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สิ่งเหลานี้เปน  ธาต ุ



หาไดทําอะไรใหเกิดขึ้นไม 

ปกติธรรมดามันก็เปนอยูอยางนั้น 

แต  ใจ  ของเรานี่ตางหากไปหลง 
พากันตั้งใจศึกษา  ที่ไดอบรมมาแตละวันจนสิ้นไตรมาส  ๓  เดือน  อันมีภาระที่จะกระทําตาง ๆ ซึ่ง
ทานทั้งหลายจะไดนําเอาไปประกอบศาสนกิจ  ใชในการบรหิารหมูคณะตอไป  พระซึ่งเปนพระ
สังฆาธิการอยูในพรรษาที่จะเปนผูสามารถนําหมูคณะ  ในสมัยนี้เรียกวามีนอยเหลือเกิน  ดังเราจะ
เห็นไดจากที่ทานเรียกประชุม  ผูสมควรที่จะไดมาอบรมศึกษาแตละป ๆ เพียงจังหวัดละ  ๒  องคก็
ยังออกจะหายากอยูแลว  นี่แสดงวาพระที่มีอายุพรรษามาก  การที่จะศึกษาหาความรูในดานที่จะ
บริหารหมูคณะตอไปนั้น  กร็อยหรอนอยลงไปทุกที ๆ  
 ดังนั้นพวกทานทั้งหลายที่ไดอบรมมาแลว  จงพากันคิดนึกใหเกิดความรูสึกในตัวอยูเสมอ
วา  เวลานี้พระภิกษุสงฆในพุทธศาสนา  เรียกวาที่มีความสามารถนั้น  มีการรอยหรอลดนอยลงไป
ทุกที ๆ ทั้งที่สมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระสงฆสาวกไดยังประโยชนความสุขอันกวางใหญ
ไพศาล  และอยางแทจริงใหแกขาวโลก   ฉะนั้น  พวกเราจะตองชวยกันบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา
ใหมั่นคงยืนยงถาวรตอไป 
 ถาหากทานทั้งหลายมาคํานึงคิดถึงเรื่องเหลานี้แลว  จะพากันมีความอุตสาหะ  และ
ภาคภูมิใจ  ในการที่เราไดรับการศึกษาอบรมดีแลว  ก็จะไดไปทําการเผยแพรพุทธศาสนา  และ
บริหารคณะสงฆที่บวชมารุนหลังตอ ๆ ไปนั้น  กเ็ปนธรรมดาอยู  ในสมัยเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็บอกกัน
ทุกคนวา  ปจจุบันนี้การที่จะประพฤติศีลธรรมทําตนเปนพลเมืองดีนั้น  นอยนักนอยหนา  แมแตผู
มาบวชในศาสนา  ก็แสนยากที่จะตั้งมั่นอยูในหลกัศีลธรรม  การเสื่อมโทรมในดานจิตใจนั้นเปน
สวนมาก  ทานทั้งหลายที่จะเปนหัวหนาในวันขางหนา  ก็จะตองรับภาระหนักอยูบาง  ถึงกระนั้นก็
ตามเถิดจําเปนแหละ  ที่พวกเราจะตองพากันแบกภาระตอสูอุปสรรคทั้งหลาย 
 เรื่องการทํางานอันนี้ทําดวยเจตนาอันดีงาม  ไมไดหวังผลตอบแทนอะไรเลย  เพื่อประโยชน
ความสุขของชาวโลก  และเห็นแกความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาถายเดียว  ไมไดคิดถึงแกความ
เหน็ดเหนื่อย  ผูมีจิตกลาหาญตอสูอุปสรรคทั้งหลายเหลานี้นั้น  จะไดชื่อวาเปนกุศลอันยิ่งใหญ
ไพศาล  ไมเหมือนการทํางานตาง ๆ ที่มีการตอบแทน  อันนี้ไมมีการตอบแทนอะไรเลยนอกจากคน
อ่ืน  จะตอบแทนก็ดวยน้ําใจของเขา  ดวยใจโอบออมอารีย  ดวยน้ําใจกวางขวาง 
 เพราะฉะนั้น  เมื่อการอบรมศึกษาสิ้นไตรมาส ๓ เดือนแลว  ที่จะมาอบรมกัมมัฏฐานตอใน
สํานักนี้  เสียดายที่มีเวลานอยเหลือเกิน  เพียงไมกี่วัน  เพราะธรรมะไมใชของทําไดงาย ๆ เปนของ



ละเอียดลึกซึ้งสุขุมมาก  ถึงอยางนั้นก็ดี  ถาหากวาทานทั้งหลายพากันสนใจ  คือ  ลวนแตที่ตั้งใจมา
อบรม  แลวก็พากันตั้งใจที่จะอบรมฝกฝนตอไป  ถึงแมจะมีเวลานอย  ก็อาจจะพอไดแนวทางบาง  
หรือวาบางที  ถาหากจิตใจเด็ดเดี่ยวกลาหาญยอมสละปฏิบัติใหถูกทางจริง ๆ จัง ๆ เวลาเพียง
เล็กนอย  กส็ามารถที่จะไดรับความรูความฉลาด  สามารถที่จะรูแจงเห็นแจงจริงในนิยยานิกธรรม
ได  เพราะธรรมะอยูที่ความกลาหาญ  จะเปนหรือวาไมเปน  จะเปนชาหรือเปนเร็ว  รูแจงชาแจงเร็ว
อยูที่ความเด็ดเดี่ยวกลาหาญตางหาก  ไมใชอยูที่กาลเวลา 
 บางคนฝกอบรมมาตั้งเปนสิบ ๆ ป  แตก็ไมไดดิบไดดี  หรือวาไมไดแยบคายอุบายอะไรเลย  
อยางนี้ก็มีมากมาย  บางคนทําไปไมสักกี่มากนอย  ก็สามารถเกิดความอัศจรรย  ไดความรูความ
เขาใจลึกซึ้งสุขุมกลาหาญได  เหตุนั้นถึงเวลานอยถาหากตั้งใจ  ก็อาจสามารถจะไดประสบผล  และ
นําเอาไปใชเปนประโยชนมหาศาลแกตน 

 เปนสิ่งจําเปนที่สุดผูที่เปนหัวหนา  ในหมูในคณะหรือนักบริหาร  กต็องทําตนใหเปน
ตัวอยาง  นี่เปนสิ่งสําคัญที่สุด  หากเรามาระลึกถงึพระประวัติของพระพุทธเจา  ที่เราพากันศึกษา
มาแลววา  พระองคทรงทําพระองคเองใหเปนประโยชนเสียกอน  แลวจึงทรงทําประโยชนแกผูอ่ืน  
ที่เรียกวา  พุทธัตถจริยา  การบําเพ็ญจิต  คือ  ทรงประพฤติพระองคใหเปนพระพุทธเจาเสียกอน 
 ความเปนจริงพระองคเสด็จออกสูมหาภิเนษกรมณ  คือเสด็จออกหาความรู  ไมไดทรงมุง
มาดปรารถนาอะไรอื่นมากมายนัก  มพีระประสงคอยางเดียว  คือ ทรงทําพระองคใหพนจากทุกข
ในวัฏฏสงสาร  ทรงประสงคอยางเดียวเทานั้นที่เสด็จออกบวช  อยางที่พระองคทรงเห็น  ความแก  
เจ็บ  ตาย  แลวก็ทรงเห็นนักบวช  วาเปนทางที่จะออกจากทุกข  ที่เรียกวาเทวฑูต  ๔  ไมไดทรงคิด
วาจะเปนพระพุทธเจา  จะทรงสั่งสอนคนนั้นคนนี้  อันนั้นไมมี 
 พระพุทธองคเสด็จออกบวชมีเหตุปรารภตนเปนใหญ  ทรงมพีระประสงคที่จะทําตนใหพน
จากทุกข    ขนาดทรงกระทําทุกรกิริยาอยูถึง  ๖  พรรษา   ตามที่เราเคยศึกษามาแลว  ทรงบําเพ็ญทุ
กรกิริยาอยางแสนสาหัส  ทรงมีพระอุตสาหะวิริยะ  จนไมมีมนุษยในโลกนี้ที่ใครจะทําไดอยาง
พระองค  ในเรื่องนั้นทานแสดงวา  ทุกขเวทนาทั้งหลายไมสามารถที่จะครอบงําจิตใจของพระองค
ได   ถาหากคนไมไดทดลองทําเองแลว  เหลือเชือ่  ทรงอดพระกระยาหารจนกระทั่งผอมแหง  ทรง
อดกลั้นลมหายใจเขา-ออกจนหูอ้ือ  หูดับ  ถึงขนาดนั้น  ทาํไมถึงวาเวทนาไมครอบงําพระทัยของ
พระองคได? 
 ถาหากผูเคยทําความเพียรภาวนายอมสละชีวิตในกิจตาง ๆ เชน  เวลาเจ็บไขไมสบาย  หรือ
ประสบอันตราย  ผจญตอ เสือ  หมี  ผีราย  เปนตน  ในขณะนั้นถึงแมจะเจ็บปวยเปนไขอยูก็ตาม  คือ  



มุงทําความเพียรอยางเดียว  มุงความบริสุทธิ์ภายใน  จิตใจอยางเดียว  ไมไดเกี่ยวของในเรื่องของ
พรรคนั้น  มุงอยางเดียวที่จะควบคุมสติรักษาจิต  ทําใหบริสทุธิ์หมดจด  ทานละวางความทุกขทั้ง
ปวงมีเวทนา  เปนตน 
 การชําระเวทนาใหหมดสิ้นไป  จะตองอาศัยสติรักษาจิตเพงพิจารณาใหเปน  ไตรลักษณ  คือ  
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เวทนา  จึงไมสามารถที่จะครอบงําจิต 
 เวทนาไมรูสึกหรือในขณะนั้น?  รูสึก  ยังรูสึกเจ็บอยู  แตวาจิตใจไมไดพะวงเกี่ยวของ  มี
อยางเดียวตองการใหพนจากทุกข  ใหพนจากเรื่องเวทนาเทานั้น  เวทนาเลยกลายเปนอุบายใหเรา
หนีจากเวทนา  เหตุนั้นเวทนาจึงไมสามารถครอบงําจิต  ที่วาเวทนาไมสามารถครอบงําพระทัยของ
พระองค  มีประการอยางนี้ 
 เมื่อพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว  ไมไดทรงคิดนึกอยากจะสั่งสอนใครเลย  ทรง
มุงจะหาวิเวกเฉพาะพระองค  ทรงเห็นเรื่องภายนอกทั้งหลายเหลานั้นเปนเรื่องยุงทั้งนั้น  มีความ
คลายกับกลาวถึงทาวมหาพรหม  มาอาราธนาใหพระองคทรงเทศนาโปรด  นั่นเปนโวหาร  เปน
ธรรมดาคนเราไมวาใคร ๆ ปถุุชนก็เหมือนกันไมวาแตพระอริยเจา   ผูที่ไดรับความสุขสบายพนจาก
อุปสรรคทั้งหลายแลว  มามองดูผูที่ยังอยูในกองทุกขอยูในเวไนยสัตวทั้งปวงแลว  ก็อดสงสาร
ไมได  ก็อยากจะโปรดอยากจะชวยเหลือเขาเปนธรรมดา  ยิ่งพระทัยของพระพุทธเจาทรงเปยมดวย
พระมหากรุณาธิคุณดวยแลว  ที่ไหนจะไมเกิดพระเมตตากรุณาขึ้นมา  พรหมวิหารบารมีไมมีไมได
แนนอน  ตองมีแททีเดียว  เหตุนั้น  จึงไดกลาวถึงเรื่อง  ทาวมหาพรหม  มาอาราธนา  พระองคตรัส
เทศนาสอนเวไนยสัตว 
 แตถึงกระนั้น  เมื่อมาทรงพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งแลววา  มันเปนของละเอียด  ไม
ทราบวาใครจะมาตามรูตามเห็นอยางเราได  เราทําทุกรกิริยาทุกอยางถึง  ๖  พรรษา  พูดกันงาย ๆ 
บําเพ็ญเพียรแทบถึงตาย  มีแตหนังหุมกระดูกจึงไดตรัสรูเปนพระสัพพัญู   แลวมนุษยชาวโลก
ใครจะไปยอมสละอยางเรา  แลวใครจะมากลาหาญเด็ดเดี่ยวอยางเรา  เมื่อเปนเชนนั้นแลว  คนไหน
จะมารูธรรมที่เรารูเราเห็น  เลยนอยพระทัยจึงไมอยากโปรดใคร  มาตอนทายจึงไดทรงอุบาย  คือ  
ทรงทบทวนกลับไปกลับมา  อยางที่ทานอุปมาเหมือนดอกบัว  ๔  เหลา  มนัคงตองมีบาง  คนที่จะ
เขาใจ  และทําตามได  ไมคนใดก็คนหนึ่งละ  ไมมีมากก็นอย  ดวยพระเมตตาของพระองคนั่นเอง  
นี่  เลาถึงเรื่องพระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของพวกเรา 
 พวกเราไดมาบวชในพระพุทธศาสนา  มีอายุพรรษากาลมาถึงขนาดนี้แลว  ก็จะมองเห็น
กุลบุตรพุทธะ  รวมทั้งพระภิกษุ  สามเณร  ที่บวชใหมวา  เขาไมรูอะไรเลย  ก็อยากจะใหเขารู  
อยากจะใหเขาเขาใจ  อยากใหเขาไดความฉลาดเฉียบแหลม  มีศีลธรรมประจําชีวิต  จึงอดสงสาร



ไมได  ดีที่สดุคือ  ไดมาอบรมแนวปฏิบัติที่จะชักจูงหรือดึงเอาพวกเหลานั้น  ใหหนีพนเสียจากหลุม
ลึก  เพราะความโงเขลา  แตวาอุบายวิธีนั้นเรายังไมรูเพียงพอ  จึงตองมาศึกษาอบรมตอ  แลวก็อยา
ลืมคําวา   พระพุทธเจาทรงประพฤติปฏิบัติเพื่อพระองคเองเสียกอน  ถาหากคนเราไปมองแตคน
อ่ืนอยางเดียว  มีทุกขเดือดรอย  ใคร ๆ กล็องคิดดูเถิด  ตัวเราก็คงไดประสบมาแลว  มีความ
ปรารถนาอยากใหคนอื่นเปนคนดิบคนดีทาเดียว  เมื่อเขาไมเปนไปตามประสงคของเราแลว  ก็เกิด
ความเดือดรอนเปนทุกข  นี่เนื่องจากเราอบรมตัวของเราไมพอ 
 เหตุนั้น  เราจะตองหาอุบายวิธีอบรมตัวของเราเสียกอนใหเราไดดีเสียกอน  คือ  รกัษา
ควบคุมจิตใจของเราได  ใหรูจักนิสัยของคน  ใหรูจักความเลื่อมล้ําต่ําสูงของคน  เราไมไดมุงแต
อยากจะใหใครดีฝายเดียว  เมื่อเราฝกฝนอบรมแลว  เราสั่งสอนบริหารเขาสุดความสามารถแลว  เรา
ก็ปลอยวาง  ในที่สุด  ในขณะที่บริหารเขา  เราก็ตองรูจักแบงสวนแบงปน  อันนั้นเปนเรื่องของเขา  
อันนี้เปนเรื่องของเรา  ถึงอยางไรของเราอยาใหมนัเสื่อมสูญ  เรื่องของเขาถาหากเราไมเสื่อมสูญไป
แลว  คนอืน่เขาจะเสื่อมสูญก็ชางเขา  สอนคนนี้ไมไดเราจะตองเอาคนอื่น  ถาหากเรายังดีอยู  ถา
หากเราไมดีเสียแลว  ถึงแมคนอื่นจะดีเราก็หาดีไม 
 เหตุนั้น  จึงจําเปนที่สุดที่จะตองอบรมตน  ฝกฝนตนใหมีธรรมะเปนเครื่องอยู  คือ  ความ
สงบ  ไดแก  สมาธิ  ปญญา  นี่เรื่องทํากัมมัฏฐานเปนหนาที่ของผูเปนหัวหนาเปนใหญ  เปนธรรมดา 
 คนเราที่ยังไมไดเคยอบรมภาวนากัมมัฏฐาน  เขาใจโดยอนุมานเอาวา  เขามาอบรม
กัมมัฏฐานแลวจะทําอะไรไมไดเสียเลย  อันนี้เปนความเขาใจผิดอยางถนัดทีเดียว  ผูมีภาวนาทํา
สมาธิจิตใจหนักแนน  ทําการงานทุกสิ่งทุกอยางแลวจะทราบไดเองวาไดผลดีดวย  ถาจิตใจหนัก
แนนแลวทําอะไรมันจดจอเฉพาะในเรื่องนั้น  และไมรูสึกเบื่องานที่เราทํา  มีความปลื้มปติอ่ิมใจใน
การที่เราทําอยูนั้นตลอดเวลา 
 อยางที่เราเคยบวชมา  เราไดเคยอบรมกัมมัฏฐานจากอุปชฌายอาจารยในเบื้องตนไว  พอ
เปนบทบาทเรียกวา  ปญจกัมมัฏฐาน  กัมมฏัฐาน  ๕  แตคราวนี้อุปชฌายอาจารยผูสอน  ผูบวช
กุลบุตร  ไมเคยฝกฝนอบรมกัมมัฏฐาน  ๕  เสียเลย  แลวจะใหลูกศิษยอบรมฝกฝนไดอยางไร?  ตัว
อาจารยเองก็ไดแตคําพูดไดแตคําวา  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  มันกไ็มผิดอะไรกับนกหัดพูด
ภาษาคนได  แตไมรูจักความหมายของคําพูด  นี่มีผลเสียอยูตรงนั้น  ถาหากวาเราไดอบรมตนของ
ตนใหเห็นชัดในกัมมัฏฐาน  ๕  เราเชื่อแนในใจของตนวา  กัมมัฏฐาน  ๕  เปนอยางนั้นแนนอน  ซึ่ง
ตอไปจะไดอธิบายถึงเรื่องเหลานี้แหละ  แตวันนีย้ังไมไดอธิบายเพียงแตสอนเสียกอน 
 กัมมัฏฐาน  ๕  เปนหลักสําคัญเพราะอะไร ?  สิ่งใดทั้งปวงหมดตองอบรมมาจากของมีอยู  
เพราะอะไรของที่มีอยูจึงตองอบรม?  ของที่มีอยูยังไมทันสําเร็จ  เชน  เขาทําศาลาหรือกุฏิหรือทํา



บาน  เขาเอาของมีอยูคือ  ตนไม  เอามาจากปา  เขามาดัดแปลง  ปรับปรุง  เลื่อย,  ไถ,  ถาก,  ถูกบ  
ปรับปรุงใหเปนหลังคา  เปนบาน  เปนเรือน   เอาจากของมีอยูทั้งนั้น  ของไมมีเอามาใชไมได  ทํา
ไมได  ของมีอยูแตมันไมดี  แมของที่ดีอยูเชนตนไมที่มีแกน  ที่เขาเรียกไมชิงชัน,  ไมแดง,  ไมสัก ฯ  
เปนของมีคาสูงสุดในจําพวกไมทั้งหลาย  ถึงขนาดนั้นก็ตาม  ถาตั้งอยูในปาก็หามีราคาไม  พอตัดลง
ไปแลวเปนทอนเปนซุงแลวก็ราคาดีขึ้น  ทีนี้เขาเอามาเลื่อยมาถูกบ  ปรับปรุงใหเปนเครื่องสัมภาระ  
เครื่องใช  เปนบานเรือน  ราคาก็ดีขึ้น  ยิ่งทําใหดีขึ้นไปกวานั้น  ก็เอาของมีอยูนั่นแหละมาทําใหดี
ขึ้น  เอามาทาชะแล็ค,  ลงแล็คเกอร,  มีสีแวววาวงามเกิดขึ้นมา  ยิ่งมีราคาขึ้น  ของเดิมมันยังไมทันดี  
ก็เอาของนั้นแหละมาทําใหมันดีขึ้น 
 ยังจําคําโคลงของสมเด็จพระวันรัตนทับ  วัดโสมนัสวิหารได  ทานวา “ของไมดีใหดูเหมือน
แกว  ของเหลานี้แลวดวยปญญา”  ทานวาอยางนั้น  อันของดีแลวอยาไปดูเลย   คนไปดูของดีแลว  
เปนคนไมใชชาง  คนดูของไมดีแลวเอามาดัดแปลงใหเปนของดี  นั่นแหละเรียกวาคนเปนชาง  
เรียกวาคนฉลาด  คนไมฉลาดนั่น  ไปเอาแตของดีของที่เขาทําเสร็จแลวสวย ๆ งาม ๆ  แลวเราไปชม
ก็ไดเทานั้น  ถาของนั้นมันเสื่อมสูญหายไป  หรือขอเขาไมใหหรือซื้อเขาไมขาย  เราก็หมดหนทาง  
ถาคนฉลาดเขาไมเปนอยางนั้น  คนมีปญญาเขาตองดูของไมดี  เอาของไมดีนั้น  มาปรบัปรุงใหมันดี
ยิ่งกวาของสวยของดีนั้นอีกซ้ํา 
 ธรรมะเปนของดีมาก  ผูไมมีความรูความฉลาด  ไมสามารถที่จะมาใชธรรมะนี้ใหเปนของดี
ขึ้นมาได  แททีจริงธรรมะเปนของดีอยูกอน  แตเราไมสามารถจะเอาธรรมะมาใชใหเปนของดีขึ้น  
ที่เรามาอบรมกัมมัฏฐาน  ก็ตองการที่จะเอาธรรมะนั่นมาอบรมตัวของเรา  ใหมันดีมคีามีประโยชน
ขึ้น  ถาอบรมใหมันดีมีคามีประโยชนขึ้น  จนกระทั่งเปนของเรา  เราก็มีสทิธิ์มีอํานาจที่จะใชธรรมะ
นั้น  ตามสํานวนโวหารทานวา  บรรลุธรรม  ถึงธรรม  เห็นธรรม  ไดธรรม  คือ  ไดมาเปนอิสระ  
ไดมาเปนของสวนตัว  หรือพูดกันงาย ๆ วา “ปจจัตตัง”  ความรูเฉพาะตนคนอื่นไมรูดวย 
 เหตุนั้น  สิ่งที่จําเปนที่สุดที่วานี่คือ  ควรท่ีจะพากันปรับปรุงฝกฝน  และอบรมตนเสยีกอน
สิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด  ถาหากเราดีคนเดียวเทานั้น  สมมติวาพวกเราที่มาอยูดวยกัน  ๓๐ - ๔๐  องค  นี่
แหละ  ถาเราดีเสียสักคนหนึ่ง  ใน  ๓๐  คน  ดีเสียคนหนึ่ง  ยังเหลือ   ๒๙  ก็เรียกวาไดคนดีขึ้นมา
คนหนึ่ง  ถาหากเราดี  ๒  คน  กย็ังเหลือ  ๒๘  คน  ถาไดคนดี  ๑๐  คน  ก็เหลือ   ๒๐  อยาไปคิดวา
เขาไมดีแลวเราก็ไมตองทําละ  อยาไปคิดอยางนั้น  คิดอยางนั้นผิดทีเดียว  แทนที่จะดีสักคนหนึ่ง  ก็
เลยพลอยไมดีไปหมดทั้ง  ๓๐  คนเสีย  อยางนี้ใชไมได 
 จริงอยูละที่โบราณทานวา “หมูมากลากไป”  แตทีนี้เราอยาใหเขาลากไปทําชั่วอีก  เรามา
อบรมก็เพื่อหัดใหเปนคนแข็งแกรง  เพื่อไมใหจิตใจฝายต่ํา  หรือคนชั่วมาลากเอาตัวของเรา ไปสู



ความชั่วเลวทราม  ที่เรามาฝกหัดอบรมกัมมัฏฐานก็แบบนี้เหมือนกัน  ตองการจะไมใหหลงสมมุติ
บัญญัติ  ไมติดสมมุติบัญญัติ  จึงตองมาหัดอบรมกัมมัฏฐานภาวนา 
 จะอธิบายถึงเรื่องฝกหัดเบื้องตนสักนิดหนอยวันนี้  เอาของมีอยูนั่นแหละมาหัด  คือ  ตัวของ
เรา  เราเกิดเปนตัวเปนตนเปนคนขึ้นมาแลว  เรายังไมทันรูความจริงในตัวของตนวา  คือ  อะไรกัน
แน?  เราเพียงแตไดยินเขาสมมุติเรียกวา “คน”  หรือวา  “มนุษย”  รูเพียงแคนี้  ถาเราบวชเขาก็บอก
วา “พระ”  วา “เณร”  เราก็เห็นเพียงแคนี้  “คนหรือมนุษย”  มันคืออะไรกันแน  เรายังไมทันรูจักคน
จริง ๆ ธาตุภาคพื้นเดิมของมันคืออะไรกันแน  เรายังไมรูจักความจริง  รูจักแตสมมุติ 
 สมมุติอันนี้แหละ  มันทับถมสลับซับซอนกัน  เปนมนุษยแลวก็ยังไมแลว  เขาก็ยังสมมุติให
เปนพระอีก  คราวนี้ก็สมมุติใหเปนมหาเปรียญ  เปนนักธรรมตรี  โท  เอก  สมมุติทบัลงไปเปน
ยศฐาบรรดาศักดิ์  เปนเจาฟา เปนเจาคุณ  เปนสมเด็จเขาไปอีกมันหลายซอน  สมมุตินั่นมัน
สลับซับซอนกัน  ถาหากเราไมรูจักตัวจริงเสียแลว  พากันหลงงมงายถึงเรื่องสมมุติ  ติดสมมุติอยู
เชนนี้ตลอดเวลา  โบราณาจารยทานจึงสอนกัมมัฏฐานกอนที่เราจะเขาไปบรรพชา  คือ  ปญจ
กัมมัฏฐาน  หรือ  กัมมัฏฐาน  ๕  อันนั้นเปนอุบายเบื้องตน  เหตุนีจ้ะสอนตั้งแตเบื้องตนไป  
ถึงแมวาจะไดอบรมฝกฝนมาแลวก็ตาม  แตจะสอนใหลําดับ  บางทีจะลืมหรือบางทีอาจจะไมไดคิด  
หรือคิดแลวอาจจะไมเขาใจเมื่อฟงตอไปแลวอาจจะเขาใจลึกซึ้งกวานี้ก็ได 
 ทําไมจึงคอยสอนกัมมฏัฐาน  ๕?  คือ  สอนเพื่อใหลดสมมุตินั่นเอง  มันสมมุติอยูแลว  เรา
ลดสมมุติไปทีละนอย ๆ ถาลดทีเดียวแลวจะไมเห็นอะไรปรากฏแลวจะลําบาก  ไมมีอะไรเปน
เครื่องยึด  หัดวางลงไปหมดเหมือนอยางโบราณทานวา  “หักดามพราดวยหัวเขามันยาก”  
พระพุทธเจาและโบราณาจารยทานจึงสอนใหแยกกายออก  เบื้องตนเอาแตเพียงนิดหนอย  เอาแต
เพียงกัมมัฏฐาน  ๕  เปนบทเบื้องตน  อันนี้ไมใชตัวคนหรอกทานบัญญัติวา  เกสา  บัญญัติวา  โลมา  
นขา  ทันตา  ตโจ  พูดกนังาย ๆ วาผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เราอยาไปเอาคําวา “คน”  มาวาเสีย  
หรือพอจะบวชเขาก็อยาเอาคําวา  “นาค”  มาวาเสีย  อยาเอาคําวา “พระ”  “เณร”  มาวาเสีย  คํา
เหลานั้นลบเสียกอนเพื่อจะใหเอาใจจดจอมาอยูที่ “บัญญัติกัมมัฏฐาน  ๕“ นี่ 
 ทานบัญญัติวา “เกสา”  เราก็จําวาเกสาแลวก็แลวกัน  นั่นยังไมพอ  ไมใชวาทานบัญญัติไว
แลวก็เสร็จเทานั้น  เกสา  เสนเดียวนี่แหละ  ถาหากพิจารณาถูกเขา  สามารถหยั่งรูแจงเห็นจริงในนิย
ยานิกธรรม  สามารถถึงมรรคผลนิพพานไดทีเดียว  คิดดูอยางนี้ก็แลวกัน  ใหทําแยบคายภายในใจ
ของตน  อยาใชอุบายที่ทานสอน  เรามาพูดถึงเรื่อง  “อุบาย”  กับ  “แยบคาย”  เปนหลักเสียกอน  จะ
พิจารณาอะไรทั้งหมดก็ตองมีแยบคายมีอุบาย  ทานวา  โยนิโสมนสิการ  หมายความวา  มีแยบคาย  
โดยทางที่ชอบ  ไมใชอุบาย  ที่อธิบายอยูอยางนี้เรียกวา  อุบายถาเปนเรื่องนํามาแสดงนั้นเปนอุบาย



