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วันนี้เริ่มตนเทศนกัณฑใหมกันที  ทกุ ๆ คนจงพากันทําจิตของตนใหเปนของใหม  จะไดฟงเทศน
กัณฑใหม ๆ กันตอไป  ของเกามักชักจะดานไป  เกาคน  เกาใจ  ไมเปนของมีคา  หาแวววาวมิได 
 การอบรมฝกฝนตามคําสอนของพระพุทธเจานั้น  เบื้องตนทุก ๆ คน  มาวัดฟงเทศน  ฟง
ธรรม  จําศีล  มาบวชในพระธรรมวินัยนี้  ก็เพื่อจะมาอบรมกาย  วาจา  ใจ  ของตนใหถูกตองตาม
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  เพราะเขาใจวา  คําสอนในพระพุทธศาสนานี้เปนคําสอนที่ดีมี
เหตุผลเชื่อถือได 
 ก็บัดนี้กาลเวลาลวงมานานแลว  เหลอือยูไมกี่วันก็จะออกพรรษาแลว  การอบรมฝกฝนของ
พวกเราดังกลาวมาแลวนั้น  บัดนี้ไดพากันตรวจดูผลลัพธแลวหรือยังวา  ใครไดอะไรบางเปน
ผลตอบแทน  ไมวาแตเฉพาะปนี้ละ ผูที่ไดอบรมฝกฝนมาแลวนาน ๆ หลายปก็ตาม  จงตรวจดูวาเรา
ทําการอบรมฝกฝนมาคุมคาแลวหรือยัง 
 ธรรมดาคนเราผูซึ่งจะเขาไปศึกษาอบรมหาความรูความดี  ในสถาบันใดก็ตามจะตอง
ตัดสินใจตนเองเสียกอนวา  สถาบันที่เราจะเขาไปอบรมฝกฝนนั้น เปนสถาบันที่ดีและสามารถจะ
ประสิทธิ์ประสาท ใหความรูความดีแกเราไดสมเจตนาหรือไม  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเปน
สถาบันอันดีเลิศ  ไมสักแตวาจะประสิทธิ์ประสาทใหเราไดความรูความฉลาด  เพื่อการครองชีพ



เปนสุขสมบูรณเทานั้น  แตยังสามารถทําใหเราผูเขาใจแลวทําตาม  จนรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม
เขาถึงมรรคผลนิพพานได  พระพุทธศาสนาจึงเปนสถาบันอันสูงเยี่ยม  เปนที่รวมแหงวัฒนธรรม
และศีลธรรมดํารงไวซึ่งสัมมาชีพ  มคีวามผลสุขเปนผลตอบแทน  เมื่อเขารูชัดอยางนี้แลว  จึงเกิด
ศรัทธาอุตสาหเขาอบรมในพระพุทธศาสนานี้ 
  
 แตเมื่อเขามาแลว  ถาทําไมดี  ไมเปนไปตามเจตนารมณและปณิธานของตนแตเบื้องตน  
เชน  ไมตั้งใจอบรมศึกษาใหเขาใจในหลักธรรม  มาทําลายระเบียบขนบธรรมเนียม  กฎกติกา  
ธรรมวินัยทีท่านปฏิบัติไวแลว  ดื้อดานฝาฝน  นอมเอาระเบียบเหลานั้นมาปฏิวัติเขากับกิเลสความ
ตองการของตน  ตรงกันขามนอกจากจะเปนการทําลายสถาบันอันมีเกียรติ  และศักดิ์สทิธิ์เคารพยิ่ง
ของตนแลว  ยังเปนผลสะทอนใหเกิดความเสื่อมเสียหาย  เดือดรอนใหแกคนมากมาย  คลายกับวา
เรากําลังหิวอาหาร  เมื่อเห็นเขาเอากอนยาพิษมาขาย  เราเขาใจวาไดรับประทานขนมที่อรอยเพื่อแก
หิว  เมื่อซื้อรับประทานเขาไปแลว   จึงจะรูสึกวามิใชขนมเสียแลว  แตมันกลับเปนยาพิษเพื่อสังหาร
ชีวิต 
 พึงตั้งขอสังเกตดูภายในจิตใจของตน ๆ  ก็จะรูไดวาเราเขาอบรมฝกฝนธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาดวยความบริสุทธิ์จริงใจ  หรือวาเรามาบอนทําลายสถาบันอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์
เคารพยิ่งของตน  จะรูไดจากเหตุผลเหลานี้ คือ 
 เมื่อครูอาจารยเพื่อนพรหมจรรย  หรือใคร ๆ ก็ตามผูหวังดีตอ  ตักเตือนวากลาวในสิ่งที่ชอบ
ที่ควร  เพื่อใหเขาระเบียบธรรมวินัยก็ดี  หรือไดเห็นไดฟง  กฎ  กติกา  ระเบียบ ประเพณี  ขอวัตร  
และธรรมวนิัยก็ดี  แลวทําใหเกิดความทอใจ  หนักใจ  ขัดเคือง  โกรธแคน  ไมพอใจ  จนเปนเหตุให
ลวงละเมิดและฝาฝน  พึงเขาใจเถิดวานั้นเปนบอนทําลายมิใชเพื่อเชิดชูบํารุงสงเสริมเสียแลว 
 แตถาเมื่อครูอาจารยและเพื่อนพรหมจรรย  เปนตน  ผูหวังดีตอเรา  กลาวตักเตือนในสิ่งที่ดีที่
ควร  เพื่อใหเราประพฤติถูกตองตามธรรมวินัยก็ดี  ไดเห็นไดฟงกฎ  กติกา  ระเบียบประเพณี  ขอ
วัตรที่ทานตั้งไวแลวก็ดี  ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสแสดงความพอใจ  อยากประพฤติใหถูกตอง  ถามทาน
ผูรูเพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติให  ไมมีทิฐิมานะ  กระดาง  ถือตัว  อาการเหลานี้เปนอาการของผู
บวชเขามาอบรมฝกฝน  เพื่อเพ่ิมพูนสงเสริมเชิดชูพระพุทธศาสนา  ใหเจริญกาวหนาโดยสวนเดียว  
เหมือนกับบุคคลผูปรารถนากําลังแสวงหาทรัพยอันมีคาอยู  เมื่อใครก็ตามแมแตคนขี้เรื้อนหาที่
อาศัยมิไดก็ตาม  มาชี้แหลงที่มีทรัพยใหวา  ณ  บริเวณที่ตรงนั้นมีแรตางๆ ที่มีคาหลายชนิด  อาทิ
เชนทองคําและเพชรพลอยก็มาก  ดงันี้บุคคลนั้นเขาจะไมแสดงความรังเกียจคนขี้เรื้อนคนนั้นเลย  



ความกระหยิ่ม  และปลื้มใจในการที่ไดรับคําบอกเลาทั้ง ๆ ที่ยงัไมเห็นทรัพย  ก็จะนับจะประมาณ
มิไดเสียแลว 
 ใหคิดดูจงดีวา  ธรรมวินัย  กฎ  กติกา  ระเบียบ  ประเพณี  ขอวตัร  ทั้งหลายทานตั้งไว  เพื่อ
เปนเครื่องอบรมฝกฝนกาย  วาจา  ใจของตน  ใหดีขึ้นโดยลําดับ  และมีไวกอนนานแลว  กอนแตเรา
ยังไมเขามาอบรมฝกฝนเสียดวยซ้ํา  เราสมัครใจเลื่อมใสเห็นวา  เปนหนทางที่ดีที่ถูกแลว  จึงไดเขา
มาอบรมฝกฝนโดยมิไดมีใครบังคับ แตเมื่อเขามาอบรมฝกฝนแลวกลับตาลปต  มองไปแงไหน  
เห็นอะไร  ทําอะไร  ดูเหมือนจะเปนพิษเปนภัย  บีบบังคับแกเราเสียคนเดียวทุก ๆ  วิถีทาง  ครูบา
อาจารยหมูเพื่อนตักเตือน  ก็เหมือนกับเอาหอกมายอกหัวอก  บวชเขามาอบรมฝกฝน  เพอผลความ
ดีมีความสุขตอบแทน  บวชแบบนี้เลยกลับตกนรกทั้งเปนอยางนาสงสาร  และใครจะชวยก็ไมได
ดวย 
 ที่แสดงมานี้เพ่ือใหพวกผูอยูภายใน  ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด  ชวยกันตรวจดูวา  การทีพ่วก
เราพากันมาอบรมฝกฝนนี้  สิ่งใดยังบกพรองอยูควรแกไข  แลวจงชวยกันปรับปรุงแกไขใหมันดีขึ้น  
ถาสิ่งใดมันถูกตองแลว  ก็จงพากันสงเสริมใหเจริญกาวหนาถาวรตอไป  อยาไดทอดทิ้งใหแตครูบา
อาจารยผูเปนหัวหนาคนเดียว  มันหนักทาน  ความหนักของผูเปนหัวหนามิใชแตเรื่องบริหารอยาง
เดียว  มันมากนัก 
 โดยเฉพาะเรื่องของพระแลว  ภาระมากเหลือจะพูด  พระเปนศูนยกลายของทุก ๆ อยางทั้งดี
และชั่ว  บรหิารวัดไมดี  อบรมลูกศิษยพุทธบริษัทไมดี  กอสรางรักษาวัดไมดีไมทําตามใจของลูกวัด  
และชาวบานผูตองการ  รับใชเขาไมไหวเพราะสุขภาพไมสมบูรณ  และมีเหตุการณบางอยางดวย
ความจําเปน  เหลานี้เปนตน  เขาก็เกลียด  ถาทําใหถูกใจลูกวดัและชาวบาน  แตมันขดัตอนโยบาย
และระเบียบธรรมวินัย  เมื่อทําไปแลวก็เสีย  เสื่อมสูญเศราหมองตนและพุทธศาสนา  โดยเฉพาะ
การอบรมฝกฝนลูกวัดและพุทธบริษัทเพื่อหวังดี  บางทีไมสักแตไมยอมเชื่อฟงทําตามเทานั้น  บาง
คนถึงกับโกรธหาเรื่องยกโทษตาง ๆ นานาไปก็มี  เวรกรรมของพระผูเปนหัวหนาแท ๆ 
 ฉะนั้น  พระผูใหญบางทานที่ขี้เกียจ  ไมยอมรบัเวรกรรมจึงปลอยวางทอดธุระไมเอาเรื่อง  
เพราะเห็นวาทําไปแลวไมคุมคา  ผลที่สุดสถาบันสงฆอันสูงและมีเกียรติก็จะมีแตสมาชิกที่เลวทราม
มาอาศัย  ทาํใหปญญาชนเบื่อระอาขาดความเคารพนับถือผูที่ประพฤติตนเลวทรามเชนนั้น  ไดชื่อ
วามาสรางบาปกรรมทําความฉิบหายใหเกิดแกตนและสวนรวมแทๆ พระผูหนักแนนในศีลธรรม
และระเบียบอันดีงาม  หวังความเจริญแกตนทนอยูไมไหว  ก็หาอุบายเอาตนรอด  ทอดทิ้งพรรค
พวกที่เลอะเทอะเหลวไหล  ไวใหย่ํายพีระธรรมวินัยตามวิสัยของคนเลว  นี่นับเปนการบอนทําลาย
พระพุทธศาสนาโดยไมรูตัวจริง ๆ  



 นี้ขอใหเพากันตรวจดูความประพฤติและจิตใจของพวกเราวา  เทาที่เราไดเขามาบวชมา
อบรมฝกฝนในพระพุทธศาสนานี้  เราเขามาสงเสริมเชิดชูใหเจริญรุงเรือง  สมกับความเชื่อมั่นใน
เบื้องตน  กอนที่เราจะเขามาอบรมแลวหรือยัง?  ถาหากเราเขามาเพื่อเปนศัตรูบอนทําลายพุทธ
ศาสนาอันเปนสถาบันที่มีเกียรติที่เคารพสูงสุดของเรา  ก็นับไดชื่อวาเปนผูมาสรางบาปกรรมอยาง
นาใจหาย  พุทธศาสนาเปนของดีเดน  ปรากฏแกชาวโลกมานานกวาสองพันปแลว  ถาหากเรานอม
กายนอมใจเลื่อมใส  ปฏบิัติตามโดยความสุจริตแลว  จะไดความปลื้มใจในการที่เราคนหนึ่ง  ไดมี
สวนรวมเชิดชู  บํารุงพระพุทธศาสนา 
 การที่เราเขาไปศึกษาอบรมในสถาบนัใดก็ตาม  ไมวาแตในพระพุทธศาสนาจะเปนคริสต
ศาสนา  ศาสนาอิสลาม และสํานักศึกษาใดก็ตาม  อยาไดดึงขอบัญญัติ  กฎ  กติกา  และระเบียบ
ประเพณีเปนตน  ของสถาบันนั้น ๆ  ใหมาเขากับกิเลสของตน  หรือดัดแปลงแกไขขอบัญญัติ
เหลานั้นตามชอบใจของตน  ตั้งตนเปนศาสดาแทนเอาเสียเลย  บุคคลผูทําตนเชนนั้น  จะเปนการ
บั่นทอนความเจริญกาวหนาของตนเอง  ผลที่สุดจะเปนคนคับโลกไมมีที่อยู 
 ตัวอยางจะเห็นไดจากผูรักษาศีลบางคน  ขอ ๑.  งดเวนจากการฆาสัตว  แตเมื่อเห็นสัตวราย
เปนพิษ  ทั้ง ๆ ที่สัตวตัวนั้นก็ยังมิไดทําอันตรายแกใครเลย ทําลายฆามันเสียเพื่อปองกันไมใหมันไป
ทําอันตรายแกคนอื่น  สตัวอ่ืน  ดังนีเ้ปนตนจัดไดชื่อวา  นอมเอาศีลมาเขากับกิเลสของตน  ไมสม
กับวารักษาศีลละกิเลสอยางหยาบ  ผูมีกิเลสทั้งหลายทําอะไรลงไป  มกัไมเหมือนเพื่อนอยูเสมอ  
ฉอโกง ลักขโมย  ขมเหง  เบียดเบียนคนอื่นไดโดยไมมียางอาย  เขาใจวาเปนความดีของตน 
 ขอ  ๒. งดเวนจากการลักขโมยของคนอื่นที่เขาไมไดให  แตบางกรณีเมื่อมีชองทางพอจะ
ไดมาก ๆ กท็นไมไหว  ทําการฉอโกงขโมยเสียสักที  รวยแลวไมตองเปนทุกข  จึงเริ่มรักษาศีลลาง
ใหม  อยางนี้คิดแตไดไมเห็นใจคนอื่น  ทําบุญรักษาศีลลางบาป  ก็เหมือนเอานํามันลางขี้โคลน
นั่นเอง 
 ขอ  ๓.  งดเวนจากกาเมสุมิฉาจาร  แตบางครั้งยั้งจิตไมอยู  เพราะอีกฝายหนึ่งยั่วใหหลงใหล  
เมื่อผิดไปแลว  ตางก็โทษซึ่งกันและกัน  วาจิตใจซึ่งขาบริสุทธิ์ดีอยูแตอีกฝายหนึ่งมาพาใหผิด
ตางหาก  เมือ่รวมกันผิดแลวก็ตางไมยอม  กาเมสุมิจฉาจารมนุษยธรรมดาเขามิใชจะลวงละเมิดได
งายๆ ไมเหมือนสัตวดิรัจฉาน  อันเปนประเพณีของเขา  แตถึงกระนั้นมนุษยเราก็ยังไมสามารถจะ
จับตามองเขาได  ปวยการกลาวไปใยถึงการแกลงละเมิด 
 ขอ  ๔.  งดเวนจากการกลาวเท็จ  กลาวคําไมจริง  แตเลหเหลีย่มมารยาของคนเรามีมากนัก   
ไมโกหกก็หลอกลวง  ไมหลอกลวงก็ยุแหย  ไมยุแหยก็ยกโทษนินทาพูดกระแทกแดกดัน  หาเรื่อง
ใหคนอื่นเขาอยูเปนสุขไมได  มนุษยพรรคนี้อยูที่ไหนนรกทั้งนั้น  เปนบาปจริง ๆ  



 ขอ  ๕.  งดเวนจาการดื่มสุรายาเมา  แตเมื่อชอบเขาแลว  ก็หาเอาเลยวาเพื่อเพื่อน  เพื่อสังคม  
เพื่อเปนยาเจริญอาหาร  และสุขภาพบางประการบาง  ที่สุดดื่มแลวบอกวาไมไดไปอาละวาดกับใคร  
คงไมบาปเหลานี้เปนตน  ลวนแลวแตเปนการดึงเอาศีลมาเขากับกิเลสของตน  ใหศลียอมจํานนตอ
ความตองการของตนแท ๆ  
 ฝายผูบวชในพระธรรมวินัยนี้  ก็ทํานองเดียวกัน  ที่บวชเขามาทําใหยุงในหมูในคณะชื่อวา
เปนพระเณรที่รกวัด  ก็ลวนแลวแตบังคับใหพระธรรมวินัย  ระเบียบแบบแผน  กฎ  กติกา  เปนตน  
ยอมจํานนตอความตองการของตน  บวชแบบนี้เปนการบอนทําลาย  ลางผลาญพระพุทธศาสนาโดย
สวนเดียว  บาปมาก  คนทําบาป  ทําแตความชั่ว  เมื่อเห็นคนอื่นทําดีทนอยูไมได  หาวิธีกีดกันทุก
วิถีทาง  กลัวเขาจะเบียดเบียนความชั่วของตัว  แลวความชั่วของตัวจะปรากฏขึ้น  พอถูกพระหรือครู
บาอาจารยผูหวังดี  หมั่นแนะนําตักเตือนบอยนักก็หาวาจูจ้ีรําคาญ  อะไร  ๆ กม็ีแตผิดหมดจะเอา
อะไรกันอีก  เรื่องของตัวเองยังไมไดสํารวจดูวา  เราเปนอยางไร  ทั้งเราก็เขามาใหมธรรมวินัยก็ยัง
ไมรู  และยอมมาศึกษาหาความรูปฏิบัติตามทาน  เมื่อทานใหการศึกษาอบรมกลับไมพอใจ  นี่เพราะ
เหตุใด?  เพราะผูจะเขามาบวชมาอบรมในวัดไมยอมปลอยกิเลสไวนอกวัดกอน  มีเทาไรๆ หอบเขา
มาดวยกันหมด 
 การศึกษาอบรมในพระพทุธศาสนา  เปนวิธการบั่นทอนชําระลางกิเลสของตน ๆ ใหเบาบาง
ลงโดยลําดับ  จนหมดสิน้ไปในที่สุด  ฉะนั้น  พอถูกการศึกษาใหรูหนาตาของกิเลส  อบรมฝกฝน
ตามแผนการณบั่นทอนชําระกิเลส  กิเลสจึงเดือดรอนดิ้นรน  สมุนคนใชของกิเลสก็ทนอยูไมไหว  
จึงแสดงปฏิกิริยาออกมาใหปรากฏแกคนภายนอก  จนเปนเหตุบอนทําลายในที่ทุกสถาน และใน
สถาบันทุกแหงในเมื่อผูนั้นเขาไปถึงเขา 
 คราวนี้เมื่อผูนั้นหนีไปจากสถานเชนนั้น  หรอืสึกออกไปจากวัดนั้นแลวโดยที่ตนมิไดนํา
ความดีออกไปจากสถานที่เชนนั้น  มีแตความชั่วทั้งเวลาเขามาและออกไปแลวก็เอาความชั่วนั้น
แหละออกไปโฆษณาวา  สถาบันไมดี  วัดไมดี  ครูบาอาจารยไมดี  ผูที่มีอุดมคติเชนเดียวกัน  ก็
พลอยหลงเชื่อคารมไปดวย  ทั้งที่ตนเองก็ยังไมไดเขาไปในสถาบัน  หรือบวชในวัดนั้น ๆ เลย  มัน
ไมผิดอะไรกันเลยกับตัดเรียวไมไผทั้งหนามขนไปกองไวในวัด    ใครจะเขาไปแตะตองทําอะไร
ไมได  หากจะเอาไฟใสเผาทิ้งเสียหรือเจาของเขาก็ยังไมมอบกรรมสิทธิ์ให  ลากเขาไปไวในบาน  ก็
รกบานรกเรอืนเทาเกาเมื่อจะใหเทศนตามความเปนจริงแลว  มนัตองวากันอยางนี้  เปนธรรมดาของ
คนขี้ขโมยยอมไมชอบขี้หนาเจาหนาที่  แตขี้ขโมยกลับตัวไดก็เพราะเจาหนาที่คอยควบคุมขี้ขโมย 
 การมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  แมที่สุด  อุบาสก  อุบาสิกา  เขามาวัดเพื่อ
ฝกหัดอบรมเปนครั้งคราวก็เพื่อทรมานฝกหัด  กาย  วาจาใจ  ในสิ่งที่ไมดีไมงามใหกระจายหายไป  



มิใชมาตั้งตัวเปนอิสระ  ถือมานะทิฐิใครจะวากลาวตักเตือนไมได  และไมยอมทําตามโอวาทของ
ใคร  เอาแตใจของตนอยางเดียว  คนเราถาไมยอมสละมานะทิฐิทรมานตนแลว  อยูในสังคมเขา
ไมไดแน  คําวา  มนุษยผูมีใจสูงนั้นมิใชสูงดวยทิฐิมานะอันแสดงถึงความกระดาง  ถาหมายถึงสูง
แบบนั้น  ริ้นตัวเล็ก ๆ  อาจมีใจสูงกวาคนเราก็ได  สูงในที่นี้  หมายถึงความรูดีชั่วแลวละชั่วกลับเปน
ดีได แลวไมกลับตัวลงไปทําความชั่ว  อันเปนของต่ําชาเลวทรามอีก   

สัตวดิรัจฉานมีใจต่ํา  นอยตัวที่สามารถกลับตนใหดีกวาภูมิเดิมได  ถึงแมคนจะหัดศิลปวิชา
นานาชนิดให  เปนตนวาหัดเลนละครไดอยางดีสักเทาไร  ก็ไดเพียงแคเจาของผูหัดใหเทานั้น  
นอกเหนือออกไปจากนั้นแลว  มันไมสามารถจะทําไดเลยและเรื่องที่มันทําไดอยูนั้นก็ดี  มันหาไดรู
เรื่องเคาความเปนมา  และความประสงคในเรื่องนั้นไม  อนึ่ง  การหัดสัตวนั้น  เขามักหัดใหมันติด
ยาเสพติดเสียกอน  เมื่อมันติดยาแลวจึงเอายาเสพติดมาจาง  ใหมันทําตามบังคับของตน  สําหรับ
พุทธศาสนาไมใชยาเสพติด  สอนใหรูจักสิ่งที่ผิดที่ถูก  สิ่งที่ดีใหเกิดคุณประโยชน  สิ่งที่ชั่วใหเกิด
โทษเปนทุกข  รูคุณและโทษชัดเองดวย  แลวละชั่วทําดี  โดยไมมีใครบังคับ  จึงชื่อไดวาเปนผูมีใจ
สูง  ถาละไมไดก็ไมสูง 

 แตนี้ไปจะนํานิทานสัตว  ๕  เหลา  ผูมีวาสนา  มาเลาใหฟงพอเปนคติ  เรื่องมีอยูวา  มี

นกพิราบตัวหนึ่งเปนทุกขโศกถึงเมีย  เพราะเหยี่ยวมาโฉบเอาเมียของมันไปกิน  มันเหน็โทษของ

ความรัก  ตองการจะบรรเทาความโศกดวยการรักษาศีล  จึงปลีกไปรักษาศีลอยูแตลําพังในสถานที่

แหงหนึ่ง   

 ตอมามีงูหลามตัวหนึ่ง  กัดเอาวัวอุสุภราชตัวหนึ่ง  ที่เที่ยวหากินหญาอยูริมชายปา ใหถงึแก
ความตาย  โดยที่วัวตัวนั้นไปเหยียบถูกงูเขา  งูจึงโกรธแลวกดัเอา  พวกเจาของวัวไปเห็นเขา  เปน
ทุกขเศราโศกอยู  ณ  ที่นั้น  งูมาคิดไดวา  เจาของวัวเปนทุกขเพราะเราโกรธแลวกัดววัเขาตาย  งูจึง
คิดจะรักษาศีลเพื่อระงับความโกรธ  แลวเขาไปรักษาศีลอยูในที่แหงหนึ่งซึ่งไมไกลกันนักกับ
นกพิราบ 
 ภายหลังมีหมีตัวหนึ่ง  เที่ยวแสวงหาอาหารกินอยูในปาทึบแหงหนึ่ง  เปนอาหารอุดม
สมบูรณไปดวยลูกกอและน้ําผ้ึงเปนตน  เลยเพลินหากินไปจนเลยขอบเขตที่ตนเคยแสวงหามา  
หมานายพรานเห็นเขาก็ว่ิงไล  เจาหมีว่ิงหนีแทบเอาตัวไมรอด  หมาเปนสัตวบาน  มีเชาวสูหมีไมได   
หลงรองรอยหมีจึงตามไมทัน  หมพีนจากอิทธิพลของหมาไปไดอยางหวุดหวิด  แลวหนีไปนอน
ซบเซาอยูในสุมทุมพุมไมแหงหนึ่ง  จึงมาจินตนาวา  ที่เราไดรับความทุกขครั้งนี้  ก็เพราะเราไมรูจัก



