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วันนี้จะอธิบายถึงเรื่อง กรรม ซึ่งเปนพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาตอไป 
อุบาสก  อุบาสิกา  ที่เรียกวา     นับถอืพระพุทธศาสนาเปนสรณะที่พ่ึงแทนั้น     จะตองเชื่อกรรมเชื่อ
ผลของกรรมวา     เราทําดีจะไดรับผลของกรรมดีดวยตนเอง   เราทํากรรมชั่วจะตองไดรับผลกรรม
ชั่วดวยตนเอง     คนอื่นจะมารับแทนใหไมไดเด็ดขาด    เชื่ออยางนี้จึงจะเรียกวา    อุบาสกอุบาสิกา
ผูถือพระรัตนตรัยในพุทธศาสนาแท 

เมื่อเชื่ออยางนี้แลว    กรรมชั่วอันใดที่เปนโทษเราเห็นแลววาเราทําลงไปจะใหผลเปนทุกข
แกเราแนนอนแลว     จะไมยอมทํากรรมอันนั้นเด็ดขาด     จะประกอบแตกรรมอันดีงามอันจะตาม
ใหผลเปนสุขแตฝายเดียว 

เมื่อพูดถึงกรรมแลว     จะตองพูดถึงเวรดวยจึงจะเขาใจดี   กรรม    คือ   การกระทําของ
บุคคลดวยกาย      ดวยวาจาและดวยใจในทางดีและไมดี  เรยีกวา กรรม     กรรมนี้เมื่อบุคคลทําลง
ไปแลวยอมใหผลตามมาไมชาตินี้ก็ชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไป      ดังไดอธิบายแลว     และไม
จําเปนที่ผูนั้นหรือสิ่งนั้น ๆ    จะตองมาใหผลกรรมที่ทําไว     ตัวอยางเชน  นายแดงไปดักสัตวในปา  
มีอีเกงตัวหนึ่งมาติดบวงแลวตาย     นายแดงเลยไปเอามากิน     นายแดงนั้นผูทํากรรมแลว     เพราะ
ไปดักอีเกิ้ง       อีเกงจึงตาย       กรรมนั้นตามทันใหนายแดงไดรับกรรม   คือ   ดักบวงใหนายแดง
มาถูกบวง     อยางนายแดงทําใหแกอีเกงตัวนั้น     อาจเปนเรื่องอื่น     เปนตนวา   เกิดมาอายุสั้นตาย
เร็ว     หรือตายเพราะตกตนไม    หรือตกบันได  ฟาฝา  ควายขวิด  ตกหลุมตกบอก็ได     อันนี้
เรียกวา กรรม 

เวร   นั้นตองมีจิตมุงมั่นอาฆาต    ปรารถนามุงรายตอกันและกันดวยเหตุขัดเคืองเคียดแคน
ตอกันอยางใดอยางหนึ่ง     แลวผูกอาฆาตจองเวรกัน  เชน  นายเหม็นไปทํารายรางกายแกนายหอม 
โดยที่นายหอมไมไดทําอะไรใหแกนายเหม็นเลย    นายหอมตอวานายเหม็น    นายเหม็นเลยโกรธ
เอานายหอม        จึงเปนเรื่องใหญโตขึ้น      คราวนี้ตางคนตางก็ไมยอมซึ่งกันและกัน        ตางหมาย



มั่นปนมือวา     วันหนึ่งขางหนา หรือเดือนหนึ่ง      ปหนึ่งชาติหนึ่งขางหนา      เมื่อกูไดโอกาสกู
จะตองทํารายมึงใหถึงแกความฉิบหายใหได แนนอนทีเดียว   เมื่อคนเรามีจิตแนวแนจองเวรใน
บุคคลใดแลว      ถึงแมจะตายไปเกิดเปลี่ยนสภาพรางกายไปเปนรางอื่นก็ตาม     ผูที่เปนเวรตอกัน    
เมื่อเห็นกันเขาแลว      จิตใตสํานึกจะรูสึกขึ้นมาใหนาเกลียดนาชัง      โดยที่ไมคํานึงถึงรูปราง
ลักษณะเลย      ไดโอกาสเมื่อไรแลวจะเขาประหัตประหารใหสาสมแกใจที่ผูกโกรธไวนั้น 

เวรนี้เปนของนากลัวที่สุด จองเวรซึ่งกันและกันหาที่สิ้นสุดไมได ดวยจิตที่อาฆาตไม
ปรารถนาหวังดีตอกัน      มีโมหะจริตเปนมูลฐาน 

ที่ไดอธิบายมานี้    บรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผูถือพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึง     กพ็อจะ
เห็นแจงชัดประจักษดวยใจของตนแลววา        กรรมและเวรเปนของที่คนอื่นแกใหดวยพิธีกรรม
ตาง ๆ เปนตนวา    ตัดกรรมตัดเวร   สะเดาะเคราะห   หรือดฤูกษยามวันเดือนปนั้นจะใหราย     ป
เดือนวันนั้นใหผลโชคลาภตาง ๆ นานาไมไดเด็ดขาด      เพราะวันและเดือนมันอยูของมันตางหาก
มันจะทําอะไรใหคนไมได     คนไปใสโทษเขาตางหากวา       มาทําเคราะหเข็ญเวรกรรมใหแกคน
ตาง ๆ นานา 

ในทางพระพุทธศาสนาสอนใหเห็นโทษของการทํากรรมชั่วแลวละกรรมชัว่นั้นดวย
จิตสํานึกในกรรมชั่วนั้น     ดวยประกอบแตกรรมดี     มีสติรูอยูเสมอวา    ทํากรรมดใีหผลเปนสุข    
ทํากรรมชั่วใหผลเปนทุกขดวยตนเอง       คนอื่นทําก็เปนเรื่องของคนอื่น 

ผูที่เชื่อมั่นอยางนี้แลว   ไดชื่อวา  เปนอบุาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเต็มรอย
เปอรเซ็นตทีเดียว     พระพุทธเจาพระองคตรัสวา      อุบาสกอุบาสิกาเหมือนกับดอกบัวบานแลว
ยอมมีกลิ่นฟุงอยูดวยความสุจริตในธรรมตลอดเวลา     หรืออุบาสกอุบาสิกาเปรียบเหมือนกับแกว     
ยอมสวางไสวจาอยูดวยความอิ่มเอิบในคุณพระรัตนตรัยอยูทุกเมื่อ   อุบาสกอุบาสิกาผูตั้งมั่นดวยดี
ในพระรัตนตรัยเชนนี้      แมจะตายไปก็ยอมมีสุคติเปนเบื้องหนา 

สาธุชนผูเกิดมาเปนคนพบพุทธศาสนา นับวาเปนโชคลาภอันดีลนพนหาอะไรเปรียบมิได 
เพราะที่เกิดของสัตวและมนุษยนี้มากนัก    เปรียบเหมือนกับลูกบวบมีชองนับไมถวน     เรามาเกิด
นี้นับวาถูกชองดี   เปนมนุษยแลวก็ไดพบพระพุทธศาสนา    พุทธศาสนายังไดสอนเราใหรูจักผิด
รูจักถูกดีชั่วตาง ๆ     จึงไมควรเชื่อและถือดิรัจฉานวิชาที่พระพุทธเจาไดหามไว     ซึ่งอุบาสก
อุบาสิกาไมควรนับถือโดยแท   ดูหมอ  ดูดวง  ดูชะตาราศี  อันเปนคัมภีรพราหมณ     ลวนแตของ



ภายนอกพุทธศาสนาทั้งนั้น    หรือถือคงกระพันชาตรี   เครื่องลางของขลังฟนไมเขายิงไมออก 
เหลานี้      ลวนแตเปนคัมภีรไสยศาสตรภายนอกพุทธศาสนาทั้งสิ้น 

ยิ่งสมัยนี้พระภิกษุผูเปนที่เคารพของชาวบานเปนหมอเองโดยมาก สอนไสยศาสตรและ
พรหมศาสตรใหแกชาวบานผูมีศรัทธาในพุทธศาสนา   ผูออนปญญาอยูแลว   จนหมดศรัทธาใน
พุทธศาสนาไปเลยไมเหลือหลอ   อนิจจา   นาสงสารชาวบานผูมีปญญาออน    และพระผูไมรูจริง
ในพุทธศาสนาหากินดวยเลหเหลี่ยมในทางมัจฉาชีพ  พากันเชื่องมงายหมดสิ้นจากพุทธศาสนา 
พระนุงเหลืองหมเหลืองอันเปนเครื่องหมายวาลูกศิษยของพระตถาคต   แทนที่จะสอนศีลสอน
ธรรมตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเขาใจถองแท    กลับมาสอนศาสตรผีศาสตรพราหมณ
ไปอยางนี้     นาอนาถใจจริง ๆ    พุทธศานาเวลานี้หมดทั้งโลกยังเหลืออยูแตประเทศไทยเทานั้น
คริสตศาสนาเขาบีบแคบเขามาแทบทุกวัน    พระในพุทธศาสนาของเรายิ่งมาทําอยางนี้เขาก็ไม
ทราบเหมือนกันวาบวชมาเพื่อเชิดชูพระศาสนาหรือเพื่อย่ํายีพระศาสนากันแน    ยิ่งเลวรายเขาไป
กวานั้นอีก    พระตั้งตัวบอกใบหวยเบอร     ทําเอาชาวบานหลงใหลงอมพระรามไปเลย    ชาวบาน
ไมเปนอันจะทํามาหากิน      แหกันมาเฝาเอาแตเบอรอยูตลอดวันค่ําคืนรุง 

กรรมและเวรเปนของรายกาจมาก    เมื่อบุคคลทําลงไปแลวยอมติดตามไปหาที่สิ้นสุดมิได 
เวรเปนของนากลัวยิ่งกวากรรม เพราะเวรที่บุคคลทําดวยจิตอาฆาตพยาบาทจองเวรในบุคคล
โดยเฉพาะ     เมื่อบุคคลผูทําเวรตอกันจะมีชีวิตอยูหรือตายไปแลว     ถาไปเกิดยังมีรูปมีนามอยู    
จําเปนที่เวรจะตองติดตามไปสนองอยูตลอดเวลา   สวนกรรมนั้นถาเปนกรรมเบาเราทําดีก็อาจจะ
หายไปไดบาง 

 วิธีแกกรรมเวรในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาสอนใหละเวรละกรรมดวยจิตใจเห็นโทษ
นั้น ๆ      แลวมีเมตตาตอกันไมทํากรรมและเวรนั้นอีก       เมื่อคูกรรมและเวรนั้นยังมีชีวิตอยู    ตาง
ก็เห็นซึ่งกรรมและเวรที่ตนกระทํานั้น    แลวพรอมหนากันใหอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน     กรรม
และเวรนั้นเปนอันสิ้นลงเพียงแคนั้น    ถาอีกฝายหนึ่งไมยอมอโหสิกรรมให    กรรมนั้นก็ตองจอง
เวรกันตอไป 

เหมือนกากับนกเคาจองเวรซึ่งกันและกันมาไมทราบกี่ภพกี่ชาติมาแลว    กิระดังไดยินมา
เมื่อนานมาแลว บรรดานกทั้งหลายยังพูดภาษากันรูเรื่องอยู อยูมาวันหนึ่งบรรดานกทั้งหลายมา
ประชุมกัน    พวกเราควรจะเลือกเอานกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเปนหัวหนาหมูเพื่อน   เมื่อมีอธิกรณ



อะไรเกิดขึ้นหัวหนาจะไดชี้ขาด     นกตัวหนึ่งซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นจึงพูดขึ้นวา    “ควรจะเอาอีกา
ซึ่งทาทางฉลาดเฉลียวและอยูใกลคนเปนพิเศษ”    นกเคาจึงคัดคานขึ้นมาวา   “ไมได  ไมได  อีกาใจ
อํามหิตจับลูกเพื่อนกินเปนอาหารเมื่อไดเปนใหญแลว     แมแตลูกนกเงือกตัวโต ๆ ก็จะไมเวนเลย” 
หมูเพื่อนก็เห็นดีดวยและเห็นนกเคาเปนผูฉลาดคิดการณไกลไดดี จึงพากันเสนอเอานกเคาใหเปน
นายฝูง     อีกาก็คัดคานวา    “ไมได  นกเคาหนาบึ้งจะตายไป    ทั้งหนาก็เหมือนกับคน   ใครจะเขา
ไปหาได”    สัตวทั้งสองเลยเปนเวรตอกันมาจนทุกวันนี้      เห็นกันแลวตองปรี่เขาใสกันเลย 

  

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 

เราเชื่อมั่นวากรรมและเวรเปนของเกิดจากจิตใจ    เปนอกุศล   มีความอาฆาตพยาบาทเปน
ที่ตั้ง      จึงจําเปนจะตองแกดวยจิตใจของตนใหมีเมตตาปรารถนาหวังดีตอกันเปนที่ตั้งไม
เหมือนกับทํานาทําสวน     ทํานาทําสวนเราไมทํา     คนอื่นมาทําก็ไดหรือใหคนอื่นไปก็ไมเปนไร 

กรรมและเวรนี้เปนของทําดวยกายและใจของตนจริงๆ ใจคิดอาฆาตพยาบาท แลวกายก็
ประทุษรายใหสมกับจิตใจคิดนึกจริง ๆ   ฉะนั้น ใครจะมาแกใหดวยกรรมพิธีตาง ๆ ยอมไมได 
เพราะจิตใจเปนของไมมีตัวตน     ใครมองเห็นไมไดวาเขาจะอาฆาตพยาบาทมากนอยเทาใด     จะ
เห็นแตกายเทานั้น     เมือ่โกรธขึ้นมาจะอาฆาตดวยการทําทาทีตาง ๆ     มปีระทุษรายคนอื่นเปนตน 

เพราะฉะนั้น   กรรมและเวรจึงตองชําระดวยใจของตนทุก ๆ คนการชําระที่ใจนี้    ถาไม
ชําระใจของตนแลวก็ไมทราบวาจะชําระอยางไร 

ฉะนั้น  เมือ่จะหาใจจึงควรทําสมาธิใหแนวแนในอารมณเดียว   ใจเมื่อจะแนวแนเปน
อารมณเดียว      ตองใชคําบริกรรมจะเอาพุทโธ ๆ หรือยุบหนอพองหนอ      หรือสัมมาอรหัง     
อยางใดอยางหนึ่งก็ได    แตก็ใหเอาอันเดียวจิตจึงจะอยู   เมื่อจิตอยูแลวนั่นแหละที่เกิดของกรรม
และเวร      หรือสรรพกิเลสทั้งปวงเกิดจากนั่นแหละ 



คราวนี้เราจะชําระอยางไรก็เชิญเถิด     กลัวแตเราจะไมเห็นโทษของมัน      หวงแหนยึดถือ
เอาไวแนนจนมันเปนกรรมเปนเวรตอไป   เมื่อมันเปนกรรมเปนเวร   จึงหาอาจารยมาทําพิธีแก
กรรมและเวร     ยิ่งเปนเหตุใหหลงใหญโตขึ้น 

กรรมและเวรติดตามบุคคลไดก็ตอเมื่อมีรูป–นาม   ถามีแตนามแลวก็ติดตามไมได   ถึงจะ
เกิดเปนอมิสกายแลว      เมื่อจะเสวยกรรมนั้น ๆ ก็ตองจําแลงรูปขึ้นมาเปนที่ตั้งเสียกอน      จึงจะ
เสวยกรรมนัน้ได      ทานที่หมดกิเลสแลวแตยังมีขันธปญจกะอยูกรรมก็ยงัตามสนองอยู       อยาง
ทานพระโมคคัลลานะเปนตน   เมื่อขันธดับกิเลสดับแลว   ก็ไมทราบวากรรมจะตามไปสนองได
ตรงไหน        กรรมจึงเกิดที่ขันธ       ขันธเปนบอเกิดของกรรมเวรทุกประการ      ฉะนั้น  บุคคลผูมี
ปญญาทั้งหลายทานจึงทําจิตอันนี้ใหมันพนไปจากขันธทั้งปวง      นั่งสมาธติอไป  

๑๑๖. ขุดทอง 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ. ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เขาพากันตื่นเตนเรื่องบอทองกันทั้งเมือง     ตองไปขุดทองตางประเทศโนน พากันร่ํารวยมา
ทั้งนั้น      พวกเราไมพากันตื่นเตนบางหรือ พากันตื่นกันบางซิ      บางทีจะไดของดียิ่งกวานั้นอีก   
ขุมทอง   คือ    ทองคํา    ที่มีอยูในตัวของเราเราควรที่จะพากันขุดคนหาจะไดพบกันบาง 

ขุมทองหรือทองคําในตัวของเราหมายถึงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ถาหากเราขุดลงไป
ที่ขุมทองอันนี้ อาจจะไดดีกวาทองคําภายนอกนั่นอีก     ทองคําที่เขาขุดมาไดยังเปนเพียงเครื่องหลอ
เลี้ยงรางกายภายนอกและประดับภายนอกเทานั้นแลวก็เปนโทษอีกดวย      เมื่อประดับรางกาย
หรูหราไปที่ไหนก็ตองมีคนรักษาติดตามอีกดวย 
 สุภาษิตโบราณทานวา    เอาทองแตงลิง   อวดจริงแกบา   เปนขาตัณหา    ทองที่เขาขุดไดมา
แลวก็ไมไดเอาไปตมไปแกงกินหรอก     เอามาประดับแตงกายนี่แหละ     คําวา      เอาทองมาแตง
ลิงนั้น      ธรรมดาลิงมันไมรูจักสวยรูจักงามอะไรเลย       กายของเราก็เหมือนกัน      มนัจะไปรูจัก
สวยรูจักงามอะไร      แตงมันเทาไรก็แตงไปเถิด      กายนั้นนะมันไมรูจักงามหรอก     ใจของเรา



ตางหากเขาไปปรุงไปแตงวาสวยวางาม     เขาใจวาหรูหราเปนของดีของงาม      อันกายแทมันไม
รูสึกตัวหรอก ทานจึงเปรียบเหมือนกับเอาทองไปแตงลิง 
 นอกจากนั้นสายสรอยก็คือโซดี ๆ นีแ่หละ    คนตองโทษใสเรียกวา  โซ  (โซตรวน)       
ชาวบานรานตลาดเอามาแตงกายเราเรียกวา   สายสรอย   โซกบัสรอยมันกอั็นเดียวกันนั่นแหละแต
เอาไปประดับผิดตําแหนงกันเทานั้นแหละ  โซนกัโทษเขาไปใสขา  สายสรอยเอาไปใสคอ    เมื่อเอา
ไปผูกแขน     ผูกคอไปไหนก็ตองระวัง    อันนี้เรยีกวาเปนภัยเปนโทษ       ขุดทองมาไดแลวก็ไมดี 
มันนําความเดือดรอนมาใหแกตัวเอง 

จะเลาเรื่องคนแตงทองที่พวกลิงมันเห็นเขาแลวมันเบื่อใหฟง  มีลิงตัวหนึ่งคนจับมาไดเอามา
เลี้ยงไวดูเลนที่บานเลี้ยงไวนานหนักเขาก็เบื่อจึงปลอยไป    มันกลับไปหาหมูพวกของมันในปา    
หมูลิงเห็นเพื่อนกลับไปกม็ารุมลอมถามวา    “ไปอยูไหนมาตั้งนานหลายป”     ลิงตัวนั้นก็ตอบวา 
“กูไปอยูในบานในเมืองของคนมา       เขาเอากูไปผูกไวทางโนน”      ลิงตัวอ่ืน ๆ สนใจพากันถาม
วา  “ในบานในเมืองเขาเปนอยางไร    พูดใหฟงบางซิ”     ลิงตวันั้นก็ตอบวา  “โอย!  กูเบื่อเหลือเกิน   
อยาใหกูเลาเลย  อยาใหพูดเถิด”  หมูลิงก็ยิ่งอยากฟง     ขยับเขามาใกล ๆ  คะยั้นคะยอใหพูดใหฟง     
ลิงตัวนั้นอดไมไดก็เลาใหฟง     “เรื่องของมนุษยนั้นนะ  ตั้งแตตื่นเชาขึ้นมา  คนที่มีหนวดมีเครา 
(มันคงแสดงถึงคนที่เปนผูชาย)    ก็ออกจากบานไป    ไมทราบไปไหนจนค่ําจึงกลับมา    สวนอีก
คนหนึ่งนั้น    (คงหมายถึงผูหญิง)   ไมไปไหนไดแตแตงตัวเอาทองมาพันคอพันแขนพะรุงพะรังอยู
แตในบาน     โอย!  พูดแจบ ๆ จุกจิกจูจ้ีตาง ๆ นาเบื่อ”      หมูไดยินดังนั้นก็ชักเอือมระอา       ลิงตัว
นั้นเลาตอไปวา  “อันนั้นก็พอทําเนาหรอกนอกจากนั้นแลว    อันที่นาเกลียดนาเบื่อที่สุดคือวา     
ของตาง ๆ  ในบาน  ในนา ในทุง   ในปาเขาที่ไหน ๆ ทั้งหมด     เขาหาวาเปนของเขาไปหมด     
อะไร ๆ ก็เอาเปนของกูทุกสิ่งทุกอยาง     ไมเหมือนพวกเรา       พวกเราไมเห็นเปนของกู       เห็น
แตเพียงวาเปนสมบัติเปนของทั่วไป เมื่อหิวก็เก็บมากิน  กินอิ่มแลวก็แลวกัน  กินเสร็จแลวก็ไป”   
หมูลิงพอไดยินดังนั้นก็เอือมระอาไมอยากฟงตอไปเอามือจุกหู  ไมอยากไดยินกระโดดหนีเขาปาไป  
ตกลงลิงตัวนั้นก็อยูตัวเดียว       นี่แหละแมแตลิงเขายังรูจักวามันเปนสมบัติทั่วไป       แตคนนี่อะไร 
ๆ ก็เอาเปนของกู  ๆ  หมดทุกสิ่งทุกอยาง        ไมมีเหลือสักอยางเดียว       ของอยูที่ไหน ๆ ไมวาใน
บาน  ในเรือกสวนไรนา  ในปา  ในเขา  ยึดเปนของกูทั้งนั้น        มันเบื่อ  เรือ่งของลิงก็มีเพียงแคนี้นี่
พูดถึงเรื่องเอาทองมาแตงลิง 
 คราวนี้พูดถึง    การขุดทองหาทองในตัวของเรา    อาจจะไดทองที่ดีกวานั้นอีก  ขุดลงไปใน
ตัวของเรานี่แหละ   เหมือนดังที่พระพุทธเจาทรงเทศนาแกกุมารกัสสปะวา  จงขุดลงไปที่จอมปลวก
นี่แหละ  (คือ  ตัวของเรา)   ขุดลงไป ๆ จะพบเตาพบตัวเหี้ย  และจะพบพญานาค  ซึง่อยูในจอม



ปลวกนั้นแลวจงกราบไหวพญานาคนั้นเสีย  ทรงหมายถึงธรรมะอันวิเศษสูงสุดที่มีอยูในตัวของเรา       
เราลองขุดลงไปดูซิ       มนัถูกตามที่พระองคตรัสไวหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
   
 ขุดลงไปทีแรกพบความเปน  อสุภะปฏิกูล  ในตัวของเรานี้เปนของนาพึงเกลียดพึงกลัว      
เปนของนาเบื่อนาสะอิดสะเอียน  เชน  ตาก็มีมูลตา  ฟนก็มีมลูฟน ห ูจมูกก็มีมูลหูมีน้ํามูก     ในปาก
ก็มีน้ําลาย    ถาทะลวงลึกลงไปในลําไสยิ่งเห็นโทษใหญเหมือนกับหลุมสวมอยูในกาย       ตัวของ
เรามีดีอะไร      สวมเคลือ่นที่ดี ๆ นี่แหละ      มีอาหารสิ่งใดก็ปอนลงไปที่มุขทวารนี้แหละ    แลวก็
ลงไปอยูในทอง    จากทองก็ไหลลงไปในลําไสก็ไปสูสวม    แลวก็ถายออกไป     วันหลังก็ใสลงไป
อีก      ดังนี้อยูตลอดชีวิต     มันจะมีดีอะไร 
 อุคฺครนฺตํ  ปคฺครนฺตํ    ตัวของเรานี้มีของไหลเขาไหลออกอยูทุกวี่ทุกวัน     ตัวของเราจึง
เหมือนไถหรือถุงที่มีปาก ๒ ขางลองดูซิทวารปากที่กินเขาไป  คือไหลเขา  แลวก็มีทวารหนักไหล
ออก เมื่อกินเขาไปแลวมันจะอยูนานๆ ไดหรือ    มันตองไหลออก    ถามนัอยูนาน ๆ ไมถาย     มนั
ก็ทองอืดนะซี     นี่เรียกวา    ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา    ทรงสอนใหเห็นโทษเห็นภัยในตัว
เรา   คนเราเกิดขึ้นมาไมมีอะไรดีเลย แทจริงเปนของอสุภะ     นี่เราขุดไดทองคําแลว      คือเห็นจริง
ตามคําสอนของพระพุทธเจาที่วากายนี้เปนอสุภะ     เปนของไมงามนาเบื่อหนาย 
  

ทีนี้ขุดลงไปอีก    เห็นธรรมะอีกแงหนึ่ง     คือเห็นกายนี้ประกอบดวย  ธาตุสี่  ไดแก  ธาตุ
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม      สวนของกายที่มันแข็ง ๆ นั้นเรียกวา  ธาตุดิน     สิ่งที่มันเหลว ๆ เรียกวา  ธาตุ
น้ํา    สิ่งที่มันพัดไปพัดมาอยูในตัวของเราในที่ตาง ๆ เรียกวา  ธาตุลม      และที่มันอบอุนอยูในตัว
ของเรานั้น  เรียกวา  ธาตุไฟ       ตัวของเรานี้มันจะพนจากธาตุดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไดที่ไหน      ถา
ธาตุไฟไมมีในสวนใดสวนหนึ่ง      มันก็ตายเสียแลว (คือ  อัมพาต)      คนเราบางคนยังไมทันตาย
จริง ๆ แตบางทีบางสวน  เชน  สวนแขน  สวนขามันตายไปกอนแลว      อันนั้นธาตุลมไมมี      ธาตุ
ไฟก็ไมมีเพราะธาตุไฟกับลมมันอาศัยอยูดวยกัน      ก็หมดเพียงแคนั้น 

นี่แหละพิจารณาใหเห็นกายของเราเปนเพียงสักแตวา  ธาตุ  ประกอบกันขึ้นมา อันนี้เปนการ
ไดทองคําอีกอันหนึ่ง     ขุดลงไปที่หลุมเดียวกันนี่แหละก็พบทองเขาอีกแลว      เปนธรรมะที่
พระองคทรงสอนไวใหทุก ๆ คน     พึงพิจารณาอยางนี้ 