ทั้งหมด  แตโยนิโสมนสิการ  เปนของแตละบุคคลสอนกันไมได  ถึงแมทานเทศนาวา  “โยนิโส
มนสิการ  โดยอุบายแยบคายที่ชอบ”  ทานก็ไมไดแสดงชี้แจงไปวา  แยบคายที่ชอบคืออะไร?  
สําหรับทานก็ไมมีใครอธิบายตําราใดก็ไมมีใครอธิบายโยนิโสมนสิการ 
 ผมจะใหนโยบายสักเล็กนอย  เปนอุบายเหมือนกันไมใชแยบคาย  ผูที่มาพิจารณาถึงเรื่องผม
เสนเดียว  สมมุติวาเราวางคําวา “มนุษย”  นั่นเสีย  ปลอยเสียคําวามนุษย  หรือเราอยาไปคํานึงนึกถึง
บัญญัติที่วา  เกสา  คือ  ผมนั้น  ก็อยาไปคํานึงถึงมันอีก  แลวเอาจิตไปจดจอดูเฉพาะผมเสนนั้นอัน
เดียว  มันเปนอะไรกัน?   นั่นแหละ  “แยบคาย”  จะเกิดขึ้นในที่นั้นแหละ 
 เมื่อ  “แยบคาย”  เกิดขึ้นแลว  ความขบขันก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราคนเดียว  ยิ้มแปนขึ้นมา
เลย  นั่นเปนแยบคายที่เกิดใครไปลองทําดูก็จะรูได  กลางคืนวันนี้ลอง ๆ ดกูไ็ด 
 ที่ทานแยก  กาย  ที่วาเปน “มนุษย”  กระจายออกไป  อุบายของทานเพื่อใหลืมสมมุติ  ทีนี้
ออกจาก ผม  แลวก็ไปพิจารณาขน  เชนเดียวกัน  ไปหา เล็บ  อีกก็พิจารณาเชนเดียวกัน  ไปหาฟน  
อีกก็เขนเดียวกัน  ยิ่งไปหา  หนัง  แลวย่ิงนาดูนาชม  ไปดูฟน  ยิ่งนาดูนาชมมาก  ใชนโยบายอยางนี้
แหละพิจารณาดู  และถาเราดูตอไปอีก  พิจารณาแยบคายอยางที่วานี้ตอไปอีกโดยตลอดหมดทุก
อาการ ๓๒ แลว  จะสรปุรวมตัวของคนแตละคนวาเปนอะไรกัน?  อยางที่พวกเรานั่งอยูเดี๋ยวนี้  จะ
หลับตาหรือลืมตาคิดนึกดูก็ได  เปนอะไรกัน?  เปนพระก็ไมวา  สมมุติวาเปนพระ  เปนเณร  หรอื
เปนโยมก็ทิ้งเสีย  มันเปนอะไรกันแน?   ยิ่งนาขบขันมาก  อยางนี้แหละที่ทานแยก  กาย  ออกให
เห็นความจริง 
 เมื่อเห็นตามเปน “จริง” แลว  อันนี้มันเปนของแปลกประหลาดขึ้นมาแลววา  มันไมใชอะไร
ทั้งหมด  คราวนี้เราสนใจแลว  เมื่อเกิดความสนใจแลว  เราเขาไปพิจารณาตามบัญญัติไดความรู
ความฉลาดจิตใจปลอดโปรง  พิจารณาอาการ  ๓๒  ตั้งแตเชาจนเที่ยง  จนค่ําก็ไมมีติด  ในขณะที่เรา
เกิดความรูความแยบคายขึ้นมา  ปติ  ปสสัทธิ  จะเกิดพรอมขึ้นในที่นั้นดวย  อ่ิมอกอิ่มใจปลื้มปติ  
เพลินสนุกอยูคนเดียว  อันนี้แหละที่ทานวา  เห็นธรรม  ไดธรรม  ธรรม  คอื  สภาวะ 
 แตกอนนี้ก็มแีลวทําไมไมเห็น?  คือ  มนัไมมีแยบคายที่จะถึงธรรม  เห็นธรรม  ไดธรรม 
 ธรรมอยูในตัวของเราทําไมจึงไมถึง?  มันไมถึงธรรม  มันถึงแตสมมุติ  มันถึงแตบัญญัติ  
มันไมเขาถึงธรรม  นี่พูดเรื่องแยบคาย  เรียกวา   โยนิโสมนสิการ  อุบายนอมไปในทางที่ชอบ  คําวา 
“ชอบ”  ถาชอบแลวจิตของเรามันลง  ถา “ไมชอบ”  จิตมันวุน  จิตมันเตลิดเปดเปงไป  ถาชอบแลว
จิตมันตองลง 
 สัมมา  คือ ชอบ  มันเลยเขาถึงองคมรรค  เขาถึง  สัมมาทิฏฐิ  พอสัมมาทิฏฐิมีเทานั้นแหละ  
สัมมาสังกัปปะ  ก็เกิดขึ้นพรอม  สมัมาสังกัปปะ  หมายความวา  การดาํริที่จะใหพนเสียจากกอง



ทุกข  คือจากเรื่องกามทั้งหลาย  จากเรื่องความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงหมด  อาการที่เห็นชอบนั่น  
มันเปนเรื่องพยายามจะหนีจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามทั้งหลายอยูแลว  การทีเ่ห็นโดยแยบ
คาย (ที่อธิบายมายอ ๆ นี้)  มันเปนการละ  มันเปนการดําริ  ไมใชเรื่องดําริก็เปนเรื่องดําริ  เราไม
ตั้งใจจะดําริที่จะหนีจากกาม  แตมันเปนเรื่องที่จะหนีจากกาม  หรือก็หนีโดยตรงอยูแลว  เลยเปน  
สัมมาสังกัปปะ 
 สัมมาวาจา  ความวิตกเรียกวา  วาจา  เราตรึกอยูนั่นเปนวิตกเปนสัมมาวาจา  คิดอยูในที่เดียว  
พิจารณาอยูในที่เดียวกันนั่น 
 สัมมากัมมันตะ  อันที่เราทําอยูนี่เรียกวา  กิจกัมมัฏฐาน  การงานของกัมมัฏฐาน  คือเปนงาน
ของจิต  ไมใชงานทางกาย  เรื่องของมรรค  โลกตุรมรรค  เปนงานของจิตทั้งนั้น  ไมใชทํางานดวย
กาย  นี่เปนสมัมากัมมันโต 
 สัมมาอาชีวะ  การมีชีวิตอยูในชั่วครูขณะแมวินาทีหนึ่งที่อยูดวยอาการอยางนี้เรียกวา  การ
เปนอยูโดยชอบแลว 
 สัมมาวายามะ  การที่ทํานั้นนะไดความปลื้มปติ  อ่ิมอกอิ่มใจ  ไมทอถอยหลัง  เรียกวาการ
ทําความเพียรพยายามชอบมันเปนไปในตัว  มันดึงกันไปในตัวเลย  ไมทราบวาความเพียรมันมาจาก
ไหน  และมาถึงเมื่อไหร  มันดึงมาพรอมกันไปในตัวเปนความเพียรชอบ 
 สัมมาสติ  ความที่ตั้งใจมั่นอยูอยางนั้น  มองดูอยูทุกขณะอิริยาบถ  มองดูอยูทุกลมหายใจเขา 
– ออก  ในแยบคายอันนั้น  นั่นเรียกวา  สติชอบ 
 สัมมาสมาธ ิ ใจแนวแนอยูแตในเรื่องนั้น  เรียกวา  สมาธิชอบ 
 ที่ทานวา มรรค  มีอันเดยีว  มันรวมอยูในที่เดียว  มันรวมอยูที่ตรงนี้  พอ  โยนิโสมนสิการ  
คือ  แยบคายในทางที่ชอบเกิดขึ้นแลว  เปน  สมัมาทิฏฐิ  เมื่อเปนสัมมาทิฏฐิแลว  มันถกูหมดตลอด
สาย  มรรคทั้งหมดมารวมอยูในที่แหงเดียวเลย  ไมตองไปพูดในที่อ่ืน  ที่อธิบายวา  สัมมาทิฏฐิ  คือ  
เห็นบุญ  เห็นบาป  เห็นคุณ  เห็นโทษ  นรก  สวรรค  ฯลฯ  พวกเหลานั้นมันอยูนอก ๆ อยูตื้น ๆ 
หรอก  พอแยบคายเกิดขึ้นแลว  มนัก็เปนสัมมาทิฏฐิแลว  ครั้นถาเห็นสัมมาทิฏฐิอยางตรงนี้แลว  
โอย!  มันไกลกันที่สุด  สัมมาทิฏฐิที่อธิบายกันนั้น  อยูไกลเหลือเกิน  อยูไกลจากมรรคจากผล  ที่
อธิบายวา  สัมมาสังกัปปะ  ดําริที่จะออกจากกามโดยออกเนกขัมอยางนั้น  อยางนี้  นั่นมันยังไกลอยู 
 สัมมาทิฏฐิ  ที่มี  โยนิโสมนสิการ  ในทางที่ชอบ  อยางที่อธิบายนี้  มันเปน  องคมรรค   
มรรคนี่ไมใชทําไดแตพระเรานะ  ฆราวาส  อุบาสก  อุบาสิกาไดทั้งนั้น  เด็กเล็กก็ยังได  จะไป
เรียกวา  เฉพาะผูบวชมีสัมมาสังกัปปะอยางไร?  นั่นมันยังไกล  อยาไปถือวาเราเปนพระจึงจะมี
สัมมาสังกัปปะ  นั้นไมใช  มรรคผลนิพพานไมไดมีขอบเขต  มรรคเบือ้งตน  ผลเบื้องตนนั้น  



ฆราวาสและเด็กก็ทําไดเหมือนกัน  จึงวาแยบคายอันนี้เปนของละเอียดที่จะใหหยั่งถึงสัมมาทิฏฐิ  
สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตัวเดียวเทานั้นแหละ  ทําใหบรวิารทั้งหลายหมดมารวมอยูในที่แหงเดียว  ทานจึง
เรียกวา  เอกอริยมรรค  มรรคมีอันเดียว  แปดมรรคก็จริงแตวาเปนอาการ  ตัวจริงอยูในที่อันเดียว 
 อยางเชนคนเรานี่แหละสวนแขน,  ขา,  อวัยวะทั้งหมดเกิดมาจากตัวคน  แตวาบางทีพูดถึง
เฉพาะเรื่องแขน  แขนมันก็ออกมาจากตัวคน  ขาก็ออกมาจากตัวคน  มือ,  เทาก็ออกไปจากตัวคน  
มือมันก็ออกไปจากแขน  เทามันก็ออกไปจากขานั่นแหละ  หู  ตา  จมูก ฯ  มันก็ออกไปจากศีรษะ
นั่น  ผลที่สดุทั้งหมดมาเรียกรวม ๆ เขาก็เปนตัวคน  พูดถึงตัวคนเทานั้นถูกหมดเลย  ก็เชนเดียวกัน  
สัมมาทิฏฐิมีเพราะเกิดแยบคาย  พอมีแยบคายเทานั้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว  อันอื่นนอกนั้นมันก็
เดินตามกันมาเปนแถว 
 ในทางตรงกันขาม  ถา  มิจฉาทิฏฐ ิ  เกิดขึ้นมาแลว  เลยไปกันใหญอีกเหมือนกัน  อันอืน่ ๆ 
เกิดตามกันมาในทางมิจฉา  เปนแถวไปเหมือนกัน 
 ผูรูจักเลือกเอาบทแหงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  เปรียบเหมือนกับนายชางมาลาการที่
ฉลาดสามารถเลือกเอาดอกไมแลวจัดเขาระเบียบเปนของสวยสดงดงาม  นายมาลาการคือใคร?  คือ  
เสขะบุคคล  เสขะบุคคลคือใคร?  เสขะบุคคลไดแกผูมีแยบคายพิจารณาเห็นของตามเปนจริง  ถา
ผูใดมีแยบคายเรียกวา  เสขะบุคคลได  อันนี้ไมใชวิชชาที่จะตองศึกษาและสอบกันดวยตําหรับตํารา  
หรือมีผูมาใหคะแนน  เสขะบุคคลนีม้ันตองศึกษาดวยตนเอง  มีแยบคายดวยตนเอง  สัมมาทิฏฐิเกิด
ดวยตนเอง  คนไหนถาหากพิจารณาไดอยางนี้  จนกระทั่งจิตใจสงบเยือกเย็นเขาเห็นของจริงแลว  
จะมากหรือนอยก็เปนของสวนตัว  ใครจะไปเห็นดวย  แลวใครเขาจะใหคะแนนได  มันปลื้มปติอ่ิม
ใจขัดดวยตนเอง  แมทานทั้งหลายที่มาฟงอยูนี้  คงเขาใจคนละแงละมุมกัน  คงจะไมตรงกัน  แลว
ใครจะไปใหคะแนนได 
 ในเรื่องกัมมัฏฐานนั้น  อยาไปเขาใจวาอยูที่อ่ืนที่ไกล  การอบรมกัมมัฏฐาน  คือ  การอบรม
ฝกฝนตัวของเรานี่แหละ  กัมมัฏฐานถากําหนดนอกจากตัวของเราแลว  อันนั้นเปนการทํายากถาถือ
ที่ตัวของเรา  กําหนดที่ตัวของเราแลว  ทํางายที่สุด  พูดกันงาย ๆ เรียกวาตัวของเราเปนตัว
กัมมัฏฐาน 
 พูดถึงกอนดิน คราวนี้  ตัวของเรานี้คือกอนดินกอนหนึ่ง  แตวาดินกอนนี้มันแปลกกวากอน
ดินธรรมดา  ดินธรรมดาที่เราปนเปนอิฐ  เปนหมอ  เปนไหนั้น  เอามาตั้งไวตรงไหนก็อยูตรงนั้น  
แตดินกอนนี้มันเดินได  กลิ้งไป  พระพุทธเจาตรัสเทศนากอนดินกอนนี้เหมือนกัน  ทรงเรียกวา 
ปฐวีธาตุ  หรืออุปมาเหมือนกับหมอดิน  หลายเรื่องหลายอยาง  ใครจะรูชัดซึ่งดินคืออัตภาพนี้  ดิน



กอนนี้มันเกิดจากปฐพี  แมแตศาสนาคริสตเขาก็พูดถึงเรื่องดินนี้  เวลาเขาจะฝงศพเขาสวดคาถาบท
สวดของเขา  เขาก็พูดถึงเรื่องดินนี่แหละ  เอาดินโปรยลงหลุมฝงศพ  แลวจึงคอยเอาศพลงฝง 
 นี่เรื่องกัมมัฏฐานทั้งปวงหมด  หนีจากดินก็ไมได  จึงวาอยาใหหนีจากดิน  วิปสสนาก็หนี
จากดินไมได  ถาหนีจากดินแลวก็ไมมีเครื่องวัด  เรื่องของกัมมัฏฐาน  ถาหากไมเอาดินเปนตัวตั้งตัว
ตีแลว  ก็ไมมีที่ตั้ง  เชน  สติปฏฐาน  ๔   มี   กายานุปสสนา  สติปฏฐาน  ก็เกิดที่กาย  ตั้งที่กาย  อสุ
ภะกัมมัฏฐานก็คือ  กายมรณานุสติก็คือ  กาย  ปฐวีกสิณ  อาโปกสิณ  เตโชกสิณก็ตั้งที่กาย  เกิดที่
กาย  คือ  กอนดินกอนนี้เหมือนกัน 
 ถาหากเราเชื่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาโดยจริงใจวา  ดิน คือตัวของเรานี้เปน
ที่ตั้งของกัมมัฏฐานทั้งสมถะและวิปสสนา  ไมใชอ่ืนไกล  แลวเราจะหายสงสัย  ไมตองไปกังวล
เกี่ยวของเรื่องอื่น ๆ ใจของเราจะแนวแนลงไป  เกดิความภูมิใจ  พอใจ  ฉันทะ  วิรยิะเกิดขึ้นในที่นี้
เลย  แลวกัมมัฏฐานจะไปไหน  มันเปนของเราโดยแททีเดียว  ใจจะตองลงแนแททีเดียวถาหากเรา
เชื่ออยางนี้ 

อันที่เราไมเชื่อนั่นแหละที่มันไมลง  คือ  เราไมเชื่อวาธรรมะ  อันนี้เปนของจริง  และเปน
ที่ตั้งของกัมมัฏฐานวิปสสนา  เห็นวาธรรมคือ  ดนิอันนี้เปนของเลวทราม  และเปนของต่ําตื้น  เห็น
วาธาตุดินคือ  ตัวของเราไมใชธรรม  ตรงนี้ตางหาก  ความเชื่อ คือ  ฉันทะ  และวิริยะ  มันนอยไป  
หรือบางทีอาจจะไมมีเสียดวยซ้ํา  กัมมฏัฐานก็เลยไมเกิด  วิปสสนามันก็เลยไมปรากฏ 
 ถาหากจะคิดอีกแนวหนึ่ง  ลองคิดอยางนี้ก็แลวกัน  ทุกขทั้งหลายจะเกิดเนื่องจากกาย คือ 
ชาติ  เปนตนเหตุของ   ชรา  มรณะ  ทุกขโทมนัส ฯ  เหลานี้เกิดขึ้นเพราะมี  ชาติ  ตัวเดียว  เรา
จะตองตอสูอยูตลอดเวลา  ยืน  เดิน  นั่ง  นอนอยูทุกวันนี้  เราก็ตองตอสูคือ  ตัวเกิดไดแก  กอนดิน
กอนนี้  คือธาตุดินอันนี้  เมื่อเรายังไมทันรูเทาเขาใจตามเปนจริงอยูตราบใดแลว  เราก็ยงัจะตองทน
ทุกขทรมานไปตามนั้น  ฉะนั้น  ถึงอยางไร ๆ เราก็ตองตอสูกับมันแลว  เราจะตองเพงพิจารณา  ให
มันเห็นตามเปนจริงเสีย  อยางนอยที่สุดใหเห็นเปน  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  หรือวาเปน
กอนดินกอนหนึ่ง 
 เวลาเราเจ็บก็อยาไปถือวาตัวเจ็บ  ใหถอืวาเปนกอนดิน  เวลามนัแตก  มันบิ่น  มันหกั  มัน
เปนบาดแผล  ก็ถือวาเปนกอนดินนี้มันบิ่น  มนัหัก  มันแตกเสีย  มันเจ็บก็ใหถือวากอนดินนั่น
ตางหาก  ถาเราเพงพิจารณาอยูอยางนี้ตลอดเวลา  เรียกวาเราตอสู  หรือวาเราเตรียมตัวไวสําหรับที่
จะสูในขณะนั้น  ผูที่พิจารณาเชนนี้ชํานิชํานาญคลองแคลวแลว  ถึงแมจิตใจจะไมละเอียดก็ตาม  ถา
หากเราพิจารณาอันนี้เปนอาจิณอยูตลอดเวลาแลว  ในเวลาที่สุด  วันหนึ่งละเราจะตองเห็น
ผลประโยชน  คือ  เวลาใกลจะแตกดับจริง ๆ หาที่พ่ึงอะไรไมไดแลว  เราจะระลึกไดถึงเรื่องอุบาย



ทั้งหลายที่เราเคยไดพิจารณามา  หรอืแยบคายบางครั้งบางคราวที่มันเกิดขึ้นวา  โอ!  มันเปนจริง
อยางที่เราพิจารณานั้นแนนอนทีเดียว  มันเปนของไมใชของเรา  มันเปนกอนดินกอนหนึ่งแท ๆ 
ทีเดียว  ปลอยวางโดยไมรูสึกตัว 
 การที่เราจะฝกหัดกัมมัฏฐานตองอยาไปทิ้งหลัก  ถาทิ้งหลักเสียแลวหลงกัมมัฏฐาน  เหน็วา
โนนจะดี  นีจ่ะดี  อันนั้นไมถูก  อันนีไ้มถูก  อะไรตออะไรยุงไปใหญ  ไดปรารภแลวในเบื้องตนวา  
ถาจิตเด็ดเดี่ยวกลาหาญลงแนวแนเฉพาะในอันเดียวแลวอารมณทั้งปวงหมดมันขาดไปโดยไม
รูสึกตัว  การที่จะใหรูแจงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายนั้นไมใชกาลเวลายืดนาน  แตหากอยูกับความ
เด็ดเดี่ยวกลาหาญ  ยอมสละลงจริง ๆ   จะไมเอาอันอื่นไกลละ  จะเพงพิจารณาในตัวของเราอันนี้
แหละ  เห็นเฉพาะอยูอยางนี้  ดูอยางมีแยบคายก็จะเปนไปไดตามความมุงมาดปรารถนา  ไมมากก็
นอยหรืออาจจะเกิดอัศจรรย 
 ถาหากพากันตั้งใจทําลองดูวันนี้ก็ได  จะเกิดความรูสึกขึ้นมาในตัวของตนไดวา  ออ!  อันนี้
มันเปนอยางนี้เอง  คนอื่นอธิบายมันก็เปนเรื่องของคนอื่น  ความรูแยบคายมันเปนของเฉพาะ
สวนตัวจริง  ใครสอนกนัไมได  หากใครมีแยบคาย  คนนั้นไดชื่อวาถึง สัมมาทิฏฐิ  ไดชื่อวา  เห็น
ธรรม  ถึงธรรม  ไดธรรม  เรียกวาเดินตามมรรค  จุดประสงคที่เราจะหัดกัมมัฏฐานก็ดี  เจริญ
วิปสสนาก็ดี  แทจริงหัดสมถะ  หัดวปิสสนานั่น  มันก็อยูอันเดียวกันนั่นแหละ(ตอไปจะอธิบายให
ฟงหรอก)  อยาไปเขาใจวาแยกกันคนละอยาง  บางคนเขาใจวาหัดสมถะใหเต็มที่เสียกอน  แลวจึง
จะเจริญวิปสสนา  อยางนั้นไมถูก  คนนั้นเรียกวายังไมเคยทํากัมมัฏฐาน  ผูที่เจริญสมถะใหเต็มที่
แลวคิดวา  เอาละเทานี้พอแลว  คราวนี้จะเจริญวิปสสนาตอไปละ  ทําอยางนี้ผิดนักทีเดียว 
 สมถะและวิปสสนานั้นไปพรอม ๆ กนั  มันอยูดวยกันเหมือนอยาง “แยบคาย”  กับ “อุบาย”  
กับ  “มรรค”  และ “สัมมาทิฏฐิ”  ที่พูดมา  แยบคายเกิดขึ้นมาก็อันเดียวกับสัมมาทิฏฐิ  แยกไมได  
แยบคายเกิดขึ้นก็เปนสัมมาทิฏฐิ  สมัมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เปนตัวมรรค  เมื่อเกิดมรรคก็เรียกวา  เห็น
ธรรม  รูธรรม  ไดธรรม  นี่ตรงนี้เปนหลัก 
 หลักเบื้องตนอยาไปทิ้ง  ถาทิ้งหลักเบื้องตนก็เปนอันวาเหลวจับไมอยู  ไมแนใจคือวาลังเล
สงสัย  ที่เรียกวา  วิจิกิจฉา  ก็ขาดหลักอีกนั่นแหละ  ถาหากเราพิจารณาเห็นเปนสักแตวาเปน  ธาตุ
หรือเห็นสักแตวาเปน สภาวะ  มันกล็ะ สักกายทฏิฐิ  ที่เห็นวาตน  มันก็ไมมีเสียแลว  มนัหายไปเสีย
แลว  ไมสงสัย  มันจะไปลูบ ๆ คลํา ๆ อะไรอีก  สีลัพพตปรามาส  มันกไ็มเกิดแลว  มันก็ละไปใน
ตัวพรอม ๆ กันนั่น 
 สรุปแลว  แยบคายเกิดขึ้นมาก็เปนสัมมาทิฏฐิ  สมัมาทิฎฐิ เกิดก็เปนมรรค  มรรค ก็เปนการ
ละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาส  แลวจะเอาอะไรกันอีก  เพียงพิจารณาผมเสนเดียวเทานั้น  



หรือเพียงพิจารณากายกอนเดียวเทานั้น  มันไปไดถึงขนาดนั้นเลย  ครั้นถาทําถูกมันไปไดไกลลบิ
ทีเดียว  นี่เราเขาใจวาธรรมนั้นต่ํา  ธรรมนี้สูง  อันนี้ละเอียด  อันนั้นหยาบ  มันก็หา  มันก็ลูบคลํากัน
อยูอยางนั้น  ไมมีวันสิ้นสุดไป  วิจิกิจฉา  ก็ไมมีที่สุดเหมือนกัน 
 นี่  การศึกษา กับ การปฏิบัติ มันผิดกัน  การศึกษายิ่งเรียนยิ่งรู  ยิ่งสงสัย  ยิ่งฟุงใหญ  มัน
รวมเขามาไมได  ครั้งถาหากปฏิบัติเขาหาหลักอยางนี้แลว  มันหมดสงสัย  ครั้นไมรูมันจะหมด
สงสัยอยางไร?  ในเมื่อมันรูตลอดในเรื่องพระไตรปฏก  มันรูเทาที่ตนรู  รูเทาใดก็หมดสงสัยเทานั้น  
มันก็ใชไดเทานั้น  เรียนมากแลวมันไมหมดสงสัย  แลวจะใชไดอยางไร  มันยิ่งไปกันใหญ 
 วันนี้อธิบายเพียงแคนี้เสียกอน  วันหลงัจึงคอยอธิบายตอไป 
  
  
  

นั่งสมาธิ 

(พระอาจารยอธิบายนํานั่งสมาธิ) 
  
 ทีนี้พากันตั้งใจทําความสงบ  ฟงเทศนฟงอุบายแลวมาหัดพิจารณา  ใหมันเกิด “แยบคาย”  
ขึ้นในใจของตนทุก ๆ คน  วิธีหัดภาวนาที่จะเปนเร็วหรือเปนชา  อยูที่ “แยบคาย”  ของแตละบุคคล 
 “แยบคาย”  นั้นคืออยางนี้  เราตั้งสติรักษาจิต  คิดคนเฉพาะในอุบายภาวนากัมมัฏฐานของ
ตน  แลวใหสนใจใหเกิดศรัทธาคือ ฉันทะ  ความพอใจในที่นั้น  อยาไปลงัเลสงสัยในอุบายที่เรา
ยกขึ้นมาพิจารณานั้น  ใหมันอยูเฉพาะในเรื่องเดียว  เมื่อเราตั้งสติประคองจิตใหอยูในอุบายที่วานั่น  
ใหพอดีพองาม  คือวา  อยาอยากใหเปน  อยาอยากใหเห็น  หรือวากลัวจะไมเห็น  กลัวจะไมเปน  
กลัวจะไมไดไมถึง  เรื่องเหลานี้ใหวางทอดธุระหมดเลย  พูดกนังาย ๆ ก็คอืวา  พิจารณาเอาเฉพาะ
ปจจุบัน ปจจุบันธรรม  ไมคิดอะไรมากมายนอกเหนือไปกวานั้น  พิจารณาเฉพาะอุบายนั้นอยาง
เดียว  ทําคลาย ๆ กับวาเรือ่งอื่น ๆ ทั้งปวงหมด  เราไมเคยไดยินไดฟง  แมเรื่องที่เรากําลังพิจารณาอยู
นี่ก็ไมเคยคิดพิจารณามากอนเลย 
 สังเกตุดูอยางนี้ก็แลวกัน  ถาหากเราสะดุดใจในสิ่งใด  หรอืสนใจในเรื่องใดที่ปรากฏขึ้น
มาแลว  เชนเราไปเห็นวัตถุใดที่แปลกประหลาดปรากฏอยูเฉพาะหนา  จะเปนตามถนนหนทางหรือ
จะในปาก็ตาม  สิ่งนั้นเราไมเคยเห็นมากอน  ใจของเราจะจดจอเฉพาะในเรื่องนั้น  เพงพิจารณาใน



เรื่องนั้น  จะลืมเสียซึ่งความคิดอื่นไกล  การคิดสงหนาสงหลังจะไมมี  อุบายที่เราใชพิจารณาให
เขาถึงแยบคายก็ทําอยางนั้นเหมือนกัน  ใหทําคลาย ๆ กันนั่นแหละ  เอา!  พากันทํา 
 

ขันธ 
(11 ตุลาคม 2513) 

   มนุษยคนเรานี่ 
   ไมมีอะไรเลย 
   ของเกาแท ๆ 
   ของเกานี่เอง  วนไปเวียนมา 
   ถายไปถายมาอยูอยางนั้น 
 

ผูเห็นโทษในอุปาทานในขันธ 
   เห็นภัยในอุปาทานและขันธ 
   มันไมยึดขันธ  ปลอยวางขันธ 
   มันก็ไมมีภพ  ไมมีชาติอีก 
   สิ้นภพ  สิ้นชาติ 
 
 
ฟงอบรมเสียกอน  เสร็จแลวทีหลังคอยภาวนาเหมือนอยางที่ทําเมื่อคืนนี้  เมื่อคืนนี้ไดอธิบาย  ภูมิ
เบื้องตน  คือ  ฐานที่ตั้งของธรรมทางสมถะ  และวิปสสนา  ไดพูดถึงเรื่องธาตุ 
 เรื่องธาตุ  ทําไมจึงตองพูดกันมากมายนักหนา?  มันเปนเรื่องที่จะตองพูด  เพราะจะดีก็ตั้งไป
จากธาตุ  จะชั่วก็ตั้งที่ธาตุ  จึงจําเปนตองพูดถึงเรื่องธาตุ  เรียกวา  เปนที่กอเกิดของความดี  ความชั่ว
ทั้งปวงหมด  สมถะ  และวิปสสนาตั้งขึ้นที่ธาตุ  ถาไมมีธาตุ  ๔  แลว  เจรญิสมถะ  และวิปสสนาก็
ไมได 
 คราวนี้เมื่อหลงละ  เราหลงอะไร?   เราก็หลงธาตุ  ๔  ไมไดหลงที่อ่ืนที่ไกลหรอก  ธาตุ  ๔  
ที่มันแปรสภาพมาเปนคน  ที่สมมุติเรียกวาคน  วามนุษย  หรือเรยีกวา  บุรุษ  หญิง  ชาย  หนุม  แก  
สวยสดงดงาม   หรือข้ีเหรขี้ราย  ที่เราหลงก็หลงตรงนี้  หลงกอนดินอันนี้ 
 ดินภายใน  คือ  ตัวของคนเรา  กับกอนดินภายนอก  ก็มสีภาพเชนเดียวกัน  ดินบางแหงก็
เปนหลุมเปนบอเปนโคลน  บางแหงก็เปนโนนที่สูง  บางแหงก็เปนดินดํา  ดินขาว  ดินแดง  คนเรา