ประมาณในการแสวงหาอาหาร  อยาเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความละโมบ  คิดแลวก็ไป
รักษาศีลอยูไมไกลกันนักกับงูนั้น 
 ยังมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง  เที่ยวหาอาหารไปเจอชางเถื่อนตายอยูตัวหนึ่ง  สุนัขจิ้งจอกคิดวา
โชคของเราหนักหนาวันนี้  อาหารกองใหญจะกินกี่วันๆ ก็ไมหมด  คิดแลวก็เขากัดกินเปนธรรมดา
อาหารมากสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนกับสัตวอ่ืน ๆ จะตองเลือกกินแตที่อรอย ๆ กอน  เมื่อสุนัขจิ้งจอก
เดินรอบกองอาหารมหึมา  ก็ไปเห็นชองทวารของชาง  โดยเขาใจวาตรงนี้แหละจะกัดทะลุ  เขาไป
ถึงเครื่องในเร็ว  เครื่องในนี้เปนอาหารอรอยกวาเนื้อทั้งหมด  เจาสุนัขผูเคราะหรายปราศจากปญญา
มุงแตอาหารอยางเดียว  พอกัดทะลุเขาไปถึงเครื่องในแลวก็กินเพลินไปเลย  พอรูสึกอิ่มหันตัวกลับ
ออกมาไมไดเสียแลว  ตกลงหมอบทาเดียวอยูในกองอาหาร  (ในทองชาง)  เปนเวลาหลายเดือน  
จนกวาเนื้อหนังของชางจะเปอยหลุดออกจากกัน  สุนัขจึงจะออกมาได  แตที่ไหนไดขนหลุดหมด  
ยังเหลือแตหนังแดงฉาดทั่วทั้งตัว  เขาจึงมารําพึงวา  เออ!  ที่เราไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัสครั้งนี้  
ก็เพราะเราหลงในอาหาร  อยาเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความหลง  คิดแลวเขาก็ไปรักษาศีล
อยู  ณ  ที่ใกลสัตวทั้ง ๓ นั้น 
 ณ  ที่บริเวณสัตวทั้ง  ๔  จําพวกไปรักษาศีลอยู  เปนที่อยูของฤษี  มาเปนเวลานาน  ฤษีตน
นั้น  เชาก็ออกเที่ยวแสวงหามูลผลาหารมาเลี้ยงชีพ  เปนประจําทุกวัน  อยูมาวันหนึ่งฤษีออกเที่ยว
แสวงหามูลผลาหารแตเชา  พอตกเย็นกลับมาถงึอาศรมที่อยูของตน  ไดแลเห็นพระปจเจกโพธิเจา  
ประทับนั่งอยูบนอาสนะที่นั่งของตน  กโ็กรธคิดวาสมณะรูปนี้ดีวิเศษอยางไร  จึงบังอาจมานั่งอยู
บนที่นั่งของเรา  แลวก็ตะโกนไปดวยมานะวา  เฮย !  สมณะทานนี้ดีอยางไร  จึงบังอาจมานั่งอยูบน
อาสนะของเรา  ทานไดฟงคํานั้นแลว  ทานก็เหาะหนีไปโดยทางอากาศเสีย  ฤษีไดเห็นดังนั้นก็มา
จินตนาการวา  แหม!  สมณะรูปนี้วิเศษนักหนา  ถาหากเราไมมีมานะ  เขาไปถามอรรถธรรม
อันหนึ่งอันใดกับทานแลว  ก็จะไดความรูความลาด  บางทีอาจสําเร็จอยางทานก็ได  นี้ก็เปนเพราะ
มานะของเราทานจึงเหาะหนีไป  คิดแลวจึงมาปรารภกับตนเอง  อยาเลยเราจะรักษาศีล  เพื่อบรรเทา
มานะของตน  แลวกร็ักษาศีลอยู  ณ  ที่นั้น 
 เมื่อฤษีเห็นสัตวทั้งสี่  มาอยูรักษาศีลดวยอาการสงบเสงี่ยมรวมกันอยู  ณ  บริเวณแหง
เดียวกัน  จึงถามสัตวเหลานั้นวา  พวกเธอตางเผากันมารวมอยู  ณ  ที่แหงเดียวกันนี้  เพื่อประโยชน
สิ่งใด?  สัตวเหลานั้น  ตางก็ตอบตามความตั้งใจของตน ๆ ดังแสดงมาแลวแตเบี้องตน 
 สัตวดิรัจฉานถึงแมจะเปนอาภัพสัตวไมสามารถจะทําดีใหถึงมรรคผลนิพพานไดก็จริง  แต
บางตัวเมื่อรูสึกเห็นโทษถึงความชั่วของตนแลว  ก็ยังพยายามรักษาศีลเพื่อแกตัวละความชั่วนั้นเสีย  
สวนพวกเราเลา  เปนมนุษยมีสมัญญาวา  เปนผูมีใจสูงสามารถทําดีไดทุกๆ วิถีทางและทําใหดีที่สุด



ของกองทุกขก็ได  เวลานี้เราเปนพุทธมามากะอยูแลว  พากันมารักษาศีลฟงธรรมและมาบวชเปน
พระ  เปนเณร  เปนช ี  เมื่อยังละความรัก-ความโลภ-ความโกรธ-ความหลง  และมานะทิฐิไมได
หรือไมพยายามจะละเสียเลย  พวกเราจะไมเลวกวาสัตวดิรัจฉานเหลานั้นไปเสียอีกหรือ?  นาสลด
ใจบางหรือไม  กิเลสเหลานี้ไดทําใหเปนทุกขเดือดรอนมาแลว  ในชาตินี้เองก็นับไมถวนไมตองพูด
ถึงอดีต  หรือ  อนาคตชาติ 
 พวกเราพากันเขามาฝกฝนอบรมในพุทธศาสนานี้  ก็เพื่อจะละกิเลสทั้งหลายเหลานั้นนั่นเอง    
แตเมื่อเขามาอบรมฝกฝนกันจริงจังแลว  หากยังละไมไดมีแตจะพอกพูนกิเลสใหหนาแนนทวีขึ้น
ทุกทีแลว  กจ็ะเปนคนสกปรกดวยกิเลส  ผูดีมีศลีธรรมจะเขาใกลไมได  เหมือนกับสุกรนอนเกลือก
คูถ  เหม็นคุงทั้งตัว  ราชสีหเปนสัตวสะอาด  เมื่อราชสีหเขาใกลไมไดเพราะเกลียดของโสโครก  แต
สุกรกลับทะนงตัวหาวาตนมีอํานาจเหนือราชสีห  คนชนิดนัน้จะอยู ณ ที่ใด  ไป  ณ  ที่ใดหา
ความสุขไมไดเลย  เพราะไฟคือ  กิเลส  มีความรัก  โลภ  โกรธ  หลง  และมานะทิฐิตามเผาอยู
ตลอดเวลา  จะเขาในสังคมใดเขาก็รังเกียจ  เนื่องจากกิเลสเหลานั้นมันปดบังไว  ไมสามารถ
ปรับปรุงเขากับสังคมได 
 พุทธศาสนาเปนสถาบันฝกฝนอบรมเพื่อสันติ  แตเมื่อนําเอากิเลสเหลานั้นเขามา  พาให
สรางบาปกรรมแลว  รูสกึจะเปนบาปมากกวาสรางในสถานที่อ่ืน  เพราะกิเลสเหลานั้นของแตละ
คน  เมื่อสงบระงับไมได  ทําใหรั่วไหลออกมารดคนอื่นที่เขาสะอาด ๆ จะเปนความสกปรกอยางนา
เกลียดมาก  เหมือนสุกรอยูในหลุมคูถ  ซึ่งเขาเหลานั้นไมมีความรูสึกอะไรเลย  นอกจากจะเปน
ความเกษมสําราญของเขา 
 วัดเปนที่อบรมศีลธรรม  แตเมื่อเขามาอยูในวัด  ถูกกิเลสเหลานั้นปกคลุมไวเสียแลว  ตนเอง
ก็ไมมีชองทางจะมองเห็นศีลธรรมได  แมคนอื่นก็จะไมมีโอกาสชี้ชองทางใหเขาเห็นไดเหมือนกัน  
ใครจะพูดดีสอนดี  มีเมตตาปรารถนาดีตออยางไร ๆ เขาจะมองไปในแงราย  ทั้งหมดนี้มิใชเปนการ
ปรักปรํา  พูดตามความจริง  ใครเปนอยางวามาแลว  ตองรูไดดวยตนเอง  หรือเราเขาไปในสังคม
ใดๆ  ก็ตาม คงจะไดประสบคนชนิดนี้มีอยูทั่วไป 
 เทศนใหฟงนี้เพื่อใหทุก ๆ คนตรวจดูในตนของตนเองไมมีใครจะเอามาใหเมื่อเรายังละ
ไมได  ไมเห็นโทษ  หรือเห็นแลวแตยังไมยอมละก็อยาไปโทษคนอื่นหรือโทษพระพุทธศาสนา  
ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียม  ขอบังคับ  กฎ  กติกา  เปนตนของเขา  เพราะเขามีไวอยางนั้นแลว
ตั้งแตกอนเรายังไมไดเขามาอบรมฝกฝน  จงโทษตนเสียดีกวา  วาเราเขามานี้ผิดความประสงคของ
ตนแลว  ไมถูกตองตามตองการของตนเสียแลว  แลวก็ปลกีตัวเสียจากสถาบันหรือวัดนั้นออกไป
เสีย 



 เพราะนอกจากจะไมเปนประโยชนแกตนและคนอื่นแลว  ยังเปนอุปสรรคแกการที่เขาจะ
ดําเนินกิจการตามแนวโครงการในสถาบันและวัดของเขา  ทั้งเปนเครื่องขัดของเดือนรอนใจตนอีก
ดวย  เปนการมาสรางบาปกรรมใสสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์และเคารพ  ไมสมควรอยางยิ่ง  เปนความชั่ว
อันแสดงออกมาใหแกชาวโลกเห็นไดชัด 
 สมัยพุทธกาลมีเรื่องเลาไว  ถึงเรื่องภิกษุทุศีลหลายรูปไดฟงธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาแสดง
ถึงโทษของการทุศีล  แลวพากันเห็นโทษของการเปนผูทุศีลของตนเกิดความเดือดรอนถึงกับ
อาเจียนเปนโลหิตออกมาฯ  ตอนนี้ขอแทรกอีกนิด  หากจะถามวาที่ภิกษุเปนเชนนั้น  มิใช
พระพุทธเจาทรงทําความเดือดรอนใหแกพระสาวกหรือ  ขอเฉลยวามิใช  แตพระสาวกของพระองค
ทําความชั่วดวยตนเอง  แลวก็เดือดรอนตนเองตางหาก  เพราะไดฟงธรรมเทศนาแลวเห็นโทษแหง
ความผิดที่ตนไดทําไว   
 ศาสดาทุก ๆ ทานในโลกนี้  ยอมสอนใหศาสนิกชนเห็นโทษแหงความชั่วแลวละเสีย  แสดง
ใหเห็นคุณประโยชนแหงความดีแลวใหกระทําความดีนั้น 
 แตบางศาสนายอมรับถายเอาบาป  (ความชั่ว)  ที่ศาสนิกชนของตนทําลงไปแลวดวยวิธี
กรรมตาง ๆ แตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาไมยอมรับเอาความชั่ว  ความดีของใครทั้งหมด  ใคร
ทําก็เปนของ ๆ คนนั้น  ไมวาชั่วหรือดี  เปนแตทรงสอนใหรูจักคุณและโทษของความดีและความ
ชั่วนั้น ๆ แลวก็ละหรือกระทําเอาเองอยางเสรี  ฉะนั้น  ผูใดอยากชั่วแตกลัวบาป  และไมอยากทํา
ความดีเพราะมักงายขี้เกียจ  ไปเขาลัทธิศาสนาที่มีพระเจาลางบาปใหก็ดีเหมือนกัน  แสดงมาวันนี้
เพื่อใหเปนขอคิดวาเราจะทําการอะไรลงไปในพื้นที่ดิน  จําเปนตองปราบใหเรียบรอยเสียกอน  เปน
ตนวาจะปลูกบาน  ทํานา  ทําสวนก็ดี  ถาพ้ืนที่ไมเรียบรอยแลวทําลงไปยอมไมเปนผลดีเลย 
 การเขามาอบรมฝกฝน  ในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกัน  หากไมยอมสละกิเลสทั้งหลายมี  
รัก  โลภ  โกรธ  หลง  มานะและทิฐิ  เปนตน  ไวนอกวัดเสียกอนแลวเขามาอบรมฝกฝน  ก็จะไม
ไดผลตามประสงค  นอกจากจะไมไดรับผลตามความประสงคแลว  ยังจะเปนเครื่องเดือดรอนแลวก็
กีดกันแนวนโยบายของตนและของสถาบันที่จะดําเนินตอไปอีกดวย 
 ฉะนั้น  เมื่อพากันไดฟงแลว  ขอไดนําเอาหัวขอธรรมมะนี้ไปพิจารณาและแกไขตนให
ถูกตองตามธรรมที่แสดงมา  ก็จะเปนประโยชนและความสุขแกตนๆ หากไมยอมรับพิจารณา  
หรือไมยอมแกไขแลวหมดหนทาง  ไมมีใครจะชวยได 

 ดังแสดงมาดวยประการนี้  ฉะนี ้ ฯ 

 



การศึกษาอบรมในพระพทุธศาสนา 

เปนวิธีการบั่นทอน 

ชําระลางกิเลสของตน ๆ 

ใหเบาบางลงโดยลําดับ 

จนหมดสิ้นไปในที่สุด 
 

เราเปนผูอยูในศาสนา 

ขอใหตั้งใจปฏิบัติ 

ใหเต็มกําลังสักหนอย 

อยาทอดทิ้งอยาปลอยวาง 

ปฏิบัติใหเขาถึงธรรมะแท ๆ  

 เอาธรรมะเขามาในตัวของเราแท ๆ 
 

๒.  ปฏิบัติอยางจริงใจจริงจัง 

วันที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

จวนเขาพรรษาแลว  ทุกคนพากันเตรียมตัว  พวกที่ศึกษาเลาเรียนก็เตรียมตัวศึกษาทองบนประจํา  
ตั้งใจเรียนจริง ๆ ใหเปนผลประโยชน  ในพรรษาหนึ่ง  ๆ  มันลวงเลยไปนาเสียดาย  เราเรียน
หนังสือไมหวังเพื่อประโยชนอยางใด  เพื่อจะศึกษาธรรมวินัยใหเขาใจ  ถาไมเขาใจธรรมวินัยแลว
ปฏิบัติไมถูก  อยางเรื่องอธิกรณหรือสังฆาทิเสสอยูปริวาสนี้เปนตน  โดยสวนมากไมเขาใจไมวา
สํานักใด ๆ ก็ไมเขาใจโดยสวนมาก  ไปถามวาอยูปริวาสทําอยางไร  ตอบไดไปตามตํารา  การทําไม
เคยทําอยางนี้เปนตน 
 ตองเรียนใหเขาใจจริง ๆ จัง ๆ การเรียนรูถาหากวาไมไดปฏิบัติ  ก็ไมเขาใจเหมือนกัน  หรือ
รูแตไมไดเปนครูสอนก็ไมแจมแจง  ตองรูดวยสอนดวยจึงจะเขาใจเมื่อพรรษาหนึ่ง ๆ มันลวงเลยไป 
ไมไดอะไรอยางนอย  ก็ใหได  ศึกษาธรรมะใหเขาใจก็ยังดี  ในที่นี้การศึกษาเลาเรียนประกอบไป
ดวย  การทําความเพียรในตัว  เรยีนเพื่ออะไร?  กเ็รียนเพื่อกระทํานั่นเอง  เรียนธรรมะเพื่อทํา  เรียน



เทาไรก็ปฏิบัติอันนี้  เราเรียนดวยปฏบิัติไปดวย  จึงจะเปนผลสําเร็จ  มิใชวาเรียนไวแลวนาน ๆ จึง
จะมาปฏิบัติ  เชนนั้นก็หาไม 
 เราคิดถึงวา  การปฏิบัติของเรา  มันมีอะไรบางเดี๋ยวนี้ที่เราเรียนรูอยูนั่น  เราไดปฏิบัติตาม
ไหม?  ใหสังเกตดูตัวของเรา  ไมตองใหคนอื่นสังเกตเรา  สังเกตเอาเองก็แลวกัน  ปฏิบัติไดขอ
อะไรบาง  ที่เรียนมากมายไมเอาหมดหรอก  เอาแตขอที่เราถนัดแลวต้ังใจปฏิบัติเอากอน  ใหได
ประโยชน  ใหไดผลสมความมุงหมายในธรรมะอนันั้น    เอาขอเดียวก็พอ  ขออ่ืนมันหากเปนไปเอง
หรอก  การปฏิบัติเปนไปพรอมกับทางปริยัติเปนการดีมาก  ควรที่จะตั้งใจขวนขวาย  เราปฏิบัติมาก็
เอามาคิดดูปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน  ไมเสียผลทั้งสองอยาง  จะเห็นไดในสํานักของเรา  ทุกปมาผล
สอบ  บางทียกชั้นเลย  บางทีก็ไดมาก  อันนี้ก็เพราะปฏิบัติไปดวยกัน  แลวเรียนเขาใจดวย 
 คราวนี้ผูปฏิบัติ  เรียนมาแลวก็ตั้งใจปฏิบัติเรียนมาเพื่อปฏิบัติไมใชอ่ืนไกล  อยาทอดทิ้งอยา
ปลอยวางปฏิบัติใหเขาถึงธรรมะแท ๆ เอาธรรมะเขามาในตัวของเราแท ๆ พุทธศาสนาสอนใหเรา
ปฏิบัติ  ก็ไมยาก  ชาวบานชาวเมืองเขาก็สนับสนุนเพราะปฏิบัติ  เขาอุตสาหพยายามหาใหอยูหาให
กินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง  ทกุสิ่งทุกประการ  ตลอดทั้งปจจัยชาติ  ทั้ง  ๔  อาศยัเขาทั้งหมด  เราเปนผูอยู
ในศาสนา  ขอใหตั้งใจปฏิบัติ  ใหเต็มกําลังสักหนอย  ปฏิบัติอยูในสถานที่นี้ก็ตาม  หรือจะออกไป
อยูในสถานที่อ่ืนก็ชาง  เราฟงเทศนฟงธรรมไดความแลว  ก็ตั้งใจปฏิบัติดวยตนเองไมตองใหคนอื่น
บังคับ 
 ทุกคนก็วา  เรามาตั้งใจบวช  บวชแลวก็ตั้งใจปฏิบัติ  คนอื่นบังคับมันไมเปนไปหรอก  
ปฏิบัติไมเปนไป  เหมือนกับลูกจางนั่นแหละ  ใหคนอื่นบังคับจึงคอยทํา  ครั้นตนเองไมปฏิบัติแลว
ก็แคนั้น  ถงึปฏิบัติก็ทําอยางเสียไมได  หากปฏบิัติดวยความเลื่อมใสศรัทธาของตนเอง  หวังเพื่อ
ประโยชน  เพื่อความสุขในการปฏิบตัิ  จึงจะเปนไปเพื่อความสงบความเจริญนั้น  ๆไมตองมุงเพื่อ
มรรคผลนิพพานหรอก  ปฏิบัติขั้นตนนี่แหละ  ไดอะไรก็เอาอันนั้น  แตขอใหจริงใจจริงจังลงไป
เถิดมรรคผลนิพพานไมตองเกี่ยวของ  แลวมันคอยเปนไปเอง 
 การปฏิบัติไมใชของงาย ๆ ครูบาอาจารยทานปฏิบัติมาตั้ง ๓๐ ป  ๔๐ – ๕๐ ป  ทานกท็ําอยู
อยางนั้น  ทําอยางเดียวนี่แหละ  ปฏิบตัิกาย  วาจา  และใจก็ในที่เดียวนี่ทีนี้เรามั่นคงลงไปนี่แหละดี
แลวถูกตองแลว  ใชคําบริกรรมภาวนาลงไปเถิดมันตองเปนไปทีเดียว  นิสัยวาสนาบุญบารมีของเรา
จะคอยสงเสริม  ใหคอยเปนไปถึงบุญบารมีไมสงเสริมมาแตชาติกอนก็ตาม  ในชาตินี้เราตั้งใจ
ปฏิบัติจริงจังแลว  มันก็ใหเปนบุญบารมีของเราเอง  ไมตองใหบุญบารมีมาชวย  ชวยตัวเองเสียกอน
บุญบารมีจึงจะชวย  นิสัยวาสนามันจะเปนไปเอง  บุญบารมีวาสนาอันนั้นมันจะเปนเองไมได  ถึง
บุญบารมีมีกเ็ถิด  ถาตัวเราไมทําตอก็แคนั้นละ  มันก็ไมสามารถเปนไปไดหรอก 



 จึงวา  เราทําเองเราสรางเองเดี๋ยวนี้แหละ  ในปจจุบันนี้แหละใหเกิดผลข้ึนมา   จะมากนอย
เทาไรก็ไดชื่อวาเปนประโยชนแกเรา  ครั้นเปนประโยชนแกเรา  ก็เปนประโยชนแกคนอื่น  การที่
ญาติโยมเขาทําบุญทําทาน  ดวยปจจัยทั้ง ๔  ที่เขาบํารุงรักษา  ก็เปนผลประโยชนอันยิง่ใหญแกเขา  
ถาหากวาเราไมตั้งใจปฏิบัติ  กินแลวก็นอนเสียราเริงประมาท  รับไทยทานปจจัยชาติทั้ง ๔  ของเขา  
ทานวาเปนหนี้เขาเขาไมไดทวงหรอก  แตของอันนั้นมันเปนของลําลึก  ที่เขาตั้งใจทําบุญในผู
ปฏิบัติดี  ปฏบิัติชอบ  แตเราเลอะเทอะเหลวไหลไมตั้งใจปฏิบัติ  นั่นแหละเปนหนี้ไปในตัว  เขาไม
ตั้งใจทวงหนี้หรอก  แตเราเปนหนี้เฉย ๆ เปนหนีง้อยางแกไมตกเหมือนกัน  ติดไปหลายภาพหลาย
ชาติ  กินแลวนอน  กินแลวนอน  ขี้เกียจมักงาย  ไมปฏิบัติ 
 พระพุทธเจาทรงเทศนาวา   พระที่ไมตั้งใจปฏิบัติไมพิจารณา  ตังขณิกปจจเวกขณะ  กอน
ฉันนั้น  ทานทรงเปรียบวา  ฉันกอนเหล็กที่เผาไฟจนรอนแดง ๆ ยังดีกวาฉันอาหารที่เขาทําบุญนั้น  
ฉันกอนเหล็กรอนแดง ๆ ยังดีอยูกินแลวตาย  กินเขาไปแลวมันไหมไสทะลุลงไปขางลางโนน  มัน
เลยตายยังดีอยู  ตายแลวไมไดเปนหนี้เขากินอันพระที่ประมาทเกียจครานไมประกอบความเพียร  
ไมพิจารณา  ตังขณิกฯ  หรือ  ธาตุปฏิกูลปจจเวกขณะ  ไมพิจารณาปจจัยชาติทั้ง  ๔  มนัหลายมื้อ  
หลายวัน  หลายป  หลายเดือน  อยูกวาจะตาย  มนัเปนหนี้เขาเพิ่มเติมอยูเสมอ ๆ สะสมหนี้มากเขา
ทุกที  อันนี้มนัรายกวากอนเหล็กแดง ๆ นั่นอีก 
 เราจึงควรพิจารณา  ควรระลึกถึงธรรมอยูเสมอ ๆ รับไทยทานสิ่งใดก็ควรระลึกถึงอยูเสมอ  
ของที่เราบริโภคใชสอยมิใชของดี  มันเปนไฟ  แตวาไฟนั้นถาหากเราไมอาศัย  ชีวิตก็เปนไปไมได  
ตองอาศัยปจจัยชาติทั้ง  ๔  มัน  จึงคอยเปนไป  เหตุนั้น  เราจึงอาศัยปจจัยชาติเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อบํารุง
พระศาสนา  จะไดปฏิบัติฝกหัดตอไปหรือบริโภคแตมิใชของดิบของดี  แตเปนอสุภปฏิกูลเปนธาตุ 
๔  เปนของสักแตวาธาตุ  นั่นแหละ  จงจะพนจาการเปนหนี้ของเขา  นักปฏิบัติไมควรประมาทให
ระลึกถึงอยูเสมอ ๆ เปนผูไมประมาท  ระลึกถึงอยูอยางนี้  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  คิดถงึอยูอยางนี้การ
ปฏิบัตินั้นไดชื่อวา  ฝกหัดกัมมฏัฐานไปในตัว  นั่นแหละจึงจะเปนประโยชนแกตนและเปน
ประโยชนแกคนอื่น 
  
 ทีนี้  สําหรบัพระใหมผูมาจากสํานักอื่น  ที่ไมเคยอยูที่นี่จะมาอยูศึกษาปฏิบัติถาหากไมมีครู
บาอาจารย  ไมมีอุปชฌายพามา  ก็ใหมีหนังสือของครูบาอาจารยจากสํานักมาฝากฝง  ใหเปน
กิจลักษณะนั้นจึงจะสมควรรับอยู  ไมใชมาอยูเลื่อนลอย  ถาหากวามันเกิดอะไรขึ้น  หากไมมีคน
รับรองนั้นมันยาก  ครั้นอยู ๆ ไป  ประเดี๋ยวก็ขี้เกียจ  ขี้ครานเบื่อหนาย  ทาํความเดือดรอนใหแกหมู



เพื่อน  ไมมใีครรับรองมันยาก  ตอนนั้น  เหตุนั้นหากวาใครจะอยูตอไป  ใหอุปชฌายอาจารยมี
จดหมายฝากมาหรือใหทางสํานักเดิมมีหนังสือฝากมานั้นเปนการสมควรแท 
 

ที่เราเรียนรูอยูนั่น 

เราไดปฏิบัติตามไหม? 

