจเราโกรธเราก็หยุดเสีย ไปอยูกับใจเราเสีย เรา
รักเขาเราก็หยุดลงที่ใจนั่นแหละ อยาไปรักเขา เราอิจฉาริษยาเขามันก็ใจนั่นแหละเปนคนอิจฉาริษยา 
นอมเขามาที่ใจนั่นแหละ อยาไปอิจฉาริษยาเขา นั่นแหละ ไดชื่อวามีเกาะหาแกงเปนที่พ่ึง อยาใหมัน
ซัดเราไป ที่ไปโกรธเขานั้น มันซัดเราไปแลว ที่ไปรักเขานั้น มันซัดเราไปแลว มันซัดเอาเราไปไกล
จนกระทั่งโกรธ รกั อิจฉาเขาแลว ถาหากเรามีเกาะไวเปนที่พ่ึง เขาหาเกาะ คือ รักษาจิตใหมั่นคงแลว 
เราจะพนจากทุกขได เพราะมีเกาะมีแกงเปนที่พ่ึง 
 พระพุทธเจาทานสอนนอยนิดเดียว  ไมไดสอนมากหรอกสอนใหเห็นใจของตนเทานั้น
แหละเปนพอ เรียนมากรูมาก ถาไมเห็นใจของตนเองแลวละก็หมดเรื่อง เรียนมากรูมาก สงออกไป
เลยไมรูตัววา นั่นน้ํามันซัดไป ผูเรียนนอย เรียนรูใจ ใหรักษาใจใหมั่นคงไดก็เปนพอแลว จะพนจาก
ความทุกขไดก็เพราะใจ คือ เรารักษาใจของเราไมใหน้ําซัดไป ถาหากเรารักษาใจไดจริงๆ จังๆ จะ
ใหมันโกรธก็ได จะไมใหมันโกรธกไ็ด จะอยูเฉยๆก็ได ลองคิดดูเถอะ สบายใจไหม มันจะโกรธ
แลวไมโกรธ มันจะสบายใจไหมละ หรือวาไมสบาย ไฟไหมเผาบานที่อยูของเรามันจะสบายที่ไหน 
เอาชนะคนอื่นมันเปนอยางนั้นแหละ ถาเอาชนะตนเองสงบนิ่งเฉยไมมีโกรธ มีแตสบาย ทุกคนก็
สบายไปหมด ทําอะไรๆ ก็หาความสบายดวยกันทั้งนั้นแหละ หาเงินหาทองขาวของสมบัติอะไร
ทั้งหมด หาความสบายทั้งนั้น ทางโลกเขาวา คนไมรูจักโกรธ คือ คนไมมจิีตใจ อยูเฉยๆ มนัจะมีดี
อะไร อยาไปเชื่อคําพูดของเขา จะเสียคน เราเชื่อตัวของเราเองดีกวา กิเลสเหลานี้ คือ โลภ โกรธ 
หลง เปนตน ของเรามีเยอะแตเราไมเอามาใช เพราะมันทําใหตนเองและคนอื่นเดือดรอนเปนทุกข 
เราไมเอามาใชดีกวา  
 ทั้งหมดที่พูดมานี้ ความรักก็ดี ความชังก็ดี ความโกรธ ความเกลียด อะไรตางๆ หมดทุก
อยาง นั่นเรียกวา กิเลส เราตองการละกิเลส ภาวนาทําสมาธิก็ตองการละกิเลสนั่นแหละ ไกลแสน
ไกลไปฟงเทศนฟงธรรม ไปหาครูบาอาจารย ไปที่ไหนก็ไปเถอะ ละกิเลสที่ใจนี้ไดแลวก็เปนพอ ถา



ละไมไดก็เทาเดิมนั่นแหละ ไปไกลเทาไหรก็ไปเถอะ มันยากเรื่องกิเลสของคนมันมีแทบทุกคนนั่น
แหละ ถาเราชําระกิเลสแลวก็สบาย ถาไมชําระก็เดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา 
 พระอานนทชมนักชมหนา ชมพระพุทธเจาวา “นาอัศจรรยหนอ พระองคนี่นาอัศจรรยจริงๆ 
ตรัสรูในระหวาง” ตรัสรูในระหวางคืออะไร ตรัสรูในระหวางคือตรัสรูในทามกลางของกิเลส 
คนเราเกิดขึ้นแลวมี ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ ทุกคน พระองคก็มี พระองคเกิดอยูในระหวาง
กลางนั่นแหละ แตตรัสรูในระหวางนั้น คือในกองกิเลสนั่นเอง เอากิเลสนั้นมาตรัสรู ไมมีกิเลสจะ
เอาอะไรมาตรัสรู เหตุนั้นพระอานนทจึงชมนักชมหนา อยาวาแตพระอานนทเลย เราทุกคนก็ตอง
ชมเหมือนกัน 

นั่งสมาธิ 

 ฟงเทศนแลวตองกระทําตาม เรียกวา ฟงธรรม คือฟงแลวทําตามนั่นเอง ทุกอยางที่อธิบายมา
เปนเครื่องทดสอบทดลองกิเลสของตน คือวานั่งก็ไมคอยจะสบายหรอก มันเปนเหตุใหเดือดรอน
และวุนวาย เราไมเคยนั่งเคยแตนอนเสียสวนมาก นอนฟูกนอนเบาะ นั่งก็นั่งเกาอี้ มันสุขในกอง
ทุกขสัจจะอันแทจริงที่พระพุทธเจาทรงสอน พระพุทธเจาทรงแสวงหาพระโพธิญาณดวยอาการทํา
ทุกกรกิรยิาถงึ ๖ พรรษา ไมคิดถึงชวิีตชีวาเลย บางครั้งพระองคนั่งทําความเพียรอยูใตรมไม เด็ก
เลี้ยงโคมันเอาใบไมแยงหูแยงจมูก หรือถึงกับเอาขี้เถาไปพอกศีรษะก็มี พระองคไมไดคิดวา เราเคย
เปนกษัตริยเด็กลูกชาวบานเหลานี้มาดูถูกเราดังนี้ มุงเอาแตพระโพธิญาณอยางเดียว 
 พวกเราหาไดเปนอยางนั้นไม นั่งนิดหนอยก็ปวดเมื่อยแขงขา ปวดหลัง ปวดเอวเสียแลว 
คิดถึงโนน ฟูกเบาะหรือเกาอี้ที่เคยนั่งนอนออนนุมโนน ไมมกีารอดทนตอสูกับกิเลสเสียเลย มันจะ
เห็นสัจจะของจริงไดอยางไร แตปากพูดวาอยากจะเห็นสัจจะๆ ดังนี้ มันไกลความจริงเสียเหลือเกิน 
เรื่องเหลานี้มันเปนเครื่องทดสอบกิเลสของคนวา เราจะสูกับกิเลสไดไหม มันเปนนิสัยสันดานของ
คนเรามานานเสียแลว ชอบแตสิ่งที่งายๆ ของที่หนักๆ ไมชอบตอสู ไมคิดถึงสิ่งที่หนัก คือ ความตาย
มันอยูขางหนา เราจะตองตอสูวันหนึ่งแนนอน เหตุนั้นจึงวาใหตั้งใจลองดู ลองทําสมาธิดูซี ฟง
เทศนอานหนังสือหรือสมาคมกับอาจารยตางๆ ก็เยอะแลว กเ็พื่อตองการชําระกิเลสอันนี้อันเดียว 
ครูบาอาจารยก็หลายทานหลายองค พระที่ไหนเทศนก็เทศนเหมือนกันนี่แหละ องคนั้นเทศนดี องค
นี้เทศนไมดีอะไรตางๆ เพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกเรามันไมดีมันก็ไมดีละซี เราดีแลวมันดีไปหมด ให
เชื่อมั่นวาความดีทั้งหลายมาอยูตรงนั้นแหละ เมื่อจิตรวมลง พุทโธก็จะปรากฎเห็นความดีชัดดวย
ตนเอง อันอื่นละหมดเลย เหมือนกับ เราฟงอะไรที่มันเพราะๆ หูของเรา หรือวาเราดูอะไรที่มันชอบ
อกชอบใจ ใจมันแนวแนอันเดียวแลว อันอื่นมันจะวางหมดหรอก ภาวนาก็เชนเดียวกัน เอาสตินั่น



แหละ จิตกับสติมันอันเดียวกัน แตมันแยกแตกตางกัน สติคือผูรักษา ผูควบคุม ผูระลึกตาม จิตคือ ผู
คิด ผูนึก ผูปรุงแตง แตมันทําหนาที่คนละอยางกัน เมื่อสติรักษาควบคุมระลึกตามจิตผูคิดผูนึกปรุง
แตงอยูเสมอแลว จิตนั้นก็คายเสียซึ่งความคิดนึกปรุงแตง เปนตน จิตนั้นจะมาอยูที่พุทโธแหงเดียว 
คําบริกรรมที่วา พุทโธๆ นั้นมใิชจิต ผูนึกคําบริกรรมพุทโธๆ นั้นตางหากคือตัวจิต ใหจับเอาตัวจิต
นั้นแลว คําบริกรรมหรอืสิ่งทั้งปวงที่จิตนึกปรุงแตงอยูนั้นก็จะหายไปหมด หรือถาไมหายก็ใหวาง
เสีย จับแตจิตอันเดียว เราหัดตรงนี้แหละใหมันมาก ใหมันไดบอยๆ หัดใหมันชํานิชํานาญ ยืน เดิน 
นั่ง นอนทุกอิริยาบถ หัดใหไดเสมอแลวเราจะไดนําไปตอสูกับกิเลสอยางที่อธิบายมาใหฟง 
 มันไมไหลไปตามกระแสของมันแลว คราวนี้ไมไหลไปที่ต่ํา ไมตกนรกแลวคราวนี้ จิตมี
อิสระในตัว ไดชื่อวาเราเอาจิตเอาใจของเราไดแลว แลวจิตนั้นจะรวมลงเปนอัปปนาเต็มที่ คือ มีแต
ความรูอันเดียว จะไมมีความคิดนึกปรุงแตงอะไรทั้งสิ้น แมแตตัวของเราก็ไมทราบวามีหรือไมมี 
และอยู ณ ที่ไหน ถาจิตยังไมรวม คือเปนอัปปนา ก็ขอใหตั้งสติกําหนดเอาที่จิตนั้นไวกอน จิตที่เปน
อัปปนา คือไมคิดวาจะใหเปนและไมมีอดีตอนาคต ลงปจจุบัน จิตเปนกลางๆ และมันจะเปนก็เปน
เองของมันตางหาก จะไปบังคับปรุงแตงไมได เมื่อเขาถึงอัปปนาแลวนั่นแหละคือใจ จิตกับใจมัน
ตางกันอยางนี้  
 ตอไปนี้จงทําสมาธิภาวนา ใชยุทธภูม ิ คือกายของเรานี้ใหเปนสนาม เอาใหเห็นแพเหน็ชนะ
กันเสียที 

106.ยุทธวิธีตอสูกับกิเลสมาร 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 วันนี้จะเทศนเรื่อง    ตอสูกับกิเลสมาร       ตัวของเรานี้แทจริงแลวเปนสนามตอสูกับกิเลส
ทั้งหลาย      โดยเฉพาะ    ไหนจะตองสูกับความอดอยากลําบากนานาประการ เกิดขึ้นมามีรูปนาม
แลวจะตองมีความหิวโหย    อยากนั่น   อยากนี ่   จําเปนจะตองหา สนองใหตามความตองการของ
รางกาย         รางกายอันนี้ยังแยกออกไปอีก คือ เปนตา ๑  หู ๑   จมูก ๑  ลิ้น ๑   กาย ๑  ใจ ๑     แต
ละอยางก็มีความตองการไมเหมือนกัน    เมื่อคนหนึ่งตองการสิ่งหนึ่งแลว      ทุกคนตองพรอมกัน
ทําสนองใหตามความตองการของเขา หามาใหยังไมทันสนองตามความตองการ      หรือไดมา
แลวแตไมพอกับความตองการ      เดี๋ยวคนโนนก็ตองการอีกแลว     ว่ิงไปหาใหคนโนนอีก    ว่ิงไป
ว่ิงมาหาใหคนโนนบาง  คนนี้บางอยูตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุดจนกวาชีวิตจะหาไม    บรรดาสิ่งที่
ตองการทั้งหลายเหลานั้น    โดยมากเปนสิ่งที่ไมมีในตัวทั้งนั้น สิ่งที่ไมมีในตัวจึงตองหายาก สิ่งที่



ไมมีในตัวและของหายากนี่แหละ      เมื่อตองการเขาเมื่อไมไดตามปรารถนาจึงเกิดลักขโมยขึ้น    นี่
แหละคือกิเลส 
 ตา    มีไวใหดูรูป     แตมันมิใชดูเฉยๆ  มันจะตองดูหลายอยาง  เปนตนวา     ดูเห็นเปนของ
สวยบาง     ไมสวยบาง     สวยก็ชอบใจปรารถนาอยากไดไวเปนของตัว ไมสวยก็เกลียดชังไม
ปรารถนาอยากเห็นอยากดู  เปนตน       ถารูปนั่นเปนของมีอยูในตัวของเราก็ไมเปนไร        แตถา
รูปนั้นเปนของนอกจากตัวของเราแลวนั่นแหละจะเปนเรื่องยุงกันใหญ     ยุงเพราะขโมยของกัน
และกัน    มนุษยในโลกนี้เปนขี้ขโมยกันทั้งหมด  บาว  สาว  หนุม  แก  เฒา  ชรา      ไมวาจะอยูใน
อาชีพใดๆ กข็ี้ขโมยกันทั้งนั้น แมแตบรรพชิตผูอยูในพุทธศาสนาก็ไมพนขี้ขโมย      เมื่อตามองเห็น
รูปสวยงามของลูกหลานหรือภรรยาสามีของใครไมรูละ    จําตองลักขโมยเอามาใหไดอยางนอยก็
ตองรูปนี้สวยจริง       ถามากหนอยก็ติดตาอยูไมหายอยางมากก็ถึงกับฉุดหรือแยงชิงเอาจนได  
เรียกวาขี้ขโมย    ขี้ขโมยแตเบื้องตนโดยเขาไมรูหรอกวาเรารักหรือชอบเขา      ที่เขาไมรูนี่ซี่    
เรียกวา  ขี้ขโมย    บานใดเมืองใดมีแตขี้ขโมยมากๆ      บานนั้นเมืองนั้นยอมอยูไมเปนสุข     คนอยู
ในโลกดวยกนัเปนผูไมมีศีล      นําความเดือดรอนมาสูโลกนี้  ขอ 1  ละ 
 ถาอยากใหโลกนี้อยูเปนสุขแลว    จงขจัดตัวตนคือ    หัวใจของแตละคนเสีย อยาใหเปนขี้
ขโมยเสียกอน    คือ    ตาเห็นรูปใหรูวาเห็นรูปแตอยาไปปรุงแตงใหมันสวยงามหรือข้ีเหร        เมื่อ
ปรุงแตงวาสวยงามหรือข้ีเหรแลว    ก็อยาไปยึดเอามาเปนอารมณ  รูปนีเ้กิดขึ้นมาดวยบุญกรรม
ตกแตงไมมีใครแตงเอาได        เกิดขึน้มาแลวก็เสวยวิบาก   มีสุขมีทุกขอยูตลอดเวลาจนกวาชีวิตจะ
หาไม      ตามีหนาที่ไวเห็นรูปก็ดูไป    ดูวิบากของกรรมซึ่งมันแสดงทาทีกิริยาตางๆ  ของมัน      
แลวตาก็ไมเปนขี้ขโมย  ตาก็มีศีลบริสุทธิ์ไปคนหนึ่งละ 
 หู     มีไวสําหรับฟงเสียง    ก็ฟงไปอยาไปขี้ขโมยเอาเสียงของคนอื่นก็แลวกัน เสียงเปนของ
ไมมีตัวตน      เสียงเกิดจากรูปธาตุภายนอกกระทบกันจึงเกิดขึ้น     เมื่อเกิดขึ้นแลวหูไปรับรูเอามา
ยึดแลวก็ปรุงแตงไปตางๆ นานาวา      เพราะบาง    ไมเพราะบาง  บางทีถาเสียงนั้นเพราะก็ชอบใจ        
แตถาเสียงนั้นไมเพราะก็โกรธเอา    เสียงเปนนามธรรม  แตถึงขนาดนั้นก็ไปยึดขโมยมาจนได 
 มีพระเขมรรูปหนึ่ง     กอนเธอจะออกมาปฏิบัติกัมมัฏฐาน      เธอเปนนักพิณพาทย      เวลา
ออกมาปฏิบัติกัมมัฏฐานทําความสงบ      ไดยินเสียงพิณพาทยฆองวงที่ไหนเขาตีไมถูกจังหวะ       
เธอไปแตงของเขาหมด      ทําอยางนั้นไมถูกไมดีไมถูกจังหวะ ไมถูกเพลงอยางนั้น    ทําอยางนั้นจึง
จะถูกจะเพราะ     เลยไมเปนอันจะภาวนา     บางทีถึงกับลุกออกจากภาวนาก็มีถึงขนาดนั้น       ขี้
ขโมยตัวนี้แมขนาดพระบวชแลว    ผาเหลืองหุมไวก็ไมฟง  นี้ขี้ขโมยคนที่  ๒  



 จมูก    มีไวสําหรับสูดลมหายใจเขาหายใจออกไมพอพรอมกันนั้นจะตองสูดเอากลิ่นเหม็น
และกลิ่นหอมเขาไปอีกดวย       บางทีกลิ่นเหม็นไมพอใจก็จําตองอดทน    ทนไมไหวก็ตองเอามือ
อุดรูจมูกไว      ถาทนไมไหวจริงๆ  ก็ตองว่ิงหนี    บรรดาอวัยวะในตัวของคนเรานี้ที่มีอยูทั้งหมด         
จมูกเปนของที่นาสงสารที่สุด     กลิน่ที่เหม็นและนาเกลียดที่สุดก็ตองสูดเอา       ถาไมสูดเอาลมก็
ไมมีลมเขาปอด      ถาสูดเอากลิ่นเหม็นเขาปอด     ก็จะเกิดปอดอักเสบแตถึงขนาดนั้นจมูกก็ตอง
เปนขี้ขโมยกับเขา     ขี้ขโมยของจมูกยังดีหนอยไมคอยเปนพิษเปนภัยเทาขี้ขโมยของตา 
 เทวดาองคหนึ่งเห็นพระดมกลิ่นดอกไม     จึงบอกวา     ทานลักขโมยของเขาทําไม พระ
บอกวาเราไมไดขโมยของใคร     เราดมกลิ่นดอกไมเฉยๆ     เทวดาบอกวา  นั่นแหละขโมยของเขา
แลว   กลิ่นดอกไมมันไปตามลม      เราไดรับสูดเอามาดมเปนการขโมยก็ไมสํารวม 
 ลิ้น      มีไวสําหรับรสชาติอาหาร   หวาน   เปรีย้ว  เผ็ด  เค็ม     ถาไมรูจักรสชาติเหลานี้แลว     
คนเราก็อยูไมไดตองตาย    นอกจากจะรูจักรสชาติเหลานั้นแลว       ยังตองมีไวสําหรับพูดใหรูจัก
ภาษาสําเนียงเสียงสั้นเสียงยาวเปนตน        ลิ้นนีถ้าไมมีคนมาหยิบยื่นสงใหก็จะไมไดรับรสชาติเลย         
ดวยเหตุที่อาศัยคนอื่นนํามาสงใหนี้แหละ เมื่อไดรับรสชาตทิี่ชอบใจพอใจจึงยึดไวอยากใหรสนั้น
อยูนานๆ  เมื่อรสนั้นหายไปแลวก็เสียดายอยากไดมาอีก        เมื่อไมไดก็ดิ้นรนเดือดรอนอยากได
รสชาตินั้นไมหาย      จึงเปนขี้ขโมยอยูแตภายในบานของตน 
 กาย     มีไวสําหรับสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง    และสิ่งที่ออนนุมนวล  เปนตน กายนี้มิใชมีไว
แตเพียงรับสัมผัสเทานั้น     มีไวเพื่อรับรองทัพพสัมภาระทุกอยางอีกดวย   คนเกิดมาตองตั้งกายนี้
เปนหลักเสียกอน       แลวจึงแยกออกเปน  ตา  หู  จมูก ลิ้น   และใจ     ใหรับหนาที่เปนสวนๆ ไป      
ถาจะวาไปแลวคนเกิดมามีชีวิตอยูไดก็เพราะกาย    กายไดชื่อวาเปนพอบานของอวัยวะทั้งปวง   ตา   
หู   จมูก   ลิน้  และใจ      เมื่อจะทําหนาที่ของตนๆ     ตองเกี่ยวเนื่องถึงกายทั้งนั้น      เห็นจะเปน
เพราะเหตุนี้กระมัง  ธรรมชาติจึงเอามารวมไวที่หัวแหงเดียวใกลกับสมอง      เพื่อใชการงานให
สะดวกขึ้น  กายนี้แปลกจาก  ตา  หู  จมูก  และลิน้หนอย       ถึงคนไมนํามาใหเขาก็เอามาสัมผัสเอง
ก็ได     ขอใหมีเถอะสิ่งที่เขาตองการแลวจะอยูใกลอยูไกลสักปานใด      จําตองนํามาจนไดและสิ่งที่
กายนํามาสัมผัสนั้นก็ขโมยเขามาโดยที่เขาไมรูเลย     ถึงรูก็ขโมยเขามากอนแลว    จึงเรียกวา  ขี้
ขโมยคนหนึ่ง 
 ใจ     เปนขี้ขโมยคนที่หก  นี่ยิ่งรายกาจมาก    ขโมยจนไมเลือกหนาไมเลือกเวลาและบุคคล    
ขอแตใหประสบอารมณไมวาดีหรือชั่ว    หยาบและละเอียด    ขโมยเอามาทั้งหมด     เจาของเขาจะ
รูหรือไมก็ตาม    เรียกวา    ขโมยทั้งนั้น    ถงึคนอื่นไมเสียหาย  แตของเราผูขโมยนี่ซิเสียหาย    
เสียหายเพราะจิตไมอยูเปนปกติ     คิดสงสายออกไปภายนอก 



 รวมความแลวทั้งหกคนเปนขี้ขโมยพรอมๆ กัน       ไมมีสํารวมจิตใจบังคับของตนได      ผู
มีอายตนะทั้งหก  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  ไมสํารวม  ปลอยใหสงสายตามอารมณของ
ตน    หาลักขโมยของเขา     เปนขี้ขโมยโดยแท      ถาเปนขี้ขโมยในบาน(คือกายนี้)  ทั้งหกคนแลว     
บานอื่นๆ นับเปนลานก็เปนขโมยดวยกันหมด  มนัก็ยุงละซี 
 กิเลสมันซดัพาเอามนุษยใหลอยไปตามกระแสน้ําหาที่เกาะเกี่ยวไมได      เหมือนกับคนตก
น้ําจวนจะจมอยูแลว     พระพุทธเจาจึงทรงประทานพระโอวาทวา      ปทีป  นคเวสถ  ยํโอโฆนาภิ
กีรติ     เมื่อกิเลสพาเอาสัตวทั้งหลายไหลไปอยู     สูทั้งหลายจึงหาที่พ่ึงคือเกาะที่น้ําทวมไมถึง   (คือ
ความสงบแหงใจ)   ดังนี้ 
 กิเลสเปนของเกิดมีขึ้นที่ตัวของเรานี้ทั้งหมด       ผูเห็นโทษทุกขในกิเลสแลวต้ังใจจะตอสูกับ