ก็มีสภาพเชนนั้นเหมือนกัน  เปนคนดําคนขาวเปนที่ลุมที่ดอน  ตัวของเรามองดูก็รูได  มีที่ลุมที่ดอน  
ที่เวาที่แหวง  มีทั่วทุกแหงหน  ไมตองดูอ่ืนไกลดูเฉพาะที่ศีรษะของเรา  ถาหากเราอยาไปนึกวาเปน
คนเสีย  เพงดูเฉย ๆ ดูเฉพาะที่ศีรษะของคนใดคนหนึ่งเถิด  จมูกก็เปนชองเปนรู  ที่ตาก็เปนเวาเปน
โหวเขาไป  หูก็เปนใบเปนปก  แลวกท็ี่คางที่ปากก็เปนถ้ําเปนรู  เหมือนกันกับดินภายนอก  ถาหาก
เราดูเชนนี้แลว  จะรูสึกเปนของนาขบขันขึ้นมาเหมือนกัน 
 ดังนี้  จึงจําเปนที่จะตองพูดถึงเรื่องทั้งหลายเหลานี้  เพราะเปนที่ตั้งแหงความหลง  หลงรัก  
ก็รักของอันนี้  หลงชอบหลงชมก็หลงอันนี้  อาจจะเกลียดก็เกลียดของอันนี้  แตแทที่จริงแลว  ตา  หู  
จมูก  ลิ้น  หรือผิวพรรณสีสรรประการตาง ๆ หาไดทําใหคนลุมหลงมัวเมาไม  แตตัวใจของเรานี่
ตางหาก  ที่เราไปหลงสมมุติหลงไปยึดไปถือเอา  ก็เลยเกิดความรักใคร  ความพออกพอใจ  เลยเกิด
นิยมชมชอบดวยประการตาง ๆ อยากได  อยากมี  อยากใหเปนกรรมสิทธขิองตนเกิดขึ้นมา  เพราะ
ความหลง  สิง่เหลานี้เปน  ธาตุหาไดทําอะไรใหเกิดขึ้นไม  ปกติธรรมดามันก็เปนอยูอยางนั้น  แตใจ
ของเรานี่ตางหากไปหลง  นี่จึงจําเปนตองอธิบายที่ขยายที่แจกคนออกไป  กเ็พื่อที่จะไมใหหลงเรื่อง
ทั้งหลายเหลานี้ 
 แตตามลําพังธาตุเฉย ๆ ไมไดทําอะไรใหเกิดขึ้นเลย  กิเลส  ไมเกิดขึ้นเพราะธาตุ   ๔  ดิน  
น้ํา  ไฟ  ลม  แตตัวใจของคนตางหาก ที่ทําความหลงใหเกิดขึ้น  เหตุนั้น  วันนี้จึงจะอธิบายตอ  เมื่อ
อธิบายธาตุ  แลวก็ตองอธิบาย  ขันธ 
 ขันธ  ขันธนี ้  คือ  ธาตุสัมปยุตเขาดวยตัวจิต  ธรรมดามีแต  ธาตุ  พูดถึงแต  ธาตุอยางเดียว  
เราก็หลงแทบตายอยูแลว  หลงสมมุตบิัญญัต ิ  คราวนี้จะพูดถึงเรื่อง  ขันธ  ซึ่งเปนธาตุประกอบเขา
ดวย  จิต  คือ  นามธรรม  ทีนี้ยิ่งจะหลงไปกันใหญ  ถาหากเราไมรูไวไมเขาใจตามเปนจริง 
 ขันธ  ม ี ๕  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ไดเรียนรูกนัมาแลว  รปูนั้น
คงไวตามเดิม  ก็คือ  กอนธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ดังที่อธิบายมาแลว  คราวนี้มาเพิ่ม  เวทนา  
ความเสวยสุข  ทุกขหรือเฉย ๆ สัญญา   คือ ความจํา  ทั้งอดีต  อนาคตและปจจุบัน  สังขาร  คือ  
เจตสิกที่มีความรูสึกนึกคิดขึ้นมา  สังขารตัวนี้มันมีความรูสึกนึกคิดลอย ๆ ขึ้นมา  เฉพาะตัวของมัน
เอง  ปรุงแตงขึ้นมา  อันนี้เปนสังขารจิต  สังขารรูป  ก็หมายเอารูปธรรม  อันเปนธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  
ไฟ  ลม  โดยสวนมากเราโทษสังขารจิต  วาเปนการคิด  การปรุงแตง  อยางไมหยุดยั้ง  ไมมีสถานี  
จึงไมมีการหยุดลงไปได  นี่  เราไปโทษมัน 
 สังขารจิต  คือ  ความคิดนึกปรุงแตงในทางวัตถุ  หรือในทางนามธรรมก็ตาม  ถาหากวาใช 
ปญญา  มีสติ มีสมาธิเขาไปควบคุม  รูตนสายปลายเหตุจะมีการหยุดยั้ง  หมายความวาสรุปรวมลง
ได  ไมฟุงตอไป  สังขารเลยกลับใหเกิดเปนตัวปญญา  ไดความรูความฉลาดขึ้นมาเพราะการปรุง  



การแตง  ถาหากยับยั้งหรือหยุดสงบลงไมได  จัดเปนตัว  สังขาร  โดยแท  เพราะฉะนั้น  ตัวสังขาร
นั้นมันมีเจตสิกอันหนึ่งซึ่งวูบขึ้นมาแลวก็ควบคุมไมอยู  บางทีก็รูอยูแตควบคุมไมได  เลยเตลิดเปด
เปงไปใหญโต 
 วิญญาณ  วิญญาณในขันธ  ๕  นี ้  อยาไปเขาใจในวิญญาณอื่น  วิญญาณตัวนี้ก็คือ  ปฏิสนธิ
วิญญาณนั่นเอง  แตมาทําหนาที่ในขันธ  ๕  ก็เลยเปนวิญญาณในขันธ  ๕  ถาทําหนาที่ในอายตนะก็
เรียกวาวิญญาณในผัสสะอายตนะเสีย  วิญญาณ  ความรูสกึในอายตนะนั้น  ใหพากันสังเกตุดู  
ความรูสึกทีแรกที่มีผัสสะเรียกวิญญาณ  เชน  ตา  เห็น  รูป  พอกระทบกันปบเทานั้น  มีความรูสึก
เห็นรูปขึ้นทีแรกนั่น  เรียกวา วิญญาณอายตนะ  เปนวิญญาณเกิดขึ้นใน  อายตนะ 
 ถาหากไปรูวาเปนรูปหญิง  หรือรูปชาย  อันนั้นเปน  สัญญา  เขามาแทรกแลว  เปนหนาที่
ของ  สัญญา  รูวาสวย  หรือไมสวย  เปนหนาที่ของ  สังขาร  ชอบหรือไมชอบ  นารักนาชม  หรือดี
อกดีใจ  ชอบอกชอบใจเปน เวทนา  มันเกิดในลําดับตอไป  ถาวาเราจับจุดเรื่องเหลานี้ไดแลว  เพียง
เกิดความรูสึกขึ้น  สักแตวาเห็นรูปหรือสักแตวาไดยินเสียง  อยาเขาไปทําความรูสึกรูเทา  รูเพียงเห็น
รูปเทานี้  ไมไตไปถึงสัญญา  คือ  อยาไปจําวารูปนั้น  เสียงนี้  รูวาเห็นรูปแลวก็หยุดแคนั้น  กิเลสก็
ไมเกิดขึ้น  ความรักใคร  ชอบอกชอบใจ  หรือเสียอกเสียใจ  เกลียดโกรธก็ไมเกิดมีขึ้น 
 ที่ทานอธิบายถึงเรื่อง  ขนัธ  ๕  ก็เพื่อใหเรารูจักตัว  “ขันธ”  ถาไมรูจักแลวก็ผสมผสานกัน
กํากวมกันไป  เลยไมทราบวาอะไรเปนอะไร  กเ็ลยไปกันใหญ  ถาหากวาเรามาศึกษาใหเขาใจใน
บัญญัติ  ที่พระพุทธองคทรงแยกออกไว คือไมใหเปนตนเปนตัว  เปนกอนเปนกลุม  ดังอธิบายมา
เมื่อคืนนี้  เพียงใหรูจัก รูป  สักแตวารูปเฉย ๆ มันก็หมดเรื่องไป  วิญญาณ  เกิดขึ้นจากตาและรูป  
สัมผัสกัน  ตา  คือ  อายตนะภายใน  สัมผัสกับอายตนะภายนอก  คือ  รูปภายนอก  แตการสัมผัสกัน
เปนเหตุใหเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้น  เหมือนกับหินกระทบกับเหล็ก  หรือของแข็งกระทบกัน  ก็เกดิ
แสงขึ้นเปนธรรมดา  มนัเกิดแสงแวบออกมานั่นแหละ  วิญญาณก็เปนเชนนั้น  เกิดความรูสึกขึ้นมา
นั้นเรียกวา  วิญญาณ วิญญาณในที่นี้หมายเอาตรงนั้น  ถาหากเราเขาใจเพียงแคนี้  ใหเกิดเพียง
วิญญาณขึ้นมา  อยาใหม ีสัญญา ที่เราจําเอาไวแตเกา ๆ วา  รปูนั้น  รูปนี้เกิดขึ้น  มันกไ็มมีอะไรตอ
ออกไป 
 ถาหากเราไมจําเอาไวแตกอนเกา  สมมุติวา  เปนรูปอะไรก็ตามปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้  ขณะที่
เรานั่งอยางนี้  มรีูปหนึ่งโผลขึ้นมา  เราจะไมมีสมมุติ  จะไมมีสัญญาเลยวารูปอะไร  เปนสักแตวารูป  
หากมีคนใดคนหนึ่งวาขึ้นมา “เปนรูปอะไรก็ไมทราบ”  สมมุติเกิดขึ้นมาแลว  เกิดขึ้นมาในที่นั้น  
อันนี้เปนสมมุติเกิดขึ้นมาใหม  คําวา “รูปอะไรก็ไมทราบ”  คํานี้แหละจะดังกองไป  เปนสัญญา  
คนจะจําไว  ถาหากคนทั้งหลายไปถามคนที่ไปดูวา “ไปดูรูปอะไร”  เขาก็ตอบวา “รูปอะไรก็ไม



ทราบ”  ก็เลยเปนบัญญัติวา  “รูปอะไรก็ไมทราบ”  หรือหากชัดขึ้นไปกวานั้นอีก  “รูปอะไรก็ไม
ทราบ  ดํา ๆ ทมึน ๆ”  เลยเปนสมมุติขึ้นมาอีก  “รูปดํา ๆ ทมึน ๆ “  นั่นมันเลยเปนสัญญา  ติดหูติด
ใจอยูตลอดเวลา  คนอื่นถาม  ก็จะเอาสัญญานั้นมาตอบ  อยางนี้เปนตน 
 คนเราถาหากวาไมสมมุติวาเปนรูปพระ  รูปเณร  รูปผูหญิง  รูปผูชาย ฯลฯ  จะไมทราบวา
รูปอะไร  ปรากฏตั้งโดอยู  แตนี่เราสมมุติกันมานานแลวก็เลยติด  เหตุนั้น  จึงวาถาเพียงแตสัมผัส  
เกิดความรูสึกขึ้นเฉย ๆ แลว  ก็จะไมปรากฏ  สญัญา  สญัญาที่จําวาเปนรูปนั้นรูปนีน้ะ  เปนสัญญา
เดิม  สัญญาตัวนี้แหละ  มันจะปรุงแตงใหเกิดสังขาร  ใหเกิดเวทนาตอไป  เหตุนั้นจึงตองพากัน
เรียน  หรือพากันจดจํา  ถาหากจดจําหรือเรียนหรือพิจารณาตามบัญญัติเทาที่พูดมานี้แลว  จะเปน
ประโยชนในทางปฏิบัติ  หากวาทําถูกอยางนี้จะเกิด “ปฏิเวธ”  ขึ้น  ถาทําไมถูกจะไปมุงอยางเดียววา  
เรียนไปใหจบเสียกอน  แลวจึงจะเกิดความรูขึ้นมาเอง  ฉลาดขึ้นมาเอง  แจงชัดขึ้นมาเอง  ทําอยาง
นั้นตลอดชีวิตถึงวันตายก็ไมปรากฏ 
 แตถาหากเราไปจับหลัก  คือ  เพียงสัมผัสเกิดขึ้นแลวก็เกิด วิญญาณ  ออ!  ตัวนี้ตัว วิญญาณ  
ใหมันหยุดเพียงแคนั้นเสีย  อยาใหมนัเดินตอไป  มันก็หมดเรื่อง 
 นี่เรื่องขันธ  ๕  มีรูป  แลวเพ่ิมตัว  นามธรรม  คือ  อาการของจิต  ๔  อยาง  เวทนา  ก็เปน
อาการของจิต  จิต  คือ  ตัววิญญาณนั่นแหละ  มันเสวยอารมณสุขก็ดี  ทุกขก็ดี  หรือเฉย ๆ กด็ี  
เรียกวา เวทนา  ถาหากคนใดมาตั้งใจฝกหัดกัมมัฏฐานทําสมาธิจนจิตสงบนิ่งเปน  เอกัคตาจิต  
เอกัคตารมณ  ตัววิญญาณตัวนั้นกลายเปนเอกัคตาจิต  ถาหากมาเสวยความสุข  ลักษณะความสุขนั้น
เรียก  สุขเวทนา  ถาเสวยอารมณโทมนัส  ก็ตัวนิ่งเปนเอกัคตาจิตนั่นแหละ   คราวนี้มันไมอยูสงบ
นิ่งเสียแลว  มันไปเสวยความโทมนัสนอยใจ  ตวัวิญญาณตัวนั้นเอง  กลายมาเปนทุกขเวทนา  ถา
หากไมสุข  ไมทุกข  มันเฉย ๆ เสีย  ก็ตัววิญญาณตัวนั้นเองกลายไปเปนอุเบกขาเวทนา  ตัววิญญาณ
ตัวเดียวเทานั้น  คือวามันทําหนาที่อันใด  ก็สมมุติชื่อของมันเรียกมันตามหนาที่อันนั้น 
 ที่พูดถึงตัว  เวทนา  ใน  ขันธ  ๕  นัน้  หมายถึงการเสวยความสุข  ความทุกข  หรืออุเบกขา  
ไมสุขไมทุกขเปนกลาง ๆ เสียกอน  ไมไดพูดถึงเรื่องเวทนาเกิดจากอายตนะทั้ง  ๖  ตอนนี้พูดถึง
เวทนาตัวหัวขอเสียกอน  เราตั้งมูลเดิมเอาไวเสียกอน  เปรียบเหมือนที่เขาจะทําขนม  เขาใชแปง  จึง
ตองทําแปงใหเปนของละเอียดเอาไวเสียกอน  เขายังไมไดเรียกวาขนมอะไร  เปนเพียงทําแปงให
มันละเอียดเอาไว  เวลาเขาจะปรุงขนมหอ  ขนมเทียน  ลอดชอง  หรือขนมอื่น ๆ ก็แลวแต  เขาจะ
เอาแปงไปปรุง  เวทนา  ในตัว ขันธ  ๕  นี่  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ตั้งเปน  เวทนา  เสียกอน  ยังไมได
ทําอะไร 



 สัญญา  การจําก็เหมือนกัน  การจํานั้นเรียกสัญญาหมด  จะเปนเรื่องอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  
เรียก  สญัญา  ทั้งนั้น  ถาหากแยกไปจํารูป  จําเสียง  จํากลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ก็เปนสัญญาใน
อายตนะ  นั้น ๆ อีกเหมือนกัน  หรือสัญญา  ๑๐๘  ที่จะมากไปกวานั้น  แลวแตอาการของมัน  เปน
สมมุติบัญญตัิแลวแตไปทําหนาที่อะไร  ก็แปรสภาพมีชื่อตามสภาพนั้น  แปลกตางกันไป 
 สังขาร  สังขารในขันธ  ๕  ก็เชนเดียวกัน  พูดถึงเรื่องสังขารก็เรื่องของจิตโดยเฉพาะ  จิตที่
มันคิดมันนึก  ปรุงแตงเรียกวา  สังขาร  ถาปรุงเรื่องของรูป  ของเสียง   ของกลิ่น  ของรส  ของ
โผฏฐัพพะ  มันก็เปนไปตามประสาทของมัน  แตเกิดมาจากตัววิญญาณตัวเดียว  ไมใชอ่ืนไกลอะไร
ทั้งหมด  วิญญาณตัวเดียวเทานั้น  วิญญาณตัวนี้ก็เกิดจากวิญญาณปฏิสนธิ  ดังที่อธิบายมาแลว 
 เพราะฉะนั้น  ธรรมทั้งหลายนั้นถาหากเราวิเคราะหพิจารณาใหดีใหถี่ถวนแลว  ทานตั้งไว
เหมาะเจาะดีเหลือเกิน  ทานตั้งเอาไวเปนหมวดเปนเหลาดีแลว  ตั้งไวแลวจึงคอยขยายออกไปทีละ
นอย  ก็ไมใชอ่ืนไกลอะไรหรอก  ก็เพื่อทําลายสมมุติบัญญัติ  ถาเรามาขยายอยางนี้  สมมุติมันไมมี
แลวคราวนี้  การที่เรามาพิจารณานี้  เรียกวา  ธัมมะวิจะยะ  ธัมมะวิจะยะ  คอื  คิดคนพิจารณาธรรมะ  
ตรึกตรองถึงเรื่องธรรมะ  ทั้งหมดที่อธิบายมานี้เปนธรรมะ  เปนรูปธรรมนามธรรมทั้งนั้น  ตัว
คนเราแตละคน ๆ มีพรอมหมด  คือ  รูปธรรม  นามธรรม  ธาตุ  ๔  ที่อธบิายมานั้น ในคัมภีรทาน
เรียก  ธาตุวิภัชช  ขันธ  ที่อธิบายมานี่เรียกวา  ธรรมขันธ  อายตนะที่จะพูดตอไปก็เรียกวา  
ธรรมายตนะ 
 คราวนี้พูดถึงเรื่อง  ขันธ  ๕  แตมาแยกออกไปเปนพวกหยาบ ๆ อีกทีหนึ่ง  ทานอุปมาอุปมัย
เปรียบไววา 
 เผณปณฑูปมํ  รูป  รูปเปรียบเหมือนฟองน้ํา  ตอนนี้มันเปนเรื่องวิปสสนา  วิปสสนาไมใช
ของละเอียดหรอก  เปนของหยาบ  เอาของหยาบ ๆ นี่แหละมาเปนมูลฐานพิจารณา แตจิตมัน
ละเอียดเขาไปเทานั้นแหละคือ  ปญญาญาณ  รูละเอียดเขาไป  ที่ทานอุปมา  รูปของเราเหมือนกับ
ฟองน้ํา  ฟองน้ํามันเกิดจากน้ํา  ที่มันเปนฟองขึ้นมาเกิดจากการกระทบ  อะไรกระทบก็ตามเถิด  
เชน  เราตีน้ําหรือฝนตกลงมา  หรือน้ําที่เขาเทสาดลงไป  ไปถูกขางลางมันก็กระทบกันเขา  เปนฟอง
ขึ้นมาครูหนึ่ง  ขณะเดียวแลวก็ดับไป  ฟองน้ําเกิดมาจากไหน?  เกิดมาจากน้ํา  แลวก็ดบัลงไปเปน
น้ํา 
 รูป  นี้ก็เชนเดียวกัน  เกิดจากดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ประกอบกันขึ้นมาเปนรูป  ปรากฏขึ้นมาแลว
ก็สลายไปเปนดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ตามเดิม  สมัยใหมเขาเรียกวา  ปรากฏการณ  คือ  มันปรากฏขึ้นมา
ตามกาลเวลา  แลวก็สลายไป  หากเราจะเทียบกับของภายนอกออกไปอีก  เชน  เห็ด  ที่มันเกิดใน
ดิน   เมื่อธาตุวิการคือความรอนอบอาวกับความเย็นกระทบกนัเขา  พออบอุนมันเกิดเปนราขึ้น  เย็น



มากมันก็ไมเกิด  รอนมากมันก็ไมเกิด  พวกนักหาเห็ดเขารูกันดี  วันไหนเห็ดดินจะออกแลว  มัน
รอนอบอาวใหกระวนกระวายอยูยาก  เขารูดี  เขาหาตะกราเขาปาเลย  ไปหาเห็ดไดกินทีเดียว  อันนี้
เนื่องจากอะไร?  เนื่องจากวาธาตุมันอบอาว  มันไมใชสภาพปกติ  มันอบอาวกําลังพอดี  ราจึง
เกิดขึ้น  แลวก็โตเปนเห็ดขึ้นมา 
 คนเราที่จะเกิดขึ้นมาเปนรูป  มันก็มีปจจัยเชนเดียวกัน  พระพุทธเจาตรัสวา  กมมพีชชํ  ตณ
หาสิเนหํ  อวิชชาเขตตํ  คนที่จะเกิดเปนภพเปนชาติ  เปนรูปกายขึ้นมา  ไมใชจะเกิดเอง  มันมีเหตุ
ปจจัย  มนุษยเราเปนสัตวที่เกิดจากครรภเรียกวา  ชลาพุชะ  ยังมีพวก อัณฑชะ  กําเนิดในฟองไข  สัง
เสทชะ เกิดจากเถาไคล  อุปปาติกะ  กําเนิดลอยขึ้นมา  ทั้งหมดนี้เกิดจากเหตุเหลานี้ไดแก  กรรม  
ตัณหา  และอวิชชา 
 กมมพีชชํ  กรรมเปนพืชผลนําใหเกิด 
 กรรม  คือ  การกระทําทั้งดี  ทั้งชั่ว  ทัว่ไป  ทําดีก็เรียกวากรรม  ทําชั่วก็เรียกวา กรรม  เฉย ๆ 
ไมดี ไมชั่วกเ็รียก  กรรม  อันนี้เปนตัวตนเหตุ  เปนพืชผล  ถาจะอุปมาเปรียบก็คลายกับเมล็ดมะมวง  
เมล็ดขนุนก็ได  เปนตัวเมล็ดที่จะทําใหมันงอกงามเปนตนขึ้นมา 
 ตณหา  สิเนหํ  ทานอุปมา  ตัณหา  เปรียบเหมือนยางหรือน้ํามันที่อยูในเมล็ดพืชนั่น  เมล็ด
พืชนั้น  ถาหากวามันแหงหรือเหี่ยวไปเสีย  ไมมียางก็นําไปเพาะไมขึ้น  มันก็ไมเกิด  อันนั้นมันยัง
ชุมอยูภายใน  คําวา  กรรมมีแลว  ก็หมายความวา  มีตัณหานั่นเอง  มตีัณหาจึงคอยมีกรรม  ถาไมมี
กรรมก็ไมมตีัณหา  ตัณหา  เปนเหตุใหเกิดกรรม  เหตุนั้น  ตัณหาจึงเปรียบไดกับยาง  ติดตามเมล็ด
นั้นอยูตลอดเวลา 
 ตัณหา  คือความทะเยอทะยานอยาก  เกี่ยวกับ  ตัณหา  ๓  นั่นเองไดแก  กามตัณหา  
ภวตัณหา  วิภวตัณหา 
 อวิชชาเขตตํ  ความโงไมรูเทาเขาใจตามเปนจริง  อุปมาเปรียบไดกับพื้นดิน  หรือเหมือนกับ
นา  สําหรับพื้นที่  ที่เราจะตองเพาะปลูกเมล็ดขนนุ  หรือเมลด็มะมวงนั้น  มันตองมีพ้ืนดินเมล็ดพืช
จึงจะเกิดขึ้นได 
 อะไรละอวิชชา?  อวิชชา  ก็คือ  ความโงไมรูเทาถึงเรื่องธาตุ  ๔  ขันธ  ๕  ดังอธิบายมา
นั่นเอง  แยกไมออกเปนกอนทั้งหมด  ก็เลยกลายเปนตัวอวิชชา  อวิชชา  กบัตัณหา  กับ กรรม  เวียน
กันอยูในที่แหงเดียว  จึงเปนเหตุใหไดไปเกิดในภพชาติตาง ๆ ตอไป 
 เผณปณฑูปมํ  รูป   รูปอปุมาดวยฟองน้ํา 
 เมื่อเกิดมาเปนรูป  ครั้งหมดอายุของรูป (เหมือนกับเห็ด  มันอยูไดวันหนึ่งกับหนึ่งคืน  เดี๋ยว
ก็เนาเปอยละลายเปนดินตอไป)  บางทีถาไปเกิดในภพที่เปนนาม  เปนอุปปาติกเทพ  เมื่อหมดบุญ



หมดกรรมของมันแลว  มันก็สลายไปเปนสภาพเดิมของมันอีก  ตามเหตุปจจัยของมัน  ตรงกับที่
ทานอุปมาเปรียบ  รูปเหมือนฟองน้ํา  มันเปนตอมขึ้นมา  โตขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแลวก็สลายลงไปที่
เดิม 
 ถาหากจะพูดกันอีกนัยหนึ่งก็ไมผิด  เฉพาะมนุษยคนเรานี่แหละ  ที่เราจะตองพิจารณาคิดคน
ในตัวของเรา  มันก็ไมเกิดจากอื่นไกล  เกิดจากสัมภวธาตุของบิดา-มารดาผสมกันเขาก็คือ  ธาตุน้ํา  
ธาตุดิน  นั่นเอง  แลวคอยเติบโตขึ้นเปน  กลละดวยอํานาจเตสิใหญขึ้นมาเปน  อัมพุทะ  แลวก็
เติบโตขึ้นมาตามลําดับ  จนกระทั่งใหญขึ้นมาเปนตนเปนตัวคลอดออกมาเปนคน  อยูไดชั่วระยะ
หนึ่ง  พอสลายดับลงไปก็เปนธาตุดิน น้ํา  ไฟ  ลม  ตามเดิมอีก  ก็ลงของเกานั่นแหละ 
 ถาหากมาเพงพิจารณาถึงรูป  เปรียบเหมือนฟองน้ําเปนของที่จะตองแตกดับมีความที่จะตอง
แตกสลาย  ในอภิธรรมทานวา  รูป  แปลวาฉิบหาย  มันเปนไปที่จะตองฉิบหาย  ถาจะอุปมาอุปมัย
เปรียบ  ก็เหมือนกับภาชนะดิน  มอัีนจะตองแตกดับไปวันหนึ่งอยางแนนอน  หรอืที่ทานอุปมา
เปรียบ  รูป  เหมือนกับฟองน้ํา  ก็เปนเชนนั้นทุกอยาง  เปนไดทุกประการ ขอเพียงพวกเราพิจารณา
ใหเห็นอยางนั้นจริง ๆ เถิด  จิตของเราก็จะไมสงหนาสงหลัง  จะตั้งสติกําหนดคิดพิจารณาอยูแต
เรื่องรูปอยางเดียว  แลวจะเห็นความเกิด-ดับในชั่วขณะเดียว  ไมยืดยาวอะไรเลย  จะเห็นสภาพของ
รูปเกิด-ดับ  เกิด-ดับอยูตลอดกาลเวลา 
 รูปนี้ก็มีแตสภาวะเกิด-ดับ  เกิด-ดับเทานั้น  ไมมีคนไมมีตัว  ไมมีตน  มีแตธาตุ  ๔  ดนิ  น้ํา  
ไฟ  ลม  สภาพของมันเกิด-ดับ  เกิด-ดับ  เราจะไมมีความอาลัยตายอยาก   ไมมีอาลัยอาวรณในรูป
เลย  ก็เลยเปนวิปสสนา  นี่ไมใชของต่ํานะ  เราเอาของต่ําของหยาบคือ  รปู  อันนี้แหละ  มาเปนที่ตั้ง
เปนฐานของ วิปสสนา 
 เวทนา  ปุพพุฬูปมา  เวทนาเปรียบเหมือนตอมน้ํา 
 เวทนา  ทานเปรียบเหมือนตอมน้ํา  หรือทานอุปมาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝงก็ได
เหมือนกัน  คือ  กระทบกันแลวเกิดเสียงดังขึ้น  ถาไมมีอะไรกระทบกันกไ็มเกิด  หรอืกระทบกัน
แลว  ปรากฏเปนตอมเปนกอนเปนคลื่นขึ้นมา  ปรากฏขึ้นมาแลวก็สลายไป  ก็ไดเหมือนกัน  เวทนา  
จะเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยสิ่งกระทบกัน  เชน  เรานั่งอยูเดี๋ยวนี้  ถาไมมีเย็นมาสัมผัสก็ไมรูสึก  คําวา 
“เย็น”  นั้นก็หมายความถึง  เวทนานั่นเอง  หรือวา “รอน”  อาการที่รูสึกวารอนนั้น  เรียกวา  เวทนา  
ความเสวยอารมณที่มาปรากฏเปนเวทนา  เกิดขึน้แลวก็หายไป  ที่ทานอุปมาเปรียบเหมือนคลื่นมา
กระทบแลวก็เกิดเสียงดังขึ้นแลวก็หายไป  หรือกระทบแลวเกิดเปนคลื่นขึ้นมาแลวก็สลายไป 
 หากเราใชปญญาพิจารณาถึงเรื่อง  เวทนา  ดังอุปมาเปรียบนี้แลว  เมื่อมีความสุขเพราะความ
อยูดีสบาย  เราก็จะไมหลงสุข  มีความทุกขเพราะเจ็บปวยไมอยูดีสบาย  หรือเกิดมีอันตรายตาง ๆ 