ใหสังเกตดูตัวของเรา 

ไมตองใหคนอื่นสังเกตุ 
 

๓.  ปริยัติ  -  ปฏิบัติ  -  ปฏิเวธ 

วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 เขาพรรษากาลได  ๑๕  วันแลว  ใหพยายามตั้งอกตั้งใจ  ขอใหญใจความคือการปฏิบัติ  ให
มันเครงตามกําลังสมควรของเรา  การศึกษาเลาเรียนก็เปนไปตามเรื่องถาหากเครงในทางปฏิบัติ  
เขาใจในทางปฏิบัติแลว  การศึกษามันอนุมัติตามหรอกจะเขาใจเนื้อความนั้น  ๆ ถาหากปฏิบัติไมดี
แลว  ปริยัติกไ็มดี 
 ปริยัติ  -  ปฏบิัติ  -  ปฏิเวธ  ทานวาอยางนั้น  ทั้ง  ๓  อยางนี้บรรดานักเรียนทั้งหลายเขาใจวา
เปนคนละอันกัน  เขาใจวาตองเรียนปริยัติกอน  จึงคอยปฏิบัติแลวจึงคอยเกิดปฏิเวธ  ความขอนั้น
เขาใจผิดมากทีเดียว  หากเรียนปริยัติจนไดเสียกอน  การปฏิบัติเลยไมมีซ้ํา  เลยหมดเรื่อง  เรยีนมาก 
ๆ อันนั้นก็เลยลูบ ๆ คลํา ๆ ไป  เลยไมเอาจริงเอาจังสักอยางเดียว  ปฏิเวธมัน  จะเกิดจากไหนละ 
 ปริยัติ  เรียกวาสมมติบัญญัติ  ถาหากเรียนปริยัติสักขอเดียวเทานั้น  แลวปฏิบัติตาม  เรา
ปฏิบัติอยูนี้เรียกวาปริยัติแลว  อยางการปฏิบัติ  อานาปานสติกัมมัฏฐาน  หรือ  สติปฏฐาน  ๔  อันนี้
เปนปริยัติโดยตรง  เราตั้งใจปฏิบัติสติปฏฐาน ๔  มีอะไรบาง?  คือพิจารณา  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  
ก็ตั้งใจพิจารณาไป  เมื่อเรียนรูแลวต้ังใจปฏิบัติ  ลองดูซิพิจารณา  กาย  กพิ็จารณาใหเปน  ธาตุ ๔  
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  หรือพิจารณาใหเปน  อสุภะ  ปฏิกูล  หรือพิจารณาเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  
ไดทั้งหมด  อันนี้เรียกวา  เรียนปริยัติแลวปฏิบัต ิ
 เวทนา  ก็เหมือนกัน  ถาหากพูดตามปริยัติ   คือสมมตบัญญัตินั้น  กาย  และ  เวทนา  เปนคน
ละอันกัน  ครั้นถาหากปฏิบัติแลว  มนัจะเห็นเปนอันเดียวกันเลย  พิจารณา กาย  ก็คือพิจารณาตรง  
เวทนา  นั่นละ  เวทนา  มัน  เกิดจาก  กาย  มันเกิดที่  กาย  เปนอันวาพิจารณาเวทนาไปในตัว  สุข  



ทุกข  อุเบกขา  มันก็เกิดที่กายนี้  มันปรากฏที่กายนี้กอน  ถึง  เวทนา  ทางภายใน  ที่เรียกวา  เวทนา  
ที่เกิดจากใจ  สุข,  ทุกข.  อุเบกขา  เกิดจากใจ  มันกอ็อกไปจาก  กาย  นี้เหมือนกัน  ถา กาย นี้ยังมีอยู
ปรากฏอยู  กต็องพิจารณา  กาย  นี่แหละ  เวทนา  ก็ตองพิจารณากายนี่  กาย ไมมีจึงคอยไมพิจารณา  
เดี๋ยวนี้กายมันมีอยูจึงพิจารณากาย  มนัก็พิจารณา  เวทนา  ในตัวจึงวาทางปฏิบัติมันจะเห็นเปนอัน
เดียวกัน 
 คราวนี้พิจารณา  จิต  เห็นจิตตนเองเปนผูพิจารณากาย  สวนตาง ๆ นั้นกเ็ปนเรื่องพิจารณา  
จิต  นั่นแหละ  พิจารณากายก็พิจารณา จิต  นั่นเอง 
 การพิจารณาทั้ง  ๓  อยางนี้  เรยีกวาพิจารณา  ธรรม  คือ  รูปธรรม-นามธรรม  แลวมันจะไป
ไหนละ  ก็เปนอันเดียวกัน  เรียนปรยิัติมันก็ตองปฏิบัติ  การพิจารณาสติปฏฐาน ๔  โดยทางปฏิบัติ
มันลงอันเดียว  เปนการปฏิบัติอันเดียว  หากจะไปเรียนแลวจึงคอยปฏิบัติไมไดหรอก  เหลวไหล
หมด  เรียนอันใดก็ปฏิบตัิอันนั้น  ทานสอนใหปฏิบัติกายนี่เทานั้น  ใหพิจารณาลงที่กายนี่เทานั้น  
เมื่อพิจารณาลงที่นี่ที่  กาย  หรือ  เวทนา  หรือ  จิต  มันเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมา  นั่นแหละ  ปฏิเวธ  
เห็นเปนธาตุ  ๔  จริง ๆ จัง ๆ ตัวของเราไมมีอะไรเหลือ  ทกุชิ้นทุกสวนในตัวของเรานี่ เปนธาตุ ๔  
ทั้งนั้น  ที่เรยีกวา  สติปฏฐาน  ชัดเจนขึ้นมาในนั้นเลย  นั่นคอืที่ตั้งของสติไมไดตั้งที่อ่ืนหรอกตั้งที่
กายนี่แหละ  นั่นเรียกวา  ปฏิเวธ  เกิดขึ้นมาในนั้น 
 พูดอยางนี้มันตองพูดสําหรับนักปฏบิัติ  นักปริยตัิแลวไมพูดอยางนี้หรอก  ตองพูดโดยลําดับ  
อยางที่อธิบายในเบื้องตน  กาย  พิจารณาเปนอันหนึ่ง  จิต  ก็พิจารณาอันหนึ่ง  ธรรม  ก็อันหนึ่งไป
โนน  มันจึงไมชัดเจน  ไมเขาใจเรื่องธรรมะ  เรียนแลวก็เลยปลอยทิ้งหมด  กวาที่จะปฏิบัติได  
ปริยัติก็หมดแลว  ทิ้งหมดปฏิบัติไมเห็นจริงเห็นแจงมันก็เบื่อหนายละซิ  ธรรมทั้งหลายมันไมมีใน
ตัว  มันก็เบื่อหนายไปเสีย  เหตุนั้นจึงวาการศึกษาเลาเรียนนั้นเปนการดี  แตวาเรียนใหมันถูกเรียน
ใหมันเปน  เรียนแลวอยาเรียนเฉย ๆ เรียนเขามาคนคิดพิจารณาในตัวของเรา  เพราะธรรมะทุก
หมวดที่ทานแสดงในนวโกวาทนั้น  ไมนอกเหนือจากตัวของเราไปไหน  อยูในตัวนี่ทั้งหมด  ธรรม
ทั้งหลายที่พระพุทธองคทรงเทศนา  แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ  ออกจาก  กาย  ออกจาก  ใจ  
ทั้งนั้น  ถาไมมี  กาย  ไมมี  ใจ  แลวพระองคก็ไมทรงเทศน  มนุษยของเรามี  กาย  มี  ใจ  พระองค
จึงคอยทรงเทศนาที่  กาย  ที่  ใจ  นั่น 
 ใหตั้งใจอยาทอถอย  เราพยายามไมถึงขีดขั้น  อยากแตจะไดความรูอยากจะไดแตความ
เขาใจ  มันไมถึงขีดขั้นของธรรมะ  ปฏิบัตินิด ๆ หนอย ๆ กเ็ลยออนเปลี้ยลงไปเสีย  ถาหากตั้งใจ
ปฏิบัติจริง ๆ ลงไป  อยางที่วานี่  พิจารณากายเทานี้แหละ  ลงเฉพาะ  กาย  อันเดียว  ยอมชัดขึ้นมา
ในใจ  ความชัดในใจอิ่มเอิบขึ้นมาในใจแลว  ยิ่งปลื้มปติ  ยิ่งขยันหมั่นเพียรอีกซ้ํา  นั่นแหละตัวตน



ของการทําความเพียร  หากทําไปเฉย ๆ ไมไดรับผลประโยชน  คือพิจารณาเฉย ๆ ไมรูเรื่อง
ขอเท็จจริง  ไมรูเรื่องธรรมะของจริง  ไมเห็นธรรมะ  ก็เลยประมาทดูถูกเสีย  วาเรื่องธรรมะตาง ๆ 
ไมมีในตัวของเราหรอก  เลยหมดเรื่องไมไดอะไรเลย 
 มีสิ่งใดจงอยาประมาทละเหลิง  ตั้งใจทําจริงใหมันได  เรามีกายก็พิจารณา  เฉพาะกายของ
เรานี้  เราไดกายแลวก็ตองพิจารณากายอันนี้จะไปพิจารณาสิ่งอื่น  มันไมไดหรอก 
 เราเห็น  กาย  ของเราเพียงแคไหน  ก็ใหรักษาอันนั้นแหละไว  ใหเชื่อมั่นในธรรมะที่มใีนตัว
ของเรา  คือมีความเชื่อมั่นเปนเบื้องตน  ถาความเชื่อมั่นมีแลว  อยางไร ๆ กต็องเปนไป ศรัทธา  เปน
บทเบื้องตน  จะทําสิ่งใดตองมี  ศรัทธาทั้งนั้นแหละ  ถาไมมีศรัทธา  ทําแลวก็ไมแนนหนา  ทําไปก็
ไมติดใจ  จึงวาอะไรที่มีอยูในตัวของเราอยางสมมติวามี  กาย  นั่นแหละมีตัวของเรา  ใหเชื่อวา
ธรรมะอยูในนี้  แลวเชื่อในความเพียรของเราละคราวนี้  ทําลงไป  เราพิจารณา เวทนา  จิต  ธรรม  
อันนั้นแหละมีในตัวของเรา 
 เราเชื่อมั่นวาสิ่งนี้เปนของมีจริง  แตเราไมจริง  เราตองทําใหมนัจริง  มันจงึจะเห็นของจริง  
จะพูดใหฟงวา  มดแดงอยูในขั้วมะมวงโนนนะ  ไมไดกินรสชาติของมะมวงหรอก  คนมาสอยไป
กินหมด  อันนี้แหละเรียกวามดแดงตอมขั้วมะมวงที่พูดนั่นแหละ 
 

ศรัทธา  เปนบทเบื้องตน 

จะทําสิ่งใดตองมีศรัทธาทั้งนั้น 
ถาไมมีศรัทธา 
ทําแลวก็ไมแนนหนา 

ทําไปก็ไมติดใจ 
 

พระวินัยเปนหลักฐานของพระพุทธศาสนา 

 ถาหากไมมีพระวินัยเสียแลว 

 เสื่อมหมดศาสนานี้ 
 

๔.  ธรรมวินยั 



วันที่.................................พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

เราปฏิบัติธรรมะ  ใหรูจักธรรม  ใหรูจกัวินัย  ธรรมอันหนึ่ง  วนิัยอันหนึ่ง 

 วินัย  คือ  ขอกฎ  กติกา  ขอบังคับ  ระเบียบธรรมเนียมอยูหมูมากดวยกันมันตองมีกฎกติกา
ขอบังคับ  อันนั้นเรียกวาวินัย  ธรรมะไมมีขอบเขตจํากัด  จะทําเอาก็ไดไมทําก็ได  สวนพระวินัยนั้น
มีขอบังคับจํากัด  ถาไมทําตามก็ปรับอาบัติแตแทที่จริงนั้นพระธรรมเกิดกอนพระวินัย  จะเห็นได
เมื่อสมัยพุทธกาลไมไดบัญญัติสิกขาบทวินัย  ทานก็สําเร็จมรรคผลนิพพาน  เมื่อพุทธศาสนาเจริญ
ขึ้นมา  มีภิกษุพุทธสาวกมากเขา  ก็มีผูปฏิบัติมีผูมาบวชมากเขา  ตางคนก็ตางพอตางแมตางวงศ
ตระกูลมาบวชในแหงเดียวกัน  พวกเหลานั้นก็ปฏบิัติตามนิสัยใจคอของตน  ปฏิบัติผิด ๆ พลาด ๆ 
เหตุนั้นพระพุทธองคจึงคอยทรงบัญญัติสิกขาบท  เบื้องตนไมมีสิกขาบทวินัย  แตก็ไดสําเร็จมรรค
ผลนิพพานกันมากมาย 
 พระมหากัสสปทูลถามพระพุทธเจาวา  เมื่อศาสนาอุบัติขึ้นมาครั้งแรก  พระบวชมาก็ได
สําเร็จมรรคผลนิพพานมาก  แตเมื่อพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยมากขึ้น  ผูที่ไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานนอยไป  นี่เปนเพราะเหตุใด?  พระพุทธองคตรัสเทศนาวา  “สัตถุ  ศาสนา พาหิรศาสนา”  
คือแปลกปลอมกัน 
 สัตถุ  ศาสนา  คือ  คําสอนของพระพุทธเจาที่จริง  ที่เปนหลักฐานอันนั้นเรียกวา  สัตถุ  
ศาสนา   
 พาหิรศานา  คือ  ศาสนาแปลกปลอม  เมื่อพาหิรศาสนามากเขา  ผูสําเร็จมรรคผลนิพพานก็
นอยลง  ในตอนทายทานพูดวา  พระวินัยเปนหลักฐานของพระพุทธศาสนา  ถาหากพระวินัยไมมี
เสียแลว  เสื่อมหมดศาสนานี้ 
 ทานยังกลาวถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาไววา  ศาสนาเสื่อมตั้งแตเบื้องปลายมาคือ  มรรค
ผลนิพพาน  เสื่อมลงไปตลอดถึง  อนาคามี  สกิทาคามี  พระโสดาบันเสื่อมไปมีกัลยาณชน  และใน
ที่สุดก็มีแตปุถุขน  สิกขาบทวินัยตาง ๆ เสื่อม  เสขิยวัตรปฏิบัติไมได  ตลอดถึงปาจิตตีย  นิสสัคคีย 
เสื่อมมาโดยลําดับ  ยังเหลือแตปาราชิกสี่  ตอมาปาราชิกสี่ก็เสื่อมลงไปเสียหมด  ยังเหลือแตผานอย 
ๆ ผูขอมือไวเปนเครื่องหมายวาเปนภิกษุ  เหตุนัน้จึงวาศาสนานี้มีพระวินัยเปนหลัก  ทานพูดอยาง
นั้น  แตตอนตนพูดแลววา  พระธรรมเกิดกอน  พระวินัยเกิดทีหลัง  พระบัญญัติกท็รงบัญญัติ
ตามหลัง 
 พระธรรมคอือะไร?  คือคําสอนถึงเรื่องกายและจิตใจเรียกวารูปธรรม  นามธรรม  คนผูใดมี
หิริโอตตัปปะอยูในใจ  ไมสามารถที่จะทําความผิดได  สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกรูดวยตนเอง  นั้นเปนพระ



วินัยโดยแท พระองคจึงทรงเทศนาวา  พระวินัยนั้นอยูที่เจตนางดเวนตัวเดียวนั่นแหละ  ไมตองมาก  
เจตนางดเวนก็เปนหมดเรื่องนี่แหละธรรม-วินัย  สับสนกันอยูอยางนี้  คนไมเขาใจจึงไมรูเรื่อง
ธรรม-วินัย  ทานพูดตอนปลายวา  พระวินัยเปนหลักของพระพุทธศาสนา  ถาขาดพระวินัยไมมีพระ
วินัยแลว  กห็มดศาสนา  ที่ทานพูดตอนตนนั่นวาพระธรรมเกิดกอน  คือสอนธรรมเขาถึงจิตถึงใจ
แลว  คนที่ม ี  หริิโอตตัปปะ  ไมสามารถจะลวงละเมิดในสิกขาบทนั้นได  แลวสอนย้ําเขาไปอีกวา  
พระวินัยเปนความเจตนางดเวน  ขอเดียวเทานั้น  เรื่องธรรมวนิัยเปนอยางนี้  อันนี้พูดใหฟงเฉย ๆ 
เดี๋ยวจะเขาใจสับสนกัน 
 ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงเทศนานั้นแสดงถึงเรื่อง ธรรมะ  คือของจริง  ของทรงอยูทรงไว
ตามเดิม  บาปและบุญ  สิ่งที่ดีและชั่วทรงอยูตามเดิม  ทรงตัวไวตามเดิม  ทรงตัวของมันเอง  ไมใช
พระไปทรงไวไมใชใครไปทรงพระพุทธเจาก็ไมทรงไวธรรมะจริง ๆ เปนของทรงอยูตามเรื่องของ
มัน  มันเปนอยูอยางใดก็เปนอยูอยางนั้นไมมีใครไปเปลี่ยนแปลงมันได  ธรรมะที่เปนบุญเรียก  กุศล
ธรรม  ธรรมะที่เปนบาปเรียก  อกุศลธรรม  ที่เปนกลาง ๆ เรียก  อัพยากฤตธรรม 
 ธรรมะที่เปนกุศลนั้นจะตองฝกฝนอบรม  คนเราเกิดขึ้นมาไมมีใครอบรมฝกฝนมากอน  
ธรรมะไมเกิดไมมีในตัวของตน  มันตองเปนเปนตามโลก  มนัเปนอกุศล  เสีย  สิ่งที่เปน อกุศล  ไม
ตองบังคับไมตองจํากัด  ไมตองมีขอบเขต  เปนไปตามยถากรรม  บาปกรรมตาง ๆ คนทั้งหลายทํา
ตามเรื่องของตน  บาปมันเปนอยูของมันอยางนั้น  คนไปทําเอา  บุญที่เปนบุญก็เปนอยูอยางนั้น  แต
คนไปทํา  เมื่อไปทําขึ้น  ก็เลยกลับเปนบาปเปนบุญของคน ๆ นั้นขึ้นมา นั้นจึงเรียกวา  ธรรม  เปน
ของทรงอยู  ทรงไวซึ่งสภาพของมันเอง 
 เรามาปฏิบัติธรรมะสะสมธรรมะ  เรียกวาเปนการสะสมของดี  ทานเรียกวาบําเพ็ญบารมี  
หรืออบรมนิสัยดีใหมันเจริญงอกงามขึ้นมา  จึงจะเปนคนดี  ถาปลอยตามเรื่อง  มันก็ไปตาม
ยถากรรมของมัน  ก็ตกไปในที่ต่ํา  อกุศลที่เปนบาปกรรมมันเปนอยูแลว ในโลกนี้อันนีข้องเลวมีอยู
แลว  คนไปปฏิบัติก็เลวลงไปอีกสวน  อัพยากฤต  มันเปนของกลาง ๆ ไมใชบาปบุญคุณโทษ
ประโยชนอะไรตาง ๆ ผูปฏิบัติจะเห็นไดในเมื่อจิตเปนกลาง ๆ ไมคิดวาบาปวาบุญ  ไมคิดวาดีวาชั่ว
คิดแตเปนกลาง ๆ นั่นเปน  อัพยากฤต  ธรรมะนัน้หลายอยางหลายประการมีอยูในโลกคับโลกหมด  
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้  ชักตัวอยาง  การเกดิ แก เจ็บ  ตาย  เปนธรรมอันหนึ่ง  เราไมเกิดก็
เปนอยูอยางนั้น  เราเกิดมาก็เปนอยูอยางนั้น  เกิดก็เกิดอยูอยางนั้น  แก  เจ็บ  ตาย  ก็เปนอยูอยางนั้น  
ใครจะแกไขอยางไรเทาไรก็ไมได  ทีสุ่ดตั้งแตหมอที่มาแกไขมัน  หมอกต็องตายอยูดี  อันนั้นเปน  
ธรรม  ธรรม  นี้เปนของเปนอยูสําหรับในรูป  ผูเหน็  ธรรม  นัน้ชื่อวา  เห็นรูปตามความเปนจรงิคือ  
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เรามาฝกอบรม  กาย  วาจา  ใจ  ของตน  ไมใชไปหัดความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  



แตเอาอันนั้นมาพิจารณา  ใหเห็นโทษเห็นภัย  แลวตั้งตนรักษาจิตใจของตนใหมาอยูในความไมเกิด  
ไมแก ไมตาย 
 ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เหมือนกับน้ํา  ไหลเอื่อยอยูอยางนั้นร่ําไปตลอดเวลา  คนผูเกิดมา
จะทําดิบทําดีก็ตามทําชั่วก็ตาม  มันตองไหลเอื่อยอยูเรื่อยไปไมมีไหลกลับคืนมาสักที  อันที่มันไหล
เอื่อยนั่น  คอืหมายความวา  ชีวิตรางกายเปนของดับสูญ  หมดไปทุกวันทุกคืน  อันนั้นละมันไหล
เอื่อยไปเหมือนกับน้ํา  มันไหลแตขางบนลงไปสูที่ต่ํา  มันไมกลับคืนมาสักที  ธรรมะจึงเปนของนา
พิจารณา  ธรรมะจึงเปนของนาคิดคน  นาตรวจ  ธรรมะจึงเปนของที่บุคคล  จะพึงปฏิบัติใหมัน
ถูกตอง  ครั้นเมื่อมันไหลเอื่อยอยางนั้นแลว  ใหเราเอาน้ําอันนั้นมาอุปมาเปรียบ  ทีนี้เราไปมุงทําให
น้ํามันไหลกลับคืน  คือ  จิตใจของเรา  เราตานทานไมใหหลงใหลไปตามอารมณ  ไมไปตาม
กระแสน้ํา  ใหตั้งมั่นอยูเฉพาะสวนตัว  อันนั้นแหละการปฏบิัติธรรม  จึงวาปฏิบัติธรรม  ใหเขาใจ
ใหรูเรื่องของธรรม  ถาไมรูเรื่องไมเขาใจแลว  ปฏิบัติไปไมทราบวาถูกตองหรือไมถูกตอง  งม ๆ 
ซาว ๆ ไมเห็นทางกาวหนา 
 ที่ทานปฏิบัติถูก  ทานจึงไดเห็นความเจริญกาวหนาของการปฏิบัติของตนมันจึงจะไดผล 

ธรรมะ  จึงเปนของนาพิจารณา 

 ธรรมะ  จึงเปนของนาคิดคน  นาตรวจ 

 ธรรมะ  จึงเปนของที่บุคคลจะพึงปฏิบัติใหถูกตอง 
 
 ถาเมื่อไรใจรวมลงเปนหนึ่งแลว  

 อะไร  อะไรทั้งหมด 

 มารวมลงทีน่ั้น 

 ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 

 มาลงอันเดียวหมด 
 

๕.  หลักพุทธศาสนาลงอันเดียว 

วันที่...........................พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

คําวา  “ปฏิบตัิศาสนกิจ”   นั้น ใหเขาใจใหถี่ถวนใหถองแท  เรือ่งศาสนกิจพุทธศาสนานี้กวางขวาง  
ยากที่จะจับหลักได  ถาหากวาจับหลักไมถูก  ก็จับโนนจับนี่อะไรตาง ๆ  นานาหลายเรื่อง  ให



ไขวเขวไปหมดทุกสิ่งทุกประการ  ความจิรงแทศาสนามีหลักอันเดียว  อยางทานเทศนถึงเรื่อง  
“มัคคสมังคี”  ก็รวมเปนอนัเดียว  ไมใชคนอื่นไกล  มรรคที่จะถงึซึ่งมรรคจริง ๆ จัง  ๆ นัน้  ตองเปน  
“มัคคสมังคี” 
 มัคคสมังคี  หมายความวา  ทุกสิ่งทุกประการรวมเปนอันเดียวหมด  คือใจมันรวมเสียกอน  
ถาเมื่อไรใจรวมลงเปนหนึ่งแลว  อะไร ๆ ทั้งหมด  มารวมลงที่นั่น  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ลง
มาอันเดียวหมด  ครั้นถาแยกกันอยูยังไมเปนมัคคสมังคี  ที่แยกกันอยูนั้นเปนอุบาย  สาํหรับพิจารณา
ใหเปนสัดเปนสวน  เห็นเปนทุกข  เปนสมุทัย  นโิรธ  มรรค  อันนั้นเปนมรรคแยก  อันนั้นยังไมทัน
ถูกถูกอยูหรอกแตยังไมถูกมัคคสมังคีแท  มันเปนเบื้องตน  ฝกหัดเบื้องตนตองเปนอยางนั้น  ถาหาก
เปนมัคคสมังคีแทจริงแลวอยูอันเดียว  พิจารณาอะไรก็ลงอันเดียวหมด  ไมมีสอง  นี่แหละพุทธ
ศาสนามันยาก  จนใหเขาใจยากตรงนี้แหละ  ทํา ๆ ไปประเดีย๋วมันเตลิดเปดเปงไป  เลยสงไปขาง
นอก  จับหลักไมได  เขาใจวาตนดี  ตนฉลาดเฉียบแหลมตนเขาใจ  แตจับหลักไมได  ผิดหมด  มี
มากมีหลายอยางถึงเรื่องพุทธศาสนา 
 ศรัทธา  คือความเชื่อ  อันนี้เปนเบื้องตนจริงๆ  เบื้องตนของการฝกปฏิบัติพุทธศาสนา  ตอง
เกิดศรัทธานี้เสียกอน  เชื่อพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  เชื่อกรรม  เชือ่ผลของกรรมวา  ทําดี
ได  ทําชั่วไดชั่ว  เมื่อเชือ่วาทําดีไดดีแลว  และทาํชั่วไดชั่วแลว  ศลี  สมาธิ  ปญญา  อยูในนั้นหมด  
แลวแตจะพิจารณา ไมไดพิจารณามันก็เปนไปเอง  มันรูขึ้นมาเอง  มันเปนขึ้นมาเอง  มันชัดแจมแจง
ขึ้นมาเอง 
 ศีล  ที่ชัดอยูในนั้นเชื่อวา  ทําบาปเปนบาป  ทําบุญเปนบุญจริง เมื่อเชื่ออยางนี้แลว  
หิริโอตตัปปะ  เกิดขึ้นในตัว  ไมมีการกระทําความชั่ว  เพราะละอายบาปกลัวบาป  เมือ่ละอายบาป
มันก็หมดเรื่อง  การทําความชั่วก็ไมมี  ศีล  ทั้งปวงหมดก็รวมลงมาที่  หริิโอตตัปปะ  นี่พูดไวเฉย ๆ 
นี่และ  พูดไปเปนสวน  ๆ แตวาลงมาอันเดียวกัน 
 ศรัทธา  ทําใหเชื่อมั่น  ศรัทธาตัวนั้นถาไมมีเสียแลว  บวชก็ไมได  มาบวชใน
พระพุทธศาสนา  ไมเชื่อพุทธศาสนา  แลวจะมาบวชอะไร?  บวชก็สักแตวาบวชละซี  ครั้นเชื่อวา
พุทธศาสนานี้เปนของดี  ศาสนาเปนของจริง  พระพุทธเจาตรัสรูเองชอบแลว  รวมลงมาในความ
เชื่ออันนั้น  เราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  ทําอะไรแนวแนเต็มที่  อยูในความเชื่อกรรม  เชื่อผลของ
กรรม  เรากไ็มสามารถจะทําความชั่วได  ที่พูดกนัในสิกขาบทวินัยตางๆ พูดเปนเรื่องๆ ไปหรอก  
เวลาจะทําหรือเวลาจะเอากันจริง  เอากันตรงนี้แหละ  เราเชือ่  กรรม  กรรม  คือการกระทํา  เราทํา
อะไรลงไปมันมีทั้งดีและชั่ว  รูตัวของตนเอง  ทําดีเปนอยางนี้  ทําชั่วเปนอยางนี้  ทําชั่วมันมีจิตใจ
เปนอยางไร  ทําดีมีจิตคิดเปนอยางไร  เห็นในใจของตนเอง  ทําชั่วมันเศราหมอง  ไมผองใส  ทําดี