   
ถาขุดลงไปอีก       ทีนี้เห็นทุกข  คือ  ทุกข       พระพุทธเจาตรัสไววา       คนเราเกิดขึ้นมา

ตองมี    ทุกขประจําตัวอยูทุกคนเรียกวา   ทุกขธรรมชาติ   มนัทุกขอยูเชนนั้น    ทุกข จากการเกิด  



แก  เจ็บ ตาย  ตองมีอยูทุกคน     หนไีมพน     ใครจะไมแก    ใครจะไมเจ็บ     ใครจะไมตายไมมี      
ตัวของเรานี้มันตองเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ตองเปนอยูทุกคนดวยกันทั้งนั้น     นอกจากนั้นอีก    หาก
พิจารณาใหละเอียด     เรื่องโรคภัยที่เกิดขึ้นในตัวของเรา    จะเห็นวาอวัยวะทุกสวนในกายนี้ลวน
แตมันโรคประจําอยูทั้งนั้น   โรคเกิดจากตา    โรคเกิดจากหู  โรคเกิดจากจมูก  เกิดจากแขนจากขา  
เกิดจากกระเพาะอาหาร  เกิดจากลําไส  เกิดจากระดูก ฯลฯ       แตละสวนเกิดเปนโรคไดทั้งนั้น     
โรคหนึ่งเกิดขึ้นมาแลวยังไมทันหาย     โรคอื่นเกิดขึ้นมาอีกแลว  เชน  โรคตายังไมทันหาย  เกิดโรค
ฟน โรคจมูกขึ้นมาอีกแลว  ฯลฯ       สารพัดทุกสิ่งทุกประการ      มันเปนกอนทุกขแทจริง      ทาน
จึงไหพิจารณาตัว  ทุกข 

ทุกข    อีกอยางหนึ่งเรียกวา   ปริเยสิกทุกฺ   คือ   ทุกขในการทํามาหาเลี้ยงชีพ    ไมหาก็ไมได
รับประทาน   หามาไวแลวก็รับประทานหมดไป    หามาอีกก็หมดไปอีก   ตองหามารับประทานอีก   
หาอยูเรื่อย ๆ ไมรูจักหยุดสักที       อยูเฉย ๆ ไมไดตองวิ่งหากันตลอดเวลา     บางทีหาทั้งกลางวัน
กลางคืนก็ยังไมพอปากพอทอง     บางคนที่หาไดก็คอยยังชั่วหนอย      ก็อีกนะแหละหามาไดก็
ไมไดกินทันทีทีเดียว    ไดมาแลวกต็องมาทํามาปรุงแตงอีกคอยบริโภคได    ลวนเปนเรื่องทุกข
ทั้งนั้น     อันนี้เปนทองคําที่ขุดไดมาอีกกอนหนึ่งในหลุมเดียวกันนั่นแหละ  

   
ทองคําที่ขุดไดมาเหลานี้เปนของเอามาประดับไดทุก ๆ คน    ไมวาคนหนุมสาว  คนเฒาแก

ชรา  ประดบัแลวสวยดวยไมเหมือนทองคําภายนอก  นั่นประดับไดแตคนหนุมสาว      สวนคนแก
เฒาทุพพลภาพ     นํามาประดับแลวนาเกลียดเหลือเกินแตทองที่ขุดไดในตัวของเรานี้ไมตองไปหา
ที่อ่ืนใหยากลําบากและประดับไดหมดทุกคน  ยิ่งแกแลวยิ่งประดับมากเทาใดก็ยิ่งสวยยิ่งงามและสุข
สบายยิ่งแล  จึงวาทองคําแบบนี้พวกเราควรกระตือรือรนหาบางซี    เขาก็ยังตื่นเตนไปหากันที่
ประเทศนอกเปนแสน ๆ คน      เราอยูบานเราก็คนหาบางละซี    เราไมตองไปไกล     ไมตองเสียคา
พาสปอรต    คาเรือบินเลยอยูที่นี่แหละ     หาที่นี่แหละ 

 ขุดทองมีอยูแลวทุกคน     ขุดลงไปในที่นี้แหละพบเลย     ของดีวิเศษทั้งนั้นขุดไดมาแลว
ประดับไวเลย     ใครขยนัขุดหาก็ยิ่งไดของดีวิเศษมาก     จนหาคําใด ๆ มาเทียบไมได 

เอาละ   เทศนาเพียงเทานี้แหละ    พากันหาทองคําก็แลวกัน 

  
   



นั่งภาวนา 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 
  

พากันนั่งภาวนา  การทําสมาธิภาวนาตองหาเรื่องขุดคุยขึ้นมาใหเห็นของจริง  ของจริงมีอยู
แลว     เปนจริงอยูทุกสิ่งทุกประการ     แตเราไมเห็นของจริงนี่ซิ     พระพุทธเจาไมทรงนําของ
หลอกลวงมาสอนหรอก    ทรงเอาของจริงมาแสดงทั้งนั้น    ของจริงมีอยูในตัวของเรา     อยาไปหา
สิ่งอื่นที่อ่ืน    ถาเห็นของจริงในที่นี้แลวไมตองสงสัย   ที่เขาใจวาสิ่งโนนสิ่งนี้เปนธรรม     ไมใช
หรอก  ธรรมะเกิดที่กายนี้  ทุกข  เปนของจริงจะไปหาที่ไหน    ทุกขเปนของควรรูจัก     แตไมใช
ของควรละ    เปนของควรกําหนดรู ทุกคนใครละทุกขไดบางละ    ไมมีใครละทุกขไดสักคนเดียว   
มันหากเปนอยูอยางนั้นตามสภาพของทุกข    ครัน้เห็นสภาพของทุกขเทานั้น   ทุกขเหลานั้นมันจะ
หายไป      มันหายไปจากใจ     แทจริงทุกขมันก็ยังมีอยูอยางนั้นแหละ    แตใจไมไปยึดไปถือ     
มันก็หายไปหมด     นั้นเปนของจริงอันหนึ่ง 

  
สิ่งที่พระองคตรัสใหละ  คือ  ตัว  สมุทัย  ไดแก  ตัณหา  ความอยาก  ความทะเยอทะยานดิ้น

รนอยากไดโนน    อยากไดนี่     อยากเปนโนนเปนนี่สารพัดทุกอยาง  ถึงไดมาแลวมีแลวก็ยังอยาก
ไดอยากมีอีก     อันความอยากไดอยางนี้ก็เปนทุกข    ความไมอยากได  ไมอยากมีอยางนั้นก็เปน
ทุกข  มันเปนความดิ้นรนนั่นแหละความทุกข  ความอยากเปนเหตุใหเกิดทุกข พระพุทธเจาจึงทรง
สอนใหละความอยากเสีย อันนั้นแหละทานใหละ 

ครั้นเมื่อละความอยากไดแลวมันก็สงบ  ก็ไมมีเรื่องอะไรตาง ๆ ใหเปนทุกข  นิโรธ  คือ 
ความดับทุกข    เมื่อละเหตุใหเกิดทุกขแลวก็ไมมีทุกข     นั้นแหละเปน  นิโรธ    บางคนมีทุกขอยูแต
ไมยึดถือในทุกข     เพลดิเพลินหลงลืมทุกข    อันนั้นยังไมสิ้นทุกข     เพราะหลงสุขในทุกข     คือ
ไมคิดคนหาเหตุแหงกองทุกขมันจึงยังไมหมดทุกข   ไมเรียกวา   นิโรธ 

   
การปฏิบัติที่ถูกตอง   ถกูทาง  เรียกวา  มรรค   คือ  ความเห็นชอบ   มันตรงกับความจริง    

ถาไมเห็นชอบ     มันยังคิดโนนถือนี่อยูไมตรงกับของจริง     มนัจึงไมเปนมรรค     ธรรมที่พระองค
ตรัสนั้นเปนความเห็นชอบทั้งนั้น     มันถูกทาง     ทีนี้เราไมเห็นนี่ละซี      มันเปนของปลอมที่ตัว
เรานี่ตางหาก    เราเปนคนปลอมพระองคทรงเห็นของจริงแลว   ทรงชี้ของจริงแลว   แตเราเปนคน
ปลอม    ไมเขาใจของจริง     เลยใชแตของปลอม เชน  ทานวาทุกข     เรากไ็มเห็นทุกขเหมือนของ
ทาน     ทานใหเห็นเหตุที่เกิดแหงทุกข    เราก็ไมเห็นเหตุนั้น    เลยเห็นของปลอมไปหมดเหตุนั้นจึง



วาจงพิจารณาใหถี่ถวน     ไมตองพิจารณาที่อ่ืนไกลละพิจารณาตรงนี้แหละขณะนี้แหละ     นั่งดูอยู
นี่ก็จะรู     นัง่นาน ๆ หนักเขาก็เจ็บเมื่อยมึนชา     อะไรตาง ๆ เกิดขึ้นมา     นั่นแหละทุกข 

เมื่อเห็นแลวทีนี้พิจารณาทุกขไปซี      ออ!  ทุกขมันอยูตรงนี้เอง     มนัไมอยูที่อ่ืนหรอก    
มันเกิดขึ้นที่ตัวของเรา    ทําไมเกิดที่ตัวของเราละ    ก็ตัวของเราเกิดขึ้นจากธาตุสี่  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  
ธาตุลม  ธาตุไฟมาประสมกัน     ทุกขมันเกิดจากธาตุสี่นี่เอง    ไมใชเกิดที่เรา   เราไปยึดถือเอาธาตุสี่
นั่นตางหาก    มันจึงคอยเจ็บคอยปวดขึ้นมา    เหน็ชัดลงไปตามเปนจริง     มันไมใชของใคร    มัน
เปนอยูอยางนั้น    เราไปยึดเอาก็เลยเปนทุกขของเรา      อยางที่อธิบายเรื่องลิงใหฟงนั่นแหละ      
พอพูดถึงคนเทานั้น      ลงิมันอุดหูเลยทีเดียว     เปดหนีไปหมด     เพราะคนไปเอาอะไร ๆ มาเปน
ของกูทั้งหมด    ไมเหมือนพวกลิง    พวกลิงเขาไมตองมียุงฉางสะสมของ     เมื่อหิวเขาเห็นสิ่งเปน
อาหารเขาก็กิน    กินเสร็จแลวก็แลวไปกินแตเพียงมื้อหนึ่ง ๆ นั่นแหละเรียกวา     เห็นเปนเพียง
สมบัติมันก็สบาย 

อันคนเรานั่นสะสมไวมากมาย     สะสมเอาไวเทาใดก็ไมพอ   ใสยุงใสฉางไวแลวก็ยังไม
พอ     สิ่งของหาไดมาก็เพียงรับประทานพออิ่ม      มื้อหนึ่งเทานั้นแลวก็แลวไป     แตคนก็เอาของ
อันนั้นมาสะสมไวอีก 

เหตุที่คนโลภอยางนี้แหละ  มีเรื่องเลาไวในสมัยกอนตั้งแตโลกตั้งขึ้นมาทีแรก  เรียกวา  สมัย
ปฐมกัลป  เมล็ดขาวมีขนาดใหญเหมือนลูกฟกลกูแฟง    มีมากมาย     คนไปเก็บเอามาผาแลวก็หุง
ตมกิน    ทีแรกก็ไมโลภเอาแตพอกิน   หมดแลวก็ไปเก็บเอามาใหม    ของนั้นก็กลับเกิดขึ้นมาอีก
ตามเดิม   ตอมานานหนักเขาคนขี้เกียจขี้ครานขึ้น   ขี้โลภขึ้นก็ไปเก็บเอามามาก ๆ เอามากองไวเพื่อ
วันหลังจะไดไมตองไปเอาอีก    ขาวเมล็ดใหญมันก็เลยสูญพันธุหมดไป    มนุษยของเรานั้นมัน
อยากได    คนนั้นก็อยากได  คนนี้ก็อยากได    มนัก็ไมพอกันสักทีนะซีก็เลยเปนเรื่องโลภทุกสิ่งทุก
ประการ    มแีตของสะสมทั้งนั้น 

เหตุนั้นจึงวาผูที่จะทําสมาธิภาวนาได  มันตองวางเปนกลางลงไปใหเหมือนกับคนสมัยกอน
ที่เลานั่นแหละ     มีพอแตวารับประทานอิ่มก็แลวกัน    ไมตองเอามากมาย  ถาคนในสมัยนั้นละ
ความโลภได      ขาวพันธุเมล็ดโตกจ็ะเหลือมาจนปานนี้ละซี     พวกเราก็จะไดเห็นเมล็ดขาวโต      
นาเสียดายจริง     อันนี้ไมเปนอยางนั้น    ความโลภเปนเหตุไมใหเกิดผลดีแกตนเลยจะทําสมาธิ
ภาวนาเจริญ     ฌาน-สมาธิ-สมาบัติ    อะไรก็ไมไดเพราะโลภแท ๆ     ทั้งไมเปนประโยชนแกคน
อ่ืนอีกดวยดังเมล็ดขาวโต ๆ นี่แหละ  มันสญูพันธุไปก็เพราะความโลภนี้แหละ     ถาละความโลภ
ไดวางใจใหเปนกลาง ๆ ก็จะมีแตความเยือกเย็นเปนบรมสุขถายเดียว 



ขอทุก ๆ คนจงทําใจใหเปนกลาง    ทอดธุระวางอดีต – อนาคต    เอาไปจดจองมองแต
อารมณอันหนึ่งใหได    กจ็ะมีแตความสุขถายเดียว     เอาละ  นั่งสมาธิกัน 
 

๑๑๗.  ขันธหา 
แสดง  ณ  วัดหินหมากเปง 

อ. ศรีเชียงใหม    จ.หนองคาย 
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

จะเทศนาเรื่องธรรมะใหฟง  เรื่องธรรมะก็ไมใชเรื่องอื่นไกล  เราฟงกันมามากมายแลว  
อาจจะลืมก็ได  เพราะธรรมะมีอยูใกลตัวของเรา  ของใกลตัวเรามักจะลืมเสียเปนสวนมาก  เพราะ
ถือวาของมีอยูในตัวแลวพิจารณาเมื่อไรก็ได 

คําวา  ธรรมะ  ในที่นี้หมายถึง  ของมีอยูเปนอยูในโลกนี้ทั้งหมด  มันเปนอยูอยางนั้นมีอยู
อยางนั้นเรียกวาธรรมะ 

คําวา  เห็นธรรมะ  คือเห็นจริงตามของที่มันเปนเองนั่นเองมันเปนอยูอยางไร  ใหเขาใจวา
มันเปนอยูอยางนั้น  เรียกวาเห็นสภาพของธรรมะ 

ตรงนี้แหละเปนของสําคัญ  เห็นไดยาก  เพราะคนเรานั้นเห็นอะไร  ดูอะไรก็อยากจะดู
ของใหมเรื่อยไป  ของเกาเลยลืมเสีย  มันก็เลยไมชัดไมเจนขึ้นมา  หากันไปเถิด  หาธรรมะ  หา
เทาไรก็หาไป  ถาไมเห็นสภาพตามเปนจริงแลวก็ไมเห็นธรรมะอยูนั่นเอง 

ใหเขาใจวาของเปนอยูมีอยูในตัวของเราเรียกวาธรรมะทั้งนั้น  อยางที่เราเห็นธรรมะนั้นวา  
ความเกิดก็มีอยู ความแกก็เปนอยูมีอยู  ความตายก็มีอยูในตัวของเรา  แตไมอยากดูเลยไมเห็นธรรมะ  
อันการที่ไมเห็นธรรมะ  คือการไมพอใจ  ไมเลื่อมใส  ไมยินดีกับของที่มีอยูเปนอยูนั่นเอง  ครั้นหาก
เราพอใจเลื่อมใสยินดีในธรรมะที่เปนอยูมีอยูแลว  พิจารณาลงไปเถิดความชัดเจนแจมแจงก็จะ
เกิดขึ้นในใจของเรานี้เอง 

เหตุนั้นทานผูพิจารณาธรรมทานจึงพิจารณาของในตัวเองอยูตลอดเวลา  ขอใหมีศรัทธา
เลื่อมใสพอใจยินดีอยางยิ่งในธรรมะนั้นๆ ที่มีอยูในตัวของเราก็จะเปนประโยชนแกตัวของเราเอง
อยางยิ่ง 

ที่จะอธิบายวันนี้ก็เรียกวาธรรมะอันหนึ่ง  นอกจากธรรมะหลายๆ อยางแลว  ธรรมะอันนี้
เรียกวา  ขันธหา  คือตัวของเรานี่แหละ  ไมใชอ่ืนไกล  ตัวของเราทั้งหมดเรียกวา  ขันธหา  คือ  รูป  
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  รปู  ก็มีในตัวของเรานี้  เวทนา  คือความสุข  ความทุกข  หรือ



ความไมสุขไมทุกข  ก็มอียูในตัวของเรานี้  สัญญา  คือความจดจําหมายมั่นวานั่นนี่ตางๆ  สังขาร  
คือความคิดปรุงแตง  วิญญาณ  คือความรูสึก 

ที่จะอธิบายในวันนี้มี  ๕  อยางเทานี้แหละ  มีอยูในตัวของเรานี้ทั้งหมดแลว  นอมลงในตัว
ของเรานี่แหละ  มีอยูในตัวของเรานี้ครบบริบูรณแลวทั้ง  ๕  อยางนี้  แตเราไมไดพิจารณาเหตุนั้นจึง
จะอธิบายเพื่อใหเขาใจ 

รูป  เราพิจารณาโดยอาการเปนของโสโครกไมสวยไมงาม  ก็มีพรอมในตัวของเราหมดทุก
สิ่งทุกประการ  เหงื่อไคลไหลออกจากรางกายเปนของปฏิกูล  เราก็เห็นกันวาเปนของปฏิกูล  จึง
คอยอาบน้ําชําระกายอันเนาเฟะอยูตลอดเวลา  เรยีกวาเนาตั้งแตตัวของเรายังไมตาย  ของสกปรกมัน
ไหลออกมา  ที่ภาษาเขาเรียกกันวาขี้ไคล  คือมันคอยยังชั่วหนอยหนึ่ง  จึงเรียกวาขี้ไคล  มันไมใชขี้
แทๆ  มันฝงไคลชั่วนิดหนอยเหม็นสาปเหม็นโคลน  เหลานี้ก็มีแลวในตัวของเรามีครบหมด  ขี้มกู  
น้ําลาย  ขี้หู  ขี้ตา  ลวนเปนขี้ทั้งนั้น  แตมันหยาบหนอยไมอยากพูด  คนเราเลยพูดวา  มูลตา  มูลหู
เสีย  สวนที่ถายทอดออกจากรางของเราเรียกวาขี้ทั้งนั้นแหละ  อยางของเศษของเหลือเราเรียกขี้   
เชน   ขี้กบ  ขี้เลื่อย  ขี้กาบมะพราว  เรียกวาขี้ทั้งนั้น  เศษอาหารที่เรารับประทานเขาไป  เศษจากมัน
ไปหลอเลี้ยงรางกายแลว  มันไหลออกมาตามที่ตางๆ ทั้งตัวจึงเรียกวาขี้  อันนี้เปนธรรมะ  ให
พิจารณาใหเห็นธรรม  ของที่เปนจริงแลวใครจะปกปดอยางไรก็เปนจริงอยูอยางนั้น  พูดใหเห็นตาม
เปนจริงจึงเปนธรรม  เรียกวา  พิจารณาใหเปนของ  ปฏิกลู 

คราวนี้พิจารณาเปน  ธาตุ  เขาเรียกวา  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ เปนธาตุสี่  ตัวของ
เราที่เปนกอนนั่งอยูนี่  เรียกวาเปนกอนดินกอนหนึ่ง  ไมเรียกวาหญิงหรือชาย  ที่เรียกวาหญิง วาชาย
นั้นเปนแตสมมติเรียกขึ้นมาเฉยๆ หรอก  อันที่จริงมันเปนสักแตวากอน  กอนธาตุ  ทั้งหมด  ที่ตั้ง
เปนกอนอยูนี่ลวนเปนธาตุสี่  ทั้งนั้น  นี่ก็เปนธรรมอันหนึ่งเรียก  ธรรมธาตุ 
 หรือจะพิจารณาใหเห็นเปน  อนิจจัง  ของไมเที่ยง  หรือเห็นเปน  ทุกขัง  เปนของทนอยู
ไมได  หรือเห็นเปน  อนัตตา  เปนของไมใชตนใชตัวของใคร  เปนของวางเปลา 
 ของกอนเดียวนี่แหละพูดถึงเปน  ธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ก็อันนี้เปน  อสุภะปฏิกูล  กอั็น
เดียวกันนี่แหละมันเปนธรรมแตละอยางๆ  พูดวาเปน  ขันธหา  เขาก็เรียกตัวของเรานี่แหละ  แลวจะ
ไปเอาที่ไหนอีก  ธรรมะมีอยูในตัวของเราแลวมีความเชื่อมั่นของเราเทานั้นแหละวา  โอ!  เรามี
ธรรมแลวนีม่ีธรรมอยูในตัวของเราหมดแลวนี่  (เชื่อมั่นแลวก็พิจารณาไปซิคราวนี้  พิจารณาเปน
ธาตุสี่ก็พิจารณาลงไป  เปนของอสุภะปฏิกูลก็พิจารณาลงไป  เปนขันธก็พิจารณาลงไป) 
 รูปขันธ  เปนกอนทุกข  เกิดขึ้นมาแลวเปนทุกข  แสนลําบาก  แตเราไมเชื่อความทุกขของ
เรา  ครั้นเจ็บไขไดปวยถามันทุกขก็หายามากินแลวก็หายไป  เดินไปเหนื่อยก็นั่ง  นั่งเหนื่อยก็นอน  



อันนี้แหละ  มันบังทุกขจึงไมเห็นทุกข  คนเราไมเห็นทุกขจึงไมเห็นธรรม  เห็นทุกขนั่นแหละจึง
เห็นธรรม  เปลี่ยนอริยาบถอยูอยางนี้ทุกขก็ไมเกิด  ทกุขไมเกิดก็เลยไมเห็นธรรมแยกออกไปอธิบาย
ไดมากมายเหลือหลาย  อธิบายวันยังค่ําก็ไมมีจบไมสิ้นสุดสักที  ถาพิจารณาเห็นชัดดวยใจของตน
แลวจะเห็นวากายของเรานี้ไมมีอะไรเลย  จะเห็นเปนสักแตวารูปอันหนึ่ง  เคลื่อนไหวไปมาอยู
เทานั้น 
 เวทนาขันธ  คือ  ความสุข  ความทุกข  หรืออุเบกขา  ความวางเฉย  พิจารณาความทุกขก็
อยางที่พูดมาแลวนั่นแหละเรื่องการเจ็บการปวดตางๆ  หรือความหิวโหยกระหาย  ความเย็น  ความ
รอน  ออนแข็งตางๆ  สารพัดทุกอยางลวนแตทุกขทั้งนั้น  คนเราตองการแตความสุขอันเรื่องทุกข
แลวไมอยากจะพูดถึงเลย  แมไมพูดถึงมันก็ทุกขอยูอยางนั้นแหละ  ไมใชไมพูดเรื่องทุกขแลวทุกข
มันจะหายไป  เมื่อเกิดอะไรวุนวี่วุนวายเดือดรอนแลวก็พูดวา  แหม!  ทุกขจริงๆ  แลวกล็ืมไปเสียไม
พิจารณากันจริงๆ  จังๆ  สุขเวทนานั้นมีนอยที่สุด  มีสุขนิดๆ  หนอยๆ  แลวก็กลับไปหาทุกขอีก  
โดยมากมักเห็นความทุกขเปนสุขไปเสีย  ที่เรียกวาหลงความทุกขเปนสุข 
 แต  อุเบกขาเวทนา  นี่ซิ  จะไปหาที่ไหน  ในคนเราหาไมคอยพบ  นอยนักนอยหนาที่จะเปน  
อุเบกขาเวทนา  มีอุเบกขาประเดี๋ยวเดียวแลวก็หายไปไมอยูไดนาน  ที่เห็นชัดเจนก็ในผูที่เขาสมาธิ
สมาบัติ จิตลงมารวมเปนกลางเฉยๆนั่นแหละถึงจะเปนอุเบกขาเวทนา  ถาทําสมาธิไมไดแลวมันไม
เปนอุเบกขาสักทีคิดสงสายโนนนี่อะไรตางๆหลายเรื่อง ทั้งอดีตและอนาคต ครั้นถาผูคิดสงสาย
หลายเรื่องหลายอยางไมรวมเปนสมาธิภาวนาแลว จะไมไดพบ อุเบกขาเวทนา เลย นี่เปนอีกขันธ
หนึ่ง เรียกวา เวทนาขันธ 
 สัญญาขันธ คือจดจําสิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงหมด รวมทั้งที่จดจําเรื่องราวในอดีตอนาคตเขา
มาไวในใจของตน แลวก็รักษาเลี้ยงไวใหงอกงามอยูเรื่อยๆ นี่เรยีกวา สัญญาขันธ 
 สังขารขันธ คือคิดปรุงแตงแตอยางนั้นอยางนี้สารพัดทุกอยาง ใหมันเกิดมีขึ้นตลอดวันยังค่ํา
คืนรุงหาที่สุดไมได เรียกวา สังขารขันธ 
 วิญญาณขันธ  วิญญาณตัวนี้เปนวิญญาณในขันธหา วิญญาณมีสองอยาง คือ วิญญาณใน
ขันธหา และ ปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณ คือ วิญญาณตัวมาเกิดเปนคนทีแรก สวนวิญญาณ
ในขันธหา หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นเบื้องตนของผัสสะแลวก็หายไป เชน ตาเห็นรูป ตัวผูรูนัน้ 
เรียกวาวิญญาณ ตอจากนั้นตัว สัญญา ก็เขามาแทน  มาจําไดวารูปนั่นรูปนี่แลว สญัญา ก็ดับไป 
สังขาร ก็เขามาปรุงแตงคิดนึกตอไป อันความรูวาเปนรูปทีแรกนั่นเรียกวา วิญญาณขันธ  ในขันธหา 
 วิญญาณขันธในขันธหา ก็ดี ปฏิสนธวิิญญาณ ก็ด ี เปนตัวเดียวกันนั่นแหละไมใชตัวอ่ืนไกล 
มันเปนตัวใจตัวเดียวกันนั่นแหละ แตมันทําหนาที่ตางกัน ถาทําหนาที่เปนผูรับรูของผัสสะใน