เชน  งูกัด  สัตวรายขบกัดเอาดวยประการตาง ๆ เราก็จะเห็นเวทนาอันนั้นเปนเรื่องกระทบกันเฉย ๆ 
ไมใชตัวไมใชตนของเรา  ไมใชอะไรทั้งหมด  แต เวทนา  มันปรากฏขึ้นมาจากสิ่งกระทบ  เราอยา
เอาตัวของเราเขาไปใสตัวเวทนาหรือเอาไปเปนเวทนาเสีย  แตวาเราเอาเวทนามาพิจารณา  ทานจึง
ไมใหถือเวทนาเปนเรา  หรือเราเปนเวทนา  หากถือเอาเชนนั้นเรียกวา  วิปลาส 
 เวทนาอยูนอกเราหรือ  เราอยูนอกเวทนา  ก็ไมใหถืออยางนั้น  หมายความวา  เราไมไดเอา
เวทนามาไวในตัว  และไมไดเอาเวทนาไวนอกตัว   มันจะอยูนอกตัวไดอยางไร  เพราะเวทนา
ปรากฏอยูนี ่  เราอยาเอาตัวของเราไปใสเวทนานั่นซี  หากเราอยูในเวทนาแลวจะเห็นเวทนาได
อยางไร?  เหมือนกับเราอยูในศาลานี้  เราจะเห็นศาลาที่ไหนเลา  ทีนี้เราไมอยูในเวทนา  แตวา เรา
เห็นเวทนา  เวทนาจึงไมอยูในเรา  หมายความวา มันกระทบกันอยู  รูกันอยู  เห็นกันอยู  แตเราอยา
เอาตัวของเราเขาไปไวในเวทนา  มันพูดยากเรื่องทั้งหลายเหลานี้  หากไมเห็นชัดดวยตนเองแลวพูด
ยาก พูดไมถกูหรอกเรื่องปฏิเวธธรรม  คือวา  ปจจัตตัง  นั้นพูดใหคนอื่นฟง  เขารูไดยาก  ถาวาทุก
คนพากันปฏิบัติ  เกิดความรูชัดดวยตนเอง  เปนปจจัตตังแลวนั้น  พอใครพูดถึงตรงนี้แลว  รูดวยกนั
ทันทีเลยทีเดียว  ปจจัยตังมันพูดลําบากพูดยากเหมือนกัน 
 จึงวา  เราอยาเอาเวทนามาเปนตัวของเรา  แตเราพิจารณาเวทนาสักแตวา  เวทนา  เกิดขึ้น
แลวมันดับไป  เพียงปรากฏรูอยูแลวก็หายไป  เมือ่รูเรื่องเชนนั้นแลว  ก็หายจากการยึดถือเวทนาวา
เปนตน  และนอกจากตน  เรื่องเวทนาอยูในเราหรือเราอยูในเวทนามันก็หายไปหมด  อยางนี้  
เรียกวาไมใชวิปลาส  ถาไปยึดถือเวทนาวาเปนเราแลว  เปนวิปลาส  มันเดือดรอนเปนทุกขมาก  ถือ
วาไมใชของเราชางมันเถิด  ไมเอาอะไรทั้งหมดละ  เราไมเอาทั้งนั้น  มันก็หมดไป  จิตมันก็ปลอย
วางเลยเปนวิปสสนา  บางครั้งบางคราวจิตสงบเขาไปถึงเอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  ไมมีความรูสึก
อะไรเลย  จิตเงียบสนิท  ปญญาไมเกิด  แมอัปปนาฌานก็ไมเกิดปญญา  จึงวาวิปสสนานั้นหยาบตั้ง
ในฐานที่หยาบ  แตปญญานั้นเปนของละเอียด  นี่พูดถึงเรื่องเวทนาทําใหเกิดวิปสสนาขึ้นได 
 มรีจิกูปมา  สญญา  สัญญา เปรียบเหมือนกับพยับแดด  ใคร ๆ ก็คงเคยเห็นพยับแดด  เวลา
แดดรอน ๆ เราอยูไกล ๆ เกิดพยับมองดูวอบ ๆ แวบ ๆ คลายกับเปนตนเปนตัว  แตเวลาเขาไปถึง
จริง ๆ หายไป  โนนไปปรากฏขางหนาตอไปโนน  มันไมมีตัวลองคิดดูซี  สัญญานั้นมันจําคลาย ๆ 
กับเปนตนเปนตัว  ไมรูจําอะไรนัก  ไปจดจําสิ่งทั้งปวงหมด  แหม!  เหมือนกับเปนตัวเปนตนเอา
จริง ๆ จัง ๆ  
 เชนอยางเราจําคน  ใบหนาคนนั้นปรากฏขึ้นมา  ลักษณะทาทีทุกสิ่งทุกอยาง  ปรากฏขึ้นใน
ที่นั้น  แตแลวก็เปลาไมมีอะไรเลยในนั้น  เรากค็งจะเคยจําหนาคนได  มีเพื่อนของเรารักสนิทชอบ
พอที่สุด  หรือครูบาอาจารยพอแมของเรา  ที่เราเคารพนับถือ  และรักที่สดุ  มันไปจําไดเหมือนกับ



วานั่งอยูใกล ๆ เห็นปรากฏอยูขางหนา  อยางหยาบที่สุด  หนุมสาวที่รักใครชอบใจกัน  คิดถึงแฟน
ของตนแลวมันชื่นอกชื่นใจ  ปรากฏเหมือนอยูใกล ๆ นี้  ไดกอดไดชมอยูตลอดเวลา  บางทีจน
ละเมอฝนไป  หลงควากอดเอาตนไมตนเสา  หรืออะไรอยูใกล ๆ นั่น  เขาใจวาเปนแฟนของตนเลย  
นั่นแหละสัญญา  แตที่จริงเปลา  ไมใชตัวไมใชตนหรอก  มันเปนอดีตตางหาก  แลวจดจําเอาไว  นี่
ทานเรียกวา  มรีจิกูปมา  สญญา  สัญญาเปรียบเหมือนกับพยับแดดหาอะไรแนนอนไมได  ไมมีตัว
จริงจังอะไรเลย 
 ผูที่มาพิจารณาเห็นสัญญาเปนของหลอกลวง  เห็นสัญญาเปนของไมถาวรมั่นคง  แลวจะ
ปลงอนิจจังสังเวชในตนของตนเรียกวาหลงลม  คือ  หลงอารมณของตนนั่นเอง  ความเพลิดเพลิน
และมัวเมาทําใหลุมหลงไปดวยประการตาง ๆ แตกห็ามีอะไรเปนของถาวรไม  ในผลที่สดุจะละอาย
ตนเอง  หรือจะเห็นตนเปนคนเพอไป  ทั้ง ๆ ที่ไมไดนอนหลับนอนฝน  แตหากเพอเมาไปดวย
ประการตาง ๆ เพราะอาศัย  สัญญา  จึงหลอกลวงตนเอง  ก็จะเห็นโทษในสัญญา  แลวก็จะไมหลง  
มัวเมาในสัญญา  ปลอยวางสัญญานั้นไปได  ก็จะเปนปญญาญาณ  เกิดขึ้นมาได  เรียกวา  วิปสสนา
ญาณ  อันนี้  คือ   สัญญา    ทําใหเกิดวิปสสนา 
 สงขารา  กทลูปมา  สังขาร อุปมาเปรียบเหมือนกับตนกลวย  ตนกลวยนั้นใคร ๆ กท็ราบดีวา
หาแกนไมได  ปอกกาบไปเถิด  ปอกไปจนหมดเลย  แลวไมมีอะไรเหลือ  คนที่คิดปรุงแตง  เชน  
ปรุงแตงศาลาหลังนี้แหละ  นอนคิดปรุงวา  จะตองทําหองตรงนั้น  หลังคารูปทรงนั้นทรงนี้  จะตอง
ทําพื้นอยางนั้นกั้นอยางนี้ ปรุงแตงไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง  เปนรูปเปนรางเปนศาลาขึ้นมาไดอยางที่
ปรุงแตง  แตในผลที่สุด  แปลนของศาลาที่ปรุงแตงนั่นแหละ  มันก็จะตองมีการเปนไปดวยประการ
ตาง ๆตามกาลเวลา  ถาเปนศาลาไม  มันถาวรมั่งคงอยูไดไมเกิน ๑๐๐  ป  หรอือยางเร็วข้ึนมาก็  ๕๐  
ป  จะตองสลาย  อันนี้เปนการยืนนาน  นี่พูดเปรยีบเทียบการยืนนานอยางหยาบใหฟงเสียกอน 
 อาการ ๑๐๐  ป  ของเรานั้นคลาย ๆ กับเปนของยาวนาน  หากพวกเทพทั้งหลายที่เขาไดรับ
ความสุขแลว  เวลา ๑๐๐  ป  เปนของนอยนิดเดียว  เหมือนกันกับเราไปมองดูสัตวตาง ๆ ที่มันอายุ
สั้น  เชน  ยุง  หรือวาไสเดือน  ไมทันถึงขวบปก็ตาย  หรือจ้ิงหรีดที่มันรองเสียงวี้ ๆ อยูนี่  ไมถึงสัก  
๒-๓  เดือนก็ตาย  ปรากฏขึ้นประเดี๋ยวประดาวก็ตาย  เปนของไมเที่ยง  มันเกิดขึ้นมาเปนตนเปนตัว  
ทําทาคลาย ๆ วาจะมีอายุยืนนาน  มีความเพลิดเพลินสนุกเหมือนคนเหมือนสัตวทั่ว ๆ ไป  แตในผล
ที่สุด  เขาก็ดับหายวับไป  ไมถึง  ๒-๓  เดือน  นี่จึงวาหาแกนสารไมได  อันนี้เปนพวกสวนหยาบ ๆ  
 ที่นี้พูดถึงสวนละเอียด  คือ ความคิดปรุงอยูผูเดียว  ใครก็คงจะเคยปรุงเคยแตงแลว  คิดไป
เที่ยวโนนเที่ยวนี่  คิดอยากไดโนน  อยากไดนี่  อะไรตาง ๆ ไปสักประเดี๋ยวหายไปแลว  คิดอยางอื่น



ตอไป  คิดอยากสรางเรือน  คิดอยากมีอยากรวย  คิดสักประเดี๋ยวเดียวก็ลืมแลว  เลยเถดิไปโนนไป
หาเรื่องอื่นอีก  สนุกเฮฮาที่โนนที่นี่ 
 อันนี้มันเคยไดแกตัวผมเอง  ผมรูตัวต้ังแตครั้งเปนเณร  ใครจะวาอยางไรก็วาเถิด  เรื่องมัน
อยากสึกนะ  คิดปรุงแตงคิดเปนเศรษฐีในคืนเดียว  แหม!  สมัยนั้นเงิน ๗ แสนบาท  ไมใชของงาย ๆ 
แทงล็อตเตอรี่ถูกรางวัลที ่๑  เลยทีเดียว  มีเงิน  ๗  แสนบาท  โอโฮ!  เปนอาเสี่ย  เปนใหญ  เปนโต
มโหฬาร  สรางบานสรางเรือน  ตึกใหญโต  ทําทาโกหรูหรา  สาว ๆ สวย ๆ จะตองมาขอรักขอเปน
แฟน  อู!  สนุกอยูคนเดียว  แตก็นาชมบุญบารมีของผม  ปรุงแตงไป  ๆ สักประเดี๋ยวรูสึกตัวข้ึนมา
ทันที  อะไรกันนี่!  ทําไมจึงไปคิดสนุกสนานกันอยางนี้!   ล็อตเตอรี่ก็ยังไมเคยซื้อ  แมแตเงินก็ยังไม
เคยมีสักสตางคเดียว  ทําไมมันเปนอยางนี้ละ!  รูสึกละอายตนเอง  เลยเงียบสงบอยูในใจ  นอนหลับ
ไป  พอรูสึกตัวตื่นขึ้นมาตอนเชา  ยังรูสึกละอายตนเองอยู  ไมกลาพูดใหใครฟงเพราะละอาย  ผมจึง
วานาชมบุญบารมีของตน  รอดพนปากเหยี่ยวปากกา  รอดพนจากมารนันทิราคะไปได  นี่แสดง
เห็นชัดทีเดียววา สังขาร ไมมีสาระอะไรเลย 
 ทานจึงเปรียบ สังขาร  เหมือนตนกลวย  อุปมาอุปมัยของทานถูกตองทุกสิ่งทุกประการ  แต
หากวาเราไมไดคิดพิจารณาเห็นตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  รูสึกคลาย ๆ กับวาทานตรัสไป
ลอย ๆ   ความเปนจริงนั้นเปนของลึกซึ้งทีเดียว  นาคิดนาพิจารณามาก  หากวาไดมาพิจารณาอยาง
นี้แลว  ความงวงเหงาก็หายไป  ถาเราไมพิจารณาถึงเรื่องธรรมะที่เราเลาเรียนหรือเรื่องที่เราไดสดับ
ตรับฟงแลว  การภาวนามันทื่อ ๆ เทอ ๆ ถึงจิตรวมก็รวมอยาง  “โมหะสมาธิ”  หรือไปนั่งอยูก็ไมมี
อะไรจะคิดจะนึก  ก็เลยทื่อ ๆ เทอ ๆ อยูอยางนั้นตลอดเวลา  ปญญาก็เลยไมเกิด  เมื่อปญญาไมเกิด  
ก็เกิดความงวงซึมไปเสีย  ถาเราจับธรรมะที่ไดสดับตรับฟง  ไดศึกษาเลาเรียนมา  ยกเอาธรรมะ
เหลานั้นมาคิดคน ตรวจตราเขาไปถึงหลักของธรรมะจริง ๆ จัง ๆ แลว  การพิจารณาธรรมะ มัน
สนุก 
 ทานจึงวา  สพพรสํ  ธมมรโส  ชินาติ  รสแหงธรรม  ยอมชนะรสสิ่งทั้งปวง  รสอะไรจะมา
เสมอเทารสของพระธรรมไมมี  รสพระธรรมเปนรสเอร็ดอรอยลึกซึ้งเขาถึงจิตใจจริง ๆ ไมใชเพียง
ปลายลิ้นอยางรสภายนอก 
 สพพรสํ  ธมมรโส  ชินาติ  ความยินดีในธรรม  ยอมชนะความยินดีในสิ่งทั้งปวง  ความยินดี
ในสิ่งใด ๆ ทั้งปวงหมดในโลกนี ้ สูความยินดีในธรรมไมได  ผูที่ยินดแีละผูที่ซาบซึ้งในรสพระ
ธรรม  อยางที่วามานี้  วันหนึ่งคืนหนึ่ง  ๒๔  ชัว่โมง  นั้นนอยนิดเดียว  จะรูสึก  ทําไมจึงมืดค่ําเร็ว
นัก?  กาลพรรษา  ๓  เดือนเวลาสั้นนิดเดียว  ทําไมออกพรรษาเร็วเหลือเกิน  ภาวนาเร็วเหลือเกิน 
อันคนที่ไมคิดคนพิจารณาธรรมะ  ไมมีธรรมเปนเครื่องอยูนี่ซี  มันทรมานลําบากเสียเหลือเกิน  



โดยเฉพาะ  พระเณร  พวกเราที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา  ไมเหมือนกับฆราวาส  ฆราวาสเขามี
เครื่องอยูเครื่องของ  เครื่องผูกมัด  ติดโนนติดนี่พะรุงพะรังหนาหลัง  หลุดจากอันนี้ไปติดอันนั้น  
หลุดจากอันนั้นไปติดอันโนน 
 สวนพระ  เณร  เราบวชมาแลวไมมีครอบครัว  ไมมีการงานอาชีพหากินทางอื่น  ถาหากเรา
ไมมีธรรมะเปนเครื่องอยูแลวจะเปนเครื่องรําคาญ  ที่อยูในพทุธศาสนาไมได  ก็เนือ่งมาจากเหตุ
นี่เอง  มันเกดิความรําคาญ  เหตุนั้น  จึงตองมีการศึกษาธรรมะ  แลวมีการอบรมกมัมฏัฐาน  ใหเกิด
ปญญา  เกิดความรูขึ้นดวย  จึงจะไดประโยชนคุมคาในการทีบ่วช  นี่พูดถงึเรื่อง  สังขาร  เปนเหตุให
เกิดวิปสสนาได 
 มายูปมญจ  วิญญาณํ    ทานอุปมาเปรียบ  วิญญาณ  เหมือนกับมายา  ก็สมจริงอยางนั้น  
มายา  ก็เปนการอธิบายยากเหมือนกัน  บางทีก็วามายาสาไถย เราพูดกันงาย ๆ วา หลอกลวง  ทําเลห
กลใหเราหลงเชื่อ  หลงลืมตัว  คือ  มายา  ในที่นี้  หมายความถึงมันทําหลอกลวงใหเราหลงเชื่อ
หลงลืมตัว  วิญญาณในอายตนะนี่แหละ  ไมใชอ่ืนไกลหรอก  เชนวา  ความรูสึกจากการไดเห็นรูป  
วิญญาณตัวนี้แหละ  ก็รูสึกสักแตวารูปเทานั้น  ความรูสึกเบื้องตนนั่น  เปนวิญญาณในอายตนะ  พอ
รูสึกขึ้นคลายกับวาจะมีทาทีอะไรตาง ๆ จะเกิดความดี  ความชั่ว  หรือเกิดอะไรขึ้นมาจากนั้น  เชน  
จะชอบใจ  รักใคร  หรอืเกลียด  โกรธ  ฯ  ขึ้นมา  ในขณะที่ตาเห็นรูปอันนั้น  ยังไมทันทําอะไร  
โนนวิ่งไปหาหูไดยินเสียงโนน ไปไดยินแลวก็ทําทาจะเปนไปเชนเห็นรูปเหมือนกันแตยังไมทัน
อะไร  เดี๋ยวว่ิงมาหารูปอื่นอีกแลว  เดี๋ยวว่ิงไปหากลิ่นอีกแลว  เดี๋ยวไปหารสอีกแลว ฯลฯ  เลยตาม
ไมทันสักอยาง 
 ดังนั้นคําวา “มายา”  คือ มันหลอกใหหลงไปนั่น  หลงไปโนน  หลงมานี่  อะไรก็ไมทํา  มัว
หลงไปตามสัมผัสอยูอยางนั้น  เลยไมไดอะไรสักอยางหมดวัน  จึงเรียกวามายา 
  ขันธ  ๕  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ดังอธิบายมาแลว  ถาหากเราเขาใจ
แลวมาพิจารณาแตละอัน ๆ แยกออกเปนอัน ๆ อยาใหปะปนกัน  แลวเราจะแยกขันธ  ๕  คือ  ตัวรูป  
ตัวเวทนา  สังขาร  และวญิญาณ  ออกไปไมเปนขันธ  ๕  แลวเราจะไมหลงยึดขันธ  ๕  เปนตัวเปน
ตน  หรือเปนอื่นเปนไกล  หรือขันธ  ๕  อยูในเรา  หรือเราอยูในขันธ  ๕  ขันธ  ๕  ก็จะไมเปน
อุปทาน  จะไมเปนที่ยึดเหนี่ยว   คือวาพิจารณาจนเห็นชัดแจงดวยตนเองอยางนี้แลว  จะเห็นโทษ
ของขันธ  ๕  ผูเห็นโทษในอุปาทานในขันธ  เห็นภัยในอุปาทาน  และขันธ  มันไมยึดขันธ  ปลอย
วางขันธ  มันก็ไมมีภพมีชาติอีก  สิ้นภพสิ้นชาติ 
 ลองคิด ๆ ดู  มันจะสิ้นไดอยางไร? อธิบายมาแลววา  ภพชาติเกิดจาก  กมมพีชชํ  ตณหาสิเน
หํ  อวิชชาเขตตํ  กรรม  ตัณหา  อวิชชา  มันเวียนอยูในที่แหงเดียว  จึงเปนเหตุใหไปเกิด  เมื่อรูชัดใน



ขันธอยางนี้แลวมันก็ไมมีอวิชชา  เมื่อไมมีอวิชชาแลว  มันจะทํากรรมมาจากไหน?  ความ
ทะเยอทะยานอยากคือ  ตัณหา  มันจะมีมาจากไหน?  ชาติมันไมมี  ถาหากเราเห็นชัดแจงอยูอยางนี้
ตลอดเวลาแลว  เมื่อจิตมันเขาไปสัมปยุตกับรูป  เกิดเวทนา  เกิดสัญญาขึ้นมา มันก็เห็นชัด  รูชัดตาม
เปนจริงแลวก็เห็นโทษอยูตลอดเวลา  ก็เรยีกวาเห็นภัยอยูทุกเมื่อ  มันก็ไมมีภพมีชาติ  ก็เปนอันวา
สิ้นภพสิ้นชาติอยูในตัว 
 ในวันนี้พูดถึงเรื่อง  ขันธ  เพราะมันสืบเนื่องตอมาจาก ธาตุ  ๔  ธาตุ  ๔  นัน้  ถาหากไมมี
นามธรรมเขาไปประกอบดวยแลว  ก็จะไมดีไมชั่วกันตอไป  ทีนี้เพราะมีนามธรรมเขาไปเกี่ยวของ  
จึงสามารถทําใหเกิดปญญาฉลาดรูแจง  หรือในทางตรงกันขาม  สามารถทําใหชั่วเลวทรามต่ําลงไป
ได  จึงไดอธิบายถึงเรื่อง  ขันธ  ๕  ตอเนื่องกันมา  ขันธ  ๕  ทุกคนก็พากันศึกษาเลาเรียนมาแลว  แต
บางทีอาจจะขาดในการวิพากษวิจารณ  คิดคนดังที่อธิบายมานี้  เพราะฉะนั้น  จึงเพิ่มเติมความคิดนี้
อีก  เพื่อจะไดนําไปคิดพิจารณา  ใหเกิดปญญาชัดแจงขึ้นมาดวยตนเอง  แลวจึงจะเปนการแกทุกข
ในวัฏฏสงสาร 
 วันนี้  ขออธิบายเพียงเทานี้เสียกอน 
 

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 
  
 ตอไปนี้พากันหัดภาวนาตามไปเลย  ที่อธิบายมาแลวนั่นเปนอุบายสําหรับที่จะตองหัดสมถะ  
และวิปสสนาไปพรอม ๆ กัน  สมถะ  และวิปสสนา  ในที่นี้แยกกันไมออกหรอก  อยูอันเดียวกันนี่
แหละ  ถาหากพิจารณาตามอุบายแนวแน  จิตมันสงบลงไป  เชน  พิจารณา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  
อยางนี้ตั้งตนดวยอุบายทางวิปสสนา  ถาหากจิตมันสงบลงไปนิ่งเฉย  ไมรูจักคิดนึกอะไร  หรือ
มิฉะนั้น  จิตเขาถึงภวังค  คือ  มันรวมวูบวาบลงไป  อันนั้นมันเปนสมถะไปเสีย  ตอนตนเรายก
อุบายเปนวิปสสนา  แตเวลาจิตมันลง  มันลงเปนสมถะ 
 คราวนี้  เราใชพิจารณา  อานาปานสติ  พิจารณาลมหายใจเขา-ออก  นั่นเปนอุบายทางสมถะ
เพื่อใหจิตสงบ  พิจารณาลมหายใจเขา-ออก  หรือพิจารณาความตาย  กเ็ปนพิจารณากายคตาสติ 
นั่นเอง  เวลาจิตมันรวมลงไป  แตวาไมถึงกับวาเปน  อัปปนา  หรือวาไมถึงเปนเอกัคตาจิต  หรือไม
ถึงกับเปนภวังค  เรียกวามันอยูในอุปจาระ  คือ  คิดคนตรวจตราเห็น  สังขารธรรม  เปน  อนิจจัง  



 อันการชัดดวยภายในใจของตนนี้  มีลักษณะใหเกิดปลอดโปรง  แจมใส  กอนหนานั้น
จะตองเกิดปติ  ปสสัทธ ิ ถาหากลดลงจากนั้นอีก  มันจะเกิดความสลดสังเวชภายใน  อยางนี้เรียกวา  
เกิดความรูดวยตนเอง  ไมใชจากตํารับตํารา  หรือจากการคิดคนโดยอนุมาน  แตเปน  วิปสสนา  
เกิดขึ้น  พูดกันงาย ๆ เรียกวา ญาณทัสนะ  คือ มันชัดทั้งภายในใจ  เทียบดูภายนอกก็เปนจริงดังนั้น  
อยางที่เห็นภายในวาเปนของเกิด-ดับชัดเจน  และภายนอกก็เปนอยางนั้นอยูแลว  จึงเรียกวา  
ญาณทัสนะ  เห็นดวยความรูเห็นดวยญาณภายใน  แลวกช็ัดดวยการเห็นภายนอกอีก  อยางนี้อบรม
ดวยอุบายทางสมถะ  กลายเปนวิปสสนา 
 มิใชวาเราจะเจริญ  สมถะ  ใหเต็มเปยมบริบูรณแลว  จึงจะเจริญปญญา  อยางนั้นไมใชหรอก  
เปนความเขาใจผิด  การเขาใจอยางนั้นเรียกวา  อนุมานเอาเฉย ๆ เมื่อเราทําภาวนาอยางนี้แลวจะเห็น
ดวยตัวเองวา  สมถะ  วิปสสนา  ก็ของอันเดียวกันนั่นแหละ  แตเวลามันเปนไป  มันเปนคนละอยาง
กัน 
 เพราะฉะนั้น  ที่อธิบายมาแลวนั้นลวนเปนอุบายสมถะวิปสสนาอยูในตัว  ทีนี้เวลาที่เรา
จะตองทํา  อยาไปคํานึงถึงเรื่องนั้น  ทิ้งไปเสียยกไวเสียกอน  เราเคยพิจารณากัมมัฏฐานอันใด  
กําหนดอันใด  เชน  อานาปานสติ  เราก็ปลอยอาการที่ไดยินไดฟงมานั่นเสียกอน  ใหจับเอาเฉพาะ
อานาปานสติ  เพงพิจารณาเฉพาะลมหายใจเขา-ออก  เห็นสักแตวาลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  ที่
มันผานเขาผานออก  แมแตลมนั้นก็อยาใหมันมีสมมุติบัญญัติ  หรือหากเราพิจารณาเฉพาะกาย  ก็ทิ้ง
สมมุติบัญญตัิที่วาคน  หรือวานายดํานายแดงนั้นนี้อะไรตาง ๆ เสีย  มีสติ  เขาไปประคองจิตอยู
เฉพาะที่เดียว ใหแนวแนลงไปจิตก็จะสงบลงไปนิ่งอยูที่เดียว  เอาละ  ลงมือทําเลย 
 
 
 

อายตนะ 
(11 ตุลาคม 2513) 

การชําระเวทนาใหหมดสิ้นไป 
   จะตองอาศัย  สติ  รักษา  จิต 
   เพงพิจารณาใหเห็นเปนไตรลักษณ 
   คือ  อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา 



   เวทนาจึงไมสามารถครอบงําจิต 
 

   การปฏิบัติกมัมัฏฐานนั้น 
  นอกจากทาง  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ 
  ก็ไมมีทางอื่น 
  ปฏิบัติวนเวียนอยูแถวนี้ 