จิตใจก็เบิกบาน  อันนั้นมันถูกตอง  ใครจะไปทําชั่วละคราวนี้  มาบวชกันทุกคนก็ปรารถนาความดี  
ความชั่วอันนั้นก็ละทิ้งหมด  มันก็เปน ศีล  ละซี  มันแนวแนลงไปเต็มที่แลวก็เปน  สมาธิ 
 อันตัว  ปญญา  ที่เกิดขึ้นคือ  ตัวความรู  ตัวปญญา  เปนตัวเอา  ศีล  สมาธ ิ ลงในที่นี้  อันนั้น
แหละตัว  ปญญา  จึงวา  หลักพุทธศาสนาจริง ๆ นะ  ลงอันเดียว  พูดไปเทาไรก็พูดไปเถอะ กลับเขา
มานี่ทั้งนั้นแหละ  ถาหากไมยอนกลับคืนมาตัวเดิมแลวไมถูก  ตัวเดิม  คือ ตัว  จิต  จิตมนัเปนอาการ
ของใจ  เมื่อมีใจก็ตองมีอาการ  อาการนั้นเรียกวาการสงออก  คือการคิดการพิจารณา  ถาลงถึงใจ
แลวไมมีสงออกลงอันเดียวเลยนิ่งเฉย  อันนี้เปนหลักปฏิบัติ  ไปทางไหนก็ไปเถิด  ไมหนีจากอันนี้
และก็ไมผิดอีกดวย  ถาปฏิบัติอยางนี้ถูกตอง  จึงวาถาหากปฏิบัติไมถูกหลกั  ยึดหลกัไมไดแลว  งาน
นี้กวาจะเปนยากนัก  ถายึดหลักไดแลวก็ไมนาน  มันลงอันเดียวแลวไมนาน   

 แตวา  อันที่จะทําตอไปนั้นมันมีอีกอยางหนึ่ง  ทําอยางนี้ใหชํานิชํานาญ  ใหมันคลองแคลว
กอน  พระพทุธองคทรงเทศนาวา  ภาวิโต  พหุลีกโต  ทําใหมาก  เจริญใหยิง่  คือทําอยางนี้ละ  ให
เห็นหลักอยางนี้  ใหเจริญอยูบอย ๆ เพราะมี  ใจ  มนัจึงคอยมี  จิต  จิต  คืออาการของใจ  เมื่อมี  ใจ  
อยูตราบใด  มันก็ตองมีอาการอยูตราบนั้น  ก็ตองฝกหัดปฏิบัติอบรมเทานั้น  จึงวาทําใหมาก  เจริญ
ใหยิ่ง 
 

๖.  หัดรวมใหได 
วันที่...................พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เขาพรรษามาไดเดือนหนึ่งแลว  แสดงวาเราอยูพรรษากันจริงๆ จังๆ พรรษา ๓  เดือนนั่น  ลวงไป
แลวเดือนหนึ่งยังอีกสองเดือน  ในขณะที่เราอยูพรอมเพรียงกัน จึงเริ่มทําความเพียรใหเพียงพอ  
การศึกษาก็ศึกษาอยูนั่นแหละ  ไมขัดของอะไรหรอกไปเขาใจวาการศึกษาเลาเรียนกับการปฏิบัติ
เปนคนละแนวกัน  มันขัดของศึกษาเลาเรียนแลวปฏิบัติไมได  เวลาทําจริง ๆ ไมใชอยางนั้น ศึกษา
เลาเรียนคือการปฏิบัตินั่นแหละ  อยางวาเราฟงเทศนก็เปนการศึกษาเลาเรียนไปในตัว  เราจะเอา
อะไรไปปฏิบัติ  ถาไมไดศึกษา  เรื่องตาง ๆ ที่มนัแวดลอมเวียนวนไปมาอยูนั้น  ก็คือวาตองการให
เราศึกษาใหรูเรื่องเทานั้นเอง  เมื่อไมรูเรื่องก็ไมทราบจะแกตรงไหนกัน  แตการศึกษากับการปฏิบัติ
นั้น  ใหมันรวมลงใหได 
 เบื้องตนปฏิบัติมันฟุงซาน  จิตสงไปในที่ตาง ๆ เราพยายามรวมใหมันได  พิจารณาใหเปน
เหตุผลเปนเรื่องราวของมัน  จิตจะไปในแงใดมุมใดก็ตาม  ตั้งสติควบคุมดูแลมันอยูตลอดเวลา  
นานหนักเขา  เอาไปเอามามันก็สงไปเรื่องของเกาไมมีอะไรเปนของใหม  เมื่อเห็นเปนของเกามันก็



เบื่อ  มันคลายออกไป  ก็รวมลงเปนอันหนึ่ง  อันนั้นแหละเรียกวา  รวมเบื้องตน  การปฏิบัติที่รวม
เบื้องตน  นั้นเรียกวาปฏิบัติรวมได  คราวนี้การปฏิบัติเรื่องเหลานั้นหลายเรื่องหลายอยาง  ชําระ
สะสาง  ปลอยวาง  เวนมันได  เอาแตสิ่งที่เราประสงค  เรารูจักในสิ่งนั้น  เราตองการสิ่งใด  เรา
ประสงคสิ่งใด  สิ่งที่ไมเปนศีลไมเปนธรรมเรากร็ูเรื่อง  พิจารณาไปพิจารณามาลง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  
อนตฺตา  หมดทุกสิ่งทุกอยาง  มันก็รวมลงไปอีกทีหนึ่ง อันนั้นมันเปน  รวมครั้งที่สอง 
 รวมครั้งที่หนึ่งมันไมชัด  รวมครั้งที่สองมันชัด  คือมันเห็นเหตุเห็นผลเพียงพอรวมครั้งตน
นั้นเพียงแตละเพียงแตทิ้งปลอยวางเฉย ๆ  รวมครั้งที่สองนั้น  เห็นเหตุเห็นผลเรื่องราวของมัน  ด ี 
ชั่ว  หยาบ  ละเอียด  สิ่งที่มันเปนประโยชนตนประโยชนคนอื่น  รวมลงไปได  อันนั้นเปนรวมครั้ง
ที่สอง  รวมครั้งที่สุด  คือ  ปญญามนัเห็นแจงรูจริง  มันเบิกบาน  ครั้นหากวามันรวมลงไปแลว  
จิตใจแจมแจงชัดเจนทุกสิ่งทุกประการไมใชเปนอนุโลม  มันชดัเจนจริงๆ  แจงชัดจริง  อันนี้เปน
การ  รวมครัง้ที่สาม 
 หัดใหรวมไดอยางนี้อยูเสมอ ๆ ครั้งแรกก็หัดรวมใหมันได  ถาไมไดก็หัดอยูอยางนี้ละ  หัด
ใหมันรวมไดบอยๆ สวนมันออกไปนั้น  มันออกไปเองหรอก  เราตองการใหมันรวมเราตองหัด  จิต
ออกไปมันวุนวาย  เราไมตองการ  เราตองการอยางนี้  ที่มันออกไปนั้นมันเปนไปเอง  ครั้นปลอยสติ
มันเลยไปทุกแหงทุกหนไดทั้งนั้น  อยางนั้นเราไมตองการ  เรามาปฏิบัติก็เพื่อรวม  ศาสนาพุทธอัน
นี้ปฏิบัติเพื่อรวมใหรวมเปนจุด  อยางที่วามานี้  มันรวมแลวก็หัดอยูเสมอ ๆ หัดพิจารณาใหมันเห็น
ชัดเจนเห็นแจงเขาไปเรื่อย  มันยังไมรวมถึงจะอนุมานก็ดี  เห็นของเหลานั้นเปนของไมเที่ยง  เห็น
ของอันนั้นไมเปนของจีรังถาวร  ของอันนั้นมันเปนอยูอยางนั้นปลอยวางไดมันก็รวมลงไปอีก  นี่
เปน  รวมครัง้ที่สอง 
 รวมครั้งที่สาม  มันเห็นแจงเลยอันนี้  ชัดทกุสิ่งทุกอยาง  พิจารณาอยางเกานั่นละ  เคย
พิจารณาอยางไรก็พิจารณาอยางเกานั่น  มันหากเห็นตางกัน  ไมมีการพิจารณาอันอื่นหรอก  
พิจารณาอันเกานั่นละ  ถาหากวามันแจงขึ้นมาแลว  ของเกาก็กลายเปนของใหม  มันเห็นชัดเห็นจริง
แลวของเกาก็กลายเปนของใหม  ที่มันจะเห็นชัดเห็นจริงนั่น  เพราะเหตุที่มันเปลี่ยนสภาพ  เปลี่ยน
สภาพคือ  มันรวมไดเมื่อมันรวมไดบอย ๆ ทีนี้พิจารณามันคอยลงถึงธรรมะ 
 อยางพระสูตรทานก็รวมไดเหมือนกัน  พระไตรปฎกคือ  กระจาดทั้งสามธรรมทั้งหลาย
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ  มารวมกันลงในไตรปฎกทั้งสาม  นั่นรวมไดเหมือนกัน  
พระไตรปฎกทั้งสามนั้นรวมลงที่ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั่นกร็วมลงมาเหมือนกัน  ศลี  สมาธิ  ปญญา  
รวมลงมาเปนมรรคอันหนึ่ง  นั่นก็รวมเหมือนกัน   นี่เปนหลัก  หลักการปฏิบัติตองเปนอยางนี ้ 
ไมใชปฏิบัตสิุมสี่สุมหา  ไมใชปฏิบัตไิมมีหลักมีเกณฑ  มันไมเปนไป  ถงึเปนไปก็ไมจีรังถาวรหาก



หลักเกณฑไมได  เหตุนั้นจึงวาตั้งใจปฏิบัติเสีย  มันจะเปนไปสักเทาใดก็ตาม  ใหมันรูเรื่องของ
ตนเอง  ใหเห็นดวยใจของตน  อันนี้เรียกวาการปฏิบัติ  การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา  มัน
รวมไดอยางนี้ 
 

ตั้งใจปฏิบัติเสีย 

มันจะเปนไปสักเทาใดก็ตาม 

ใหมันรูเรื่องของตนเอง 

เรียกวาการปฏิบัติตามหลกัพุทธศาสนา 

มันรวมไดอยางนี้ 
 
 

มันสงบเหลือแตจิตอันเดียว 

ไมมีสิ่งเกี่ยวของ 

มันก็สุขนะซ ี ตรงนั้น 

  

คนที่ไมเคยละสิ่งเกี่ยวของ 

เลยไมเห็นความสุข 

เห็นวางสิ่งที่เกี่ยวของนี่เปนความสุขความสบาย 
 

๗.  ความสงบ   
วันที่........................พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

พากันตั้งใจฝกหัดปฏิบัติตามความสามารถของตน  ถาหากคนเราไมปฏิบัติธรรมะ  ก็จะไมรูจัก
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาที่วา  ความสุขอันใดจะเสมอเหมือนความสงบไมม ี   คาํนั้นเปนคํา
จริง  ถาหากปฏิบัติไมถึง  พอจะเดาๆ คิดนึกเอาเฉยๆ ก็เชื่อบางไมเชื่อบาง  อันความที่จะเชื่อคําสอน
ของพระพุทธเจาจริงๆ จัง นี่เปนของยากมาก  ถึงหากเราเชื่อบางไมเชื่อบาง  ถาหากปฏบิัติลงไปถึง
ตรงนั้นแลวจะเชื่อข้ึนมา  ออ!  ตรงนี้หรอกคําที่พระพุทธเจาทรงเทศนาไวนั้นวามีความสุข  ความ
สงบ  อยางนี้เปนตน 



 ความสงบนั้นมันมีจากไหน  คนเราโดยสวนมากมันยุงมันวุนวายสารพัดทุกสิ่งทุกอยาง  แส
สายไปในที่ตาง ๆ มันหาความสงบไมได  เหตุนั้นคนที่เชื่อวา  ความสงบเปนความสุข  จึงคอยมี
นอยนัก  เพยีงแตเดาๆ คิดๆ นึกๆ ไปเฉยๆ ที่จะใหถึงความสงบจริงๆ จังๆ มันตองละทุกสิ่งทุก
ประการ  อารมณทั้งปวงวุนวี่วุนวายอยูในใจของตนหายหมด  ไมมีเกี่ยวของ  ถึงซึ่งความสงบจริงๆ 
จังๆ ถายังไปเกี่ยวของเรื่องตางๆ อยูมันยังไมถึงความสงบขึ้นมาได  ความตรงนี้ละที่ไมเชื่อ
พระพุทธเจาไมเชื่ออยางจริงๆ จัง  เราฝกหัดนี้ฝกหัดหาความสงบ  ทุกอยางทุกประการที่อบรมมาก็
เขาหาความสงบอยางเดียว  ความไมสงบมันมีมาก  อยางเราตั้งแตเกิดขึ้นมาก็หาความสงบไมได  
จนกระทั่งวันหนึ่งๆ ๒๔  ชั่วโมงจะเอาความสงบจริงๆ จังๆ สัก ๕  นาทีก็ยังดี  ๑๐  นาทีก็ยังดี  นั่น
ละเห็นแจงความจริงของพระพุทธเจาที่ทรงเทศนาไวจริงในใจของเราเลย 
 การฝกหัดในทางพุทธศาสนา  จะหัดวิธีใดก็ตาม  ถึงกัมมัฏฐานจะหัดตางครูตางอาจารยก็
ตาม  กล็งสูความสงบอันเดียวกัน  อยางเขาหัดยุบหนอพองหนอก็ดี  สัมมาอรหังก็ดี  อานาปานสติ  
มรณสติอะไรก็ดี  คือใหเขาถึงความสงบนั่นเอง  แตแทที่จริงเมื่อถึงความสงบแลว  ไมรูจักความ
สงบซ้ําอีก  ยังหาวาความสงบเปนความโงไปโนนซ้ําอีก  ความโงอยางนี้เคยไหม?  หัดใหถึงความ
โงอันนี้  ไมถึงความโงไมไดความฉลาดหรอก  ทุกสิ่งทุกอยางใหมันเสียกอนนั่นแหละ  มันไม
ฉลาดกอนหรอก  ความสงบ  จึงวา  เปนพื้นฐานของการปฏิบตัิ  ที่เราปฏิบตัินั่นจะใชอุบายแยบคาย
ใดก็เอาเถอะ  ที่ฟงเทศนฟงธรรมฟงอุบายจากครูบาอาจารย  ทุกสิ่งทุกประการนั้นเรียกวา  อุบาย  
ครั้นเมื่อเขาถึงความสงบแลวนั้นเปน  แยบคาย 
 "แยบคาย"  กับ  "อุบาย"  นั้นมันตางกัน  แยบคายนั้นใครสอนไมถูกรูเฉพาะตนเองเปนแยบ
คาย  เขาถึงความสงบแลวนั่นแหละเปนแยบคายของเรา  แยบคายนั้นเมื่อถึงความสงบแลว  เราจะ
เอามาสอนคนอื่นวา  ตองทําอยางนั้นๆ มันจึงเขาถึงความสงบ  อันนั้นเปนอุบายอีก  แยบคายแลวมา
เกิดเปนอุบายของคนนั้น  สอนคนอื่นตอไป  คนอื่นไดฟงอีกก็เปนอุบาย  ครั้นเมื่อฝกฝนอบรม
เขาถึงความสงบจริงๆ จังๆ เปนแยบคายของแตละคน  แยบคาย  ก็คือ  ตัวปญญานั่นเอง  จึงวา
พระพุทธศาสนานี้สอนใหเขาถึงความสงบเสียกอน  จึงเรียกวา  สมถะ  ถาไมเกิดสมถะ  ก็ไมมี  
ปญญา  สมถะคือความสงบ  ความสงบเกิดขึ้นมาในใจของตน  มองเห็นหมดทุกสิ่งที่มันไมสงบนั่น  
โทษของความไมสงบเห็นที่นี่  เห็นแจงประจักษในใจของตนเลย  ชัดขึ้นมา  นั่นละคือตัว  ปญญา 
 ถาไมเขาถึงความสงบจิตใจยังฟนเฝออยู  จิตใจยังกระวนกระวายเกี่ยวของอยูถึงชัดถึงจรงิก็
ไมเปนของชัดดวยตนเอง  มันยังปะปนดวยอารมณตาง ๆ ดวยกิเลสทั้งปวง  จึงตองกระสับกระสาย
อยูร่ําไป  เมื่อเขาถึงความสงบนั่นเปนตน  ชัดดวยตนเองเลยที่เดียว  ออ!…อยางนี้หรอกความความ
สงบ  ที่ทานวา  "ความสงบหาความสุขอันใดเสมอไมได"  มันอยางนี้เอง  ถาพูดโดยอนุมาน  เมื่อไม



มีสิ่งใดๆ ทั้งปวงหมดมาเกี่ยวของกับจิตแลว  มันจะมีอะไรเหลือในที่นั้น?  มันก็ไมมีอะไรนะสิ  อัน
ที่มีสิ่งตางๆ เกี่ยวของนั้น  จิตมีสิ่งตางๆ นั้นเรียกวามันไมสงบ  ไมเห็นความสงบ  สงบจริงๆ นั้น  
ไมมีอะไรเลย  แตรูสึกตนวาไมมีสิ่งใดเกี่ยวของในที่นั้น  นั่นละความสงบแท  แตวาอันนี้พูดใหฟง
เพื่อเปนอุบาย 
 ถาคนใดเขาถึงความสงบแลว  เห็นดวยตนเองเลย  คราวนี้ไมวาจะอยูที่ไหนไมวาจะพูดจะ
คุยอะไรตาง ๆ มองเห็นความสงบอยูตลอดเวลา  ถึงแมในขณะนั้นจะไมไดความสงบอยางเต็มที่  
มันก็คิดถึงความสงบ ระลึกถึงความสงบ  เห็นความสงบอยูตลอดเวลา  หากไดโอกาสเวลาวางๆ เรา
ทําความเพียร  เดินจงกรม  นั่งภาวนาก็ดี  มันสงบ  ยังเหลือแตจิตอันเดียว ไมมีสิ่งเกี่ยวของ  มันก็
สุขนะซีตรงนั้น  มันไมมีอะไรเกี่ยวของ  มันกส็ุขนะซี  คนที่ไมเคยละสิ่งที่เกี่ยวของ  เลยไมเหน็
ความสุขเห็นวาสิ่งที่เกี่ยวของนะเปนความสุขความสบาย  โนนละไปโนนอีก  มันยากที่รูจักธรรม
เห็นธรรม  คาํสอนของพระพุทธเจา 
 เหตุนั้นจึงวาตั้งใจปฏิบัติไปเถิดไมเปนไรหรอก  เราปฏิบัตินี่ถกูตองแลว  ปฏิบัติมุงหาความ
สงบนั้นถูกแลว  ความไมสงบมันมากมาย  มันเปนเองหรอก  ความไมสงบนะ  มันเปนตามเรื่องตาม
ราวของมัน  ของไมสงบนั่นมันหากมีในนั้น  ฉะนั้นสิ่งที่มันสงบนะมันหายาก  สิ่งที่ไมสงบนะมัน
หางาย  ไปที่ไหนๆ ก็พบหรอกความไมสงบ 
 เหตุนั้น  ในชีวิตอันนี้  ขอใหไดความสงบสักพักหนึ่งเถิดในวันหนึ่งๆ ขอใหไดความสงบ
สักพักหนึ่ง ก็นับวาดีอักโขแลว  เอาละ 
 

ความสงบ  จริง ๆ นั้นไมมีสิ่งอะไรเลย 

แตรูสึกตนวา 

ไมมีสิ่งใดเกีย่วของในทีน่ั้น 

นั่นละ  "ความสงบ"  แท 
 

ตั้งจิตเราใหตรง 

ทําจิตเราใหแนวแน 

ทําจิตใหเปนกลาง 

ทําจิตใหมันวางเฉย 

อันนั้นเรียกวา  อารมณมนัถูก 



อันนั้นเรียกวา  อารมณที่ดี 
 

๘.  ตั้งอารมณใหถูก 
วันที่...............พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

 ใหเราตั้งสติอารมณใหดี  อารมณที่ตั้งใหดีนั้นหมายความถึงตั้งไวในที่ชอบ  อารมณที่เราจะ
พึงใช  จะพึงตั้งสติกําหนดนั้นตั้งใหมันถูก  อารมณอันใดที่มันแสสาย  อารมณที่ไปหาความชั่ว  อัน
นั้นละอารมณไมดี  อารมณอันใดที่มันตั้งมั่นอยูเฉพาะกัมมัฎฐาน  อันนั้นละอารมณอันถูกตองของ
เรา  กัมมัฎฐานถูกหมดทุกอยาง  เมื่อต้ังอารมณตรงแลว  ทําจิตเราใหตรง  ทําจิตใหแนวแน  ทําจิต
ใหเปนกลาง  ทําจิตใหมันวางเฉย  อันนั้นเรียกวาอารมณมันถูก  อันนั้นเรยีกวา  ตั้งอารมณที่ดี  เรา
ตองวางทุกวิถีทาง 
 เมื่อยังมีชีวิตอยู  มันก็จะตองมีอารมณที่ไมดีไมงามพานแผวไป  มันเห็นดวยตา  ไดยินดวยหู  
ไดดมกลิ่นดวยจมูก  ฯลฯ  อายตนะทั้ง ๖  นี่มันรบกวนอยูเสมอ  อายตนะทั้ง ๖  มันแสสายไป
ในทางที่ไมดี  มันเปนวิสัยของโลก  มันเปนอยูอยางนั้น  เราจะตองตั้งอารมณใหดี  ตั้งอารมณให
ตรงวาเวลานี้จะประกอบกิจทางพุทธศาสนา  ตั้งใหมันตรงอยาใหมันแสสายไปในทางที่ผิด  ในทาง
ที่ไมชอบ  เพราะเราทําความเพียร  เราตองพยายามทุกวิถีทาง  จึงจะไดชื่อวามาประกอบความเพียร  
บางทีไดมาประกอบความเพียรสักแตวาชื่อ  ความเพียรคืออะไร?  ก็ไมรูเรื่องความเพียร  ที่เราเพียร
พยามยาม  คือ เพียร  ตั้งอารมณใหมันตรงนั้นเอง  จิตใจมันฝกใฝไปในทางที่เลว จิตใจมันนอม
เหนี่ยวไปในทางที่ไมดีไมงาม  เราจึงตองหัดตองอบรม  ตองหัดทําสมาธิคือ  ความเพียรใหมัน
ตรงไปตรงมา 
 มาคิดถึงสภาวะของพระ  ที่เราเปนพระเปนเณร  คือวา  สมณะ  นั้นก็แปลวา  ผูสงบ  สงบ
จากอารมณทั้งปวง  ไมคนองดวยกาย  วาจา  ใจ  เรานอมไปในทางที่ผิดนอมไปในทางที่ไมดี  นอม
ไปในทางเลวทรามอันต่ําชา  อันนั้นไมถูกทางของเรา  ใหคิดนึกไดอยูเสมอวา  ไมใชสมณะ ไมใช
พระ  ถาเปนสมณะเปนพระแลว  จิตใจมันแนวแนมันตรงไปทางธรรม  แนวแนสูธรรมะ  เรามา
เพียรภาวนาก็เพื่ออบรมตรงนี้ละไมตองอบรมอื่นไกลหรอก  เมื่อเราตั้งอารมณใหดีแลว  มันเปนไป
เองหรอกคราวนี้  เมื่อต้ังถูกแลวมันเปนเองสิ่งทั้งปวงหมดมันคอยเกิดขึ้นมาโดยลําดับ 
 ครั้นตั้งอารมณผิด  สิ่งทั้งปวงมันก็เปนเองเหมือนกัน  ครั้นวาผิดเบื้องตนแลวก็ผิด
ตลอดเวลา  อารมณชั่วสารพัดทุกสิ่งทุกอยางมันมาปรากฎอยูในใจ  ไมดีเลย  สักอยางเดียว  ถาตั้ง
อารมณดีแลว  มันคอยสงบเยือกเย็นลงไป  สติควบคุมอยู  รูตัวอยูทุกเมื่อ  หัดสติตัวนี้ใหมันมั่นคง
ถาวร  ในชัว่ชีวิตของเรานั้นไมนานหรอก  มาถงึแคนี้แลว  เรียกวาชีวิตอบรมฝกฝนมา  จนปานนี้



แลว  ใหพยายามอบรมใหมันตลอดรอดฝง  เสียดายที่เราอบรมมา  อยาไปละทิ้งหรือปลอยวางเสีย  
อยางนั้นมันไมได  ใหมนัรูจักที่ได  ใหมันรูจักที่เสีย  รูจักตรงนี้แหละ 
 ที่มันไดนั้นคือ  อบรมตั้งสติใหมันตรงแนวแน  อบรมจิตใหมันแนวแนสติควบคุมมันอยู
คงที่  เราตั้งอารมณตรงแลวหรือยังเดี๋ยวนี้  ใหระลึกถึงเสมอ  สติของเราควบคุมใหไดตลอดเวลา
หรือยังเดี๋ยวนี้  เราตั้งสติอารมณใหมันแนวแนแลวควบคุมจิต  ฝกหัดอบรมไป  เทานี้ละฝกฝน
อบรมเทานี้  มันไดเวลาหรือยัง  มันไดความสงบ  มันไดสมาธิ  มันเปนธรรมะ  มโีอกาสไดเห็น
ธรรมะชาหรอืเร็ว  เปนไปโดยเรียบรอยหรือไม  อันนั้นเห็นความได  ความเกิดความมีของตนขึ้นมา 
 ถาหากวาตั้งสติตั้งจิต  อบรมจิตตั้งอารมณไมดีอารมณไมตรง  มันก็แปรปรวนไปในสิ่งตาง 
ๆ ตั้งสติควบคุมมันก็ไมอยู  อันนั้นมันเหลวไหล  ไปทุกเมื่อทุกยาม  ทกุเวล่ําเวลาอยางนั้นไมได  
อันนั้นใชไมได  เราจึงควรระวังตัวของตน  ใหหมั่นสอบฝกฝนอบรมอยูตลอดเวลา  หากวามัน
เปนไปในทางเจริญกาวหนา  ก็จะเห็นธรรมเกิดขึ้นมาในที่นั้น  ถามันไมมีธรรมะเกิดขึ้นในที่นั้น  มี
แตเหลวไหล  แปลวาเหลวไหลแลวนั่น  มันเสื่อมแลว  ตองพยายามเอาใหมทําใหม  หัดตรงนี้ละให
มันเขาใจ  มันไดแคไหน  มันเจริญคลองแคลวแลวเพียงไหน  ตรงไหน  ใหรูตัวตรงนี้จนเห็นที่ไดที่
ดี  เห็นที่ไดที่เสีย  ถาหากมันไดก็เจริญงอกงามขึ้นมา  ธรรมะก็ปรากฏ  ถามันเสียมันก็เหลวไหล  
อันนั้นแปลวาขาดทุน  ไมตองพิจารณาอื่นไกล  ไมตองอบรมที่อ่ืนที่ไกล  เอาเทานั้นก็พอ 
 