กิเลส    พึงตั้งสนามรบลงที่กายนี้เสียกอน  (คือท่ีอายตนะทั้งหก)    ใหเปนหลักแลวต้ังปอมยามเฝา
รักษา  (คือตัวสติ)      เมื่อกิเลสเขามาทางไหนก็จะไดรู กิเลสก็คือตัวจิตนั่นเองมันหลอกลวงจิตทํา
ปญญาใหเสื่อม      เจากิเลสวาเปนของมิใชกิเลส   นั้นยามใหขาศึกเขามาแลว     รักษาสนามไมดี     
ขาศึกมันตีสนิทกับยาม    ยามเลยเผลอไป     ยามไมตองสนิทกับใคร    และรักษาหนาที่ใหแข็งแรง
ที่สุด    เห็นคนมาตองรายงานผูบังคับบัญชาใหทราบเปนระยะๆ     ถาเห็นวาเปนขาศึกตองยิงอยา
ใหขาศึกศัตรูทันตั้งตัวได      ถึงขาศึกจะอยูไกลแสนไกลกระสนุก็สามารถยิงถึงได     แลวก็ยิงไม
พลาด    สามารถถูกขาศึกหมูใหญใหแตกกระจายไปได 
 นักรบที่ดี    กลาหาญ    เชี่ยวชาญตอขาศึกกิเลสมาร    ตองมีลกัษณะอยางนี้    ยิงเร็วและยิง
ไว    ยิงไกล    ยิงถูกขาศึกหมูใหญ     กิเลสมารมีราคะ  เปนตน    จะเกิดขึ้นดวยการดําริแลว     
รีบเรงใหมีสติกําหนดประหารอยาใหทันเกิดขึ้นได      เมื่อมันเกิดขึ้นแลวจะแพรกระจายออกไป
เปนวงกวาง   เรียกวา   ยงิเร็ว   กิเลสมารถึงมันจะเกิดขึ้นหางไกลจากตัวของเรา    แตมันเกี่ยวเนื่อง
ถึงตัวของเราก็ใหรีบเรงตั้งสติกําหนดเอากิเลสนั้นมาเปนอารมณ    ใหเห็นมูลของมันแลวทําลายเสีย    
เรียกวา  ยิงไกล   สรรพกิเลสทั้งปวงซึ่งมีราคะ  โทสะ  โมหะ    เปนแมทัพนําพาเอากิเลสทั้งปวงมา

รุมลอม ทําใหจิตของเราเศราหมอง   ตองกําจัดดวยอนัตตาเปนอาวุธ   ถูกขาศึกหมูใหญราบเรียบไป
หมด       เราไดแมทัพทั้งสามคนนี้ไวในกํามือแลว       เราไมกลัวขาศึกภายในของเราซึ่งจะมาราวี
ทําลายสมาธิของเราได 
 นักภาวนาทั้งหลายที่ตั้งใจจะสูกับกิเลสกันจริงๆจังๆ   พอกิเลสเขามาเลยสารภาพใหกิเลส
เสีย     แตเราเขาใจวาเราชนะกิเลส    กิเลสมันหลอกลวงใหเราหลงเชื่อมัน    บางคนเมื่อฝกหัดไปๆ 
พอจิตสงบเขาถึงอัปปนาซึ่งคนไมเคยไดเลย     ก็เขาใจวาตัวหมดกิเลสแลวก็ยิ้มยองผองใสอยูคน
เดียว     หรือคุยโมวามรรคผล   นิพพาน   ฌานสมาบัติเปนของทํางายนิดเดียว       แตหาไดรูไมที่



เปนอยูนั้นคืออะไร    อยูชั้นไหน   บางคนกิเลสมันลวงวา      ทําความเพียรมามากแลวพักผอน
เสียกอนเถอะ    ทํามากไปหรือตึงไปหรือเครียด  เดี๋ยวจะเกิดอัมพาตแขนขาเสียแลว    ทําความเพียร
จะไมได หรืออายุจะสั้น    เราจะทําประโยชนสวนรวมจะไมได     บางคนกิเลสมันลวงวา    หนาว
นัก    รอนนกั    หรือนั่งนาน    เมื่อยขา    เจ็บหลังปวดเอวเปนตน      เราพักเสียกอนแลวจึงคอยทํา
ทีหลังดังนี้เปนตน      ลวนแลวแตถูกกิเลสมันลวงใหโอนออนตามมันทั้งนั้น 
 ถานักตอสูกันจริงๆ จังๆ  แลว    คําวา  ทําความเพียรมากแลวพักผอนเพื่อใหรางกายมีกําลัง

หรือกลัวตอเย็น    รอน   หรือ   ปวดโนนปวดนี่    รวมเรียกวา   กลัวตาย  นั่นเอง    ยอมไมมีแก
โยคาพจรกุลบุตรเลย      มีแตเพงทําความเพียรเพื่อบรรลุตามเปาหมายของตนอยางเดียว    แมแตคํา
วา    ทําความเพียรเพื่อมรรคผลชั้นนัน้ๆ ก็ไมมี    จะมีแตเพื่อความบริสุทธิ์แหงใจเทานั้น    เห็นสิ่ง
ใดเปนไปเพื่อความเศราหมองของใจ     จะพยายามชําระแตสิ่งนั้นใหหมดสิ้นไปเทานั้น 

นั่งสมาธิ 
ตั้งกองทัพลงที่กายของเรานี่แหละ   ขุดสนามเพลาะลงที่นี่    จุดนี้เปนจุดสําคัญที่สุด     เมื่อเราตั้ง
มั่นลงในที่นี้แลว    ตัวจิตจะปรากฎใหเห็นในที่นั้น    คือต้ังมั่นแนวแนลงไป    อันนั้นคือตัวจิต    ตั้ง
มั่นลงไป  แลวมันก็ลืมสิง่อื่น    สิ่งที่คิดนึกสงสายตางๆ ก็ไมปรากฏ    มันก็อยูในที่เดียว    ตัวนั้น
แหละตัวจิต    อยาไปสงเสริมใหมันคิด   มันนึก  มันปรุง   มันแตง   เรยีกวา   ไปสงเสริมขาศึก    
แทนที่จะไปรบกับขาศึกกลับไปสงเสริมขาศึกอีก       กองทัพของเราเลยกลายไปเปนกําลังของ
ขาศึกไปชิบ       อยางนั้นก็สูขาศึกมันไมไดละซี    เมื่อสูมันไมไดแลวคราวนี้    ขาศึกมันจะเอาตัว
ของเราเสียกอน   การเจ็บ  การปวย   การไมสบาย   เศราโศกเสียใจ   เปนทุกขรอน  วุนวายเกิดขึ้น   
อันนั้นมันเอากองทัพของเราไปกินหมดแลว     คนหาของเราไมมี    มีแตหมูของขาศึกหมด    นั่น
แหละโทษของมัน 
 ถาเราตั้งกองทัพมั่นคงลงในที่นี้     พิจารณาใหแนวแนเลยทีเดียว    จับตัวใจใหมันได     
คนหาตัวใจใหถูก    จิตคือ  ผูคิด ผูนึก  ผูสงสาย  เราอยาไปคิดไปนึก   อยาไปสงสาย    อันนั้นเปน
จิต   เปนขาศึก   เราไดหลงเชื่อมานานแลว     ทําใหเราวุนวายไมหายสักที    เปนตัวกาลีอยางยิ่ง   
แลวจงคุมสติใหอยูกับจติอันเดียว 
 

107.  มัจจุราช 

พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 



วันที่ ๒๖  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 วันนี้จะเทศนเรื่อง    ความเปนใหญมีอํานาจเหนอืสิ่งทั้งปวงหมด    ซึ่งใครๆ ไมสามารถจะ
ลบลางได   นั่นคือ    “มัจจุราช”    ผูมีเสนามาก    มีอยูในตัวของเรานี้ทั้งหมด  มัจจุราชก็ไมใชอ่ืน
ไกล    คือ   “ความตายนั่นเอง”    ทุกๆ  คนตองมีความตายดวยกันทั้งนั้น     หนีความตายไมพน
สักคนเดียว     ทานจึงวาเปนใหญเหนือคนทั้งปวงหมดในโลกนี้ ไมวาใครจะใหญแคไหนก็ตาม
เถอะจะตองอยูในอํานาจของเขาทั้งนั้น       ดังพระพุทธภาษิตที่กลาวไววา    “ขตฺติเย   พราหมเณ   
เวสฺเส  สุทฺเท  จณฺฑาลปุกฺกุเส   นกิฺจิ ปริวชฺเชติ   สพฺพเมวา   ภิมทฺทติ”    ความวา    กษัตริย  
พราหมณก็ดี   พอคาวาณิชก็ตาม  คนกวาดถนนก็ชั่ง    แมแตคนที่ต่ําทรามที่สุดในสมัยนั้น    คือ    
คนพวกผสม  เรียกวา   จันฑาล     เหลานี้ลวนแตอยูในอํานาจครอบครองของมัจจุราชดวยกัน
ทั้งนั้น  กษตัริยถึงแมมีอิทธิพลมีทแกลวทหารทัพหลายหมูก็ตามจะรบราฆาฟนดวยวิธีตางๆ  อยาง
สมัยนี้เรียกวา ปนกล   ปนใหญ  ลูกระเบิด  ก็เอาเถอะ    ไมสามารถที่จะสูมันได 
 คําที่วากษัตริยก็ดี    พราหมณก็ดี     จะเลาเรื่องความเปนมาสักนิดหนอย  กษัตริยทีแรกก็
เปนคนชาวบานเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละ      เมื่อไมมีหัวหนาที่จะปกปองรักษาหมูเพื่อน        
เขาจึงไดเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมนาเคารพสักการะนับถือบูชา    ขึ้นมาปกครองหมูเพื่อน    ดูแล
ความสุขทุกข    และระงับการทะเลาะวิวาททุมเถียงกัน    ใหมีระเบียบเรียบรอย      ชาวบาน
ชาวเมืองเขาก็เก็บขาวสงสวยสาอากรไมตองทําไรทํานา จึงเรียกวา    กษัตริย   ซึ่งแปลวา   
ขาวเปลือก     ตอมาผูคนมากขึ้นคนก็แตกเปนกลุมเล็ก กลุมใหญ    และเกิดทะเลาะวิวาทกัน      
หัวหนาตองออกปราบดวยตนเอง    ที่เรียกวา    นักรบ    ตอมาก็ขยายกําลังคนออกไปจนกระทั่งตั้ง
เปนกองรอยกองพัน    กองพล     ใชกันแตสมัยโนนจนในปจจุบันนี้ก็ยังใชอยู         กษัตริยหรือ
พระเจาแผนดินทรงเปนจอมทัพเสียเอง 
 คําวาพราหมณวงศ  หรือ  วงศของพราหมณแท  เมื่อเติบใหญขึ้นมาก็จะตองศึกษาเลาเรียน
คัมภีรไตรเภทใหจบเสียกอน    แลวไปเที่ยวขอทาน     ไดมาก็เอาไปบูชาพระคุณของอาจารยตาม
สมควร     จึงออกประพฤติพรตพรหมจรรย    เจริญฌานสมาบัติ    ไดฌานสมาบัติ     เมื่อดับขันธ
แลวก็เกิดในพรหมโลก     นี่แหละพราหมณแททีเดียว  คือ  พรหมนั่นเอง         อีกพวกหนึ่งศึกษา
เลาเรียนจบไตรเภท    ทดแทนบุญคุณอาจารยแลว  เขามารับราชการเปนครูเปนปุโรหิตาจารย      
สําหรับใหคําแนะนําหรือสอนพระเจาแผนดิน พวกต่ําไปกวานี้อีก ก็เที่ยวขอทานเขากิน    ตามเมือง
นอยเมืองใหญพราหมณเหลานี้แตงงานกันได     ในหมูพวกพราหมณดวยกันเองไมผสมกับพวกอื่น  



  และเฉพาะนางพราหมณที่มีประจําเดือนแลวเทานั้น     อีกพวกหนึ่งสําสอน   คือวา   แตงงานกัน
ไดกับพวกที่ไมใชพราหมณดวยกัน    เขาถือกันวาเปนพราหมณชั้นเลวที่สุด 
 กษัตริย    ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น   ในหมูมนุษยดวยกันทั้งหมดเขาถือกันวา กษัตริย  
ประเสริฐกวา      เพราะเขานิยมสมมุติบัญญัติกันมาแตครั้งดึกดําบรรพ     เมื่อพูดถึงสิทธิ์ของ
มัจจุราชแลว    จะเปนกษัตริย   พราหมณ   แพทย   ศูทร  จัณฑาล  หรืออะไรก็ตามเถิด    จะตอง
อยูในอํานาจของมัจจุราชท้ังนั้น     มัจจุราชจะบัญชาใหตายวันไหนเวลาไหนก็ได     ไมตองมีคํา
อุทธรณอีกแลว   ทั้งหมดนี้ถูกมัจจุราชลอมวงไวหมด  ไมอาจหนีออกนอกขอบขายของมัจจุราชได
สักคนเดียว     จะทําศึกสงครามหรือจะรบรากันดวยวิธีใด ๆ กต็าม        จะรบกับมัจจุราชจะรบที่
ไหนกัน      เรากะเกณฑพลขึ้นมาหลายหมูหลายเหลา       ตั้งกองทัพข้ึนมาก็ลวนแตอยูในขอบเขต
ของมัจจุราชท้ังนั้น    เสนาของมัจจุราชก็ คือ   ความเจ็บ   ความปวย  ความแก   ความเฒา    ขณะ
ที่เตรียมทัพอยูนั่นแหละ     ลองดูพวกพลเหลานั้นแหละ    มแีกไหม    มเีจ็บไหม    โรงพยาบาลก็
ยังมีอยู     ไปไหนๆ ก็มีหมอรักษาอยู     และผลที่สุดความตายก็มาถึงยังไมทันรบกับพญามัจจุราช    
ตายเสียกอนแลวก็มี    พญามัจจุราชน่ันนะ    มีเสนามารมาก  เสนามัจจุราชจะตองตีปกซายปกขวา 
ทัพหนาทัพหลังสารพัดทุกอยาง     ตัวของเราก็ลองคิดดูซี    ตั้งแตเกิดมามี   เจ็บ  ปวย   ปวดโนน  
ปวดนี่  มีแก  มีเฒามาโดยลําดับนั่นแหละเรียกวา    เสนามัจจุราชมันตี    มันไมเขาโจมตีทีเดียว
หรอก    มันตีปกซาย  ปกขวา  ทอนกําลังใหออนลงเสียกอน     ในผลที่สุดตองนอนอยูกับเสื่อกับ
หมอน     ไปไหนก็ไมได    หายใจแขม็บๆ    นั่นแหละพญามัจจุราชจะซ้ํา   มัจจุ   คือ  ความตาย  
ไปไหนไมรอดสักคนเดียว 
 เราเกิดมาในโลกนี้     จะเปนมนุษยหรือเปนสัตวตางๆ  ก็ตามเถอะ    เรียกวาอยูในแวดวง
ของมัจจุราชท้ังนั้น     หรือเปรียบเหมือนกับอยูในคุกในตะราง  (รอความตาย)  ดวยกนัทุกคน   จะ
ทําอะไรอยูก็ตาม   จะเปนผูดีวิเศษวิโสเทาไรก็ชั่ง    แมแตองคสัมมาสัมพุทธเจา     สรีระรางกาย
ของพระองคยังปลอยใหพญามัจจุราชทําลายได แตตัวจิตของพระองคเปนผูพนแลว   ไมยอมให
มัจจุราชขมขี่ไดเลย    แลวเราทั้งหลายละ  จะมามวัเพลิดเพลินลุมหลง    อะไรกัน    ประมาทอะไร
กันในโลกนี้     เมื่อคิดถึงมัจจุราชความตายแลว     ก็ไมมีอะไรเปนที่ลุมหลง    ไมมีอะไรที่
เพลิดเพลินเลย    เขาจะเอาเราไปเมื่อไรก็ได      เราอยูในอํานาจของเขา     เขาบัญชาใหตาย    ให
เจ็บ   ใหปวย     เมื่อใดก็ได  จะใหอยูใหไปก็ได      ชื่อวาอยูในเงื้อมมือของมัจจุราช   ซึ่งไมผิด
อะไรกับโจรเรียกคาไถ  โจรเรียกคาไถแลวก็ยังสนุกสนานเฮฮาอยู     ควรที่จะคิดถึงตัว หาอุบายเอา
ตัวรอดใหพนจากเงื้อมมือของโจร     ดวยการทําความดี    อุบายอะไร    ที่จะชวยใหพนเงื้อมมือ



ของเขา  จงใชอุบายนั้นๆ ดวยการทําทาน  รักษาศีล  สมาธิภาวนา  จึงจะเปนการพนจากเงื้อมมือ
ของมัจจุราชโดยลําดับ 
 รักษาศีล     จะเอาศีลหา   ศีลแปด  หรือ  ศีลสิบ   ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เอา   แลวแตศรทัธา
และความสามารถของตน      รักษาศีลก็คือ    งดเวนจากโทษนั้นๆ  อันเปนเหตุใหพนจากเงื้อมมือ
ของมัจจุราชเปนเปลาะๆ ไป     แตพระพุทธเจาไมไดบอกวา    เปนอุบายใหพนจากเงื้อมมือของ
มัจจุราช        พระองคสอนใหปฏิบัติตนใหพนจากความชั่ว ความชั่วมันคอยหมดไปจากตัวของเรา
โดยลําดับดังนี้     นี่แหละเรียกวาพนจากเงื้อมมือของมัจจุราช     ถาทําชั่วหนักเขายิ่งตายเร็ว    ยิ่ง
ตายไมรูแลวรูรอดไปสักที โวหารกรรมฐานพูดกันวา  “กลัวตาย   คือกลวัจะไมไดตายหลายหน”    
 สละความตายนะ หมดหวงหมดกังวล  จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะไมไดกลับมาตายอีก 
 การทําสมาธิ    งายที่สุดก็คือ    เราชําระจิตใจของเราไมใหกังวลเกี่ยวของสิ่งทั้งปวงหมด   
ไมของ  ไมติด    ปลอยวางเฉยจิตใจสวางใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละ    จะหมดจากเวร  จากกรรม 
 เวรอันหนึ่ง    กรรมอันหนึ่ง    ไมเหมือนกัน  เวร   คือ การกระทําสิ่งใดที่ผูกเวรกัน    
เกี่ยวพันกัน    อยางที่ทานเลาไวเรื่อง  “ยักขิณี  กับ  นางกุลธิดา”    เรื่องมันยืดยาว    เลาสั้นๆ ก็คือ
วา   หญิงคนหนึ่ง   มีลูกชายคนเดียว    ปฏิบัตแิมทุกเชาค่ํา    แมคิดสงสารจะหาภรรยาใหชวย
ปฏิบัติแม     ลูกชายบอกวาอยาเลย     ปฏิบัติคนเดียวดีกวา  หลายจิตหลายใจนักปฏิบัติไมถูกใจกัน
หรอก       จะทะเลาะวิวาทกัน    แมพูดอยูสองหนสามหน    ในที่สุดแมไมบอกใหลูกชายทราบ    
ไปหาผูหญิงคนหนึ่งมาใหเปนภรรยาอยูดวยกันมาหลายปก็ไมมีลูก      จึงไปหาหญิงอีกคนหนึ่งมา
ใหเปนภรรยานอย ภรรยาคนใหมนี้มีลูก    ภรรยาหลวงคิดวาเมื่อเขามีลูกแลว    เขาจะเปนใหญกวา
ตัว  อิจฉาเบียดเบียน   จึงพยายามเอายาแทงลูกใสในอาหาร        โดยที่ภรรยานอยไมรู     ลูกจึงได
แทงไปถึงสองครั้ง    ครัง้ที่สามจึงรูวาภรรยาหลวงทําใหแทง       พรอมทั้งตัวก็ตายไปพรอมกับลูก  
จึงผูกเวรกันวาชาติหนาขอใหกูไดฆาลูกมึงถึงสองครั้ง     ครั้งที่สามขอใหกูฆามึงพรอมดวยลูกดวย     
ภรรยานอยตายไปเปนแมวภรรยาหลวงตายไปเปนไก   ออกไขมาสองครั้ง   แมวก็เอาไปกินเสีย    
ครั้งที่สามแมวนั้นก็เอาแมไปกินพรอมทั้งไข    แมวตายไปเกิดเปนเสือ    สวนไกตายไปเกิดเปน
กวาง      พอกวางออกลูกมา     เสือก็เอาไปกินถึงสองครั้ง    ครั้งที่สามเลยกินไปพรอมแมกวางดวย 
    กวางตายไปเกิดเปนนางกุลธิดา    เสือตายเปนยักขิณี      นางกุลธิดาคลอดลูกมากถ็ูกนางยักขิณี
มาลวงเอาไปกินถึงสองครั้ง     พอคลอดลูกครั้งที่สาม     ก็กลวันางยักขิณีจะมาลวงเอาไปกินอีก     
เลยชวนสามีหอบลูกหนีจากบานไปทางที่พระองคกําลังเทศนาอยู เมื่อนางยักขิณีตามหานางกุลธิดา
ไมเห็น   ไดทราบขาววานางหนีไปทางโนนก็ว่ิงตามไป  พอดีไปเจอนางอยูในสํานักพระพุทธเจา  
พระองคไดเทศนาใหคูเวรทั้งสองฟง       จึงไดเกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา      



 พระองคจึงไดผูกมิตรใหเปนมิตรสหายกัน    เปนอันจบเวรกันเทานั้น  พระพุทธเจาเทศนวา     เธอ
ทั้งสองหากไมไดพบตถาคตแลว     จะกอเวรกันเปนเอนกอนันตชาติทีเดียว   นี่เธอทั้งสองนับวา
โชคดีไดมาพบเราตถาคตเสียกอน    เวรจึงจบลงเพียงแคนี้     นางยักขิณีเกิดความสังเวชถึงกับน้ําตา
ตก    เวรก็เวียนใหผลตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเอง 
 กรรม    คือ    การกระทําดวย  กาย  วาจา  ใจ  เพียงแคคิดนึกอยากจะฆาจะแกงเขา คิดอิจฉา
ริษยาพยาบาทเขา     อันนั้นก็เปนมโนกรรมและเปนบาปแลว   แตไมถึงกับทําบาปพรอมดวย
อาการสามยังแกไขดวยตนเองไดอยู    มโนกรรมนีถ้ารูแลวแตไมกลับแกตัว    สามารถนําบุคคลไป
อบายภูมิไดเหมือนกัน     สวนมโนกรรมอยางที่กลาวมาแลว เราคิดชั่วแลวกลัวบาปกรรม    กลับ
ทําความดีเสีย     ก็พนจากกรรมนั้นๆ ได  ใหเขาใจถึงเรื่องกรรมเรื่องเวร    เวรและกรรมมันตางกัน
อยางนี้ 
 วาถึงเรื่องมัจจุราชอีกที    มัจจุราชนี้มองอยูตลอดเวลา    มองเห็นเราอยูทุกเมื่อ  ใครจะหลีก
ลี้ทําอะไรอยูก็ตาม     มัจจุราชเห็นอยูตลอดเวลา    อยางที่ทานวา    ทําความชั่วไมมีที่ลบั  (ที่ลับไม
มีในโลก)  ทําความชั่วไมมีการปกปด       สูทําความชั่วความผิดนั้นๆ  เปดเผยเสียดีกวา   อยางเรา
โกรธคนอื่น     เขาไมรูแตมัจจุราชรูแลวเราไปบอกคนนั้นเสีย ฉันโกรธเธอโวย   ใหอภัยฉันเสียเถิด 
    คนนั้นจะหัวเราะเลยใหอภัยทันที  ถาหากปกปดไวมัจจุราชตามรูและเบียดเบียนอยูเสมอ    จึงวา
อยาทํากรรมชั่วทั้งในที่ลบัและที่แจง 