   จึงจะเขาใจธรรมะแทจริง 
 
ไดฟงธรรมกันมา  ๒  วันแลว  อธิบายเบื้องตนเรื่อง ธาตุ  ตอมาเรื่อง ขันธ  กว็นเวียนอยูตามแถวนี้
แหละ  เพราะการปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้น  นอกจากทาง ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  แลวก็ไมมีทางอื่น  
ปฏิบัติวนเวียนอยูแถวนี้  ไมใชอ่ืนไกลที่ไหนหรอก  ที่อบรมนี้ก็อบรมกันเฉพาะแนวปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน  ไมไดอบรมในฝายปริยัติ  ฝายปริยัตพิวกทานทั้งหลายก็ไดศึกษาอบรมกันมาพอสมควร
แลว  แมแตสํานวนโวหารที่แสดงออกไปก็ใชสํานวนโวหารทางปฏิบัติโดยเฉพาะ  อยางที่พูดถึง
เรื่องธาตุ  โดยมากเขาไมคอยจะพูดกัน  แตวาในแนวปฏิบัติของเรา  จําเปนจะตองพูดถึง  ธาตุ  ขันธ  
อายตนะ  หมายความวา  ธาตุ นั้น  แสดงใหเห็นชัดวาเปนตัวบท  เปนตัวประธานของสิ่งสารพัดทั้ง
ปวงหมด 
 ถาจะอุปมาเปรียบ  ธาตุ  เหมือนกับ พยัญชนะ  ขันธ  เปรียบเหมือนสระ  อายตนะ เปรียบ
เหมือน ไมเอก  ไมโท  ไมตรี  ไมจัตวา  บังคับถอยคําใหเปนไปตามความหมาย  ถามีแตธาตุ คือ มี
แตพยัญชนะ  ก็อานไมออกเชน ก ข ค ง ฯ  ก็ไดเพียงเทานั้น  มันมีความหมายเฉพาะตัวของมันเพียง
แคนั้น  ธาตุก็เชนเดียวกัน  ธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  มีความหมายเฉพาะตัวของมันเพียงแคนั้น  จะ
ไปหมายไปใชในสิ่งอื่นไมได  สวนขันธก็เปรียบเหมือนสระ  อะ  อา  อิ  อี ฯ เพียงเทานั้น 
 ขันธ  ก็ตองมาประยุกตกับ ธาตุ อีก จึงจะมีประโยชนมีความหมายกวางขวางตอไป  ก็
เหมือนกับสระเอามาประยุกตกับพยัญชนะ  เพื่อใหมีความหมายมากขึ้น  เชน  ก  กับสระอา เปน กา   
คราวนี้อายตนะ  ที่เปรียบเหมือน ไมเอก  โท  ตรี  จัตวา เปนเครื่องบังคับเชน  กา  หมายถึง ตัวกา  
ถาหากเติมไมเอก เปนกา  หมายถึงสตัวชนิดหนึ่ง  ถาเติมไมโท เปนกา  ถามีตัว ล เขาไปกล้ํา  เปน
กลา  ก็หมายถึง  ความกลา  นี่มันกวางออกไปอยางนี้ 
 สํานวนโวหารแบบนี้ใชเฉพาะพวกนักปฏิบัติ  เหตุนั้นจึงจําเปนที่จะตองพูดถึงเรื่อง  ธาต ุ 
ขันธ  อายตนะ  จึงจะเขาใจธรรมะแทจริง  เพราะวาธรรมมีอยูในนี้ทั้งหมด ที่พูดมาแลวคือ ธาตุ กับ 
ขันธ  คงจะพอจํากันได  วันนี้พูดเสริมสงกันเขาไปอีก  ประยกุตกันเขาอีก  ถึงเรื่อง อายตนะ 



 อายตนะ  ก็พากันเขาใจดีแลววา  อายตนะภายนอก  ๖  อายตนะภายใน  ๖  สัมผัส  ๖  เชน 
ตา เห็น รูป  รูปเรียก อายตนะภายนอก  ตา เปน อายตนะภายใน  ตา กับ รปู สัมผัส กันเขา  เรียกวา 
จักขุสัมผัส  หู กับ เสียง  สัมผัสกันเขาเปนโสตสัมผัส โดยลําดบั  เมื่อสัมผัสเกิดขึ้นแลว  จะตองมี
เวทนาคือ ความสุข  หรือ ความทุกขเกิดขึ้นจากสัมผัสนั้น  นี่แหละมันขยายกวางออกไปอยางนี้ 
 ความเปนจริงก็รูป กับ นาม  อันมาจากธาตุ  มาจาก ขันธนั่นแหละ  เรียกวา รูปธาตุ  อายตนะ
ภายนอกก็ธาตุ  อายตนะภายในก็ธาตุ  สัมผัสกันก็ธาตุสัมผัส  เกิดวิญญาณ  คือ ความรูสึกขึ้น  ซึ่งจะ
เรียกวา ธาตุ ตอไป  จักขุ ก็เปนธาตุ  รูป ก็เปน ธาตุ จักขุวิญญาณ ก็เปน ธาตุ  โสต ก็เปน ธาตุ โสต
วิญญาณ ก็เปน ธาตุ  นี่มันขยายออกไปอยางนี้  บัญญัติกวางขวางออกไปโดยลําดับ 
 หากเราจะมีปญหาถามวา  ทําไมจึงตองบัญญัติใหมากนักหนา?  คนที่มีปญญาสามารถฉลาด  
จะตองวิพากษวิจารณสิ่งทั้งหลายเหลานั้น  ใหละเอียดถี่ถวนลงไปโดยลําดับ  จนกระทั่งเห็นเขาถึง
ธาตุเดิม  อยางพวกนักวิทยาศาสตรเขาวิจัยถึงเรื่อง ธาตุ  ลงไปจนถึง  อณู  ปรมาณู  จนกระทั่งไมมี
ทางไปหมดถึงที่สุด  ลงถึงธาตุของเกา 
 ธรรมะของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน  ที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาแลวทรงบัญญัติ  รูป
กาย  ดังอธิบายมาแลว  มาแยกออกใหเปน  ธาต ุ  แยกออกใหเปน ขันธ  แยกออกใหเปน อายตนะ  
แลวก็มาแยกใหเปน อินทรีย  มาแยกออกใหเปน ธาตุ อีก  เปน ธาตุ ๑๘  ในผลทีสุ่ดทั้ง รูปธาตุ  
นามธาตุ  หรือวาที่สุดของธรรมะทั้งหลายที่เรียกวา นิพพานธาตุ   ถาจะเปรียบไปถึงอณู  ปรมาณู
ของธาตุ  ทางวิทยาศาสตร  ทางพุทธศาสนาลงถึงนิพพานธาตุเลย  ตกลงเปน ธาตุ  ทั้งนั้น  นี่พูด
สรุปรวมเรียกไวเสียกอน  คราวนี้ยอนกลับไปอธิบายเบื้องตนที่วาอายตนะ อีก 
 อายตนะ  แปลวา  เครื่องสืบตอ หรือ บอเกิดของอารมณ 
 พูดถึงบอเกิดของอายตนะเสียกอน  ตา  เปนบอเกิดของรูปทั้งหมด  เพราะหูจะไปดูแทนตา
ไมได  หู  เปนบอเกิดของเสียงทั้งหมด  ไมวาจะเปนเสียงอะไร  เสียงตาง ๆ เกิดที่หูทั้งนั้น  ไมได
เกิดที่ตา  จมูก  เปนบอเกิดของ กลิ่น  กลิ่นเหม็น   กลิ่นหอม  จะเอาลิ้นไปดมแทนไมได  มันไมใช
เหม็นอยูที่ปลายลิ้น    มนัไปเหม็นที่จมูกตางหาก  ทานจึงวา บอเกิด 
 คําวา “บอ”  ก็เหมือนกับคําวา “บอน้ํา” ของเรา  บอน้ํานี้ถาน้ํามันออกอยูเสมอ  เราตักเทาไร
ก็ไมหมดสักที  บอน้ํานั้นเรียกวา บอสมบูรณบริบูรณ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัสกาย  ที่มันเกิด
จาก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ตามลําดับ  มันไหลเขาอยูตลอดเวลา  เขามาเวลาใดไดตลอดทุกเมื่อทุก
ยาม  นี่เรียกวา บอสมบูรณ  บอเหลานี้เปนบอสมบูรณตลอดกาลเวลา 
 บอนี้มันผิดจากบอภายนอก  ถามันไหลเขาทางตามาก ๆ มันก็ไหลออกทางตา (เขาสูจิต) 
มาก ๆ ดวย  ไหลออกจากหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย (เขาสูจิต)  มาก ๆ ดวย  จนกระทั่งมันอยู



ไมได  กินไมเปน  นอนไมหลับ  จึงวาบอนี้มันไมเหมือนบอน้ําภายนอก  บอน้ําภายนอกมีคนมาตัก
ตวงชวยกันขนน้ําไป  แลวพอมันขุนก็เอาน้ํามาลางใหมเสียก็ได  หรือพอน้ํา มันออกมาใหม  มันก็
ยังใสได  สวนบอภายใน  คือ อายตนะ  ที่เปนบอนี้  ไมมีใครจะมาชวยขนออกไปได  ไมมีใครจะมา
ชวยตักชวยตวงออกไปเลย  เปนของเฉพาะสวนตัวแท ๆ 
 หากเรามาคิดถึง ธรรมะ  คําสอนของพระพุทธเจา  ที่พระองคทรงบัญญัติไว  จะเห็นไดชัด
ทีเดียววา  เปนการจําเปนที่ทุกคนจะตองเปนผูมีอุตสาหะวิริยะ  คือ  ประกอบสมถะและวิปสสนา  
การประกอบสมถะ และวิปสสนา  คือ การชําระลางของสกปรกในบอเสียกอน  ตองสะสางมันให
สะอาดเสียกอน  เพื่อจะไดใชใหเปนประโยชน  เปนการจําเปนที่ทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติ  
โดยเฉพาะแลวผูบวชในพุทธศาสนา  เห็นวาเรื่องฆราวาส  เปนบอเกิดของอารมณ  เปนที่มานอน
เนื่องแหงกิเลสทั้งหลาย  เพราะมันไหลเขามาแลวไหลออกอยางนี้  จึงตองพากันสละเพศ  แลวเขา
มาบวชในพุทธศาสนา  เพื่อระมัดระวังสังวรตอไป 
 พระพุทธเจาตรัสไววา สํารวมตา  สํารวมห ู สํารวมจมูก  สํารวมลิ้น  สํารวมกาย  สํารวมใจ  
ของเหลานี้เปนของควรสํารวม  สํารวม  หมายความวา  ใหระวังใหมันอยูในขอบเขต  แตวามิใช
ไมใหเห็น  ไมใหดู  ไมใชไมดูเลย  เรยีกวา สํารวม  ใหดูเหมือนกัน  ใหฟงเหมือนกัน  แตใหอยูใน
ขอบเขตที่เรียกวา สํารวม  คือ มันมีจุดมีขอบเขตที่จะไมใหกิเลสเกิดขึ้น 
 เมื่อ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย และใจ  เปนบอเกิดของอารมณทั้งปวงแลว  กิเลสมันก็เกิดขึ้น
จากนี้แหละ  มันเกิดจากอารมณความยินดียินราย  ความชอบความรัก  เกลียดชัง  มันมาตามบอตาม
ชองเหลานี้  มันเกิดขึ้นมาแลว  คราวนีม้ันก็ไหลไปนอนเนื่องอยูในจิต  ถึงหลับตา  ปดหแูลวก็ตาม  
มันเขาไปถึงจิต  เมื่อมันเขาไปถึงจิตแลว  คราวนีอ้อกไมได  เลยกลายเปน  อายตนะภายใน-ใน เขา
ไปอีก 
 ผมจะพูดถึงเรื่อง  อายตนะภายใน-ใน  เขาไปอีกใหฟง  พากันพิจารณาดู  อายตนะภายในซึ่ง
เราพากันศึกษาอยูนั้นนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย ใจ  ถาหากนักปฏิบัติมาปฏิบัติแลว  อันนี้ยังจะ
เปนอายตนะภายนอกอีกดวยซ้ํา  อายตนะภายในอีกชนิดหนึ่ง  มันมลีึกเขาไปกวานั้นอีก 
 เมื่อมาอบรมจิตใหเขาถึงสมาธิ  จิตมีความสงบเขาไปเปนเอกัคตาจิต  เอกัคตารมณ  จิตอยูใน
อารมณอันเดียวแลว  แมจะรูสึกวาอายตนะจากตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ไมปรากฏแลว  แตมันยังมี
อายตนะอีกอันหนึ่งปรากฏขึ้นในที่นัน้ (จิตที่สงบ)  เชน  เราเห็นภาพตาง ๆ ปรากฏอยูในที่นั้น  หรือ
ไดยินเสียงปรากฏอยูในทีน่ั้น  ที่จิตเปนหนึ่งอยูนั้น  จิตไมไดฟุงออกมายังอายตนะเหลานั้น  หรือ
กลิ่นอาจจะเกิดขึ้นในที่นั้น  ไมไดเกิดที่จมูก  จะปรากฏที่ในเอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  อยางนี้เปน



ตน  อันนี้ผมสมมุติขึ้นใหมเรียกวา  อายตนะภายใน-ใน  เมื่อเราจะพูดถึงตรงนั้นแลว  อายตนะ
ภายในนั้นตั้งไวภายนอกอยางนั้นแหละ  ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย  ไมตองพูดถึงกันตอไป 
 อายตนะภายใน-ใน  ตัวนี้แหละ  เมื่อพูดถึงแลวจะตองพูดถึง  ขันธ  พรอมกันไปอีก  เพราะ
มันเนื่องกันมา  เมื่อม ีอายตนะ ก็คือมี ขันธ นั่นเอง  จึงอธิบายในเบื้องตนวาสระ (เปรียบดวยขันธ)  
กับ พยัญชนะ (เปรียบดวยธาตุ)  ประกอบเขากัน  มันอยูดวยกนัจึงจะทําประโยชนใหสําเร็จ  ขันธ
มันมีพรอมในที่นั้น  ในเอกัคตาจิต  เอกัคตารมณ  เปน ขันธ ใน  ขันธ  ๕  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  

สังขาร  วิญญาณ  นี่เปนขันธนอก  ขันธอันนั้นเปน  ขันธ ใน  ขันธในอันนั้นแหละเปนขันธถาวร  
สามารถที่จะนําคนหรือสัตว  ทั้งหลาย  ใหไปสูภพนอย ภพใหญ   ขันธที่เปนรูปภายนอกนี้  และ
อายตนะภายใน คือ  ตา  ห ูฯลฯ  ที่เห็นอยูนี้  ตองทิ้งอยูในโลกอันนี้เอง  มันก็เขามาหาธาตุอีกนั่น
แหละ  อายตนะและรูปภายนอกเปนธาตุ  มันก็ทิง้อยูในพื้นแผนดินนี้  ไมไปอยูที่ไหน  จึงวามันอยู
ดวยกัน สัมพันธกันระหวาง ธาตุ  ขันธ  อายตนะ 
 ขันธภายใน  นี้  ถาหากอุปมาเปรียบพอเปนเครื่องคิดคนใหเห็นขันธใน  หากคนยังไมทัน
เปนสมาธิภาวนา   ยังไมถึง เอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  ก็พอจะอนุมานคิดได  เชน  เรานอนหลับ
สนิทแลวฝนไปในตอนกลางคืน  ขันธ  คือ  รูปทีม่ันนอนในที่นี้แหละ  มันจะไปไหนได  ในเวลาที่
ฝนวาเราไปเที่ยวในที่อ่ืนที่ไกล  ในปาในรก  หรือไปเที่ยวในที่เพลิดเพลินสนุกเฮฮาไปบานใหญ
เมืองใหญ  ตา คือ  อายตนะภายในมันอยูที่นี่  ในขันธตัวที่นอนหลับอยู  อายตนะภายใน-ใน  นั้นมนั
ไป  มันไปเห็นบานเรือนเห็นสภาพที่นาเพลิดเพลิน  หรือเขาปาเขารกไปเห็นเสือ  เห็นหมี  เห็นสัตว
ราย  มันตกอกตกใจสะดุงกลัว  ตามที่  อายตนะภายใน-ใน  มันไปเห็นนั่น 
 เหตุนั้น  มนษุยและสัตวที่ไปเกิด  มนัเอาขันธ  ๕  ใน  รวมทั้งอายตนะภายใน-ใน  ไปพรอม
มูลบริบูรณเลย  ถึงคอยมีภพมีชาติตอไปอีก  นี่เรื่อง   อายตนะ  มันตอเนื่องกัน  สืบเนื่องกันเชนนี้อยู
ตลอดเวลา  ที่ทานเรียกวา  อายตนะ ๆ นั้น  หมายถึง  บอเกิด  หรือวา  ตอเนื่องกัน อยางนี้  
 อินทรีย  พูดถึงอายตนะแลว  ทีนี้พูดถงึอินทรีย  อินทรียก็เรื่องเดียวกัน  จากทีเดียวกันนี่เอง  
แตทานบัญญัติ เรียกวา อินทรีย  เหมือนกันกับวาสระตาง ๆ เอียะ  เอีย  ฯลฯ  อะไรก็ตาม  เอาไป
ผสมกับพยัญชนะตัวใดก็ได  ก.  ข.  หรือ  ค.  ก็ได  แลวก็อานออกเสียงไปตามสระที่เราไปใส  
อินทรีย  นี ้ ทานบัญญัติตามหนาที่ที่มันไปผสม 
 ทานเรียกวา อินทรีย   หมายถึง  ความเปนใหญ  มันรับหนาที่ตําแหนงเปนอธิบดี  รักษา
สงวนหนาที่ตําแหนงของมันไวได  ไมใหคนอื่นมากาวกาย  หรือทํางานแทนหนาที่ของมัน  เชน  หู  
มันเปนใหญในการที่จะควบคุมเสียง  ใหอยูในขอบเขตของหู  ไมใหไหลบาไปหาตา  หรือสําหรบั



คุมรูปไมใหไหลบาไปหาหู  ใหดูแตเฉพาะตา  ใหฟงแตเฉพาะหู  นี่ความหมายของคําวา อินทรีย  
มันเปนใหญ  มันมีอิสระในหนาที่นั้นแตผูเดียว  ก็อันเดียวกันกับ  อายตนะ นั่นแหละ  เหมือนดังเรา
พูด  ฝามือ กบัหลังมือ  กม็ืออันเดียวกัน  ถาพลกิขึ้นก็เรียกวาฝามือ  คว่ําลง  ก็เรียก  หลังมือ 
 ผมอยากจะอุปมาเปรียบกับแกวชนิดหนึ่ง  ในสมัยนี้ไมมีใครไมรูไมมีใครเห็นหรอก  ผมเคย
เห็นในสมัยกอนใชตะเกียงใบบัว  เปนตะเกียงที่ใชลมชวยเหมือนตะเกียงเจาพายุ  แตใหญกวา  มัน
มีใบปดขางบนเรียกใบบวั  มีระยาวาบ ๆ หอยติดรอบขอบใบบัว  เปนแทงแกวชนิดหนึ่ง  เขาทําเปน
ระยาขนาดเทานิ้วมือ  เขาทําเปนรูปสามเหลี่ยม  ถาเราดูเหลี่ยมหนึ่งเปนสีเหลือง  ดอีูกเหลี่ยมหนึ่ง
เปนสีแดง  อีกเหลี่ยมหนึ่งเปนสีขาวแตไมทะลุถึงกัน  ดูดานเหลืองก็เปนสีเหลืองเฉพาะของเขา  ดู
ดานขาวก็ขาวเฉพาะของเขา  ดูดานแดงก็แดงเฉพาะของเขา 
 จากวันนั้น  ผมไดความคิดมาเปรียบเทียบกับธรรมะ  ที่พูดอยูนี่  ถาหากพูดถึงเรื่องบอเกิด  
หรือการสืบตอเนื่องกันก็เรียกวา  อายตนะ  ถาพูดถึงการเปนใหญเปนอิสระในหนาที่ก็เรียกวา  
อินทรีย เสีย  ก็เหมือนแกวผลึกเหมือนกันหรือมิฉะนั้นอีก  ทานยังบัญญัติตอไปถึงเรื่อง  ธาตุ  เปน
จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  คือ  ตาก็เรียกวา  ธาตุ  รูป  ก็เรียกวา ธาตุ  ตากับรูปกระทบกัน
เกิดความรูสึก  คือ  วิญญาณขึ้น  ก็เรียกวา วิญญาณธาตุ  ธาตุ  กับความเปนใหญ  ก็คลาย ๆ  กัน 
 แตวา ธาตุ  นั้นลึกเขาไปกวานั้นอีก  คือ สัญชาติโดยเฉพาะแลว  ธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไมได
เลย  คําวา “ธาตุ” ในที่นี ้ ถึงของเดิม  ของจริงเปลี่ยนแปลงไมได  เชน  ตา  เปลี่ยนเปนหูไมได  รูป
เปลี่ยนเปนเสียงไมได  เสียงที่เกิดจากรูปก็เปน  ธาตุ อันหนึ่งตางหาก  แลวเสียง  จะเอาเขามาเปนรูป  
ก็ไมไดอีก  มันไมปรากฏ  เชน  ที่เราอัดเทป  เสียงก็เฉพาะเสียง  รูปก็เฉพาะรูป  ถึงมันจะอยูในเทป
มันก็ไมปรากฏ  ไมเห็นเสียงเลย  นั่นจึงวา ธาตุ  มันแปรสภาพไมได  อยูคงที่  จะเอาไปไวที่ไหนก็
อยูตามเดิม  ไมเปลี่ยนสภาพเปนอื่น  ธาตุ  คือ  ความทรงอยูตามสภาพเดิมของมัน 
 ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ  เรียกวา  ฉบัญญัติ  หรือบัญญัต ิ  ๖  มีขันธบัญญัต ิเปนตน   เปน
การบัญญัติขันธ  บัญญัติ  หมายความวา  ใหแปรสภาพจากสมมุติ  อยาใหไปหลงสมมุติ  ใหเหน็
เปนบัญญัติไปเสีย 
 บัญญัติ  กับ สมมุต ิ มนัผิดกัน  บัญญัติ  นั้นหลงติดนอยไมเหมือนกับหลงสมมุตติ  สมมุติ  
นี่หลงแลวปรุงแตงกันไปใหญไปโต  อยางสมมุติวา คน  นี่แหละ  คนหลงคนนั้น  ไมใชหลงเพียง
คนเทานั้น  มันยังหลงถึงวาเปนคนสวย  คนงาม  คนขี้เหร  ขี้ราย  คนหนุม  คนแก  คนชื่อนั้น  ชื่อนี้  
มันกวางขวางไปมากมายแลวก็หลงรกัหลงชมหลงเกลียดชัง  นี่หลงสมมุติมันเปนอยางนั้น 



 หลงบัญญัติ  ลองคิดดู  เชน  ธาต ุ๔  เราจะหลงก็เพียงสักแตวาดิน  หรือกอนดินเทานั้น  มัน
จะไปทําอะไรได  มันจะถึงขนาดหลงคนไหม?  รับรองวามันไมถึงขนาดนั้น  ถาหากวาไปหลงธาตุ  
หลงขันธ  ขันธ  ๕  ก็เพียงสักแตวาเปนขันธ  ๕  ไมใชหลงสมมุติคน  หลงเพียงวา  ธาตุ  เพียงวา 
ขันธ  ไปยึดขันธ  ถือวา  ขันธเปนของเรา  เราเปนขันธ  ที่เรียกวา วิปลาส  เพียงนึกถึง  แตอยาไป
หลงงมงายถึงขนาดนั้น  นั่นจึงวาทานบัญญัติตาง ๆ เชน  ขันธบัญญัติ  อายตนบัญญัติ   ธาตุบัญญัติ  
อินทรียบัญญัติ  สัจจบัญญัติ ฯ  เพื่อใหลืมสมมตุิ  ใหหายหลง  บัญญัติในตอนนี้  บัญญัติเพื่อสูงขึ้น
ไปกวาเดิม 
 เรื่อง อายตนะ  ที่วาเปนบอเกิดนั้น  เปนของรายกาจกวาของอื่นทั้งปวงหมด  จึงจําเปน
จะตองระวัง  มันเกิดขึ้นไดแลวแตหลายเรื่อง  บอของตา  นั้นมันเกิดไดหลายเรื่อง  เห็นรูป  อยาง
เดียวเทานั้น  แทนที่จะเห็นแตเพียงวารูป  อยางเดียวเฉย ๆ จะเปนรูปอะไรก็ชางเถิด  มนัไมใชเพียง
แคนั้น  มันไปเกิดยินดี  พอใจ  รักชอบ  แลวก็แปรรูปนั้นไปอีกมากมาย  เห็นรูปคนธรรมดา  มัน
ไมใชรูปคนเสียแลว  เห็นเปนกินนร  กินนร ี  เทวบุตร  เทวดา  อินทรพรหมไปโนน  ถาดูติดอกติด
ใจเทาใด  มันก็แปรสภาพปรุงไปเรื่อย  มันไมเหมือนบอน้ําธรรมดา  น้ําจะแปรเปนดินเปนไฟไมได  
น้ําก็เปนน้ําอยูคงที่  ถึงมันจะปรุงใหเปนน้ําใส  น้าํขุน  น้ําเค็ม  น้ําหวาน  ก็ตาม  แตมันก็เปนสภาพ
น้ําอยูตามเดิม  บออายตนะ  นี้  มันไมอยางนั้น  มันแปรไปรายกาจยิ่งกวานั้น 

เหตุนั้น  พระพุทธเจา  ทานจึงใหสังวรระวัง  ใหมนัอยูในขอบเขต  อยางตาเห็นรูป  เราตอง
พิจารณาใหเห็นสภาพของรูป  เอาของเดิมนี่แหละมาพิจารณา  เห็นเปนธาตุ  เห็นเปนอสุภะ  เสีย  
เห็นเปนของเกิด-ดับ  เสียเห็นเปนเพียงสักแตวารูปเสีย  อยาไปปรุงใหมันเกินขอบเขต  หรือ
นอกจากขอบเขตที่มันเปนจริง  หรือเกินความเปนจริงที่มันเปนอยูเดี๋ยวนี้ 

พระพุทธเจาทรงบัญญัติ  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  ขึ้นมา  ก็เพือ่ใหเราเอามาใชนั่นเอง  ที่ให
สํารวมระวัง  ก็ระวัง  ใหมันอยูในขอบเขตอันนั้น  ไมใหหนีจากนั้น  หูไดยินเสียงก็เหมือนกัน  
เสียงก็สักแตวาเสียง  มันลอย ๆ ไป  ปรากฏขึ้นแลวก็หายไป  อุปมาเหมือนกับเราฟงเสียงกลอง  
หรือจะเปนเสียงระฆังก็ได  พอตีดังเหงง  แลวเสียงมันก็คอยหายไป  หมดไป  พอตีใหมก็ดังเหงง ๆ 
แลวก็คอยหายวับไป  หมดไป 

ถาหากเราพิจารณาเสียงที่ปรากฏ  มขีอบเขตอยูเพียงเทานี้  เสียงก็จะไมรบกวน  เสียงก็จะ
ไมเปนเหตุใหเกิดกิเลสตอไป  ใครจะพูดชมเชยสรรเสริญ  ก็อุปมาเปรียบเหมือนเสียงระฆัง  เขาพูด
แลวก็หายไป  เราตามพิจารณาวา  เสียงอันนั้นมันหายไป  หมดไป  อยาใหมันเขาถึง  อายตนะ
ภายใน-ใน  ตัวนั้น  ถาหากเสียงเขาถึง  อายตนะภายใน-ใน  ตวันั้น  มันไมไหวแลว  เปนเรื่องยุงกัน
ใหญ  ถาเราเห็นเปนเพียงเสียงกระทบอายตนะภายใน (หู)  เฉย ๆ ปรากฏขึ้นแลวเสียงก็หายไป  



กลิ่นปรากฏขึ้นแลวก็หายไป  รส  ปรากฏขึ้นแลวก็หายไป  ใจเราก็จะไดความสบาย  ก็จะเกิดความ
สงบขึ้นได 

เมื่อเราเห็นตามเปนจริง  ตามบัญญตัิของพระพุทธเจาที่ทรงบัญญัติไว  เพื่อใหเราศึกษา
พิจารณานี้  เราปฏิบัติโดยพิจารณาตามนี้  ใจเราก็จะถอนเสียจากสมมุติ  หรือถอนจากอารมณ  
อารมณก็จะเขาไมถึง  อายตนะภายใน-ใน  นั้น  หรือไมเขาถึง  ขันธใน  นัน้  มันจะอยูแตเพียงนอก 
ๆ อยูแคอายตนะภายใน  คือ  ตา  ห ู  จมูก  ฯลฯ  ปรากฏขึ้นแลวจะหายไปหมดไป  เราก็จะสงบ
เขาถึงสมาธิภาวนา  นั่นเรียกวาเขาถึงธรรมะ  ธรรมะ  นั้นคือ  ของจริงเปนแกน 

เมื่อไมไดเกินเลยขอบเขตนั้นไป  หยุดแคอายตนะภายในก็เปนอันวา  เราตัดการที่เราจะสืบ
ตอภพชาติในอนาคตตอไป  เพราะวา  ขันธใน  หรือ  อายตนะภายใน-ใน  มันเปนตัวนําไปใหเกิด
เปนภพเปนชาติตอไป  คราวนี้เราตัดไมเขาถึงตรงนั้นมันก็หมดเรื่อง 

เมื่อเราเกิดมาเปนมนุษย  อายตนะเหลานี้มันก็ปรากฏตองกระทบกับอายตนะภายนอก  เราก็
เพียงสักวากระทบแคนั้นก็แลวกัน  อยาใหไปเก็บไวในอายตนะภายใน-ใน  อายตนะภายใน (ตา หู 
ฯ)  เมื่อมันแตกสลายแลว  อันนั้นมันก็ไมมีที่ตอ  เมื่อไมมีที่ตอมันก็หมดเรื่อง  หมดพิษสง  หมด
ทุกข 

ธรรมะ  ที่พระพุทธเจาตรัสเทศนาเปนชั้น ๆ อยางนี้  เปนของละเอียดลึกโดยลําดับ  ถาหาก
เราไมไดอบรมภาวนาใหเขาถึง  อายตนะภายใน-ใน  หรือไมเขาถึงขันธใน  ที่วานี้แลว  จะไมรูเรื่องที่
อธิบายนี้  เรือ่งเหลานี้มันนอกเหนือจากโวหารธรรมดา  ที่เราเคยไดยินไดฟงชินหูชินตามาแลวนั่น  
เรื่องคําพูดสํานวนที่เราพูดกันอยูเวลานี้  เรียกวา ภาษาใจ  ก็หมายถึง  อายตนะภายใน-ใน  หรือ ขันธ
ใน นี้เอง  ถงึตรงนั้นแลวคําพูดมันไมมี  เราพูดไมถูก  ครั้งผูที่มีสมาธิเขาถึงตรงนี้แลว  จะเอามาพูด
กับคนภายนอก  พูดไมถกูแตหากมีอยู  แตวามาพูดกับคนขางนอกเขาไมรูเรื่องดวย  ไมเขาใจกัน 