ขอใหตรวจดตูัวของเรา 

  ตั้งแตเขามาอยูวัด  หรอืเขามาจําพรรษา 

  ตรวจดูมาตั้งแตเบื้องตน 

  ทั้ง  กาย  วาจา  และใจของเรา 

  สิ่งใดที่บกพรอง  เราไดแกไขแลว 

  และยังไมไดแกไข 

  ก็ใหรูเรื่อง  รูเรื่องตัวของเรา 
 

๙.  ตรวจดูตัวของเรา 
วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

นี่ก็จวนออกพรรษาแลวละ  ก็ไมมีอะไรหรอก  อยากจะเตือนหมูดวยความหวังดีปรารถนาดีตอหมู
เพื่อนทุกองค  ขอใหตรวจดูตัวของเราตั้งแตเขามาอยูวัด  หรือตั้งแตเขามาจําพรรษา  ตรวจดูมาตั้งแต



เบื้องตน  ทั้งกาย  วาจา  และใจของเรา  สิ่งใดที่เราบกพรอง  เราแกไขไดแลว  และยังแกไขไมไดก็
ใหรูเรื่อง  รูเรื่องตัวของเราคนอื่นไมรูเรื่องหรอก  ตัวของเราเทานั้นรูตัวของเราเอง  ในพุทธศาสนา
นี้สอนใหรูตัวเองสอนใหแกไขตัวเอง  สิ่งนี้สําคัญที่สุด 
 การรูตัวตนเองเห็นตนเองไมมีการกระทบคนอื่น  ถาเพงออกภายนอกเปนเรื่องเพงออกไป
ถึงคนอื่น  โดยมากมักจะยกโทษคนอื่น แตก็ดีเหมือนกันเพงออกภายนอกเพื่อใหเปนคติแยก
แตกตางในการที่เห็นสิ่งเหลานั้น  เห็นเขาไมดีเราพิจารณานอมเขามาถึงตัวของเรา  เราเปนขนาด
ไหน  เราเปนอยางเขาไหม  เทียบเคียงลองดูครั้นถาหากวาไมเปนก็พนไปได  ถาหากวาเราเปน
เชนนั้นก็ควรที่จะแกไข  นี่!  ถาเห็นโทษคนอื่นใหเห็นอยางนี้  เมื่อเห็นคนอ่ืนทําดี  เรามาเพงลองดู
ตัวของเรา  ดีไหมตัวของเรา  อยางเขาเปนไหม  เปนอยางเขาแลวเราก็ดีไป  ถาไมเปนอยางเขาแลว
เราก็แกไขตัวของเรา  อันนี้เพงออกภายนอกมีประโยชนอยางนั้น 
 ถาเพงดู  ภายในเฉพาะตนเอง  กาย  วาจา  และใจทุกอยาง  สิ่งที่ควรแกไข  ก็แกไข  สิง่ที่ยัง
แกไมไดก็ใหก็จําไว  เรามาบวชในพระพุทธศาสนามีสิ่งเดียวคือ  ที่จะแกไขตนเองเทานั้นแหละ  ไม
มีสิ่งอื่นหรอก  ตั้งแตเราเริ่มมาอยูเริ่มมาจําพรรษานี้เวลาผานพนไป  ๓  เดือนแลว  ถาหากวาเรา
แกไขตนเองได  ก็ไดชื่อวาเปนกําไรของเราในสวนนั้น  ถาแกไขไมได  นั้นก็เปนกําไรเหมือนกัน  
มันเปนกําไรที่เราไดรูในระยะ ๓  เดือน   เราเพงพิจารณาดู  ใหรูคุณรูโทษของตนๆ อยาใหมันเสีย
ประโยชนในการที่ไดมาอยู  เพราะชีวิต  ของเรา  ๓  เดือนนั้นเปนของไมใชของงาย  ยากนักยาก
หนา  ๓  เดือนนี้เสียคาใชจายไปเทาไรแลว  ๓  เดือนลวงไปแลว  อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุก
ประการที่เราใชประโยชนเพื่อมัน  คาน้ํา  คาไฟ  คาอาหารการกิน  หมากพลู  บุหรี่สารพัด  ที่นั่งที่
นอน  ที่อยูอาศัย  เรามารุมใชมันใหมนัไดความสบาย  แลวตัวเราจะไดพิจารณาตัวเอง  ทั้ง  ๓  อยาง
ที่วานั่นแหละ 
 ถาหากเราไมไดพิจารณาตัวเอง  เราเสียจากผลประโยชนหมด  ๓  เดือน ลวงไปแลวหมด
เฉยๆ ไมใชหมดเฉยๆ เทานั้น  ยังทําชีวิตใหเสื่อมสิ้นสูญไปเปลาๆ ไมไดประโยชนอะไรเลย  ไดชื่อ
วาเปนหนี้ของเขา  ในการที่เรามาอยูกับเขาเรียกวาเราตองเปนหนี้เขา  พระตองเปนหนี้เขาเรื่อยไป   
ไมมีกําไรสักทีหรอก  ถาหากวาไมทําดีไมรักษาตนเอง  อาหารการกินก็ไดชื่อวาเปนหนี้เขา  ผาผอน
ก็ไดชื่อวาเปนหนี้เขา  ที่อยูที่นอนก็ไดชื่อวาเปนหนี้เขา  หยูกยาเภสัชตางๆ นี่ก็เปนหนี้เขาหมด  
ฉะนั้นตรวจตราดูตัวของเราอยูอยางนี้  เห็นกาย  วาจา  ใจของเราบกพรองตรงไหนเราแกไขตรงนั้น
แหละ  นั่นไดชื่อวาเปลื้องหนี้เขาในตัว  ไมใชเปลือ้งนี้เฉยๆ ยังเปนประโยชนแกชาวบานชาวเมือง  
เปนประโยชนแกผูทําบุญทําทาน  เขายกมือไหวก็ยังไดกุศลมากมาย  มันเปนของนาเอาใจใสจริงๆ 
ประโยชนตนก็ได  ประโยชนคนอื่นก็มี 



 ชีวิตของคนเราเปนของเสื่อมสูญสิ้นไป  หมดไปสิ้น  เราเกดิขึ้นมานั้นแตละชาติละชาติได
ชื่อวามาทํากรรม  ไดชื่อมาเสวยกรรม  เกิดขึ้นมาทุกคนตองมีกรรม  กรรมดีก็มีกรรมชัว่ก็มี  ตองทํา
ทุกอยาง  ทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว  ถาเราตรวจตราพิจารณาดูตัวของตนอยูเสมอๆ อันใดผิดอันใด
ถูก  อันใดดอัีนใดชั่ว  ละเวนความชั่วเสีย  ก็เปนคนดี  ไดชื่อวาละกรรมชัว่  เปนการผอนผันกรรม
ไป  ถาหากวาเราไมรูสึกตัวเลย  นั่นไดชื่อวามานอนอยูในโลกมาทํากรรมชั่ว  ความชั่วที่เราทําไว
นั้นยังจะเปนปจจัยใหเกิดชั่วตอไปอีก  กรรมดีที่เราทํานั้นนะ  ไดชื่อวาแกไขกรรมชั่วหมดไปในตัว  
ชาตินี้หมดแคนี้แหละ  เราเห็นของตัววามันหมดไปแคนี้  ชาติหนามันคอยเบาบางลง  ถาหากวาเรา
ไมละกรรมชั่ว  สะสมกรรมชั่วใหเกดิอีก  อยางเราเกิดมาทําชั่วเปนหนี้ของโลกอยางวานั่น  ในชาติ
ตอไปยังจะเกิดมาไมทราบวาเกิดมาทําไม  มันจะเกิดมาเปนอะไรก็ไมทราบละ  ต่ํากวานี้เลวทราม
กวานี้  หรือวาเปนอยางไรก็ไมทราบ  เพราะผูมีกรรมจะตองเปนไปตามกรรม  เราแตงเอาไมได 
 กรรมชั่วตองซัดไปในทางชั่วไปตกอบายทุคติไมมีหนทางที่จะพนโทษขึ้นมาไดยิ่งหนักเขา
ไปทุกที  แตชาติจึงวาสะสมกรรม  คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติไมใช ๒๐ ชาติ  ๓๐  ชาติหรือ
รอยชาติพันชาติเทานั้น  นกัเปนเอนกอนันตเหลือที่จะพรรณา  เหตุนั้นจึงพากันทําความดีไว  
เพื่อใหพนโทษมาโดยลําดับ  ไดชื่อวาใชหนี้กรรมโลก  เรามาอยูในโลกไดชื่อวา  เปนหนี้ของโลก  
มาอยูในโลกอันนี้ไดชื่อเปนหนี้ของเขา  กายของเราก็ไดชื่อวา  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไดชื่อวาเอาของเขา
มาปนรูป  ใหเปนรูปของเรานี่  ไดชื่อวาของโลก  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เปนของโลกทั้งปวงหมด  ตาย
ไปแลวสละทิ้งคืนของเกา  คนอื่นมาเอาปนรูปตออีก  มาเอา  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟอีก  ตายไปแลวก็สละ
ทิ้งของเกา  คนที่เกิดขึ้นมาไดชื่อวามาเอาของโลกนี้ไปเปนตนเปนตัว  ถาหากวาไมใชหนี้อยางที่
อธิบายมานี่แลว  ก็จะทับถมตัวของเราอยูในโลกนีอี้กตอไป 
 เหตุฉะนั้น  คนที่พิจารณาอยางที่อธิบายมานี้ไดชื่อวา  เรามาบวชในศาสนาและอยูในศาสนา  
เรามาอยูในวัดในวาหรือปฏิบัติตลอดไตรมาส  ๓  เดือน  ควรที่จะภูมิใจในการที่ทําดี  ถาหากวาเรา
ทําชั่ว  เราก็จะไดความเศราหมองในตัวของเรา  ไมมีใครรูดวยหรอก  รูดวยตนเอง 
 

ในพุทธศาสนานี้ 

 สอนใหรูตัวเอง 

 สอนใหแกไขตัวเอง 

 สิ่งนี้สําคัญที่สุด 
 

ปวารณากันใหวากลาวตักเตือนกันไว 



ดวยความเมตตาปรารถนาหวังดีตอกัน 

ถามี  โทสะ  มานะ  เกิดขึน้แตในใจตนแลว 

การตักเตือนถึงแมเปนของดี 

ก็ไมมีประโยชนแกตน 
 

๑๐.  การปวารณามีประโยชนมาก 
วันที่  ๒๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

มันแปลกแตที่วันอุโบสถคือ  วันปวารณา  ปวารณาแทนวันอุโบสถ  แทที่จริงวันปวารณามี
ประโยชนมากกวาวันอุโบสถ  ทานจึงบอกวา  ถาหากวันพระตกวัน  ๑๔  ค่ํา  วันปวารณาตกวัน  ๑  
ค่ํา  ใหเอาวันปวารณาเปนเกณฑ  ทานบอกวาอยางนั้นคือ  หมายความวามีประโยชนมากนั่นเอง 
 ปวารณา  คือการปวารณาซึ่งตนอยางที่ทานกลาววา  "ทิฏเฐนะ  วา  สุเตน  วาปริสงฺกาย  วา  
วทนฺตุ  มํ  อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป  อุปาทาย"  ดวยการเห็นก็ดี  ดวยการไดยินก็ดี  ดวยการรังเกียจก็ดี  
จะประการใดประการหนึ่ง  ขอใหตักเตือนดวยความเอ็นดูเมตตาปรารถนาหวังดีตอขาพเจา 
 คําปวารณามีอยางนี้  ปวารณาซึ่งกันและกันทุกคนไมวาใครทั้งนั้นผูใหญผูนอย  อายุพรรษา
มากนอยเหมือนกัน  ปวารณากันใหวากลาวตักเตือนกันไวดวยความเมตตาปรารถนาหัวงดีตอกัน  
ถามีโทสะมานะเกิดขึ้นแตในใจของตนแลวการตักเตือนถึงแมเปนของดี  กไ็มมีประโยชนแกตนอีก  
ถาหากคนฟง  คนที่ถูกตักเตือนยอมรับยอมปฏิบตัิตาม  จะเปนประโยชนตอคนนั้นตอไป  แตผู
ปฏิบัติจะพูดยอนผูสอนผูตักเตือนแลว  ไมมีประโยชน  ขาดเมตตาเอ็นดูกรุณาซึ่งกันและกัน  การ
ปวารณานี้มีประโยชนมากไมเฉพาะแตเวลานี้หรืออยูแตในวัดนี้  ถาไปในที่อ่ืนเห็นหนาเห็นตากัน
เมื่อไรวากลาวตักเตือนกันไดทุกเมื่อ  จึงวามีประโยชนมาก  เรามาอยูจําพรรษารวมกัน  ดวย
ความเห็นดวยทิฐิมานะอะไรตาง ๆ ยอมสละทุกสิ่งทุกประการ  ออนนอมยอมเขาหากัน  ยอมมี
ความสุขสบาย 
 วันนี้เปนวันออกพรรษา  เมื่อออกพรรษาแลวตางคนตางมีกิจธุระการงานก็ตองไปเลยคราว
นี้  โดยที่ไมตองการ  สัตตาหะ  คือ  ๗  วันกลับคืนมา  การอยูจําพรรษาไมใชการบังคับ  ไมใชการ
กดขี่ขมเหง  ไมใชบังคับเหมือนกับอยูเรือนจํา  ถาเขาพรรษาแลวคอยแตวันจะออกพรรษา  วันไหน
หนอจะออกพรรษา  วันอะไรจะออกพรรษา  ความคิดเปนอยางนั้นไมถูก  เรียกวา  อยูในขอบังคับ
จํากัด  แทจริงแลวไมวาจะอยูในพรรษาหรือออกพรรษา  การประพฤติปฏิบัติมีไดทุกเมื่อจะอยูใน
พรรษาก็ไดนอกพรรษาก็ได  ไปที่ไหนๆ ก็ได  แตวาออกพรรษาแลวไปไหนไมไดสัตตาหะภายใน  



๗  วัน  ใหกลับคืนมา  ออกพรรษาแลวนั้นไปในถิ่นใด   สถานใดก็ดี  ไปไดสบายใจ  แตวาการ
ปฏิบัติถึงอยูในพรรษานอกพรรษาเหมือนกันทั้งนั้น  ไมใชออกพรรษาแลวไมปฏิบัติ  ออกพรรษา
แลวทิ้งหมด  การปฏิบัติอยางนั้นไมถูก 
 ผูจะสึกออกไปก็เหมือนกัน  มาบวชอยูในขอบเขตของพระธรรมวินัยอยูในขนบธรรมเนียม
ระเบียบอันดีงาม  นับวาทําตนของตนใหดีแลว  เปนที่เคารพนับถือยําเกรงของเพื่อนพรหมจรรย  
และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งปวงหมด  เพราะเรามีขอบเขตของธรรมวินัย  เราปฏบิัติดีปฏิบัติ
ชอบ  เปนทีน่าเคารพเลื่อมใสและบูชาของคนทั่วไป  จึงเปนของนาเสียดาย  ควรที่จะเสียดาย   ที่
ออกไปแลวละทิ้งการปฏิบัติทั้งปวง  โดยการจําเปนมีกิจธุระภาระมาก  จะรักษาขอบเขตอยูใน
ขอบเขตธรรมวินัยไมได  ก็ตองละทิ้ง 
 แตถึงอยางไรก็ดี  บางสิ่งบางประการเราควรจะนํามาปฏิบัติ  ใหสมกับวาเราไดมาฝกหัด
ปฏิบัติในพุทธศาสนาไดนิสัยติดไป  คือมีนิสัยใหเราไดปฏิบัติตอไป เชนวา  เราม ี  ศีลหา  ประจํา  
ไหวพระสวดมนตประจํา  หรือทําบุญประจํา  ดกีวาที่เราไมไดบวช  อยางนี้เปนตน  ไหวพระก็
ไมไดยากลําบากอะไรเลย  ไมไดเรียกรองใครทั้งนั้น  ไมไดชกัชวนใครทัง้นั้น  ไหวพระสวดมนต
เปนกิจวัตรประจํา  อยูที่ไหนๆ ก็ไหวได  นั่นเรียกวา  "นิสัยพุทธศาสนาติด"  การระลกึถึงคุณของ
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ทุกค่าํเชา  หรือทกุวันคืน  เรียกวา "นิสัยติด"  เรามี  ศลีหา  ถาหาก
รักษาไมไดทุกขอ  ไดเพียง  ๓-๔  ขอก็เอา  ใหไดประจําเปนนิจ  อันนัน้เรียกวานิสัยติดขึ้นมาบาง 
คอยกระเถิบขึ้นมาโดยลําดับ  การทําบุญทําทานทําไมไดทุกวัน  ทําเปนบางครั้งบางคราวก็นับวาดี
ที่สุด  ดีกวาเราจะไมทํา  อันนี้เรียกวา  เราหัดอบรมนิสัย 
 หัดสมาธิภาวนา  ก็เหมอืนกัน  เรามาทําความเพียร  เรามาทําสมาธิภาวนาอยูในวัดในวา  
ไดมาบวชนี่สามาเดือนก็รูสึกวาจิตใจสงบ  บางครั้งบางคราวถามันสงบลงไปได  หรอืบางครั้งบาง
คราวสงบมาก ๆ ก็ม ี  อันนั้นเรียกวา  "นิสัยพุทธศาสนาติด"  เพราะเห็นคุณคาประโยชนอยูแลว  
ไฉนออกไปจึงไมพากันกระทํา  ควรที่จะทําละสิ  มันเปนคณุประโยชนอยางยิ่งอยางนี้แหละ  เมือ่
อกไปแลว  ฝกหัดอบรมนิสัยของตนคอยๆ ใหมนัดีขึ้นโดยลาํดับ  ไมใชออกไปแลวทิ้งปุบปบหมด
เลย  ไมเอาอะไรทั้งหมดติดตามตัวไป  นิดเดียวก็ไมมี   อันนั้นหมดเรื่อง  อันนั้นละเหมือนกับ
นักโทษนักโทษที่เขามาควบคุมไวในเรือนจํา  เขามีการสอนวิชาอาชีพตางๆ ออกจากเรือนจําไป
แลว  อาชีพที่เขาสอนใหก็ไมเอา  อะไรก็ทิ้งหมด  ปลอยตามเรือ่งตามราว  ไปตามเรื่องของตน  อัน
นั้นก็หมดทา  ไมมีดีเลย 



 การปฏิบัติ  ถึงพระที่ยงัอยูไมไดสึก  ออกพรรษาแลวไมไดอยูในขอบเขตจํากัดอยางใน
พรรษาในวัด  ไปที่อ่ืนที่ไกลที่ใดก็ตามเถอะ  เราตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาไมใชออกพรรษาแลวจะ
ทอดทิ้ง  ไมใชออกพรรษาแลวจะดีหรือวิเศษวิโส  อยากจะออกถายเดียว  อยากจะไปถายเดียว 
 ที่ไปนั้นไปอะไร?  มันไดดิบไดดีตรงไหน?  ใหรูเรื่องการไปนั้นเราบวชเพื่อปฏิบัติไมใช
หรือ?  ปฏิบตัิอันใดนิสัยมันติด  มันไปในทางธรรมวินัย  อันนั้นจึงเปนการดี  ถึงอยูหรือไปก็เปน
การดี  ไมใชออกพรรษาแลวจะไปอีเหละเกะกะ  ทุกสิ่งทุกอยางทอดทิ้งไมทํา  อยางนั้นใชไมได  
พรรษานั้นเพียงแตวาทานกําหนดกาลเทานั้นหรอก  แทที่จริงแลวไมไดจํากัดพรรษา  ความดีไป
ไหนก็เหมือนกันหมด  ผูที่ทําดิบทําดีทั้งปวงปฏิบัติในธรรมวนิัย  ไมไดนึกคิดวาออกพรรษาหรือใน
พรรษา  ก็ทาํเรื่อยไปยิ่งออกพรรษายิ่งกลาหาญเด็ดเดี่ยว  เพราะมีการทําภาวนาวิเวกสงบยิ่งกวาที่อยู
ในพรรษา  ในพรรษามันเปนภาระธุระบางอยางบางประการ  ออกพรรษาแลวไมมีภาระที่ตองทํา  
อยางเรียนนักธรรมหรือสอนนักธรรมอยางนี้เปนตน  ออกพรรษาแลวยิ่งปฏิบัติสนุกคราวนี้  ถึงวา
ออกพรรษาแลวไมใชจะทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เรากระทํา  ทําอยูเสมอ  จึงไดชื่อวา  "ปฏิบัติศาสนา"  
เชนนั้นไดชื่อวา  "ปฏิบัติศาสนาแท"  ไมคอยเขาพรรษาแลวจึงคอยปฏิบัติ  นี่แหละการออกพรรษา
จะตองมีประโยชนมีคุณคาอยางนี้ 
 ผูสึกออกไปก็ดี  ผูไมสึกก็ดี  ใหรูจักประโยชนใหรูจักคุณคาอยางนี้  เราก็อยูสบาย  อยาง
ฆราวาสเขาทําไมเห็นเขากําหนดออกพรรษาในพรรษา  เพราะวาทํามาหากินอยูเรื่อยไป  พระของ
เราจะไปกําหนดอะไรแตในพรรษาคอยทํา  นอกพรรษาไมทําตองทําเรื่อยไปละสิ  ผูสึกหาลาเพศไป
ก็ดีใหมีธุระในพุทธศาสนาติดตามไปประจําตน  จึงจะไดชื่อวาเปนศิษยในพระพุทธศาสนา  สมกับ
คําวา  "บัณฑิต"  คือวา  "ทิด"  สึกออกมาเปนทิด  "ทิด"  นั้นคือมาจากบัณฑิตนั่นเอง  "บัณฑิต"  คือ
ผูเฉลียวฉลาด  คลองแคลวในพระธรรมวินัย  สมควรแกเรา  ที่อยูสามเดือน  ใหรูจักเขาใจในพระ
ธรรมวินัยพอสมควร  ถึงขนาดนั้นเขาจึงเรียกวา"ทิด"  บางคนพอสึกออกไปแลวไหวพระก็ไมได  
อาราธนาศีลก็ไมได  อาราธนาเทศนก็ไมได  อาราธนาพระปริตก็ไมได  มนัก็หมดทาสิ  ถาอยางนั้น  
ทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอยาง  ไมใชคนบวชในศาสนธรรม 
  
 ศาสนานี้ไมใชพระพุทธองคทรงเทศนใหแตพระเทานั้นทํา  อุบาสกอุบาสิกาก็ทําได
เหมือนกัน  เอาละ 
 

แตวาการปฏิบัติ 

ถึงอยูในพรรษานอกพรรษา 



เหมือนกันทัง้นั้น 

ไมใชออกพรรษาแลวไมปฏิบัติ 

ออกพรรษาแลวท้ิง 

ปฏิบัติอยางนั้นไมถูก 

    

ทําอยูเสมอ  ไดชื่อวา 

"ปฏิบัติศาสนาแท" 
 

๑๑.  วินัยเปนเครื่องคุมครอง 

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

วันนี้จะกลาวถึงเรื่อง  วินัย  วินัยเปนเครื่องบังคับ  ผูที่อยูเปนหมูเปนคณะที่อยูรวมกัน  พระก็ดี  
ฆราวาสก็ดี  ถาไมมีวินัยบังคับแลว  หมูนั้นคณะนั้นยอมไมเปนกลุมเปนกอนไมเปนสามัคคีกัน  
วินัยเปนเครื่องบังคับใหเปนกลุมเปนกอนกันดีที่สุด  ดูส ิ ไมวามดวาปลวกทั้งนั้น  มันตองเปนกลุม
เปนกอนมีวินัย  จึงคอยอยูดวยกันเรียบรอย  ไปมาที่ไหนก็ดีใหเปนระเบียบเรียบรอย  เราจะ
ประพฤติปฏบิัติจะกระทําอะไรทั้งหมดจะตองมีพระวินัยควบคุม  วินัย  เปนของสําคัญที่สุด 
 วินัย  ถาพูดถึงเรื่องกวาง ๆ ทั่วไปแลว  เปนเครื่องควบคุมหมูคณะทั่วไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง
ตองอยูในขอบเขตของวินัยทั้งนั้น  จะทําการงานอันใด  ถามีวินัยเปนเครื่องบังคับแลว  เรียบรอย
ทั้งนั้น  แตคนไมชอบพระวินัย  มันจึงเกะกะระรานไมเปนระเบียบเรียบรอยฝาฝนพระวินัย  พระ
วินัยตั้งกฎไวสําหรับบังคับ  ใหเปนระเบียบ  ดีงาม 
 ในทางปฏิบัติ  วินัยเปนเครื่องคุมครอง  พูดถึงเรื่องปฏิบัติแลว  “สติ”  เปนพระวินัย  “สติ”  
นั้นควบคุมระวังรักษาตัวทุกอิริยาบถ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  อาการที่ยืนมีพระวินัยควบคุมอยู  เดิน, 
นั่ง,  นอน  มพีระวินัยควบคุมอยู  ควบคุมตนเอง  ถาหากมีพระวินัยควบคุมแลวมีมารยาทดีงาม  ทํา
อะไรก็สุภาพเรียบรอยไมตองใหคนอื่นบังคับ  เชน  ตอนดึกตืน่ขึ้นมา  ก็ตองมีพระวินัยควบคุม  เรา
จะตื่นตี  ๓  ตี  ๔  อยางนี้  ก็ตองมีพระวินัยควบคุม  นอนก็เหมือนกัน  เราจะตองนอน  ๖  ทุมอยาง
นี้  ถึงเวลาแลวมันหากจําเปนตองนอนเอง  ถึงเวลาตื่นก็จําเปนตองตื่นเอง  มันควบคุมในตัว  เรา
ประพฤติปฏบิัติอะไรทั้งปวง  กิริยาทกุอยาง  การอยูการฉัน  ตองจํากัดมีขอบเขต  จะฉันนอยฉัน
มาก  จะฉันพอดีพองามขนาดใดก็นั่นละพระวินัย  ควบคุมการจะถายอุจจาระ  ปสสาวะถึงเวล่ําเวลา
แลวตองไป  มันมีขอบเขตจํากัด  “พระวินัยจึงไดชื่อวาเปนระเบียบอันหนึ่ง  ตัว“สติ”  เปนพระวินัย 