นั่งสมาธิ 

  
 ธาตุสี่    ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ประสมกันเปนกอนที่เรียกวา  มนุษย   สัตว  เหลานี้  เปนที่ตั้งของ
มัจจุราชพรอมดวยเสนาของมัน     เมื่อประสมกันเปนกอนขึ้นมาในที่ใด   กอนอันนั้นตองมีความ
เจ็บปวย  คือ  เสนามัจจุราช   และดับไปในที่สุด   จึงเรียกวาเปนที่มองของมัจจุราช     กอนอันนั้น
ไมวาจะกอนเล็กกอนใหญ   คนมี   คนจน   กษัตริย  พราหมณมหาศาล       ที่สุดแมแตพระพุทธเจา
และเหลาสาวกของพระองคก็ไมพนจากเงื้อมมือของมัจจุราช   เพราะธาตุสี่  ขันธหา    ประชุมกัน
ในที่ใดก็เปนวิสัยของมัจจุราชจะตองตามผจญอยูตลอดเวลา    ดังพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้อง
ซายของพระพุทธองคแทๆ ยังไมพนจากถูกโจรทุบตีจนกระดูกแตกยอยยับเปนจุลวิจุลไปเลย      
แตยังดีที่ทานใชปญญาเปนอาวุธ   ทํายุทธวิธีตอสูกับมัจจุราช   พิจารณาเห็นสังขาร   คือ  รูปนาม
ตามความเปนจริงอยางไรแลว    ปลอยวางสังขารได    โจรจะทุบตีก็ทุบตีไป  มัจจุราชกับมัจจุราช
ทุบตีกันเทานั้น    สวนจิตใจของทานไมมีใครจะทุบตีได 



 พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย     ทานเอาชนะมัจจุราชดวยยุทธวิธีอยางนี้ ทานจึงไม
เดือดรอน    ในเมื่อรางกายยังมีอยู     เวลาอาพาธหนักๆ หรือจะตายก็ยอมตาย   สละหมดทุกสิ่งทุก
อยางแลว       แมแตความตายก็ยอมใหตายเปนหมดเรื่องกัน    ไมตองถือวาอันนั้นตายอันนี้ตาย       
ธรรมชาติมนัหากเกิดตายอยูอยางนั้นแตไหนแตไร      เราเกิดมาจะถือวาเราตายหรือไม     ความ
ตายมันก็ไมวาอะไร     เราผูถือหากเปนทุกขตางหาก 
 ขอทุกๆ คนจงตั้งใจทําสมาธิตอสูกับมัจจุราช      ดวยการสละความเจ็บปวดตางๆ ใหถึง
ที่สุด  คือ  ความตาย  แลวความตายจะไมปรากฏในสมาธิภาวนาเลย  จะมีแตความเยือกเย็นถายเดียว  
  อันนี้เปนวิธีเอาชนะมัจจุราช     มัจจุราชอยูตรงไหนใหมอบมัจจุราชใหมนัเสีย 

108. ศีลธรรมสําหรับคร ู
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ครู     เปนคําที่มาจาก   ครุ  ในภาษาบาลีแปลวา   หนัก   มีความหมายวา  เปนผูหนักแนนในคํา
สอนในอุบายที่จะตักเตือนแนะนํากุลบุตร  เรียกวา  คร ุ หรือ ครู ความหมายของคําๆนี้    มีอีกอยาง
หนึ่ง    คําวา  ครุ  นั้น  เอา   อุ  เปน  โอ  เอา  โอ    เปน   อว  เรียกวา  คารวะ     แปลวา         เปนที่
เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป    ถาหากวาเรามีหนาที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรทั่วไป      เราตองนึกถึง
อยูเสมอวา    ครู    มีความหมายวา หนักแนน      จิตใจของเราจะตองหนักแนนกับครุที่มีน้ําเต็ม       
ครูตองเปนคนที่หนักแนน  ไมใจเบา    มักงายและเปนคนที่นาคารวะ     เปนที่เคารพนับถือของ
บุคคลทั่วไป  ถาหากวาเอาความหมายสองประการนี้ใสไวในตัวของเราแนนอนแลว       เรา
สามารถที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตรทั้งหลายไดดีที่สุด        และเราจะตองทําตัวใหเปนที่เคารพนับ
ถือของชนทั่วไป    นั่นแหละเปนการดี 
 เราทําอะไรลงไปใหคิดถึงตัวของเราเสียกอน     เอาตัวของเราเปนประธาน   แทที่จริงการ
สอนคนอื่นเปนการสอนตัวของเราเองอยูในตัว      เราสอนคนอื่นสอนอะไรลงไปแลว     ตอง
คิดถึงตัวของเราวา      สิ่งที่เราสอนคนอื่นนั้นเราทําไดหรือไม     อันนี้เปนกิจประจําของครูทุกๆคน  
     ไมวาแตครูเทานั้น     ถึงเปนฆราวาสเปนพระ    เปนสงฆก็เหมือนกัน       ตองเคารพในการที่
ตัวของเราเปนครูอยูเรื่อยไป  เราสอนเขาเราทําไดไหม  ถาหากวาเราปฏิบัติไมได       เราจะตอง
รีบเรงปฏิบัติตัวของเราใหดีขึ้น แลวยังมีอีกคําวา  อาจารย    อาจาระ   คือ  ผูอบรมสั่งสอน
กิริยามารยาทความประพฤติทั้งปวงหมด    ใหคิดอยูเสมอวาเราทําอะไรลงไป       เราอยาไปทํา
ตัวอยางอันไมดีไมงามใหประชาชนเห็น    มันเปนแบบอยางไมดีของคนทั่วไปหมด     คนที่จะ



เรียนสูงขึ้นไป  ตองเรียนจากชั้นประถมนี่แหละขึ้นไป        ถาหากวามันดีแตเบื้องตน   ชั้นสูงๆ ขึ้น
ไปมันก็ดีตลอดไป  ควรที่จะพากันระลึกคิดถึงเสมอเรื่องพรรคนี้             ถาหากวาเราคิดถึงตัวของ
เราเราทําดีแลว     มันอดไมไดหรอกที่จะคิดสอนคนอื่น      ถาเราไมดีนะหรือ  ไมสามารถที่จะ
สอนคนอื่นได   ถึงสอนก็เกอๆ เพราะความดีของตนไมมี      โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมเปนของ
สําคัญยิ่ง     บรรดาครูทัง้หลายควรจะศึกษาอบรมเรื่องศีลธรรม    ศีลธรรมเบื้องตนของการศึกษา
เลาเรียนทั้งหมด    ศีลธรรมเปนของมีมาพรอมแลวแตเกิดมา     ถึงเราจะเรียนหรือไมก็ตาม       
ศีลธรรมมันหากมีอยูในตัวของคนเราแลว   เราจะปฏิเสธวาศีลธรรมไมมีไมได 
 ศีล   คืออะไร    ธรรม  คืออะไร    ศีลธรรมพูดกันงายๆ เรียกวา     ธรรมที่มีอยูในตัวของ
เรา    คือกายกับใจ    เรียกวารูปธรรม-นามธรรม    มีกันหมดทุกๆ คนนีแ่หละ  จะไมเรียนก็ชาง
เถอะ    จะไมรูก็ตาม    แตหากมีอยูในตัวของเราแลว     ที่เราปฏิบัตินั่นนะ  ที่เราสอนคนอื่น    ให
วิชาความรูแกคนอื่น  การประพฤติดีประพฤติชอบก็เอากาย  วาจา ใจไปสอนเขา    เขารูจักเราแลว
เขาก็เอาไปปฏิบัติตาม   เขาก็เอา   กาย   วาจา   ใจ   นัน่แหละไปปฏิบัติอีก 
 ผูสอนและผูฟงลวนแตเอากาย  วาจา  ใจ     นี้ทั้งนั้นไปสอนและไปฟง    กาย  วาจา  ใจ  นี้
รวมเรียกวา  รูปธรรม-นามธรรม  จึงวาธรรมเปนของมีอยูในตัวของเราแลวทั้งนั้น      แตเราไมรูวา
ธรรมมีอยูในตัวเรา     จึงตองไปหาธรรมจากครูบาอาจารยไปเรียนธรรมขึน้ไป      ไปสมาทาน
ธรรมจากครูบาอาจารยไดธรรมแลวจึงจะปฏิบัติธรรม ความเขาใจผิดนี้มีอยูในหมูคนทั่วไป     
แทจริงเราปฏิบัติที่เปนสุจริตเมื่อไหร        ก็เปนกุศลธรรมเมื่อนั้น  เชน  เวนจากโทษ  ๕  ประการ  
ที่เรียกวา  ศลี  ๕  ก็มีขึ้นมาในตัวเมื่อนั้น  เราไมงดเวนจากโทษ  ๕  ประการ  คือ  ทํา  ไมงดเวน
เรียกวา  ทําทุจริต  ก็เรียกวา  ประพฤติธรรมเหมือนกัน  แตเรียกวา  ทุจริตธรรม  ใหผลเปนทุกข 
 ทําอะไรทั้งหมดไมพนจากธรรม  ทําดีเรียก   สุจริตธรรมใหผลเปนสุข    ทําชั่วเรียก ทจุริต
ธรรม    ใหผลเปนทุกข      แตวาเราตองสอนใหซาบซึ้งเขาไปถึงจิตใจของเขา    ใหเขาใจวาใจเปน
ธรรม     รูตัวอยูเสมอวาเปนธรรม       ถาเขาทําไปไมรูจักวานั่นเปนธรรม   ก็จะทอดทิ้งธรรมนั้น
ไปเสีย 
 พระพุทธเจาทานทรงสอนธรรมที่เปนสาระและทําชีวิตใหมีคาแกพวกเรา    แบงออกเปน
ขอๆ เรียกวา  ศลี  ๕  ศีล  ๕  นั่นแหละเปนธรรมที่จะตองงดเวน      ความชั่วนั้นอันจะพึงเกิดมีขึ้นที่
ตัวของเราดังนี้ 
 พระพุทธเจาทานทรงสอนพวกเราใหเขาใจถึงเรื่องชีวิตประจําวัน        ใหมีคุณคาอยาใหเสีย
ประโยชนไปเปลา      เพราะชีวิตเปนของมีคามากยากที่บุคคลจะไดมา  เมื่อไดมาแลวจงทําใหมี
ประโยชนแกตนเสีย       โดยเอาศีลธรรมอยางใดอยางหนึ่งอุดไวไมใหมีชองวาง 



 ศีลเปนขอที่พระพุทธเจาทานทรงบัญญัติใหกระทาํตาม     ถาไมทําตามก็จะเปนโทษ    โทษ

นั้นมิใชพระพุทธเจาทานลงโทษ     แตเปนโทษเพราะเราทําผิดในศีลตางหาก พระพุทธเจาทานทรง

บัญญัติใหรูจักวาศีลขอนั้นๆ ผูใดลวงละเมิดแลวจะตองไดรับบาปกรรมนัน้ๆ ตางหาก     นั่น

เรียกวา  ศีล  ศีลมีหลายอยาง  ศีล ๕ ศลี ๘  ศลี   ๑๐ ศีล  ๒๒๗  มีอาการอยางเดียวกัน  

 ธรรมนั้นพระพุทธองคทานเทศนาเปนปริยาย     ที่เปนขอๆ ก็มี    ที่ไมเปนขอๆ ก็มี        
แลวใครจะปฏิบัติก็ได   ไมปฏิบัติก็ไดไมกะเกณฑ       แตผูไมปฏิบัติธรรมนั้นมิใชไมมโีทษ      มี
เหมือนกันโทษเปนของสาธารณทั่วไป    นอกเหนือจากคําสอนของพระพุทธเจาเสียแลว    อยางคํา
ชาวบานเขาวา      “คนนอกพุทธศาสนา”     พระธรรมนี้พระพุทธเจาสอนคนใหปฏิบัติแตเบื้องตน       
 แตผูนั้นมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่และพรอมปญญาสามารถนําเอาไปปฏิบัติตามได     ก็สามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานในปจจุบันชาตินี้ได 
 ศีลหรือวินัยเปนขอบังคับใหพุทธศาสนิกชนรวมกนัเปนกลุมอยูดวยความผาสุกตามฐานะ
ของตนๆ       หรือจะเปรียบกับกฎหมายบานเมืองก็ได         เมื่อคนหมูมากอยูดวยกันยอมมีความ
ประพฤติไมเหมือนกัน     จึงตั้งกฎกติกาไวสําหรับบริหารหมู    ใครเขามาในหมูนั้นจะตองปฏิบัติ
เปนอยางเดียวกัน  เรียกวา  ศีลหรือพระวินัย 
 ที่นี้จะใหรักษาศีลกันละ    ศีลไมใหเอามากหรอก    เอาคนละขอ    ใครจะเอาขอไหนก็เอา
เถิดทั้งหมดทุกๆ  คนนี่แหละ      เอาคนละขอไมตองเอาศีล ๕ หรอก     เอาขอเดียวเทานั้นแหละ
อาตมาไมไดใหศีลหรอก      ศีลนะเปนของมีอยูแลวทุกคน      ถาหากปฏิบัติก็เกิดขึ้น     ถาไม
ปฏิบัติมันก็ไมมี    ที่ใหสมาทานนั้น   ก็คือใหพระเปนสักขีพยาน  เพื่อจะไดปฏิบัติใหมั่นคงตอไป        
 เหตุนั้นในวันนี้ใหพากันรักษาศีลคนละขอๆ จะงดเวนจากการฆาสัตวลักทรัพย    ประพฤติผิด
มิจฉาจาร  โกหกมุสาวาทหรือเสพยสุราเมรัย  ขอใดที่ตนประพฤติผิดลวงละเมิด     ขอนั้นแหละ
จะตองงดเวน   ศีลก็คือใหงดเวนจากบาปกรรมทีต่นประพฤติอยูแลวนั้น      จึงเรียกวา    ศีล  ศีล ๑ 
ขอที่พากันรักษาวันนี้  ใหรักษากันจริงๆ อยาใหขาด    ได สกั ๓ เดือนหรือ ๖ เดือน    ถาขาดจงนับ
ใหม  ถาครบ ๓ เดือน  หรือ ๖ เดือนแลว         เห็นศีลของตนเปนของบริสุทธิ์ดีแลว      จึงคอย
รักษาขออ่ืนๆ ตอไป     ทําอยางนี้ผูตั้งใจรักษากันจริงๆ ๑ ป   กับ ๓ เดือน   ก็จะรักษาศีล ๕ ขอครบ



บริบูรณ      ดีกวาที่จะไปเที่ยวสมาทานศีลโกหกพระทั่วบานทั่วเมือง           แลวไมรักษาศีลเปน
บาปเปลาๆ แลวก็ไมเห็นมีสักตัวเดียวที่สมาทานมากี่ปๆ       แตศีลสักขอก็รักษาไมได    ลองรักษา
ศีลขอเดียวดูซี่    เมื่อต้ังใจรักษากันจริงๆ ดังที่อธิบายมาแลว  ขออ่ืนๆ ก็จะคอยตามมาเองโดยที่
ไมไดตั้งใจ 
 ศีลธรรมที่พระพุทธเจาสอน  คือ  สอนใหประพฤติปฏิบัติไมไดสอนเฉยๆ สอนแลวไม
ปฏิบัติ     ไมเปนประโยชน   มันตองปฏิบัติจึงจะเปนประโยชนแกตน     ชื่อวาไดบุญกุศลใหพน
จากนรกอบาย     คนในสมัยนี้ไมคอยจะรูจักคําวานรกและอบาย   นรก  คือ  การกระทําความชั่ว    
อบาย  คือ การกระทําตนไมใหเจริญจากเดิม    ใหเขาใจวา  การทําชั่วอะไรๆ ทั้งหมดนั่นแหละเปน
บาป     บาปอยูที่ตัวของเรา    บาปไมเปนตนเปนตัวหรอก   ตัวที่นั่งอยูนั่นแหละ     คนไหนทําชั่ว
นั้นแหละเปนบาป  บาปคือความชั่ว    ทําลงไปแลวมันเดือดรอนภายในใจอันนั้นแหละเปนบาป    
หรือตกนรก  บุญนะ  คือ กุศล กุศล คือ สิ่งที่ดีงาม     บุญนั้นหมายถึงความอิ่มความเต็มใจ     เรา
ทําบุญทํากุศลแลวอ่ิมใจเต็มใจในการทําบุญ           การทําบุญกุศลนั้นไมเหมือนกับการมีเงินมีทอง
ขาวของทรัพยสมบัติที่เราหามาไดแลวอ่ิมใจ      การอ่ิมใจนั้นไมเหมือนกับเราทําบุญ  การอ่ิมใจใน
สมบัติที่เราหามาไดมันไมพอสักที     ไดเงินรอยเงินพัน    หรือถึงหมื่นถึงแสนมันก็ยังอยากได
มากๆ ขึ้นไป     มันไมพอสักที  บุญนี้อ่ิมเต็มตื้นทุกสิ่งทุกประการ       คือกอนที่เราจะทําและใน
ขณะที่เราทําลงไปและเราทําแลว     จิตมุงในการที่จะทําบุญทํากุศลนั้นใหเต็มบริบูรณทุกสิ่งทุก
ประการ        ไมคิดเสียดายเสียดวยในการที่ทําบุญ       คนอื่นมาขอทําดวยก็ไมเสียดาย           คน
อ่ืนจะมาแยงมาชิงก็ไมกระทบกระเทือนเดือดรอน  สวนเงินทองนั้นทําใหเราดีใจแตมันไมอ่ิม    
แลวก็กลัวคนอ่ืนจะเห็น    กลัวคนอื่นจะรู   กลัวคนอ่ืนจะมาแยงมาชิงเอา    มันเดือดรอนทุกอยาง  
นอนก็ไมหลับ    ดังนั้นจึงวาไมใชบุญ    เปนอานิสงสของบุญเกาที่เราทําไวแตเกากอนตางหาก     
ไมใชตัวบุญแท    ตัวบุญแทคือใจของเรา    ความอิ่มใจนั่นแหละเปนตัวบุญแทๆ   ฉะนั้นจึงวา  บุญ
และบาปมีที่ตัวของเรา  เกิดที่ตัวของเรา     นอกตัวของเราไมมีหรอก      เหตุนั้นรักษาศีลขอเดียว
ลองๆ ดูกอน  มันจะอิ่มไหม  เอาใหมนัไดจริงๆ       เอาแตวันนี้เปนตนไป  ขอใดก็เอา  เอาขอที่เรา
ประพฤติผิดนั่นแหละ    เราละชั่วกระทําความดี  เราเปนผูมีอํานาจมีสิทธิที่สามารถละความชั่วได     
นั่นมันอิ่มขึ้นมาแลว  ละไดวันนี้ก็อ่ิมวันนี้  พรุงนีก้็อ่ิม  มะรืนก็อ่ิม  อ่ิมไปหลายมื้อต้ังเดือนตั้งป 
 หัวขออ่ืนๆ นะมันไหลมาเองหรอก    ลองดูเถอะทุกๆ คนพากันหัดเสียใหมันไดสักปหนึ่ง
เถอะ     ศีลอ่ืนๆ มันจะไหลมาเองความอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ความไมดีไมงาม
ทั้งหมดมันจะหายไปหมด       ความแขงดีแขงเดนไมมีเลย    คือ บุญมันเกิดขึ้นมาแทน     เขาทําดีก็
อนุโมทนา    เขาทําชั่วก็สงสารเขา     เขาเปนผูดิบ ผูดี ผูใหญโตก็สงเสริมเขา     เขาเงินเดือนไมขึ้น 



   ฐานะของเขาไมดีตกต่ํา    เราก็คิดจะสงเคราะหชวยเหลือเขา     การเปนผูมีใจกวางมีใจเผื่อแผ
เปนเหตุใหเยือกเย็น    ทัง้หมู  ทั้งคณะ  ทั้งบาน  ทั้งเมือง  ตลอดทั้งประเทศชาติ          ถาหากคิด
อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกัน    แขงดีแขงเดนซึ่งกันและกัน      เราจะไมมีความสบาย    
เดือดรอนตลอดเวลา   การปฏิบัติธรรมตองเปนอยางนี้  ไมตองปฏิบัติอ่ืน  ปฏิบตัิเทานี้แหละ
ความเห็นเทานี้แหละเปนพอแลว 
 เอาละเทานั้น 

109. ธาตุสี่ 
พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

วันนี้จะเทศนเรื่อง ธาตุ ใหฟง  พ้ืนฐานของคนเราทั้งหมด  มนัเกิดจากธาตุ โลกทั้งหมดที่ตั้งขึ้นมาก็
เกิดจากธาตุ     เหตุฉะนั้นจึงจําเปนที่สุด       ที่จะพูดถึงเรื่องพื้นฐานแลวจึงคอยพูดถึงเรื่องอื่นตอไป  
      ถาหากไมรูจักพื้นฐานเสียกอนแลว       ก็ลืมตัวของเราฟงเทศนอยูนี่     ก็ไมทราบวาจะเอาอะไร
มาเปนหลัก   ปฏิบัติก็ไมทราบวาจะเอาอะไรมาเปนหลัก       มันตองจับหลักฐานไดเสียกอนคิดดู    
มนุษยทั้งหลายก็ดี    โลกทั้งปวงหมดที่ตั้งขึ้นก็ดี     มันตองตั้งขึ้นมาจากธาตุสี่    ธาตุสี่นะ    เปน
หลักฐานของธาตุทั้งหมด     พูดอยางนี้บางคนอาจไมเขาใจก็ได     ที่พวกเขาพูดวา  คนๆ หรือ ชาย 
หญิง  ก็ด ี พอตาแมยายก็ดี  เปนคน  ใหทิ้งคําวา  “เปนคน” เสียกอน  พูดของจริง  คือ วาธาตุสี่  เปน
หญิง   เปนชาย   เปนผู   เปนคน  เปนพระ  เปนสงฆ  ทั้งหมด   พืช   ตนไม  ภูเขา  สารพัดทุก
อยาง ทุกสรรพสิ่งทั้งปวงหมด       มันตองมีธาตุสี่ออกจากธาตุสี่ทั้งนั้น  ธาตุสี่นี้ตั้งขึ้นเปนหลักแลว  
   จึงคอยแปรสภาพไปตามเรื่อง      มีรูปรางลักษณะหนาตาตางกัน    ที่เรียกวารูปพรรณสัณฐาน
ตางกัน  มีอาชีพตางกัน    มีความเปนอยูตางกันใหเขาใจวา   ธาตุสี่  เปนประธานของทุกสิ่งทั้งหมด   
ทานอธิบายธาตุสี่นี้ไวกวางขวางมาก     ที่ทานอธิบายนั้น    ก็ไมใชอ่ืนไกล  คือ  ของเปนจริง
นั่นเอง     ทานมาสมมติ  บัญญัติ  ขึ้น  เพื่อพูดใหผูฟงเขาใจ    ถาหากวาทานไมสมมติ   บัญญัติ   
มันก็เปนสภาพตามเดิมของมันอยูอยางนั้นแหละ  ทานมาเรียก  ก็เลยเปนเรื่องยืดยาวไป 
 อยางตา    ก็เรียกวาธาตุ     หูก็เรียกวาธาตุ   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็เรียกวาธาตุ ตาเห็นรูป   
เรียกวาสัมผัส       การสัมผัสทางตาก็เรียกวาธาตุ   หูไดยินเสียง   เสียงนั้นก็เปนธาตุเหมือนกัน    
การไดยิน คือสัมผัสรูขึ้นมา     ก็เรียกวาธาตุเหมือนกัน    จมูกดมกลิ่น  จมูกก็เปนธาตุ   กลิ่นก็เปน
ธาตุ      ความสัมผัสรูกลิน่ก็เรียกวาธาตุ  กายและโผฎฐัพพะตางก็เปนธาตุ         ความสัมผัสรูสึกตัว
ทางกาย   ก็เรียกวาธาตุ  จิตและธรรมารมณก็เปนธาตุ  ความสัมผัสรูทางใจก็เรียกวาธาตุ    เลยยดื