ดังนั้น  เมื่อจะมาพูดกับคนภายนอก  ตองมาใชสมมุติใหม  เปนภาษาใหม  บัญญัติใหม  ดวย
เหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติ  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  ขึ้นมา  ในพวกศกึษาในพวกอบรมปฏิบัตทิี่
ฟงไมเขาใจ  หากปฏิบัติถึงตรงนั้นเองแลว  จะเขาใจลึกซึ้งเขาไปยิ่งกวานี้อีก  อันนี้รูไดเฉพาะตน
เฉพาะผูปฏิบัติเขาถึงขั้นนั้นดวยกัน 

วันนี้พูดถึงเรื่อง  อายตนะ แลวก็อายตนะนั่นแหละ  พูดมาเปน  อินทรีย  พูดมาเปน  ธาตุ   
เรามาปฏิบัติ  ไมไดปฏิบตัิที่อ่ืน  ปฏบิัติใหเขาใจใหรูเรื่องทั้งหลายเหลานี้ดวยใจของตนเอง  รูแลว
คราวนี้อะไรละ?  เมื่อรูแลวก็เปนเครื่องมือของเรา  เราจะตองตอสูอายตนะภายนอก  คือ  การระวัง
สังวร  เมื่อเราระวังสังวรอยู  อายตนะภายนอกเขามาแทรกซึม  เรียกวาเปน  ขาศึก  เชน  ตา  เห็นรูป  
มันก็หลงไปมัวเมากับรูป  เราก็จะตองตอสูดวยการชําระสะสาง  ใหเห็นเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  



อนัตตา  หรอืเห็นเปน  สภาวธรรม  พูดงาย ๆ เรียกวา  เห็นเปนภัย  มันไมทําใจของเราใหสงบอยู
คงที่  มันปรงุแตงใจของเราใหปรวนแปรสภาพไป 

ดังนั้น  เมื่อตา  เห็นรูป  หูไดยินเสียง  ก็จะตองตอสู  ถือวาเปนศัตรูภายนอก  ถาหากคนใด
มาเห็นเปนมิตร  เห็นเปนเพื่อนสนิท  ยอมใหเขาถึง  อายตนะภายใน-ใน แลว  มันพอกใจอันนั้นไว  
ไมเห็นทางที่จะตอสูไปได  ถาเห็นเปนภัยอยูทุกขณะทุกเวลาแลว  ถึงแมตา  จะเห็นรูป  หูจะไดยิน
เสียง ก็ตาม  แต  เราตามรูตามเห็นทุกลมหายใจเขา-ออก  ทุกขณะจิตที่มนัแวบออกไป  เห็นวาเปน
ภัยของจิตของเราเปนอุปสรรคของสมาธิภาวนา  หรือเปนเครื่องเศราหมองของจิตที่ผองใส  มา
เห็นเปนภัยแลวมันกลัวอยูตลอดเวลาเชนนี้  ในบาลีทานวา  ภยรสีวา  ผูเห็นภัยแมมีประมาณ
เล็กนอย  คือ  เห็นตรงนี้เอง  เห็นอาการของจิตมันแวบออกไปวาเปนภัยของตน 

ผูเห็นภัยอยางนี้แหละ  มเีวลาจะกาวไปสูจิตขั้นสูงโดยลําดับ  ใกลตอพระนิพพาน  ใกลตอ
ความดับ  ใกลตอการพนจากทุกข  แลวจะเห็นจิตของเราวา  มีธรรมะ  หรือวา  เขาแนวธรรมะ  หรือ
เขาแนวปฎิทา  หรือวา  จิตของเราสูงขึ้น  ใกลเขาหามรรคผลนิพพาน  หรือวา  จิตของเราใกลจะพน
จากทุกข  ใกลจะหมดกองกิเลส  เรามาดูตรงจุดนี้ 

ดูวาเรากลัวภัยอันตรายไหม?  เรากลัวขนาดไหน?  ถากลัวขนาดวาจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัว
แลว  จึงจะเห็นโทษ  อันนั้นยังไมใชใกล  จนหลงลืมตัวแลวจึงคอยเห็นโทษมัน  นั่นยังไกลอยู  หรือ
วาเห็นแลวมันตามไมทัน  มานึกไดภายหลัง  อันนัน้ก็ยังไกลอยู 

ถาหากเราเขาไปเห็น  ในขณะที่จิตมันแวบออกไป  เมื่อตาเห็นรูป หรือ ห ูฟงเสียง  พอจิตแว
บออกไป  มนัจะไปปรุงแตง  อันนั้นเราตามทัน  เราชําระสะสางได  มันก็ยังใกลเขามาแลว 

ถาหากเราไปตามรูตามเห็น  ไปรูเทารูทันขณะที่มันแวบไป ไมทันปรุงแตง  สติทันจิต  จิต
จะหยุดเขามาสงบ อันนั้นหมดโทษทุกข  มันหมดกันเพียงแคนี้  ถาจะอุปมาเปรียบวา วิญญาณ คือ 
ความรูสึกสัมผัส  มันทําหนาที่เพียงแครูสึกเทานั้นเอง  แตยังไมทันรูวาอะไรเปนอะไร  ถาหากเรา
เปรียบเทียบอยางนี้  จิตที่มันแวบออกไปนั่น  เพียงแตรูวามันแวบออกไป  แลวเราตามรูทัน  มัน
หยุดเพียงแคนั้น  รูเพียงแคนั้น  ไมไปตอ  อันนั้น เรียกวา ของเราใกลที่สุด  รูทันใกลที่สดุ  ใกลที่จะ
ทําความรูสึกใหใจยังผองใสไดตลอด 

ถาชํานาญกันจริง ๆ จัง ๆ แลว มันวางสภาวะลงไป  เมื่อ ตา เห็นรูป  หู ไดยินเสียง  จมูก ถูก
กลิ่น  ลิ้น ถกูรส  มีสัมผสัอยู  ยังรูสึกอยู  แตมันไมสามารถที่จะไปปรุง  หรือไปยึดถือพวกทั้งหลาย
เหลานั้นใหเขามาเปนเครื่องทําใจอันผองใสนั้นใหเศราหมองไปได  มิใชวาผูที่วิเศษอยาง
พระพุทธเจาทรงไมรูสึกอะไรเสียเลย  หรือพระอรหันตทั้งหลายไมรูสึกอะไรเสียเลย  อันนั้นไมใช  
อันนั้นเขาใจผิดกันหมด  ทานรูอยูดี ๆ นี่ แหละ  ถาหากพระพุทธเจาเสวยอาหารไมรูสึกรสเสียเลย  



หรือพระอรหันตทั้งหลาย  ฉันอาหารแลวไมรูจักรสชาติอะไรเลย  มันก็ไมเปนประโยชนแกรางกาย  
ความรูสึกรสชาติ  หวาน  เปรี้ยว  เค็ม  มัน  ทานมีความรูสึกอยู  แตวาความรูสึกอันนั้น  มันเปน
เพียงแคความรูสึกรสเทานั้น 

เหตุนั้น  ทานจึงมาแยกไดถูกวา  สัมผัส  เปนอยางนั้น  เวทนา  เปนอยางนั้น  สัญญา  สงัขาร  
วิญญาณ  เปนอยางนั้น ๆ  ทานจึงมาบัญญัติถูก  ถาเปนอันหนึ่งเดียวแลวก็บัญญัติไมถูก  แยกไมถูก
เลย  อันนี้ทานแยกออกมาแลว  จึงบัญญัติใหพวกเราพากันศึกษาใหเขาใจ  ใหรู  ถาหากเราตั้งสติ
พิจารณาจดจอเฉพาะเรื่องนั้น  สังเกตดูเรื่องนั้นอยูแลว  มันก็จะแยกเปนสัดสวนลงไป  มันก็จะไม
เขาไปรบกวนถึงจิตใจของเรา  เราศึกษาในแนวของการปฏิบัติขั้นตาง ๆ จะเขาใจเกินขอบเขตไมได 

การเขาใจวาทานไมรูสึกอะไรเลย  พระพุทธเจาเลยทรงเปนใบ  พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็
จะเปนคนใบ  ไมรูสึกอะไรเสียเลย  มนัก็หมดทา  แบบนั้นความดี  ทานก็ไมรูจัก  ความชั่ว  ทานก็
ไม  หรือมิฉะนั้นทานก็ไมใชคนฉลาด  แตวาฉลาดของทานนั้นไมไดฉลาดอยางพวกเรา  ของทาน 
ฉลาดรูเทาทัน  ไมถึงกับปรุงแตง  ฉลาดของพวกเรานั่น  ฉลาดศึกษาเลาเรียน  ฉลาดปรุงแตงยืดยาว  
ความฉลาดปรุงแตงนั้นยืดยาวแผไพศาลกวางขวาง  แลวเขาใจวาตนฉลาดมาก  แตความฉลาดของ
พระพุทธเจา  และพระอรยิสาวกนั้น  ทานฉลาดอยางรูเทารูทัน แลวหยุดเพียงแคนั้น  ไมปรุงแตงไม
ยืดยาวตอไป  มันจึงไมเปนเหตุใหเดือดรอนเปนทุกข  ก็หาความเปนกิเลสไมมี  หมายความวา มัน
หยุดแคนั้นเอง  ไมมีภพชาติตอไป 

สมัยใหมเขาเปรียบวา “ทําใจนั้นเหมือนลิ้นชัก”  เปรียบดังลิ้นชักโตะ  เวลาเราตองการใช
ของ  เราก็ชักลิ้นชักออกมา  หยิบเอาของพวกนั้น  เวลาเราไมตองการใชแลว  เราก็ปดลิ้นชักเสียแลว
ก็ไมเห็นมีอะไร  มิดชิดดีอยู  พอตองการมันอีก  เราก็ดึงเอาออกมาใช  แลวก็ปดไวตามเดิม  จิตของ
เราถาหากเราทําใหเหมือนกับลิ้นชัก  ใหรักษาจิตเหมือนกับลิ้นชัก  มันก็สบายเรียบรอยตลอด
กาลเวลา 

วันนี้พูดเรื่อง  อายตนะ  กพ็อสมควรแลว  เอาไวเทานี้เสียกอน  เอาละ 
  
  
  
  

นั่งสมาธิ 

(ทานอาจารยอบรมนํากอน) 



  
การภาวนา  อยาไปนึกคิด  อยาไปปรงุแตงลวงหนาวา  จะใหเปนอยางนั้น  จะใหเห็นอยางนี้  

ใหมันไดอยางนั้นใหไดอยางนี้  คิดอยางนั้นภาวนาไมไดผลเด็ดขาด  มีอยางเดียว  คือ  เราจะตองมี
อุบายแยบคาย  เฉพาะตัวของเรา 

จะเอาอะไรเปนจุดสําคัญที่จะพิจารณา  เราจะพิจารณาอานาปานสติ  หรืออสุภะกัมมัฏฐาน  
ก็แลวแต  เลอืกเอาอยางหนึ่งอยางเดียว  แลวสํารวมจิตใหอยูในอารมณอันเดียวนั้น  ตั้งสติประคอง
จิตไมใหวอกแวกไปจากนั้น  ไมใหวูบวาบออกไป  ใหอยูเฉพาะในเรื่องนั้นอันเดียว  ถาเราพิจารณา
อานาปานสติ  ก็มองดูอยูที่ลมหายใจเขา-ออก  ดอูยูเฉพาะในที่นั้น  เอาสตินั่นประคองจิตที่เราไป
เพงพิจารณานั้นไว  คอยระวังอยาใหมันแวบออกไปจากนั้น  ใหมันหยุดอยูเพียงแคนั้น  อยาอยาก
ใหมันเปนอยางนั้นอยางนี้  หรือวามนัจะเปนชาเปนเร็ว  หรอืวาจะเปน  หรือวาไมเปนก็ไมวา ไม
ตองคิดนึกอยางนั้น  อันนี้เปนกิจของเราที่จะตองทําในขั้นตน  ถาหากเรามีสติประคองจิตใหแนวอยู
ในเรื่องเดียว  อยูอยางนี้  อารมณอ่ืน ๆ ทั้งปวงหมด มันก็หายไปเอง 

สิ่งที่เราจะพึงสรางใหมันเกิดขึ้นมาอีกก็คือ  ทําความพอใจยินดีในอุบายที่เราพิจารณานั้นวา  
อันนี้ถูกแลว  ถูกตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว  อุบายนี้เปนของจริงแลว  ทําความเลื่อมใสพอใจ
ในสิ่งนั้น  อยาไปลังเลใจ  อยาไปคิดสงสัยบางคนพอทําไปไดหนอยหนึ่ง  สงสัยข้ึนมา  เอะ!  อันนี้
ไมถูกนิสัยของเราแลวกระมัง  ทําอยางนั้นไมไดเด็ดขาด  จะเห็นหรือไมเห็นก็จะตองทํา  เปน
หรือไมเปนก็จะตองทํา  ตองพิจารณาเรื่องนี้แหละ  มันไมรูไมเห็นหรือไมเปน  จะไมยอมมัน  ทกุ
สิ่งทุกอยาง  จําเปนจะตองเห็นตองรูหมด  แตเรายังไมทันรู 

ใหทําความเห็นวา  อันนี้เปนของแปลกประหลาด  ซึ่งเรานัน้ไมเคยพบเคยเห็นเลย  คิดดูซี  
ของอะไรตาง ๆ พอเราเห็นเปนของแปลกแลว  เราจะตองเพงพิจารณาดูของสิ่งนั้น  ตั้งใจดูเฉพาะ  
จะลืมถึงเรื่องสิ่งอื่นเปนธรรมดา  นี่เปนอุบาย  ที่เราจะพิจารณาเชนนั้นเหมือนกัน  เวลาที่จิตวาง
อารมณอ่ืน  มาเพงพิจารณาอยูในอารมณเดียวแลว  อารมณอ่ืน ๆ มันไมเกี่ยวของ  มีอารมณเดียว
แนวเฉพาะในเรื่องนั้น  เวลาจิตมันเปนอยางนี้  มันเปนของมันเองหรอก 

การที่จิตเขาถึงภวังค  หรอืเขาถึงอัปนา  หรือเรียกวา  จิตเขาถึงสมาธินั้น  ใครไปทําเอาไมได
สักคนเดียว  ใครจะดัดแปลง  ใครจะแตงใหเปน  ไมไดเลย  เราทําไดเพียงการอบรมฝกฝนเบื้องตน  
คือ การตั้งสติประคองจิตไวในอารมณอันเดียวอยางที่พูดมาทําไดเพียงแคนี้  เรื่องที่มันเปนภวังค  
หรือที่จิตรวมวูบวาบลงไปก็ดี  หรือที่มันปลอยวางอารมณอ่ืน ๆ ก็ด ี  มนัวางของมันเอง  มันเปน
ของมันเอง  หนาที่ของเรามีเพียงเฉพาะจะตั้งจิตจดจอในอารมณ  ที่เรายกมาพิจารณานั่น  แลวก็ตั้ง



สติประคองไว  อยาใหจิตวอกแวกงอกแงกไปมาหนาหลัง  เราอยาคิดนึกปรุงแตงอะไรตอไปอีก  เพง
พิจารณาในเรื่องเดียวนั้น 

เราจะไปเขาใจวา  มันจะไมเกิดความรูความฉลาด  หรือจะเกิดความรูความเห็นอะไรตาง ๆ อยา
ไปคิดนึกมันเลย  เรื่องเหลานี้ตองปลอยวางทั้งหมด  นี่เปนวิธีเบื้องตน  ที่เราตองทํามีเพียงแคนี้  
เอา  พากันทําได 

 
 

สมถวิปสสนา 
(12 ตุลาคม 2513) 

“ขันธใน  หรือ  “อายตนะภายใน-ใน” 

มันเปนตัวนําใหไปเกิด 

เปนภพ  เปนชาติตอไป 

เรื่อง อายตนะ  เปน “บอเกิด” 

มัน  “ตอเนื่อง  สืบเนื่อง”  กันเชนนี ้

ตลอดเวลา 

 
 การหัดอบรมสมถะวิปสสนา 
  เปนสิ่งจําเปนที่สุด 
  ที่เราซึ่งเปนเหลาบรรพชติ 
  จะตองฝกฝนอบรมโดยแท 
  ใหสมกับสมญา  ที่เรียกวา 
  สมณะ  หรือบรรพชิต 
พากันตั้งใจฟงการอบรมตอไปอีก  การอบรมเบื้องตนโดยลําดับมา ๓ วันผานไปแลว  วันนี้

เขาวันที่ ๔  อุบายทั้งหลายที่ไดอธิบายมาก็พอเปนแนวทาง ที่จะนําไปกําหนดพิจารณาหรือฝกฝน
อบรมภาวนาไดพอสมควรอยูแลว  วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องวิธีทําสมถะ  วิปสสนา  โดยเฉพาะ  อุบาย
ทั้งหลายที่อธิบายแลวนั้น  นํามาใชอบรมสมถะ และวิปสสนาไดทั้งนั้น 



 การหัดอบรมสมถะ วิปสสนา เปนสิ่งที่จําเปนที่สุด ที่เราซึ่งเปนเหลาบรรพชิต  จะตอง
ฝกฝนอบรมโดยแท  กิจอนันี้เปนกิจของผูวางเสียจากการงาน  ใหสมกบัสมญาที่เรียกวาสมณะ หรือ
บรรพชิต คําวา  “สมณะ” คือ ผูสงบ  หากไมอบรมสมณะแลว  ก็ไมทราบวาจะไปสงบตรงไหน  
เรามาอบรมสมถะเพื่อใหเปนผูสงบ  สงบกาย สงบวาจา สงบใจ 
 สงบกาย ก็คือ ใหระมัดระวังสังวร คือ สํารวมอินทรียทั้ง ๖ 
 สงบวาจา  ระวังคําพูดไมใหเปนคําพูดเรื่องความคะนองนอกลูนอกทาง  ในทางพระวินัย  
คําพูดเหลานั้นทานเรียกวา “เดรัจฉานกถา”  พูดนอกลูนอกทางจากธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  
หรือวาสิ่งที่ไมควรพูด  วาจาที่ไมเปนไปเพื่อความสงบ  ไมเปนไปเพื่อความละกิเลสบาปธรรม  กถา
ที่ควรพูดคือ  พูดถึงเรื่อง ศีล เรื่องทาน  เรื่องการทําสมาธิภาวนาหรือปรารถความเพียร  ความมัก
นอยสันโดษ  พอใจยินดตีามมีตามได  นี่เรยีก กถาวัตถุ  การอบรมความสงบทางวาจา  ไมใชวาไม
พูด  พูดไดแตพูดพอดีพองาม  พูดใหอยูในขอบเขต  รูจักประมาณตนเองในการพูด  บางทีก็พูดโง
เกินไปจนเสียสมณสารูป 
 สงบทางใจ  คือ  การอบรมทางสมถะ  ที่ทานพูดถึงเรื่อง  ฌาน ๔  มีปฐมฌาน  เปนตน  นี่
เปนการอบรมใหสงบทางใจ  ถาหากผูมาอบรมสมถะมีความสงบทางใจแลว  ทางกายมันสงบไป
เอง  ทางวาจาก็สงบไปเอง  เรื่องการทําความสงบ  คือ  หัดสมถะนี้  มิไดมีขอบเขตเฉพาะแตสมณ
สารูปเทานั้น  แตวาสําหรับสมณสารูปแลว  เปนกิจของตนที่จะพึงทําโดยแท  ผูที่บรรลุมรรคผล
นิพพานไดฌาน  สมาธิ  สมาบัติ  ก็ตองดําเนินตามแนวสมถะวิปสสนาทั้งนั้น  เพราะฉนั้น  ผูที่หวัง
อยากจะได  อยากจะถึง  หรืออยากจะเปนซึ่งฌาน  สมาธิ  สมาบัติ  ก็ตองมาดําเนินตามแนวสมถะนี้  
อยาไปเขาใจวา  สมถะ วิปสสนา  เจริญไดเฉพาะพระภิกษุ  สามเณร  หรือแมขาว  แมชี  หรือเฉพาะ
ผูที่บวชอยูในพุทธศาสนาเทานั้น  แทจริงนั้นทําดวยกันไดทั้งหมด 
 ดังเคยมีเรื่องสมัยที่พระพุทธเจายังทรงดํารงพระชนมอยู  มีแมบานคนหนึ่งเกิดศรัทธา
เลื่อมใส  เห็นพระไปจําพรรษาอยูดวย  ก็จัดสรางเสนาสนะใหพระอยู  พระสมัยนั้นทานตั้งใจทํา
ความเพียรจริง ๆ คือผูบวชทั้งหลายนั้นทานมุงหมายที่จะบําเพ็ญเพื่อพนจากทุกขโดยถายเดียว  
ไมไดคิดอะไรมากมาย  พอบวชเขามาแลวไปจําพรรษาในสถานที่ของแมบานผูนั้น  เวลากลางวัน  
ตางองคตางอยูวิเวกแหงละองค  ไมอยูปะปนกันเกิน ๒ รูปเลย  หากวาใครมีธุระกิจอะไร  ก็ตีระฆัง
สัญญาณที่ศาลา  พระเหลานั้นก็จะมาประชุมพรอมกัน  มีเรื่องอะไรก็พูดกันชวยเหลือกันในกิจการ
งานตาง ๆ 
 แมบานคนนั้นเมื่อจัดสรางเสนาสนะใหพระอยูจําพรรษาเรียบรอยแลว  ไมไดไปปฏิบัติพระ
เหลานั้นเลย  ก็มาคิดวา  เอ!  เราก็ควรจะไปเยี่ยมทานบาง  ทานจะมีธุระติดขัดอะไรบางก็ไมทราบ  



จึงไปเยี่ยม  เมื่อไปถึงก็ไมเห็นพระสักรูปเดียว  มีคนเฝาศาลาอยู  จึงถามวา “พระทานไปไหนกัน
หมด”  คนเฝาศาลาตอบวา “ทานไปทําสมณธรรม”  “ทําอยางไรจึงจะไดพบทาน”  แมบานถาม  คน
เฝาศาลาตอบวา “ไมยากหรอก  ถาตองการจะพบทาน  ตีระฆังแลวทานก็มาเอง” 
 พอตีระฆังเหงงๆ  ตางองคก็มาองคละทิศองคละทาง  พอมาถึงทานก็สุภาพเรียบรอย  ดีงาม  
นาเลื่อมใสทุกสิ่งทุกประการ  แมบานคนนั้นจึงถามพระวา “เอ!  ทานมาอยูแลว  ทาํไมจึงแตก
สามัคคี  ไมปรองดองซึ่งกันและกัน  ไปอยูกันคนละทิศคนละทาง  ทําไมเปนเชนนั้น? “  พระผูใหญ
ทานตอบวา  “ไมใชอยางนั้นหรอก  อาตมาพากันประกอบความเพียร  เจริญสมณธรรม  ตางคนตาง
อยูกันคนละแหง  เพื่อความวิเวก”  
 แมบานเกิดความเลื่อมใส  สนใจในเรื่องสมณธรรม  จึงถามวา “เจริญสมณธรรม ทํา
อยางไร?”  พระทานอธิบายใหฟงวา  ใหพิจารณาความเกิด – ความดับ  คือ ความเสื่อมความสิ้นของ
สังขารรางกาย  เกิดขึ้นมาแลวตองแตกตองสลาย  ตองตายดับทุกคน  ผูหญิงคนนั้นถามวา “ถาอยาง
ดิฉันนี้จะทําไดไหม?”  ทานตอบ  “ไดโยม  ทําไมจะไมได  ทําเถิด”  แกก็ตั้งอกตั้งใจฟงหลักธรรมที่
พระทานสอนให  แลวก็นําไปทํา  พอไปทําเขาโชคของแกดีกวาพระ  พอปฏิบัติเขาจิตเปนสมาธิ  
ภาวนาเขาถึงฌานความรู  แกรูเรื่องของพระ  องคใดมีเรื่องอะไร  ติดขัด  มคีวามขัดของประการใด  
พระคิดนึกประสงคอยางไร  แกตามไปรูหมด 
 คือพระที่เปนปุถุชน  เปนธรรมดาที่บางองค  บางทานก็อยากจะฉันน้ําอัฏฐบาน  ของสม
ของหวาน  บางทานก็อยากฉันเนื้อ  ฉันปลา  ฉันผัก ฯลฯ  อะไรตามเรื่องไป  แกจัดหาอาหารมาได
ถูกปากถูกคอหมดทุกทานทุกองคเลย  จนในที่สุดพระแปลกประหลาดใจ  จึงประชุมกัน  “เอ!  ยาย
แมบานคนนี้ทําไมแกจึงเปนอยางนี้   แกตองรูใจของเราแนนอนทีเดียว  เรานึกอะไร ๆ ก็ไดสําเรจ็
สมประสงคทุกสิ่งทุกอยาง”  เลยกลัว  พอออกพรรษาแลวพากันหนี  กลัวแกจะรูเรื่องจิตใจคิดหยาบ 
ๆ คาย ๆ ไมดี  ไมชอบ  กลัววาแกจะไปรูเรื่องเขา  คิดละอายเพราะแกรูหมด  พากันหนีไปเฝา
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาตรัสถามวา “มาทําไมกัน”  พวกพระเหลานั้นก็กราบทูลเหตุการณ
เรื่องราวตาง ๆ  พระองคตรัสวา “อยางนั้นแหละ มันจะดี  พากันกลับไปเถิด  ไปอยูที่นั่นแหละ” 
  พระเหลานั้นพากันกลับคืนไปทําความเพียรภาวนาที่นั่นอีก  คราวนี้ตั้งใจสํารวมระวัง  
เพราะกลัวหญิงแมบานคนนั้นจะรูเรื่อง  พากันสํารวมระวังทุกวิถีทาง  คลายกับมีขอบังคับ  มีกฎ
บังคับอยูในตัว  ในเวลาตอมา  ตางก็พากันสําเร็จมรรคผลนิพพาน  ตามวาสนาบารมีของตน ๆ 
หลังจากนั้นก็อําลาแกไป 
 ขาวเรื่องนี้ไดยินถึงพระทั่ว ๆ ไปวา  สถานที่นี้ทําความเพียรภาวนาดี  พระที่ทานไปภาวนาที่
นั้น  ก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมาย  ใคร ๆ ก็อยากจะไป  พอไปถึง  บางองคก็อยากจะ



ทดลองดู  เห็นวายายแมบานคนนี้แกภาวนาดีเหลือเกิน  นึกอยากไดประสงคอะไร  แกก็จัดมาให
หมดทุกสิ่งทุกอยาง  ทําไมหนอจึงจะไดเห็นหนาตาแกวา  แกเปนคนอยางไร?   พอนึกเทานั้นก็รูเลย  
วันหลังแกก็จัดน้ําสมน้ําหวานมาถวายตอนเย็น  ตอนเชาก็จัดอาหารการกิน  ลกูไมอาหารตาง ๆ มา
ถวาย  ถูกตองตามปรารถนาของพระ  คราวนี้พระก็กลัวอีกนั่นแหละ  กลวัแกจะรูวานึกคิดอยางไร  
ก็พากันหนีไปอีก  พระพุทธเจาทรงบังคับใหกลับคืนมาภาวนาอีก  และก็พากันสําเร็จมรรคผล
นิพพานทั้งหมดอีก  นี่เปนเรื่องเลายอ ๆ แสดงถึงเรื่องฆราวาสสามารถที่จะปฏิบัติสมถะ วิปสสนา
ใหดีเดน  ไดไปยิ่งกวาพระก็มีไดเหมือนกัน 
 ที่แสดงนี้  หมายความวาการเจริญสมถะ  วิปสสนาไมไดมีขอบเขตจํากัด  วาจะมีไดเฉพาะ
พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเทานั้น  แตฆราวาสก็ทําไดเหมือนกัน  เมื่อผูที่ไดสําเร็จผลเชนนั้น
แลว  มันมีคติอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งอนุชนภายหลังจะไดถือเปนเยี่ยงอยาง  แมบานคนนี้แกไดสําเร็จฌาน
รูวาระจิตพระถึงขนาดนั้น  แกก็ไมไดหมิ่นประมาทดูถูกพระ  แกยังเคารพนับถือพระ  ไมแสดง
กิริยาอันนาเกลียดเหยียดหยาม  ดูถูก  หรือพูดคําหยาบ  คนที่มีศีลธรรมตองเปนอยูอยางนี้  ไมวา
กาลนั้น  สมนันั้น  หรือกาลนี้  สมัยนี ้
 คนไหนถาหากยังไปถือวาตนเกงตนดี  ตนดีกวาหมูเพื่อนก็ดี  หรือวาตนดีกวาพระ  หรือ
ดีกวาใคร ๆ ก็ดี  ถาเปนฆราวาสอันนั้นเรียกวา  ขาดจากพระไตรสรณาคมน  ถาเปนหมูพระดวยกัน
แลว  กิเลสมนัครอบงํา  เปนการประมาทดูถูก  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   ขาดจากพระไตร
สรณาคมน  คนนั้นไมไดตั้งมั่นอยูในพระไตรสรณาคมน  เหตุนั้น ควรถือคติเปนเยี่ยงอยาง  ผูที่มี
ศีลธรรมรอยเปอรเซ็นตแลวนั้น  เขาไมประมาท ดูถูกผูอ่ืน  ถาหากไมมีศีลธรรมประจําอยูในใจของ
ตน  ก็ควรถือยายแมบานคนนี้แหละเปนตัวอยาง  หรือวาศีลธรรมอันนีแ้หละ  เปนตัวอยางไว  
สําหรับดําเนินชีวิตทางฆราวาส  นี่จึงวาเรื่องสมถะวิปสสนาทําไดทั่วกันหมด  ไมไดเลอืก 
 ที่นี้จะวกเขามาถึงเรื่องทํา  สมถะ  วิปสสนา  โดยเฉพาะ ดังอธิบายมาแลววา  สมถะ  และ
วิปสสนามันอยูดวยกัน  ใชอุบายอันเดียวกันในเบื้องตน   ยกอุบายอันเดียวกันนั้นแหละขึ้นมา
พิจารณา  แตบางครั้งจิตมันก็เดินไปทางวิปสสนา  บางครั้งมันก็เดินไปทางสมถะ  แลวก็ขอให
เขาใจเสียวา  ที่ทานวา “สุขวิปสสก”  ที่วาไมมีสมถะเจริญวิปสสนาลวน ๆ อันนี้เปนความเขาใจผิด  
คือพูดตามตัวหนังสือ  เพราะคําวา “ สุขวิปสสก”  ทานแปลวา  สําเร็จดวยปญญาลวน ๆ นั่นเอา
หนังสือมาแปล  แลวก็พูดตามตัวหนังสือ  แทจริงแลว  สมถะไมมีไมเกิดปญญา  เราอยาไปฟงแหง
เดียว  มีบางแหงทานบอกวา  ผูมีฌานจึงจะเกิดปญญา  ผูมีปญญาเทานั้นจึงจะเกิดฌาน  ผูไมได
ฌานไมมีปญญา  ผูไมมีปญญาไมไดฌาน   ถอยคําเหลานี้มีกลาวไวหลายแหงเหมือนกัน  นั่นวาถึง
เรื่องตามตํารับตํารา 