อายตนะทั้งหก เรียกวา วิญญาณขันธ  ปฏิสนธิวิญญาณ คือ วิญญาณตัวนําใหมาเกิด ถาไมมีวิญญาณ
ตัวนี้ก็ไมมาเกิด มันรวมเอา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม รวมอยูหมดในตัววิญญาณนั้น ความจริง
แลวอวิชชากต็ัวใจนั้นแหละ ตัณหาก็ตัวใจนั้นแหละ อุปาทานก็ตัวใจนั้นแหละ กรรมก็ตัวใจนั้น
แหละ คําวามันมารวมอยูที่เดียวเปนแตคําพูดเฉยๆ แทที่จริงแลวมันไมไดเรียกมารวมกนั ธรรมทั้งสี่
อยางนี้มันหากทําหนาที่ของสัตว ผูจะเกิดตางหาก ผูจะมาเกิดตองมีธรรมสี่อยางนี้สมบูรณจึงจะเกิด
ได 
 ทําไมจึงเรียกวา ขันธ  ขันธ แปลวากอง หมวดหมู เปนกองไว อยางขันที่เขาเรียกของ
ภายนอก ขันใสขาว ขันใสน้ํา ขันใสดอกไม ฯลฯ มันเปนขันอันหนึ่ง เขาใสเอาไวไมใหมันกระจัด
กระจายไปเรียกขัน อันนี้ก็เหมือนกัน ไมให รูป เวทนา สัญญา วิญญาณ กระจัดกระจายไป จัดไว
เปนหมวดเปนหมูแตละอยางไมใหมันปนกัน 
 สมมติบัญญตัิอธิบายไปหลายเรื่องหลายอยาง ลวนอธิบายถึงเรื่องของ ใจ ตัวเดียวนี่แหละ 
เรียกวา ขันธ เรียกวา ธาตุ อายตนะ อะไรตางๆหลายอยาง แตก็หมายถึงตัวเดียวคือใจนั่นแหละ พอ
เรียกอันนั้นอันนี้สารพัดตางๆไปก็ฟงเพลินไปเลย เลยลืมตัวเดิมคือ ใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นใน
โลกนีล้วนแลวแตใจเปนใหญ ใจเปนผูเห็นธรรม ใจเปนใหญกวาสิ่งทั้งปวงหมด ถาไมมีใจสิ่งทั้ง
ปวงในโลกก็ไมมีสิ่งทั้งปวงหมดเกิดจากใจอันเดียว อยางสรางบานสรางเรือนใหญๆโตๆนี่ ถาใจไม
มีแลวใครจะไปสั่งสราง ตนตัวของเรานี้ถาใจไมมีมันจะอยูไดอยางไร ก็ตองดับสูญไปละซิใจเปน
ใหญมันอยูไดก็เพราะใจ 
 นี่แหละขอใหพิจารณาอยางนี้ ไมตองไปพิจารณาอื่นไกล ธรรมทั้งหลายนั้นมีอยูในตัวของ
เราหมด ขอใหเชื่อแนวแนในใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจาวา โอ ! ธรรมนี้มีอยูในตัวของเรา
นี้เอง จะขึ้นเหนือลองใตจะไปไหนใกลหรือไกล ธรรมมีอยูในตัวเราหมดทุกสิ่งทุกประการแลว เรา
หอบธรรมไปแตเราไมดูธรรมของเรานะซี มันจึงไมเห็นธรรม 
 ครั้นมาดูตรงนี้แลวเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาวา ออ ! ธรรมอยูที่นีห่รอกก็หมดเรื่อง ทีนี้ไมตอง
ว่ิงหาหรอก ธรรมมีอยูในตัวของเราแลว จึงวาขอใหตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเต็มที่แลวพิจารณาธรรมะ ก็จะ
ไมมีที่สิ้นที่สุด ธรรมะมีอยูในตัวของเราอันนี้เปนธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงสอนทุกๆ
คัมภีรทรงแสดงออกไปจากธรรมะอันนี้อันเดียวเทานั้น 

   

   



นั่งสมาธิ 

( ทานอาจารยอบรมนํากอน ) 
   
 ไดอธิบายมามากแลว เรื่องกายของเรานี้มันประกอบดวยธาตุสี่ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ( และอยู
ไดดวยธาตุสี่ จึงจะประกอบกิจการหรือคุณงามความดีไดทุกประการ ) ถาไมมีธาตุสี่ อันเปนโครง
รางนี้แลว สิ่งประกอบเปนตนวา ขันธหา อายตนะหก เปนตน ที่จะขับใหเคลื่อนไหวในการที่จะทํา
กิจนั้นๆก็ไมรูวาจะนําไปติดไวตรงไหน และธาตุสี่ อันนี้ก็หาประโยชนไมได 
 เมื่อเราไดของดีมีคามหันต และเปนของอัศจรรยอยางนี้จึงควรพิจารณาดวยจิตใหเปนธรรม 
คือใหพิจารณาใหเห็นชัดเจนแจมแจงดวยสมาธิจริงๆ ถาจิตไมเปนสมาธิแนวแนในอารมณอันเดียว
ที่ตนมีอยูนั้นแลว จะพิจารณาอยางไรมันก็ไมชัดเลย เหมือนกบัคนขับรถไมรูเรื่องของรถ เวลารถ
ติดขัดหรือรถเสียก็ไมรูจะทําประการใด ถาคนรูจักเรื่องรถดี มันติดขัดตรงไหนหรือเสียตรงไหนก็
จะเขาไปแกตรงนั้นทันที รถก็จะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสะดวก กายอันนี้ซึ่งมีจิตเปน
ใหญเปนผูขับขี่ใหเคลื่อนไหวไปมาได ซึ่งประกอบดวย ขันธ อายตนะ เปนตน เปนเครื่องยนต เมื่อ
ติดขัดดินฟาอากาศแปรปรวนก็ดี หรือดวยคลื่นมรสุม คือกิเลส มีโลภ โกรธ หลง เปนตน  ตองรูจัก
จุดเสียของมัน  ติดขัดเพราะของภายนอกก็ตองแกดวยของภายนอก เชน อากาศวิปริตทําใหรางกาย
ไมสบายก็แกดวยยาหาหมอ เปนตน ติดขัดเพราะของภายใน ก็แกดวยยาธรรมโอสถใชอุบายแยบ
คายของตนเองจะหาหมออยางยาภายนอกไมมีแลวเวลานี้ เพราะพระพุทธเจาผูทรงเปนธรรมโอสถ
ปรินิพพานแลว 
 ฉะนั้นกิเลสของใคร ใครก็ตองรูวามันเกิดขึ้นที่ใจของตนเองทําใจของตนเองใหเศราหมอง
ไมผองใส เราเห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นแลว เรายอมสละปลอยวางใหหนีจากจิตของเรา จิตของเรา
ก็จะปลอดโปรงสบายไปเลย ถาจิตไมผองใสมาแตเดิมแลว ใครจะชําระจิตอยางไรก็ผองใสสะอาด
ไมได สวนกิเลสเปนของจรมาใหมตางหาก เราจึงสามารถชําระออกไปได  
 เปรียบดังคนเราอยูคนเดียวเฉยๆไมมีอะไร พอมีคนมาดาวา ความโกรธวิ่งเขาปกปดจิตใจให
มืดมิด ไมรูจักชั่วดีอะไรแลว ฉะนั้น จึงชําระกิเลสอันมาปกปดจิตใจนั้น ใหหนีออกไปจากจิตเสีย 
จิตใจของเราก็ผองใสสะอาดปกติอยางเดิม 
 

๑๑๘. ธรรมะเปรียบเหมอืนดวงประทีป 



แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ 
 

วันนี้จะเทศนาหัวขอเรื่อง ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน แปลความวา ธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาเหมือนดวงประทีปสองสวางนําทางคนใหดําเนินไปในทางที่ดี นี่หัวขอใหญ 
 กอนที่พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี ้ พระองคทรงเสาะแสวงหาวิโมกธรรมอยูถึง ๖ 
พรรษา จึงทรงรูจักวา อันนี้ถูก อันนี้ผิด เรียกวา ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิฌาณ เมื่อ
พระพุทธเจาตรัสรูแลว ทรงนําธรรมะนั้นมาสั่งสอนพวกเราพุทธบริษัทใหเขาใจลึกซึ้งถึงธรรมะที่
แทจริง ธรรมะนั้นจึงไดชื่อวา ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน คําสอนของพระพุทธเจาเปรียบเหมือน
ดวงแสงประทีปสองทางใหพุทธบริษัทดําเนินไปสูทางดี ทางสุคติ 
 ที่ทานอุปมาเปรียบเทียบธรรมะเหมือนกับประทีปกค็ือ ตามธรรมดาแลวประทีปเขาจุด
กลางคืน เพื่อสองทางใหคนเห็นสวาง แตแทที่จริงแลวธรรมะยังดีกวาประทีปนั่นเสียอีก และยงั
ดีกวาพระอาทิตยหรือพระจันทรเสียดวย คือวา ตั้งแตพระพุทธเจาไดตรัสรู แลวนําเอาธรรมะมา
สอนพวกเราจนถึงปจจุบัน นับไดสองพันป ประทีปดวงใหญนี้คือ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา ไมเคยดับสักทีจนปานนี้สวนประทีปนั้นดับไดไฟฟา ตะเกียงก็ดับไดทั้งหมด พระ
อาทิตยและพระจันทรก็ยังมีเวลาดับเวลาสวาง ไดแก เดือนดับ เดือนเพ็ญ พระอาทิตยก็เชนเดียวกัน 
คือ มีเวลากลางวันเวลากลางคืน และสิ่งเหลานั้นสวางก็จริงแล จะเห็นไดก็ดวยคนมี ตาดี คือ ตาใส
สวางอยูจึงคอยมองเห็นได 
 สวนธรรมะคําสอนของพระพุทธเจานั้นสองสวางตลอดเวลา ไมวากลางวัน ไมวากลางคืน 
สําหรับผูที่มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ เรียกวา คนมตีาดี ธรรมะสองสวางใหเห็นทั่วหมด สองสวาง
เขาไปในตัวของเรา สามารถเห็นตัวของเรา คือ เห็นรูป เห็นนาม ตามความเปนจริง เห็นความเกิด
ความดับ คนเรามีตาดี มีแสงประทีปและแสงพระอาทิตยแสงเดือนสองสักเทาใด ก็ไมคอยเห็นความ
เกิดความดับ เกิดมาตั้ง ๔๐-๕๐-๖๐-๗๐ ป มันก็ไมเห็น สวนธรรมะของพระพุทธเจาสองใหเห็น
ความเกิด-ดับ ความสูญสิ้นไปของสังขารรางกายชัดทีเดียว นั่นจึงวาธรรมะเปนของวิเศษดียิ่งกวา
พระอาทิตยพระจันทรหรือดีกวาแสงประทีปแสงสวางทั้งหลาย  
 พระพุทธเจาทรงเทศนาไววา นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา แสงสวางอะไรๆ เสมอดวยปญญาไมมี 
ปญญานั้นเรียกไดวาแสงสวางอยางยิ่ง ธรรมะสองเขาไปถึงถายในใจที่มันมืดมันหนาที่มีกิเลสทับ



ถมอยูภายในใจ สองจนกระทั่งทะลุปรุโปรงหมดสิ้นแมแตนามธรรมที่มองไมเห็นดวยตา ก็สามารถ
กระชากออกมาชําระไดหมดสิ้นได  
 อนึ่ง ธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลวนั้น พระองคทรงนํามาเปดเผยแกพุทธบริษัทเพียง
นอยนิดเดียว ที่ยังไมไดนํามาเปดเผยนั้นมากกวามาก เมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขาไปสูปาแลว ทรง
หยิบใบไมขึ้นมาหยิบหนึ่งแลวอุปมาวา ใบไมในมือของเราตถาคตนี้กับใบไมในปา อะไรจะ
มากกวากัน แลวพระสงฆทูลตอบวา ใบไมในปามากกวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา ฉันใด
ธรรมที่เราตรัสรูแลวก็มากเหมือนใบไมในปา เราเอาออกมาเทศนาใหพุทธบริษัทฟงนี้นอยนิดเดียว 
เหมือนใบไมในมือของเราฉะนั้น 
 ธรรมะที่พระองคทรงนํามาสั่งสอนพุทธบริษัท ลวนแลวแตเปนธรรมอันใสสะอาด สองทาง
ใหเห็นทางพนทุกขทั้งนั้น ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน คําสอนของพระพุทธเจาเปนเหมือนดวง
ประทีป สองทางใหคนเห็นความผิดความถูกของตนแลวจะไดแกไขตนใหถูกทางตอไป ธรรมะที่
พระองคทรงสั่งสอนนั้นจะมีมากสักเทาใดก็เอาเถิด เมื่อสรุปลงแลว ธรรมที่จะพนจากทุกขไดก็มี
เพียง ๔ ประการเทานั้น คือ 
  ๑. ทุกข 
  ๒. สมุทัย 
  ๓. นิโรธ 
  ๔. มรรค 
 ทุกข พระองคทรงสั่งสอนธรรมอันเปนผลที่เกิดจากเหตุ เห็นไดงายดวยฌาณทัสสนะ มีทั้ง
ความรูดวยใจและความเห็นดวยตาภายนอกชัดเจนแจมแจง ไมมีอะไรมาปกปดกําบัง มีชาติ ชรา 
พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสะ เปนตน พรอมดวย ปจจัยอันเปนเหต ใหธรรม
ทั้งหลายเหลานี้เกิด คือ มีความทะยานอยากไมมีที่สิ้นสุด เมื่อผูมาเห็นโทษเหลานี้แลว ก็ดับความ
อยาก ดวย มัคคสมังคี คือ ความเห็นชอบ ประกอบดวยกาย วาจา จิต ไมมีมิจฉาทิฏฐิอีกตอไป  อันนี้
เรียกวา ธรรมที่พระองคทรงนํามาเปดเผยใหพุทธบริษัทไดรูไดเห็นแลว แตถึงกระนั้น ก็นอยนัก
นอยหนาที่จะมีผูรูตามเห็นตาม 
 ธรรมที่พระองคยังไมไดทรงเปดเผยนั้นมีมากมายเหลือคณานับ นับแตพระองคไดตรัสรูมา 
๔๕ ป ทรงกระทําพุทธกิจวันหนึ่งเปนเวลา ๔ ครั้งมิไดขาด แมวันจะปรินิพพานก็ยังทรงเทศนา
สอนสุภัททะภิกษุอีกดวย คือ ตอนเย็นทรงเทศนาใหพุทธบริษัทฆราวาสฟง ตอนหัวคํ่าทรงเทศนา
ใหบริษัทบรรพชิตฟง ตอนกลางคืนทรงแกปญหาเทวดา จวนจะสวางพิจารณาดูสัตวโลก เมื่อเห็น
ผูใดสมควรที่จะไดมรรคผลนิพพาน ตอนเชาก็เสด็จไปบิณฑบาตและทรงเทศนาโปรด  นับวา



พระองคทรงเปดเผยธรรมแกพุทธบริษัทมากพอสมควรจะหาศาสดาใดเสมอเหมือนพระองคนี้ไมมี
อีกแลว ที่พระองคทรงเปรียบอุปมาไววา ธรรมที่พระองคทรงนํามาเทศนาใหพุทธบริษัทฟงนั้นมี
นิดเดียว เปรียบเหมือนใบไมที่มีอยูในกํามือของเรา ธรรมที่เราไมไดนํามาเทศนาเหมือนใบไมในปา
ฉะนั้น  นั่นแสดงถึงความองอาจกลาหาญของพระองควา พระองคทรงมี เวสารัชญาณ เต็มที่ 
 พุทธบริษัทไมพึงนอยใจที่เราไมมีเวสารัชญาณอยางพระองค เหราะหลัก ๔ ประการอนัเปน
เหตุที่จะตรัสรูพระองคก็ไดทรงแสดงเปดเผยไวใหพวกเราแลว เหมือนกับบิดามารดาผูเอ็นดูในบุตร
ธิดา สอนวิชาอาชีพใหแกบุตรธิดาดวยหลักวิชา ๔ ประการเปนเบื้องตน(คือ ปจจัยสี่) สวนปลีกยอย
เล็กๆนอยๆลวนแตรวมอยูในปจจัยสี่ทั้งสิ้น 
 ที่นี้เราพุทธบริษัทควรจะเคารพอะไรใหเปนหลักของใจ จึงไดชื่อวา เรายึดถือหลกัพุทธ
ศาสนาเปนเครื่องดําเนินในชีวิตประจําวันของเรา เบื้องตนเราตอง เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เรา
ทํากรรมอะไรไวดวยกาย วาจา และใจ ในที่ใดๆมากหรือนอยไวแลว ผลกรรมนั้นตองตกมาเปน
ของตัวอยางแนนอน ไมวาเวลาใดก็เวลาหนึ่ง ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง คนอื่นจะมารับแทนไมได เมื่อ
เชื่ออยางนี้แลว ผูนั้นไมสามารถจะกระทํากรรมอันเปนบาปไดเด็ดขาด จะทําแตกรรมที่เปนบุญเปน
กุศลตลอดเวลา ไดชื่อวา ถือธรรมเปนที่พึ่ง 
 ธรรม คือ อะไร ธรรมทีพ่ระพุทธเจาทรงนํามาแสดงนั้น คือสภาพของจริง สภาพของแทไม
แปรผัน สภาพเปนอยางไรก็เปนจริงอยางนั้น พระองคทรงรูแจงจริงอยางนั้นจึงทรงนําเอาของจริง
นั้นมาสอนแกเราพุทธบริษัททั้งหลาย ถึงแมพระองคจะไมไดทรงแสดงธรรม ธรรมก็มีอยูแลว เชน 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้ง ๔ อยางนี้ก็มีอยูในมนุษยเรานี่แหละถาคนไมมี จะมี ทุกข มาจากไหน 
สมุทัย ตัวเหตุใหเกิดทุกข ก็เกิดจากคนนี่แหละ คนเราไปเอาทุกขมาใสตัว มิใชทุกขมันมาเอง นิโรธ 
คือ ความดับทุกข ก็คนนั่นแหละดับ ใชทุกขมันดับเอง มรรค หนทางใหถึงความดับทุกข ก็คนเราอีก
นั่นแหละทําทางใหถึงความดับทุกข ครั้นไมมีคนก็ไมมี อริยสัจสี่ 
 ธรรมเปนของมีอยูแตไหนแตไรมา เรียกวา สภาวธรรม พระพุทธเจาตรัสรูก็รูธรรมนัน่เอง 
ไมไดเอามาจากที่ไหน  ธรรมของมีอยูประจําโลกทั้งนั้น ทุกข ก็มีอยูแลว สมุทัย ก็มีอยูแลว นิโรธ 
มรรค มีอยูแลวทั้งนั้น แตคนทั้งหลายไมเห็น  พระองคตรัสรูแลว ทรงเห็นแลวจึงนําเอามาแสดง
ชี้แจงใหคนฟง คนเราจึงรูตามเห็นตาม การรูตามเห็นตามที่พระพุทธเจาทรงสอนนั่นแหละ จึงเรียก
พระพุทธเจาวา พระศาสดา ผูเปนครูทรงสั่งสอนชาวโลก 
 คําสอนนั้นเรียกวา ศาสนา หรือจะเรียกใหเต็มศัพท เรียกวา คําสอนของพระโคดมบรมครู 
เมื่อกอนพระองคยังไมไดตรัสรู พระธรรมเปรียบเหมือนกับทรัพยที่ยังฝงอยูในดินเมื่อพระองคได
ตรัสรูแลว เปรียบเหมือนกับพระองคไดคนเอาทรัพยนั้นมาเปนของสวนพระองค 



 ธรรมที่พระองคทรงคนพบนั้นเปนเวลานานถึง ๖ ป ดวยพระอุตสาหะวิริยะพากเพียร โดย
ไมมีครูอาจารยสอนเลยจึงไดทรงพบเห็นธรรมอันลึกซึ้งสุขุมเปนของอัศจรรยอยางยิ่ง  ภายหลังเมื่อ
พระองคมาทรงระลึกถึงธรรม ที่พระองคไดทรงพบแลวนั้นวา เปนของเลิศล้ําวิเศษดียิ่งกวามนุษย 
เทวดา อินทร พรหม มาร ยักษใดๆทัง้สิ้น ฉะนั้น พระองคจึงเทิดทูนพระธรรมเหนือสิ่งทั้งปวงหมด 
 คราวนี้พวกเราจะเคารพอะไร อันสิ่งใดที่เราปฏิบัติรูแลวเห็นแลวแนชัด เห็นประจักษขึ้นมา
ในใจ อยาง ทานพิจารณาเห็นวา เปนประโยชนทั้งตนและคนอื่น ศีล ก็เปนคุณประโยชนแกตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาธ ิ ก็เปนคุณประโยชนแกตนอยางยิ่ง อันนั้นเรียกวา ธรรมะเกิดขึ้นในดวงใจ
ของเรา เราควรเคารพธรรมอันนั้น เราควรยึดถือธรรมอันนั้น เราควรยึดมั่นธรรมอนันั้นไวตลอด
ชีวิตเลย  ถาทําอยางนั้นได ชีวิตของเราก็เปนของมีคา ไมใชรูประเดี๋ยวประดาวแลวเราก็ทิ้งเสียอยาง
นั้นเราไมรักธรรม ธรรมเลยไมอยูกับเรา ไมเหมือนพระพุทธเจา พระองคทรงเปนผูสูงสุดยิ่งกวา
สาวกทั้งปวง  พระองคยังทรงหาที่เคารพ ทรงหาที่ไหนก็ไมพบ ไมมีใครที่ไหนแลวที่พระองคทรง
เคารพ มีแตพระสัจธรรมเทานั้นแหละจึงทรงเคารพพระสัจธรรม 
 ถาหากวาไมมีธรรมเปนเครื่องอยู ธรรมอันนี้ก็ไมมีอยูในโลกนี้เสียแลว ทั้งที่ของมีอยูแลว 
มนุษยของเราก็หาที่พ่ึงไมได หาธรรมะไมได หาอะไรก็ไมไดทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ธรรมเปนของ
เกา  เพราะบาปบุญเหลานี้ แตไหนแตไรมันหากมีมาแตเดิมไมมีใครมาตกแตงขึ้น คนผูกระทําบาป
และบุญก็เอาของเกา คือ กายวาจาและใจนี้ มาฟนฟูเอาบาปและบุญของเกา ผูกระทําเอามากระทํา
ใหม จึงเรียกวาของใหม คือผูกระทํามาทําใหมนั่นเอง แทที่จริงแลวก็ของเกานั่นแหละ พระพุทธเจา
ไมไดทรงเอาธรรมของใหมมาจากไหน ธรรมเปนอยูแตเดิมแตพระองคทรงคนควาพบของเดิมจึง
เรียกวา ไดตรัสรู และเมื่อพระองคปรินิพพาน ก็ไมไดเอาธรรมนั้นไปดวย ธรรมทิ้งอยูในโลกนี้
แหละ พระพุทธเจาองคใหมมาอุบัติขึ้นในโลกนีก้็เชนเดียวกัน 
วันนี้อธิบายใหฟงเพียงแคนี้ละ เอวํ. 