ยาวออกไปเปนธาตุสิบแปด      อันนี้เปนของจริง ทานพูดตามหลักธรรมชาติของมัน  แตมนษุย
ชาวโลกยากที่จะจดจํากันได  จึงสมมติวาคน  วาสัตว  วาชาย  วาหญิง  บดิามารดา           แตเมื่อ
พระองคไดตรัสรูแลว   เห็นแจงตามความจริง  จึงไดบัญญัติของเหลานั้นขึ้น  เรียกวาธาตุ     เมื่อคน
ทั้งหลายไมเขาใจ  พระองคจึงเรียกตามสมมุติของโลก          จึงวาสิ่งทั้งปวงหมดจะพูดก็เปนอยู
อยางนั้นไมพูดก็เปนอยูอยางนั้น      เมื่อเราจะทําสมาธิภาวนา   ใหทิ้งสมมุติ  บัญญัติเสียกอน  จิต
จะเขาถึงสมาธิภาวนา   แลวสมมุติบัญญัติเหลานั้นเลยไมมีชื่อ    นั่นแหละเปนของจริง  ของไมมี
ชื่อนั่นแหละ    เปนของจริง    ของมีชื่อนั้นเปนของปลอม     ตัวของเรานี้ใหทิ้งเสีย       ถึงวามีตนมี
ตัวอยูก็ทิ้งเสียกอนในการที่จะพิจารณาธาตุ        ถาไมอยางงั้น  ไมเห็น  ถือเปนตน  เปนตัว  จึงไม
เห็นธาตุ  อยาใหมีตัวของเรา    คือไมมีในจิตนั่นเอง  หมดธาตุดิน  น้ํา  ไฟ  ลม    ไมมีในจิตจึงจะ
เขาถึงของจริง 
 ธาตุทั้งสี่นี้เมื่อยังมีอยูภายในกายของเรา         และคนเรายังสมมุติอยูตราบใด  ก็จําเปนตอง
อาศัยธาตุสี่ภายนอกกายอันนี้      มาสนับสนุนจึงจะอยูได    ถาไมมีธาตุสี่ของภายนอกมาสนับสนุน
แลวก็จะอยูไมได  ตองตาย  อยางนอยก็อยูทนทุกขทรมาน 
 ดังจะเห็นไดที่พระพุทธเจาทานทรงแสดงธาตุปจจเวกขณะ     ใหพิจารณาปจจัยทั้งสี่ใหเห็น
เปนแตสักวาธาตุ      ไมใชสัตวบุคคลอะไรทั้งหมด     คือผาผอนเครื่องนุงหมปกปดรางกายอันนี้      
ก็ปกปดธาตุสี่   เพื่อปกปองธาตุสี่ภายใน    กันเย็น   รอนหนาวเย็น  และสัตวรายตางๆ มีริ้น  
เหลือบ  ยุง  เปนตน  แลวก็เกา  ชํารุด  เปอย  เนาไปเปนดิน   น้ํา  ไฟ  ลม  ของเกา 
 อาหารการบริโภคทุกประการ   เปนตนวา   ขาว   ขนม   หมากไม    ผลไมและผักตางๆ ที่
เราบริโภคเขาไปนี้      ก็เกิดจากธาตุ    มิใชสัตวบุคคลเราเขา   ของเหลานี้หาชีวิตจิตใจมิได    เปน
แตเอาธาตุภายนอกมาพอกธาตุภายใน    หรือฉาบ    ทา   หรือยาสิ่งที่ธาตุภายในขาดตกบกพรองไว
เทานั้น 
 ที่อยูอาศัยเสนาสนะทั้งปวงเปนตนวา     บาน    ตึก   เรือนสองชั้น   สามชั้น   ทําดวยอิฐ  
และดวยไม     มุงดวยกระเบื้องดินเผาหรือซีเมนต    หรือดวยแฝกหรือจาก  ลวนแลวแตเกิดจากธาตุ
ดิน         คนมาประดิษฐคิดปรุงแตงใหเปนเสนาสนะที่อยูอาศัยข้ึนมา    ของเหลานี้ก็เปนแตสักวา
ธาตุสี่     มิใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขาอะไรไมมีชีวิตจิตใจอะไร  มนุษยปรุงแตงใหเปนที่อยูอาศัยขอ
งธาตุภายใน  (คือคนเรา)  ใหอยูไดชั่วคราวตลอดอายุของธาตุภายนอกและธาตุภายในเทานั้น 
 หยูกยาเภสัชสําหรับแกไขตางๆ  อันจะพึงเกิดมีแกรางกายอันนี้    รางกายอันนี้ (คือธาตุสี่)  
ภายในวิกาล  วิปริต  แปรปรวนไมปกติ     ซึ่งเกิดจากธาตุอันใดอันหนึ่ง    ขาดเหลือไมสม่ําเสมอ
กันเกิดขึ้น    จะตองใชยาภายนอก  (คือธาตุภายนอก)  มาบํารุงเพิ่มพูนชวยเหลือ      ยานี้ก็เปนสัก



แตวาธาตุสี่  (คือเกิดจากธาตุสี่)     มิใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขาอะไรทั้งสิ้น         เมื่อธาตุสี่ภายใน
ขาดเหลือสิ่งใดบางอยาง       ก็จําเปนจะตองอาศัยภายนอก  (คือธาตุสี่)  บําบัดชวยเหลือ 
 คนเรานั่น    ไมใชคนดอก    ที่แทจริงเปนกองธาตุตางหาก     ถาจะอุปมาอุปมัยคนเรา
เหมือนกับกอนดินกอนหนึ่ง        กลิ้งไปบนพื้นแผนดินนี่แหละ  ไปแทบทุกแหงหน กอนดินไมใช
อะไรหรอก    คนเรานี้ตางหาก กอนดินทั้งกอน     ถาเห็นเปนกอนดินแลว    คนเราจะไมเกิดทิฐิ
มานะ    จะไมถือเนื้อถือตัววาตนเปนใหญ เปนโต  หรือวาตนเปนนอยเปนหนุม      หรืออาจจะเปน
เด็กเปนเล็ก    เปนสาวอะไรตางๆ ไมถือทั้งนั้น  ความหนุมไมมี  ความสาวไมมี    ใหญโตไมมี   
เด็กเล็กไมมี     เสมอภาคกันหมด พระพุทธเจาทานสอนใหเราพิจารณาอยางนั้น  จึงจะเห็นตามเปน
จริง       ถาไมเห็นอยางนั้น ยังถือตัวถือตนอยู  ถือเขาถือเราอยู   ความโกรธ   ความเกลียด   ความ
รัก  ความชัง  เกิดขึ้นมา    มันตัวเกลียด ตัวโกรธ   ตัวชังนั่นแหละ    ที่ตัวใจมันเขาไปถือ  มันไม
เห็นตามเปนจริง    ถาเห็นตามเปนจริงแลว      จะไมมีถือตัวถือตนกันเลย       นั่นแหละเปนธรรม   
 ถือทิฐิมานะ    ถือเขาถือเราอหังการ   มมังการ   ไมเปนธรรมเลย ธรรมแท  ตองเห็นเปนสักแตวา
ธาตุ      ดังไดอธิบายมาแลวขางตน     ทานวา   อาหารการกินก็ดี  ผาผอนเครื่องนุงหมก็ดี     ที่อยูที่
นอนที่อาศัยก็ดี   หยูกยาเภสัชตางๆ ก็ดี ปจจัยทั้งสี่นี้เปนเพียงสักแตวาธาตุ    ไมใชสัตวไมใชบุคคล
ตัวตนของเราเขา  สูญโญ  เปนของวางเปลา    มันก็วางนะซี    ไมมีตนมีตัว   ไมใชตน 
 มนุษยเราอยูดวยกันนี่ก็เหมือนกัน       ถาพิจารณาเห็นเปนสักแตวาธาตุ   คือวางจากตัวตน
เสีย    มันก็สบาย    อยูกันดวยความสุข   สงบ  ไมอิจฉาริษยา  ไมเบียดสีซึ่งกันและกัน     ธาตุมัน
จะเบียดสีอะไรกัน  ตางคนตางอยู   ไมมีฆามีแกงกัน   ไมมีทบุตีตอยกัน  ไมเห็นมีอะไร    ไมเห็น
เจ็บเห็นปวด    มันจะแตกจะดับ    มันก็แปรสภาพสลายไป  เปนดิน  น้ํา  ไฟ   ลม  อยางเดิม     เมื่อ
จะเกิดอีก   ก็เอา   ดิน   น้ํา   ไฟ  ลม  ของเกานั้นมาเกิดอีก 
 แทที่จริงมันเปนธาตุอยูแลว        แตเราพิจารณาไมเห็นตางหาก    ตอนนั้นจะวาปญญาของ
เราไมมี   หรือ   เราพิจารณาไมเปน   ก็ใช   คือมันเปนธาตุอยูแลว  แตเราไมเห็นมันเปนธาตุ    
เรียกวาพิจารณาไมเปน   พิจารณาไมถูก   เราไมเห็นเปนธาตุ   ความที่ไมเห็นไมเปนนั้นแหละ       
จึงเรียกวาภาวนาไมเปนมันยากตรงนั้นแหละ  ก็ไมทราบวาจะไปสอนอยางไรกันอีก     ความจริง
มันเปนจริงอยูแลว     แตไมเห็นตามเปนจริงของมันตางหาก 
 เหตุฉะนั้นจึงวา     เบื้องตนที่จะใหเกิดความรูแจงเห็นชัดอยาไปทิ้งสมาธิภาวนา  หัดสมาธิ
ใหมันแนวแนเต็มท่ีเสียกอน    จึงคอยพิจารณา    ใหพิจารณาอานาปานสติ    จนจิตมันลืมสิ่ง
ทั้งหมด      จนยังเหลือแตอานาปานสติอยางเดียว     มันจึงจะถึงอานาปานสติ    ตอจากนั้นมันจะ
คอยพิจารณาของมันเอง    เมื่อทําสมาธิภาวนาแนวแนเต็มที่อยางวาแลว  มันจะไปไหน     ของมัน



มีอยูในตัวของเรานี้ทั้งหมดเปนจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว     พระพุทธองคทรงเทศนาวา   ยถาภูต   
สมฺมปฺปฺญาย   ทฎฐพพฺํ มันเปนจรงิอยางไร      เห็นตามเปนจริงอยางนั้น      เมื่อหัดสมาธิภาวนา
แนวแนเต็มที่แลว  มันเห็นจริงของมันเองหรอก     อยาไปเดือดรอนกับมันเลย       เรื่องพิจารณา
กลัวจะไมเห็นอยางงั้นอยางงี้โอย อยาไปกังวลเกี่ยวของมันเลย    ไมไดไปอยูที่อ่ืนดอก ชัดขึ้นมาใน
ที่นี้เลยทีเดียว    เอาละ เทานั้นละ 
 

นั่งสมาธิ 

 พิจารณาธาตุดังที่วามานี้     บางคนเพงพิจารณาใหกายนี่เปนธาตุทั้งหมด  พอจิตรวมลงเห็น
เปนกอนดินทั้งกอนก็มี     พิจารณาใหเห็นเปนธาตุน้ํา       เลยกลายเปนน้ําทั้งหมดก็มี     พิจารณา
ธาตุไฟ   ธาตุลม  ก็เหมอืนกัน    อาการเชนนั้นเรียกวาปฏิภาค มันเกิดปฏภิาคนิมิตอยูในพวกฌาน    
ก็ดีอยู    เปนประโยชนแกผูตองการ  เชนนั้น แตเปนประโยชนแกผูตองการสมาธิเพียงเล็กนอย
เทานั้น        มันจะเห็น    มันก็เห็นดวยตนเอง     คนอื่นก็ไมรูดวย    และเมื่อมันจะเปน    มันก็
ไมไดตั้งใจจะใหเปน      มันเกิดขึ้นมาเอง    จะเรียกวาสัญญาก็ถูก       จิตมันจะสงบลงพักหนึ่ง
เสียกอน      แลวจะเกิดเพราะเราไปเพงมัน    มันจึงจะเกิด    ที่วาเกิดสัญญาเพราะของเปอยเนานั้น   
 เราเคยเห็นมาแลวแตกอน     ที่วาเห็นดวยปฏิภาคนั้น    เพราะจิตเราสงบลืมสัญญาอารมณใดๆ 
ทั้งหมด  แลวจึงเกิดเห็น      เห็นอื่นๆ ก็เหมือนกัน     ปฏิภาคนิมิตนี้    คนอยากจะใหเปนเหลือเกิน
มันสนุกสนานเพลิดเพลิน        บางครั้งครั้นเห็นแลวก็เบื่อหนายสะอิดสะเอียน    เกลียดชัง        
แมแตอยูบานอยูเรือนกับลูกกับเตา   กับผัวกับเมีย   ก็เบื่อหนายหมด       แตเบื่อบางครั้งบางคราว
เทานั้นทีหลังกลับเปนอยางเดิมอีก     เห็นรูปสวยสดงดงาม     รูปดิบรปูดีอะไรตางๆ มันก็กลับ
ชอบ    กลับรักขึ้นมาอีก    สูเราพิจารณาตามความเปนจริงนี้ไมได        พระพุทธองคทรงแสดงวา    
 ใหเห็นตามเปนจริงอยางไร    ใหเห็นมันเปนจริงอยางนั้น    มันจะชัดเจนดีกวา    ไมตองเกิด
ปฏิภาค เวลายืน   เดิน   นั่ง  นอน  อิริยาบถใดๆ ก็ใหเห็นเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยูอยางนั้นตามความ
เปนจริงของมันตลอดกาลก็แลวกัน           พิจารณาปฏิภาคมิใชมันจะไดอยูเสมอ พิจารณาอยางวานี้ 
  ไดทุกอิริยาบถ  งายดีและของจริงดวย     เวลารางกายอันนี้มันจะแตกจะดับจริงๆ เราก็ไมตอง
หว่ันไหว    เพราะเห็นตามความเปนจริงแลวทุกประการ 
 สวนปฏิภาคนิมิตนั้น     เวลาจะแตกจะดับมันก็ไมเปนดอก    เปนแตเวลาปกติดีๆ นี้แหละ         
 จึงวามันไมชัดเหมือนกับสมาธิภาวนาหรอก         ถาเห็นจริงอยางนั้นแลว  มันเต็มตื้นในตัวของเรา 



 เห็นดวยปฏิภาคนิมิต  หรือ  ดวยฌาน       เห็นหนาเดียวคือมองแตภายใน   ถึงจะเห็นดวย
ตาเนื้อ      แตมันเห็นดวยใจอยางเดียว   เห็นดวยปญญาคือเห็นดวยตานอกและตาใน คือดวยการ
พิจารณา      เชนรางกายของคนเราพิจารณาเห็นชัดดวยใจวาเปนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยางนั้น
จริง          หนีไมพนสักคนเดียวแลวก็เบื่อหนายเห็นโทษตนเกินไป   หมายความวาพิจารณาใหเห็น
โทษก็ได   ใหเบื่อหนายก็ได    ใหเห็นคุณก็ได   
 ฌาน เปนเครื่องเลนเครื่องอยูของพระโยคาวจรเจาทั้งหลายในเมื่อยังมีชีวิตอยู เห็นดวยการ
พิจารณาคือดวยสมาธิ    เปนเครื่องตัดตัณหา   อุปาทาน  ตดัภพ  ตัดชาติ อุคคะหะ และปฏิภาค
นิมิต    ภวังคุบาท   ภวังคจรณ   และ  ภวังคุปจเฉทะ เหลานี้เปนฌานทั้งนั้น สวนขณิกสมาธิ    
อุปจารสมาธิ    และอัปปนาสมาธิ  นั้น        เปนสมาธิโดยสวนเดียว วิธีใชมีนัยดังได อธิบายมาแลว 
 เอา  นั่งสมาธิกัน 
 

110. อายตนะหก 
(ดับไฟนรก) 

พระนิโรธรังสี  คัมภรีปญญาจารย 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
วันพระที่แลวไดพูดถึงเรื่องธาตุ ๔ ซึ่งเปนตัวตั้งตัวตีของธาตุทั้งหลาย      คราวนี้จะพูดถึงเรื่อง
อายตนะหก    อายตนะหก   คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มนัออกมาจากธาตุ  ๔  นั่นแหละ        
ถาไมมีธาตุ  ๔  เปนทีต่ั้งอายตนะหก    อายตนะหกก็ไมมีเหมือนกัน     ไมทราบจะไปตั้งไว
ตรงไหน        ธาตุ  ๔  เปนตัวต้ังของสรรพวัตถุทั้งปวง   ไมสามารถที่จะทําอะไรได          คราวนี้
อายตนะหก  ตา  หู  จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ  มันแยกออกไปจากธาตุ  ๔     ที่จะเกิดกิเลสเพราะอายตนะ
หก    ธาตุ  ๔  ไมเกิดดอก   อายตนะเปนบอเกิดของกิเลสทั้งปวง    กิเลสเกดิขึ้นมาแลวความรอนก็
เกิดขึ้น    ความรอนของกิเลสนั้นไดชื่อวา   ไฟนรก   ความเย็นไมมีกิเลสไดชื่อวาสวรรค      นรก
และสวรรคเกิดขึ้นที่จิตนี้ทั้งนั้น ฉะนั้น พระพุทธเจาทานเทศนาเรื่อง    อายตนะหก    นี้ใหชฎิลทั้ง
สามพี่นองผูบูชาไฟวาเปนของประเสริฐยิ่ง    ตายแลวอาจสามารถไปเกิดในสวรรคได 
 ชฎิล  ๓  พ่ีนอง  คือ  ปูรนะกัสสปะ  นทีกัสสปะ  คยากัสสปะ  ตั้งอาศรมอยูริมแมน้ําเนรัญ
ชราโดยลําดบั    พ่ีชายใหญมีบริวาร  ๕๐๐  คน    นองคนที่สองและที่สามมีบริวาร  ๓๐๐ และ 
๒๐๐    พากันบูชาไฟเปนกิจวัตร     เห็นวาไฟเปนของประเสริฐเลิศยิ่ง  มสีิ่งของอันใดที่นิยมวาเปน



ของดิบดี         เปนตนวา  ขนม  นม  เนย  เอาไปบูชาไฟหมด  ถือวาเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญ           
พระพุทธเจาเมื่อพระองคไดตรัสรูแลว  มองเห็นอุปนิสัยวา       ชฎลิ  ๓  พ่ีนองนี้มีนิสัยวาสนาจะ
สามารถบรรลุมรรคผลนพิพานได  พระองคจึงไดเสด็จไปโปรดทรมานดวยประการตางๆ           
ผลที่สุดก็ออนนอมยอมฟงพระธรรมเทศนา 
 พระองคจึงเทศนาเรื่อง  ไฟที่ชฎิลบูชาใหเขากับอายตนะหกในตัวของเรานี้แหละใหฟง     
ไมไดไปเอาไฟที่อ่ืน        เอาความรอนที่มันเกิดขึ้นภายในใจ  คือ  ตาก็เปนของรอน  รูปก็เปนของ
รอน  วิญญาณอาศัยสัมผัสตาก็เปนของรอน  ความรูสึกอารมณเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  
แมอันใดเปนสุข  เปนทกุข  หรือไมสุขไมทุกขก็ดี  อันนัน้ก็เปนของรอนๆ เพราะอะไร  รอน  เพราะ
ไฟ  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  เพราะความเกิด  ความเจ็บและความตาย  เพราะความโศก  ร่ําไร  
รําพัน  เพราะความทุกข  และความเสียใจ  เรากลาววาเปนของรอน 
 พระพุทธองคทานทรงเทศนาถึง   ห ู  จมูก   ลิ้น   กาย   และใจ   ในทํานองเดียวกันนี้  แตละ
อยางเปนของรอน  พระอริยสาวกผูไดสดับแลวยอมเบื่อหนายในอายตนะทั้งหลายเหลานั้น    เมื่อ
เบื่อหนายก็พนแลว        และคลายจากความคิดในอายตนะเหลานั้น  เกิดความรูขึ้นในใจวา  เราพน
แลวจากความคิดในอายตนะเหลานั้น      แลวก็รูวาเราพนแลว  เปนอันจบพรหมจรรย      ที่จะ
ประพฤติเพื่อความพนจากทุกขไมมีอีกแลว 
 ผูเขียนไดกลาวไวในเบื้องตนวา       สิ่งใดเปนของรอนสิ่งนั้นเปนนรก  สิ่งใดเปนของเย็น   
สิ่งนั้นเปนสวรรค     เมื่อพระพุทธเจาทานทรงแสดงวา   อายตนะภายในทั้งหกซึ่งมีอยูในตัวของเรา
นี้ทั้งนั้น  เปนของรอน      อายตนะภายนอกมีรูปเปนตน  ก็เปนของรอน อายตนะภายในกับ
อายตนะภายนอกกระทบกันเกิดความรูสึกขึ้น  แมอันนั้นก็เปนของรอนแลว           เมื่อทั้ง  ๓  อยาง
เปนของรอน  มันก็เปนนรกไปหมดทั้งตัวละซี่  คนมีอายตนะทุกๆ คนมันเดือดรอนดวยไฟ  ซึ่งเกิด
จาก   ราคะ  โทสะ  โมหะ  สุข  ทุกข  และไมสุขไมทุกข     ความเศราโศกเสียใจ  หรือ ชาติ ชรา  
พยาธิ   มรณะ  จิปาถะ  ลวนแลวแตเปนไฟนรก 
 เมื่อสิ่งแวดลอมในตัวของเรานี้ลวนแตเปนของรอน     คนเราก็ไดชื่อวา      เปนนรกไปหมด
ทั้งตัว  มันจะมีดีที่ไหน     เกิดมาเปนคน  สูสตัวเดรัจฉานบางพวกไมได  ซึ่งมีอายตนะไมครบ
เหมือนมนุษย  เชน  งู  เปนตน      ที่พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา  เกิดมาเปนมนุษยนี้ดีหนักหนา    
มันก็เปนของไมจริงละซี่ 
 เปนของจริง     ถาไมจริงพระพุทธเจาไมตรัสเทศนาไว  แตคนไมเขาใจลึกซึ้งถึงความเปน
จริงนี่           พระพุทธเจาตรัสเทศนาไวตางหาก  เกิดมาเปนมนุษยไมดีอยางไร  เปนมนุษยแลวจะ
ทําอะไรก็ไดทุกอยางเปนเจาเปนนาย      เปนพระเจาแผนดิน  เปนพระเจาจักรพรรดริาช      แมเปน