 ทีนี้พูดโดยเฉพาะทางดานปฏิบัติ  จิตของคนเรา  ถาหากไมสงบมันจะเกิดความรูแจงเห็น
จริงไดอยางไร?   มันก็เห็นแตเพียงสัญญาเทานั้นนะซี  เหน็ตามอนุมาน  เห็นตามสัญญา  ตาม
ตํารับตํารา  ถาจิตสงบนิ่งลงเมื่อไร  มันอยูในเอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  เห็นกิเลสทั้งหลายปรากฎอยู
ในที่แหงเดียว  มันก็จะมีหนทางในการที่จะชําระกิเลสอันนั้นลงไปได  ปญญามันเห็นชัดแจง  แลว
ชําระลงไปได 
 เปรียบเหมือนดังแสงตะเกียง  ถาหากหลอดมันเปนฝามัว  แสงก็ไมสวางเต็มที่  ถาหลอดมัน
ใสเต็มที่  แสงมันก็สวางแจมจา  มองเห็นไดชัดเจน  อันนั้นกย็ังอยูไกล  ถาพูดกันงาย ๆ เชน  อยาง
น้ํา  ที่เราใสไวในอาง  หรือในถังก็ตาม  เราไปมองดูเงาของเรา  ถาน้ํามันนิ่ง  จะเห็นเงาชัดเลย  เงา
ปรากฏขึ้นมาในที่นั้น  ถาน้ํากระเพื่อมอยู  เราจะไมเห็นเงาปรากฏ  จิตกฉ็ันนั้นเหมือนกัน  ถาจิตยัง
ไมทันถึงเอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  ยังไมนิ่งแนวอยูในอารมณอันเดียวแลว  จะไมไดเห็นกิเลส  คือ  
ความเศราหมองของจิตของตน  เมื่อจิตมันนิ่ง  มันผองใสแลว  มันจึงปรากฏปญญาขึ้นมาในที่นั้น  
แลวเห็นกิเลสชัดเจน  และชําระกิเลสลงไปได  ละวางได 
 คําวา  จิตไมนิ่ง  ก็คือ  มนัไมผองใสนั่นเอง  แลวมันก็บอกอยูชัด ๆ แลว  เนื้อความวา  กิเลส 
คือ  ความเศราหมองของจิต  จิตไมนิ่งเพราะกิเลส  มันก็เศราหมอง  มันขุนมัว  หลบัตาดูจิตของเรา
เดี๋ยวนี้ก็ได  ถาจิตของเรายังฟุงซานสงโนนสงนี่อยู  เรียกวา  มนักระเพื่อมอยู  มันมีเศราหมอง  จะ
ไปชําระ  จะไปเห็นเรื่องของจิตนั้นเปนไปไมได  ครั้นจิตมันนิ่งแนวลงไปแลว  กิเลสอะไรก็ชาง  จะ
ปรากฏขึ้นมาในที่นั่นเลย  ถึงแมจิตจะแวบลงไปนิดเดียวก็ตาม  มันเห็นเลย  หรือขณะที่จิตนิ่งอยู  
เมื่อจิตวูบวาบออกไปนิดเดียวก็ตาม  คือมันจะสงออกไปหาอารมณอะไรที่เกิดขึ้น  ยอมเห็นใน
ขณะที่จิตอยูในอารมณเดียวนั้น  อันนีเ้รียกวา  ตามรูจิต  เห็นจิต 
 ที่ทานใหพิจารณาสติปฏฐาน ๔  หรือพิจารณาลมหายใจหรือพิจารณากาย  หรือพิจารณา
อะไรก็ดี  อยางที่ทานแสดงไว  สมปชาโน  สติมา  วิเนยยโลเก  มีสติตามรูอยูทุกขณะ  ลมหายใจ
เขา–ออก  สัน้-ยาว  นอก-ใน  หยาบ-ละเอียด  เห็นอยูทุกขณะ  ก็หมายความวาจิตไปอยูในอารมณ
อันเดียว  จึงคอยตามเห็นตามรู 
 นี่แหละพึงเขาใจวา  ที่วา “สุขวิปสสก”  ไมมีสมถะนั้น  ไมจริง  ถาวามีสมถะแตวาไม
ชํานาญยังพอให  หรือวามี  แตไมมีอภิญญายังพอให  คือวาความเชี่ยวชาญมันผิดกัน  เปรียบ
เหมือนกับคนเรียนหนังสือชั้นเดียวกัน  บางคนเรียนไดฉลาด  บางคนไมฉลาดแตวาก็สอบได  อันนี้
อุปมาใหฟง 
 เรื่องสมถะ  ที่เราจะตองฝกฝนอบรมนั้น  มีมากอยางเราเคยไดเรียนกันมาแลว  เรียกวา  
กัมมัฏฐาน  ๔๐  มี อนุสติ  ๑๐  อสุภะ ๑๐ ฯ  เปนตน  และทุกสิ่งทุกอยางที่อธิบายมาแตเบื้องตนนั้น  



ตั้งแต  ธาตุ ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ขันธ ๕  อายตนะ  อันนี้ก็อยูในขั้นที่วา  เราจะหยิบเอามาใช
พิจารณาทํากัมมัฏฐานไดเหมือนกัน  เชน  เราพิจารณาดิน  เห็นสักแตวาดิน  พิจารณาลม  ไฟ  ก็เหน็
สักแตวาลม  ไฟ 
 ไฟ ก็เปนกัมมัฏฐานใหสําเร็จวิปสสนาไดเหมือนกัน  เชน  เรื่องนางปฏาจารา  เถรีภิกษณุีไป
จุดไฟบูชาในวิหาร  เพงแสงเทียนเปนอารมณ  จิตสงบลงไปได  เห็นความเกิดความดับของสังขาร
รางกาย  เกิดปญญาพิจารณาชัดเจนแจมแจงทั้งภายนอกภายใน  ชําระกิเลสทั้งหลายหายสูญไป  รู
แจงแทงตลอดเญยยธรรม  พระพุทธเจาทรงตั้งใหเปน  ผูเลิศวิเศษในทางพระวินัย  นี!่  แสงไฟเปน
กัมมัฏฐานได  ยังใหถึงมรรคผลนิพพาน  อันนี้เรียกวา  มีสมถะ  วิปสสนา ไปพรอม  
 หากจะทดลองดูก็ได  เราเพงแสงไฟ  ก็เขาแนว  ที่เคยอธิบายมาแลวในเบื้องตนวา  แสงไฟ
เปนอุบาย  หรือดินเปนอุบาย  แต แยบคาย  นั้นมีอีกอยางหนึ่ง  คนที่ไปเพงแสงไฟ  เปนอารมณ
กัมมัฏฐานนั้น  อาจจะดูผิดกันไปคนละแนว  บางคนอาจจะไปเพงพิจารณาวา  แสงไฟ  คือความ
รอน  เมื่อรอนมันก็ตองเผา  เผาน้ํามัน  หรือเผาขี้ผ้ึงใหหมดสิ้นสูญไป  แลวกน็อมเขามาพิจารณาใน
ตัวของตน  ในจิตของตน  บาปกรรมอกุศลทั้งปวงหมดมันเผาใจ  คือ  ปญญาของตนใหสึกกรอน  
ใหเสื่อมคุณภาพไป  หรือกลายเปนคนโงเทื้อทึบ  อาจจะพิจารณาไปรูปนั้นก็ได 
 แตบางคนไมพิจารณาอยางนั้น  อาจจะพิจารณาถึงเรื่อง  ไฟ ไมมีตัว  แตหากดิ้นได  แลว
เทียบเขามาพิจารณาในจิต  จิตก็ไมมีตัวตน  แตดิ้นรนได  ดิ้นรนก็ไมไดไปไหน  ที่ทานวา  ทูรงคม  
เอกจร  อสรีร   คุหาสย  เย  จิตต สญญเม  สสนติ  โมกขนติ  มารพนธนา  จิตไมมีตัวมีตน  จิตเที่ยว
ไปทางไกลคนเดียว  เที่ยวไปแลว  ในที่สุดก็กลับมานอนในคูหาที่เกา  คือตัวกายของเรานี้  คือ  
พิจารณาวา  ไฟมันดิ้นได  มันก็ไมหนีไปจากไส  และน้ํามัน  มนัก็ยังอยูในที่นั้น จะพิจารณาในแนว
อยางนี้ก็ได  มันเปนแยบคายของแตละคน  มันชัดทางไหนก็นอมเขามาพิจารณาในตน  ใหสําเร็จ
ประโยชนในตนก็ใชไดทั้งนั้น 
 หรือพิจารณาถึงเรื่อง  ไฟ  วา  ธรรมดาไฟเทียนเราตั้งอยูตรง ๆ ถึงลมไมพัด เดี๋ยวเปลวไฟ
มันก็ยาวขึ้นยืดขึ้น  เดี๋ยวมันก็หดลงมา  เดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นอีก  เดี๋ยวมันก็จะหดลงมา  จะพิจารณาถึง
ของไมเที่ยงเปน  อนิจจัง  ทุกขัง อนตัตา  ลงสภาวะ  ถึงแมวาจะเกิด-ดับ  เกิด-ดับ  กอ็ยูในที่เดียว  
เกิดในที่นี้  ดบัในที่นี้  เหมือนแสงเทียนอยางนี้ก็ได 
 นี่พูดถึงเรื่องอุบายกัมมัฏฐาน  จะใชเอามาพิจารณาไดทั้งหมด  ไมวาอะไรทั้งนั้น  จะเอา
พุทธานุสติ  ธัมมานุสติ  สังฆานุสติ  ก็ได  แตในที่นี้จะอธิบายเฉพาะเรื่อง กายคตาสติ  ตัวของเรา
นั้นคือ กาย  เรามีกายอยู  จึงจําเปนจะตองหยิบเอากายนี้  ขึ้นมาพิจารณา  คนเราหวงกาย  ยึดถือกาย  
ที่เปนเหตุใหเกิดกิเลสบาปธรรมทั้งปวงหมด  ก็เพราะเราถือวาตนวาตัววาเขา  วาเรา  เหตุนั้นจึงได



อธิบายถึงเรื่องกายนี้  แยกกายนี้ใหออกเปน  ธาตุ  เปน  ขันธ เปน  อายตนะ  (ดังอธิบายมาแลวใน
วันกอน)  หากเราจะหยิบเอาไปพิจารณาสวนหนึ่งสวนใดก็ได 
 วันนี้จะอธิบาย  เพงในกายลงเฉพาะใน  อสุภะ  อยางเดียว  เพราะความจริงมันเปนอยูอยาง
นั้น  แตหากเรายังไมไดคิดคนพิจารณา  เราเลยไมไดเห็นตามเปนจริง  เพราะความมืดมน  และ
ความหลงของเรา  จึงไมเห็นตามเปนจริง  ความจริงคือ  ของปฏิกูลโสโครกอยูในตัวของตน  เราเพง
พิจารณาถึงของปฏิกูล  เปอยเนาในตัวของเรา  เราพากันสวดมนตจํากันแมนที่สุด  เกสา  โลมา  
นขา  ทันตา  ตโจ  อันนั้นเปนสักแตวาจําได  เหมือนกันกับนกพูดภาษาคนได  แตไมรูจัก
ความหมาย 
 ถาหากเราเขาไปคิดคน  หรือไปพิจารณา  จนกระทั่งมีแยบคายเฉพาะในเรื่องผมเสนเดียว  
ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  หรอืจะเอาอะไรก็ตามในตัวของเรานี่  หรือจะเพงพิจารณาเฉพาะกระดูกทอน
ใดทอนหนึ่งก็ได  หรือเพงของปฏิกูลโสโครก  ที่เราเห็นไดงาย  เชน  ตับ  ไต  ไส  พุง  อาหารใหม  
อาหารเกา  เรามองเขาไปพิจารณา  คําวา “พิจารณา” ในที่นี้  หมายความถึง  เราเพงจิตเขาไปดูสิ่งนั้น
อยางเดียว  จึงเรียกวา  “พิจารณา”  หรือเขาไปดูอันนั้นไปเพงอันนั้น 
 ทําอยางไรถึงไปเห็นมันชัดแจง? ทีแรกเราอนุมานเสียกอน  เปนเรื่องที่จะตองอนุมาน  ที่
เรียกวา สัญญา  เปน  อสุภะสัญญา  คือ ความจําหมายภายนอกที่เราเคยเห็นสิ่งอสุภะ  หรือเรานึกคิด
วาจะตองเปนอยางนั้นจริง ๆ นี่เรียกวา สัญญา  ตองอาศัยสัญญาอยางนี้เสียกอน  เมื่อเราอาศัยสัญญา
เขาไปจดจอเพงเฉพาะอยูแตในเรื่องนั้น  มันเปนธรรมดาของจิตของคนเรา  มันมีดวงเดียวแท ๆ 
ไมใชหลายอัน  ไมใชมากมายอะไรเลย (ที่มากนั้น  หมายถึงวาอาการมันเร็ว  เราจับไมทัน  เราคมุ
ไมอยู  เลยเห็นเปนหลายอัน)  ถาหากเราเพงเฉพาะอันเดียว  เรื่องใดเรือ่งหนึ่งกอน  แลวมีสติ
ควบคุมไวไมใหมันออกจากนั้น  เมื่อเรามุงเพงเรื่องนั้นเรื่องเดียว  มันก็เปนบทบาทที่จะใหเกิด
สมาธิแลว  อบรมใหเพงอยูในอันเดียวกอน  มีสติควบคุมจิต  ไมคิดสงไปอ่ืน  อยูในเรือ่งเดียวก็เปน
สมาธิ 
 เมื่อมันเปนสมาธิแลว  คราวนี้จิตมันไมใชอยางเกาเสียกอน  มนัพลิกจากสภาพเดิม  อันที่เรา
พิจารณาอยูในอารมณเดียวตอนแรกนั้น  เวลามันเปนไป  จิตของมันจะตองวูบไปอีกพักหนึ่ง  มัน
เปลี่ยนสภาพนั้นไป  โดยที่เราไมไดแกลงที่จะใหมันเปลี่ยนหรือไมไดตั้งใจจะใหเปลี่ยนไปจาก
สภาพนั้น  มันวูบเขาไปเอง  คลาย ๆ กับอาการเผลอไปพักหนึ่ง  หรือวามีสติไมสมบูรณ  หรือวามัน
รวมขนาดหนัก 
 คือจิตของคนเรามันเผลองาย  จิตของเรานอมไปทางเดียว  ไปหาความสงบ  เมื่อมนัอยูใน
อารมณเดียวมันสงบ  มนัเปนสุข  จิตยิ่งนอมลงสูความสงบ  สงบสุขมากขึ้น  บางทีมันอาจจะรวม



ขนาดหนักเลยทีเดียว  พรอมกับที่มันรวม  มันวูบลงไปคลาย ๆ กับเราตกเหว  ตกหนาผา  ในขณะ
นั้นอาจจะมีเสียงอะไรปรากฏขึ้นมา  หรอือาจจะปรากฏเปนภาพอะไรขึ้นมาอยางนาอัศจรรย  
อาจจะมากจนบางคนถึงกับตกอกตกใจผวาขึ้นทันทีก็ได  นั่นเรียกวาจิตมันเปนภวังค  จิตขณะนั้น
เปน ภวังค  ไมใชสมาธิ  เสียแลว  ในการปฏิบัติเปนอยางนี้ก็มี  อันนั้นรวมขนาดหนัก 
 ขณะที่มันรวมลงไปแลว  มันอาจจะมีภาพปรากฏดวย  ประการตาง ๆ หลายอยาง  หรือ
ไมเชนนั้นบางคนก็เงียบหายไปเลย  ไมรูสึกตัว  บางทีนานตั้งหลายชั่วโมง  บางทีตั้งแตหัวคํ่าจนถึง
สวางจึงคอยรูสึกตัว  ลกัษณะที่วามานี้มันเปนแปลก ๆ ตางกัน  เราไมไดตั้งใจจะใหเปน  แตมัน
เปนไปเอง  ไมมีใครจะบังคับใหเปนไปได 
 ลักษณะที่เงียบหายเลยนั้น  ใชไมได  พูดกันตามภาษากัมมัฏฐาน  พวกนักปฏิบัติเขาเรียกวา 
“โมหะสมาธิ”  คนที่เปนไปทางนั้นมักมีโรคลมประจําในตัวดวย  พอจิตสงบลงไปแลวก็เลยหาย
เงียบไปเลย  พอรูสึกตัวข้ึนมา  จะรูสึกมึนศีรษะมึนซาตามตัว    เปนพรอมกับโรคลมแท ๆ ไมได
เรื่อง 
 บางคนนั้น  ถาหากรวมวูบวาบเขาไป  ขั้นตอมามีภาพตาง ๆ ปรากฏ  ก็อาจจะชอบ  เพลิน
ไปกับภาพเหลานั้น  ถาเห็นสิ่งนากลัวก็ตกอกตกใจ  สิ่งที่นาเพลินก็สนุกเฮฮา  อันนั้นก็ไมคอยดี  ถา
ไปเพลินอยูกับภาพนิมิตแคนั้น  ก็เรียกวาติดอยูในภาพนิมิต  นานเขาอาจจะถึงกับทําใหเสียคนก็ได  
คือ  เมื่อจิตเขาถึงตรงนั้นแลวใครก็พูดไมถูก  และใครจะหามปรามไมได  ใครจะวาไมถูก  ไมได  
ใครจะวาไมจริง  ก็ไมได  มีทิฎฐิจัด  ไมเชื่อคนเสียดวย  มุงหนาเดียว  อยางเดียว 
 จิตเปนอยางนั้น  มันมีวิธีแกหลายอยาง  ตอนนั้นจิตไมถอน  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ใน
อิริยาบถใด ๆ จิตไมถอนเลย  รวมอยูอยางนั้น  นั่งอยูอยางนี้ก็เห็นเทวบุตร  เทวดา  อินทรพรหม  
เห็นแทบทุกอยาง  ยืน  เดิน  นั่น  นอน  เพลินอยูอยางนั้น  พูดกับใครก็ไมอยากพูด  มันสนุกอยูคน
เดียว  อยากเงียบอยูคนเดียว  ถาเห็นภูตผีปศาจ  ก็กลัวตกอกตกใจ  เผลอผวาจนยั้งสติไมอยู  ที่เขา
เรียกวา “กัมมัฏฐานแตก”  อันนี้เปนของนากลัวเหมือนกัน  ถาหากไมรูจักวิธีแกไข  คือ  จิตตรงนั้น
ไมถอน  ถาจิตถอนออกมาแลว  ของพรรคนั้นหายหมด 
 พูดอยางนี้  ถาหากวาคนไมเคยฝกหัด  และไมเคยเปน  อาจจะไมเชื่อ  ในอิรยิาบถตาง ๆ ยืน 
เดิน นั่ง นอน  ทําไมจิตจึงเปนสมาธิ  ทําไมจิตไปรวมอยูได?  ตอบวา  รวมอยูไดในภาวะอยางนั้น  
เมื่อไดยินเสียงก็สักแตวาเสียง  ไดกลิ่นก็สักแตวากลิ่น  เห็นรูปก็สักแตวาเห็น  โผฏฐัพพะสัมผัส
อะไรก็สักแตวา  ในที่สุดกินอาหารก็รูสึกรสอยู  แตวารูสกึแผล็บเดียว  ก็หายไป  ไมทราบมัน
หายไปไหน  เพียงแตวาสัมผัสแลวเกิด วิญญาณ  รูสึกเทานั้น  ไมทําใหเกิดสัญญา  เวทนา  ตอไป  



แลวไมทําใหเกิดกิเลสตอไปอีก  ทุกอริิยาบถ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ไป-มา จิตยังแนวแนอยูอยางนั้น  
มันไมออกมาเปนอารมณ  มันไมติดตอภายนอกยืดยาวออกไป 
 ทําอยางไรจิตมันจึงจะถอน?  มีวิธีที่จะแกไขใหจิตมันถอน  ผมเขียนวิธีแกของผมเอาไว  
เดี๋ยววันสุดทายผมจะแจกหนังสือ  ตอนนี้จะพูดวิธีแกนั้นใหฟงสักหนอยเปนเบื้องตน  ขอสําคัญ
การแกจิตตรงนี้นั้น  เราอยาไปหลงเพลินตามรูปนิมิต  ตองเขาใจวามันไมใชของจริง  เชน  เราเห็น
ภูติผีปศาจ  มันไมใชของจริง  สํานวนกัมมัฏฐานเขาเรียกวา “จิตหลอกจิต”  มันเปนภาพหลอก  บาง
คนเห็นอสุภะ  รางกายของเราเปอยเนาเละไปหมด  เหม็นโฉเลย  ถึงกับสลดสังเวชรองไห 
 ผมเคยสอนแลว  พระองคหนึ่งเดินจงกรม  ก็ปรากฏตัวเองนอนตายเนาอยู  ลิ้นแหยออกมามี
แตไขขาง (ไขแมลงวัน)  ขาวเต็มไปหมด  เหม็นโฉ  ถึงกับรองไหขณะเดินจงกรมอยู  เมื่อเดินมาหา
ก็ยังรองไหอยู  ผมถาม “รองไหทําไม?”  ทานตอบวา “โอย!  ผมตายแลวอาจารย”  “ตายแลวทําไม
จึงเดินมานี่  ทําไมคนตายจึงเดินได”  ผมจับแขนพระองคนั้นเดินขึ้นไปบนกุฏิ  จุดไฟใหมองดู
ตัวเอง  เรียกหมูเพื่อนมา  “ใคร ๆ ไมเห็นคนตาย  มาดูไดเดอ”  ใคร ๆ มาดแูลวก็หัวเราะ  ตัวเองก็
หัวเราะเหมือนกัน  หัวเราะแหง ๆ กวาทานจะรูสึกตัวได  โอโฮ!  ตั้งนาน 
 นี่ “จิตหลอกจิต”  มันหลอกเอา  ที่จริงตัวมันก็เทาเกานั่นแหละ  เนา  ก็เนาเทาเกาที่เปนอยู
นั้น  ไมใชมนัจะเนาเฟะ  เหม็นโฉอยางที่วานั้น  อันนั้นจิตมันหลอก  คือวาจิตไปเพงวาใหมันเนา
เปอยปฏิกูล  มันก็เลยเปนไปใหญโตมโหฬาร  มันเลยเนาเปอยเอาจริง ๆ จัง ๆ อยางที่วานั่น  
เพราะฉะนั้น  ถาหากจิตถอนเมื่อไร  อันนั้นก็หายไปเอง 
 ถาหากมีผูแก  คือ  ใหนอมจิตไว  อยาใหสงไปตามนิมิต  ดึงจิตไวใหเขาหาตัวเดิม  คนไหน
เปนคนไปรู  คนไหนเปนคนไปเห็น  คนไหนไปดู?   มันตองมีคนดูซิ  มันจึงเห็นสิ่งที่เราไปดู  เชน  
ตาเราเห็นรูปอยางนี้  ครั้นถาตาเราไมมี  เราก็ไมเห็นรูป  ตามันเปนคนไปเห็น  เรานอมตามาเสีย  
อยาไปดูรูป  มันก็ไมเห็น  อันนี้ก็เหมือนกัน  เรานอมมาอยูที่คนไปเห็นเสีย  รูปนิมตินั้นอยาไปดู  
มันก็หมดเรื่องแคนั้น อันนี้เปนเบื้องตน เล็ก ๆ นอย ๆ ที่อธิบายแนวที่จะระงับ 
 การแกไขอยางหนักที่สุด  ทําใหโกรธเลย  ถาหากทําอยางไร ๆ ก็ไมฟง  ก็ทาํใหโกรธไปเสีย
จนอยางมากทีเดียว จิตเวลาโกรธแลวมันหายไปเสียจากความสงบ  จิตมันก็ถอนนะซีเวลาโกรธ  
นิมิตมันก็หายไปเอง  อันนี้ถาแกไดแลวดีจะไดรูจักรสชาติของจิตวา  ออ!  จิตมันเปนสมาธิ  มันเปน
อยางนี้  จิตเปนภวังคมันเปนอยางนี้ 
 ภวังค  ก็หมายถึง  ภพของจิต  มันเขาถึงจิตเดิมแท ๆ ทีเดียว  จิตเดิมอันนี้มันมี  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อยูครบ  อยางที่อธิบายเมื่อคืนนี้วา  “สังขารใน”  หรือเรียกวา “อายตนะ
ใน-ใน”  หรือ  “ขันธใน”  นั่นแหละ  พอเขาไปถึงตรงนั้นแลวมันปรุงแตงไดทั้งนั้น  และไมใชการ



ปรุงแตงอยางเราปรุงแตงตาง ๆ อยางทุกวันนี้  ดังนั้นจึงเปนการแกยาก  ถาหากไมรูเรื่องดวยกัน  
พูดกันไมรูเรื่อง  จิตเปนแบบนี้ไมดี 
 อันที่มันดีคราวนี้  เมื่อเราประคองจิตใหเพงอยูในอารมณอันเดียว  เพงพิจารณาอยูใน
อารมณอันเดียวนั่นแหละ  จะเห็นเปนอสุภะ  หรือเห็นเปนดิน  เปนไฟ  เปนน้ํา  เปนลม  ก็อยาให
มันเกินขอบเขต  เห็นตามสัญญาณโดยอนุมาน  แลวก็พิจารณาของจริงไปดวย  ผมเปนปฏิกูลอยาง
นั้น ๆ มันตั้งอยูอยางนั้น  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  มันอยูอยางนั้น  อาหารใหม  อาหารเกามันอยูอยาง
นั้น  เปนอยางนั้น ๆ มันเกิดมาจากอันนั้น  คือวาอาหารมันเกิดมาจากของอยางนั้น ๆ เรามาเคี้ยว  มา
กลืน  มากินมันเขาไป  มันจึงเปนอยางนั้น ๆ ใหพิจารณาอยูอยางนั้น 
 หรือพิจารณาวารางกายมันเปอยมันเนา  ถายออกไปก็เปนดิน  เปนน้ํา  ไฟ  ลม  ของเกาลงสู
พ้ืนดิน  แลวก็มาเปนพืช  เปนผัก  เราก็เอากลับมากินกันอีก  แลวก็ลงสูดินนี่อีก  วนเวียนมาอยูนี่  
พอจิตสงบเขาการพิจารณาอยูขั้นนี้จะไดความรูกวางขวาง  มันก็สลดสังเวชภายในใจของตนวา  โอ!  
มนุษยคนเรานี่ไมมีอะไรเลย  ของเกาแท ๆ ของเกานี่เองวนไปเวียนมา  ถายไปถายมาอยูอยางนั้น  
ไมมีอะไรเลยมนุษยคนเรา  การเห็นแจงชัดดวยใจของตนเองมันเปน  “ปญญา”  พรอมไปทาง
วิปสสนา  อันนี้เรื่องหัดสมถะ  ที่พูดนี่พอใหมันเปนแนวเล็ก ๆ นอย ๆ เสียกอน  เรื่องอื่น  จากนั้น
มันเปนไปเองของมันหรอก  หากทําถกูทางแลว  มนัดําเนินพิสดารตอไปเอง 
 ทีนี้อยากจะอธิบายที่วา  สมถะ-วิปสสนา เปนของควบกันไป  สมถะ ที่เราทําโดยยกเอา
อารมณอันเดียวมาพิจารณา  เชน  ยกอสุภะมาพิจารณา  ถาหากวาเราพิจารณาถูกทาง (ดังที่อธิบาย
มา)  จนเห็นชัดตามเปนจริง  จิตของเราก็ละเอียดลงไป  เห็นแจงประจักษลงไป  เห็นบรรดามนุษย
สัตวมีสภาพเชนเดียวกันทั้งหมด  ไมมีผิดแปลกกนัเลย  ไมมีต่าํ  ไมมีสูงเลย  ใครจะอยูในฐานะชั้น
ใด  รูปใดก็เสมอภาคกัน  มาจากดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ผสมกัน  เปนอยางเดียวกันหมด  อาหารที่เปน
ของดิบของดี  หรือของเลว  ก็เสมอภาคกัน  มีการถายทอดกันอยูอยางนี้  วกเวียนไป-มาอยูอยางนี้  
ตลอดกาลเวลา  มนุษยสัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลก  เปนอยางนี้ทั้งนั้น  เสมอภาคเทากันทั้งหมด  
การที่เห็นคนเสมอภาคเทากันทั้งหมดเรียก สมัมสนญาณ  มนัเขาถึงวิปสสนาเสียแลว  นี่เปนพื้นเพ
ของ วิปสสนา อันเกิดจาก สมถะ 
 อันเดียวกันนั่นแหละ  คราวนี้หากวาสติเราออน  คือ  เราเห็นเขาแลว  เราอาจจะไปชอบชม
ยินดีพอใจในอารมณที่เราเห็นชัดนั่น  ก็นอมไปสูอารมณนั้น  มันลืมตัว  เรยีกวา  สติออน  ตรงนั้น
จิตจะรวมวูบวาบเขาไป  ภวังค  เลย  พอวูบเขาเปน ภวังค  จิตจะไปโผลขึ้นอีกสภาพหนึ่ง  โผล
ขึ้นมาสภาพใหมนี้  อาจจะเกิดสภาพอะไรก็ได  เชน  เปนภาพอสุภะ  เหม็นเนาเหม็นโฉอยางรุนแรง