นั่งภาวนา 

(ทานอาจารยอบรมนํา
กอน) 

 
พากันนั่งกัมมัฏฐานหาธรรมะของเกากัน ไมตองเอาที่อ่ืน เอาธรรมะของเกานั่นแหละ ของที่

มีอยูแตเดิม คือ พิจารณาที่กายของเรานี่แหละ เมื่อไรๆก็พิจารณากายนี่ทั้งนั้นแหละเพราะกายเปน
ที่ตั้งของกองทุกข เปนที่ตั้งของอุปาทาน  กายนี้ถาหากเห็นชัดตามเปนจริงแลว มันวางถอนจากทุกข
ไดนั่นจึงเปนทางออกจากทุกข เพราะมีกายอันเดียวนี่จึงเปนทุกขผูยึดถือกายนี้จึงคอยเปนทุกข อันนี้



เปนของเกาพิจารณาซ้ําๆซากๆๆไมแลวสักที ตั้งแตเกิดจนวันตายพิจารณาไมจบไมสิ้น การเห็นของ
เกาเปนของไมจืดจางสักที มันชัดเจนลงไปตามความเปนจริง เห็นตามเปนจริงยิ่งซาบซึ้งในใจ 
 กอนที่จะเห็นตามเปนจริง จิตตองนิ่งเปนหนึ่งเสียกอน ถาจิตไมนิ่งเปนหนึ่งเสียกอนแลว จะ
ไมเห็นตามเปนจริงเพราะจิตกระสับกระสาย จึงเปนอุปสรรคของความเห็นตามเปนจริง  

ธรรมดาจิตมันมีอาการจึงเรียกวา จิต มันนิ่งไมได จิต ที่ไมนิ่ง แสสายสารพัดปรุงแตงไป
ตามอาการภายนอก  แตวาถาหากผูมีแยบคายอยูภายในใจ แมจะปรุงแตงไปพิจารณาตามเรื่องตาม
ราว แตวา จิต มันตั้งมั่นอยูเฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมไดเหมือนกัน ถาจิต คิดนึกสงสายตาม
อาการตางๆภายนอก ไมมีหลัก มันกร็วมไมได ก็เตลิดเปดเปงไปภายนอกหมด ธรรมดาของ จิต มัน
ตองเปนอยางนั้น 
 พุทธศาสนาสอนใหเขามาถึง จิต จิตเปนใหญ จิตเปนประธาน จึงสอนเขามาถึง จิต สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงหมดที่วุนวายสงสายนั่นมันออกไปจาก จิต ตัวเดียว แลวก็สอนใหรวมเขามาที่ จิต 
อันเดียว หยุดนิ่งไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตงเลยรวมเปน ใจ ครั้นรวมเปน ใจ แลว ทนีี้จะใหคิดก็ได
ไมใหคิดก็ไดแมจะคิดก็อยูในขอบเขต คิดเสร็จแลวเดี๋ยวก็เขามารวมเปน ใจ จะคิดปรุงแตงอะไร
สารพัดทุกอยาง ก็รูจักอยูวามันออกไปจาก ใจ เมื่อคิดไปจนหมดเรื่องนั้นก็กลับเขามาเปน ใจ อีก 
 จิต กับ ใจ มันคนละอันกันอยางนี้ ใชการคนละอยางกัน จิต เปนผูคิดผูนึก ใจ ไมคิดไมนึก 
อยูเฉยๆแตมีความรูสึกอยู เมื่อสติควบคุมใหอยูในขอบเขตแลว มันก็รวมเขามาเปนหนึ่ง เขามาเปน 
ใจ  จิต กับ ใจ มันตางกันอยางนี้ แตแทที่จริงทานก็พูดวา จิต  อันใด อันนั้น ใจ  อันนั้น ใจ อันใด จิต  
อันนั้น 
 คนเราในโลกนี้ที่ไมมี จิต ไมมี ใจ ไมมีหรอก มนัตองมีทุกคนนั่นแหละ แตวาคนไมเห็น จิต 
เห็น ใจ ของตนนั่นซีมันลําบากตรงนี้ เลยไมรูจักวา มันคิดนึกไปไหน ไมมีสถานีจอดตรงไหน 
ดังนั้น มันจึงยุงยากวุนวาย ครั้นเห็น จิต  เห็น ใจ  ของตนแลว มันจึงคอยสงบลงไป ผลที่สุดก็สงบ
นิ่งเปน ใจอันเดียว เรียก เอกัคตารมณ เอกัคตารมณ  ใจยังไมมั่นคงแทตองถึง อัปนาสมาธิ  เสียกอน
จึงเรียกวา ใจแท  ทานแยกเรื่อง จิต  เรื่อง ใจ  ไวหลายเรื่องหลายอยางตามอาการตางๆเรียกชื่อ
ตางกันไป แตก็พูดเรื่องของ ใจ  อันเดียวนี้เทานั้น 
 เหตุนั้นจึงสอนใหพิจารณาตรง  กาย ของเรา  ตรง  จิต ของเรานี่แหละ กาย กับ จิต เทานั้น
ไมมีสิ่งอื่นใด  ใครจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเถิด  พุทธศาสนาสอนใหรักษา  จติ ควบคุม  จิต 
กับ  กาย เทานั้น  เมื่อมนัทําชั่วคิดชั่วก็เห็น  มนัทําดีคิดดีก็เห็น  คิดหยาบคิดละเอียดอะไรเห็นหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง แลวมันก็รวมลงอยูใน  สติ  ตัวเดียว  
เอางายๆเทานี้แหละ พากันทําสมาธิตอไป 



๑๑๙. มรณานุสสติ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 
อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖ 

วันนี้จะเทศนเรื่อง มรณานุสสติ ใหฟงอีกทีหนึ่ง มรณานุสสติ เปนของกวางขวางมาก ถาหากจะ
อธิบายคนละแงละมุมก็หลายเรื่องหลายอยาง อธิบายเทาไรก็ไมมีที่สิ้นสุด แตหากวามันมีที่สิ้นสุด 
 คําวา มรณานุสสติ คือ ระลึกถึงความตายเปนอารมณนั้น ใครจะพิจารณาอะไรก็ตาม หรือ
ใครจะทําอะไรก็เอาเถิด  ถาลงถึงความตายแลวมันก็หมดเรื่องเทานั้นแหละ ไมมีการไปการมาการ
ทําอะไรอีก ชีวิตอันนี้หมดเพียงแคความตายเทานั้น จึงเรียกวา มันมีที่สิ้นสุดได 
 คนเราเกิดขึ้นมาเปนตัวเปนตน เรียกวา เกิดจากธาตุสี่มาประชุมกันเขาเปนกลุมเปนกอน
ขึ้นมา ตั้งแตเปนเด็กเล็กเติบโตเปนหนุมสาว เปนคนแกขึ้นโดยลําดับ ในทีสุ่ดก็ถึงซึ่งความดับ คําวา 
เจริญ ในที่นี้มันไมใชเจริญ หมายความถึงวา ดําเนินใกลเขาหาความตายทุกวันทุกคืนตางหาก  ที่เรา
เปนอยูเดี๋ยวนี้นั้นมันเจริญไปหาความตายดวยกันทั้งนั้น ที่พูดกันวา เจริญงอกงามขึ้นไปโดยลําดับ 
แทจริงแลวตางก็เจริญไปหาความตายทั้งสิ้น  ชีวิตของมนุษยเราทั้งหมดรวมทั้งสัตวทั้งหลายตอง
เปนอยางนั้น สังขารทั้งปวงตองเปนอยางนั้นหมด สังขารที่มีวิญญาณครอง คือ สัตวและมนุษย
คนเรา ตั้งแตเกิดขึ้นมาจนกระทั่งวันตายมันเสื่อมไปโดยลําดับ โดยทั่วไปตั้งแตเกิดขึ้นมาจนมีอายุ 
๒๐ - ๓๐ ป เขาจึงเรียกวา มันเจริญขึ้น อันที่จริงมันเสื่อมตั้งแตเบื้องตนนั่นแหละ  หมายความวา  
มันเปลี่ยนแปรสภาพไปตามลําดับจากเด็กเปลี่ยนไปหาหนุมสาว  ไปหาแก  ไปหาชรา  มันแปร
สภาพไปๆไมมีเจริญ  มีแตเสื่อมทางเดียว 
 คนเรานั้นเกิดขึ้นมานับวาตั้งอยูในความประมาทดวยกันทั้งนั้น  คือ  ไมคิดถึงความตาย  มัว
เมาอยูในสิ่งตางๆ  เมาในความเปนผูมีอายุชีวิต  เมาในความไมแก เมื่อไมเห็นความแก จนกระทั่ง
ผมหงอก เนื้อหนังเหี่ยวยน เรี่ยวแรงลดถอย จึงคอยรูสึกวาตนแก แตถึงขนาดนั้นบางคนยังไมรูสึก
วาตนแกดวยซ้ําไป ไมทราบวาตรงไหนมันแก เพลินมัวเมาอยูในความประมาท ผูมีมิตรสหายพวก
พองญาติพ่ีนองทั้งหลาย  หรืออยูกับครูบาอาจารย  หรืออยูกับบิดามารดาก็ตาม มันเพลินอยูกับสิ่ง
นั้นแหละ คือความยึดความถือในบุคคลและสิ่งแวดลอม เลยลมืนึกถึงอายุชีวิตของตน จนกระทั่งถึง
เวลาที่แตกดับสลายจากกันไป จึงจะเกิดความรูสึกขึ้นมาวา โอ! มันแตกสลายดับเสียแลว เลยหมด
เวลา จึงไมมีหนทางแกไขได 



 พระพุทธองคทรงเทศนาไววา อปฺปมาโท อมตํปทํ ความไมประมาทเปนหนทางแหงความ
ไมตาย  หมายความวา ผูที่พิจารณาความตายอยูเสมอๆ ทุกลมหายใจเขาออก ชื่อวาเปนหนทางแหง
ความไมตาย ความนี้มันยากผูที่จะเขาใจงายๆ 
 ความที่วา ไมตายนั้น หมายความวาอยางไร สําหรับผูที่มีสติควบคุมจิตตนไดแลว จะเห็น
ความเสื่อมความสิ้นของตนอยูตลอดเวลา จะเห็นวารางกายมันคอยสิ้นไปเสื่อมไปชํารุดทรุดโทรม 
สังขารมันตองชํารุดทรุดโทรมเปนธรรมดาของมันไป ในผลที่สุด ก็ตองแตกสลายดับไปอยางนี้ 
สวนที่ไมตายคือ จิต  จิตไมมีแกไมมีตาย 
 ดูซิ คนเราที่วาแกๆนั้น จิตมันไมแก รางกายจะแกสักเทาไรก็เอาเถอะ จิตมันไมแกหรอก 
สังเกตดูเวลาฝนซิมันยังเปนหนุมอยูตลอดเวลา ไมมีแกเฒาชราสักที อันนั้นแหละจิตมันไมแกมันไม
ตาย เมื่อจิตมันไมตายก็เอาตัวจิตนั่นซีรักษาตัวจิตนั้นไว เหตุนั้นทานผูไมประมาท ทานจึงตั้งสติ
ควบคุมดูแลจิตของตนอยูเปนนิจ เมื่อไมประมาทควบคุมจิตอยูมันก็เปนบทหรือที่ตั้งแหงความไม
ตาย 
 พระพุทธองคตรัสไวอีกเหมือนกันวา ปมโท มจฺจโุทปทํ ความประมาทเปนบทหรือที่ตั้งแหง
ความตาย คนเราถาหากประมาทแลวจะมัวเมาอยูกับสิ่งอื่น ดังอธิบายใหฟงนั้น มันไมคิดถึงตนเลย 
คิดถึงแตคนอื่นสิ่งอื่น จิตสงไปภายนอกอยางที่รักมิตรรักสหาย รักพวกพองพี่นอง รักลูกรกัหลาน 
รักครูบาอาจารย รักบิดามารดา อยากใหบิดามารดามีความสุขสบาย อยากใหคนอื่นๆมีความสบาย 
ตนเองเลยลืมตัว ไมคิดถึงตัวของตนเองจะตองตายเลย ความมัวเมาอยางนั้นเรียกวา ความประมาท 
ยังมิหนําซ้ํา คนเรายังเขาใจอีกวา การลมหายตายจากของพวกพองญาติพ่ีนองคนหนึ่งคนใดก็ตาม 
หากคนนั้นไมทุกขไมโศก ไมรองไหรองหม เขาถือกันวาไมรักกัน ไมรักญาติรักวงศ บางลัทธิธรรม
เนียมยังจางกันมารองไหรองหมเสียอีก ไมรองไหจริงๆ ก็แกลงรองทําเปนทุกขเปนโศกเอา นั่น
แหละความประมาทมันเปนเชนนั้น  อันความประมาทนั้นนิยมนับถือกันนักหนา 
 มีเรื่องเลาไวในพระสูตรวา มีคนแกคนหนึ่งไปทํานากับลูกชายทุกๆวัน วันหนึ่งลูกชายไถนา
อยูถูกงูกัดตาย ผูพอเห็นทีแรกก็เกิดความทุกขโศกขึ้นมา ตอพิจารณาไปๆมาๆก็เลยเห็นวา เมื่อลูกมา
เกิดแกก็ไมไดบอกใหลูกมาเกิด มันหากมาเกิดเองของมันตางหาก แลวกไ็มไดบอกวามาจากไหน
กัน  เวลามันจะตายมันก็ไมไดบอกเลาเราวามันจะตาย มันหากตายไปเอง อยางนี้มันไมใชลูกของเรา
เสียแลว มนัเกิดมันตายของมันเองตางหาก ก็เลยหายจากความโศก จิตใจยิ้มแยมแจมใสแตพอมา
คิดถึงภรรยาและลูกสะใภที่อยูที่บานอีกที เอ! ทั้งภรรยาและลูกสะใภนี้จะคิดอยางไรกันหนอ พอมี
คนเดินผานมาแกก็เลยบอกใหคนนั้นชวยบอกภรรยาและลูกสะใภทางบานดวยวาวันนี้หากจะสง
ขาวไปใหจงเอาไปแคสวนเดียว และถาจะไปใหพาลูกสะใภไปดวย(แตกอนเคยสงไปสองสวน) 



ฝายภรรยาไดทราบดังนั้นก็เอะใจ แตก็ไดทําตามนั้น พอไปถึงไดเห็นลูกชายที่งูกัดนอนตายอยูกลาง
นา แมก็พิจารณาเหมือนพอวา เออ! ลูกเราคนนี้เวลามาเกิดมันก็ไมไดบอกวาจะมาเกิด เวลามันจะ
ตายก็ไมไดบอกวามันจะตาย หากตายไปเอง สังขาร คือ รูปนามอันนี้มันเกิดขึ้นมาแลวจะตองเปน
อยางนั้น มันตองแตกตองดับเปนธรรมดา เราจะเศราโศกอะไรไมมีประโยชน ก็เลยหายจากความ
ทุกขโศก ผูลกูสะใภก็พิจารณาเชนนั้นเหมือนกัน เลยตางคนตางยิ้มแยมแจมใสเปนปกติธรรมดา 
 นี่แหละผูเชื่อฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาตองเปนอยางนั้น ไมมีอาลัยอาวรณ ไมมี
เดือดรอนในการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  ไดชื่อวาเปนผูรูธรรม  ผูเห็นธรรม  ไม
เหมือนกับมนุษยปุถุชนพวกเราทั่วไป ที่ฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็ฟงเฉยๆไมไดนอมนํามา
ปฏิบัติตาม ฟงแลวไมเขาใจไมรูลึกซึ้งในธรรมะที่พระองคทรงสอนไว ที่จริงพระองคทรงเทศนา
ธรรมะไวมากมายเหลือหลาย เราก็ฟงมาไมทราบเทาไรแลวแตความเขาใจถึงเรื่องธรรมะมีนอย
เหลือเกิน จึงไมสามารถจะกลั้นความทุกข ความโศกไวได เมื่อพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ 
 อภิณหปจจเวกขณ เรากส็วดกันอยูทุกวันๆ วาเรามีความเกิดเปนธรรมดา เรามีความแกเปน
ธรรมดา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา เรามีความตายเปนธรรมดา สี่อยางนี้แหละมันไปไหนไมพน
หรอก ทุกคนก็ตองเปนอยางนั้น เห็นอยูชัดๆแลววายังอดทุกขอดโศกไมได เพราะไมเขาถึงธรรม
นั่นเอง 
 ธรรมสี่อยางนี้ไดแก เกิด แก เจ็บ ตาย เรียกวา มหาโจร  มันปลนเอาความดีของเราไป ทาน
เปรียบเทียบอาไววาเปนโจรสี่คน มนัไลฆามนุษยคนเรานี่แหละ มนุษยคนเราก็ว่ิงหนีดวยความกลัว 
ว่ิงกระเซอะกระเซิงไป ไปทางไหนก็ไมพนหนีไปเรื่อยจนถึงแมน้ําแหงหนึ่ง เรือแพก็ไมมีจะขามไป
พอเห็นซากอสุภลอยมา คนนั้นก็ไมทราบจะทําอยางไร เหม็นก็เหม็นทั้งนาเกลียดนากลัวดวย แต
ความกลัวภัยมีมากกวาเลยวิ่งลงไปในแมน้ํานั้น แลวเอามือหนึ่งกอดเอาซากศพนั้น อีกมือหนึ่งก็วัก
น้ําไป จนขามน้ําไดไปถึงฝงฟากโนน พอข้ึนบกไดแลวก็ผลัดเสื้อผาแตงตัว แลวก็เดินไปสบาย 
 พวกเรานี่นะกําลังถูกมันไลอยูทุกวัน ความเกิด  มันไลมาแลว ความแก มันไลอยูทุกวันนี้ แม
เราจะหาเครื่องบํารุงรักษาไวเพื่อจะเอากําลังหนีจากโจรคนที่ ๒  คือ  ความแก  โดยการทะนุถนอม
บํารุงบําเรอสารพัดทุกอยาง  จะทุกขยากลําบากตรากตรําสักเทาไรก็พยายามรักษา  อันนี้เรียกวาหนี
โจรคนที่ ๒ เพื่อเอาตัวรอดแตมันก็ไปไมรอด  แกอยูทุกวัน 
 ทีนี้  ความเจ็บความไข  เรารักษาตัวเองไมไดก็ใหหมอรักษา  หากวาเจ็บหนักๆเขาก็หมด
หนทางเหมือนกัน  ไมมีใครรักษาได  แมแตหมอเองก็ตองตายเหมือนกัน  อันนั้นเรียกวาหนีโจรคน
ที่ ๓ 
 โจรคนที่ ๔  คือ  ความตาย  ถาหนีพนคนที่ ๔ ไดก็พนจากภัย  พนจากโจรคน



ที่ ๑ ๒ และ ๓ ไปในตัวดวย  แตโจรคนที่ ๔ นี้หนีลําบากเหลือเกิน ไมมีใครหนีไดสักคนเดียว 
 คําวา  หนีพน  จากโจรคนที่ ๔ นั้นกค็ือ เห็นตามสภาพตามความเปนจริงวา  กายนี้เมื่อ
เกิดขึ้นมาแลวในที่สุดตองแตกสลายเปนธรรมดา  จิตเทานั้นที่คงอยู  ถาหากวาเปนผูไมประมาท  มี
สติควบคุมจิต  รักษาจิตอยู  ไมใหมันกระสับกระสายวุนวาย  ไมใหเปนทุกขเดือดรอน  รักษาจิตอยู
สงบนิ่งได  อยางนั้นจึงจะหนีพนจากโจรคนที่ ๔ ได หรือเรียกวารักษาตัวได  สวนรางกายเปนเหยื่อ
ของโจรไป 
 คราวนี้ทําอยางไรเราจึงจะรักษาตัวใหพนจากโจรทั้งสี่นี้ได  เราก็มาหัดทําอยางที่เราทําอยูนี่
ละ  ทําจิตใหเปนสมาธิสงบนิ่ง  หัดทําจิตใหมันสงบเสียกอน  ถึงวาไมวิเศษวิโสเทาไรก็เอาเถิด  ยาก
นักที่จะทําจิตใหสงบได  หากอบรมใจยังไมทันได  เราก็ยังกลัวตายกระสับกระสายดิ้นรนเดือดรอน
อยู  จึงไมสงบ  ยิ่งกวานั้นอีก  ยิ่งกลัวผีกลัวเสือ  กลวัอะไรตางๆ  ทั้งๆ  ที่ยังไมเคยเห็นสิ่งเหลานั้น
เลย  ผีก็ยังไมเคยเห็นสักทีแตก็กลัวผี  เสือก็ยังไมเคยเห็นตัวมันสักทีแตก็กลัวแลว  ยังไมเคยเห็นเสือ
กินคนสักที  แตก็กลัวเสือมันจะมากินคน  มันมีความกลัวสารพัดทุกอยาง  รวมความเรียกวา  มัน
กลัวตายนั่นเอง  มัวแตกลัวอยูจิตมันเลยไมเกิดความสงบ  มันฟุงซานสงออกไปนอกตัว 
 ทานผูไมประมาทเมื่อเกิดความกลัวแลว  จิตของทานเขาหาตนเอง  ไมสงออกไปขาง
นอก  ทานพิจารณาวา  มันเกิดความกลัวตายนั้น  อะไรมันตาย  รางกายนี้มันตายตางหาก  ตัวใจไม
ตาย  (ดังอธิบายใหฟงแลว)  รักษาใจใหสงบนิ่งแนวใหอยูปกติ  อันนั้นแหละจะพนความตาย  พน
ไดดวยอยางนี้แหละ 
 คนเรามีความประมาทอยู  เพราะเหตุที่ไมเห็นตนเอง (คือใจ) รักษาเอาแตรางกาย  ถือเอากาย
นั้นเปนตนเปนตัว  ทานอุปมาเปรียบเทียบไวหลายอยางหลายประการ เชน ทานเปรียบคนประมาท
เหมือนอีกากินซากชาง  มีอีกาตัวหนึ่งเห็นซากชางตายลอยในน้ําก็บินไปเกาะกิน  ชางก็ไหลไปตาม
กระแสน้ําเรื่อยๆไป  อีกาก็จิกกินเนื้อเพลินไป  พวกเพื่อนนกและอีกาอื่นเขากินลูกไมอยูบนฝงเห็น
เขาก็เรียกกาตัวนั้นวา  มาเถิดเพื่อนเอย  มากินลูกไมดวยกันเถิด  อยาไปชมเชยซากชางอยูเลย  อีกาก็
บอกวา โอย! กินชางอยูนี้ก็พอแลว จากนี้ไปจนตายก็กินไมหมดหรอก ขาไมตองการเรรอนไปหา
กินที่อ่ืนอีกแลว ในที่สุดซากชางก็ไหลออกไปสูทะเลลึก ไกลจนกระทั่งมองไมเห็นฝง ซากชาง
เปอยเนามากก็สลายจมในทะเลไป ทนีี้อีกาไมทราบจะไปทางไหน เลยจมน้ําตายไปพรอมกับซาก
ชางในที่นั้นเอง 
 อุปมาอีกาตัวนั้นเปรียบไดกับมนุษย เราเกิดขึ้นมาไดรางกายอันนี้แลว สมบูรณบริบูรณครบ
ทุกประการเลยชื่นชมวา รางกายของตนไมแกไมเฒาไมตาย เลยประมาท สวนนกอีกาทั้งหลายที่พา
กันรองเรียกอยูบนฝง เปรียบเหมือนกับธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ประกาศอยูวา นี่ธรรมะ



ของจริงอยูตรงนี้  ใหพิจารณาตรงนี้  แตคนไมฟงมัวเมาประมาทเห็นวาตนของตนนั้นเปนของจริง  
ธรรมะเปนของไมจริง ครั้นเมื่อแกเฒา  เมื่อกายแตกสลายลงไปจึงหาที่พ่ึงไมได เพราะมัวแตไปยึด
ตนวาเปนของตนจริงๆ นั้นเรียกวาจมลงไปในทะเลลึก 
 ยังมีธรรมะของพระพุทธเจาที่อุปมาเปรียบเทียบหลายเรื่องหลายอยาง อธิบายเพื่อจะให
เขาใจชัดเจนถึงเรื่อง มรณานุสสต ิ  ทั้งนั้น แตพวกเราประมาทละเลยเสีย ไมพิจารณาธรรมะ ครูบา
อาจารยทานเทศนอบรมสั่งสอนมามากมายเหลือหลาย ก็เพ่ือตองการใหมีสติระลึกถึงความตาย
เสมอๆ ทุกคนที่นี่หรืออยูที่บานก็เหมือนกัน เมื่อวาจะแตกจะดับหรือถึงไมแตกดับก็เอาเถอะ แกเฒา
ไปแลวทุกคนตางแยกยายกันไป เวลาจะตายก็ตางคนตางตาย ไมใชตายพรอมกัน ตายคนละทีกัน 
ไมมีโอกาสที่จะไดเห็นกันแลว คราวนี้หมดโอกาสแลว เมื่อมีโอกาสไดคบคาสมาคม ไดฟงเทศน
ฟงธรรมการอบรมสั่งสอน จงพากันทําใจเสียใหเปนที่พ่ึงของตนใหมันไดหาที่พ่ึงของตนใหมันมี
ขอบเขตมีหลักมีแกน  ตอไปหากแยกยายกันไปแลวก็ไมมีหนทางทําอยางนี้ไดอีก ถึงมีลูกมีหลาน มี
บุตรภรรยาสามีก็ตามเถิด เขาก็ชวยเหลือไมไดสักคนเดียว ตนของตนแทๆเปนที่พ่ึงของตน  
 พระพุทธเจาตรัสไววา อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ ตนของตนแลเปนที่พ่ึงของตน  คนทั้งหลาย
เขาใจวา  ตนเปนที่พ่ึงของตนนั้น  เปนคนใจแคบไมเผื่อแผกวางขวาง เห็นแกตัว นั่นเขาใจผิดมาก
เอาทีเดียว ตัวอยางที่เห็นไดงาย อยางพระพุทธองคของเรา พระองคทรงยอมสละราชสมบัติพรอม
ดวยพระญาติพระวงศและพระราชบุตรอัครมเหสี ทรงบรรพชาอุปสมบทแสวงหาตนเปนที่พ่ึงของ
ตน จึงไดสําเร็จพระโพธิญาณ ถาหาไมแลวที่ไหนจะไดเปนพระพุทธเจา เมื่อไดสําเร็จเปน
พระพุทธเจา พระญาติพระวงศมีพระเจาสุทโธทนะและพระนางยโสธราพิมพาราชเทวีเปนตน ก็ได
พระองคเปนที่พ่ึงมิใชหรือ นอกจากนั้นประชาชนทั้งหลายมีพระเจาปเสนทิโกศลแควนโกศลราช 
และคนทั่วไปไมเลือกหนาก็ไดพระองคเปนที่พ่ึง นี่ก็เพราะพระองคทรงพึ่งพระองคเองไดแลว จึง
ทรงสอนใหคนอื่นพึ่งตนเองได 
 เมื่อพระองคปรินิพพานแลวยังเหลือแตพระธาตุและพระฉายาลักษณ มนุษยผูเลื่อมใสใน
พระองคนานตั้งสองพันกวาปแลว ยังเอามาเปนที่พ่ึงอยูจนทุกวันนี้ นี่ก็เพราะพระองคทรงเปนผูมัก
นอย ตนของตนเปนที่พ่ึงของตนนั่นเอง ในสมัยนี้ทานธรรมปาลอีกคนหนึ่งเปนผูเสียสละทุกสิ่งทุก
อยาง ทั้งอดอาหารแมแตตนจะถูกขัดขวางถูกทํารายตั้งหลายหนก็ยอม เพื่อแลกเอาพุทธคยามาเปน
ของชาวพุทธ แตถึงขนาดนั้นก็ยังไมสามารถจะสอนคนใหพ่ึงตนเองได 
 พระพุทธเจาทรงฝกหัดพระองคใหเปนที่พ่ึงของพระองคเองไดดวยวิธีตางๆ  จนพึ่งพระองค
เองไดแลว  จึงทรงนําเอาวิธีอันนั้นมาสอนแกคนอื่น  คนทั้งหลายฟงแลวทําตามจนพึ่งตนเองได  ผู



ที่เขาใจผิดดังกลาวแลวในเบื้องตนนั้น  ถาหากมาลงมือทําตามดูก็จะเห็นดวยตนเอง  ก็จะหายจาก
ความเขาใจผิดอันนั้นอยางเด็ดขาด 
   

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 
   
 พึงตั้งใจฝกสมาธิ การทําสมาธิ คือ ทําจิตใหสงบคนเราเกิดมานั้นยากนักยากหนาที่จะไดเคย
ทําสมาธิ ในเวลานี้เปนโอกาสอันดีที่มาพรอมเพรียงกันอยูในสถานที่นี้ มแีตฟงเทศนฟงธรรมเฉยๆ
แลวไมทําตามสักที มาเวลานี้ทําตามเสียที ทําตามที่เราฟงนั่นแหละ คือ พิจารณามรณานุสสติ 
 อยางที่อธิบายใหฟงนั้น พิจารณาความตาย เรากลวัความตาย เราตองหัดสมาธิ เขาหาหลัก
ใหได เมื่อเขาหาหลัก คือ จิตไดแลว สวนรางกายนั้นมันไมรูสึกอะไรหรอก แมแตความเจ็บความ
ปวยความไขหรือเจ็บเอวเจ็บหลังก็หาย มันหายไปโดยไมรูตัวเพราะใจมันเปนหนึ่งไมมีกาย ใจกับ
กายมันคนละอันกัน ถาหากกายกับใจเปนอันเดียวกันแลว กายแตกใจมันตองดับไปดวยกัน หรือ
มิฉะนั้นเวลามาเกิด มันก็ตองมาพรอมกันละซี นี่ไมใชอยางนั้น กาย คือรูปตั้งขึ้นกอนแลวจิตจึง
ปฏิสนธิทีหลัง เวลาดับนั้นจิตดับกอน กายมาแตกทีหลัง เรื่องนี้เห็นไดชัด เวลาทําสมาธิใหแนวแน
วางหมดทุกสิ่งทุกอยาง จะเห็นชัดดวยตนเองวา  กายนั้นเปนอันหนึ่งตางหาก  จิตก็อันหนึ่งตางหาก  
มันละวางกายอันนี้แลว  ยังเหลือแตจิต 
 พูดเรื่องจิตกับกายแลว มนัเปนของยากที่คนจะแกะจิตออกจากกายได ถายงัไมทันแกะออก
จากกายไดตราบใดมันยังเชื่อมั่นวาตนเปนตัวของตนจริงๆ อยูร่ําไป คนที่แกะจิตออกจากกายได
แลวนั้นรูตัวเลย ออ ! มันเปนอยางนี้เอง กายอยูอยางหนึ่ง จิตมันอยูตางหาก ความเชื่อมั่นก็จะแนน
แฟนเต็มที่ เชื่อวาจิตอยูตางหากจากกาย คนที่เชื่อมั่นแนวแนเต็มที่อยางนี้แลว การทําความเพียร
ภาวนาไมมีขี้เกียจขี้ครานเลย มีแตอยากทําอยูร่ําไป 
 จะพูดถึงเรื่องการหัดทําสมาธิใหฟงอีก จิตเปนของไมมีตัวไมมีตน แตวามีความสงสายอยู
ตลอดเวลา มันคิดนึกวุนวายมันสงสายไปสารพัดทุกอยาง เหตุนั้นการหัดทําสมาธิเบื้องตนจึงตองมี
คําบริกรรม จะนึกพุทโธๆ หรือวาอานาปานสติหรือ มรณานสุสติ หรือใชยุบหนอพองหนอ สัมมา
อรหัง หรืออะไรก็ตาม จุดประสงคอยูที่จับเอาจิตมาอยูที่คําบริกรรมนั้นใหได อยาใหมันแสสายไป
ในที่อ่ืน ถาวาจิตเขาไปอยูในคําบริกรรมแลว คําบริกรรมนั้นหายหมดไปเอง จิตตั้งมั่นอยูในนั้นแลว 
ไมตองยึดคําบริกรรม ที่วาคําบริกรรมหายไปนั้น เดี๋ยวจะสงสัยวา เอ มันหายไปไหน อยาไปสงสัย