พระพุทธเจาก็ตองเกิดมาเปนมนุษยนี้กอนจึงจะเปนได  นอกจากเปนมนุษยแลวเปนสิ่งอื่นไมได
เด็ดขาด   จะไมดีอยางไร  แลวเปนมนุษยนี้ธรรมชาติสรางสรรคเครื่องใชมาใหครบมูลบริบูรณทุก
อยาง    แถมยังสรางอาหลั่ยมาไวใหอีกดวย  เพื่อกนัสึกหรอ   เชน ตาและหู  เพราะเปนของจําเปนที่
เกี่ยวเนื่องถึงของภายนอกสรางมาไว  ๒  อัน      เมื่ออันหนึ่งชํารุดแลวก็จะไดใชอีกอันหนึ่งแทน
ทันที       ถาไมชํารุดก็ใชควบคูกันไปก็ไมขัดของ   ยิ่งสะดวกใหญ 
 ที่พระพุทธเจาทานเทศนาวา     อายตนะทั้งหกเปนไฟนั้น  ทานเทศนาใหชฎิลทั้งพันผูมี
นิสัยวาสนาแกกลาฟงตางหาก       แลวก็ใหเขากับความนิยมของทานเหลานั้น  ที่นิยมวา  การบชูา
ไฟเปนของดี  สามารถไปเกิดในสวรรคได      แลวก็เทศนาเอาไฟในตัวข้ึนมาอธิบาย         สามารถ
ทําลายจิตใจของบุคคลใหตกนรกไดเทียบกับไฟภายนอกซึ่งสามารถไหมสรรพสิ่งทั้งปวงใหยอยยับ
ไปได     แมแตตัวของเราก็ไมเวน      ถารักษาไมดี  ไฟภายนอกไมรูจักคุณและโทษอะไรทั้งสิ้น   
ไฟภายในก็เชนเดียวกัน       ผูที่ทําใหไฟภายในเกิดขึ้น  (คือ จิตใจ)     ยอมทําใหตกนรกได
เหมือนกัน  แตผูที่มีความสามารถหรือเห็นโทษกลัวตกนรกแลว       จะนํามาพิจารณาอยางชฎิลทั้ง
พันก็ไดไมหาม         เพราะธรรมะนี้พระพุทธเจาทานทรงแสดงไวเปนของสาธารณะแกชนทั่วไป       
ใครจะนํามาพิจารณาอยางไรก็ได      แลวแตบุญบารมีของใครจะสามารถพิจารณาไดมากนอย
เทาไรก็ตามใจ 
 พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา  อายตนะภายในมี  ตา  เปนตน  ก็เปนไฟ  อายตนะภายนอกมี รูป  
เปนตนก็เปนไฟ       อายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน  เชน  ตากระทบกับรูป     เกดิ
ความรูสึกขึ้น   ก็เปนไฟทั้งนั้น    ตกลงเรากระดิกตัวไมไดลวนแตไฟทั้งสิ้น ตัวอยางนั้น   ผูเขียนก็
บอกวา     คนเราตกนรกอยูตลอดเวลานะซี  แตเหตุใดคนเราจึงไมเดือดรอน      อยูมาแตไหนแตไร
มาไมเห็นใครบนวา  ตนตกนรกสักคนเดียว 
 ขอนั้นอุปมาเหมือนปลาเกิดอยูในบอน้ํารอน    วายน้ําดําผุดหากินสนุกสนานอยูตามเรื่อง
ของมัน    ไมเห็นมีความเดือดรอนอะไร  ตอเมื่อมีคนเอาไปปลอยในน้ําจืด  ปลานั้นจึงจะเดือดรอน    
 บางทีถึงแกความตายก็เปนได  นี่ก็ฉันเดียวกัน  คนไมรูจักของรอน  เมื่อความรอนยังไมรุนแรงก็
สําคัญวา   อุนดีอยูฉันใด    บุคคลยังหลงมัวเมาอยูในกามคุณทั้งหา     หนุมสาวเห็นรูปสวยๆ ก็
ชอบใจอยากไดมาเปนของตัว     เขาใจวา  รูปนั้นเปนเครื่องอบอุนชื่นใจ      เมื่อรูปนั้นแปรปรวน
หรือรูปนั้นหางเหิน   รูปนั้นไมมีอยูในที่นั้นก็เปนทุกขกลุมใจ    เศราโศกเสียใจ    อาลัยอาวรณดิ้น
รนแสนสาหัสเพราะราคะ      ความกําหนัดรักใครยอมใจเปนตนเหตุ       ทานจึงวาราคะเปนไฟ  
คนแกไดจูบลูก  จูบหลาน  จิตใจก็เบิกบานชื่นใจ    ไมอยากใหหางไกลจากตัว   เมื่อลูกหลาน
หางไกลไปก็หาวา  ลูกหลานไมรักตัวพาลโกรธเอา       ความโกรธเกิดจากความรักละ    ถาถึงคราว



วิบัติเขาตายลงยิ่งเกิดทุกขใหญ     ความทุกขเกิดจากความรักเขาอีกแลว     ไฟคือราคะ  ยอมรุมลอม
แตตนมาโดยลําดับ   แตบุคคลไมเห็น     เห็นแตความอบอุนเพราะความหลงมัวเมา  ตอเมื่อความ
รอนคือไฟนั้นมันแรงขึ้นถึงขนาดจนดับไมไหวแลว      จึงจะรูวาไฟนี่ไหมได  มันโหมเอาเต็มที่
แลวดับไมไหว    สวนอายตนะอื่นๆ ก็ทํานองเดียวกันนี้ 
 กามคุณ  ๕  ไดแกอายตนะภายในและภายนอกทั้ง  ๑๒   และทีอ่ายตนะทั้งสองนั้นสัมผัสกัน
นี้เรียกวาวิญญาณ   นี้เปนตน   เปนเหตุใหติดใหพอใจ  ยินดี  เพลิดเพลิน  หลงมัวเมาจมอยูในนั้น  
จึงเรียกวา  กามภพ  พวกที่อยูกามภพนี้แหละ  เห็นความรอนนอยนั้นวาเปนของอบอุน  ฉะนั้น  

กามภพจึงกลายมาเปนกามภูมิติดพันกันเหนียวแนนเปนกอนใหญ     จนเปนกามกิเลส       จึงเปน
เหตุใหเปนโลกอันกวางใหญไพศาลหาประมาณมิได 
 ความรอนที่เรียกวา  ไฟ       อันพระพุทธเจาทรงตรัสเทศนาแก  ชฎลิทั้งพันนั้น  เกิดจาก
อายตนะภายในมีตาเปนตน และเกิดจากอายตนะภายนอกมีรูปเปนตน   แลวก็เกดิจากอายตนะ
ภายในและภายนอกสัมผัสกันแลวเกิดความรูสึกขึ้นที่เรียกวาวิญญาณ  นี้ทัง้นั้น  นอกเหนือจากสิ่ง
เหลานั้นแลวไมมี  ความรอนที่เรียกวา  ไฟ   นั้น   กเ็กิดจากกิเลส  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ    นี้เปน
มูลฐาน  ราคะ  โทสะ  โมหะที่จะเกิดขึ้นก็เพราะจิตไปปรุงไปแตงใหมันเกิด    ถาจิตไมไปปรุงไป
แตงแลว       กิเลสเหลานั้นมี  ราคะ  โทสะ  โมหะเปนตนไมทราบวาไปอยูไหน   เปนตัวตน
อยางไรก็ไมรู   อยางเราอยูเฉยๆ  กิเลสเหลานั้นก็ไมมี 
 เมื่อเรารูอยางนี้แลว   ไฟราคะ  ไฟโทสะ  ไฟโมหะ   เปนตนเหลานี้มันเกิดจากจิตเปนตนเหตุ 
   เมื่อรูอยางนี้แลว    จงตั้งสติคนหาตัวกิเลสอันเปนเหตุใหเดือดรอนวา    มันเกิดจากอะไร   มันจึง
ทําใหเดือดรอน      เหมือนกับแพทยคนสมุฏฐานของโรค     เมื่อรูวาเกิดสมุฏฐานอยางนี้แลวก็จะ
วางยาถูก       ใหกับโรคนั้นๆ ไดฉันใด   กิเลสอันมีราคะเปนตน   มันเกิดจากจิต   เขาไปคนดูจิต
อีกที    จิต  คือ  ผูคิด  ผูนึก  สัญญาอารมณตางๆ นั่นคือ  จิต  แตไมใชกิเลส  กิเลส  คือ  เครื่องเศรา
หมองแหงจิต  เครื่องเศราหมองซึ่งจะเกิดขึ้นมาไดตองไปยึดเอาอารมณอันเกิดขึ้นมาจากจิต    นั่น
แหละกิเลสแท 
 พึงเขาใจวา  จิต  คือ  ผูนกึปรุงแตงสัญญาอารมณตางๆ  กิเลสเครื่องเศราหมองคือจิตที่ไปยึด
เอาอารมณตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากจิตมาเปนของตัว  สติ  คือ  ผูควบคุมจิตไมใหหลงไปยึดเอาอารมณ
ตางๆ มาเปนของตัว    เมื่อเขาใจลักษณะอาการของสิ่งทั้ง ๓  อยางนี้แลว เราเอาสติมาจับ   ควบคุม
จิต   จิตก็จะหยุดนิ่งเฉย   กิเลสก็ไมมใีนที่นั้น     จิตก็กลายเปนใจ  คือ  มีแตความรูสึก  แตไมคิดนึก
ปรุงแตงอะไรทั้งหมด      การฝกหัดอบรมกัมมัฏฐานทั้งหลาย     จะอบรมดวยวิธีใดๆ ก็ตาม  



จะตองมาลงตรงนี้ดวยกันทั้งสิ้น  เวนแตการอบรมนั้นจะอบรมไปในแนวปริยัติ      ซึ่งจะตองคิด
นึกไปตามปริยัติไมมีที่สิ้นสุด 
 เมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสพระธรรมเทศนา  อทิตตปริยายสูตร      ใหชฎิลทั้งพัน  ม ี   ปูร
นะกัสสปะเปนประธานฟง     โดยยกเอาอายตนะขึ้นมาแสดงเปนของรอน  เพราะกิเลสมีราคะเปน
ตน  ชฎิลเหลานั้นมีจิตศรัทธาเลื่อมใสนอมใจลงเชื่อมั่นในพระธรรมเทศนาของพระองค      ปลงใจ

ลงเปนเอกัคตาสมาธิแนวแนเปนอารมณอันเดียว  พิจารณาไปตามก็รูชัดเจนขึ้นมาวา  ที่เราถือบูชา
ไฟวาเปนของดีแลว   ตายแลวสามารถไปเกิดในสวรรคนั้นผิด    ก็เกิดความสลดสังเวชในใจ   เบื่อ
หนาย  คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเห็นผิดนั้น      เมื่อเบื่อหนายก็พนจากกิเลสเหลานั้น
ทั้งหมด   เมือ่พนแลวจิตใจก็ผองใส    สะอาดเต็มท่ี    ไมมัวหมอง     แลวก็เขาใจวา    เราพนแลว  
(ถึงพระอรหัตผล)  กิจอื่นที่เราจะตองทําเพื่อละกิเลสอีกไมมีแลว 

นั่งสมาธิ 

 เอา  ใชคาถาดับไฟนรก  เสกคาถาดับเลย  เอาพุทโธ ๆ  นี่แหละดับ    เราเสกคาถาพุทโธ    
บริกรรมเทานั้นแหละ   ความวุนวายเดือดรอนดวยประการตางๆ  หายหมด 
 ตั้งสติคุมจิตใจใหแนวแน  เอาเฉพาะพุทโธอันเดียว  สงออกไปขางหนาขางหลังก็ไมมี  ทั้ง
คิดนึกโนนนี่ก็ไมมี  ใหใจอยูเปนกลาง  ไมกระทบกระเทือนอะไรทั้งหมด     เราเกิดขึ้นมาในโลก
มันตองทําตัวเปนกลาง       ถาไมเปนกลางไมเหนือโลก   ไมพนจากโลกไปได    ตองมทีุกขอยูอยาง
นั้นร่ําไป 
 ใจที่เปนกลางๆ แลวจะมีอะไรกระทบกระเทือนอีก  ขอใหรักษาความเปนกลางนั้นไวให
มั่นคงเถอะ  ไฟนรกตองดับลง  ณ  ทีน่ั่นแหละ 
 ลองคิดดู  โกรธ  มันตองเพงคนโนน  คนนี้  สิ่งโนน  สิ่งนี้  มันไมเปนกลาง  เพงอดีต  เพง
อนาคต  มันไมเปนกลาง  ความเปนกลาง    ไมมีอะไร  ถกูตอง  อยูคงที่ 
 พุทโธ     ตั้งมั่นในคําบริกรรมแลว     กิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลายดับไปหมด  ถึงหากไม
ดับสนิทตลอดเวลา  ก็ดับขณะนั้นก็เอาละ    ใหดบัไดเสียกอนขณะนั้น  ถาหากดับนานๆ หลายครั้ง
หลายหนเขา      หรือดับบอยๆ เขาก็อาจสามารถจะดับสนิทไดเลย 
 อยาเพิ่งดับมันทีเดียวกอนเลย  ไฟนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษ        ถาใชเปนประโยชนก็ดี  ก็
เหมือนกับไฟภายนอกนั่นแหละ   ใชหุงตมก็ยังดี  ใชผิงไฟก็อุนในเวลามันหนาว  ถาใชไมเปนมัน
ไหมตัวของเราเสียดวยซ้ําไป  ไหมบาน  ไหมเรือน  ไฟนี้เราใชระงับดับที่ตัวของเราเทานั้นแหละ    



คนอื่นอยาไปดับของเขาเลย    เพราะมันเกิดที่เรา   ไมใชเกิดจากคนอื่น  เราดับตัวของเราแลวก็เย็น
สบาย 
 อยางพระพุทธเจา   พระอริยสงฆสาวก   ทานดับไฟของทานๆ สบายแลว  ทานก็อยูเย็นเปน
สุข  ในขณะที่ทานมีชีวิตอยูทานก็อยูในโลกนี้แหละ     ทานไมไดหนีจากโลกนี้ดอก  เราดับไฟใน
ตัวของเราแลว  เราก็สบาย 
 เราดับราคะ      ความยินดีพอใจในสิ่งนั้นๆ     โทสะ    ความโกรธในสิ่งตางๆ ในบุคคลหรือ
ในวัตถุตางๆ     แมแตตัวของเราก็โกรธ  ไมพอใจตัวเองดวยซ้ํา  ไฟมันเกิดขึ้นอยางนี้     เราดับไฟ
ในตัวของเราเสียแลว    คนหมดทั้งโลกนี้จงอยูไปตามสบายใจเถิด 

 เอาละ   ทําสมาธิภาวนาดีกวา 

๑๑๑.  การปฏิบัติเบื้องตน  

พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

วันนี้จะสอนวิธีปฏิบัติภาวนาเบื้องตนใหฟง    เรานับถือพระพุทธศาสนานั้นตามความเปน
จริงแลว      จะตองปฏิบัติตามมันจึงจะถูก     อยาฟงเฉย ๆ ฟงแลวไมปฏิบตัิตามไมไดประสบการณ
ไมรูเรื่อง     ฟงไป ๆ นานๆ หนักเขาก็เลยเบื่อ    บางคนฟงไปศึกษาไปก็เอาไปพูดไปคุยใหเขาฟงมี
คนนับถือตน    ก็เลยตื่นเตนคิดวาตนสําเร็จแลวก็มี    ความเปนจริงแลวนักปฏิบัตติองเปนผูทํา
มากกวาการไดยินไดฟง      การปฏิบตัิเปนของสําคัญมาก      ถึงแมจะไมไดเรียนหากวาปฏิบัติเปน
เสียแลว   เขาถึงธรรมะธรรมโมแลวจะรูแจงเห็นจริงดวยตนเอง    เมื่อครั้งพุทธกาลทานไมใครได
ศึกษาเลาเรียนเทาไรนัก     เลาเรียนบางเล็ก ๆ นอย ๆ เพียงบทกรรมฐานเทานั้นเอง      ทานก็ยังได
สําเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมาย    คนทุกวันนี้เรียนมากเหลือเกิน   คุยฟุงกันไปหมดทั้งบานทั้ง
เมือง ความเปนจริงแลวไมรูจักตัวเอง    เราถือพุทธศาสนาเราตองปฏิบัติมันจึงจะถูก    เราทําเรา
ปฏิบัติมากกวาฟง      การปฏิบัติในที่นี้หมายความถึงใหเขาถึงจิตถึงใจ       ถาไมถึงใจแลวไมได
เรื่อง    คือปฏิบัติธรรมตองใจถึงกอนทั้งนั้น    ใจเปนคนรูคนเห็นกอน     ใจเปนคนถึงธรรมกอน    
เราพูดกันทั่วบานทั่วเมืองวา    อะไรก็จิตก็ใจทั้งนั้น    คนทีไ่มเคยฝกหัดปฏิบัติเขาก็พูดถึงจิตถึงใจ   



โดยมากพูดกันอยางนั้นแหละ    แตแทที่จริงใจเปนตัวอยางไรก็ไมรู    จิตเปนตัวอยางไรก็ไมรู     ก็
จับหลักไมได     ฉะนั้นจึงจะตองฝกหัดใหเห็นจิตเห็นใจเสียกอน 

อาตมาอธิบายถึงเรื่องจิต   เรื่องใจ    หลายครั้งมาแลวพระองคก็เทศนาเหมือนกันวา     จิต
อันใดใจอันนั้น      ใจอนัใดจิตอันนั้น      จิตกับใจก็เปนอันเดียวกันนั่นแหละ      แตทําไมจึงพูดเปน
สองอยางก็เพราะมันทําหนาที่มีอาการแตกตางกัน      การฝกหัดตองฝกหัดจิต     ไมตองฝกหัดใจ 
จิตคือผูคิดผูนึก    ผูปรุงผูแตงสัญญาอารมณทั้งหมด     กิเลสทั้งปวงก็จิตเปนผูปรุงแตง     การฝกหัด
อบรมจะตองฝกที่จิตแหงเดียว แลวเราจะเอาอะไรมาฝกหัด เอาสติมาฝกหัดจิต ขอใหมีสติทุก
อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน มสีติรูจิตอยูตลอดเวลา    กิเลสทั้งหลายจะคอยเสื่อมหายไป   อยา
เพิ่งใหสําเร็จมรรคผลงายนัก    คนฝกหัดปฏิบัตินะ     อยากจะสําเร็จมรรคผลนิพพานเร็วนัก     
เอาไวเสียกอน      เอากิเลสไวพิจารณาสียกอน     สําเร็จงายมักก็กลับมาเปนปุถุชนงายนะซี     
สําเร็จมรรคผลแลวจะไปไหนกัน    กิเลสมันอยูกับจิต    เรามีสติควบคุมจิตอยู     ลองคิดดูวาเห็น
มันทุกขณะ ยืน เดิน นั่ง นอน แลวมันจะไปไหนเลา    ทุกสิ่งก็เห็นวามันดีหรือมันชั่ว    มันชั่วก็เปน
ของควรละ มันดีมันก็เปนของควรทํา      หมั่น ฝกหัดปฏิบัติเพียงแคนี้     ละชั่วทําดีเทานั้นแหละ
หมดเรื่อง 

พระพุทธศาสนาสอนใหละชั่วทําดี    เมื่อเราเห็นจิตอยูอยางนั้นแลว   คิดนึกอะไรตาง ๆ 
รูสึกอยูตลอดเวลา     จิตมันละอายละคราวนี้     มนัคอยวางคอยทิ้งไป     ที่เราวุนวี่วุนวายอยูนี่ก็เรื่อง
ไมเห็นจิตนั่นเอง    คิดดูความโกรธ    เราไมรูจักความโกรธมันโกรธแลวจึงคอยรูจัก    รูจักแตโกรธ 
ไมรูจักตัวโกรธ    รูจักแตคําวาโกรธ    ไมรูจักผูโกรธ     คือจิตนั่นเอง     ถาเขาไปรูจักตัวผูโกรธนั่น
แหละหายทันที      อยางนี้เปนตน     จึงใหพิจารณาใหเห็นจิตเมื่อพิจารณาควบคุมจิตไดอยูอยางนี้ 
เรื่องการฝกหัดปฏิบัติไมตองเอาที่อ่ืน      เอาสติควบคุมจิตไวตลอดเวลาก็พอ 

สติคือผูระลึกได     จิตคือผูคิดผูนึก     สติก็ใจนั่นแหละ    มีจิตจึงคอยมีสติ     สติควบคุมจิต 
เราควบคุมไดอยางนี้เรียกวามันอยูในอํานาจของเรา     เราไมไดไปตามอํานาจของจิต     เราก็ใชจิต
ไดละซี    ใชใหโกรธก็ได    ไมใหโกรธก็ได    แตถามันไมโกรธเราใชใหโกรธ     มนัก็โกรธดอก
แตมันแกลงทํา   เชน   โกรธดุเด็กเล็กลูกศิษยลกูหาอะไรตาง ๆ ทําโกรธหนาบึ้งแตใจมันเย็นอยู
ภายในนั่นละมันแกลงโกรธ     แตตัวเรามันไมโกรธ     อันนั้นสบาย    จิตอยูในอํานาจของเราแลว
คราวนี้      จะไปโกรธใคร     แกลงใหมันโกรธกไ็ด     จะไมใหมันโกรธอยูเฉย ๆ ก็ได 



คําวาใจของเรา     จิตของเรา     มันอยูตรงนั้นละ     ตรงที่เราบังคับมันได      เราฝกฝน
อบรมมันได    นั้นแหละเรียกวาจิตของเราแท    เราควรที่จะฝกอบรมตรงนี้แหละ    เมื่อฝกหัด
เชนนั้นไดแลวจิตจะรวมมาลงเปนสมาธิละคราวนี้     รวมเขาไปเปนหนึ่ง    จิตเปนหนึ่งนั่นแหละ
เรียกวาใจ ใจแทนะใจมันไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตง      มันอยูเฉย ๆ จะทดลองดูอยางนี้ก็ได     เรา
กลั้นลมหายใจสักอึดหนึ่งจะรูสึกวาไมมีอะไร    รูเฉย ๆ อันนั้นแหละตัวใจแท     อันนั้นเพียงแต
ทดสอบจับดูตัวใจ   วา   ตัวใจอยางนี้เราจะนํามาใชประโยชนก็ไดเหมือนกัน      อยางมันโกรธ     
เกลียด   รกั หรือชอบใจอะไรตาง ๆ    เรากลั้นใจดูมันจะหายไปพักหนึ่งเหมือนกันเอามาทดลอง
ใชไดดีเหมือนกัน   แตวามันใชไดชั่วคราว   จะฝกหัดอยางไรใจจึงจะอยูไดนาน ๆ    นั่นก็ตอง
ฝกอบรมจิตดังไดอธิบายมาแตเบื้องตนนั่นแหละ    ตองฝกหัดอบรมจิตจนกระทั่งมันอยูในอํานาจ
ของเราแลว    มันจะมีอาการคลาย ๆ กับเผลอสติไป    มีอาการวูบวาบเหมือนกับตกเหวตกผา    จาก
ที่สูง    หรือตกหลุมตกบออยางนั้นละ      วูบวาบเขาไปสงบนิ่งเฉย ๆ อันนั้น     เรียกวาจิตรวม      
เวลาจะเปนมันเปนของมันเอง    ไมไดคิดไดนึกอยากใหมันเปน    เวลาจิตมันรวม    จิตมันไมมี     
อาการคิดนึกปรุงแตงอะไรทั้งหมด  อดีต  อนาคตไมมี        มนัเหลือแตผูรูสิ่งเดียว       คือในการที่
เราฝกอบรมจิต     ชําระจิตในเบื้องตน     มันวางไป ๆ ปลอยวาง ๆ หมดทุกสิ่งทุกอยางยังเหลือแต
ใจ     มันจึงรวมเปนอันเดียว    ใจอันเดียวนี่แหละเปนของทําไดยากนัก    สรรพกิเลสทั้งปวงที่
เรียกวากิเลสตัณหา    ตัณหารอยแปดก็ออกไปจากใจอันเดียวนี่แหละ    มันเปนอาการของใจที่
เรียกวาจิต     ใจแทมันมีอันเดียวเทานั้นแหละ 