จนสะอิดสะเอียน  เลยเปนของนาหวาดเสียวนากลัวหรือเปนภาพนาเพลิดเพลินตาง ๆ ดังที่พูด
มาแลว  อันนี้เรียกวา ฌาน 
 นี่แหละผมแยกอยางนี้  คือวา “ฌาน”  กับ “สมาธิ”  นั้นมันตางกัน  สมาธ ิ มันตองมี
วิปสสนาไปในตัว  ฌาน  มันไมมีวิปสสนา  มีแตความสุข  มันเพลิน  ทําใหเกิดนิมิต  แลวชอบอก
ชอบใจติดนิมิตนั้น ๆ  
 ทุกแหงทุกหนที่ทานแสดงถึงเรื่อง  ฌาน  กับ  สมาธิ  ก็ตองอันเดียวกัน  ครั้นพูดถึงเรื่อง  
ฌาน  ก็ตองพูดถึงเรื่อง  สมาธิ  พูดถึงสมาธิก็ตองพูดถึง  ฌาน  คลาย ๆ กบัวา   สมาธิ  และฌาน  
เปนอันเดียวกัน  แตแยกออกใหเห็นวา  ฌาน  มีองค  ๕   ไดแก  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคตา  ฌาน  
ตองมีภวังคเปนเครื่องหมาย  ภวังค  เกิดขึ้นเมื่อจิตเขาถึงฌาน  ภวังค  มี ๓ ลักษณะ  ภวังคุบาท  
ภวังคจรณะ  ภวังคุปจเฉทะ  ผลของฌาน  คือ  สงบนิวรณ  ๕  เปนไปเพียงชั่วระยะของฌาน 
 คราวนี้เรื่อง  สมาธิ  สมาธินั้นมี  ๓  ขั้น  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ผลของ
สมาธิ คือ  ละสังโยชน ๓  ไดแก  ละสักกายทิฏฐิ  ละวิจิกิจฉา  ละสีลัพพตปรามาส  นี่เรื่องของ
สมาธิ  ลองคิด ๆ ดูซิพวกทานทั้งหลาย  จะเห็นดวยกับผม  หรอืไมเห็น  กข็อใหไปคิดพิจารณาอีกที
หนึ่ง 
 จะอธิบายเรื่องของ  ฌาน  สักหนอย  ฌาน  มีองค  ๕ 
 ๑  วิตก  เราตรึก  ที่เรยีกวา  ยกอารมณขึ้นสูจิต  หรือวายกจิตขึ้นสูอารมณ  เชน  เราเพง
พิจารณาอสุภะ  เราจะตองมุงถึงเรื่องอสุภะอยางเดียว  พูดกันงาย ๆ วาเอาจิตไปจดจอเฉพาะในเรื่อง
นั้น ๆ ตั้งสติคุมจิตไวใหอยูในเรื่องอสุภะนั้น  อันนี้คือยกอารมณขึ้นมาสูจิต  หรือยกจิตขึ้นมาสู
อารมณก็แลวแตเรียกวา วิตก  
 ๒  วิจาร   คอืวา  ไปเพงพิจารณาดูวาอันนี้เปนปฏิกูล  อันนี้เปนของเปอย  อันนี้เปนของเนา  
อันนี้เปนของโสโครก นารังเกียจฯ 
 ๓  ปติ  วิตกก็ตามวิจารก็ชาง  ถาหากจิตยังไมสงบ  ปติไมเกิด  ถาวาจิตสงบแลว  ปติดําเนิน
ไปได  คือ  เกิดปลื้มขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจในการเห็นชัด  หรือจะพูดวา วิจารแลวเห็นชัดก็เกิดปลื้มปติก็
ได  ถาวิจารยังไมชัด  กท็ื่ออยูอยางนั้น  ยังไมทันติดอะไรกันหรอก  ถามีปตินี่จิตเขาติดแลว  ปติเปน
เครื่องวัดของฌานโดยเฉพาะ  นี่เปนเรื่องปติ 
 ๔  สขุ  ปติเกิดขึ้นก็มีสุข 
 ๕  เอกัคตา  มีสุขก็มีเอกัคตา  ปต-ิสุข-เอกัคตา  ไมตองพูดถึงหรอก  มันลงไปทีเดียวเลย  พอ
มีปติแลว  ลงไปสุข  ไปเอกัคตาพรอมกันเลย  ตรงปตินั่นแหละ  ฌานก็เกิดตรงปตินั่นแหละ  แตวา  



ฌาน ตรงปตินี้  ยังเขาไมถึงองคภวังคแท  พอจิตมันเขาถึง  ฌาน  คือ  เพงในแนวเดียว  เชน  เพงอสุ
ภะ  เปนของเปอยเนาจริง ๆ จัง ๆ เห็นชัดขึ้นมา  ก็เกิดปติ  เกิดสุข  เกิดเอกคัตาจิตแนวอยูในอารมณ
อันเดียว  อันนั้นยังไมเปนภวังคแท 
 ที่ทานพูดถึงเรื่อง  ภวังค  ภวังคุบาท   นั้นคือวา  จิตวูบ ๆ วาบ ๆ บางครั้งก็ชัด  บางครั้งก็ไม
ชัด  จิตอยูบางครั้ง  บางครั้งก็ไมอยู  ยังไปวอบแวบ  อยางนี้เรียก  ภวังคุบาท  วิตกนั้น ถาจะเทียบก็
พอเทียบเขาไดกับ  ภวังคุบาท  แตวาภวังคมีลักษณะวูบวาบ  บางครั้งมันก็วูบลงไปนอยหนึ่ง  แลวก็
ออกมา 
 ภวังคจรณะ  พอจิตดําเนินไปถึงตรงนั้นแลว  จะอยูในเรื่องเดียวแลวคราวนี้  เพงอยูในอสุภะ
อยางเดียว  ถาจะพูดเทียบเขากันกับวิจารก็วาได  ภวังคจรณะอยูในอารมณเดียว  ตอนเปนภวังค
จรณะนี้  มันเกิดปติขึ้นมา  เกิดปติแลวเกิดสุข  เกิดเอกัคตาไปพรอมเลย 
 ภวังคุปจเทะ  จิตเปนเอกัคตาแนวอันเดียว  เมื่อชอบใจอันเดียวแลวก็วางอารมณอ่ืนเรียก  
เอกัคตา  เอกัคตาจึงเทียบไดกับ  ภวังคุปจเฉทะ  ตัดขาดเสียซึ่งอารมณอ่ืน  นี่ภวังค  กับ องคฌาน  
เทียบกันอยางนี้ 
 สวน ภวังค  ที่พูดในตอนเบื้องตน  หมายถึง  ภวังค  ที่มันรวมอยางขนาดหนักจนหายไป  
เปนภวังคอยางเขาโมหะสมาธิ  อันนัน้เห็นไดชัดทีเดียววาเขาภวังคจริง ๆ  เขาภพเดิมของจิตแทจริง
ทีเดียว  ไมเกี่ยวของกับของภายนอก  ถึงแมจะมีรางกายอยูก็ไมปรากฏ  วิตก  วิจาร  ของภายนอกไม
เอา  ความคิดนึกสัญญาอารมณตาง ๆ มันไมเอา  มันเขาไปอยูของมันคนเดียว  คือ  ภพเดิมของมัน  
ที่มันมาเกิดเปนคนนี้  มันมาประสมกับรางกายที่อยูเดี๋ยวนี้  มันอาศัยรางกายติดตอเชื่อมกับของ
ภายนอก  ทนีี้พอผสมกับภายนอก  คือ  รางกายอันนี้  มันก็ยุงวุนวาย  มีสุขมีทุกขอยูตลอดเวลา  มัน
จึงไมเขาถึงภวังคเดิมแท ๆ สักท ี ไมเขาถึงภพจิตเดิมสักที 
 พูดถึงเรื่อง ฌาน  ที่เปนไปจากปติ  สุข  เอกัคตา 
 ๑ ปฐมฌาน  ไดแก  วิตก  วิจาร 
 ๒ ฑุติยฌาน  ไดแก  ปติ  สุข  เอกัคตา  จิต  ถึง ปติแลว  มันไปอยูกับปติสุข  เอกัคตา  วิตก
วิจารไมมีแลว  มันไปมีอารมณอันเดียวแลว  มันกย็ิ่งเพงยิ่งมุงอารมณนั้นละเอียดลงไปทุกที 
 ๓ ตติยฌาน  จิตละเอียดลงไปมันก็วางปติไป  ถอนไปมีแตสุข  กับ  เอกัคตา 
 ๔ จตุตถฌาน  ความที่จิตมันเพง  มันมุงสงไปตามความสุข  เปนเอกัคตารมณ  เอกัคตาจิต  
ละเอียดลงไปโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งเขาไปตั้งเปน  อุเบกขา เปน รูปฌาน ๔  



 จิตยิ่งละเอียดเขาไปอีกโดยลําดับ  จนกระทั่งถึง   อรูปฌาน เลย  นี่เรื่องของ  ฌาน  แถวของ
ฌานมันเปนอยางนี้  สําหรับปญญาที่จะพิจารณาใหเห็นเหตุผลตนตอ  หรือวาจะพิจารณาใหเห็น
ความสุข  ความทุกขตาง ๆ วาสุขเกิดจากอะไร?  ทุกขเกิดจากอะไร?  จะพิจารณาใหรอบคอบ
รอบตัว  สิ่งใดควรสิ่งใดไมควร  อยางใดนั้น  จิตลกัษณะ ฌาน  นี้ไมคอยจะมี  หากจะมีบางก็เมื่อจิต
ออกจากฌานมาแลวโนนละ  จึงคอยมาตรวจคนควาตรวจหาทีหลัง  อนุมานไปตามมันก็จะเกิด
ขึ้นมา  แตขาด  สัปปุริสธรรม  คือ  ไมรูจักอรรถ  ไมรูจักธรรม  ไมรูจักตน  ไมรูจักบุคคล ฯลฯ  สัป
ปุริสธรรม  เปนธรรมของผูมีปญญา 
 จะอธิบายถึงเรื่อง สมาธิ  ในทางปฏิบัติ  เบื้องตนยกอารมณอันเดียวเหมือนกัน  ในเมื่อเรามา
เพงพิจารณาประคองจิตใหอยูในเรื่องเดียว  แนวอยูในเรื่องเดียว  ปญญาวิปสสนา  เกิดไปพรอมกัน  
เมื่อ  ปญญาวิปสสนา  ตรงนี้เกิดขึ้นมาแลว  มันจะรูจักมูลเหตุของกิเลส  เห็นจิตมันแวบออกไป  มัน
สงออกไปยึดอะไร  ไปยินดีพอใจในสิ่งใด  มันจะยึดมั่นสําคัญในสิ่งใดเราจะตองตามไปคน  ไป
ตรวจดู  เชนวา  ไปชอบในรูป  จะเปนรูปพัสดุสิ่งของ  หรือรูปสัตวสาราสิ่ง  รูปมนุษยคนเราก็ตาม  
เราตองไปมองดู  เพงพิจารณาดู  มันเปนของจริงไหมรูปอันนั้น?  มันเปนของนารัก  นาชอบนิยม
ยินดีจริงไหม?  ก็อธิบายใหฟงมาแลว  การแยกเปนธาตุ ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เหลานี้ลวนแตเปน
เครื่องประกอบของวิปสสนาทั้งนั้น 
 ครั้งเห็นชัดลงไปตามความเปนจริงแลว  คราวนี้มนัปลอยวางปุบลงไปเลย  เห็นวาของนั้น
ไมใชอะไรทั้งหมด  เปนสภาวะเกิด-ดับ  เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป  เปนปรากฏการณขึ้นมาพักหนึ่ง  
แลวก็ดับไป  นี่ปญญามันเกิดอยางนี้ 
 แลวคราวนี้มันไมใชเห็นแตเพียงแคนั้น  เห็นชัดในตวัของตน  เห็นในสภาพของตนเสียกอน  
จึงวาหัดสมถะอยาไปทิ้งตัวของเรา  ใหเพงพิจารณาตัวของเรา  พอพิจารณาเห็นในตัวของเราชัด
แลว  สัตวอ่ืน ๆ บุคคลอืน่ ๆ ก็มีสภาพเหมือนกันหมดเปนเชนเดียวกันทั้งนั้น  เมื่อรูเห็นวามีสภาพ
เชนนั้นแลว  มันก็วางความยึดถือ  มันก็พนจากความยึดถือวาตัวของตน  ความยึดถือมันไมมี 
 สมาธิ มี ๓ อยางคือ 
 ๑ ขณิกสมาธ ิก็คลายกันกบั  ภวังคุบาท นั่นแหละ  มีการรวมบาง  ไมรวมบาง  วูบ ๆ วาบ ๆ 
อยูนิดหนึ่งแลวก็หายไป  พอเทียบกันไดกับภวังคุบาท 
 ๒ อุปจารสมาธิ  ไมคอยผิดกับภวังคจรณะ  แตในฌานนั้นมันไปชอบไปชม  ไปรักใคร  ไป
ดูแตในเรื่องภาพนิมิตตาง ๆ  ไปชอบในความรูความเห็นนั้น ๆ สวนอปุจารสมาธินั้นไมไปชอบ
อยางนั้น  มันสํารวจตรวจตรา  ถาจะเทียบกับ  ธัมมวิจยะ  ก็พอใชได  มีธมัมวิจยะเปนเครื่องอยู  คือ  
คนควาตรวจตราในตนของเรา  หรือในธรรมะบทใดบทหนึ่งก็ตาม  เชน  พิจารณาสติปฏฐาน  ๔  



ความจริงที่เราพิจารณาอยูนั้นก็เปน  สติปฏฐาน  ๔  อยูแลว  คราวนี้เห็นชัดทีเดียว  อันนี้เรียก
พิจารณากาย  เมื่อพิจารณากาย  เวทนา  ก็ปรากฏพรอมกันไปในที่นั้น  มันก็เปนการพิจารณา  จิต  
อยูในตัว  พิจารณากาย  เวทนา  จิต เลยกลายเปน ธรรม  นี ่ มันลงอยางนี้  ถาเปน  ธัมมวิจยะ  มันจะ
ลงไปแบบนี้ 
 ๓  อัปปนาสมาธิ  ถาหากวาเห็นชัดเจนลงไปอยางนี้แลว  มันไมเปนภวังคุปจเฉทะเสียแลว  
มันเปน  อัปปนาสมาธิ  จิตใจแนวแนอยูในที่แหงเดียว  เห็นธรรมทั้งหลายอยูในที่แหงเดียวกันหมด  
จิตใจเบิกบานกวางขวางที่สุดตลอดกาลเวลา  ไมมีเศราหมอง  ไมซึม  ไมงวง  จะพิจารณาแงไหน
มุมไหน มันไปไดชัดเจนตลอดหมด  มันลงแหงเดียวกัน   อันเดียวกันหมด  มันไมไดสงออกไป  
มันเห็นชัดในที่แหงเดียว  นี่พูดในหลกัที่วา อัปปนาสมาธิ 
 ทานพูดถึงการภาวนาในสายอานาปานสติ  พอจิตรวมลงไปถึงอัปปนาสมาธิจริง ๆ จัง ๆ 
แลว  ลมหายใจไมมี  หากจะมีการสงสัยวา  ลมหายใจไมมีทําไมไมตาย?  ที่ไมเปนเชนนั้นเพราะจิต
ละเอียด  ลมก็ละเอียดไปตามกัน  ความจริงลมไมไดระบายออกมาแตทางจมูกอยางเดียว  มันระบาย
ไปตามขุมขนไดเหมือนกัน  จิตละเอียดลงไปเทาไร  ลมก็ละเอียดไปตามกัน 
 เรื่อง อัปปนาสมาธิ  มันมีหลายชั้น  สมาธิทานวาไวเปนขั้นแตเพียงวา  ขณิกะ  อุปจาระ  
อัปปนา  คนที่ภาวนาสายอานาปานสติ  เมื่อจิตเขาถึงอัปปนาแลวนั้น  ไมมีลมหายใจเขา-ออกเลย  
อันนี้คลาย ๆ กับภวังคุปจเฉทะ  พอจิตเขาถึงตรงนั้นแลวรูตัวอยู  เห็นทุกสิ่งทุกอยางในที่นั่นชัดเจน
อยู  แตพูดออกไมได จิตตอนนั้นกวาที่มันจะออกจากที่นั้นไมใชของงาย ๆ บางครั้งบางคราวเรา
อยากจะออก  แตมันออกไมได  พอจิตมันถอนออกจากตรงนั้นแลว  ก็รูสึกตัวออกจากตรงนั้นแลว  
ก็รูสึกตัวข้ึนมา  มามองคน  หรือมามองดู  สิ่งตาง ๆ ที่เราไดสมมุติบัญญัติขึ้นมา  ที่เราเคยรูเคยเห็น
มาแตกอนแตเกานั้น  ทแีรกจะเรียกสมมุติไมถูก  พูดไมถูกเลย  ไมทราบอะไร  เหน็เปนสักแตวา
อันหนึ่ง 
 ตอนนี้แหละ  มันเขาถึงสภาวะแทจริง  พิจารณาถึงสภาวะจริง  มันเปนสภาวะจริงอยูอยาง
นั้น  ไมมีสมมุติบัญญัติ  ครั้งจิตเขาถึงอัปปนาแลว  มันชัดทีเดียวคําวา “สภาวะอันหนึ่ง”  มันเปน
สักแตวารูปอันหนึ่ง 
 คนเราที่มองดูวัตถุทั้งหลาย  มาพูดกันมีชื่อเสียงจดจํากันไดนั้น  เมื่อครั้งแรกที่จิตออกมา
จากอัปปนาสมาธิตรงนั้นแลว  พูดไมถูก  จนสักพักหนึ่ง  พอจิตคอยคลายออกมาปกติแลว  ถึงจะ
พูดถูกวาเปนวัตถุสิ่งของใด  อันนี้เปน อัปปนา  ในอานาปานสติ  เมื่อเขาถึงอัปปนามันตองเขาไปถึง
โนน 



 ฌาน กับ สมาธิ  มันมีประสมกันอยู  ที่พูดมานี้ก็มีประสมกันอยูบาง  เราหัดจิตเขาถึงฌานที่
เรียกวา  ภวังคจรณะ  ภวังคุปจเฉทะอะไรก็ตาม  บางครั้งเพงพิจารณาอยู  มันเขาไป  ภวังคุปจเฉทะ  
แลวมันถอนปุบออกมา  ถอนออกมาแลวก็มาพิจารณาสิ่งสภาพทั้งปวงหมด  เห็นเปนไตรลักษณ  
มันเดินปญญาไปไดเหมือนกัน  มันเปลี่ยนมาเปน  สมาธิ  เกิดปญญา 
 บางทีจิตเปนสมาธิอยู  บางครั้งถาหากสติของเรามันนอยมันอาจจะเผลอ  จิตรวมวูบเขาไป  
เขาถึงภวังค  มันเปลี่ยนจาก  สมาธิ มาเปน ฌาน  นีม่ันเปลี่ยนกันไปไดเหมือนกัน 
 ทั้งสองอยางนี่แหละ  ไมมีใครจะดัดแปลงจะแกไขได  ไมมีใครจะบังคับใหมันเปนไปได
ตามความตองการของตนเลย  มันเปนไปแลว  เรามารูสึกตัวแลวมาแกไขทีหลังแตไมใชวาจะหาม
ไมใหมันเปนอยางนั้น  หรืออยากจะใหมันเปนอยางนั้น  มันเปนอยางไรก็ขอใหมันเปนไปเถิด  ให
มันเปนไปตามเรื่องของมัน  ที่อธิบายใหฟงนี้เพื่อใหรูจักลักษณะของมัน  เรามีหนาที่จะตองฝกฝน
อบรมในเบื้องตน  คือ  ใหเพงพิจารณา  กายของเราใหเปน ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  หรืออสุภะ  ปฏิกูล  นั่น
เปนเรื่องของเรา  เปนหนาที่  สวนทีจิ่ตดําเนินไป  อันนั้นเปนเรื่องที่เราแตงไมได  เปนผลจากการ
ฝกฝนอบรม  มันเปนไปเอง  เกิดเองของมัน 
 นอกจากนั้นอีก  ผูที่ฝกฝนอบรมทั้งหลายเหลานี้  จะละเอียด  หรือหยาบสักเทาใดก็ตามเถิด  
หากวาขาดปญญา คือ อุบายในการที่การที่ประคองจิต  หรือขาดอุบายของตนที่ตนฝกฝนอบรมอยู
นั้น  ก็ไมถาวรอีกเหมือนกัน 
 ความแตกตางของฌาน  กับ  สมาธ ิ

 เรื่อง ฌาน นั้นมันเปนเร็ว เสื่อมเร็ว สมาธิไมละเอียดหรอกแลวก ็
นานเสื่อม 

 ฌาน นั้นสนุกสนานเพลินหลงไปได สมาธิ ไมคอยสนุก แตจิตใจ 
นั้นแปลกกวากัน 

 ฌาน นั้น จิตกลา ไปหนาเดียวโดย สมาธิ นั้นมันสม่ําเสมอคือ สติ- มีทิฏฐิจัด 
    สมาธิไปพรอม ๆ กนั แลวก็รู 

จัก    ระมัดระวัง ตั้งตัวเปนกลางลงไปเสีย 
 เพราะฉะนั้น  ในการฝกหัดจิตจะไปในแถวไหนก็ตามเถิด  ขอสําคญัที่สุดขอใหตั้งสติ
ประคองจิตของเรา  ใหอยูในแนวที่เราฝกฝนอบรมนั้นใหมันได  จะเปน  จะไดอะไร  หรือจะหยาบ  
จะละเอียด  อยาไปทะเยอทะยานดิ้นรน  เราจะประคองจิตใหดําเนินอยูในแนวนี้ตลอดไป  เราเคยได
รูไดเห็นความชัดเจนในอบุายใด  ก็ใหรักษาอุบายนัน้ไว  อยาใหมันเสื่อม คือวา  การทําความเพียร



นั้นไมใชมันจะคงเสนคงวาตลอดเวลา มันจะมีต่ํา ๆ สูง ๆ จะหยาบ ๆ ละเอียด ๆ อยูตลอดเวลา
ทีเดียว  เพราะเรายังไมทันชํานาญ  ถาหากมันเสื่อมแลว  มันไมไดสมประสงคแลว  อยาไป
เดือดรอน  ถาหากวาปฏิบัติไดมาแลว  เปนไปตามตองการสมประสงคแลว  คนมักจะไปหลง
เพลิดเพลิน 
 ขอใหญใจความ  การที่จะดําเนินกัมมัฏฐาน  ที่สําคัญที่สุด คือ แนวปฏิบัต ิ  หลักปฏบิัติ  เรา
จะตองใหชํานาญ  และคุมในหลกัปฏบิัติของเราใหอยูคงเสนคงวา 
 คนที่ดําเนินไปทางแถว ฌาน นั้น  กไ็ปเสียจนละเอียดริบหรี่ที่สุด  ครั้งพอมันเสื่อมแลว  ก็
อยากจะใหมันไดอยางนั้น  เปนอยางนั้นอีก  ดิ้นรน  ถาไมเปนอยางนั้นก็เลยไมเอา  ก็ยิ่งไปกันใหญ  
การที่ดิ้นรนอยางนั้นก็หมายความวา  จิตมันแตกไปแลว  มันกระจายไปแลว  เลยเขาสมาธิภาวนาไม
ถูกเลย  พอมันเสื่อม  ก็เลยดูถูกตน  ดถููกคนอื่นตอไป  ตลอดถงึดูถูกพระศาสนา  หลงถงึขนาดพูดวา 
“การภาวนาพวกนี้ทําไมไหวหรอก  ทําไปถึงไหนกัน  เราทําถึงขนาดนั้นก็ยังเปนถึงปานนั้น”  และ
เห็นวาในศาสนานี้  คุณงามความดี  มรรคผลนิพพานไมมีแลว  มันเสื่อมหมดแลว  เขาหมายความวา  
เราทําถึงขนาดนั้นก็ยังเสื่อมได  มันเปนอยางนั้นไป  ความประมาทเกิดขึ้นอยางนี้  ถาหากเราไมรู
เรื่องรูราวของทั้งหลายเหลานี้แลว  เวลาเสื่อมแลวเขาวัดไมถูกเลย  ไมรูจักประตูวัดหรอก  ก็แลวกนั
เทานั้นเอง 
 จึงวา  ควรพากันระวัง  จะเปนมากเปนนอยอยาไปกังวล  ขอใหญใจความคือ  แนวปฏิบัติ
ของเราตางหาก  เปรียบเหมือนกับที่พวกเราฆราวาสทั้งหลายเขาพากันประกอบอาชีพ  เชน  เขาทํา
ไร  ทําสวน  ถึงเวลาเขารดน้ํา  พรวนดิน  ใสปุย  ไปตามเรื่องตามราวของการทําสวน  ผลมันก็มีหวัง
ไดกินอยูดี ๆ นั่นแหละ  ดินแหงเขาก็เอาน้ํามารดเสีย  มันไมมวัีนแหงแลง  เขารดน้ํากันไป  พอไป 
ๆ สักหนอยมันก็เกิดดอก  เกิดผลใหปรากฏขึ้นมา  ก็ไดกินอิ่มอยูหรอก  ไมใชเขาจะไปดึงใหมัน
ออกดอกออกผล  เชน  ตนขาว  ยังไมถึงเวลาก็ไปดึงใหออกดอกออกรวง  อยางนั้นมันก็ไมไดกิน  
แลวมันก็ตายดวยซ้ํา 
 ครั้นรักษาน้ําใหหลอเลี้ยงลําตนไวมันก็คอยแกขึ้น  คอยงอกงามขึ้น  พอถึงเวลาก็ออกดอก
ออกผลใหเราไดรับประทานนี่แหละ  ฉันใด  เราปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกัน  เรามุงตามแนวปฏิบัติ
ของเราไวสม่ําเสมอ  มรรคผลมันก็เกิดมีขึ้นมา 
 วันนี้ไดอธิบายถึงเรื่องทางปฏิบัติโดยเฉพาะ  พูดถงึเรื่องสมถะ  วิปสสนา  วาเปนของคละ
กันไป  เขาใจวาทุก ๆ คนก็พอจะจําได  ถาหากวาผูยังไมทันเปน  ก็จําแนวเอาไวเสียกอน  ถาหาก
เปนแลวก็ยิ่งจะเขาใจชัดขึ้น 



 ที่ผมอธิบายมานี้มันเปนแนวความคิด  ความเห็นของผม  อยาถือเปนหลักเกณฑ  เปนของ
จริง  หรือถอืเปนตํารับตํารา  เพียงแตเปนแนวปฏิบัติ  ถาหากวาปฏิบัติเปนไปแลว  กอ็าจจะรูเรื่อง
ดวยกันถึงสิ่งเหลานี้  ผมก็ไมไดถือเปนตํารับตําราที่จะเอาไปเปนหลักเกณฑนักหนา  แตเปนเรื่องที่
เราจะพูดสูกันฟงในหมูนักปฏิบัติดวยกันเทานั้น 
 วันนี้ก็เห็นจะพอสมควรแกเวลาอบรม  เอว 
 
 
เมื่อจิตมันนิ่ง  มันผองใสแลว 
   มันถึงจะปรากฏ  ปญญา 
   ขึ้นมาในที่นั้น 
   แลวเห็นกิเลสชัดเจน 
   ชําระกิเลสลงไปได  ละวางได 
 

เราจะตองหาอุบายวิธี 
      อบรมตัวของเราเสียกอน 
      ใหเราไดดีเสียกอน  คือ 
      รักษาควบคุมจิตใจของเราได 
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