อยางนั้น ผูที่รูวาคําบริกรรมหายไปนั้นยังมีอยู ใหจับเอาตรงผูที่รูนั้นใหได หากไมเขาใจมัวไปสงสัย
วุนวายหาแตเรื่องคําบริกรรมหายไป จิตเลยไมสงบเปนสมาธิเสียที ใหเขาใจวาการหัดทําสมาธิ
เบื้องตนตองหัดอยางนี้ 
 เมื่อคําบริกรรมมันหายไปแลว ยังเหลือแตผูรู และจับเอาผูรูไดแลว จงคุมตัวนั้นไวใหมันไม
สงสายไมวุนวายไปอีก แลวมันจะนิ่งเฉยอยูคนเดียว จะใหคิดก็ได ไมใหคิดก็ได จะใหสงสายก็ได 
ไมใหสงสายก็ได เมื่อสงสายก็มีสติควบคุม เมื่อคิดนึกก็มีสติควบคุมรูตัวอยู เชนนี้มันเขาถึงใจแลว 
มันอยูเฉยๆ ไมคิดไมนึกแตรูตัวอยู ใจคือผูเฉยใจคือผูเปนกลาง เปนอันเดียวแทๆ คราวนี้รูชัดเจน
ขึ้นมาเองเลยวา จิตเปนอันหนึ่ง ใจเปนอันหนึ่ง จิตเปนผูคิดนึกวุนวายไปตามอารมณ ใจคือผูรู นิ่ง
เฉยอยูเปนกลาง ไมคิดไมนึก ไมสงสายทั้งสิ้น 
 มีปญหาถามวา ใจที่เปนกลางนิ่งเฉยมีประโยชนอะไร ตอบวา ใจที่เปนกลางมีประโยชน
มหาศาลเหลือคณานับ หากไมทําใจใหเปนกลางแลว ไมรูคุณประโยชนของมันหรอก  เรื่องราว
ตางๆ ที่เกิดขึ้นมันออกไปจากตัวกลางทั้งนั้น จะคิดนึกปรุงแตงอะไรตองออกไปจากตัวกลางทั้งนั้น
แหละ เมื่อเขาใจเชนนี้แลวก็ควบคุมจิตได คนที่ควบคุมจิตไมไดนั้นนะไมรูจักจิตเปนกลาง คิดรอย
แปดพันประการก็ไมรูตัว 
 จึงวาหัดใหมันรูจักจิตรูจักใจเสียกอน เรียนอันที่รูจักจิตรูจักใจเทานี้ก็พอแลว ไมตองเรียน
มากหรอก  ทําใหเขาถึงจิตถึงใจก็แลวกัน 
 เอาละตั้งใจทําสมาธิ  
 

๑๒๐. หลักการปฏิบัติธรรม 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

การที่มาอยูจําพรรษาที่วัดนี้ไมวาจะเปนพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ที่มาจากที่อ่ืนหรืออยูใน
ที่นี้ก็เหมือนกัน ไดอยูจําพรรษาสิ้นไตรมาส (๓ เดือน) แลววันนี้เปนวันปวารณาออกพรรษา 
หลังจากนี้ตางคนก็จะแยกยายกันไป ทํามาหากินตามหนาที่ธุระของตนๆแตละคนก็มีภาระตางๆกัน 
 คําวา “ พรรษา ” ในที่นี้หมายเอาฤดูฝนสี่เดือน แตแทที่จริงนั้น วัสสา แปลวา ฝน เฉยๆ นี่
แหละ ตอมาก็เลยกลายเปนวันสําคัญ พระเจาพระสงฆไดบวชสามเดือน อุบาสกอุบาสิกาไดมาจํา



พรรษาเพื่อมาปฏิบัติธรรม ถือเปนของขลังศักดิ์สิทธิ์ ในฤดูฝนสี่เดือนนั่นเลยเขาใจวาเปนหนึ่ง
พรรษา ความเปนจริงพรรษาหนึ่งๆคือ การนับอายุนั่นเอง พอถึงสิบสองเดือนจึงนับเปนหนึ่งพรรษา 
ตอมามันยอลงเอาแคสั้นๆเพียงสามเดือน คือ นับจากเดือนแปดเพ็ญถึงเดือนสิบเอ็ดเพ็ญเปนเวลา
หนึ่งพรรษา ผูใดบวชเขามาถึง ๓ เดือนก็เลยเรียกวาไดหนึ่งพรรษา 
 อันเรื่องการนับพรรษาหนึ่ง หรือปหนึ่งนี้ก็ไมเปนของสําคัญอะไร พูดใหฟงเทานั้น จะนับ
หรือไมนับก็ตามใจไมสําคัญอะไรนัก ที่สําคัญที่สุดคือ  ที่เราไดมาอยูจําพรรษาที่นี้ ไดมาปฏิบตัิ
ธรรม ชําระกิเลสอารมณของตนๆใหสะอาด  ในเมื่อมีโอกาสเชนนี้ พอออกพรรษาแลวก็จะตองแยก
ยายกันไปทํามาหากินตามภารกิจของตนๆ ขอใหยึดมั่นในหลักธรรมที่เราไดปฏิบัติมาแลวตลอด
พรรษา เราไดปฏิบัติมาเชนไร ใหยึดมัน่ในใจของตนวา อันนี้แหละเปนอันถูกตองแลว ใหจับหลัก
อันนั้นไวใหมั่น อันนั้นเปนของสําคัญยิ่งนัก 
 เรามาปฏิบัติธรรมคลายกบัวาเรามาตรึกตรอง มาพินิจพิจารณาหาขอเท็จจริงในหลักธรรม
นั้นๆ นี่คือการปฏิบัติธรรม  ถาหากวาเรามาปฏิบัติธรรมไดหนึ่งหรือหลายพรรษาแลวก็ตาม แตที่
ปฏิบัติมายังจับหลักไมได พินิจพิจารณาขอธรรมไมไดสักอยางเดียว การปฏิบัติเลยโลเล ไมมั่นคง 
อันนั้นยังไมมีหลัก ยังใชไมไดดี การที่จะใหดีแทนั้นตองมีหลักในการปฏิบัติธรรมใหมั่นคงในใจ
ของตน โดยการพิจารณาหาขอเท็จจริงในหลักธรรมนั้นๆใหชัดเจนดวยตนเอง 
 การปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนา คือ ทําดี ที่นี้ที่เราทําดีกันอยูทุกวันนี้มีหลักอะไรบาง 
พูดยอๆ คือ มีการทําทาน มีการรักษาศีล มีการทําสมาธิ แลวก็เกิดปญญา ทั้ง ๔ อยางนี้แหละเรียกวา 
หลักการทําดีของพระพุทธศาสนา ความดีที่ทําทั้งหมดนั้นไมหนีจากหลัก ๔ ประการนี้เลย ทําที่
ไหนก็ตามเถิด ถาทําตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ตองอยูในหลัก ๔ ประการนี้ทั้งนั้น 
 หลักท่ี ๑ การทําทาน มีอะไรเปนหลักเบื้องตนที่เราจะตองใหยึดมั่น การทําทานตองมี ความ
เชื่อ เปนหลักมั่นคงเสียกอน 
 เชื่ออะไร คือ เชื่อวาทําบุญไดบุญ ทําบาปไดบาป เชื่อมั่นอยางนี้เรียกวา กมมฺสฺสกตา เชือ่มั่น
ในกรรมในผลของกรรม เมื่อมีความเชื่อมั่นเชนนี้แลวทําทานลงไปยอมไมผิดพลาด ไดความสม
ปรารถนาทุกอยาง ที่วาไมผิดพลาดในที่นี้คืออยางไร เมื่อมีความเชื่อมั่นแนนแฟนในใจของตน
เสียกอนแลวจึงทําทานลงไป ทานนั้นเปนผลเลิศ ทานนั้นยอมไดผลแกตนเองไมผิดพลาด 
 ความหมายของ ทาน ทานเทศนาไววา ทานวัตถุมี ๑๐ ประการ ดังนั้น ทาน จึงตองวัตถุทาน 
คือ สิ่งของที่จะตองให และตองมีผูรับทานเรียกวา ปฏิคาหก จะเปนใครก็ได พระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา หรือแมแตสัตวเดรัจฉานก็ได ตองมีครบทั้งวัตถุทานและผูรับทาน จึงจะเรียกวา 
ทําทาน 



 ทานวัตถุ ๑๐ ประการมี ๑. ทานํ ใหทานขาว ๒. ปานํ ใหทานน้ํา ๓. วตฺถํ ใหทานผา ๔. ยานํ 
ใหทานยวดยานพาหนะ ๕. มาลา ใหทานดอกไมธูปเทียน ๖. คนฺธํ ใหทานของหอมกระแจะจันทน
ตางๆ ๗. วิเลปนํ ใหทานเครื่องรูปทาตัวทาตน ๘. เสยฺยํ ใหทานที่นอนเครื่องลาดปู ๙. อาวาสถํ ใหที่
อยูอาศัยเสนาสนะ ๑๐. ปทีเปยฺยํ ใหทานประทีปแสงสวาง  ทานวัตถุมี ๑๐ ประการนี้ 
 ยังมีอีกอยางหนึ่งเรียกวา จาคะ ตางจากทานวัตถุ ๑๐ ประการที่วามานั้น จาคะ ไดแก การ
สละดวยน้ําใจ ทั้งที่มีวัตถุและไมมีวัตถุก็ได หรอืจะเรียกวามีจาคะเสียกอนแลวจึงมีทานวัตถุก็ได 
จาคะนี้เปนของสําคัญมาก ตองเขาถึงจิตเขาถึงใจจริงๆ จะมีผูรับหรือไมมี จาคะไดทั้งนั้น เชน จาคะ
สละความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจของตน ซึ่งไมมีใครมารับก็สละได ใครจะมารับ 
ทุกๆใครก็แบกเต็มบาอยูแลว ความขุนมัวเกี่ยวของกังวลและทุกขโศกทั้งปวงใครๆก็เปนทุกขอยู
แลว เราสละออกไปใหหางไกลจากตัวของเรา ใครจะเอาเลา 
 ความโลภ พระพุทธเจาทรงเห็นวาไมดี ทรงจาคะสละหมด ความโลภเมื่อตกแกพวกเราผูมี
ปญญาทรามอยากไดโนนอยากไดนี่ ชิงลาภชิงยศ ชิงดีชิงเดนซึ่งกันและกัน เรียกวาแยงกัน เมื่อแยง
กันก็เปนเหตุใหทะเลาะวิวาท ทุมเถียง ฆาซึ่งกันและกัน  
 ความโกรธ ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายทานสละทิ้งหมด แตคนเรานี่
เรื่องโกรธละชอบนักใครวาอะไรผิดหูไมไดหรอก ชอบไปรบัเอาเขามาใสหูแลวโกรธเอาๆ บางทีผู
ที่เราโกรธนัน้ไมรูเสียดวยซ้ํา เราไปรับเอาความโกรธนั่นมากลุมใจอยูคนเดียว 
 ความหลง มวัเมาในสิ่งตางๆ เรื่องตางๆ กเ็หมือนกนัเปนแบบเดียวกัน 
 จาคะ เปนของดีอยางนี้ ทําไดเสมอทุกเวลา วัตถุที่จะจาคะก็ไมตองมี บุคคลที่จะรับก็ไมตอง
มี แตหากไมอดคนที่มารับเอาจาคะ แมแตตัวของเราก็อาจจะเปนคนขอทาน รับของทานที่สละแลว
ซ้ําไป  
 ศรัทธา ก็เปนของดีเหมือนกัน เปนของสําคัญ พระพุทธองคตรัสเทศนาไววา สทฺธายตรติ
โอฆํ ศรัทธาเปนเครื่องนําใหขามโอฆะได  คือ หมายความวาศรัทธาเชื่อมั่นแนวแนแลว นั่นแหละ
เปนเครื่องใหขามโอฆะ ( โอฆะเปรียบเทียบหวงน้ํา ) ราคะ โทสะ โมหะ เปนโอฆะแตละอยางๆ 
 คนที่จะขามโอฆะไดตองมีศรัทธาเสียกอน ถาไมมีศรัทธาเสียอยางเดียวก็หมดทางที่จะขาม
โอฆะได ศรทัธาจึงเปนของสําคัญที่สุด เชน เชื่อมั่นในกรรม เชื่อผลของกรรมดังที่ไดอธิบายมาแลว 
แตวาศรัทธาอันนั้นเปนเบื้องตนที่จะทําทาน ถามีศรัทธาแลวไมอดเรื่องการทําทาน อยูที่ไหนก็ทําได 
ทํามากก็ได ทํานอยก็ได ไมตองเลือกวัตถุในการทําทาน จะเปนขาว น้ํา อาหาร หมากพลู บุหรี ่ฯลฯ 
สารพัดสิ่งเปนทานไดทั้งหมดแมแตใบไม ใบตอง ใบหญา ก็เปนทานได เราทําดวยความเชื่อมั่นวา



สิ่งนี้ทําไปแลวจะเปนประโยชนแกผูนั้นๆ ก็อ่ิมอกอ่ิมใจขึ้นมาก็เปนบุญ นั่นแหละ ศรัทรา มันทําให
อ่ิมอกอิ่มใจ  ทําใหเกิดบุญซาบซึ้งถึงใจทุกอยางไมลืมเลย อันนั้นจึงเปนเหตุเปนปจจัยใหขามโอฆะ 
 หลักท่ี ๒ การรักษาศีล ศีล คือ เจตนางดเวนจากโทษนั้นๆ เมื่องดเวนจากโทษ ๕ ประการ 
เรียกวา ศีล ๕ เกิดขึ้นแลวในตัวของเรา เจตนางดเวนจากโทษ ๘ ประการ เรียกวา ศีล ๘ เกิดขึ้นแลว
ในตัวของเรา งดเวนจากโทษ ๑๐ ประการ  เรียกวา ศีล ๑๐ เกิดขึ้นแลวในตัวของเรา งดเวนจากโทษ 
๒๒๗ ประการ เรียกวา ศลี ๒๒๗ เกิดขึ้นในตัวของเรา 
 ศีลมีเจตนาเปนพื้นฐาน ถาไมมีเจตนาจะงดเวนแลว ศีลทั้งหมดก็จะไมมีในบุคคลผูนั้นเลย 
เจตนาจะมีก็เพราะผูนั้นเห็นโทษในขอนั้นๆเสียกอนจึงงดเวน  พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา เจตนาตัว
เดียวเปนศีล 
 ศีลเปนของรักษางายนิดเดียว ถาผูมีศรัทธาเชื่อมั่นวา เราทําดียอมไดดี มีผลใหเกิดความสุข 
ทําชั่วยอมไดรับความชั่ว มีผลใหเกดิความทุกข คนเราเกิดมายอมปรารถนาความสุขดวยกันมิใช
หรือ เมื่อปรารถนาความสุขก็ตองรักษาศีลและรักษาศีลก็ไมตองปาวรองคนอื่น คนเดียวหรืออยูที่
ไหนก็รักษาได และไมตองมีวัตถุสิ่งของเหมือนกับทําทานพอเจตนางดเวนจากขอนั้นๆ เราก็เปนผูมี
ศีลข้ึนมาทันที และศีลไมจําเปนจะตองมีถึง หาขอ แปดขอเรื่อยไป เอาขอเดียวก็ได เราผิดขอไหน
เรางดเวนขอนั้น และงดเวนใหจริงๆ อยาใหขาดตกบกพรองได ถายังขาดตกบกพรองอยูใหตั้งใจ
รักษาใหม สามเดือน หกเดือน หนึ่งป สองป จนกวาศีลจะสมบูรณบริบูรณ ดีกวาผูไปสมาทานศีล
ทุกวันพระแลวรักษาไมไดสักตัวเดียว สมาทานศีลมาไมทราบกี่ปแลว ศลีหาก็ขอรักษาไมได รักษา
ศีลแบบรักษาตัวเดียวนี้ สมมติวา ขอหนึ่ง รักษาปหนึ่งจึงรักษาไดบริบูรณ ปตอไปรักษาขอสอง ป
ตอไปรักษาขอสาม หาปรักษาไดหาขอสมบูรณ ศลีนั้นไดชื่อวาเปนของตนแลว 
 คราวนี้เราไมตองรักษาศีลแลว ศีลกลับมารักษาตัวเรา เราจะลวงละเมิดศีลไมไดเด็ดขาด 
หากจะลวงละเมิด ศีลตองรักษาตัวเราไมใหทํา เชน เห็นสัตวควรที่จะฆา แลวก็เกิดเมตตาสงสาร
เอ็นดู เหมือนกับเห็นลูกหลานของตนที่กําลังตกทุกขไดยาก เห็นสิ่งของๆ คนอื่นเหมือนกับเห็น
ของๆ เรา เห็นบุตรภรรยาของคนอื่นก็เหมือนเห็นพอแม พ่ีนอง แมปา นาอา ของตน แลวที่ไหนมัน
จะลวงละเมิดได คําพูดที่ควรจะโกหกหลอกลวงเขา ก็เหมือนกับเรากําลังจะอาปากคาบเอาของเลว
ทรามเอามาไวในตน สุราเมรัย เครื่องดองของเมาตางๆ ตลอดถึงยาเสพติดที่เราจะดื่มใหลวงละเมิด
ลําคอก็เหมือนกับเรากําลังจะกลืนยาพิษลงไปในลําคอ 
 หลักท่ี ๓ การทําสมาธิ ผูฝกหัดสมาธิมีอะไรเปนหลักใหพิจารณาขอเท็จจริงของการทํา
สมาธิ จะเห็นวาการทําสมาธินี้มันเกี่ยวของถึงเรื่องตัวของเราเองทั้งนั้น เชน พิจารณาวา เราทําสมาธิ
ทุกวันนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อหัดสละปลอยวาง สละอะไร ก็สละสิ่งที่มาติดของมัวหมองอยูในจิตในใจ



ของตนละซี เราจะตองสละสิ่งเหลานี้แหละ ตองสละเปลื้องหมดทุกสิ่งทุกอยาง หรือเรียกวา จาคะ 
นี่คือหลักของสมาธิ 
 เมื่อสละสิ่งมาของอยูกับจิตกับใจแลว ลงปจจุบันจึงจะเปนสมาธิ อยางที่ทานอธิบายไววา 
ละวิตก ละวิจาร ละปติ ละสุข เปนเอกัคตา ที่เรียกวา ฌานมีองคหา ละก็คือ สละนั่นเอง สละกับ
จาคะก็อันเดียวกัน เมื่อจาคะอารมณที่มาติดของอยูในใจไปแลว จิตใจยอมปลอดโปรงผองใส
สะอาดเปนสมาธิ อันนี้ทุกคนทําไดแลวตองเห็นดวยใจตนเอง ใครจะสละอะไรก็เห็นดวยใจตนเอง
ทั้งนั้น 
 ความโกรธ ความโลภ ความหลง ลวนเปนของเศราหมองทําใจใหมืดมิด ทําจิตใจใหติดของ
อยูในเรื่องนั้นไมหายสักที คนที่ติดภพ ติดชาติ อยูนานๆ ก็ติดอยูดวยของเหลานี้เอง การที่ติดภพติด
ชาติอยูนานๆ มันเลยเปนนิสัยใหผูกพันกับของเหลานี้แหละ 
 ฉะนั้น ในชาตินี้ ปจจุบันนี้เมื่อเรารูสึกตัวแลวจึงควรหัดละหัดทิ้ง หัดถอน หัดปลอยทอด
ธุระในสิ่งที่ไมดีเสีย ใหมนัคอยเบาบางลงไปบาง อยางนี้จึงจะชื่อวา หัดสมาธิ คือ หัดเพื่อละ สมาธิมี
การละมีการปลอยวางเปนหลัก 
 หลักท่ี ๔ ปญญา การที่พิจารณารอบรูในสิ่งตางๆจะรูอะไรก็ตามแมจะรูเล็กๆนอย กอ็ยูใน
ขอบเขตของปญญา ที่รูสิง่ดีสิ่งชั่ว สิ่งหยาบละเอียด ก็อยูในขอบเขตของปญญา เปนปญญาธรรมดา
สามัญนี้เสียกอน อยาเพิ่งพูดถึงปญญาขั้นสูงเลย ปญญาที่เปนฝายโลกิยะ คือ ปญญารูจักทํามาหากิน
โดยชอบ ประกอบกิจโดยสุจริต ไมอิจฉาริษยาคนอื่น เปนตน ปญญาที่เปนฝายธรรมะ  นั้นคือ เมื่อ
พิจารณาอะไรก็เปนธรรมทั้งหมด เชน ความโลภ หากพิจารณาใหเปนธรรมแลว ความโลภมันก็ดี
เหมือนกัน พิจารณาใหเห็นความโลภนี้แหละเปนของดีมีประโยชน คือ ถามันไมโลภ เราก็ไมมี
โอกาสจะละความโลภ ความโกรธก็เหมือนกัน เพราะมีโกรธเราจึงมาหัดละความโกรธ ถาไมมี
โกรธเสียแลวจะเอาอะไรมาละ ความหลงก็เปนของดีเชนเดียวกัน ถาไมมีหลงก็ไมไดละความหลง 
นี่แหละมันเปนธรรมอยางนี้ 
 สวนคนที่ไมเห็นเปนธรรม เวลามีโลภก็กลุมอกกลุมใจอยากจะไดถายเดียว ไมมีทางปลด
เปลื้องแกไขตนเองได เวลาโกรธก็เหมือนกัน ไดแตกลุมอกกลุมใจดวยความโกรธนั่นแหละ มันมืด
ปดหนทางไมมีทางออก พิจารณาไปทางไหนปกปดไปดวยความโกรธทั้งนั้น ความหลงก็แบบ
เดียวกัน คนเราไมเขาใจวานั่นเปนธรรม เลยมีแตความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงําอยาง
เดียว อันนั้นเปนโลกไมเปนธรรม 
 ครั้นถาพิจารณาจนเห็นโทษเห็นทุกขของมันแลวนั่นแหละจึงคอยเปนธรรม เมื่อละมันได
แลวจะเห็นคุณคาของเรื่องเหลานั้น อันนี้เรียกวา ปญญา เปนปญญาสามัญในทางธรรม 



 ถาปญญาสูงวิเศษขึ้นไปกวานั้นก็เปน ปญญาวิปสสนา ปญญาชนิดนั้นมนัเกิดเองเปนเอง
หรอก ใครจะสอนใหใครจะแนะนําใหก็ไมได สอนใหแตปญญาขั้นตนนี้แหละ เวลามันจะเกิด มัน
เกิดขึ้นมาเองเวลาจิตใจปลอยวางหมดทุกสิ่งทุกประการ แมแตความคิดนึกในจิตใจที่อยากใหเปน
เชนนั้นก็ปลอยวางหมด มันเกิดขึ้นมาในขณะนั้น เปนความรูชัดขึ้นมา เห็นสิ่งทั้งปวงหมดในโลก
เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สภาพเดียวกันไปหมด อันนี้แหละเปนที่สุดของโลก พระพุทธศาสนา
สอนหมดแคนั้น ใครจะภาวนาเห็นอะไรก็เห็นไปเถิด หากพอลง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   แลว  มันก็
หมดเรื่องเทานั้นเอง 
 วันนี้อธิบายใหฟงถึงเรื่อง หลักการทาํความดี สรปุไดวา 
  ทําทาน ตองมีหลัก คือ ศรัทธา เสียกอน 
  รักษาศีล กม็ีหลัก คือ วิรัติเครื่องงดเวน และ หิรโิอตตัปปะ ความละอายบาป เกรงกลัวบาป
เปนเครื่องอยู 
  ทําสมาธิ มหีลัก คือ จาคะ สละของที่มีในตัว คือ โลภ โกรธ หลง 
  ปญญา ก็มีหลัก คือ ความรูความเขาใจในการเห็นสิ่งทั้งปวงหมดเปนธรรม รูผิดรูถกู รูดรีู
ชั่ว รูสิ่งที่ควรหรือไมควร แมแตผูจะทําทาน รักษาศีล ทําสมาธิ ก็ตองมีปญญาเสียกอนจึงทําได 
 ปญญาทางธรรม มี ๒ อยาง อยางแรกเปน ปญญาสามัญในทางธรรม  เห็นโลกเปนธรรม 
อยางที่อธิบายมาแลววา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเปนของที่ใหโทษใหทุกขแกจิตใจ ก็
เปนของดีเหมือนกัน ถาไมมีโลภ โกรธ หลง ก็ไมไดละโลภ โกรธ หลง 
 ปญญาอีกอยางหนึ่ง เปนปญญาที่สูงสุดดีเดนขึ้นไปกวานั้นอีก เรียกวา ปญญาวิปสสนา  คือ
เห็นสิ่งทั้งปวงหมดเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งเหลานั้นเปนของไรสาระ เปนโทษเปนทุกขเปน
ภัยอันตรายแกจิตใจ จึงปลอยวางทอดธุระในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น อันนี้เปนปญญาอันวิเศษสูงสุด 
เพราะคนจะพนจากโลกไดเพราะเห็นที่สุดของโลก คือ ไดแกเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง 
ไมใชเห็นโดยคิดคาดคะเนเอานะ  ตองเห็นแจงชัดดวยใจของตนเอง สัมผัสดวยใจของตนเองจริงๆ
ถาคิดนึกเอา มันไมใชวิปสสนา มันเปนวิปสสนึก หมดความคิดนึกอันนั้นแลวมันก็วกกลับคืนมา
เลนงานเราอีก ถาเห็นแจงชัดดวยใจของตนจริงๆ ลงไดถึง อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา แลว ละไดหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง พระพุทธศาสนารวมยอดเขามาแคนี้แหละ 
 เมื่อออกพรรษาแลวตางพากันแยกยายไปทํามาหากินตามหนาที่ของตนทุกๆคน ใหพากัน
จับหลักในการปฏิบัติธรรมใหได อยาใหเสียทีที่เรามาฝกหัดปฏิบัติอบรมกัมมัฏฐานประเดี่ยวเอา
ของไมดีไปเผยแพรก็ขายข้ีหนาตัวเอง คนทั้งหลายทั้งปวงตางก็อยากไดของดี พากันมาหาของดี
อยางที่อธิบายมานี้ พอออกพรรษาแลวกลับไปบาน เอาของดีนี้ไปฝากพี่ฝากนอง ฝากเพื่อนฝูงญาติ