ฝกหัดจิตใหเขาถึงใจ    วิธีปฏบิัติฝกหัดกรรมฐานมีเทานี้แหละ    ใครจะฝกหัดปฏิบัติ
อยางไร ๆ ก็เอาเถอะ    จะภาวนาพุทโธสัมมาอรหัง    ยุบหนอพองหนอ    หรืออานาปานสติ    กไ็ม
เปนปญหา   คําบริกรรมเหลานั้นก็เพื่อลอใหจิตเขามาอยูในคําบริกรรมแตคนที่เขาใจผิดถือวา    ตน
ดีวิเศษ    โออวดเพื่อนวา    ของขาถูกของเอ็งละผิดอยางนั้นอยางนี้อะไรตาง ๆ นานา    พุทธศาสนา
แทไมเปนอยางนั้นหรอก    มันตองเปนอันเดียวกัน    ไมมีใครผิดใครถูกเมื่อปฏิบัติถึงจิตรวมแลว 
จิต    รวมเขาไปเปนอัปปนาแลวหมดเรื่อง     จิตรวมเขาถึงอัปปนาแลวถึงที่สุดของการทําสมาธิ
เทานี้     ไมมีอะไรแตกตางกัน 

 เหตุนั้นจึงใหฝกหัดจิตตามคําสอนของพระพุทธเจา     ทานสอนใหฝกหัดกรรมฐานก็    คือ 
ฝกหัดจิต    เห็นจิตแลว    จับจิตไดแลว     ก็เอาละ   ไมตองหาอื่นอีก     เราจับจิตไดแลวคราวนี้การ
ที่เราจะตองรักษา   สติ   หรือ    รกัษาจิต      มันเปนเองไมตองตั้งใจ      มันเปนเองจะยืน    เดิน    



นั่ง  นอน  หรือประกอบภารกิจทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกประการ     มันไมลืมเลยในขณะนั้นมันแนวแน
เต็มที่ 

 เบื้องตนสําหรับฝกหัดปฏิบัติกรรมฐาน    ใหเขาถึงจิตเปนหนึ่งเสียกอน  คือ  ใหเขาถึงใจ 
สวนปลีกยอยออกไปอีกกวางขวางมากมายนั่นมันเปนเองมาตามหลัง พระพุทธเจาทานเทศนาถึง 
๔๕ ป ตั้งแตพระองคไดตรัสรูแลวเทศนไมมีจบเลยซึ่งก็เทศนจิตอันเดียว     เรานั้นถาหากจับจิต
ไมไดฟงเทศนก็ไมรูเรื่อง    ฟงก็ฟงไปอยางนั้นแหละไมเขาถึงจิต    ถาหากเขาถึงจิตแลวฟงเทศน
เพลินทีเดียว เปนของนาสนุกสนานมาก   เอาละ   เทศนเทานี้เสียกอน 

นั่งสมาธิ 

จงตั้งจิตลงเฉพาะในกายของตนนี้แหละใหมั่นคงเสียกอน  ไมใหสงสายออกไปภายนอก 
เมื่อจะพิจารณาก็จงพิจารณาแตเฉพาะในกายของตนนี้     อยาไดสงออกไปพิจารณานอกจากกาย
ของตนนี้เพราะภายในกายของคนนี้ของที่จะพิจารณามีเยอะแยะ   ลวนแลวแตเปนของนาพิจารณา
ทั้งนั้น    เมื่อพิจารณาแลวก็เปนเหตุใหเบื่อหนายเปนธรรมทัง้นั้น    เราจะปฏิบัติเบื้องตนเราตอง
ปฏิบัติตรงนี้กอนจึงจะถูกทาง       ถาปฏิบัติผิดทางแลวเสียเวลานานทีเดียว 

เมื่อต้ังจิตลงเฉพาะในกายนี้แลว   จิตมันอยูในวงจํากัดแคบไมออกไปไกล    จิตมันก็มี
โอกาสรวมไดงายขึ้น เพราะทําสมาธิภาวนาก็เพื่อตองการใหจิตรวมเขาเปนสมาธิไดนั่นเองการทํา
กรรมฐานจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตามก็ประสงคจุดเดียวเทานี้เมื่อทําใหจิตรวมไดแลว    ก็เปนอันถูกตอง
ตามความประสงคของตน     นั่นแหละการปฏิบตัิเบื้องตนและเอาอยางงาย ๆไมตองไปทองบนและ
ศึกษาจากตํารับตําราใหเสียเวลา     การศึกษาใหรูจักจิตของตนนี้     ก็การศึกษาพอแลวจะเอา
อยางไรกันอีก   ศกึษาเอาไวเพื่อเปนนิสัยปจจัยในอนาคตขางหนานั้น     แทจริงเราศึกษาเรื่องจิตนี้
หากเรายังไมถึงมรรคผลนิพพานตราบใด   มันก็เปนนิสัยปจจัยในอนาคตของเราอยูดี ๆนี่เอง     
ขอใหตัดสินใจเอาปจจุบันใหจิตมันรวมอยูในที่อันเดียวนี้เสียกอน   ถาจิตมันไมถึงมรรคผลนิพพาน  
อดีต  อนาคต   มันหากจะมีมาเองไมตองสงสัย 

เอาละนั่งสมาธิกัน 

 บันทึก 

คําชี้แจงของผูจัดพิมพ 



* 

ธรรมเทศนาระหวาง  ๔  เมษายน    ถึง  ๙  ตุลาคม  ๒๕๒๕    มีตนฉบับอยูรวม  ๒๕  กัณฑ 
แตไดนํามาจัดพิมพคราวนี้เพียง ๒๓ กัณฑ    คงขาดกัณฑวันที่ ๑๗ กันยายน กับวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๒๕  รวม  ๒  กัณฑ       จึงตองขออภัย 

 

๑๑๒.  กตัญูกตเวที 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ. ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

วันนี้จะเทศนาเรื่อง มาตาปตุอุปฏฐาก ใหฟง      พระพุทธเจาทรงเทศนาวา     มาตาปตุอุปฏฐานํ  
เอตมฺมํคลมตฺุตมํ   แปลความวา      การปฏิบัติอุปฏฐากบิดามารดาเปนมงคลอันอุดม 

สิ่งที่จะใหเกิดมงคลอันอุดมสูงสุดแกโลกมนุษยนี ้    มีอยูหลายอยางหลายประการดวยกัน 
คือ การปฏบิัติอุปฏฐากบิดามารดาผูใหกําเนิดเกิดเกลาหนึ่ง    การสงเคราะหสงหาเลี้ยงบุตรให
เจริญเติบโตหนึ่ง      การสงเคราะหเลี้ยงดูภรรยาใหไดความสุขหนึ่ง      แลวทํางานไมใหคางๆ คาๆ 
อากูล     ทําใหเรียบรอยไปดวยดีหนึ่ง      สี่อยางนี้แหละเปนมงคลอันอุดม      หาคาสิ่งใดจะเปรียบ
มิได    สิ่งอื่นนอกจากนี้หาไดเปนมงคลอันแทจริงและล้ําเลิศไม     เปนตนวาไปหาอาจารยใหทาน
รดน้ํามนตให ใหทานเสกเปากระหมอม   หรือลงกระหมอมเขียนเลขยันตอักขระใหฯลฯ      เหลานี้
หาไดเปนประโยชนอะไรไม      พระพุทธเจาไมไดทรงสอนไว      พระพทุธเจาทรงสอนแตใหทําดี
ดวยตนเอง      ยอมไดผลดีดวยตนเอง   (คือสิ่งที่เปนมงคล)   ไมไดสอนใหคนอื่นทําใหหรือทําให
คนอื่น       ถึงแมคนอื่นทําให  เชน  ทําบุญใหผูตายไปแลว       ถาผูตายนั้นไมรับดวยตนเอง มันก็
ไมไดเหมือนกัน 

ดังบทบาลีที่ยกขึ้นมาในเบื้องตนนี้วา  มาตาปตุอุปฏฐานํ เปนตน     บุตรตองปฏิบัติอุปฏฐาก
มารดาบิดาดวยตนเอง (ใชใหคนอื่นปฏิบัติแทนก็เหมือนกับตนเองปฏิบัติ)    การสงเคราะหบุตร



และภรรยาก็เหมือนกัน     ยิ่งทําการงานใหอากูลคาง ๆ คา ๆแลวเปนของตนเองโดยเฉพาะ     ถาจะ
ใหเปนอุดมมงคลจริงแลวคนอื่นทําใหยอมไมเหมือนตนทํา 

ขอหนึ่ง การปฏิบัติมารดาบิดา ทําไมจึงจัดวาเปนอุดมมงคลอยางยิ่ง   ขอนั้นพึงเห็น
ความสําคัญอยางนี้    มารดาบิดาเปนผูใหกําเนิดเกิดมาเปนคน     มีสิทธิท์ี่จะไดรูและสัมผัสสิ่งตาง 
ๆที่มีอยูในโลกนี้   หรือเรียกวา    เราคนหนึ่งละเกิดขึ้นมาแลวมีสิทธิ์ที่จะไดครองโลกกับเขา    ก็
เพราะบิดามารดาทําใหเราเกิดมา มารดาคนเดียวก็ทําใหเกิดไมได หรือบิดาคนเดียวก็ทําใหเกิดไมได
เหมือนกัน    มันตองพรอมดวยกันทั้งสองคนจึงจะทําใหเกิดมาได    ฉะนั้น  มารดาบิดาคูนี้บุตร
ปฏิบัติอุปฏฐากแลว     ทานจึงจัดเปนอุดมมงคลขอหนึ่ง 

 เหนือข้ึนไปอีก  ปู  ยา  ตา  ทวด  ซึ่งเราไมสามารถจะปฏิบัติอุปฏฐากได      เพราะทานตาย
ไปกอนเราเกิดแลว     นัน้ก็มีบุญคุณแกเราและมารดาบิดาของเรา     เพราะถาทานไมมีมารดาบิดา
ของเราก็จะไมมี    ทานนั้นไดชื่อวาเปนผูใหโคตรตระกูลแกเรา   นอกเหนือข้ึนไปอีกเปนอเนก
อนันตจนถึงหญิงชายคูแรกที่ใหมนุษยไดเกิดมา   หรือที่เรยีกวา “มนุษยพันธุของโลก” ถาไมมี
มนุษยเปนพันธุเสียแลว      ที่ไหนมนุษยของเราทุกวันนี้ก็จะไดเกิดเปนคนมา    เราปฏิบัติมารดา
บิดาของเราก็ไดชื่อวาเราไดปฏิบัติคนพวกนั้นอีกดวย    เพราะเปนคนพวกพันธุเหลากอของเรา
เรื่อยมา 

ขอสอง  บตุรก็เปนทายาทที่จะใหมนุษยเกิดสืบตอกันไปไมใหโลกนี้ขาดสาย     ทั้งวงศ
ตระกูลของเราก็จะไมสิ้นสุด     โดยเฉพาะเมื่อแกแลวทําหาเลี้ยงชีพไมคุมแลว      ก็จะไดอาศัยบุตร
ที่ตนไดเลี้ยงไวนั้นเลี้ยงตนตอบแทน     บุตรนี้เมื่อเราสงเคราะหใหดีแลว    จะเปนพันธุดีของโลก
คนหนึ่ง   จะทําใหโลกนี้เจริญงอกงามสืบตอไป     เปรียบเหมือนพันธุขาวที่มนุษยคนเราบริโภคอยู
ทุกวันนี้    คนเราจะไดรับประทานก็เพราะมีคนแตกอนไดปลูกสืบ ๆ ตอกันมา   เราจึงไดรับ
ประทานมาจนทุกวันนี้นอกจากนั้น      บุตรยังเปนยอดรักสุดชีวิตของมารดาบิดา    โดยไมทราบวา
เมื่อเติบโตขึ้นมาแลวมันจะเปนโจรหรือเปนนักปราชญก็ไมทราบ  พอไดบุตรมาก็รักเอาเลย  บุตร
เปนที่สุดรักสุดสวาทของมารดาบิดา      ในเมื่อมารดาบิดาไดรับความทุกขโศกาดูร      หาที่สุดมิได 
พอเห็นหนาบุตรสุดที่รักความโศกนั้นก็เบาบางลงไปทันที    หรือหายเด็ดขาดก็ได   บุตรนอกจาก
จะเปนยาแกกลุมในหัวใจแลว    ยังเปนทายาทเผาพันธุสืบตระกูลของตนและทายาทของโลกอีก
ดวย      ฉะนั้น    การสงเคราะหบุตรจึงไดชื่อวา       เปนอุดมมงคลประการหนึ่ง 



 ขอสาม  ภรรยาเปนผูที่ควรสงเคราะหอีกคนหนึ่ง   ผูชายสวนมากเกิดมาในโลกนี้ตองมี
ภรรยาไวเปนคูครองชีวิต ยามเมื่อเกิดทุกขกลุมใจจะไดปรับความทุกขเดือดรอนนั้นใหหายไป
เพราะภรรยาเปนยาใจอยางยิ่ง พอเห็นหนาภรรยาความทุกขโศกทั้งหลายที่มีในใจจะหายไปหมด 
จะยังแตความรักอยางเดียว     ยามเมื่อไดรับความสุขไมวาจะไดรับอะไร     เปนตนวาไดลาภไดเงิน
ไดทองเกียรติยศชื่อเสียงก็ดี   ภรรยาจะตองไดรับรูกอนคนอื่นทั้งหมด     ยามปกติธรรมดาเห็นหนา
ภรรยาแลวชืน่ใจ สรรหาแตคําพูดที่เปนประโยชน    ใหความรักใครซึ่งกันและกัน      คําพูดที่หยาบ
คายก็กลายมาเปนคําพูดที่ออนหวานนุมนวล      ชวนใหอยากพูด      กระจุมกระจิ๋มอยูเรื่อยไป     
ในเมื่อเดินไปก็เกาะเกี่ยวนิ้วมือ     ดูเหมือนจะมีความเบิกบานในทามกลางชุมชนเปนอันมาก เมื่อ
รับประทานอาหาร      ถาไดรวมสํารับเดียวกันแลวก็ชื่นใจ 

 บุตรภรรยานี้ทานแยกเปนสอง  คือ  บุตรหนึ่ง  ภรรยาหนึ่ง  ไมเหมือนมารดาบิดา มารดา
บิดาทานรวมเปนหนึ่งและทานไมเรียกวา   สงเคราะหมารดาบิดา   ทานเรียกวา   การปฏบิัติ
อุปฏฐากมารดาบิดา   อุปฏฐากกับสงเคราะหมันผิดกัน    ปฏิบัติอุปฏฐากมารดาบิดาดวยน้ําใจ
จงรักภักดี ปรารถนาใหทานทั้งสองมีความสุขตลอดทุกเมื่อ    ไมวาตอหนาและลับหลัง     และการ
ปฏิบัติอุปฏฐากนี้หาประมาณและที่สุดมิได   ดวยใจจดจอตอทานทั้งสองโดยปราศจากอคติใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

สวนบุตรและภรรยาทานแยกออกเปนสอง    และการสงเคราะหก็ไมเหมือนกัน   ตําแหนง
และหนาที่ก็ไมเหมือนกันการสงเคราะหบุตรดังไดอธิบายมาแลว    การสงเคราะหภรรยานอกจาก
จะสงเคราะหใหความสุขและยาใจแกตนเองแลว    ยังมีอคติเอนเอียงไปเพื่อใหภรรยารักตนดวย 
หากภรรยาไมรักตอบหรือไมสนองความตองการของตนแลว   ก็พาลโกรธเอาและไมสงเคราะห 
บางทีถึงทอดทิ้งกันไปก็มี      ไมเหมือนมารดาบิดาและบุตร      มารดาบิดาและบุตรนี้      ถึงทานจะ
ประพฤติตนไมดีไมอยูในขอบเขตของมารดาบิดาและบุตรที่ดีอยางไร ๆ ก็ตาม  ก็ไดชื่อวาเปน
มารดาบิดาและบุตรของตนอยูนั้นเอง     หากเราขาดจากการปฏิบัติอุปฏฐากและการสงเคราะห    
เราก็ไมมีอุดมมงคลในตัวของเราเอง 

ขอสี่ อนากุลา  จ  กมมฺนตฺา      การงานไมอากูลมองมูลคาง ๆ คา ๆ ก็เปนอุดมมงคลอันหนึ่ง 
เราเกิดมาในโลกอันกอปรดวยกิจการงาน    มีทั้งการงานสวนตัวและสวนรวมหลายอยาง     เราจะ
ไมทําอะไรเลยอยูเฉย ๆ ไมได   โดยเฉพาะการงานสวนตัวนั้นเราทําอะไรลงไปแลว    อยาใหมัน
คาง ๆ คา ๆ อยาใหชักชาจนเกินควร    แลวเราจะไดประกอบการงานอื่น    เพราะการงานยังมีอยู



มาก ถาทําสิ่งใดก็คางไว      ทําสิ่งโนนก็คางไว ทําไมสําเร็จผลสักอยางเดียว     ชีวิตของเราหมดไป
ทุกวัน     แตการใชสอยบริโภคของเราไมหยุด    เราจะเอาที่ไหนมาบริโภคทานจึงจัดวา      การงาน
ไมคาง ๆ คา ๆ อากูล     เปนอุดมมงคลอันประเสริฐอันหนึ่ง  

ธรรมสี่ขอ  คือ  มาตาปตุอุปฏฐานํ  การปฏิบัติอุปฏฐากมารดาบิดาหนึ่ง  ปุตฺตทารสฺสสงฺคโห  
การสงเคราะหบุตรและภรรยาหนึ่ง     อนากุลา  จ  กมฺมนฺตา   การงานไมอากูลหนึ่ง       พุทธาธิ
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน      ทานพิจารณาเห็นวา      มวลมนุษยทั้งหลายที่เกิดมาใน
โลกนี้ประกอบในกองกิเลสบาปธรรมทั้งหลาย ยากนักยากหนาที่จะเห็นธรรมอันลึกซึง้สุขุมคัมภีร
ภาพ ขอใหปฏิบัติใน ฆราวาสธรรม  (คือ คิหิปฏิบัติในนวโกวาท)    ก็เปนอุดมมงคลอันเลิศอยูแลว     
และจะนําความสุขความเจริญมาใหแกตนเองและคนอื่นตอไป 

ผูมีปญญาทั้งหลายเมื่อมามองดูที่เราเกิดมาไดอัตภาพอันนี้     อันไดมาดวยความยาก    และ
เปนของดีมีคุณธรรมอันประเสริฐแลว   จึงควรที่จะทําอัตภาพอันนี้ที่ไมมีแกนสาร   ใหเกิดมีแกน
สารขึ้นในตัวดวยการทําสมาธิภาวนาใหเกิดมีขึ้นในตัวของตนตอไป 

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 

มารดาบิดาไดชื่อวาเปนผูใหเรือนรางเราเกิดมา     แตวาจิตใจนั้นมารดาบิดาใหเกิดไมได  
บุญกรรมนําใหมาเกิดจึงคอยเปนคนมา       เวลาตายมารดาบิดาก็ไมไดทําใหเราตาย       มันหาก
เปนไปตามของสังขารไมเที่ยงเอง    แมมารดาบิดาจะถนอมหอมรักไมอยากใหตาย    เมื่อถึงคราว
มาแลวมันก็ตามไปเอง      เมื่อตายไปแลวก็ขาดจากเปนลูกเปนเตาและมารดาบิดา      แมแตสิ่งเรา
รักและหวงแหนที่สุดเราก็ทอดทิ้งไปหมด     ยังแตจิตอันเดียวซึ่งลองลอยไปตามกรรมและผลของ
กรรมเทานั้น      เหตุนั้นเราจึงควรหัดสมาธิรวมจิตใหเขามาอยูในสมาธิที่เดียว     เตรียมตัวไวในเมื่อ
เราตายจะไดรวมจิตใหถูก     จะไมตองไปพะวงหวงใยในสิ่งตาง ๆ ใหลําบาก 

 การทําสมาธิภาวนาจะตองใหเห็นโทษของจิตเสียกอนจิตนี้มีลักษณะใหคิดใหปรุงแตงในสิ่ง
ตาง ๆ      ใหสงสายไปในที่ตาง ๆ ในที่ชอบ     หาที่สุดสิ้นไมได ทั้งไมหยุดอยูไดสักทีเลย 

 เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษของจิตอยางนี้แลวจึงทําสมาธิพึงกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง แลว
มองเขาไปดูที่จิตของตนวามีอะไรอยูที่จิตนั้น     ก็จะเห็นไดวา จิตแท ๆ แลวไมมีอะไร    ความคิด



นึก  การปรงุการแตง สัญญาอารมณตาง นั้นเปนอาการของจิตทั้งสิ้น การสงสายวุนวายของจิตนี้
แหละ     จึงทําสมาธิไมได     เมื่อเราเห็นโทษของจิตอยางนี้แลว      พึงละถอนทิ้งเสียซึ่งอาการ
เหลานั้น   แลวก็ไมมีอะไร    ยังเหลอืแตของใสสะอาดรูอยูอยางเดียว    นัน่แหละคือใจเดิม  จิต  กับ 
ใจ มันแปลกตางกันตรงนี้       จิต  คือ  ผูคิด  ผูนึก  ผูปรุง  ผูแตง  และสัญญาอารมณตาง ๆ เรียกวา  
จิต 

 เมื่อผูมาพิจารณาเห็นโทษของจิตวา   ทําสมาธิภาวนาไมไดก็เพราะจิตนี้    แลวมาทิง้ถอน
สละเสียก็จะเหลือแต   ผูรู   จะไมมีความคิดนึกฟุงซานอะไรเลย เรียกวา  ใจ       แทจรงิ  จิต  กับ  ใจ 
ก็อันเดียวกันนั่นแหละ   พระพุทธเจาตรัสสอนวา   จิตอันใดใจก็อันนั้น   ใจอันใดจิตก็อันนั้น       
จิตเปนของควรชําระ      เมื่อชําระจิตแลวก็จะยังเหลือแตใจ 

 ตอแตนี้ไปพึงนั่งสมาธิชําระ จิต ใหเขาถึง ใจ นั่นแลจึงจะรูจักคุณคาพระพุทธศาสนาที่
แทจริง 

๑๑๓. คุณานิสงสของการทําบุญ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ. ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 

วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ธรรมเทศนา    ก็คือการแสดงบอกซึ่งความเปนจริงใหฟง    การเทศนาของอาตมาไมตองตั้ง
นะโมหรอก    อธิบายกันเฉย ๆ นี่แหละ    อธิบายธรรมะ  การที่จะปฏิบัติธรรมและแนวทางซึ่งจะ
ปฏิบัติธรรมะเทานั้น 