 ศีลทั้งปวงหมดทุกขอทุกสิกขาบทวินัย  มีสติควบคุมดูแลรักษา  เห็นอาการของจิตตน
ตลอดเวลา  ไมพลั้งไมเผลอ  “สติ”  เปนพระวินัย  ถาพูดถึงเรื่องพระวินัยแลวลึกซึ้ง  ตลอดจนสติรู
ทุกเมื่อทุกขณะ  ควบคุมจิตตนได  นั่นถาวา  ทางปฏิบัติตองควบคุมเฉพาะสติตนเอง  ถาวาถึงเรื่อง
กวาง ๆ ตอไปแลว  เปนการควบคุมหมูเพื่อน  ตัวสติเปนเรื่องควบคุมหมูเพื่อน  ใหอยูในขอบเขต
บังคับ  คนเราฝาฝนพระวินัยจึงคอยไมเรียบรอย  ตองบังคับกันอยูตลอดเวลา  ผูที่ควบคุมหมูเพื่อน
เรียกวา  “หัวหนา”  ตองควบคุมหมูใหอยูในขอบเขตอยูในวินัย  ถาผูใดเปนผูใหญผูใดเปนหัวหนา
หมูเพื่อนรักษาพระวินัยดี  หมูนั้นก็เรียบรอย  ถาหากหัวหนาหมูเพื่อนเลอะเทอะ  ไมเอาไหน  ไม
เอาถานเรื่องทั้งปวงหมด  หมูเพื่อนก็เลอเทอะเหลวไหลไมนาดู  ไมนาอยู 
 จึงวาพระวินัยเปนของมีประโยชนมาก  ทําใหโลกอนันี้อยูไดสงบเยือกเย็นเปนหมูเปนพวก
เปนกลุมเปนกอน  มีความสามัคคีปรองดองกัน  วินัยจึงเปนของควรเอาใจใส  วินัยจึงควรรักษาจน
ใหเปนนิสัยรักษาตนเองได  นั้นจึงไดชื่อวาอยูในขอบเขตของ “พระวินัย”  นิสัยใจคอของคนเรา
นั้นมันชอบฝาฝนจนดื้อดาน  ไมมีพระวินัยคุมครอง  เรื่องเหลานั้นมันจึงคอยเปนเหตุใหเดือดรอน
วุนวาย 
 เฉพาะพระภิกษุ  สามเณรของเรา  เขามาบวชในศาสนาไดชื่อวาอยูในขอบเขตของพระวินัย  
เมื่อพระวินัยควบคุมไมทั่วถึงแลว  ตองตั้งกฎเขาไปอีก  บังคับเขาไปอีกใหกระชั้นชิดเขาไปใหรูตัว  
พระวินัยเปนของหละหลวมไป  กฎกติกาตั้งกระชับชิดเขาไปอีกทีหนึ่ง  ใหอยูในขอบเขตของกฎ
กติกา  เมื่อมีกฎกติกาแลว  มันจึงคอยรูตัวตื่นตัวงายๆ ทําอะไรมันผิดกฎกติกา  เรียกวาผิดพระวินัย
เหมือนกัน 
 เหตุนั้น  จึงคอยระมัดระวังตั้งใจรักษา  เราผูเปนสมณะควรที่จะเขาหาพระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆ  คอยเขาไปอยางนี้แหละ  เขาไปหาพระวินัย  เขาไปหากฎกติกา  เขาไปหาพระวินัยทาง
ขางในโนนอีก  คือตัว “สติ”  ควบคุมดูแลตนอยูเสมอกระชั้นชิดเขาไปถึงจิตถึงใจ  เปนพระวินัยอยู
โดยเฉพาะ  เอาละ 
  

 ผูเปนสมณะควรที่จะเขาหา 

พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 

เขาไปหาพระวินัย 

เขาไปหากฎกติกา 

เขาไปหาพระวินัยทางขางในโนนอีก 

คือ  ตัว  “สติ”  ควบคุมดูแลตนอยูเสมอ 



 
 

พิจารณาแลว  “บรรเทา”  อยางหนึ่ง 

พิจารณาแลว  “เวน”  อยางหนึ่ง 

พิจารณาแลว  “อดกลั้น”  อยางหนึ่ง 

พิจารณาแลว  “เสพ”  อยางหนึ่ง 

๑๒. อยาใหกิเลสอบรมเรา 
วันที่  ๑๓  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

มาฝกหัดอบรม  อบรมในที่นี้ไมกิเลสอบรมเรา  เราตองอบรมกิเลสสิ่งใดที่เปนไปเพื่อกิเลส  ใจตั้งใจ
ฝาฝนมันใหมันอยูในบังคับของเรา  อยาใหเราอยูในบังคับของมัน 
 สมมติวาอาหารการกินนี่แหละ  เรารูจักวาจําเปนที่สุดที่จะตองอาศัย  ถาไมมีอาหารเปน
เครื่องหลอเลี้ยง  รางกายก็เปนไปไมได  เราจะประพฤติปฏิบตัิพรหมจรรยในศาสนาก็ปฏิบัติไมได  
เรียกวาบําบัดความทุกขความเสื่อม  ความวุนวายกระสับกระสายดวยอาหาร  ชีวิตของเราเปนไปกับ
ดวยอาหาร  อยางที่พระพุทธเจาทรงถามสามเณรวา  เอกํ  นาม  กึ  อะไรละหนึ่งไมมีสอง  สามเณร
ทูลตอบวา  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏฐติิกา  สัตวทั้งหลายอยูไดดวยอาหาร  ถาอาหารไมมีเสียแลวอยู
ไมได  คนเรานั้นเกิดขึ้นมาแลวหาอาหารเปนพื้น  จะแสวงหาอะไรก็ตาม  เพื่ออาหารทั้งนั้นแหละ  
การทํามาหากินทุกชิ้นทกุสวน  จะมากหรือนอยก็เพื่อแสวงหาอาหารทั้งนั้น  พูดงาย ๆ ก็วาเพื่อปาก
เพื่อทอง  สะสมมากมายสักเทาไรก็เพ่ือปากเพื่อทอง 
 เหตุนั้น  การบริโภคอาหารนั้นจึงตองหัด  ยากที่จะรูตัวเพราะมันติดมาพอแรงแลว  ติดมา
ตั้งแตเบื้องตนแตไหนแตไรมา  จึงวาใหเขาใจเรื่องทั้งหลายนี้  เชนตัวอยางอาหารนี้เปนตน  เปน
ของจําเปนที่สุดที่จะตองหลอเลี้ยงรางกาย  แตวาจําเปนที่สุดที่จะตองรูจัก  คือ  จําเปนที่สุดที่จะตอง
พิจารณาเปนของจําเปนมาก  ถาไมพิจารณาก็ไมรูเรื่อง  พิจารณาแลวคอยเห็นโทษเห็นคุณของมัน  
คุณ  คือเปนไปเพื่อหลอเลี้ยงรางกาย  โทษ  คือเปนไปเพื่อกิเลส  ฉันเปนไปเพื่อกิเลส  สะสมกิเลส  
คือไมรูเรื่องวาเปน  “กิเลส”  ถารูเรื่องก็เปน  “ธรรม”  ฉะนั้น  จึงกลาววา  พิจารณาแลว  “บรรเทา”
อยางหนึ่ง  พิจารณาแลว  “เวน”  อยางหนึ่ง  พิจารณาแลว  “อดกลั้น”  อยางหนึ่ง  พิจารณาแลว  
“เสพ”  อยางหนึ่ง 



 พิจารณาแลว  “เสพ”  คือวาการรับประทาน  ถาไมพิจารณามันก็ลอหลอกลวงเรา  เปนเหตุ
ใหติด  อยางเชนคนสูบบุหรี่นี่แหละ  ถาเราไมสูบ  จึงพูดวาไมติด  ติดแลวนั่นละมันจึงสูบ  ตั้งแต
ไหนแตไรมาเราเกิดมาไมไดสูบบุหรี่  แตเบื้องตนตั้งแตเปนเด็กไมไดสูบ  เรามาหัดสูบบุหรี่  มันจึง
คอยติด  พอติดแลวครั้นไมไดสูบ  เขาใจวามันไมติด  หากรูสึกวา  “อด”  เมื่อไรแลว  นั่นละติด  มัน
ติดแลวมันถงึคอยชอบใจ  ยินดีพอใจ  นั่นเรียกวาติด  ติดบุหรี่มโีทษอะไรหรือ?  มีโทษ  ติดบุหรี่มัน
มีโทษนานัปการ  โทษอันหนึ่งคือวา  ไมไดสูบมันก็คิดถึง  กระวนกระวาย  อยางนี้เปนตน 
 สําหรับอาหารก็ดี  สิ่งทั้งปวงหมดตลอดถึงเครื่องนุงของหมผาผอน  เสนาสนะที่อยูอาศัย  
หยูกยาตางๆ ที่เราไมติดนั้นนะ  เราจะรูจักวา  เราฉันเพื่ออะไร?  เห็นประโยชนเห็นคุณคาของมัน
เราจึงคอยฉัน  ไมฉันเพื่อติด  อยางเราฉันยาควินินขมจัดที่สุด  แตวาเราฉันเพื่อแกไข  ครั้นถาไมฉัน
ไมได  อันนั้นไมติดแท  แตถึงขนาดนั้นก็ตองเอาเครื่องลอ  เอาไปเคลือบน้ําตาล  น้ําตาลเปนของ
หวานใครก็ชอบทุกคน  เราเคลือบเพื่อใหมันหายขม  อันนั้นของติด 
 พระพุทธเจาทรงฉันอาหารเพื่อเปนยาปนมัต  เปนยาปนมัตจริง ๆ ทรงฉันอยางไมไดติด  ไม
ทรงเหอเหิมมัวเมาพอประทังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ  การทรงคิดถึงอาหารของพระองคเปนอยาง
นี้  พระองคถึงคอยทรงฉัน  อันนั้นเรียกวาทําอะไรไมเปนไปเพื่อกิเลส  ถาทําอยางนั้นไดเรียกวาไม
อยูในบังคับของกิเลส  ถาหากวาเราพิจารณาแลวจึงฉันอยางอธิบายมานั้น  รูรอบรูเรือ่งแลวจึงฉัน  
เรียกวาบังคับกิเลสได  ไมฉันก็ได  ฉนัก็ได  ฉันกเ็พื่อประโยชน  ไมไดฉันมัวเมาประมาท  นี่เรื่อง
การตัดกิเลส 
 แลวมาปฏิบตัินั้น  ปฏิบตัิเพ่ือเอากิเลส  หรือวาเพื่อบังคับกิเลส  เพื่อสะสมกิเลสหรือวาเพื่อ
ระงับกิเลส  อะไรระงับไดบาง?  เครื่องนุงของหมอันหนึ่ง  อาหารการกินอันหนึ่ง  เสนาสนะที่อยูที่
นอนอันหนึ่ง  หยูกยาตางๆ  อันหนึ่ง  ลวนแลวแตเปนบอเกิดของกิเลสทั้งนั้นของพรรคนี้  ทานจึง
ใหพิจารณาอยูเสมอๆ  จะฉันก็ใหพิจารณา  จะรับก็ใหพิจารณา  เมื่อรับแลวก็ใหพิจารณาอีก  เมื่อจะ
ฉันนั่นใหเห็นเปนแตสักวาธาตุ  เมื่อฉันอยูก็เห็นวา  เพื่อบํารุงชีวิตรางกายใหเปนไปเพื่อประโยชน
เทานั้น  คือมีประโยชนแกตน  มีประโยชนแกรางกาย  ไมควรมัวเมา  ทานใหพิจารณาศึกษาซ้ํา ๆ 
ซาก ๆ อยูไมแลวสักที 
 ทําไมจึงพิจารณาซ้ํา ๆ ซาก ๆ ?  ก็เรามีชีวิตอยูก็ตองพิจารณานะซี  ตองใชอยูเสมอของหมูนี้  
มันอาจจะเผลอครั้งหนึ่งก็ได  หรืออาจะเผลอตลอดไปดวยซ้ํา  ถาไมเคยพิจารณาก็เห็นวา  มันเปน
ของสนุกสนานเพลิดเพลินเลยเตลิดเปดเปงไปใหญ  ทานถึงสอนใหพิจารณา  โดยเฉพาะก็คือวา  
อยาใหกิเลสมันบังคับเราได  กิเลสมนับังคับเราจนชินชาเสียแลว  แตไหนแตไรมา  เมื่อเรารูเดียงสา
ก็รูจักสะสม  สะสมอยูในตนเรื่อยมา  ที่เราจะแกไขมันยาก  ครั้นหากวาแกไขไมได  มันก็ฝงอยูใน



ตัว  ถาหากเราแกไขไดจะเห็นคุณ  แลวเราพิจารณาอยูเสมอๆ ตลอดเวลา  ก็จะเปนคุณเปน
ประโยชนแกตน  เราไมมัวเมาไมติด 
 สวนเรื่องอื่นๆ ก็เหมือนกัน  เรื่องอารมณทั้งปวงหมดก็เหมือนกัน  กเิลสชํานิชํานาญ
คลองแคลวในทางไหน  มันก็ฝกฝนใหเราไปทางนั้น  คือกิเลสฝกเราใหคิดเพลิดเพลินใหลุมใหหลง  
ใหมัวเมาประมาทหลายอยางหลายเรื่อง  มันก็ไมมีอะไรอื่นไกลหรอก  นอกจาก  อายตนะทั้งหก  ที่
เกิดติดตามมากับเรา  เนื่องจากสาเหตุนี้แหละ 
 เชน  ตา  เหน็รูป  ก็เพลดิเพลินหลงมัวเมาในรูปนั้น  สําคัญวาเปนหญิงเปนชาย  สําคัญวา
สวยสดงดงาม  อ่ิมใจพอใจยินดีกับการที่เห็นรูปที่สวยงามที่ไมสวยก็ไมอยากดู  นั่นแหละกิเลสมัน
เกิดขึ้นมา  ที่มันสวยสดงดงามก็อยากดู  กิเลสกเ็กิดขึ้นอีกนั่นแหละ  ใหพิจารณาอยาใหมันหลง
อยางนั้น  พิจารณาใหเห็นเปนธาตุ  เห็นเปนสภาวะอันหนึ่ง  เกิดขึ้นแลวดับลง  อยาใหมันติดพันเขา
มามัวหมองในสิ่งนั้น  ใหมองเปนของไมเที่ยง  เปนอนิจจัง  เห็นเปนสักแตวาธาตุ 
 เสียง  ก็เหมือนกัน  เปนสักแตวาธาตุ  ธาตุอันหนึ่งมันเปนของเลื่อนลอยไมมีตนมีตัว  
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป  มีมาแลวก็สูญหาย  ไมมีของเที่ยงมั่นถาวรอะไร 
 กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ     ก็เชนนั้นเหมือนกัน  มันหากมีอยูอยางนั้นในตัวตน
คนเรา  มีอยูแตไหนแตไรมา  ไมมกีารฝกอบรม  มันจึงนอนจมอยูสันดานของเรา  ไมรูแลวรูรอดไป
สักที  เราเพิ่งมาตื่นมารูตัว  ตื่นขึ้นมาอบรมฝกฝนมันจึงยากนักที่จะถอนจะละได 
 จึงวาใหเขาใจ  เวลานี้เรามาอบรมฝกฝนใหมันคอยเบาคอยบาง  ใหมีสติตั้งมั่นอยูตลอดเวลา  
มันจะคอยหายไปหมดไป  ไมใชหมดประเดี๋ยวประดาว  ตองชํานิชํานาญคลองแคลวที่สุด  มันจึงจะ
เปนไปเพื่อทิ้งเพื่อถอน  ครั้นถาหากวาชํานิชํานาญคลองแคลวแลว  มันสบายแลวคราวนี้  เราขมขี่
มันได  เราฝกหัดไดก็สบายสิ  จะยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ไปมาที่ไหนก็สบาย  อยูที่ไหนก็สบาย  ไม
เรรอนไปโนนไปนี่ไมตอง  ไปที่ไหน ๆ ก็คนเดียวผูเดียว  ฝกหัดแตผูนี้  ฝกหัดละ  ฝกหดัถอน  อัน
นี้แหละ  มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นี่  ไมใชเกิดขึ้นที่อ่ืน  ที่ตัวของเรานี้เอง  ตั้งไวที่ตาหู  จมูก  ลิ้น  กาย
ใจนี้แหละ  สัมผัสทั้งหลายเกิดจากกายจากใจนี่  ทั้งนั้น 
  
 เที่ยวไปหาวิเวกในปาในเถื่อน  เขาใจวาจะหาย  กลับคืนมามันก็เทาเกาคนเราไมละสักที  ไม
วางไมปลอย  มันก็ยังหนาแนนเทาเดิม  มันจะเปนประโยชนอะไร?  เหตุนั้นจึงควรพิจารณา  ควร
ใหมันชํานิชาํนาญในการที่เราอยู  ในการที่เราปฏิบัติในการฝกหัด  อยาใหมันขมขูเราได 
 
เท่ียวไปหาวิเวกในปาในเถื่อน 



  เขาใจวาจะหาย 

  กลับคืนมามนัก็เทาเกา 

  คนเราไมละสักที  ไมวาง  ไมปลอย 

  มันก็ยังหนาแนนเทาเดิม 

  มันจะเปนประโยชนอะไร 
 
วัตร  ก็คือ  การกระทําเปนนิจ 

  เปนการบูชาพระพุทธเจา 

  เราไมรังเกียจ 

  คิดวาเราบูชาพระพุทธเจาแลวสบาย 

  เราบูชาพระพุทธเจาแลวความสงบก็มี 
 

๑๓.  กิจวัตรของพระสงฆ 
วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

 กิจในศาสนา  มันมีหลายอยางไมใชนอย ๆ ภิกษุบวชเขามาแลว  คนโดยสวนมากมีความ
เขาใจผิด  อยางทางโลกเขาประนามศาสนาวาขี้เกียจ  คนที่กินแลวก็ไปนอนใหไปบวชในศาสนา
เสีย  เขาวาอยางนั้น  หมายความวา  เขาประณาม  ผูไมเห็นความจําเปนของพระพุทธศาสนาบวช
แลวโดยสวนมากเขาใจวาไมตองทําอะไรทั้งหมด  เพียงแตนั่งๆ นอนๆ แลวก็อยูเฉยๆ เทานั้น  กิจ
ภาวนาก็ทําภาวนาอยางเดียว  กิจอ่ืนไมตองเอา  ครั้นหากกิจอื่นไมเอา  ก็ไมเปนไปในศาสนานี้  ก็
เปนมหายาน  อยางที่ประเทศนอกเขาพูดกันมาก  พวกฤาษีพวกลัทธิตางๆ  เขาไมมีกิจอยางในพุทธ
ศาสนานี้ 
 กิจในพระพุทธศาสนามันมีตั้ง  สิบสี่  อยาง  จะเลาใหฟงโดยเฉพาะบางอยางอาจริยวัตร  
วัตรคือ  การปฏิบัติในครบูาอาจารย  โดยการตักน้าํใชน้ําฉัน  คือการที่รับภาระทุกอยางของอาจารย
ใหสมกับคําวา  อฺชชตคฺเคทานิ  เถโร  มยหฺํ  ภาโร  อหมฺป  เถรสฺส  ภาโร  วาตั้งแตนี้ไป  ขาพเจา
ขอรับภาระของทาน  ใหทานเปนภาระสั่งสอนอบรมขาพเจา  ในเบื้องตนเราบวชใหม  เปนอยางนั้น
พูดอยางนั้น  นั่น  อาจริยวัตร 
 อุปชฌายวัตร  กับ  อาจริยวัตร  ก็คลายๆ กัน  อาจารยจะตองปฏิบัติลูกศษิยลูกหาตอบแทน  
มีอุปการะ  คอื  แนะนําตักเตือน  สั่งสอนเหมือนลูกของตนจริงๆ ดวยความเอ็นดู  เมตตา  ปรารถนา



หวังดี  หมายความวา  อุปชฌายกบัลูกศิษยนั้น  หรืออาจารยกับลูกศิษยนั้นทําตอกันเหมือนลูก
ปฏิบัติพอ  พอปฏิบัติตอลูกอยางนั้นแหละ  อันนี้อยางหนึ่ง 
 อาวาสิกวัตร  เมื่อแขกที่มา  พระอาคันตุกะมาตองตนรับ  รับรองไมใชนิ่งเฉยวา  ไมใช
หนาที่ของตน  เราไมใชสมภารเจาอาวาสวัด  นิ่งเฉยเถอะ  อะไรตางๆ อันคําที่พระพุทธเจาทรง
เทศนาไว  ทีบ่วชเขามาแลวนั้นทานวา  โย ปน  ภกิฺขุ  ตั้งแตภิกษุทุกองคไป  ไมใชสามเณร  ไมได
พูดถึงเรื่องสามเณร  เปนภิกษุแลวก็ตองปฏิบัติอยางนั้น  อาวาสิกวัตร  ตอนรับรับรองเมื่อใครมา  
เครื่องเสื่อสาดอาสนะ  น้ําใชน้ําฉันที่อยูที่อาศัย 
 อาคันตุกวัตร  วัตรของผูไป  คือผูไปหาวัด  ไปอยูวัดนั้นนั่นเอง  เขาไปสูวัดนั้น  อาวาสิก
วัตร  วัตรของเจาของวัดวัตรผูเปนเจาของ  ตอนรับรับรอง  ดังวามาแลว 
 ภัตตัคควัตร  วัตรในโรงฉัน  คือวาจะตองปูเสื่อปูอาสนะสําหรับฉันหากเปนหมูเปนคณะ  
ถาหากไมรวมไมพรอมใจกันทํา  จะเปนอยางไรกันคิดดูซิทําบางองค  บางองคไมทํา  เห็นวาไมใช
หนาที่ของเราละ  เราไมทําละ  องคนั้นก็เปนอยางนั้น  องคนี้ก็เปนอยางนี้  คิดไปแตกตางกันเลยไม
ทําเลย  คือวัดไมใชวัดของเรา  ใครๆ ทุกคนก็วาไมใชวัดของเรา  มันจะเปนอยางไรกันละ  ถาเราทํา
อยางนั้น  ฉันแลวก็ตางคนตางหนีไปเลย  ไมเก็บไมรักษา  กระโถน  กาน้ําอะไรตางๆ ไมปดไม
กวาดมันจะเปนอยางไรละคราวนี้?  เราอยูใหม  อยางเขามาบวชใหมๆ นีย้ังไมเขาใจวิธีปฏิบัติอยาง
นี้  เราปฏิบตัิดีก็ไดดี  สะอาดเรียบรอยนาอยู  คําวา  “นาอยู”  นั้นเมื่อไมปฏิบัติจะนาอยูไดอยางไร?  
เราตองปฏิบัติฝกฝนไปสิ  มันถึงคอยสะอาด  เมื่อคนมากทุกคนไมปฏิบัติมันจะไดหรือ?  ทุกๆ องค
นั่นแหละ  ทุกๆ องคตองปฏิบัติกันทั้งนั้น  โรงฉัน  น้ําใช  อันนี้มันดีนกัหนาเมื่อปฏิบัติ  ปฏิบตัิ
เบื้องตนเสียกอน 
 วัดนี้ที่ผมมาอยูทีแรกลงไปตักน้ําโขงโนน  ที่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอยางก็เพราะมาทําที
หลังหรอก  เลยใชน้ํากอกน้ําฉันสบายที่สุด  ผมมาทีแรกตองลงไปตักน้ําโขงเอามาใช  อุตสาหหามา
ใหเพ่ือความสะดวกสบาย  ทุกสิ่งทุกประการจนอิ่มตัวเลยลืมคิดถึงเรื่องเหลานี้  ถามีกิจวัตรมันตอง
เปนอยางนั้น  มันพรอมเพรียงกันทําทุกสิ่งทุกอยาง 
 ปณฑปาติกวัตร  บิณฑบาตก็เหมือนกัน  ถาหากวากิจทั้งปวงหมดเหมือนบิณฑบาตแลว  
อาจจะพรอมเพรียงกันคือวา  องคใดไมไปก็ไมไดฉัน  อาจจะดีเหมือนกันถาเปนอยางนั้น  แต
กิจวัตรของเราทั้งหลายเหลานั้นไมเปนอยางนั้น  เห็นองคหนึ่งทําแลวก็เลยปลอยสบาย 
 ชันตาฑรวัตร  วัตรในโรงไฟ  อันนี้ก็อีกนั่นแหละ  พระเณรทั้งหลายเห็นเขาเอาฟนมาใสไว
ดีแลว  จับยัดใสไฟสุมกันเลย  ตัวเองไมเคยหาฟนเลยสักทีก็ม ี ลองคิดดูเถิด  ถาเปนอยางเราคิดอยาง
นี้ทุกคนแลว  ใครจะหามาใหใชละคราวนี้  เราใชทุกคนก็ตองหาดวยกัน  ไมใชก็ตองหาดวยกัน  อัน