มิตร หมูเพื่อนเห็นเขาก็นานิยมนับถือ อันนั้นเปนการดีมาก ไดชื่อวาพวกเรารับเอาของดีไป นําของ
ดีๆไปฝากเขา หมูเพื่อนก็เลยพลอยดีไปตามดวย 
 ทีนี้ถาหากวาเก็บเอาของไมดีไป ของไมดีก็คือของที่เขาสละละทิ้งแลว เรามาเก็บเอาใสถุง
ใสหอเต็มแลวก็กลับบาน พอไปเปดดูที่บานก็ไมมีของดีอะไรเลย มีแตขยะของที่เขาทิ้งแลวทั้งนั้น 
ของขี้ขยะนั้น เปรียบไดกับเศษกระดาษและของเขาทิ้งแลว เปลือกผลไมตางๆ เศษตางๆใชอะไร
ไมไดทั้งนั้น เราเลยเก็บเอาใสพกใสหอไป อุปมาไดกับการปฏิบัติที่ไมมีอะไรเปนหลักเปนเครื่อง
ยึดถือที่ถูกตอง มาปฏิบัติก็เสียเวลาเปลาๆ 
 ฉะนั้น อยาใหมันเสียประโยชนในการที่ไดเกิดมามีชีวิตมีโอกาสฝกฝนอบรมปฏิบัตธิรรม 
จงทําตนของตนใหมีประโยชนมีคุณคา จงสอนจงอบรมตนใหเขาใจถึงเรื่องตัวของเรา ที่เรามาอยู
จะตองเอาอะไรไปบาง เลือกเอาสิ่งที่ดีมีคุณคาที่ควรจะติดไมติดมือไป อยาไปเอาของเศษๆ ของ
เลอะเทอะพวกนั้นไมเกิดประโยชนอะไรเลย หมูเพื่อนเขาละความโกรธ ความโลภ ความหลงสิ่งที่
เขาทิ้งแลว เอาไปเปนสมบัติของตนไมดีเลย เอวํ  
   

นั่งสมาธิ 

( ทานอาจารยอบรมกอนนั่ง ) 
   
 วันนี้เปนวันสุดทายแหงวันอยูพรรษาแลว เราตองนั่งสมาธิภาวนาเพื่อการบูชาพระรัตนตรัย 
อันความเจ็บปวดทั้งหลาย ปวดขา ปวดเอว เจ็บหลัง เจ็บในที่ตางๆบูชาหมด อยาใหเปนของตัว 
ความขี้เกียจขี้คราน ความเหน็ดเหนื่อย สัญญาอารมณที่แผวพานในจิตในใจของตนๆทําใหกระวน
กระวายอยูนั่น วันนี้ตองสละใหหมดสิ้น เพราะเปนวันสุดทายที่ไดมาจําพรรษา จะตองบูชา ถาไม
บูชาวันนี้มันจะติดตามตัวเราไป แลวก็ออกแมออกลูก แพรลกูขยายกวางขวางออกไปอีก เหตุนั้นจึง
ตั้งใจทําการบูชาพระรัตนตรัยเสียใหหมดสิ้น  
            การทําสมาธิมีหลักอยางที่อธิบายมาแลวขางตน คือ การสละปลอยวางทุกสิ่งทุกประการใน
ขณะที่นั่งภาวนาไมเสียประโยชนอะไรเลย สิ่งที่มีมันก็มีอยูอยางนั้นแหละทรัพยสินสิ่งของเงินทอง
บานเรือนมันไมไดหายไปไหนในเวลาที่เรานั่ง แตเรายอมสละโดยไมตองไปคิดหวงกังวลดวยของ
พรรคนั้น 
 การภาวนาเบื้องตนเราตองเอาคําบริกรรมเปนหลักจะเอาพุทโธหรืออานาปานสติก็ได ให
เลือกเอาอันเดียว ถาไมมีคําบริกรรมก็ไมทราบวาจิตจะไปอยูไดอยางไร เพราะจิตไมมีตนไมมีตัว 



มันตองมีคําบริกรรม มนัจึงจะมีเครื่องอยูครั้นเอาคําบริกรรมมาตั้งไว จิตก็ไปยึดเอาคําบริกรรมนัน้ 
จิตมันก็จดจองในสิ่งนั้น จิตไมมีหลายอยางหลายอัน จิตมีอันเดียว ถึงจดจองอยูเชนนั้นแลวมันไม
กังวลถึงเรื่องอื่นไกล มันนิ่งแนวอยูอันเดียว พอสละปลอยวางความคิดอานแลว ยังแตจิตอันเดียว 
มันก็เปนสมาธิเทานั้นเอง  พากันมาฝกหัดปฏิบัติกต็องการใหเปนสมาธิทั้งนั้น 
 เมื่อเปนสมาธิแลว คราวนี้ ใหรักษาสมาธินั้นไวใหชํานาญ จะรักษาไดนานเทาใด จะเปนป
หรือเปนสิบๆปก็ใหรักษาไวเสียกอน อยาไปอยากรูอยากเห็นอะไรอื่น ถาไปอยาก สมาธิมันไม
ชํานาญ มันกลับมาวุนวายอีกเหมือนเดิม  มันกลับเปนหลายอยางหลายจิตหลายใจไปอีกแลว มันก็
ไมเปนสมาธิ 
 ผูจะฝกหัดสมาธิตองรูจักจิตของตนเสียกอน จิต คือ ผูคิดผูนึกสงสายไปมาแตไหนแตไร
มาแลว ถาไมเห็นโทษเห็นทุกขของการคิดนึกสงสาย จึงไมเขาถึงสมาธิสักที เราฝกหัดตองการจะ
ใหเปนสมาธิ เหตุนั้นจึงพิจารณาใหเห็นโทษในการที่จิตสงสายวุนวาย เบื่อหนายจึงยอมสละ ยัง
เหลือแตตัวจิตอันเดียวเทานั้น เรารูวาจิตคือผูคิดผูนึก แตอยาไปเอาการคิดนึกมาเปนอารมณ ใหจับผู
ที่คิดผูที่นึก ผูมันสงสายนั้น  เมื่อจับเอาผูนั้นแลวจะหยุดสงสาย มันจะรวมเขามาเปน ใจ คือ ผูรู  จิต  
กับ ใจ มันตางกันอยางนี้ จิต คือ ผูคิดผูนึก ผูสงสายปรุงแตง ครั้นไมคิดไมนึก ไมสงสายอยูเฉยๆ
แลวก็เปน ใจ ใจ คือ ผูรู นั่นแหละจึงจะเปนสมาธิได 
 ถาเราจะสังเกตใหรูตัว ใจ ตองทําอยางนี้คือ กลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ขณะกลั้นลมหายใจ
ความคิดนึกไมมีหรอก มันเฉยทีเดียว แตรูจักวาเฉยๆ อยู ผูเฉยๆนั่นแหละเปนตัว ใจ นั่นเปน
ขอสังเกตที่จับตัว ใจ เมื่อทดสอบไดอยางนี้แลว ครั้นระบายลมหายใจอกไป มันก็ฟุงซานสงสายไป
ตามเรื่อง มันก็กลับเปนจิต  ใจ  ก็คือผูเปนกลางๆไมดีไมชั่ว สมมติวาดีเปนทางซาย ชั่วเปนทางขวา 
ใจ ก็ตกอยูตรงกลาง คือ ผูอยูกลางๆนั่นแหละคือ ใจแท  สิ่งทั้งปวงที่เปนกลางเขาเรียกวา ใจ  เชน 
ใจมือ ใจไม ใจคน ก็ชี้ทามกลางอก ถาจะรู ใจ  ตองเขาใจอยางนี้จึงจะคนหา ใจ  ไดถูก 
 เราฝกหัดปฏิบัติภาวนากัมมัฏฐานก็เพราะตองการอบรมจิต ( ไมตองการอบรมใจ ) ดวยการ
ตั้งสติควบคุมจิตอันนี้แหละ จะยืนเดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดก็ดี เราดูจิตมันจะคิดนึกสงสายก็เห็น
อยู  จะเปนสมาธิหรือไมเปนสมาธิก็เอาเถิด มันก็เปนสมาธิอยูในตัวแลว 
 การฝกหัดอบรมภาวนามีเทานั้นแหละ ไมมีอะไรมากตองการใหเห็นจิตเทานั้น มันจะไป
ไหนก็ตาม มันจะเขาจะออก จะหยุดจะนิ่งอะไรตางๆ เราเห็นตัวมันอยูตลอดเวลา ครั้นเราเห็นมันอยู
อยางนั้นแลว จิตมันหากมีโอกาสเวลาหนึ่ง มันจะรวมมาเปนใจ อยางที่อธิบายใหฟงมาแลว ที่มันมา
รวมลงนั้นก็ไมรูสึกวาอยูที่ไหนหรอก แมแตความคิดวาเราอยากรวมหรือไมก็ไมมี มันมีความรูสึก
เฉพาะตัวเฉยอยูไมไดคิดนึก ตัวนั้นแหละที่ผูฝกหัดสมาธิตองการ เอาละภาวนาหาใจกันเถอะ 



๑๒๑. แกนของการปฏิบัติ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 
อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

 การฟงเทศนตองจับจุดใหไดคือ จับจุดหัวใจของการเทศนานั่นเอง หัวใจมันอยูตรงไหนให
จับเอาตรงนั้น สิ่งทั้งปวงหมดที่มีวิญญาณครอง จุดสําคัญอยูที่หัวใจ สัตวตางๆรวมทั้งมนุษยเราดวย 
ถาจับหัวใจไดแลวสิ่งอื่นๆก็ไมมีอะไร หมดเรื่อง 
 จุดหัวใจของธรรมเทศนา คือ ขอความที่ทานเทศนานั้นมีประสงคอะไร มจุีดหมายปลายทาง
อะไรในเทศนานั้น  ที่ทานเทศนามากๆเปนเครื่องปลีกยอยออกไปแตละอยางๆนั้น อยาไปหลงตาม 
หลงคิดนึกจดจําตามทั้งหมดไมไดใหจับเอาจุดสําคัญจุดเดียว สวนปลีกยอยออกไปจากนั้นทั้งหมด
ไมใหเอา การเทศนานั้น ผูเทศนาก็ตองมีจุดประสงคอยางนั้น ผูฟงก็ตองมีจุดประสงคเหมือนกัน จึง
จะกลมกลืนกัน ทั้งผูเทศนและผูฟง ผูฟงโดยสวนมากไมจับเอาจุดสําคัญเอาแตเปลือกๆยอยออกไป 
 พระพุทธองคทรงเทศนาวา ตจสาโร สําคัญวา เปลือกเปนแกน เปลอืกมันมากกวาแกน 
ธรรมเทศนาก็เชนเดียวกันที่อธิบายปลีกยอยเล็กๆนอยๆสารพัดทุกอยาง เพื่อแสดงใหเขาใจ
ความหมายนั่นเอง แตคนก็ไปหลงจับเอาเปลือกมาเปนแกน แกนแทเลยจับเอาไมได 
 ทุกๆคนที่มาปฏิบัติธรรมอยูนี้ ก็มุงหมายหาแกนของธรรมดวนกันทั้งนั้น แตแลวโดย
สวนมากไมคอยเอาแกน เอาแตเปลือกๆ อยางเชน ละเวนการงานทั้งปวงแลวมาอยูวัดลวนแลวแตมี
อุปนิสัยตางๆกัน การอยูการกินกิริยาอาการความเปนอยู ตลอดคําพูดจาพาทีก็ไมเหมือนกัน เมื่อเปน
เชนนั้น ความกระทบกระเทือนภายในใจยอมเกิดแกผูไมเห็นตามเปนจริงของบุคคลนั้นๆ อนึง่
อาหารการบริโภค ตลอดถึงที่อยูอาศัยก็เชนเดียวกัน ไมสบกับกิเลสของตนยอมเปนอุปสรรคแกการ
ภาวนา เหลานี้แหละเรียกวา เอาเปลือกเปนแกน 
 มัวแตไมพอใจอยูกับสิ่งเหลานี้ ติดใจอยูแตเรื่องเหลานั้นเปนอารมณ ไมสละทอดทิ้ง สิ่ง
เหลานั้นจะติดนิสัยตอไปในภายภาคหนา แทนที่เราจะมาฝกหัดสละปลอยวาง เลยกลับมาเอาของ
พวกนั้นเปนอารมณ การภาวนาเลยไดแตของพวกนั้นมาเปนแกน คิดนึกแตเรื่องเหลานั้น เลยเปน
นิสัย 
 อยางที่พูดกันวา คนขี้โกรธ คนนิสัยหงุดหงิด มีอารมณเดือดรอนอยูเสมอ คนชอบคิดชอบ
นึกก็จะระแวงสิ่งตางๆอยูเรื่อยไป พูดกันงายๆวาเปนคนโรคเสนประสาทก็แลวกันคนโรค
เสนประสาทนี่ไมสามารถจะทําสมาธิได ภาวนาไมไดเรื่องไดราว มีแตเรื่องวุนวายทุกสิ่งทุกอยาง 



เวลาภาวนาเกิดอารมณตางๆก็คิดนึกปรุงแตงเขาใจวาตนดิบตนดี ผลที่สุดจิตไมรวมลงไปได อันนั้น
เรียกวา เอาเปลือกมาเปนแกน เวลากลับไปถึงบานแลวแทนที่จะเอาของดีๆไปฝากลูกหลานเพื่อนฝูง 
คลี่หอออกมีแตเปลือกทั้งเพ 
 เคยมีลูกศิษยคนหนึ่งเปนคนแกแลว เวลาแกภาวนาปรุงแตงไปสารพัดทุกอยาง ทั้งในอดีต
อนาคต ปรุงแตงไมมีที่สิ้นสุด เขาใจวาตนมีปญญาดี เห็นหมูเพื่อนภาวนาดีมีความสงบ แกหาวาเปน
คนไมมีปญญา เลยยกโทษดูถูกดูหมิ่นเพื่อน ตอมาหมูเพื่อนมาศึกษาธรรมะเลาเรื่องการปฏิบัติพูดถึง
เรื่องรวมจิต จิตเปนสมาธิ มีเอกัคตารมณ อารมณอันเดียว แลวจิตใจเบิกบานสวางไสว ตาแกคนนั้น
อยูในที่นั้นดวย ไดยินเขาพูดถึงจิตรวมมีอารมณเดียว จิตใจแชมชื่นเบิกบาน แกจึงสงสัยถามผูเขียน
วา “ เอะ! จิตรวมนี้มันเปนอยางไร ” ผูเขียนจึงถามวา ที่แกวาภาวนาดีนั้นจิตของแกเปนอยางไร แก
ตอบวา มันจะคิดนึกรูอะไรๆทุกอยางไมมีหยุดยั้ง และเขาใจวาเปนปญญาของดีวิเศษ ผูเขียนเลย
อธิบายการภาวนาเบื้องตนจนจิตรวมเปนสมาธิใหฟง ในที่สุดแกอยูกับผูเขียนไมได หนีไปอยูสํานัก
อีกแหงหนึ่ง ไปบวชเปนพระก็ไปประพฤตินอกรีตนอกรอยทุกอยาง ตามเรื่องตามนิสัยของแก  หมู
เพื่อนพระภิกษุตักเตือนวาทําอยางนี้มันผิดเปนอาบัติแกก็ตอบวา อาบัติไมเห็นมีตัวมีตนไมเห็นมี
เขี้ยวมีงา ไมเห็นกัดนี่ กลับเห็นผิดไปใหญโตตามนิสัยเดิม ที่สุดก็อยูกับหมูเพื่อนไมได ยายไปอยู
หลายแหง ไดยินขาววาเขาเขตพมา เดี๋ยวนี้ตายหรือยังก็ไมทราบ 
 นั่นแหละ เอาเปลือกเปนแกน มันเปนอยางนี้แหละ เวลาภาวนาจิตฟุงซาน เกิดจากอารมณ 
คิดนึกปรุงแตงไปกับอารมณ เขาใจวาเปนปญญาก็ยิ่งฟุงปรุงแตงมาก เขาใจวาตนเฉลียวลาด เลย
อวดตัวอวดตนวาวิเศษวิโส อันนี้เรียกวา เอาเปลือกมาเปนแกน 
 บางคนเวลาภาวนามีอารมณตางๆเกิดขึ้นมา เปนภาพเปนนิมิตใหปรากฏ แลวยึดถือเอานิมิต
นั้นเปนอารมณ นั่นก็เอาเปลือกเปนแกนเหมือนกัน 
 สวนคนที่ภาวนาเปนจนกระทั่งรวมจิตลงไปนิ่งแนวจนลืมเนื้อลืมตัว ไมรูวาอะไรเปนอะไร 
เรียกวา นั่งหลับขาดสติ แตเขาเขาใจวาอันนั้นเปนแกน เขาใจวาตนปฏิบัติไดดีวิเศษ นั่นก็เอาเปลือก
เปนแกนเหมือนกัน แตก็ยังดีกวาที่วามาแลวเพราะอันนี้เปนเปลือกหุมแกน ถากะเทาะเปลือกแลวก็
จะเห็นแกนธรรมเลย 
 นอกจากนั้น เมื่อทําสมาธิภาวนากําหนดจิตพิจารณาอยูภายใน มันจะคิดนึกเฉพาะภายในจิต
นั่นแหละ แตมันนึกออกไปภายนอก เชน เห็นรูป เห็นนามตางๆภายนอกเรียกวาเห็นสิ่งภายนอกไม
อยูเฉพาะในจิต ถาหากจิตรูเห็นอยูภายในจิตไมเปนอยางนั้น  พิจารณาสิ่งใดจิตมันแนวแนปลอด
โปรง  เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ลงสภาวะเปนจริง  แลงจิตก็สงบนิ่ง  ไมสงออกไปภายนอก  



อยางนั้นจึงเรียกวาจิตอยูภายในจิตอยูกับใจแท  อันนี้เปนแกนแท  อันที่สงออกไปกับรูปนาม
ภายนอกนั่นยังเปนเปลือกอยู 
 คนที่ไมเขาใจเปลือกไมเขาใจแกน ยอมจับพลัดจับผลูในสิ่งที่ตนเห็น ความไมรูไมเขาใจนั่น
แหละทําใหจับเอาเปลือกไมเอาแกน เหตุนั้นจึงควรศึกษาใหถองแทแนแกใจอยาพึงตื่นเตนจําเอาอัน
ตนเห็นมากอน ใหพิจารณาใหมันชัดเจนแจมแจงในใจของตนเอง และใหอยูอยางนั้นบอยๆนานๆ
พิจารณาจนชํานิชํานาญ  เมื่อชํานาญแลวรูไดดวยตนเองแลววาอันนี้ผิดหรือถูกทาง อันนี้เปนแกน
หรือเปนเปลือก 
 ถาหากวาพิจารณาสิ่งนั้น(ที่เกิดจากภาวนา) อยูนานๆจนกระทั่งวา จะพิจารณาก็ได จะใหจิต
อยูนิ่งเฉยอยูที่เดียวก็ไดจะใหมันออกสงสายก็ไดโดยที่รูตัวอยูทุกขณะ อันนั้น เรียกวา เราจับแกนได
แลว    
 ผูปฏิบัติ ใหฝกหัดปฏิบัติเชนนั้นไปใหมันชํานิชํานาญอยูตลอกเวลา แลวคราวนี้จะเห็นเรื่อง
จิตของตนเอง เราจะรูเรื่องของเราวา เวลานี้จิตใจเราเปนอยางไร ความโลภ ความโกรธ ความหลง มี
หรือไม มีความอดความทนหรือไม จิตใจเราเยือกเย็นหรือไม เมื่อฝกหัดปฏิบัติไปแลวถาจิตใจเยือก
เย็นปลอดโปรงดี นั่นแสดงวาถูก ถาหากวาจิตใจมันยังหงุดหงิด ฉุนเฉียว ขี้โกรธ ใจนอยไมพอใจ
สิ่งตางๆ ที่กระทบอารมณอยูอยางเดิม อยางนั้นเรียกวา ผิดทาง การที่จะทราบวาเราปฏิบัติในทางผิด
หรือถูกสังเกตไดตรงนี้ 
 เอาเถิดถึงแมวาจะผิดมาก ผิดนอยก็ตาม ใหรักษาอันที่มันเปนอยูอยางนั้นไวเสียกอน แลว
คอยสังเกตทีหลัง คือ คอยสังเกตจิตของเราดวยตัวเราเองวา มันถูกหรือมนัผิด ถูกมากหรือผิดมาก 
ถูกนอยหรือผิดนอย ใหมันรูจักดวยตัวเองอันนี้แหละเปนเครื่องสังเกต ถาหากวาไมรูเรื่องจิตของ
ตัวเองแลว อยาเพิ่งไปตัดสินเขาใจกอนเลยวา อันนั้นถูกหรือผิด  เขาใจตนเองไดเสียกอนจึงจะเขาใจ
วา ที่ตนปฏิบัตินั้นถูกหรอืผิดทาง ไมตองมีใครตัดสินให ตัดสินไดดวยใจตนเอง 
 ธรรมดาคนเรามันตองมีทั้งผิดหรือถูก ถึงพระอรยิะเจาที่เปน พระโสดาบัน พระสกทาคามี 
พระอนาคามี ทานก็ยังมีผิดพลาดอยู ตามชั้นตามภูมิของทาน ถูกทั้งหมดไมไดก็ตองมีผิดอยูดีๆ แต
วาความผิดอันนั้นมีการแกไขในตัว คือวา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความตระหนี่เหนียว
แนน ความหงุดหงิดใจ นอยใจตางๆที่ยังมีอยู เมื่อจิตสงบระงับลงดวยสมาธิภาวนาแลว  ใหยกเอา
ขอผิด  อันนั้นแหละมาพิจารณา  เหตุใดมันจึงเกิด  เหตุใดมันจึงโลภ  เหตุใดมันจึงหลง  มันเกิดขึ้น
ไดดวยประการใด 
 สมมติวา  พิจารณาจนรูจักวาตรงนั้นมันผิด  และเขาใจชัดวามันเกิดขึ้นไดอยางไรแลว  ให
เอาความรูนั้นๆมาคอยระงับความผิดที่ยังมีอยู  ตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นแหละบอยๆ ความผิดอัน



นั้นมันคอยๆลดลงๆจนกระทั่งมันหมดไปได  สงบลงไปได  เชนนี้เรียกวา  ความผิดหรือกิเลสที่ยัง
เหลือฝงอยูในจิตนั้นมันหมดไปไดโดยตั้งสติชําระดวยการพิจารณาและเกิดปญญาขึ้นมา  จึงจะเปน
หนทางแกไขได 
 ทีนี้หากวาเกิดกิเลสขึ้นดวยประการตางๆดังอธิบายมานั้น เรารูจักอยูวา มีกิเลสครอบงําจิต 
แตไมสามารถแกไข ไมสามารถชําระได กิเลสอันนั้นเลยฝงอยูในจิตติดเปนนิสัยไป คนเราเกิดมา
จนอายุได ๓๐ – ๔๐ ปขึ้นไป นับวาเปนเวลานานอักโขทีเดียว ที่กิเลสตางๆมันจะหมักดองอยูใน
สันดาน ไมสามารถระงับหรือชําระใหมันดับสูญไปไดติดอยูที่จิตอยางนั้นแหละ 
 ดังนั้น เราเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งก็คลายกับวามาสะสมกิเลสใหพักนอนเนื่องอยูในใจ ใหมันฟก
ตัวคอยงอกงามเจริญขึ้นเรื่อยในใจ นสิัยอันนั้นเปนเหตุใหกอภพกอชาติ ชาตินี้สะสมกอข้ึนมาเทานี้
แลวยังไมพอ ชาติหนายังสะสมตอไปอีกชาติตอไปก็ยิ่งหนาแนนขึ้นทุกที ไมมีวันที่จะสงบระงับลง
ไปได ถาหากคอยชําระอยางที่อธิบายมานั้น ถึงวาชําระไมหมด มันก็จะเบาบางลงไปในภพนี้ในชาติ
นี้ 
 แมวาจะมารูสึกตัวเอาจนอายุถึงปานนี้แลวก็ตาม  หากคอยสงบระงับ  คอยชําระลงไปๆ
จนถึงวันตาย  กิเลสก็คอยเบาบางลงไปได   การปฏิบัติเชนนี้เรียกวาหัดนิสัย  ชําระกิเลสที่มีอยูใหมัน
เบาบางลงไป  เราปฏิบตัิเชนนี้จะไมดีกวาที่จะไมชําระเสียเลยหรือ  การชําระสะสางจิตของตนยอม
เปน หนาที่ของตนโดยเฉพาะ คนอื่นไมสามารถทําใหได เปนหนาที่ของตนโดยแทจะคอยทําใหคน
อ่ืนชําระให มันชําระแทนกันไมได 
 พระพุทธเจาก็ดี ครูบาอาจารยก็ดี ไมทราบวาเมื่อไร ทานจะมาเกิดอีก นานหนักหนาที่จะได
ประสบพบครูบาอาจารยที่สอนใหเราละกิเลส สอนใหเราทิ้งสิ่งไมดีไมงามที่มันมีอยูในใจของเรา 
เหตุนั้นจึงวา  เมื่อเรามาฝกปฏิบัติธรรมจนเห็นเรื่องโทษของตนเองแลว คอยชําระสะสางใหมัน
หมดไปๆ  กจ็ะเปนคุณแกตนในอนาคตขางหนา  ไดชื่อวา  ไมเสียชาติเกิดขึ้นมาเปนมนุษย  แลวยัง
มาพบพระพุทธศาสนา  และยังมาพบครูบาอาจารยที่สอนใหเราละกิเลสอีกดวย 
 การถือเอาสาระ(คือจิตเปนหนึ่ง) อันเปนแกนสารของตนนั้นฝงไวในตนใหมั่นคง  ก็จะ
เปนไปเพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญไพศาลแกตน 
 อธิบายเรื่อง แกนของการปฏิบัติ มาก็จบเพียงเทานี้ เอวํฯ 
   