วันนี้จะเทศนถึงเรื่อง      คุณานิสงสของการทําบุญกุศล      ทีไ่ดพรอมใจกันมีศรัทธาปสาทะ
ในการที่จะทําบุญทํากุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตสาหสละเวลาและการงานจากกรุงเทพฯ   ขึ้นมาถึงนี่ 
ก็ไดชื่อวา    พากันตั้งจิตใจผองใสสะอาดพอสมควรที่จะทําบุญในครั้งนี้    คนในหมูบานนี้เขา
ทําบุญตามกําลังศรัทธาของเขา     แตดีที่เขาทําบอย ๆ ไมเวนแตละวัน      คนกรุงเทพฯ นาน ๆ จึง
จะมาทําบุญกับพระคณะนี้ 



ความจริงเบื้องตนอาตมาตั้งใจอยางนี้   คือวา   โรงพยาบาลยุพราชที่ทาบอเขาจะขยายตึกรับ
ผูปวย รวมทั้งรับพระสงฆที่อาพาธดวย เพราะตึกคับแคบ เวลาพระอาพาธก็พักอยูรวมกันกับ
ฆราวาสไมสมควร   ดังนั้นพระสงฆที่อยูในบริเวณอําเภอทาบอและศรีเชียงใหมจึงไดประชุม
ปรึกษาหารือตกลงกันวา     ถาทางโรงพยาบาลมีความประสงคเชนนั้น    ฝายพระก็จะสมทบชวย
สรางตึกสําหรับพระสงฆที่อาพาธดวย      ครั้นแลวจึงพรอมกันออกเทศนาและบอกบุญชาวบาน
ตามเกิดตามมีไดเงินมาสมทบเทาใดอาตมาก็ไมทราบ      สวนอาตมาบอกเขาวา  เอาเถิด ทําไปเถิด 
อาตมาจะชวยเหลือ    แตวาก็ชวยตามกําลังเทาที่จะชวยได      ไมทราบวามากนอยเทาใด     ถาขาด
มากก็จะชวยมาก     ถาขาดนอยก็จะชวยนอย    แลวคณะศรัทธาวัดหินหมากเปงทั้งที่อยูวัดและอยู
ตางจังหวัด รวมกันไดเงินราวแปดหมื่นกวา   อาตมาจึงใหชื่อวา   ทุนนิโรธรังสีพรอมดวยคณะ
สานุศิษยวัดหินหมากเปง   เพื่อสมทบทุนสรางตึกสงฆอาพาธทาบอนี้  (และไดทราบวา     รัฐบาล
ตั้งงบไวสามลานบาท) 

อาตมาไมมีอะไรหรอก        แมแตขาวจะฉันมื้อหนึ่ง ๆ ก็ขอจากญาติโยมทั้งนั้น       ทุกบาท
ทุกสตางคเปนของโยมทั้งนั้นจะมีเงินมาจากไหน    ที่ไดมากนี้เปนเงินชาวบานทั้งนั้น   เหตุนั้น
อาตมาจึงพูดวา       เงินจํานวนที่จะสมทบนี้นะเปนเงินของพวกชาวบานนะ     ไมใชเงนิของอาตมา 
จะชวยนําสมทบไดมากนอยเทาใดก็ยังไมบอกกอน คือยังบอกไมได เวลานี้ทางโรงพยาบาลเขา
กําลังจะประมูลราคาอยู  

พวกญาติโยมทั้งหลายไดพรอมใจกันมาทั้งหมดนี้ ก็มีประสงคจะสมทบสรางโรงพยาบาล
กับอาตมาดวย       นบัวาเปนกุศลอันยิ่งใหญ       คือวาสิ่งใดที่เราทําลงไปนั่น      ตองมองเห็น
ประโยชนเสยีกอนจึงจะเปนกุศล ประโยชนในการกอสรางตึกผูปวยของโรงพยาบาลนี้ เปน
ประโยชนอันยิ่งใหญกวางขวางมาก       เพราะคนเจ็บคนไขตองอาศัยโรงพยาบาล      คนจะลมจะ
ตายจะเกิดก็ตองอาศัยโรงพยาบาล    ไมเหมือนสมัยโบราณ   โบราณแตกอนเขาใชยาสมุนไพรมี
ตามบานตามชองรักษากันไปไดผลบางไมไดผลบาง    การสรางโรงพยาบาลเปน
สาธารณประโยชนที่กวางขวางมาก      เพราะคนมาจากจตุรทิศทั้งสี่      ตองมาสูโรงพยาบาลนั้น      
อาศัยพ่ึงฝากชีวิตไวกับโรงพยาบาลวันหนึ่ง ๆ ไมทราบวากี่รอยกี่พันคน    ตกลงตึกแตละหลังของ
โรงพยาบาลที่สรางเสร็จแลวนั้น    อยูไดนานตั้งเปนหลายสิบหลายรอยป    ถาจะคิดคํานวณถึงเรื่อง
เงินทองที่เราออกรวมกันมันเปนของนอยนิดเดียว สมมติวา   ออกคนละรอยบาทคนละพันบาท        
มันนอยนิดเดียว     ก็จรงิแตก็มีคุณคามาก อาตมาจึงวาอานิสงสมากนัก     อานิสงสมหาศาลทีเดียว      
เพราะวาวันหนึ่ง ๆ คนมารักษาตั้งหลายสิบหลายรอยคน     สมมติวาเราสรางโรงพยาบาลไวสักสิบ



ป     ลองคิดดูวาวันหนึ่งคนที่มารักษาเพียง ๒๐–๓๐ คน     เวลาสิบปคนมารักษาทั้งหมดมีเทาไรละ 
คิดแลวจะเห็นวามันมากมายสักเทาไร     และของเหลานี้ก็ไมเปนของบุคคลใดทั้งหมด     เปนของ
สาธารณทั่วไป     ไมจํากัดบุคคลไมจํากัดชั้นวรรณะ     แมผูมีฐานะต่ําชาเลวทรามทุกสารทิศก็ตอง
มาที่นี้     จึงมีกุศลมากทีสุ่ด คือยังชวยรักษาอายุ     รกัษาชีวิตของคนเจ็บปวยคนจะตายไวไดนาน 

คนเราถาเจ็บไขหมดที่ไปแลว ไปโรงพยาบาลใหหมอรักษาจึงจะรูคุณของโรงพยาบาลและ
คุณคาของหมอ    เราสละเงินเพียงสิบบาท     รอยบาทเทานั้นเอง      แตโรงพยาบาลมีคุณคา
มหาศาลแกมนุษยชาวโลก     จึงวาถาหากวาเราคิดถึงคุณประโยชนอยางนี้แลว      เงินที่เราออกไป
นั้นเปนของไมนาเสียดาย       หากเราจะนําเงินนั้นมาใชเฉพาะสวนตัว      เอามาบํารุงเลี้ยงรักษาตัว
ของตน     อยางเอามาซื้อรับประทานก็เพียงแตวายังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง ๆ เพียงเพื่อไมใหตายคน
เดียวเทานั้นแตสวนที่เรานําไปทําบุญทําทานตั้งโรงพยาบาลนั้น ไดชวยคนเจ็บคนไขจํานวนมาก
เหลือคณานับ     มีคุณคามหาศาลอยางยิ่งตัวของเราก็อาจจะไดไปรักษาที่นั่นอีกดวยก็ได    ญาติพ่ี
นองหรือเพื่อนฝูงคนอื่นก็อาจไปรักษาที่นั่น    อานิสงสที่เราทําเปนของยิ่งใหญเราไมควรเสียดาย 
ควรที่จะเลื่อมใสมีศรัทธาปสาทะเกิดขึ้นในใจของตน    จากบุญกุศลที่ตนเห็นชัดเจนแจมแจง
แลว  ดังไดอธิบายมาแลวนั้น   จึงจะเปนประโยชนแกตนเองอยางยิ่ง       มิใชทําบุญสกัแตวาทําไป
ตามหมูตามเพื่อนโดยที่มิไดพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลควรทําและไมควรทํา  

พระพุทธเจาทรงเทศนาไววา        ทรัพยที่หามาไดดวยกําลังเรี่ยวแรงและความบริสุทธิ์แลว 
ใหแบงเปนสี่สวน 

สวนที่หนึ่ง   ใหฝงดิน   คือเอาไปเลี้ยงตน     ตัวของเรานั้นเปนแผนดินแผนหนึ่ง     เราตอง
รับประทานอาหารเขาไปหลอเลี้ยงตัวของเรา    หรือเสื้อผาเครื่องนุงหมก็ตาม   ที่อยูอาศัยก็ตาม
เรียกวา บํารุงกอนดินไวไมใหชํารุดไมใหแตกไมใหทําลายทานจึงตรัสวา   ฝงดิน 

สวนที่สอง เอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาไมใหทุกขยากไมใหลําบาก อันนั้นกเ็ปนกอนดินกอน
หนึ่งเหมือนกัน    ถาไมเลี้ยงก็จะแตกพังไป    หรือเกิดการวิวาททุมเถียงกันเปนพิษเปนภัยตอกัน
และกัน การเจ็บการปวยตองใชยารักษา      ทั้งตัวของเราและบุตรภรรยา 

สวนที่สาม     เอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวาร    คนเราเกิดขึ้นมาอยูคนเดียวไมได 
ตองมีพวกพองพี่นองญาติวงศแมแตเราเกิดขึ้นมาก็ไมใชผุดขึ้นมาเฉย ๆ   ตองเกิดจากบิดามารดา 
เหตุนั้นจึงตองเผื่อแผแกบริษัทบริวารคนนอกรอบตัวเรานั่นแหละ    จะเปนใครก็เอาเถอะ   คนนั้น



ไดชื่อวาทําประโยชนยิ่งใหญอันหนึ่ง ถาหากวาใชเฉพาะสวนตัวคับแคบไมกวางขวางไมมีหมูมี
พวก     แมแตเวลาตายก็ไมมีคนหามไปทิ้ง      ทานจึงวากินคนเดียวไมมีความสนุกหรอก   คือวา 
เรารับประทานคนเดียวหมายถึงความตระหนี่    กลัวหมูเพื่อนจะเห็นและขอกิน   มันไมสบายตรง
นั้นละ     ถาเผื่อแผแกหมูเพื่อนรับประทานดวยกันคนนั้นมาก็ให      คนนีม้าก็ให     เรยีกพวกพอง
หมูเพื่อนมารับประทานดวยกัน      คุยกันสนุกเฮฮา      สนุกเพลิดเพลินในตัวไมกลัววาของนั้นจะ
หมด    ถึงของนั้นจะหมดก็ยอม   (เมื่อของนั้นหมดไปหมูเพื่อนก็ยอมเห็นใจ) 

สวนที่สี่   เอาไปทิ้งลงน้ํา    คือเอาไปทําบุญทําทานเหมือนกับวาไปทิ้งลงน้ําหายเงียบหมด 
คนทําบุญทําทานแลวเขาไมหวง    จะทานมากทานนอยเทาใดก็ไมหวง   เราเคยทําทานแลวก็ยังจะ
ทําอีก แลวยังชักชวนผูอ่ืนใหไปทําอีกดวย      ของที่ทิ้งลงน้ําแลวหายหมดไมเปนหวง 

อนึ่ง    ของที่ทําทานแลวยอมเย็นยิ่งกวาน้ํา     ไมเหมือนเสียโดยทางอื่น 

ถาหากคนใดหาสมบัติมาไดแลว     ใชจายเปนตองแบงออกเปน ๔ สวนอยางที่อธิบายมานี้ 
ผูนั้นจะมีความสุขสบายทั้งในโลกนีแ้ละทั้งในโลกหนาดวย     เมื่อจิตใจเบิกบานผองแผวอยูในโลก
นี้แลวตายไป จิตใจก็ผองแผวเบิกบาน เรียกวา ใหความสุขแกเราในโลกทั้งสอง บุคคลผูทํา
ประโยชนในโลกทั้งสองนับวาหาไดยากที่สุดในโลกนี ้    สวนมากหาแตใสปากใสทอง   บํารุงแต
รางกายอยางเดียว ที่จะคิดถึงประโยชนขางหนานะนอยนักนอยหนา     เรารูแลววาเกิดมาตองตาย
เมื่อตายแลวไมมีอะไรติดตัวของเราไป      กายนีม้ันเปนของแตกของดับ     จิตใจไมแตกไมดับ ตาย
แลวทิ้งกายนี้ไว       สวนจิตใจมันไปถือเอากําเนิดในคตินั้นตอไป 

ครั้นเมื่อตายไปแลว คราวนี้ไปทนทุกขทรมาน   ไมไดเสวยผลบุญอานิสงสอะไร    เพราะ
ไมไดทํากุศลไวในชาติปจจุบันนี้     จะทนทุกขทรมานดวยประการตาง ๆ ก็ไมมีใครรูเห็นดวย      
จะไดคิดภายหลังวา     โอ ! เราเกิดขึ้นมาเสียชาติไมไดทําคุณงามความดีใหแกตนเองแกผูอ่ืน   แก
บานเมืองก็ไมไดทํา    เสียชาติที่เกิดมาเปลา ๆ     แตถึงแมจะเสียใจก็ไดแตเสียใจอยูคนเดียว      
เพราะหมดโอกาส     เราตายแลวไมไดกลับมาแกตัวอีกตอไปแลว  

เหตุนั้น เมื่อเกิดมาเปนคน     รูตัววาเราจะตองตาย จงรีบทําคุณงามความดี     ทําประโยชน
ไวเสีย    การทํามากหรือทํานอยไมเปนปญหา    ขอใหตั้งเจตนาใหดีใหเชื่อมั่นในบุญกศุลที่ตนทํา
นั่น   จิตใจแนวแนอยูกับกุศลอันนั้น     ก็จะเปนของมากอยูเอง     ไมตองเอาหนาเอาเกียรติ     ไม



ตองเอาชื่อเอาเสียง    เอาเฉพาะใจของตนเอง     ตัง้ศรัทธาแนวแนเฉพาะบุญกุศลที่ตนทําเอง    นั่น
ละเปนอานิสงสมาก      กศุลมากตรงนั้นแหละ 

จงทําตนใหเปนที่พ่ึงของตน ไดแกใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชนอยางถูกตอง เปน
ประโยชนทัง้ในปจจุบันและในอนาคต     ดังที่ไดอธิบายมาแลวนั้น      ไดชื่อวา    พ่ึงสมบัติไดใน
ปจจุบันโลกนี้และยังพึ่งสมบัติไดในโลกหนาอีกดวย     วันนี้เทศนเทานี้แหละเอวํ 

๑๑๔. หลักศาสนา 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ. ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เวลานี้พวกคริสตศาสนาเขาตั้งใจจะกลืนเอาศาสนาพุทธในแถบเอเซียนี่เขาตั้งสํานัก
ศูนยกลางที่กรุงเทพฯ    เขาพยายามเผยแพรศาสนาคริสเตียน    พวกเรายังไมทันรูเรื่องของพุทธ
ศาสนาบางคนถูกถามวา    ศาสนาแทคืออะไร    เขาถามแคนี้ก็จนเสียแลวเพราะจับหลักศาสนา
ไมได    ยังไมคอยเขาใจ    ถาจับหลักศาสนาไดแลว    คริสเตียนจะมาสักเทาไรก็มาเถิดเชิญเลย    จะ
เผยแพรอะไรก็เชิญเผยแพรไปซิ   ไมตองกลัวหรอก    มันจะไปเขากันไดอยางไร    ศาสนาคริสต
คาธอลิคกับพุทธศาสนามันไกลกันเหมือนฟากับดินทีเดียว     เขามาแอบอางเอาหลักพุทธศาสนา
เปนของ คริสเตียน    คือของดีของเขาไมมีจึงคอยมาแอบอางเอาของศาสนาพุทธเปนหลัก    และ
แอบอางวาเปนศาสนาคริสต 

ศาสนาพุทธเรามีของดีอยูแลวไมตองไปแอบอางเอาของใคร    ชองโหวของศาสนาคริสตมี
อยูมาก    ไมตองอื่นไกลหรอก    เอาแตเพียงวาทําบาปแลวไปบอกใหบาทหลวงทราบวาบาปนั้น ๆ 
ไดทําแลว    แลวเขาก็จะใหเอาน้ํามาแตะ ๆ หนาผากนั่น    แลวก็เรียกวาลางบาป    มันจะลางกันได
อยางไร    ลางแลวพออยากทําก็ทําอีก    ทําบาปเทาใดก็ทําไปซิ    ทําแลวก็ลางมันเสียก็แลวกัน    แต
วาบาปของพุทธศาสนาไมใชอยางนั้นมันเขาถึงจิตถึงใจทีเดียว    คนทําบาปลงไปแลวบาปนั้นติดอยู
ในจิตในใจ    จะเอาน้ํามาลางสักเทาใดก็ลางเถอะ    มันไมหมดไปหรอก    เพราะจิตใจมันลางไม
ถึง    นอกจากทําสมาธิภาวนาเทานั้น    แตการทําสมาธิภาวนาของศาสนาคริสเตียนก็ไมสอนกันเสีย
ดวย    มีศาสนาพุทธอันเดียวเทานั้นสอนวิธีละบาปดวยการทําสมาธิ 



เหตุนั้นจึงวามันไกลกันเหมือนฟากับดิน    ถาหากคนถือหลักศาสนาอันนี้มั่นคงแลว    ไม
ตองกลัวศาสนาคริสตจะมากลืนเอา     ถึงกลืนก็กลืนไมลง 

หลักศาสนา    ในที่นี้ใหเขาใจวา    คือ     ตัวของเรา     ไมตองออนวอนใคร     ทั้งหมดอยูที่
ตัวของเรานี่แหละ    ถาหากไมมีตัวของเราแลวศาสนาก็ไมมีเหมือนกัน    อันนี้เปนหลักทั่วไป    มี
ตัวของเราเสียกอน    ศาสนาใด ๆ ก็เหมือนกัน    ลัทธิอะไรทั้งปวงหมดมันตองมีตัวของคนเรา
เสียกอน    อันนี้เปน    หลักเบื้องตน 

หลักตอไป    ก็คือ  จิต    มี   ตัว   แลวตองมี   จิต   ถาไมมีจิตมันก็เหมือนคนตาย    ทําอะไร
ไมได    ศาสนาจะตั้งอยูไดอยางไรรวมความแลววา    มีกายกับจิตเสียกอน    ศาสนาจึงตั้งลง
ได    ถาไมมีกายไมมีจิตเสียแลวศาสนาก็ตั้งไมติดเหมือนกัน    อันนี้เปนหลักสากลทั่วไป
หมด    ใครถือศาสนาใดก็ตามหรือทํางานใดทั้งปวงหมดก็เหมือนกัน    ถาไมมีกายไมมีจิตแลวก็ทํา
อะไรไมได 

หลักขอท่ีสาม    คือ   ความเห็น    ไดแกความคิดเห็นที่วาการถือศาสนาพุทธตอง     ถือ
กรรม    เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม    นี่สําคัญมาก     ถาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแลว     คนนั้นได
ชื่อวาหนักแนนเชื่อมั่นในพุทธศาสนาอยางจริงจัง    ศาสนาพุทธสอนใหเชื่อกรรมอยางเดียว    ใคร
ทําดีก็ยอมไดดีดวยตนเอง    คนอื่นมารับดีแทนไมได     ใครทําชั่วก็ตองไดรับชั่วดวยตนเอง    คน
อ่ืนมารับใหไมได    อยางศาสนาคริสตนั่น    ทําชั่วแลวพระเจาลางใหใครจะไปลางได     ลางมันก็
ไมหมดหรอกมันอยูในใจ     กรรมที่ทํานั้นจะเปนกรรมชั่วก็ดีกรรมดีกด็ี    คนอื่นจะรับผลแทน
ไมไดตองรับดวยตนเอง    ตนเองเปนคนรับจึงเรียกวา    กรรมทายาท    เราตองไดรับผลของกรรม
นั้น ๆ 

กรรม   กับ  เวร  ตางกัน    กรรม   นั้นหมายถึงคนกระทําใด ๆ ลงไปก็แลวแต    ไม
เฉพาะเจาะจง    ทําดวยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตามจะอาฆาตพยาบาทหรือไมอาฆาตพยาบาทก็
ตาม    เราเรียกอันนั้นวา  กรรม   ผูที่รับผลของกรรมนั้นเราเรียกวา  วิบาก 

สวน  เวร   นั้นมันตองอาฆาตซึ่งกันและกัน   ตองผลัดเปลี่ยนทําเวรซึ่งกันและ
กัน  เวร  แปลวา   เวียน    อยางวานายดําฆานายแดง    นายแดงโกรธนายดําวา    คิดประทุษรายกู
ทําไม    กูไมไดทําอะไรให    นายดําทําบาปทําเวรกับนายแดง    นายแดงคิดวา    ขอใหกูไดฆามึง
เถอะ   เกิดชาติหนาขอใหกูไดฆามึงอยางเดียวกับที่มึงฆากูนี่แหละ    ครั้นตายไป   ไปเกิดชาติหนา



อีกนายแดงกลับมาฆานายดํา    นายดําก็ผูกอาฆาตโกรธอีก    กอนจะตายผูกพยาบาทวา    ขอใหกู
ไดฆามึงอยางที่มึงฆากูนี่แหละ    พอนายดํากลับมาเกิดชาติหนาเลยกลับฆานายแดง    มันเวียนกัน
อยูอยางนี้   เรียกวา  เวร    สวน  กรรม   นั้นไมตองเปนผลจากคนเกาจะเปนคนใดก็ได    อยางคนที่
ฆาสัตว    เขาเขาไปดักสัตวในปาในดง   สัตวเดินไปถูกเขาก็ตาย    แลวคนเอาสัตวมากัน   มันไมได
ผูกเวรอะไรหรอก    แตกรรมนั้นมันสามารถที่จะสนองกรรมอยางที่เราทําแกเขานั้น    เราฆาสัตว
แตไมใชสัตวตัวนั้นจะมาทําเรา   มีคนอื่นมาทําก็ได     พูดงาย ๆ อยางที่เขาพูดกันวา    ดินฟาอากาศ
มันใสโทษ     จะเปนฟาผาก็ดี   หรือเรือนหักทับ    ตกตนไมตาย    ไมหักทับใสก็ด ี    มันไมใชคน
นั้นมาทํา   แตคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาทําให    อันนั้นเรียกวา  กรรม   เวร  และ   กรรม   มันตางกัน
อยางนี้ 