นี้เราไมอยากหา  มีแตคนอื่นหามาให  มันก็สบายที่สุดแลวนั่น  ปดกวาด  ทําความสะอาด  หาฟน  
หาอะไรมาใสใหเรียบรอยอันนี้  ชันตฑรวัตร 
 วัตร  สิบสี่  อธิบายไวมากมายหลวงหลาย  โดยเฉพาะภิกษุซึ่งนึกวาตัวเกงถาหากวาเรามาคิด
วาเปนการยุงยาก  มาอยูวัดนี้ลําบากที่สุด  วัดอื่นสบายกวาวัดนี้แลว  เราก็ไปเที่ยวดูกันอยาอยูแตวัด
นี้  วัดอื่นเขาไมทําก็มี  นั่นมันจะเห็นแตกตางกันไป  แตเราจะไมไดศึกษาละคราวนี้  ที่พาทําคือ
ตองการใหทําตามหนาที่  พระพุทธเจาทานทรงเทศนาสอนไว  นี้อธิบายนอยๆ ยังกวางขวางไปกวา
นี้อีกทํากิจวัตรทั้งหลายเหลานี้ 
 เสนาสนะวัตร  ที่อยูอาศัยทั้งลางทั้งบน  ปดกวาดทําความสะอาด  แตกอนผมเคยเที่ยวดูตาม
กุฎีตางๆ ไปเห็นกระโถนก็ไมลาง  ไมเก็บ  ไมกวาด  รกเหมือนรังหนูแตเดี๋ยวนี้ผมไมไปเที่ยว  เที่ยว
ไมไหวไมเหมือนแตกอน  เห็นวาไดอยูสบายแลวก็เลยไมเก็บไมรักษา  สิ่งของรกสกปรกหมด  ที่
พระพุทธเจาทรงเทศนาสอนไวแตคราวโนนไมผิดเลยจากอนามัยของโลก  เขาก็ทําตามพระพุทธเจา
เหมือนกัน  พระพุทธเจาทรงรูชัดเจนจริงทางโลกกอนแลว  ทานจึงทรงสอน 
 ในภาคอีสานทั้งหมดเอาแบบอยางพระกัมมัฎฐาน  ทั้งวัดบานและตลอด  ชาวบานแตไหน
แตไรมา  แตกอนนั้นไมคอยเปนอยางนี้หรอก  เรื่องอยางนี้พระกัมมัฏฐานทํากอน  ถาเปน
กัมมัฏฐานแลวตองเปนอยางนั้น  ตองปฏิบัติอยางนั้นเราทําตามพระพุทธเจาทั้งหมด  บวชในสํานัก
บวชอุทิศตอพระพุทธเจา  เราตองทําตามคําสอนของพระพุทธเจา  ถาหากบวชในศาสนาอื่น  ไมทํา
ก็ไมเปนไร  ถาบวชในศาสนาพระพุทธเจา  อุทิศตอพระพุทธเจาแลวตองทําตามเหมือนกับพอแม
สอนลูก  เกดิในตระกูลใดก็ตองฟงคําสั่งสอนของพอแม  จึงจะชื่อวาเคารพพอ - แม  นับถือ  พอ - 
แมและก็เปนไปเพื่อความเรียบรอย  เมื่อไมเคารพไมนับถือ  ตางคนตางทําอยางวาแลวอยูดวยกัน
ไมได  ถึงแตกสามัคคีกันแนนอน  อยางน้ําอยางไฟ  ทุกวันนี้ใชสะดวกสบาย  ไมใชเราทํา  แตหาก
ตั้งเวรไวสองสามเวรใหเปนผูทํา  ผูทํางานเปนแลวคอยต้ังไว  เราไมเคยทําก็เลยสบายเลย  อยาลมื
บุญคุณของเขา  ที่เขาทํานั้น 
 เรื่องทั้งหลายเหลานี้  ถาหากเราทําแลวมันมีประโยชนสองอยาง  มีประโยชนแกรางกาย  คือ
สุขภาพดี  ไมนั่งๆ นอนๆ เฉยๆ มีแตนั่งนอนกินแลวก็ไป  มันจะถูกตําราโบราณเขาวาขี้เกียจจะตาย
แลวไปบวชในศาสนาเสีย  ก็เพราะเห็นพระอยางนั้นแหละ  เขาจึงคอยวา  ถาหากวาเราปฏิบัติ
กิจวัตรทั้งหลายเหลานั้นเปนนิจมันจะเปนเรื่องที่เปลี่ยนอิริยาบถ  เวลานัน้ทําอันนั้น  เวลานี้ทําอันนี้  
เปลี่ยนอิริยาบถรูจักกาล  รูจักเวลา  สขุภาพก็ดี  มันเปนการดีอยางหนึ่ง  
 อีกอยางหนึ่งนั้น  ถาเราทําดวยความพอใจ  ดวยความเต็มใจ  เราหวังบูชาคุณพระพุทธเจา  
สิ่งที่เราจะตองปฏิบัติบูชา  ก็คือเรื่องเหลานี้แหละ  บิณฑบาตมาฉันเองก็จริงหรอก  ตางองคตางก็



บิณฑบาต  หากแตเราถือวาปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เราบิณฑบาตตามโอวาท
คําสอนของพระพุทธเจา  เราทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาบูชาพระองค  กิจวัตรทั้งหลายนี้  ถา
หากวาเราทําทั้งหมดและทําโดยสม่ําเสมอ  ทําโดยเปนกิจวัตร  เรียกวา  "วัตร"  ก็คือการกระทําเปน
นิจเปนการบูชาพระพุทธเจา  เราไมรังเกียจ  คิดวาเราบูชาพระพุทธเจาแลวสบาย  เราบูชา
พระพุทธเจาแลวความสงบก็มี 
 ถาเห็นวาเปนทางบีบบังคับละก็หมดทา  บุญกไ็มได  กิจวัตรก็ไมมี  มันเปนการหมิ่น
ประมาทเหยียดหยามบุญคุณพระพุทธเจา  ใหเขาใจอยางนี้  การบวชในพระพุทธศาสนา  หมดทุก
องคอยาไปเขาใจวาเปนของอยางนั้นอยางนี้  อันใหเณรทํา  เด็กทํานั้นไมถูกหรอก  แตวาบางกิจ
บางอยางที่  เณรทํา  หรือเด็กทํานั้น  เชนดายหญาดายอะไรตางๆ ปดกวาดมันยากมันรก  มันตองให
เณรทํา  ใหเขาใจวา  การทําในกิจทุกอยางนั้นตองเปนหนาที่ของเราทุกคน  จึงจะเปนบุญเปนกุศล  
บุญเหลานี้แหละชวยสนับสนุนอุดหนุนใหเราปฏิบัติเปนไป  เพื่อประโยชน  ความสุขสบาย  ถาหาก
ไมทําอันนี้ละหมดเรื่อง  เมื่อเอาภาวนาอยางเดียว  ไมคิดถึงเรื่องกิจวัตร  ภาวนาจะไดถึงไหน?  หมด
จากภาวนาแลวก็ไมมีที่อยู 
 ครั้นทําใหมีกิจวัตรเปนประจํา  ระยะเวลานั้นทํานั้นเวลานั้นทํานั้น  ศึกษาขอวัตร  อยาเห็น
กิจวัตรวาเปนของเลว  อันนี้เปนของบุคคล  ถาหากวาในวัดนั้นไมทําเปนอาบัติหมดเลย  ครัน้ถาหา
กวาองคใดไมกระทํา  และไมคิดถึงเรื่องเหลานี้  ทําเปนบางองค  ก็เปนอาบัติแกองคที่ไมปฏิบัติ  ถา
หากวาทําดวยกันทั้งหมด  ก็พนจากอาบัติดวยกันทุกคน 
  
  
 กิจวัตร  ตางจาก ธุดงควัตร  ธุดงควัตรสิบสามนั้นทานไมปรับอาบัติ  แตคนชอบทํา  คือวา  
เปนเครื่องขัดเกลากิเลสของตน  เพื่อใหเบาบางลงไป  อันนั้นเปน "ธุดงควัตร"  แต  "กิจวัตร"  
ทั้งหลายเหลานี้ไมทําไมได  เปนอาบัติดวยกัน  นี่ใหเขาใจอยางนี้ 
 

พุทธศาสนานี้ 

สอนเพื่อใหรูเรื่องของจิตของใจ 

การฝกหัดภาวนาทําสมาธิ 

คือฝกหัดอบรมจิตของตวัเอง 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระ 



คือ  "พระวินัย" 

ถาขาดตกบกพรองเรื่องพระวินัยแลว 

เรียกวา  ไมสมบูรณ 
 

๑๔.  พระวินัย 
วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

พูดถึงเรื่อง  “พระวินัย”  เสียกอน  เราบวชมาตองถือพระวินัยเปนใหญ  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของพระคือ  พระวินัย  ถาขาดตกพกพรองเรื่องพระวินัยแลวก็เรียกวา  ไมสมบูรณ 
 ในเรื่อง  “พระวินัย”  นั้นจําเปนที่สุดจะตองปฏิบัติเปนเบื้องตน  ถึงหากวาจิตยังไมทันเปน
พระวินัย  กต็องระมัดระวังตองตั้งใจอบรมสั่งสอนตนถึงเรื่องเหลานี้แหละ 
 แตเมื่อกอนทานสําเร็จมรรคผลนิพพานแลว  พระวินัยก็ไมมากมาย  แตขาวเย็นก็ยังฉันกัน
อยู  สมัยนั้นบิณฑบาตกลางคืนเสียอีก  แตเหตุที่ไมเหมาะไมควรพระพุทธเจาจึงทรงหามปราม  บาง
องคก็ยังเสียดายกินขาวเย็น  บอกวาตอนเย็นนั้นอาหารอรอย  เขาชอบทํากันตอนเย็น  อยางนี้เปน
ตน  แตมาสมัยเดี๋ยวนี้พระวินัยมีมากขึ้น  ดวยเหตุพระประพฤติปฏิบัติเหลวไหล  แลวก็ไมเปนไป
เพื่อมรรคผลนิพพานดวย  ของทั้งหลายเหลานั้นพระองคจึงคอยทรงหาม 
 พระวินัย  นี้เปนของเบื้องตน  ถาพระวินัยเรียบรอยแลว  พวกเขาก็นิยมนับถือ  พุทธศาสนา
ก็จะไดถาวรตอไป  อยางเราก็ไดยินกันอยู  ใครก็พูดเปนสวนมาก  พระไปเมืองนอกไปอเมริกา
เหลวไหลหมด  ใครไปก็เหลวไหลเกือบแทบทุกองคไปไมวาธรรมยุต  ไมวามหานิกาย  ไปหางเหิน
ไกลครูบาอาจารยไกลผูหลักผูใหญทําตามอัตโนมัติของตน  นั่นแสดงวาเอาศาสนาไปหากิน  นุง
เหลืองหมเหลืองแลวก็เขาเขาใจวาเปนพระ  กท็ําบุญทําทานเรื่อยไป  จึงวาเอาศาสนาไปหากิน  ใน
ประเทศไทยก็เหมือนกัน  บางองคบางคณะ  ก็เอาศาสนาหากินเหมือนกัน  ในผลที่สุดพระวินัยไมมี
เลย  อยางทานเทศนาไว  ทานวาศาสนาเสื่อมตั้งแต  พระปรมัตถเสื่อมลงมาพระสูตร  จนมาพระ
วินัย 
 พระปรมัตถ  เสื่อมก็คือวา  มรรคผลนิพพานเสื่อมลงโดยลําดับ  พระอรหันต  อนาคามี  
สกิทาคามี  เสื่อมมาถึงพระโสดาบัน  ยังเหลือแตปุถุชน   นัน่เรยีกวาศาสนาเสื่อม  พระปรมัตถเสื่อม 
 พระสูตร  ก็เสื่อมมาโดยลําดับ  ทีพ่ระสูตรเสื่อมนั้น  เชนจะไดเห็นถึงเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก  ตางก็เอาไปแปรเปนตางๆ กัน  เทศนแหลเทศนไหลไปตางๆ ผิดแผกจากความเปนจริง  ผิด
แผกจากธรรมวินัย  อันเปนเรื่องหากิน 



 พระวินัย  เสื่อมนั้น  ตั้งแตทุกกฎ  ทุพภาสิต  ปาจิตตีย  นิสสัคคีย  มาจนกระทั่งถึงสังฑาทิ
เสส  ยังเหลือแตปาราชิก 
 เพศเสื่อม  คือปาราชิก ๔  ก็เสื่อมหมดแลว  ในผลที่สุดก็พระทํามาหากินดวยตนเอง  นั่น
แสดงวาญาติโยมเขาไมนิยมนับถือ  ไมสงเคราะหอาหารตาง ๆ ทํามาหากินดวยตนเอง  ทําไรไถนา
กิน  ปลูกมนักิน  ในผลที่สุดไมเหลือแลวคราวนี้เรียกวา  เพศเสื่อม  ตอนตนธรรมวินัยเสื่อม  มา
ตอนหลังเรียกวา  เพศเสื่อม  ปาราชิกสังฑาทิเสสเสื่อมหมด  ผาผอนจีวรทั้งหลายเลยไมถือสา  ยัง
เหลือแตผาผูขอมือผาเหลืองผูกขอมือใชเปนเครื่องหมายวาเปนพระ  มันเสื่อมไปอยางนี้การเสื่อม  
เพราะไมพากันรักษา 
 เหตุนั้นจึงตองพากันรักษาเรื่องพระวินัย  เราบวชเขามาแลวไดชื่อวาสละทุกสิ่งทุกประการ
จึงคอยมาบวช  ตลอดถึงเงินทองก็ไมตองจับไมตองใช  ถาใชเราก็ใชไวยาวัจกรใชแทน  ตองการ
ของที่จําเปนเครื่องปจจัยชาติทั้ง ๔  จีวร  บาตร  เสนาสนะ  คิลานเภสัช  เราไมตองการเงิน  ตอนนี้
พูดยากอยูหนอย  คําวา  “ตองการของ”  ที่ตองการของนั้นเขาวาตองการของก็ตองการเงินนะซี  เขา
วาอยางนั้น  เงินกับของนั้นตางกัน  ผูที่ปฏิบัติแลวจึงคอยรูเรื่องเขาใจดี  เราไมตองการเงิน ใหเงิน
นั้นเปนของละอายนากลัว  แตเราตองการของตางหาก  เวลาตองการของกระทั่งเราไปซื้อเองก็
ไมไดอีก  ใหเขาซื้อ  ตอราคาก็ไมไดอีก  แลวแตเขาจะใหราคาเทาไรก็เอาเถอะ 
 เราเปนพระควรรักษาเรื่องของพระไว  ไมควรยกโทษดูถูก  อาหารการกินทุกอยางที่เขาให
มาอยางไร  ก็ฉันอยางนั้นไมตองเลือก  เลือกอาหารการกินอยางไร ?  ก็เลือกอะไรที่ชอบ  ที่ไมชอบ
ใจไมถูกใจเลยไมฉันของเขาซ้ํา  ผาผอนเขาของที่เขาใหไมดี  เลยไปซื้อเองดีกวา  อะไรตางๆ เรื่อง
เสนาสนะ  เขาปลูกกุฏิขึ้นมาใหอยู  ก็ไมเอาไมชอบใจปลูกเองดีกวา  หยูกยาที่เขาใหก็ไมเอา  ตอง
หาซื้อดวยตนเอง  เปนเหตุใหฆราวาสเขาเห็นไดงาย  เรื่องรังเกียจของเห็นไดงายที่สุด  ครั้นใจเรา
รังเกียจแลว  ถึงไมพูดเขาก็เห็นไดงาย  เขาใหไมฉัน  หรือฉันก็ฉันนอยอันนี้แสดงวารังเกียจแลว
นั่นนะ  ภิกษเุราไมควรทํา  ทานปรับอาบัติทุกกฎทําไทยทานของเขาใหเสื่อม  เวนเสียแตวา  อาหาร
บางอยางบางชนิด  กินเขาไปแลวมันเปนโทษเปนอันตรายแกสุขภาพของเรา  อันนั้นจะงดเวนก็ได  
ไมเปนอาบัติ 
 เราบวชมาแลว  ตองยอมสละทุกอยาง  จึงจะเปนพระสมบูรณบริบูรณ  ยิ่งมาปฏิบัติดวยแลว
เลือกที่รักมักที่ชัง  รังเกียจที่ไมควรรังเกียจบางอยางบางประการนั้นๆ อันนัน้เขายกโทษดูถูก  มัก
งายนัก  เขายกโทษดูถูกงายที่สุดนั่น  พระปฏิบตัิใหอาหารแลวไมฉัน  ใหผาผอนไมเอา  ไมดีไม
ชอบใจ  หาเลือกเอาอยางนั้น  กิเลสยงัมีอยูพระองคนั้น  มันไปอยางนั้นละซี  พอพูดถึง  “กิเลส”  
มันนาฟงเหมือนกัน  มนัมีกิเลสจริง ๆ ถาเราเลือกเราคอยฉันแตของดีๆ คอยรับแตของดีๆ ทั้งนั้น  



มันเปนกิเลสอยูดีๆ นั่นเอง  ทําหลังเขาก็เลยหาวาพระคณะนี้ไมสมควรที่จะทําบุญทําทานดวย  พระ
คณะนี้เปนพระรุมพระรวย  ไมฉันอาหารของเขา  ไมรับทานผาผอนเครื่องนุงหมของเขา 
 ความเปนจริงนั้น  เขาเลือกเฟนดีที่สุด  ของที่เขาใหมานั้นไมใชของเลว  ของดีของเขาแลว  
เขาจึงใหมา  ถาของไมดีเขาก็ไมให  การทําบุญทําทานนั้นเรียกวาเขาเลือกของดีที่สุดเทาที่เขาจะมี  
แตของเขานั้นมีเพียงแคนั้น  เขาหาไดเพียงแคนั้น  ควรที่จะสงเคราะหเขา  เพื่อใหเขาเกิดศรัทธาป
สาทะเลื่อมใส  เขาจะไดนิยมนับถือ  พุทธศาสนานี้จึงเจริญรุงเรือง  ครั้นเขายกโทษดูถกูแลวศาสนา
จะอับเฉาเศราหมองไปโดยลําดับ  อยางบิณฑบาตเหมือนกัน  เมื่อเชาดูๆ มันก็ไมคอยเหมาะสม
เหมือนกัน  เขาอุตสาหตั้งใจแลว  มาแตไกล  อุตสาหสละทุกสิ่งทุกประการของที่เขาหามานั้นนะ  
เขาอุตสาหหามาเพื่อตองการจะใสบาตร  มีแคไหนจนแคไหนเขาหามาให  มาทําบุญทําทาน  เรา
บิณฑบาตควรที่จะสงเคราะหสงหาเขา  แตแทนที่จะสงเคราะหสงหาใหเขาใส  เราเต็มแลวเลยพอ  
มันไมเหมาะตอนนี้  ไมเหมาะถึงอยางไรก็ตองไปใหตลอดรอดฝงจนหมดของนั้น 
 ผมอุตสาหพยายาม  แตมันเหลือวิสัยที่จะไปใหตลอดรอดฝง  เพราะสุขภาพมันไมให  ที
หลังไมควรทําอยางนั้น  อยาทําเลย  ไมเหมาะ  มีงานการตองเดินใหตลอดรอดฝง  เราอยูวัดนี้แหละ
ไมใชเดินไกลอะไร  เดนิเพียงแคบิณฑบาตมาฉันเทานั้นแหละ   ไมยากเย็นอะไรหรอก  เขานั้น  
โอย! สําบุกสําบันหาเงินหาทองมา  ซื้อของมากวาจะไดมาใสบาตรนั้นยากแสนยาก  ควรสงเคราะห
เขา  มันเต็มบาตรเราก็บอกญาติโยม  บอกได  เขารูจักวาเต็มอยู  แตเขาอยากจะใส  เขาอยากทําบุญ
กับเรา 
 เขาอยากทําบุญเขาจึงอุตสาหมา  พอมาแลวไมไดใสบาตร  เขาวิตก  มันเปนเหตุใหศรัทธา
ของเขาเสื่อมไป  จึงวาไมควรกระทํา 

พระวินัย  นี้เปนของเบื้องตน 

 ถาพระวินัยเรียบรอยดีแลว 

 พวกเขาก็นิยมนับถือ 

 พุทธศาสนาก็จะไดถาวรตอไป 

 
เราเปนพระเปนสงฆ 
 เราตองเห็นกิเลสของตนใหได 



 ละกิเลสของตนใหได 
 ถอนกิเลสของตนใหมันออกหมด 
 จากรางกายจากตัวของเรา 
 จึงจะเปนพระบริสุทธิ์  เปนพระสมบูรณ 
 
 

๑๕.  ภิกษุใหม 
วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

 ภิกษุบวชใหม  ใหตั้งอกตั้งใจศึกษาเลาเรียน  พรอมทั้งการปฏิบัติ  กิจในพุทธศาสนา  นี้มี  ๒  
อยาง  คือ  ศึกษาเลาเรียนอันหนึ่ง  แลวก็ปฏิบัติอีกอันหนึ่ง  แตทานพูดไวเปน  ๒  นัยแยกกันออก  
เรียกวา   ปริยัติ  คือการศึกษาเลาเรียน  ปฏิบัติ  เราก็คอยปฏิบัติตาม  ความเปนจริงนั้นมันไกลกัน  
มันคนละอันกัน  ภาคปรยิัติการศึกษาเลาเรียนจนจบแลว  กวาที่จะไดปฏิบัติก็ลืมหมดแลวทางปริยัติ  
เหตุนั้นปริยัติปฏิบัติ  ตองไปคูกัน  คือ  มีการศึกษาเลาเรียนและการปฏิบัติไปพรอมๆ กนั 
 คําวา “ภิกษุใหม”  ในที่นี้นั้น  ผูบวชมาตั้ง  ๙  พรรษา  ๑๐  พรรษาก็ตามถาไมมีปริยัติปฏบิัติ
แลว  ก็ไดชือ่วายังไมรู  การปฏิบัตินั้นมันตองอาศัยปริยัติ  คือสมมติบัญญัติจึงคอยพูดถูก  การปรยิัต ิ 
ตองกําไวมือหนึ่ง  การปฏิบัติตองกําไวอีกมือหนึ่ง  กําทั้งสองทาง  ถาหากวาปฏิบัติไปขัดของอะไร
แลว  เทียบปริยัติ  เอาปริยัติมาเทียบเคียงดู  ถาหากวาปริยัติการศึกษาไป  ขัดของอะไรแลว  เอา
ปฏิบัตินั้นมาเทียบเคียง  ปริยัติปฏิบัตมิันตองตรงกัน  จึงคอยเปนธรรมวินยั จึงคอยถูกตองตามพุทธ
ศาสนา 
 เราศึกษาเลาเรียนเพียง ๓  เดือน  ไมทนัเขาใจอะไรหรอก  ถาหากไมปฏิบัติอยางนี้  เวลา  ๓  
เดือนนะนอยเกินไป  เราตั้งใจปฏิบัติ  ปริยัติเราก็เรียนไปดวยกัน  ถาหากเราตั้งใจอยางนั้นจริงๆ 
จังๆ มันอาจจะเขาใจในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาได  อยาวาแต ๓  เดือนเลย  ๓ ปก็ตามถึง 
๒๐ ปก็เอาเถิด  ถาไมตั้งใจปฏิบัติมันไมเปนไปให  มันก็ไมไดความดีๆ นั่นแหละ  พุทธศาสนานี้มัน
สลับซับซอนมาก  เราเรียนนะเรียนตามหลักฐานเบื้องตนของพุทธศาสนา 
 ตองรูจักพุทธศาสนาสอนอะไร?  คือสอนถึงเรื่องตัวของเรานั่นเอง  สอนใหเขาใจถึงเรื่อง
ความเปนอยูของเรา  ความเปนอยูของเราในวันหนึ่งๆ ใหรูจักใหเขาใจ  เรียกวาชีวิตประจําวันของ
เรานั้น  ใหรูจักวาวันหนึ่งๆ มีอะไรบาง  เราทําไปไมรูเรื่อง  มันก็ไมเกิดความปลื้มปติ  ไมเกิดความ
อ่ิมใจ  ไมมีความพอใจในการที่เราทําเหตุนั้น  เรามาศึกษาใหมาปฏิบัติ  ใหรูเรื่องตัวของเราอยาง
ตื้นๆ เราเห็นกันงาย ๆ ตืน่ขึ้นมาก็รูจักวาเราทํากิจ 



 กิจเบื้องตนคืออะไร?  ลางหนาลางตาทําความสะอาด  แลวก็ออกบิณฑบาต  บิณฑบาตให
เสร็จแลวก็ไปอยูกันเฉย ๆ เปนอันวาเสร็จ  ไมใชอยางนั้น  มันตองรูจัก “บิณฑบาต”  นะ  ภาษา
บานเมืองเขาเรียกวา  “โปรดสัตว”  เราตอง  “โปรด”  ตัวเรากอนถึงไป  “โปรด”  คนอื่น  เราตอง
สํารวมกิริยามารยาท  รักษา  วาจา  ใจของตน  พิจารณาอาหาเรปฏิกูล  ไมพูดไมคุยกันอยางพวกชาว
หาปลา  คือ  ไปเอ็ดตะโร  ใชไมได  ไมใชสมณวิสัย  เหตุนั้น  เขาจึงวาบิณฑบาตเพื่อ  “โปรดสัตว”  
คือ “โปรด”  ตัวเราเองสงบเรียบรอยสํารวมกาย  วาจา  ใจ  พิจารณาอาหาเรปฏิกูลไปโดยลําดับ  
จนกระทั่งกลับคืนมาเชนเดียวกัน นี่เปนขั้นที่  ๑ 
 กลับคืนมาก็ทําวัตร  ไหวพระสวดมนต  พิจารณา  ตังขณิกปจจเวกขณะ  ทําวัตร  สวดมนต
นั้นก็คือ  ระลึกถึงคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ระลึกถึงขอทําวัตรปฏิบัติที่เราทํามาวันนั้น  นี่
ขึ้นที่  ๒ 
 ตอไปก็ฉันอาหาร  ไปศาลาโรงฉันแลวก็ฉันอาหาร  รูจักประมาณพอสมควร  ไมใชเห็นแก
ปากแกทองแกรสอาหาร  เราฉันเพื่อยังชีวิตใหเปนไป  จะไดปฏิบัติพุทธศาสนา  นี่เปนขั้นที่  ๓  
แลวก็ลางบาตรเช็ดบาตรแลว  เก็บบาตร  เอาบาตรไปไวในกุฏิของตน  ตอนั้นไปก็เขาอบรมศึกษา
ใหเขาใจ  ในพระวินัย  พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  นี่คือการศกึษาเลาเรียน  ขึ้นตอไปก็
มาทําความสงบในตัวของตน  ทองบนจดจําตํารับตําราศึกษาใหเขาใจ  อยาไปสงนอก  ศึกษาให
ศึกษาภายใน 
 ตอนเย็นกิจวัตรของเราก็มีคือ  ปดกวาดทําความสะอาด  แลวก็ฉันน้ํารอนน้ําชารักษากิจวัตร  
เราปฏิบัติอยางไรก็ตองปฏิบัติอยางนั้น  ใหฉันรวมกันพรอมกันสามัคคีกัน  ใหเปนที่นาดูของคนอื่น  
ไมใชฉันปะรําปะระฉันทั่วไปหมด  ใครอยูที่ไหนก็ฉันที่นั่น  ไมได  มันเปนการแตกสามัคคี  แสดง
วาพระในคณะวัดของเราไมพรอมเพรียงกัน  ทําพรอมเพรียงกันอยางฉันจึงหันนั้นเปนตน 
 ตอจากนั้นก็จะทําความเพียรภาวนาหรือ  เดนิจงกรมก็ได  จะทองบนสวดมนตก็ได  
จนกระทั่งจวนจะทําวัตรเย็น  ทําวัตรแลวระลึกถึงคุณ  พระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  ของเกานั่น
แหละ  ตอนั้นไปก็มีการนั่งสมาธิภาวนากัน  เขาพากันทําทุกวัน  เรื่องชีวิตประจําวันของเราใหรูจัก
อยางนี้  ชีวิตประจําวันของฆราวาสมีหลายอยาง  จะตองรูจักเรื่องของพระของฆราวาส  เรื่องของ
ฆราวาสไมใชเรื่องของพระ  เราไมตองเกี่ยวของถึงเรื่องของฆราวาส  อันนี้เปนชีวิตประจําวัน  
คราวนี้เรื่องชีวิตประจําวันของเราอีกอยางหนึ่ง  ที่เปนของลึกซึ้งไปกวานั้นอีก  ในเมื่อเรามาอยูใน
คณะปฏิบัติเรามุงทางปฏิบัติมากกวาปริยัติ  ใหรูจักการทําภาวนา 
 ทําภาวนาคืออยางไร  เบือ้งตน  คือทําความสงบอบรมจิตใหเปนสมาธิ  ใหมันไดเสมอ ๆ 
ครั้นหากอบรมสมาธิไมเปน  อบรมสมาธิไมได  ถึงบวชพรรษามากเทาไรก็ไดชื่อวาเปน  “พระ