นั่งภาวนา 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 



   
 ตั้งใจหา แกนสาร ในตวัของเราใหพบ กอนที่จะหา แกนสาร ในตัวของเราได ก็ตองหัด
สมาธิใหแนวแนเสียกอน การหัดสมาธิไมตองเฉพาะนั่งอยางเดียว จะ ยืน เดิน นั่ง นอน ทําไดทั้งนั้น 
ทุกอิริยาบถทําไดหมด ขอใหจิตสงบอยูเปนหนึ่งก็แลวกัน 
 ตัวสาระ  คือ  จิตเปนหนึ่ง  มันเปนแกนสารในตัวของเราแท   สาระอันนี้ไปไหนก็ไปดวย 
ไมเหมือนรางกาย เนื้อหนังมังสาสวนตางๆทุกอยางมันเปนของ ปฏิกูล  เปอยเนา มันเปนเพียง ธาตุ 
ดิน น้ํา ไฟ  ลม  เทานั้น กายอันนี้เรายืมเขามาใชตางหาก ไมใชของเราหรอก เรามาเกิดในโลกนีก้็
เอาของเหลานี้มาใช (คือ ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ที่ผสมกันเปนรางกาย)ใชแลวก็ทิ้งไป ไมเห็นมีใครเอา
ไปดวย เมื่อไปเกิดใหมก็เอาของใหมมาเกิดอีก ของใหมนั้นก็แบบเกาคือ ธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม ของ
เกานั้นแหละ ยืมเขาใชไปชั่วครั้งชั่วคราว 
 ทานจึงสอนไมใหถือเปนของจริงของจังอะไร ไมใหถือเอาเปนตนเปนตัวของเราของเขา แต
คนเรามักจะถือเอานะซี ยึดถือเปนตนเปนตัวเปนจริงเปนจัง ใครมาวาไมดีไมงามดูถูกดูหมิ่นก็โกรธ
ใหญโกรธโต เปนเพราะวาไมเห็นเปนกอนดินกอนหนึ่ง 
 แทจริงแลวกายอันนี้ก็เหมือนๆกับกอนดินกอนใหญหรือพ้ืนปฐพีที่เราเหยียบย่ํามันนี่แหละ 
ใครจะวามันอยางไรมันก็ไมกระทบกระเทือน จะวามันอยางไร มันก็ไมเดือดรอนใครจะบวน
น้ําลาย จะสั่งน้ํามูก จะถายอุจจาระปสสาวะใสมันก็ไมวาอะไร หากพิจารณาใหเห็นวา กายนี้แทจริง
แลวไมใชตัวไมใชตนของใครทั้งนั้น มันเปนสภาพของธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เทานั้น อันนี้
แหละคือการหาแกนสารไมได 
 แกนสาร คือ จิตที่เปนหนึ่ง จับเอาจิตที่เปนหนึ่งใหไดครั้นจับเอาจิตที่เปนหนึ่งไดแลว รักษา
เอาไวใหมั่น ไมตองเอาอื่นใดอีก เอาอันเดียวเทานั้นเปนพอแลว 
 จิตที่เปนหนึ่งเปนอยางไร มันไปเกิดที่ไหน 
 จิตที่เปนหนึ่ง คือ จิตที่สงบนิ่งแนวไมแสสายไปไหน มีอารมณอันเดียวเปนเอกัคคตารมณ 
เมื่อเปนเชนนี้แลวมันจะไปเกิดที่ไหนละ รูปรางมันก็ไมมีแลว อาการของมันก็ไมมีที่จะทําใหไปเกิด
อีก มันก็ไมมีที่เกิดนะซี อันที่มีรูปรางเพราะมันมีจิตหลายอยาง แสสายไปตามรางกาย ที่เรียกวา
อายตนะนั้น มันปรุงแตงหลายอยาง จิตที่เปนหนึ่งแลวมันไมมีปรุงไมมีแตง เปนตัวกลางๆ หยุดนิ่ง
ไมไปเกิดที่ไหนอีกแลว 
 ทีนี้ทําสมาธิตั้งจิตใหเปนกลาง ปลอยวางอารมณทั้งหมด ก็จะเหลือจิตอันเดียว เมื่อจิตเปน
หนึ่งแลวใหพิจารณาตัวของเรา คือกายอันนี้ ใหเห็นเปนธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ใหเห็นชัดเปนจริงลง
ไป จนกระทั่งจิตปลอยวางกายเพื่อเปนเครื่องอยูของจิต ทําอยูอยางนี้จนชํานาญ ถาชํานาญแลวมัน



เห็นเปนหนึ่งอยูตลอดเวลา หากยังไมชํานิชํานาญมันจะเปนหนึ่งบางครั้งบางคราว แตก็ตองทําอยู
ตลอดไป 
 การหัดภาวนาเบื้องตน คือ หัดใหเขาถึงจิตเปนหนึ่ง  หัดเบื้องตนก็จริงแตมันถึงที่สุดได คือ 
จิตที่สงบนิ่งเปนหนึ่งมันก็ถึงที่สุดแลว การฝกหัดจิต หัดมากหัดนอยเทาไรก็ตาม ตองการใหจิต
เขาถึงที่สุดได คือ จิตเปนหนึ่งเทานั้น การฝกหัดจิตไมนอกเหนือไปจากจิตเปนหนึ่ง สวนอุบาย
ปญญาที่จะเกิดขึ้น มันเปนของเฉพาะบุคคลแตกตางกันไป แลวแตคนใดจะมีวาสนาอยางไร ผูฉลาด
เฉียบแหลมกวางขวางก็เปนตามนิสัยของตนๆ ผูไมมีแววไมมีนิสัยวาสนาเฉียบแหลม ก็เกิดเฉพาะ
ในจิตของตน เทานั้นก็พอแลว 
 ที่อธิบายมานั้นเปนวิธีฝกหัดจิต จิตกับใจมันไมเหมือนกัน จิต  คือ ผูคิดนึกสงสายตาม
สัญญาอารมณตางๆ เรียกวา จิต  ใจ  คือ ผูนิ่งเฉย ไมคิดไมนึก แตรูตัวอยูวาตัวนิ่งเฉยอยู แตที่จริง
แลว จิต  กับ ใจ  ก็อันเดียวกัน พระพุทธเจาทานตรัสวา จิต  อันใด ใจ ก็อันนั้น ใจ อันใด จิต ก็อัน
นั้น แตเหตุใดพระองคจึงตรัสวา จิต  วา  ใจ จิต คงหมายเอาความคิดนึกแสสายไปตามอายตนะ
นั้นๆ ใจ  คงหมายเอาผูนิ่งเฉยมีแตรูตัวอยู ไมคิดไมนึก ตามอารมณตางๆ หรือเรียกวา ธาตุรู 
 ผูจะฝกหัดจิตตองมีสติตามกําหนดจิตใหรูวา  จิตคิดดีคิดชั่ว  หยาบและละเอียดอยางไรอยู
ตลอดเวลา  ถาหากจิตคิดชั่วและเลวทราม  ก็จงกําจัดมันเสีย ถาหากจิตมันคิดดีเปนกุศลก็จงรักษา
มันไว  
 ธรรมดา จิตของปุถุชนมันยอมคิดแตในทางชั่ว เมื่อเรารักษาจิตไวแตในทางดี สักหนอยมัน
ก็จะรวมลงเปนหนึ่งนิ่งเฉยเปนกลาง ไมสงไปมาหนาหลัง อดีตอนาคตไมมี นั่นแหละคือตัว ใจ 
 การหัดสมาธิมีความประสงคใหเขาใจเทานั้น ไมมีอะไรอื่นแลว การฝกหดัสมาธินี้ใครจะฝก
แบบไหนวิธีไหนก็ตามเถิด ถึงที่สุดของการฝกหัดก็เขาถึง ใจ เทานั้น ไมมีอะไรอีกแลว  ถอน
ออกมาจาก ใจ แลวก็จะมาคิดนึกปรุงแตงตามเหตุผลตางๆที่เรียกวา ปญญา ปญญา นี้ถาถูกทางที่
เรียกวา สัมมาทิฏฐ ิ  เมื่อพิจารณาในสิ่งนั้นๆจบแลว ก็เขาถึง ใจ  อีก คือ นิ่งเฉยๆอยางนี้ตลอดไป ถา
ไมใช ปญญาสัมมาทิฏฐิ แลว พิจารณาอะไรก็เตลิดเปดไปไมมีที่สิ้นสุด ขอสังเกตไดงายๆ ปญญา
ในทางพุทธศาสนาจะสิ้นสุดได  ปญญาในทางโลกหาที่สุดไมได  นี่เรื่องหาสาระอันแทจริง เอานั่ง
ภาวนาตอไป  

๑๒๒. ธรรมะ 

แสดง ณ วัดหินหมากเปง 



อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

วันนี้จะเทศนาถึงเรื่อง ธรรมะ ใหฟง ธรรมะนั้นใครก็ตองการรู ตองการเห็น ตองการศึกษาใหเขาใจ
ทุกคน ธรรมะ ในที่นี้เรียกวา เปนของเดิมของจริงของแทกวาสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอยางรวบรวม
เรียกวา ธรรมะ ทั้งหมด แมตัวของเราก็เรียกวา ธรรมะ เชนเดยีวกัน ตั้งแตคลอดออกมามีรูปเรียกวา 
รูปธรรม มีนามเรียกวา นามธรรม รวมเรียกวา ธรรมะ 
 รูป คือสิ่งที่มองเห็นดวยตา เชน รูปกายเปนรูปธาตุ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 
ประชุมกันอยู นามธรรม ไดแก จิตใจ เราไดมาพรอมแลวทุกสิ่งทุกประการตั้งแตเกิดขึ้นมา หรือ
แมแตปฏิสนธิอยูในครรภของมารดาก็มีรูปมีนามมาตั้งแตโนนแหละ อันนี้เปนเบื้องตนทุกคนได
มาแลวทั้งนั้นแตทุกคนพากันศึกษาธรรม อบรมธรรม หาธรรม มันมีอยูแลวจะไปอบรมกันที่ไหน
ละ ก็ตองอบรมที่เรามี ไปหาที่อ่ืนไมเห็นหรอก เพราะไปที่อ่ืนก็ไมเปนธรรม 
 รูปธรรม  นามธรรม อธิบายแยกออกไปหลายเรื่องหลายอยาง เชน ความสุขความทุกข 
เรียกวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา ก็คือ ทุกขกายทุกขใจนี่เอง ความสุขความทุกขนั่นก็เปนธรรม
อันหนึ่ง 
 ทุกขทางกาย  เปนธรรมอนัหนึ่ง  นั่นคือ กายของเรานี่ถึงแมวาจะอยูดีๆเฉยๆนิ่งอยูก็ตาม เรา
เขาใจวาไมทุกข แตลองคิดพิจารณาดูซี การที่เรา ยืน เดิน นั่ง นอน นี่แหละ ทุกอิริยาบถมันเปนการ
เปลี่ยนทุกข เมื่อนอนมากนอนนานๆมันทุกขก็เปลี่ยนไปหานั่ง นั่งนานๆเขาก็ทุกขเปลี่ยนไปหายืน 
ยืนนานๆก็เมื่อยก็ทุกขเปลี่ยนไปหาเดิน เดินมากๆก็เปลี่ยนไปหานั่งไปหานอนอีก กลับมาหาเกา 
เปลี่ยนวนเวียนสลับกันอยูอยางนั้นแหละ ทานจึงวา จตุจกฺกํ จักรสี่ประการ ไดแก ยืน เดิน นั่ง นอน 
นั่นเอง เปนจักรยนตของมนุษยคนเรา 
 พูดถึงเรื่องสรีรยนต คือ กายอันนี ้ มันเปนของเกิดมาพรอมทุกสิ่ง เราไมไดตกแตงเอา 
นอกจากจะนําอาหารและน้ํามาหลอเลี้ยง(คือ เติมน้ํามัน)  บางเวลาที่ธาตุพิกลพิการไป ก็มีหยูกยามา
ชวยแกไขบาง มันจึงคอยอยูมาไดตลอดจนปานนี้ บางคนก็ตั้งอยู ๔๐ - ๕๐ - ๖๐ ปหรือกวานั้น
เครื่องจักรอันนี้ทนทานที่สุด ตามธรรมดาเครื่องจักรอันนี้เราไมไดตกแตง บิดามารดาก็ไมได
ตกแตง บุญกรรมแตงใหตางหาก พอคลอดออกมามีครบบริบูรณหมด หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ครบ
อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนไมไดแตงเพิ่มเติมไมมีใครขาดตกบกพรองสักคนเดียว นั่นเรียกวา ธรรม (คอื 
ธรรมชาติธรรมดานั่นเอง) 



 ทุกขทางใจ คําวา ทุกขใจนี่ใครๆก็รูจักทุกคน  กลุมอกกลุมใจอยูไมเปนสุข เดือดรอนวุนวี่
วุนวายทุกอยาง  ทุกขทางใจมันก็กระเทือนถึงทุกขกายเหมือนกัน เปนทุกขทั้งสองอยาง ทุกขกาย
มันก็ทุกขใจดวย 
 ทีนี้ถาจะแยกออกไปใหเปนธรรม กแ็ยกขันธ รปูธรรม นามธรรม หรือเปน ข ันธหา  มีรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ หรือแยกออกไปอีกทีเรียกวา อายตนะ มีทั้งภายในและภายนอก 
อายตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ กายและใจ อายตนะภายนอก ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกมันกระทบกันอยูตลอดเวลา ที่พูด
มานี้จะเห็นวา กระจายออกไปจากรูปนามนี้ทั้งนั้น นี่เรียกวา เรียนธรรม ถาหากจะเรียนธรรมก็ตอง
เรียนจากนี้ทั้งนั้น เรียนอื่นไกลไมใชธรรม นี่เราเรียนธรรม รปูธรรม จากของพรรคนี้ไมใชที่อ่ืน รู
ธรรม  คือ  รูรูปกับนามที่เรามีอยูนี่ทั้งนั้น  ทุกขนัน้มีในตัวของตนทุกๆคน จะไปอยูที่บานที่วัด อยู
ปาอยูที่ไหนก็เรียนไดดวยกันทั้งนั้น 
 บางคนอาจสงสัยวา ธรรมมีอยูแลวในตัวจะไปเรียนทําไม จะไปปฏิบัติธรรมทําไม มนัตอง
เรียนมันตองปฏิบัติซี เราไดของดีแลวใชไมเปนมันก็เหลวไหล มันก็เลอะเทอะเปรอะเปอนหมดละ
ซี อันคนที่มีธรรมแลวไมเรียนนะมันจึงเลอะเทอะ ที่มันเดือดรอนวุนวายกันอยูทุกวันนี้ก็เพราะคน
ไมเรียนธรรมคนไมรูธรรมนั่นเอง ถาหากทุกคนพากันเรียนธรรมรูวาธรรมมีอยูในตัวของเราแลว 
เราตั้งใจปฏิบัติใหถูกตองมันก็เรียบรอยดีมีความสุขทุกคน 
 คราวนี้จะอธิบาย ธรรม คอืของจริงของแทเปนแกนของโลก ธรรม แปลวา ของเปนอยู  
ทรงอยูสภาพตามเปนจริง  เปนอยางไรก็ตองเปนอยางนั้น  เรียกวา ธรรม ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ 
เปนธรรมทั้งนั้น เรียก ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม  ทําไมจึงเรียกวา ธรรม คือทุกๆ
คนตองเปนเหมือนกันหมด 
 ชาติธรรม ความเกิดเปนธรรม มนษุยคนเราเกิดมาตองเปนรูปเปนนาม เกิดเปนตัวเปนตน
ออกมาเลย เรียกวา ชลาพุช ใครจะเกิดมาไมมีตัวไมได เกิดมาตองมีตัวมีตนมาแลวทุกคน  มัน
เปนอยูอยางนี้แตไหนแตไรมา ชาต ิ(ความเกิด) จึงเปนธรรมอันหนึ่ง เปนอยางอื่นไมได มนุษยเกิด
มามีอวัยวะของมนุษยครบบริบูรณจึงตองเปนมนุษย จะเปนอื่นไมได จะเปนสัตวไมได จะไปดูที่
บานไหนเมืองไหนก็ไปดูเถิด มนุษยเกิดขึ้นมาก็ตองมีอวัยวะเหมือนกันหมดทั้งนั้น นั่นแหละเปน 
ธรรม 
 ชราธรรม เมือ่เกิดมาแลวรูปกายตองเปนตามเรื่องของสังขารมัน ตองชํารุดทรุดโทรมแกเฒา
ไปตามกาล จะกลับคืนไปเปนหนุมเปนสาวอีกไมได เราทุกคนที่เกิดมานี่ตองแกดวยกันทั้งนั้น ไมมี
ใครไมแก มนัแกตั้งแตเปนเด็ก แมกระทั่งเปนหนุมเปนสาวก็เรียกวา แก  อยาพูดเลยที่เรียกวา หนุม



สาว เรียกวา แก แมแตทีอ่ยูในครรภกเ็รียกวาครรภแก จึงคอยคลอด สภาพของสังขารมันแกไปโดย
ลําดับแตคนมองไมเห็น  มามองเห็นจนมันชํารุดทรุดโทรมมากปรากฏแกนัยนตา เนื้อหนังมังสา
เหี่ยวยน ผมหงอกผมขาวจึงเรียกวา แก แกอันนี้เรียกวา อปฏจิฺฉนฺนชรา นั่นคือมองเห็นไดชัดเจน
เลยทีเดียว ใครก็เห็นใครๆก็รู 
 สวนการแกตามสภาพความเปนจริงเรียกวา ปฏิจฉฺนฺนชรา ปฏิจฺฉนฺน แปลวา ปกปด  ชรา 
คือ ความแก ปฏิจฺฉนฺนชรา หมายความวา แกปกปดคนทั่วไปไมเห็น ผูที่ยังมัวเมาอยูไมพิจารณาจึง
ไมเห็น ผูพิจารณาจึงจะเห็นวามันแกมาโดยลําดับ อันนั้นแหละจึงเรียกวา ธรรม 
 พยาธิธรรม คือ ความเจ็บความปวด ปวดทอง ปวดหัว เปนไข ใครๆก็ปวดมอีาการ
เหมือนกันหมดทุกคน ใครจะเจ็บอยางไรก็เรียกวา เจ็บ หรือเวทนามันเสียดแทง มันเปนเหตุใหทน
ทุกขทรมาน เวทนาสุขแทจริงไมมี มีแตทุกขดวยกันทั้งนั้น จะทุกขมากหรือทุกขนอยเทานั้น คําวา 
เวทนา หมายถึง อาพาธ  ในทางพระพุทธศาสนาความเจ็บความไขไมสบายทานเรียกวา อาพาธ  คือ 
เสียดแทง มันเจ็บมันปวดอยูมันไมสบาย แมแตมันมึนแขงมึนขาก็เรียกวา เสียดแทง การเสียดแทง
อยูเชนนั้นจึงเกิดทุกขเวทนา เปนธรรมเหมือนกัน เพราะทุกคนเปนดวยกันทั้งหมด ไมมียกเวนสัก
คนเดียว 
 มรณธรรม ความตายก็เปนธรรม ความตาย คือ ขาดลมหายใจเขาออก ไมมีลมหายใจแลวก็
เรียกวาตาย คนตายแลวตองนอนไมยืนไมเดินหรอก สังขารรางกายตั้งแตเกิดก็แกไปเรื่อย ในผล
ที่สุดก็แตกสลายดับไป เปนเหมือนกันหมดทุกคน เสมอภาพกันหมดไมวาใคร 
 สิ่งทั้งสี่อยาง คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ นี่มีครบบริบูรณเหมือนกันหมดทั่วทั้งโลก นัน่จึงวา
เปนธรรม ไมมียกเวนใหใครดีกวากันไดเลย ทุกคนตองเปนเหมือนกันหมด ธรรมตองเปนจริงอยาง
นั้นจึงจะเรียกวาธรรม ถาไมอยางนั้นไมเรียกวาธรรมหรือธรรมดา 
 ถาหากจะพิจารณาลึกซึ้งเขาไปถึง ธรรม แท เบื้องตนก็พิจารณาใหเห็นธรรมในตัวเรานี่
เสียกอน คือ ตองทําสมาธิใหเห็นจิตของตนจนปราศจากอารมณวุนวาย ยังแตจิตอันเดียวใสสวางอยู
เสียกอน นั้นแหละเรียกวา จิตเปนสมาธิแลว นั่นจึงจะมองเห็น ธรรม คือ ความเกิด ความแก ความ
เจ็บไข และความตาย ไดชัดเจน เห็นความแก ความเจ็บ ความตาย หมดทุกคนเลย ถาจิตยังไมถึง
สมาธิเรายังไมเห็นความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ตามสภาพความเปนจริง เห็นเพียงสักแต
วาเห็น ใครๆก็เห็นดวยกันทั้งนั้น แตที่จะเห็นเปนจริงเปนจังชัดดวยใจของตนเอง มันตองเห็นพรอม
ดวยจิต รวมเขาถึงสมาธิเสียกอน นี่ซ ี เราตองหัดตรงนี้ละซี หัดตรงจิตเปนสมาธินี่ ธรรมเรามีแลว 
แตเรามาหัดสมาธิใหเห็นธรรม เรามาหัดอยูเดี๋ยวนี้ก็เพราะตองการเห็นธรรมที่วานี้ 



 พระพุทธเจาประสูติมาก็ทรงมีพระวรกายเหมือนกันและพระองคยังไมทรงเห็นธรรมตาม
เปนจริง ทรงเห็นไมแจง ทรงเห็นเปนธรรมดาอยางสามัญชนทั่วไป พระองคจึงทรงอบรมฝกฝน
พระองคทานเปนเวลาถึงหกพรรษา จนทรงหัดจิตพระองคใหถึงสมาธิแลว จึงทรงเห็นจริงแจงใน
ธรรมตามสภาพความเปนจริงของมัน แลวจึงทรงสอนชาวพุทธบริษัททั้งหลายใหรูจักธรรม คือ รู
ตามสภาพความเปนจริงของมัน 
 พวกเรานั้นเมื่อปฏิบัติตามบางคนก็เห็นธรรม บางคนก็ไมเห็น บางคนก็รู บางคนก็ไมรูธรรม 
เมื่อไมเห็นไมรูก็เขาใจวา ธรรมในตนไมมี จึงนอยใจในวาสนาบารมีของตนอะไรตางๆ โทษไปทุก
สิ่งทุกประการ โทษวาบุญนอยวาสนานอย ไมยักโทษถึงเรื่องความไมปฏิบัติของตน 
 ธรรมนี้ถาหากปฏิบัติกันจริงๆจังๆแลวยอมเห็นชัดดวยตนเอง จะไปไหนพน คือ ธรรมมีอยู
ในตัวของเราแลว ทําไมจะไมเห็น ก็ลองดูซิ แขงขาอวัยวะทุกสวนนะ ลองหยิกดูซิมันจะไมเจ็บหรือ 
นั่นแหละมันเจ็บ หยิกลงไปก็เจ็บปวดนั่นแหละเห็นธรรมแลว แตวาเห็นเพลินๆไมเห็นชัดไมเห็น
จริง ครั้นเห็นชัดตามเปนจริงแลว สิ่งเหลานี้นั้นทั่วไปหมดทั้งโลกเปนอยางเดียวกันไปหมด ไมวา
ใครไมเลือกหนา ยอมเปนดวยกันทั้งนั้น มันก็ปลอยวางความเจ็บไปได ผูที่จะปลอยวางมันตองเห็น
ตามเปนจริง ถาไมเห็นความเปนจริงของมันแลวปลอยวางไมได 
 ธรรมเทศนาที่ทานพูดที่ทานสอนธรรมะนั้น ทานสอนตรงนี้ คือ สอนใหพิจารณากายกับใจ
ตรงนี้ ไมไดสอนที่อ่ืน สอนเขาถึงตัว สอนใหเห็นของจริงในกายตน ที่จะพนทุกขไดก็เพราะเห็น
ของจริงตรงนี้ จะถึงมรรคผลนิพพาน ฌาน สมาบัติ ก็ตรงนีแ้หละ ไมใชอ่ืนไกลเลย เห็นเฉพาะใน
ตัวของเรา ถาไปเห็นของอื่นละไมใช เห็นของเราแลวมันชัดกวาของคนอื่น ไมมีปญหาถาแจงชัดใน
ตนของตนแลว คนอื่นก็เปนธรรมของคนอื่น ถาไมแจงชัดในใจตนแลว คนอื่นที่อ่ืนก็ไมเปนธรรม 
 วันนี้อธิบายถึงเรื่อง ธรรมะ คือของจริง มันคงสภาพความเปนจริงอยูอยางนั้นทุกสิ่งทุก
ประการ อธิบายธรรมะมาวันนี้เพียงแคนี้ เอวํ. 
   