เราเชื่อวาทํากรรมอันใดแลวเราตองไดรับผลของกรรมนั้น    คนอื่นรับไมได    ความเชื่อนี้
มั่นอยูในใจชาวพุทธแนวแนเต็มที่พระพุทธศาสนาจึงคอยมั่นคงถาวรยืนนานตอมาจนปานนี้ทั้งที่
ตนเองก็ไมรูสึกวาจะเชื่อเวรกรรมหรอก    แตหากวามันติดลึกซึ้งอยูในใจของพุทธศาสนิกชน 
ทั่วไป    พุทธศาสนิกชนจึงไมมีใครสามารถมาเปลี่ยนจิตใจใหหลงเชื่อลัทธิอ่ืนศาสนาอื่น
ได    อาตมาจึงวามันไกลกันเหมือนฟากับดิน     ควรใหเขาใจหลักของพุทธศาสนา   ผูที่ไมเขาใจ
เปนผูมักงายเห็นแกเงินแกทอง    คือพวกฝรั่งเขามีเงินมาก    เขาเอาเงินทุมเทโดยจางหรือใหยืมเงิน
ไปคาขาย   ไปทํามาหากินก็ดี    ครั้นถาไมถือศาสนาของเขา   เขาก็ไมใหยืมเงินยืมทองไปลงทุน
คาขาย    เหตุนั้นคนเห็นแกเงินจึงนับถือศาสนาหรือลัทธิของเขา     ครั้นเมื่อรูสึกตัวข้ึนมาแลว
วา    มันเปนของไมจริง    มันหลอกลวง     คราวนี้จะกลับมาถือศาสนาพุทธก็เปลี่ยนมาไมได
แลว    เพราะวาคนใดที่จะออกจากลัทธิของเขามาถือศาสนาพุทธ    เขาเรียกเอาเงินทองที่กูยืมไป
เทาใด ๆ เอาคืนจนหมด    ตองใชหนี้จนหมด    ยงับีบคั้นเอาดอกเบี้ยมากอีกดวย    คราวนี้เราหมด
ทาจําเปนตองถือคริสตตอไป       ศาสนาคริสตนั้นมันตื้น ๆ อยางนี้      ถาหากคนผูพิจารณาสัก
หนอยก็ไมสามารถที่จะเชื่อถือได 

ผูนับถือศาสนาคริสตตองนับถือพระเจา    ถาไมเคารพนับถือพระเจา    พระเจาก็ไมมาชวยผู
นั้น    แตพระเยซูเมื่อถูกเขาเอาไมกางเขนไวก็ยังสามารถพูดออกมาวา    พระเจาทําไมไมมาชวย
หนอ   มาภายหลังเขาเขียนวา    พระเยซูรับบาปแทนมนุษยชาวโลกไปโนน   พวกที่ถือศาสนา
คริสตนั้นทํามาหากินแทบลมแทบตาย    เขาหาวาพระเจาชวย    หาวาพระเจาประทานพรให   โนน
เชื่อไปโนนนะ    ครั้นคนใดทํามาหากินไมไดสมบูรณบรบิูรณ    เขาถือวาไมนับถือพระเจา   ไม
เคารพพระเจา   พระเจาใสโทษ    นั่นกลับไปอีกแลว   พระพุทธเจาของเราไมทรงสอนอยาง



นั้น    คนใดขี้เกียจขี้ครานทํามาหากินไมได    มันก็เปนโทษของคนคนนั้นเอง    คนไหน
ขยันหมั่นเพียรคนนั้นก็รุมรวย ทํามาหากินก็ดีเจริญรุงเรือง   อันนั้นเปนผลของการกระทําของเขา
ตางหาก   ไมใชพระเจาและคนอื่นให เห็นชัดตรงนั้นแหละ 

เมื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอยางนี้แลว    ทีนี้ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐   ศีล  ๒๒๗   ก็ดี    จะ
รักษาไดไมขัดของ   ศีล ๕  คือ  การงดเวนบาป  ๕   ประการ    ไดแก   การฆาสัตว   ลัก
ทรัพย  ประพฤติผิดมัจฉาจาร  ฯลฯ    หมูนี้    ใคร ๆ กร็ูจักวาเปนความชั่วใครก็รูจักวามันผิด
ศีลธรรม    เมื่อเชื่อกรรมแลวจะไปสามารถทําไดอยางไร    เพราะของชั่วของไมดีนั้นมันเปนกรรม
เปนเวรของตัวเราตอไป 

เมื่อเราทํากรรมแลวจะตองไดรับผลขางหนาไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง           อยางที่ทานเทศนา
ไววา       เราฆาสัตวตัวเดียวเทานั้นครั้งเดียวเทานั้นสามารถทนทุกขทรมานเสวยกรรมอกี
ตั้ง  ๕๐๐  ชาติ    อยางเราฆาเขานี่   เขาก็สามารถจะฆาเราในชาติตอไปถึง  ๕๐๐   ชาติ    คําที่วา
ถึง  ๕๐๐  ชาตินั้นมันเปนประมาณ    แทที่จริงอาจสามารถที่จะมากไปกวานั้นอีก    ลองคิดดูวาจิต
ประทุษรายนั้นมันจะหายที่ไหนได    เราคิดประทุษรายตอคนอื่น   คนอื่นก็ประทุษรายแกเรา   คิด
พยาบาทจองเวรแกเรานี่  (มันไมหายสักที)   มันเปนเวรเวียนตอกันอยูอยางนั้นตลอด
กาลเวลา    แลวใครจะไปชําระใหมันหายได   ตองใชเวรกันอยูนั้นเองตลอดเวลา    เวนเสียแตวาเรา
มาหัดทําสมาธิภาวนา    อยางที่เราทํากันอยูนี่แหละ 

กรรมอันนั้นเปนของเลว    สามารถที่จะไปใหผลในชาติใดชาติหนึ่งหรือชาติตอไป    เหตุ
นั้นเราชําระเสียในชาตินี้    ไมใหมันมีตอไป     ชาติหนาก็อาจจะผอนผันหรือเบาลงไปก็ได    หาก
วาคนนั้นยังมีชีวิตอยู    เราไปขอขมาโทษเขา    หรืออโหสิกรรมกันแลว    มันก็แลวกันในชาตินี้
แหละ    ถาหากวาฝายหนึ่งตายไป    เขาไมอโหสิกรรมใหเราได    ก็มีอยางเดียวคือ   เราเพียรภาวนา
ทําสมาธิเทานี่แหละ    เมื่อเห็นโทษแลวก็คิดเห็นบาปเห็นกรรมที่ทําไว    มันก็สามารถที่จะเบาบาง
ลงไป     ถึงไมหมดก็สามารถใหเบาบางลงได     บางลงไปอยางนี้เรื่อย ๆ มันก็มีวันหนึ่ง  ( มีชาติ
หนึ่งซึ่งจะหายแกกันได)   ที่เวรนั้นสามารถจะหมดไปได 

เหตุนั้นในเมื่อยังมีชีวิตอยูชาตินี้แหละ    ทุก ๆ คนตองเคยมีอาฆาตพยาบาท    เบียดเบียน
เคียดโกรธอะไรตาง ๆ ซึ่งกันและกัน     สามารพูดประชดกัน      สามารถพูดคําหยาบเหยียดหยาม
ซึ่งกันและกัน    ซึ่งคนนั้นเขาจะมีความรูสึกอยางไรก็ตามหรือไมมีความรูสึกก็ชาง    เรียกวาเปนเวร



เปนกรรมแกตัวของเรา    ควรที่จะใหอโหสิกรรมกันเสียในชาตินี้    คือตัวของเราเห็นโทษของตน
แลว   จึงไปขอขมาโทษ     บอกวาฉันไดทําอยางนั้น    เปนโทษเปนกรรมอยางนั้น ๆ แกคุณหรือแก
เธอ    และขออโหสิกรรมใหฉันหนอย    ครั้นถาหากวาคนนั้นไมเปนอันธพาลไมเปนคนหยาบ
ชา   เขาก็จะอโหสิกรรมให    ถาคนนั้นเปนคนพาลคนหยาบชา    เขาก็ไมอโหสิกรรมให    ก็ยังเปน
เวรเปนกรรมตอกันไปอีก 

เวรกรรมนี่เปนของนากลัวมาก    ไมมีสิ่งใดที่จะแกไขไดพิธีตัดกรรมตัดเวรทําสะเดาะ
เคราะหอะไรตาง ๆ ก็ตาม    แกไขไมไดทั้งนั้นแหละ   แกไดแตเมื่อมีชีวิตอยู   ใหอโหสิกรรมซึ่งกัน
และกันนั่นแหละถึงแกได 

นี่แหละศาสนาพุทธตองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอยางนี้    เราถือศาสนาอยาไปถือ
เหลวไหล   หรือถือไวเฉย ๆ ไมเขาถึงจิตถึงใจเพียงตื้น ๆ เผิน ๆ    ประเดี๋ยวเขามาหลอกลวงก็เลย
หลงเชื่อตามเขาไป    ถาหากเขาใจเชื่อถือมั่นคงอยางที่อธิบายนี้แลว    ใครจะลากจะฉุดไปก็เชิญ
เถิด    ไมกลัวไมหว่ันไหวพระพุทธเจาทรงเทศนาวา    ผูถือพุทธศาสนามั่นคงแลว    ตัดหางปลอย
ได  พ่ึงตนเองได    ไมเชื่อคําคนอื่นเด็ดขาด 

ทีนี้จะเทศนถึงเรื่อง   กิจสวนตัว    อันเปนหลักเบื้องตน  หลักที่ ๑ และหลักที ่๒ ดังได
อธิบายแลว  ไดแก  กาย  และ จิต    ผูจะทําความดีไดตองมีจักร ๔ ประการ  คือทาน  ศีล สมาธิ  
และปญญา    ของ  ๔  อยางนี้เปนไปดวยกันจะแยกกันไมได  

ทาน  คือการใหวัตถุสิ่งของที่เปนประโยชนแกคนอื่น    เรียกวา  ทาน   บางคนเห็นวาการทํา
ทานเปนของภายนอก    ความจริงแลวไมใชของภายนอก    เปนของภายในแท    ทานเกิดจากจิต
จากใจขึ้นมาทีเดียว   ถาไมมีจิตมีใจจะทําทานไดอยางไรความเลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้นที่ใจ    เมื่อ
ศรัทธาเลื่อมใสแลววัตถสุิ่งของภายนอกอะไร ๆ ทั้งหมดเปนทานทั้งนั้น    มีเงินนับเปนลาน ๆ ถา
ไมมีศรัทธาเกิดจากใจแลวก็ทําไมได     ทําทานแลวมันเบิกบานจิตใจผองใส    ถามีขาวมีน้ํามีอาหาร
การกินทุกสิง่ทุกอยางทําบุญทําทานไป    ไดสงเคราะหคนอื่นก็เบิกบานจิตใจถามีผาผอนเครื่องนุง
เครื่องหมเราไดสงเคราะหคนทุกขคนจนแบงความสุขใหเขา    จิตใจเราก็สบายเบิกบาน
แจมใส    เมื่อจิตศรัทธาแลวของอะไร ๆ ก็ทําทานไดทั้งนั้น   แมแตใบไมตาง ๆ ที่มีในปา    เราเด็ด
มาทําเปนผักใหทานก็เปนบุญทั้งนั้น 



เราใหสิ่งของแกคนที่เขาตองการสิ่งนั้น ๆ ดวยความเมตตาปรานีเอ็นดูสงสาแกคนอื่นที่ทุกข
ยากลําบากตรากตรําเรียกวา    ทานดวยความสงเคราะห   สวนทานใหแกผูมีพระคุณเชนบิดามารดา
เปนตน    เรียกวา  ทานบูชาคุณ   ถามวา   บิดามารดาทานอุดมสมบูรณอยูแลว    เราทําทานเล็ก ๆ 
นอย ๆ จะตอบแทนคุณทานไดหรือ   ตอบวา  ได  วัตถุทานไมมีปญหาถาทําดวยน้ําใจเคารพนอบ
นอมบริสุทธิ์จริง ๆ    แมจะเปนน้ําเย็นสักแกวหนึ่งยกใหทาน   ยอมมีคามหาศาล   สวนผูรับก็จะเกิด
ปติอันลนพน 

ทาน  อีกอยางหนึ่ง    ทานโดยไมปรารถนาอะไรทั้งหมดเราสละจาคะออกไปเฉย ๆ    มันจะ
เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนอยางใดก็ตามเถิด    จะมีผูรับหรือไมมีผูรับก็ชาง   แตจาคะออก
จากใจเรา    คือวามันหนักอยูในใจของเรา   เมื่อจาคะแลวก็เบาบางจากจิตใจ   ทําทานอยางนี้ดีเปน
ทานอยางวิเศษสูงสุด    เรียกวา  จาโค  คือการสละออกจากใจ   ปฏินิสฺสคฺโค  สละคืนไป   อนาล
โย   ไมไดเกี่ยวของในใจอีก   นั่นเปนทานสูงสุดทีเดียว    อันนั้นเรียกวา   เปนบุญอันหนึ่งและเปน
ทานอันหนึ่งพรอมกันไปในตัว 

 ธรรมดาการทําทาน    นักปราชญทานไมยกโทษหรอก   มีแตสรรเสริญ    มีแตคนพาล
เทานั้นยกโทษ    ยกโทษอยางไร    คือของมีมากมายทําบุญทําทานหมด    ยกใหเขาทําไมใหคนนั้น
คนนี้ทําไม     ของเราหามาไดตองใชสวนตัวซีจะเปนประโยชน    จะไปบํารุงบําเรอคนอื่นทํา
ไป   นั่นนะอันธพาลจะตองพูดอยางนั้น   มีอยางนั้น    เห็นอยางนั้น   พระพุทธเจาทานไมตรัสอยาง
นั้น   นักปราชญทั้งหลายก็ไมพูดอยางนั้น    การสงเคราะหสงหาคนอื่นนั้นเรียกวา   ทําใหใจเบิก
บานเปนสุข   แลวคนอื่นก็ไดประโยชนจากเราดวย    นาสงสารคนเกิดมามีกายมีใจเกิดมาพรอม
แลว   ทําอะไรก็พรอมกนัทํา    แตคนไมเห็นใจของตน    หาวาทานเปนของนอกจาก
ใจ    พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา    ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน   มีใจประเสริฐ   จะพูดจะทําสําเร็จดวย
ใจทั้งนั้น 

ศีล  คราวนี้ใกลเขามาในตัวของเราอีก    เรารักษาศีล  คือ  รักษากาย  วาจา  ใจของเราไมให
ทําชั่ว    ถาทําชั่วอยูแลวก็งดเวนจากความชั่วนั้นเสีย    การทําทานอานิสงสไมมากเหมือนการรักษา
ศีล   การรักษาศีลมันใกลเขามาหาความบริสุทธิ์ที่ตัวของเรา    ศีลเปนของงาม   จะประดับตกแตง
รางกายของเรา ใหงามสักเพียงไร   ถาหากไมมีการรักษาศีล    คือ  รักษากาย  วาจา  ใจใหสุภาพ
เรียบรอย   ก็เหมืนเอาทองแตงลิง    รูปรางจะไมสวยไมงามก็ตามเถิด   ขอใหมีศีลสมบูรณ



บริบูรณ    กิริยามารยาทเรียบรอยดีงามแลว    ยอมเปนที่ทัศนาการของคนทั้งหลายทั่วไปหมด   คน
ไหนเห็นก็ใหนารักนาชมนาชอบ   นานิยมยินดี 

การภาวนาทําสมาธิ  คราวนี้ยิ่งใกลเขามาอีก    เขาถึงใจเลยทีเดียว   อะไรทั้งหมดที่ทําไวเกิด
จากใจทั้งนั้น   ไมวาทําดีทําชั่ว   การรกัษาใจใหสงบ    รักษาใจใหบริสุทธิ์    รักษาใจใหเปนสมาธิ
ภาวนาแนวแนเต็มที่   อันนั้นเรียกวา    ภาวนาสมาธิ 

               ปญญา   เบื้องตนเปนปญญาที่เกิดจากความรูความเห็นความเขาใจ    ในการที่จะทําทานก็
ดี   ที่จะรักษาศีลก็ดี        ที่จะภาวนาก็ดี      เกิดจากปญญา     คือเกิดความรูความเห็นความเขาใจ
เสียกอน  จึงมีศรัทธาที่จะกระทําทาน  รกัษาศีลและภาวนาปญญากลับยอนคืนมา
สนับสนุน  ทาน  ศีล    ภาวนาสมาธิใหมีขึ้นบริบูรณ   ถาไมมีปญญาเสียแลว  ทําทานก็ไมได   รักษา
ศีลก็ไมได    ทําสมาธิก็ไมเปน   คนที่มีสมบัติขาวของมาก ๆ   ลองดูถาไมมีปญญาเหลานี้แลว    ไม
สามารถที่จะสละได   ศีลก็เหมือนกัน    ถาไมมีปญญาแลวศลี ๕  ศีล ๘    ไมสามารถรักษาได
เลย   เมื่อมีปญญาเห็นโทษเห็นคุณแลวก็รักษาได   ศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗  ก็เหมือนกัน    ตองมีปญญา
เสียกอนจึงรักษาได   ปญญาสามัญธรรมดานี่เหละ   ไมตองใชปญญาลึกซึ้งหรอก 

ปญญาวิปสสนา    นั้นทานพูดลึกซึ้งสําหรับผูเจริญสมาธิแกกลาแลวตางหาก   และเปนของ
นึกคิดเอาไมได    เมื่อมันจะเกิดยอมเกิดขึ้นเองเฉพาะเรื่องของมันเองตางหาก    ตอนนี้ตองใช
ปญญาเบื้องตนสามัญอันนี้เสียกอน 

ทานพูดไววา    ทําบุญทําทานรอยครั้งพันทีก็ไมเทารักษาศีลครั้งหนึ่ง   รักษาศีลรอยครั้งพัน
ทีก็ไมเทาภาวนาครั้งหนึ่ง    จิตเปนสมาธิขณะชั่วเวลาชางกระดิกหูเทานั้น   หรือขณะงูแลบลิ้น
เทานั้นก็บุญอานิสงสอักโข   ผูที่จะพนทุกขไดก็เพราะสมาธิทั้งนั้น เปนหนทางเดียว 

นี่อธิบายถึงเรื่อง    กิจสวนตัวที่จะตองทํา   เปนหนาที่ของทุก ๆ คนตองทําดวยตนเอง    ทํา
ทานมีมากมีนอยก็ตองทําดวยตนเองรักษาศีลก็โดยเฉพาะสวนตัวแท ๆ ใครรักษาศีลใหไมได   ทํา
สมาธิยิ่งลึกซึ้งหนักแนนเขาไปกวานั้นอีก    แตละคนก็ตองรักษาจิตใจของตน ๆ    ใหมีความสงบ
หยุดวุนวายแสสาย   ถาเราไมรูจักวิธีทําสมาธิแลวก็ทําสมาธิไมเปน    จิตใจก็เดือดรอนดิ้นรนเปน
ทุกขทําสมาธิแลวก็ทําสมาธิไมเปน   จิตใจก็เดือดรอนดิ้นรนเปนทุกขเหตุนั้นจึงวา  การทํา
ทาน  รักษาศีล   ทําสมาธินี่เปนกิจเฉพาะสวนตัวทุก ๆ คนจะตองทําใหเกิดมีขึ้นในตน 



เอาละอธิบายแคนี้ เอวํฯ 

  

นั่งภาวนา 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 

จงทําสมาธิตั้งจิตใหมั่นในคําบริกรรมอันหนึ่งอันใดก็ไดจะบริกรรมอะไรกเ็อาเถิด  พุท
โธ  หรืออานาปานสติ  หรือมรณานุสสติ  หรือสัมมาอรหังก็ได   ยุบหนอพองหนออะไรก็ได
ทั้งนั้น    แตใหเอาอันเดียว    ขอใหเขาใจวา    คําบริกรรมนั้นเปนเครื่องลอใหจิตเขามาอยูในคํา
บริกรรมเทานั้นแหละ   จะไปถือเอาคําบริกรรมนัน้เปนจริงเปนจังไมได 

เมื่อจิตเขามาอยูในคําบริกรรมแลว    จับเอาตัวจิตไดแลว   มันจึงคอยวางคําบริกรรม   บางที
วางเองโดยไมรูตัว    ถาหากไมวางเองแลวก็วางเสีย    จิตมีอันเดียวไมใชหลายอยางหลายดวง   เมื่อ
ไปยึดเอาอานาปานสติเปนหลัก   หรือยึดพุทโธ   หายใจเขาพุท    หายใจออกโธ   อะไรตาง ๆ   เรา
ยึดเอาเพียงหลักเทานั้นจิตเปนผูยึด    จิตเปนผูไปเห็น   แลวเราก็มองผูนั้นแหละผูวาพุทโธ ๆ นั่น
แหละ    มองดูเพงดูอันนั้นจนกระทั่งจิตคอยสงบลง    ในผลที่สุดจิตก็จะวางคําบริกรรม   เมื่อวาง
พุทโธแลวมันจะมีอะไรละคราวนี้   มันก็ไมมีอะไร    มีอันเดียวเหลืออยูแตใจละซี   ขอใหจับจิตตรง
นั้นใหได 

ครั้นเมื่อจับจิตไดแลว    รกัษาจิตใหมั่น    ตองใชสติควบคุมรักษาจิตตลอดเวลา    จิตมันจะ
คิดก็ตามมันจะนึกมันจะสงสายอะไรก็ชาง    ขอใหตามควบคุมดูใหรูตัวอยูเสมอ   แมผลที่สุดจิตไป
ยึดในสิ่งใดก็จะวางในสิ่งนั้น    ไมสงสายไปเห็นสิ่งทั้งปวงไมคิดไปเรื่องใด ๆ ทั้งหมด    วางแลว
มันก็ยังเหลือแตจิต   (ก็เหมือนกับเวลาพิจารณาพุทโธหรืออานาปานสติ    เรามองดูเพงดูจนกระทั่ง
จิตสงบมั่นคงแลว   มันก็วางพุทโธเหลือแตจิต)   เรื่องการฝกหัดปฏิบัติภาวนาทั้งปวงหมด    เพื่อ
ตองการใหเห็นจิต    จะภาวนาอยางไรก็เอาเถิด    ถาไมเห็นจิตแลวก็ไมมีประโยชน    ถาเห็นจิตจับ
จิตไดแลวนั่นแหละไดชื่อวา   ภาวนาแลว 

เราเกิดขึ้นมาตองมีจิต    แตวาเราไมเห็นจิต    เราฝกหัดจิตแตไมเห็นจิต    จะฝกหัดได
อยางไร    ในการฝกหัดชาง  มา  โค   กระบือก็ตาม    ไมมีตัวชาง    ตัวมาจะฝกหัดไดอยางไร   มัน
ตองมีตัวจึงคอยฝกหัดได     ถาเห็นจิตแลวรักษาจิตไวไดแลวจิตอยูในอํานาจของเราแลวคราว



นี้     ไมใชเราอยูในอํานาจของจิตแลว     เราบังคับมันได     มันจะสงสายไปไหน     ถาไมใหมัน
สงไปก็บังคับอยูได    ไมใหมันคิดนึกมันก็ไมคิดไมนึก    หรือถาหากมันไปคิดนึกก็บังคับใหมันอยู
ในขอบเขตของสติ    เมื่อมันสงไปในอะไรนิด ๆ หนอย ๆ เราบังคับใหมันกลับมาอยูที่นั่นอีก   มัน
ก็อยู    อยางนั้นเรียกวา   ใชจิตไดแลว    ไมเหมือนจิตใชเรา 

แตกอนจิตใชเราใหหัวเราะก็ได    ใหรองใหก็ได    ใหเศราโศกเสียใจก็ได    เกิดทุกข
นานาประการนั้นจิตใชเราทั้งนั้น    ครั้นเรามาฝกหัดจิต    คราวนี้จิตอยูในบังคับของเราแลว    เราใช
มันไดแลว   ก็สบายละซี   สวนที่มันจะเปนอยางไรตอไป   อยาเพิ่งไปอยากรู     ทําใหมันไดอยาง
นั้นเสียกอน    ตอไปมันหากจะมีอุบายแยบคายเอง    มันเกิดขึ้นจากอันนั้นแหละเอาละทําภาวนา
ตอไป 
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