นั่งสมาธิ 
(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 

   
 วิธีที่จะทําใหจิตเปนสมาธิหรือที่เรียกวา หัดสมาธิตองหัดอยางที่จะอธิบายตอไปนี้ จิตของ
เราไมตั้งมั่นไมอยูเปนอารมณอันเดียว มันฟุงซานมันสงสาย มันมีกังวลเกี่ยวของกับทุกสิ่งทุกอยาง 
จึงไมมองเห็นธรรม ดังทีอ่ธิบายใหฟงแลวนั่น คราวนี้เราหัดใหจิตแนวแนเปนอันหนึ่งอันเดียว หยุด



ฟุงซานเพื่อใหเห็นธรรมใหรูธรรมใหเขาใจในธรรม แลวเราจะไดปฏิบัติตนของตนใหอยูใน
ขอบเขตของธรรมะ อันนัน้แหละจะนํามาซึ่งความสุข 
 ถาหากวาไมปฏิบัติอยูในขอบเขตของธรรม มันจะฟุงซานอยูตลอดเวลา ไมเลือกวาคนมีคน
จนมันฟุงอยูตลอดเวลา ยิ่งมีมากยิ่งฟุงมาก ฟุงดวยการกังวลเกี่ยวของพัวพันสารพัดทุกอยาง หา
ความสุขไมได ที่วาสุขๆนั้นมันสุขปนทุกขหรอก คือ มีเงินทองไดใชจายสุรุยสุรายมากมายตองการ
สิ่งใดก็ได 
 คําวา " ตองการๆ " นั้น คือ มนัเปนความกังวลเกี่ยวของอยากจะไดสิ่งตางๆจิตมันไป
เกี่ยวของกับสิ่งนั้นๆไดมาแลวก็กังวลตอไปอีก สมมติวา ไดเงินมาเปนแสนเปนลาน เราก็ตองหา
เสียกอนมันจึงจะได ไดมาแลวก็จําเปนตองรักษาบริหาร  เราไดรถไดรากต็องไปซื้อ ไมใชเงินมัน
เดินเอารถมาใหแตคนไปซื้อไปแลกเอามา และรถนั่นแหละเปนเหตุใหเราเดือดรอนวุนวายตอไปอีก 
ตองหาน้ํามันใหจึงจะวิ่งได รถใหความสุขความสะดวกเปนครั้งคราวไปไหนมาไหนคลองแคลว 
เรียกวาไดความสุขนิดหนอย แตมันนาํความทุกขมาใหใจของเราดวยการรักษา การบริหาร หวงใย
เปนทุกขเดือดรอน 
 เหตุนั้นจึงวา จิตที่สงบนิ่งแนวนั้นเปนสุขอยางยิ่ง แตจิตที่สงบเชนนั้นเปนของหายาก บาง
คนนั้นตั้งแตเกิดขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้ไมเคยเห็นในความสงบของจิตสักทีเลยก็ม ี หรือบางคนก็ไดเปน
บางครั้งบางคราว เพราะเหตุนั้นเราจึงตองหัดทุกคนตองหัดดวยกันทั้งนั้น ไมใชตองการหัดแต
เฉพาะพระภิกษุสามเณรและแมชีเทานั้น  ทานเหลานั้นมีโอกาสมากทานก็หัดก็ปฏิบัติมาก พวกญาติ
โยมฆราวาสอยูในบานมีโอกาสนอย เหตุนั้นจึงตองทําใหจริงๆจังๆ ถาทําดวยความกลาหาญจริงๆ 
ยอมสละทุกสิ่งทุกประการ ถาหากวาทําไมมาก ทํานิดเดียวเพียงขณะที่นั่งภาวนา ยอมสละทุกสิ่งทุก
อยางจนหมดไมใหมีอะไรเหลือหรอ มันก็ไดความสงบของจิตเหมือนกัน มันอยูที่จิตนั่นตางหาก 
จิตที่มันกลาหาญเด็ดเดี่ยวนั้นจะหัดสมาธิจิตสงบไดอยางดี 
 การฝกหัดจิตนี้จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองฝกหัดของใครของมันทั้งนั้น คนอื่นจะหัดให
ไมได เมื่อจะหัดนั้นตองจับคําบริกรรมอันหนึ่งอันใดไวเสียกอน เชนวา พุทโธ ก็ดี หรอือานาปาน
สติก็ดี เลือกเอาอันเดียวใหจิตมันแนวแนในอารมณอันนั้น พุทโธก็ตั้งจิตไวพุทโธนั่น หรืออานา
ปานสติก็ตั้งจิตเอาไวที่อานาปานสตินั่น ตั้งไวที่นั่นอันเดียว จิตไมมีหลายอยาง ที่มันมีมากๆหลาย
อยางนั่นหมายความวา เราไมรูเทาทันจิต ไมรูเรื่องของจิต จิตมันจึงมาก หากวาเรารูเทารูทันเรื่อง
ของจิตแลว จะเห็นวามันมีอันเดียวเทานั้น แตมันเร็วแสนเร็ว มันคิดโนนคิดนี่ คิดอันนี้ยังไมทันจบ
มันคิดอันโนนตอไป คิดไปเรื่อยยืดยาวออกไปไมมีหยุดยั้ง 



 แทที่จริงจิตมันอันเดียวแท จิตผูเดียวเทานั้นแหละที่คิดปรุงแตงตางๆ เหตุนั้นทานจึงพูดไว
ในมัคคสมังคีวา พระอริยเจาทั้งหลายตรัสรูในขณะจิตดวงเดียว หรือมัคคสมังคีก็วา จิตที่เปนหนึ่ง
เต็มที่แลวมีอํานาจมาก สามารถรูแจงเห็นจริงในสัจจธรรมทั้งปวงในจิตนั้นดวยตนเอง ครั้นเมื่อจิตมี
อารมณเปนหนึ่งแลว มันปลอยวางคําบริกรรมทั้งหมด เอาแตจิตเปนหนึ่งเทานั้นแหละ 
 คราวนี้จับเอาจิตผูเปนหนึ่งใหมันไดและใหมั่นคง แลวประคองรักษาจิตนั้นไว เราไมไดคิด
นึกวาจะใหมันเปน ไมไดคิดนึกวามันเปนอยูหรือมันเปนแลว มันหากเปนของมันเองจากการที่จิต
กําหนดเอาพุทโธหรืออานาปานสติอยูอันเดียวมันรวมลงไปนิ่งแนววางคําบริกรรมเอง อันนั้นจิต
เปนสมาธิแลว 
 จิตที่เปนหนึ่งนี่แหละจะรูสึกวา สมาธิมีประโยชนแกชีวิตเราอยางไร สมาธิมีประโยชนแกผู
ปฏิบัติอยางไร และชุบชีวิตของตนใหเปนชีวิตใหมขึ้นมา รูไดดวยตนเอง จะเห็นคุณคามหาศาลของ
การทําสมาธ ิ 
 เอาละนั่งภาวนา. 

๑๒๓. กรรม 
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
พุทธะมามกะผูนับถือพุทธศาสนา ควรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม  เราทํากรรมอันใดไวแลว 

เราตองรับผลของกรรมนั้นๆดวยตนเอง คนอื่นจะมารับแทนไมไดเด็ดขาด หรือใครจะมีฤทธิ์มี
ปาฏิหาริยสักปานใด จะแปรสภาพกรรมใหเปนอื่นไปไมได 
 แลวกรรมนี้เมื่อทําลงไปแลวยอมไดรับผลในปจจุบัน ไมวาจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว ในที่
ลับหรือที่แจง ยอมไดรับกรรมนั้นดวยใจของตนเอง คนอื่นจะรูหรือไมก็ตาม ตัวของตนนั่นแหละ
ยอมรูชัดดวยใจของตนตลอดเรื่อง สวนภพอื่นชาติอ่ืนเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
 ผูนับถือพุทธศาสนาตองเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมอยางนี้เปนพื้นฐาน จึงจะรักษาพระ
รัตนตรัยใหมั่นคงตลอดเวลาไปได  
 ตัวกรรมแทเกิดที่จิตใจของบุคคล คนไมมีใจไมทํากรรมนั้นๆได เชน คนตายแลวไมเคยเห็น
เขามาทํากรรมอีก มีแตคนยังมีชีวิตมีจิตใจอยูในโลกนี้แหละพากันทํากรรมดีและชั่วยุงกันอยูนี่
แหละไมมีที่สิ้นสุด จิตใจเปนผูเริ่มที่จะทํากรรมนั้นๆ กรรมจึงคอยเกิดขึ้น กรรมไมไดเกิดเองเปน
เอง 
 เมื่อกรรมริเริม่ที่ใจแลวก็มีเจตนาเกิดขึ้น จึงแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ ใจเปนตนเหตุ 
เจตนาเปนผูแสดงออกมา 



 ถาใจชั่วคิดไมดี มีความเกลียด โกรธ อิจฉา พยาบาทอยูแลว ยอมแสดงออกมาทางกายให
เห็นชัดเลย เปนตนวาคิดจะฆาสัตว ลักขโมยของเขา และประพฤติผิดในกาม เปนตน ยอมแสดง
ออกมาแตไมดี ไมมีประโยชนแกคนอื่นทั้งนั้น หรือมิเชนนั้นก็แสดงออกมาทางวาจา ดวยการพูด
เท็จพูดโกหกหลอกลวงคนอื่น เพื่อใหเขาเสียผลประโยชนในสิ่งที่ควรจะได เปนตน ถึงไมแสดง
ออกมาทางกาย ทางวาจาแตก็ยังมีความนึกคิดอยูแตในใจ ในการที่ทําความเสื่อมเสียแกคนอื่นจน
เปนนิสัย 
 ใจเปนผูกอกรรมกอเวรทแีรก แลวจึงแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ 
 ใจเปนคนตั้งเปาหมายไว จึงบังคับใหกาย วาจา และใจทํากรรมนั้นๆตาม ทําความเดือดรอน
เปนทุกขแกตนและคนอื่นทั่วไป ที่เรียกวากรรมชัว่หรือบาปนั่นเอง 
 ตรงกันขาม ถาใจมีเมตตาปราณีโอบออมอารีเผื่อแผแกมนุษยทั้งหลาย ใจอันนั้นก็คิดจะ
กระทําแตกรรมดีไมวาจะเปนมนุษยและสัตวเดรัจฉานเห็นเปนเหมือนกับญาติสายโลหิตของตนเอง 
เมื่อจิตคิดและตั้งเจตนาไวเชนนั้นแลวจะทํากรรมดีใหมีประโยชนแกตนและคนอื่นก็งายขึ้น และทํา
ไดทุกโอกาสทุกเวลา กาย วาจา และใจอันที่แสดงออกมาเปนตนวา ศีล ๕ ศีล ๘ มันเปนเองไมตอง
บังคับ นั้นเรียกวากรรมด ีหรือบุญกุศลก็เรียก 
 เราเกิดมาเพราะกรรมนํามาใหเกิด เมื่อเกิดมาเพราะกรรมแลว ยังไปนําเอากรรมมาปรุงแตง
เพิ่มใหทวีคูณขึ้นมาอีก เพราะความไมรู ความหลงวากรรมไมใชกรรม กวาจะรูมันสายไปเสียแลว 
เมื่อมาระลึกถึงความผิดพลาดจึงกลัวกรรมจะตามมาสนอง เมื่อทําบุญกุศลอันใดจึงอุทิศใหเจากรรม
นายเวรอยูเสมอ 
 เจากรรมนายเวรมีจริงหรือไม เจากรรมนายเวรก็หมายถึงบุคคลกระทํากรรมนั้นๆไวแลว 
มอบใหเจากรรมนายเวรนั้นเปนผูรักษา และประสิทธิ์ประสาทใหแกผูกระทํา หรือผูเปนกรรมเปน
เวรตอกันอกีทีหนึ่ง จึงจะเรียกวาเจากรรมนายเวร 
 กรรมเวรมันเกิดที่ใจของบุคคล บุคคลมีเจตนาไปยึดเอามาปรุงแตงขึ้นที่กาย วาจา และใจนี้ 
กรรมเวรจึงคอยมี คนอื่นนอกจากตัวของเราแลวจะไปรูไดอยางไร เราควบคุมใจของตนไวแต
เบื้องตน จนไปทําชั่วแลวยังจะสงกรรมเวรนั้นไปใหคนอื่นรักษาให ใครจะยอมรับเลา กรรมดีคอย
ยังชั่วหนอย ยังจะพอรับไดบาง แตกรรมชั่วนี่ซ ิ ใครๆก็เกลียดจะยอมรับไมได โบราณทานสอนไว
วา "เขาหามหมูอยาเอาไมคานไปสอด"  
 กรรมเวรเกิดขึ้นจากจิต เปนนามธรรมดังอธิบายมาแลว เมื่อจิตไปสวมเอารูปกาย ซึ่งเปน
วิบากของกรรมมาเปนตัวตน กรรมก็จะตองตามมาใชกรรมนั้นอีก จิตผูสรางกรรมนั้นยอมจะรับผล
กรรมนั้นยิ่งทวีคูณ เมื่อกายแตกดับแลวจิตจะตองเปนผูรับผลกรรมนั้นแตผูเดียว และยังจะตอง



ไดรับตอไปอีกหลายภพหลายชาติอีกดวย ดังพระพุทธเจาของเรา ทานเกิดมาเสวยชาติเปนสัตวสารา
สิ่งเหลือที่จะคณานับ นับไมถวน แตละภพละชาติ ไมวาจะเปนสัตวเปนมนุษยลวนแลวแตเกิดมา
เสวยกรรมทัง้นั้น 

 รูปดับแลวยังเหลือแตจิต จิตนั้นก็หอบเอากรรมนัน้พาไปเกิดอีกตอไป 

 กรรมและเวรมีลักษณะตางกัน และใหผลก็ตางกัน กรรม ทางพุทธศาสนาทานแสดงไว ๒ 
อยาง กรรมดีหรือบุญก็เรยีกเปน กุศลกรรม กรรมชั่วหรือบาปก็เรียกเปน  อกุศลกรรม 
 สวน เวร นัน้เกิดจากเจตนาอันชั่วชาเลวทราม ทํากรรมแลวจนเปนเหตุใหผูกเวรซึ่งกันและ
กัน 
 กรรมและเวรในที่นี้จะไดอธิบายแตในทางที่ไมดีอยางเดียว เพราะคนสวนมากก็เขาใจ
เชนนั้นเหมือนกัน ตรงกันขามกรรมที่ดีพึงเขาใจโดยอัตโนมัตตยาธิบายไปนี้ 
 กรรมที่บุคคลกระทําลงไปแลวดวยเจตนาไมมุงมั่นเฉพาะในบุคคล หรือสัตวนั้นๆเรียกวา 
กรรม เชนชาวประมงตกเบ็ด ทอดแห ลากอวนลงโปะจับปลาไดเปนเขงๆตันๆมาขาย หรือรบราฆา
ฟนกันไมรูวาใคร ลมตายกันเปนรอยๆพันๆมุงแตจะทําลายอีกฝายหนึ่งใหมากที่สุดที่จะมากได เพื่อ
เอาชนะเขา นั่นไดชื่อวากระทํา กรรม มีผลสนองในชาตินี้ คือ ทําใจใหเศราหมอง เดือดรอน คิดแต
จะทํารายใหเขาไดรับโทษทุกขถายเดียว 
 เมื่อกายแตกทําลายไปตามสภาพของมันแลว ยังเหลือแตจิต กรรมนั้นยอมติดพันตอไป 
เพราะจิตเปนผูสรางกรรมไวเมื่อจิตไปเกิดในภพนั้นๆหรือคตินั้น กรรมยอมตามไปสนองอยางนี้อีก 
ตลอดเวลายาวนาน จนกวาจิตนั้นจะบริสุทธิ์พนจากกิเลส จึงสิ้นสุดลงได 
 ดั่งชาวศากยราชที่เปนพระญาติของพระพุทธเจาของเราถูกกองทัพวิฑูทัพพะบดขยี้ราบเรียบ
หมด เรื่องเดิมมีอยูวาวิฑูทัพพะเปนราชโอรสของพระเจาปเทนทิโกศล ถกูชาวศากยราชดูถูกเหยียด
หยาม ทรงพระพิโรธมาก จึงทรงยกทัพไปจะขยี้ชาวศากยราชใหฉิบหายทั้งหมด พระพุทธเจาได
เสด็จไปสกัดกั้นอยูขางหนา วิฑูทัพพะไดทรงเห็นจึงตรัสวา พระองคเสด็จมาประทับ ณ ที่นี้ไมทรง
รอนพระวรกายหรือ 
 พระพุทธเจาตรัสวา ความรอนของเรามีนิดหนอยไมเทาความรอนของกษัตริยวิวาทกัน 
 วิฑูทัพพะเขาใจวาพระพุทธเจาเสด็จมาหามเรา จึงยกทัพกลับคืนที่เดิม  แตวิฑูทัพพะทรงยก
ทัพไปอีกถึง ๒ ครั้ง พระพุทธเจาก็เสด็จไปกั้นทั้ง ๒ ครั้งเหมือนกัน ดวยความพิโรธอันแรงกลา วิฑู
ทัพพะทรงยกกองทัพไปอีก พระพุทธเจาทรงพิจารณาถึงกรรมของชาวศากยราชแลวจึงไมไดเสด็จ
ไปกั้นอีก (ผูเขียนไมแนใจวาเปนกรรมอันใด) วิฑูทัพพะทรงยกทัพตะลุยเขาพระนครกบิลพัสดุ ฆา



ชาวกรุงกบิลพัสดุเรียบหมด  มันจะตานทานไดที่ไหน เพราะชาวกรุงกบิลพัสดุรักษาศีลหา รบกับ
กองทัพวิฑูทัพพะโดยไมมีกระสุน ยอมตายเพราะรักศีลมากกวาชีวิตของตน 
 นี่แหละ กรรม และ เวร ใครๆจะหามไมไดเด็ดขาด แมแตพระพุทธเจาก็ยังหามไมได เมื่อตน
ทํากรรมอะไรลงไปแลว ตนจะตองไดรับผลกรรมนั้นตอไป 
 สวน เวร ก็คือ การกระทํากรรมนัน่แหละ แตกระทําลงไปดวยเจตนาอันแรงกลาเฉพาะ
บุคคล  จนผูกอาฆาตมาดรายจองลางจองผลาญซึ่งกันและกัน  กรรมที่ทําดวยเจตนาอันแรงกลามาก
จนกลายเปน เวร แตแกไดงายกวากรรม 
 เมื่อบุคคลทั้งสองตางก็เห็นโทษ ซึ่งตนกระทําลงไปแลวในชาติที่เปนมนุษยอยูนี่แหละ เมื่อ
เผชิญหนากันเขาแลว ก็เปดเผยโทษที่ตนกระทํานั้นใหอีกฝายหนึ่งทราบ แลวขออโหสิกรรมกันเสีย 
เวรนั้นยอมระงับไดดวยประการฉะนี้ 
 แตหากอีกฝายหนึ่งไมยอมอโหสิกรรมให กรรมนั้นยอมติดตามตอไปอีกดังพระเทวทัตได
ทําเวรไวกับพระพุทธเจาในอดีตชาติ หลายพันลานชาติ มาในชาติเปนพระพุทธเจาแลว พระเทวทัต
ก็ตามมาสนองอีก 
 เรื่องมีอยูวา ในอดีตชาติอันยาวนาน เมื่อพระพุทธเจาและพระเทวทัตเกิดมาเปนพอคา
ดวยกัน พระเทวทัตไดเขาไปในบานของตระกูลเศรษฐีตกทุกขแหงหนึ่ง เขาเอาถาดทองคําเกาๆมา
ขายให พระเทวทัตก็แกลงวาถาดไมดีไมมีราคา แลวใหราคาถูกๆ เจาของก็ไมยอมขายให พระ
เทวทัตก็จากไป พระโพธิสัตวตามไปทีหลัง เขาเอามาขายใหอีก พระโพธิสัตวเห็นเปนของดีมีราคา
มาก จึงไดใหราคามากตามสมควรแกของแลวจากไป 
 พระเทวทัตยอนกลับมาอีก ถามถึงถาดใบนั้น เจาของเขาบอกวา เมื่อทานไมเอาหาวาราคา
แพง พอคาคนอื่นมาเขาก็ซื้อเอาไปแลว พระเทวทัตโกรธมากถึงกับอาฆาตจองเวรวิ่งตามพระ
โพธิสัตวไป แตไมทัน 
 แตนั้นมาเกิดในภพใดชาติใด ก็ทํากรรมทําเวรแกพระโพธิสัตวทุกภพทุกชาติ แตพระ
โพธิสัตวก็มิไดกอกรรมกอเวรใดๆแกพระเทวทัต มีแตทําคุณประโยชนแกพระเทวทัตเรื่อยมา มาใน
ชาติที่สุดไดเกิดมาเปนพระเทวทัตออกบวชแลวเปนลูกศิษยพระพุทธเจา พระองคทรงสอนใหได
สําเร็จโลกิยณาน ทําปาฏิหาริยไดหลายอยาง เวรเกาบันดาลใหอยากเปนพระพุทธเจาแทนพระองค 
เมื่อพระพุทธเจาทรงไมอนุญาตจึงคิดทําลายสงฆ จนถึงกับเปนสังฆเภท 
 แรงของเวรนี้มันรายกาจเหลือหลาย หากวาคูเวรทั้งสองมาเห็นโทษของมันแลว หันหนาหา
กัน ตางก็ใหอโหสิกรรมแกกันและกนั เวรยอมสิ้นสุดลงเพียงแคนั้น 



 ตัวอยางในบานเมืองของเราก็มีใหเห็นประจักษอยูแลว จังหวัดภาคใตจังหวัดหนึ่ง มีตระกูล 
๒ ตระกูลหํ้าหั่นกันฆากันเปนวาเลนมาหลายศพแลว ตางก็ไมไปแจงเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็ทราบดี
อยูเต็มอก แตเจาทุกขไมมีก็ทําอะไรไมได พอดีเจาเมืองและผูกํากับตํารวจเปนพระมาลัย เรียก
ตระกูลทั้งสองนั้นมาปรับปรุงทําความเขาใจซึ่งกันและกันแลว ใหสาบานกันตอหนาพระพุทธรูป
และพระสงฆ ซึ่งมีเจาเมืองเปนประธานวา ตั้งแตนี้ตอไปพวกกระผมทั้งสองฝายจะไมทํารายซึ่งกัน
และกัน เวรมันจึงระงับลงทันที 
 สรุป พึงเขาใจวา กรรม - เวรมิใชของมันเกิดเอง เกิดจากจิตของบุคคล ผูคิดพยาบาทอาฆาต
จองลางจองผลาญซึ่งกันและกัน กรรม - เวรมิใชเปนวัตถุ มนัเปนนามธรรม จะรูสึกไดดวยใจของ
ตนเอง 
 กรรม - เวรใครทําลงไปแลว ผูกระทํากรรมนั้นแหละยอมไดรับผลดวยตนเอง คนอื่นจะมา
รับแทนไมได หรือคนอื่นจะถายทอดใหก็ไมไดเหมือนกัน ดังไดอธิบายมาแลวขางตน 
 คนสวนมากเขาใจผิดในหลักพระพุทธศาสนาอยูมากทีเดียว เมื่อตนไดทํากรรมเวรไวดวย
เจตนาอันแรงกลาจนเปนเหตุใหไดจองกรรมจองเวรกันแลว ภายหลังมาระลึกไดวา ตนไดกระทํา
กรรมเวรมาก แลวคิดอยากถายถอนกรรมเวรนั้นใหหมดไปเสีย เมื่อไดทําบุญก็อุทิศบญุนั้นไปใหเจา
กรรมนายเวร เพื่อใหบุญนั้นไปถึงผูกระทํากรรมเวรแกเรา เพื่อวาผูนั้นเห็นบุญของเราเขาแลวจะได
ใจออน จะไดอโหสิกรรมใหแกเรา 
 ความเปนจริงแลว ในพระพุทธศาสนานี้ไมมีอยางนี้ เทาที่ผูเขียนไดศึกษาเลาเรียนมา หรือ
ไดฟงจากพระผูหลักผูใหญมาก็มากพอสมควร มีแตสอนวา 
 ใครทํากรรมเวรอันใดไวแลว ผูกระทําเวรนั้นยอมไดรับผลกรรมนั้นดวยตนเอง ดังได
อธิบายมาแลว 
 กรรมเวรเปนนามธรรมไมมีตัวตน เกิดจากเจตนาของคน เมื่อเกิดแลวจะเอาไปเก็บไวที่ไหน 
นอกจากใจของคนเปนผูเก็บไวดวยการระลึกถึงเทานั้น 
 อนึ่ง เจากรรมนายเวร เราก็ไมรูจักมักคุน และไมเคยเปนญาติพ่ีนองเรามาแตกอน แมแตชื่อ
เราก็ไมเคยไดยินเลย เจากรรมนายเวรที่ไหนจะเปนธุระรับใชใหเรา ยิ่งกรรมเวรแลวเปนของหยาบ
ชาเลวทรามยิ่งนัก ใครๆก็กลัวที่สุด ใครจะหันหนามารับไวได ถาเปนกุศลกรรมยังจะพอรับไวบาง
ผูเขียนเห็นวา 
 เจากรรมนายเวร คือ ตัวของเราเอง เมื่อเอาสติคือ เจากรรมนายเวรควบคุมจิตใจของตนไว 
ไมใหทํากรรมทําเวร นั้นแหละเปนเจากรรมนายเวรที่แทจริง 



 เมื่อควบคุมจิตใจของตนไมได ปลอยใหทํากรรมทําเวรแลว ใครจะมาควบคุมได แตจิตใจ
ของตนยังควบคุมไมได  
 จิตใจ คือ ตัวกรรมตัวเวรของคนอื่น ใครจะไปควบคุมได เมื่อทําบุญจะอุทิศใหเจากรรมนาย
เวร ควรอุทิศใหตัวเราจะดีกวา เพื่อตัวของเราจะไดไมทํากรรมทําเวรตอไป 

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 
   
 นั่งสมาธิเพื่อระงับกรรมเวรกันเสียท ี เมื่อเราเกิดมาแลวชื่อวา นําเอากรรมมาเกิด ถากรรมไม
นํามาเกิด เราก็คงไมไดเกิด 
 กรรม คือ ตัวจิตที่คิดดีคิดชั่ว หยาบและละเอียด นั้นเรียกวากรรม ดังอธิบายมาแลวขางตน 
 เมื่อเกิดมาแลวเราก็ตองอาศัยกรรมนั้นเปนที่พ่ึงอาศัย คือ ตองคิดนึกตองปรุง ตองแตงใน
ภารกิจธุระการงานนั้นๆ เปนเครื่องอยูเครื่องอาศัย คนเราเกิดมายังไปไมถึงพระอรหันตยังไมสิ้นภพ
สิ้นชาติกจ็ะตองเปนอยูอยางนี้อยูตลอดเวลา 
 ผูมาพิจารณาเห็นโทษของกรรมวา เปนของยาวนานหาที่สิ้นสุดไมไดจึงประกอบแตคุณงาม
ความดี อันจะเหตุใหหมดกรรมหมดเวร 
 เปนตนวา ฝกหัดจิต ผูคิดประทุษราย อาฆาต พยาบาท เบียดเบียนคนอื่นนั้น ฝกหัดใหมีจิต
เมตตากรุณาปรานีเผื่อแผแกคนอื่น ทําจิตใหแชมชื่นเบิกบานตอสถานที่ และบุคคลนั้นๆ นี่วิธีแก
กรรมแกเวร 
 กรรมเวรเกิดที่จิตเศราหมอง ก็ตองแกที่จิตใหผองแผว ไปแกที่อ่ืนมันไมถูก 
 ถาจะแกกรรมเวรใหถูกจุดตรงๆแลว ตองทําสมาธิ เพราะการทําสมาธิเปนการฝกจิตโดยตรง 
คือ ตัวผูกอกรรมทําเวรนั่นเอง เมื่อจิตเห็นความสงสายเปนตัวกรรมตัวเวรแลว ก็จะไดตั้งสติควบคุม
จิตใหอยูในความสงบมีสติรูอยูอยางเดียว ไมสงสายออกไปแสวงหากรรมเวรแลว กรรมเวรของจิต
ก็จะสิ้นสุดลงเพียงแคนี้ 
 สวนกรรมเวรอันติดตามวิบากรางกายนั้น เมื่อแตกดับแลวก็หมดกรรมเทานั้น เพราะตัวการ 
คือ จิต ไมมีกรรมเวรอีกแลว เปนวิธีแกกรรมแกเวรอยางงายที่สุดและกะทัดรัดที่สุด 
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