ใหม”  อยู  ถาอบรมสมาธิไดแลว  พรรษาหนึ่งก็ตาม  เดือนหนึ่งก็ตามที่บวชเขามา  ก็ไดชื่อวาเกา
พอสมควร 
 ทําสมาธิภาวนานั้น  คือใหเห็นตัวตนเรา  เห็นตนตอของเราที่เกิดขึ้นมา  กบักิเลสของเราที่
เกิดขึ้นมา  มนัเกิดจากอะไร  ตนตอของเรานี้  เกิดขึ้นมาจากอะไรใหรูจักตรงนี้แหละ  ครั้นรูจักกิเลส
แลวคราวนี้  เราละกิเลสเหลานั้นแหละ  เปนสิ่งที่เราจะตองละ  การฝกฝนอบรมมาทั้งหมด  ตั้งแต
ศึกษาเลาเรียนและฝกหัดมา  เพื่อใหเห็นตัวกิเลสเหลานั้นแหละ  เราหัดละ  หัดถอน  หดัทิ้ง  อันนั้น
เปนขั้นที่  ๓  ของการทําภาวนา 
 สรุป ขั้นที่ ๑    คือหัดใหเห็นตนตอของความเกิดของรางกายและกิเลส 
  ขั้นที่ ๒  เห็นตัวกิเลส  วาอะไรเปนตัวกิเลส  มนัอยูที่ไหนกัน 
  ขั้นที่ ๓  หัดชําระ  ถอนได 
 ใหรูจักอยางนี้  รูจักกิเลส  แตไมรูจักการละและการถอน รูจักการละการถอนแตวาถอน
ไมได  มันก็ไมเกิดปญญาอุบายอะไร  หัดทุกวัน  ไมใชหัดอื่นไกลหัดตรงนี้เอง  บวชเขามาในพุทธ
ศาสนา  ศึกษาธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจาก็ศึกษาเพื่อใหเขาใจอันนี้  หัดชําระหัดถอนอันนี้
แหละ  
 เราเปนพระเปนสงฆ  เราตองเห็นตัวกิเลสของตน  ละกิเลสของตนใหได  ถอนกิเลสของตน
ใหมันออกหมดจากรางกายจากตัวของเรา  จึงจะเปนพระบริสุทธิ์เปนพระสมบูรณ  ไมใชพระแตนุง
เหลืองเฉยๆ พระสมบูรณตองถอนกิเลสของตนออกจากใจ  อันนั้นจึงจะเรียกวา  พระสมบูรณ 
 ทุกๆ คนปฏิบัติก็เพื่ออันเดียวกันนี้  บวชไดหลายปก็ตาม  บวชไดเดือนสองเดือนก็ตาม  
บวชวันหนึ่งก็ชาง  ตองการอันนี้  ครัน้ถาไมเห็นกิเลส  ไมมีการละการถอน  ไมมีการทิง้  ก็ไมเปน
ประโยชนอะไร  ใหรูจักอยางนี้  จึงจะอยูไดดวยความสงบเยือกเย็น  อยูไดดวยความเปนพระ
สมบูรณบรบิูรณ  บวชมาอยูนานก็ไดอยูหลายๆ ปก็อยูได  อยูไดนานเทาไรก็อยูได  ดวยการชําระ
ตนอยางนั้นอยูเสมอๆ  
 กิจของพระตองมีการชําระตลอดเวลา  อันนี้แหละถาจะอยูไดนานมันตองอยูไดดวยอาการ
อันนี้  ครั้นถาไมอยางนั้นอึดอัดใจ  ไมเห็นกิเลสของตนวุนหมด  ไมชําระกิเลสของตนก็เดือดรอน
วุนวาย  อยูอยางอดทนอยูไปเฉยๆ ไมมีความสุขสบาย  บวชก็ไมชื่อวาเปนพระสงฆสมบูรณ 
 

๑๖. วิธีชําระจิต 
วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๗ 



ตองรูจักพุทธศาสนาคืออะไร? 
กิจเบื้องตนคืออะไร? 
ทําภาวนาคืออยางไร? 

 
ใหพยายามรักษาใจใหได 
ตั้งมั่นอยูที่ใจเสียกอน 
แลวคอยพยายามดูเรื่องของจิต 
ที่มันออกไปนิด ๆ  หนอย ๆ 
ไปสูอารมณตาง ๆ   เปนเรื่องของจิต 
จิต  กับ  ใจ  เปนคูกันอยูอยางนี้ตลอดเวลา 

 

 พึงตั้งใจใหมั่น  คําวา   “ตั้งใจมั่น”  กบั  “ตั้งจิตมั่น”   มันตางกัน    จิตนะมันตองหวั่นไหว
เปนธรรมดา    ใจมันตองมั่นคง   จิตมันหวั่นไหวใจไมหว่ันไหว    ครั้นถาเขาถึงใจไมหว่ันไหว     
อารมณทั้งปวงหมดมันกระทบเขามาทุกสิ่งทุกประการสิ่งแวดลอมนะมันทําใหจิตหวั่นไหวอยู
ตลอดเวลา  มันจึงกระเทือนไมเห็นตัวใจ 

 ใหพยายามรักษาใจใหไดเสียกอน   ตัง้มั่นอยูที่ใจเสียกอน    แลวคอยพยายามดูเรื่องของจิต   
ที่มันออกไปนิด ๆ  หนอย ๆ   ไปสูอารมณตาง ๆ  เปนเรื่องของจิต   จิตกับใจเปนคูกันอยูอยางนี้
ตลอดเวลา   เมื่อเราจะระงับอารมณอะไรก็ตาม   อารมณมนัเกิดขึ้นนั่น   มันมาจากของภายนอก   
มันเกิดมาจากภายนอกแลวมากระทบจิต   ใหจิตนั้นหวั่นไหว    ถาหากเรากําหนดถึงใจแลวไมมี
อะไรหรอก    รูเทารูเรื่องมันก็สงบอยู  ความสงบนั้นใหรักษาใหมาก   เราพยายามที่สุด 

 ถาคนที่ภาวนาเมื่อตนสงบดีแลว   บางคนจะอาจหาญกลาหาญเด็ดเดี่ยววาถึงมรรคผล
นิพพาน   จิตเห็นสิ่งทั้งปวงหมดลงสภาพตามเปนจริง   ไมหว่ันไหวแลวเวลานี้   เห็นสิ่งทั้งปวง
หมดเปนสภาพอยูอยางนั้น  คือใจมันตั้งมั่นอยูตางหาก  เลยเขาใจวาตนนั้นดีแลว   พอแลวไมมี
หว่ันไหวแลว   ยังอยูกอน   ผูใดวาตนไมหว่ันไหวแลว   ผูนัน้ละจะตองหวั่นไหว   ผูใดวาใจตนดี
แลวนั้น   ผูนั้นจะตองไมดี   มันมีวันหนึ่งขางหนา   อารมณมันไมไดบอกใคร   มนัมากระทบเขา
โดยที่ไมรูตัว   มันออกไปเปนจิตแลว  จึงคอยรูตัว   เมื่อเปนจิตแลว   คราวนี้หาที่ยึดไมได   ไปเควง



ควางหมด   ดวยใจไมตั้งมั่น    ใจตั้งมั่นแลวมันไมไป   สิ่งที่มันไปนั่นมันเปนเรื่องของจิต     ถาใจ
ตั้งมั่นแลวมันไมกังวลเกี่ยวของทั้งหมด 

 เหตุนั้นจงรักษาใจใหมากๆ    จะทําอะไรคิดนึกอะไรตางๆ   ทุกอยางทุกประการ  มันตองจิต    
ใหรูรอบรูเรือ่งของจิต    บางทีเรารูรอบรูเรื่องแลว   แตเวลากระทบเขามามันไมรูตัว   เพราะไมรูมัน
ถึงคอยไปตามวิสัยของจิต    ถาหากรูเรื่องรูรอบหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว     ใจมันกต็ั้งมั่นอยูคงที่   
มันไมหว่ันไหวไปตาม    ฝกหัดใหมันชํานิชํานาญ   ไมตองพิจารณาอะไรอื่นไกลนอกจากนี้แลว   
พิจารณาเรื่อง  “จิต”  กับ  “ใจ”   แลว   ก็แลวกัน 

 เรื่องตางๆ  ปลีกยอย   เล็กๆ  นอยๆ   นั้นมันอีกอยางหนึ่ง   เปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก    มัน
เกิดขึ้นมานั้นของเล็กๆ  นอยๆ  ก็ตาม     ก็จะตองพิจารณาอีก    อันที่จะใหรูเรื่องนั้นมันมีอีกอยาง
หนึ่ง   เชน  อารมณตางๆ  เกิดขึ้นมา    มันเกิดจากจิต    มันเกิดที่จิต    อารมณอะไรเกิด   ก็เกิดที่จิต    
อารมณนั้นควร   หรือไมควร    ควรที่ชําระหรือควรปลอยไว   อันควรที่ชาํระนั่นคือ  กิเลส      อัน
เปนเหตุใหวุนวายเดือดรอนมันถึงควรชําระ   คือต้ังใจไวใหตรงแลวมันก็ชําระกิเลส   จิตมันก็
หายไป 

 ครั้นเมื่อชําระคราวนี้หายไปแลว    อันนั้นยังไมเพียงพอกอน   มันตองไปชําระที่จิต   เรื่อง
จิตมันคิดสงสายในอารมณตางๆ   เชนวาความโกรธเกิดขึ้น   มานะทิฏฐิเกิดขึ้น    มันเกดิที่จิตมันไม
เกิดที่ใจ     ใจมันไมมีอะไรหรอก    มันเฉย    วางเฉยอยูปกติ  มันเปนใจ   ทิฏฐินั้นเกิดขึ้นมาจากจิต
นั่น   มานะก็เกิดมาจากจิตนั่น   ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงก็เกิดขึ้นมาจากจิตนั่น  ความนอย
อกนอยใจ   ดีอกดีใจก็เกิดขึ้นมาจากจิตนั่น   นั่นละอันที่จะตองรูเรื่องรูเทา   มันเกิดจากเหตุใด   มัน
จึงคอยเกิดความโทสะ   ตามรูเรื่องรูเทาของมัน   พิจารณาใหมันรูเทารูเรื่อง   จนกระทั่งมันหมด
ขอบเขตหมดเรื่องราวของมันแลว   มนัจะสงบลงไป   แลวเขามาที่ใจ   อันนั้นพักหนึ่ง  ใหมันอยูขั้น
หนึ่งเสียกอน 

 มานะ    คือความกระดางถือตัว     ทฏิฐิ   คือความเห็น    มันเกิดขึ้นมานั่น   มันมีอะไรอยู     
มานะทิฏฐิเขาตัวแลวไมเห็นทั่วไป     ถาเห็นเขาตัวแลวมันแข็ง   ถาเห็นทั่วไปแลวมันไมแข็ง    คือ
เห็นสภาพของทุกคนวา   เปนอยูอยางนั้นทั่วไปหมด    เราเขาเหมือนกันทั้งนั้น     การประพฤติ
ปฏิบัติการเปนอยู    มันตองเปนไปดวยกันทั้งหมด    ทฏิฐิมานะ    อันนั้นมีอยูทั่วไปหมด   เพราะ
หามปรามไมได     เราจะสงบจิต   คือเขาถึงใจ   อันนั้นนะรูเรื่อง   รูเรื่องคราวหนึ่งละ   คราวหลัง



มันเกิดขึ้นมาอีกก็ของเกานั่นละ    มันตองพิจารณาซ้ําๆ  ซาก ๆ   มันไมรูแลวรูรอดไปสักที    ทาน
จึงวา   ภาวิโต   พหุลกีโต  ทําใหมาก   เจริญใหยิ่ง    ซ้ําๆ  ซากๆ  อยูไมแลวสกัที 

 ฉะนั้น   พระพุทธเจาทานตรัสรูมรรคผล   นิพพาน   ถึงสูงสุดแลวเรียกวาพิจารณารอบคอบ
รอบรูหมดทกุอยาง   เวลาไปอยูสงบมีนางราคา    นางตัณหา   นางอรดี   เขามายั่วยวน    ลองดูกิเลส    
ทานทรงรูแลวทําไมถึงมายั่วยวนไดอีก    ทานทรงมีพระปญญาฉลาดเฉียบแหลม    ทานจึงทรง
พิจารณาชําระลงไปจน   นางราคา   นางตัณหา   นางอรดี    เฒาแกชราชํารุดทรุดโทรมหายไปเลย    
พวกเรายังไมทันพอ   จึงวาครั้น ผูใดเขาใจวาตนพอแลว   นั่นยงัไมพอ    ผูใดเขาใจวาตนดีแลว   นั่น
ยังไมทันดี    ถาหากเขาใจวาดีแลว    คนนั้นเรียกวามานะเกิดขึ้นแลว    อยางพระสารีบุตรเทศนให
พระโมคคัลลานะ    ทานบอกวา    ทานถือวาทานมีฤทธิ์เดชมีปฏิหาริย    อันนั้นเรียกวา   มานะ    
คือเกิดบรรลวิุเศษวิโส   ครั้นทานถือวารูรอบหมดทุกสิ่งทุกอยางอันนั้นคือ   ทิฏฐิ      ทานจงละทิฏฐิ
มานะนั้นเสีย   แลวจะอยูเปนสุข   ลองดู 

 ทานวิเศษวิโสถึงขนาดนั้น   มฤีทธิป์าฏิหาริย   มีอํานาจปาฏิหาริยเหาะเหินเดินอากาศได   
ดําดินบินบนได   ก็เปนจริงอยางนั้น    ทานเปนจริงอยางนั้นจริงๆ    แตหากวาถืออันนั้นแลว    มัน
เปน   มานะ   เปน   ทฏิฐิ   ในตัว    ละทิฏฐิมานะนัน้แลวนั่นละจะอยูเย็นเปนสุข 

 การที่ละทิฏฐิมานะ   ไมมีอะไรตางๆ    ใจมันเฉยไมมีอะไรนั่น   ใหเขาถึงสภาพอันเปนจริง
ของเฉย    ความเฉยนั้นมันเฉยไดจริงอยูนานไหม?     ใจนั้นแตมันยังไมทันรอบคอบรอบรู    จึงตอง
พิจารณาชําระที่จิตนี่แหละ   ใหมันเขาถึงใจอยูเสมอๆ    ใหชํานิชํานาญ   มันจึงคอยคลองแคลว   
อันนั้นเปนความสุขของเรา 

๑๗.ใหพิจารณาเนือง ๆ 
วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เมื่อคิดเห็นคุณคาของอาหารแลว 
ควรต้ังอกตั้งใจกระทําขอวัตร 
ทําเพื่อบุญกุศล 

 
กองบุญกองกุศลของเรามีอะไรบาง 
ที่จะเฉลี่ยเจือจานใหเขา 



ไมเพียงแตฉันอาหารของเขาเฉยๆ 
คิดถึงแตของตนของตัวมันก็ใชไมได 

 

วันนี้จะสอนใหพิจารณาเนือง ๆ     พจิารณาถึงความตายทุกวัน    ชีวิตของเราเกิดมามีความ
ตายเปนที่สุด      ทานวาใหพิจารณาอยูทุกวัน   เดี๋ยวมันจะประมาทตองใหพิจารณาถึงความตาย    
ความเปนอยูเชนนี้มันมีเรื่องหลายอยางหลายประการ    ที่เปนอยูในปจจุบันนี้ก็ดี    ที่เปนอยูมาแลว
ก็ดี   ที่จะเปนตอไปก็ดี     มันมีเครื่องประกอบหลายอยาง      เรื่องเหลานี้ตองพิจารณาทั้งนั้น     
ทานไมใหอยูเฉยๆ   ใหเห็นคุณเห็นโทษประโยชนในสิ่งที่เราใชสอยเราอยูเรากิน 

ในชีวิตของเราที่หมดไปวันหนึ่งๆ   ตองมีเครื่องประกอบหลายอยาง   เชน   การนุงการหม    
เรียกวาใชสอยผาครอง    ถาหากวาไมมีเครื่องนุงหมอาศัย   กเ็ปลือยกายอยูไมได    ก็เปนที่อับอาย
ขายขี้หนา     ความเปนอยูของมนุษยของเรามันตองเปนอยางนั้น    ทานใหพิจารณาทุกวัน  เรียกวา   
อาศัยมันเทานั้น   อยาอาศัยเปลาๆ   ใหคิดถึงคุณคาของมัน   ใหคิดถึงประโยชนของมัน 

ในทางพุทธศาสนาทานสอนใหคิดใหเห็นประโยชนวาเพื่อปกปดรางกาย    บรรเทารางกาย
จากความเย็น   รอน   ออน   แข็ง     ทานใหคิดเมื่อเรานุงเราหม    ทานใหพิจารณาตลอดเวลา    
พิจารณาเห็นวาเรานุงหมเราหมไปหนอย    มนัก็เปนอสุภะปฏิกูลเปอยเนาไปตามสภาพของมัน    
เราพิจารณาอยางนี้ตลอดเวลา     ประมาทไมไดนะ    ครั้นเราประมาท    เราก็เลยลืมเสีย    เราไม
เห็นคุณคาประโยชนของนั้น   กใ็ชไปเรื่อยๆ   อันนั้นผมก็เคยเทศนแลว    มันเปนหนี้เปนสินของ
เขา   เปนหนี้เพราะเหตุไมไดพิจารณา    หากพิจารณาเห็นชัดในใจของตนแลว    เห็นประโยชน   
คือคุณคาของมันชัดเจนดวยตนเอง   นั่นละจึงจะเกิดสลดสังเวช    คนเกิดขึ้นมาแลวตองอาศัยสิ่ง
ตางๆ   ทั้งหลายเหลานี้    มันอยูเฉยๆ  ไมได     สิ่งทั้งปวงนี้ตองอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน    มัน
มากมายหลายเรื่องยุงเหยิง 

อีกอยางหนึ่งโดยเฉพาะก็คือ   อาหาร    ที่รับประทานที่เราฉันลงไป     สพฺเพ  สตฺตา  อา
หารฏฐิติกา   สัตวทั้งหลายอยูดวยอาหาร    มนุษยมีอาหารมากมายของหวานของคาว    วัวควายก็
อยูดวยหญาเปนเครื่องอยู      ถาไมมีอาหารก็อยูไมได     แตวา    อาหารนั้นมันเปนของเปนโทษก็มี   
เปนคุณก็มี      การเปนโทษของอาหารนั้น คือ   ฉันแลวมันอยากฉันอยูตลอดเวลา     ไดฉันของดิบ
ของดีมันเกิดความอยาก   เรียกวา   ตณัหา    อันนั้นเรื่องความอยากอยางเดียว     ไมคิดถึงคุณไม



คิดถึงโทษ    ฉันดวยความอยาก    พระพุทธเจาทานทรงสอนวา   ฉันพอเปนยาปนมัต   ปนมัต    
คือมันมัดไวนั่นเอง    ไมใหมันแตกสลาย    ฉันเพื่อไปเยียวยารักษารางกายนี้    ที่วาฉันเพื่อเยียวยา
รักษามันนั้น    จะเห็นไดในเมื่อเราเจ็บไขไมสบาย    อาหารไมใชยาแตจําเปนตองฉัน   เพื่อรักษา
สุขภาพไว    อันนี้แหละฉันเพื่อสุขภาพจริงๆ    ใหมันเปนอยางนั้นแหละ    การที่เราฉันอาหารมัน
จึงจะไมมีโทษ     พอเปนยาปนมัตเทานั้น 

อาหาร   ที่เราฉันนั้นไมใชของงายๆ   ไมเหมือนผาผอน    ผาผอนเราทําครั้งเดียวแลวก็เสร็จ    
อาหารนี่ฉันลงไปทุกวัน    ใชทกุวันทําทุกวัน    คนที่ทําอาหารถวายพระงานการของเขามากมาย    
ตั้งแตซื้อมา   ตั้งแตจัดแจงทําปรุงแตงประกอบตางๆ   มากมายหลายเรื่อง    เราที่ฉันอยูเฉยๆ   นะ
ไมรูเรื่องหรอก    คนทําครัวดวยกันจึงจะรู    ทําอาหารไมใชของงาย    ผมเคยทําแลว   ทําตั้งแตยัง
เปนเณรโนน    แทจริงไมใชของเลนๆ   ตองเอาใจใสจริงๆ  จังๆ    พระเณรมากๆ   อยางนี้ยิ่งแลว
กันใหญ   ตองทําอาหารเสียจนเย็นจนมืด    ตั้งสามทุมสี่ทุมจึงแลวเสร็จ     ตอนชาก็ตองตื่นขึ้นมา
ตั้งแตตีสามตีสี่ทําจนสวางไมใชวางๆ  เลย     วันแลววันเลา   พระฉันเรารับประทานแลว    ยังตอง
ไปชําระสะสางลางดูกันจนทั่วอีก     ลางกวาจะเสร็จบางทีจนตองเที่ยงวัน   จึงไดกลับบาน    อาหาร
มันยุงมากทีเดียวเปนภาระใหญโต    เมื่อเราคิดถึงคุณคาของอันนี้แลว    แหม!   มันไมนาอยากจะ
ฉันเลย   เปนภาระมากมายจริงๆ 

เหตุนั้นเมื่อเราฉันจงคิดถึงคุณคาของอาหาร  และคิดถึงโทษของมัน   มันเปนธาตุเพื่อยังชีวิต
ใหเปนไป   ชีวิตอันนี้เปนของเลี้ยงยากจริงๆ   ตองอาศัยชวยเหลือทุกดานทุกทาง    ตองทะนุถนอม
มันจึงคอยเปนไปได        เมื่อทะนุถนอมใหเปนอยูแลว   ไมใชเปนแตวันนี้วันเดียว     ตั้งหลายสิบป
ก็เปนอยูอยางนี้    จนกวาจะตาย    บางทีสี่-หาสิบป, หกสิบปเจ็ดสิบป   จึงคอยตาย 

เมื่อคิดเห็นคาเห็นคุณของอาหารเหลานี้แลว   ควรต้ังอกตั้งใจกระทําขอวัตรทําเพื่อบุญกุศล   
บุญอะไรเกิดขึ้นจากเขา?    บุญอะไรเกิดขึ้นจากเรา?     ความมุงหมายกองบุญกองกุศลของเรามีบุญ
อะไรบาง   ที่จะเฉลี่ยเจือจานใหเขา   มีบญุอะไรบางที่จะเผื่อแผใหเขา   ไมเพียงแตฉันอาหารของ
เขาเฉยๆ   คิดถึงแตของตนของตัวมันก็ใชไมไดที่จะใชไดก็ตองพิจารณาเห็นคุณคาของอาหารวา   
ฉันเพื่อประโยชนของรางกายยังสุขภาพใหเปนไป  ไมใชเพื่อมึนเมา  ไมฉันเพื่อหลงใหล   ไมฉัน
เพื่อประเทืองรางกายใหสมบูรณบรบิูรณ   ฉันพอจะยังใหชีวิตเปนไปเทานั้น   อาหารที่เราฉันลงไป
นั้นไมใชของดิบของดี  เปนของปฏิกูลเปอยเนา   ปฏิกูลต้ังตนตั้งแตที่ปากเคี้ยว    แลวก็กลืนลงไป



เปนอสุภะตั้งแตนี้ลงไป     ถาหากวาไมเชื่อคายออกมาดูซิ   วาเปนของสกปรกโสมมไหม   แตก็
จําเปนตองกล้ํากลืนใหไปเลี้ยงรางกาย 

เมื่อถายออกมานั้นก็เห็นชัด  เปนมูตรเปนคูถออกมา   แตความจําเปนตองการอยากจะให
ชีวิตเปนไป   อยากจะไดทะนุถนอม   เพื่อจะไดฝกหัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนา    เพื่อจะไดรักษา
พุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา    เราปฏิบัติเพื่อใหพนทุกขเทานั้นแหละ    ไมใช
เพื่ออ่ืนไกลอะไรหรอก      อันนี้แหละเรื่องประกอบกายของเรา    มีหลายเรือ่งหลายอยาง   อยางนี้ 

นอกจากนั้นอีกเรื่อง   เสนาสนะ    คอยยังชั่วหนอยเสนาสนะก็ไดทําทิ้งไวใหแลวเครื่องนุง   
เครื่องหม    เสนาสนะที่ตองอาศัยมีพรอมแลว     เครื่องอาศัยเครื่องนุงหมปองกันอันตรายมีพรอม     
ปองกันแมลงสัตวตางๆ    อันนั้นก็เชนเดียวกันไมใชของดิบของดีหรอก     เราเห็นวาเปนของดีก็
เลยลืมเสีย    สนุกสนานไมคิดถึงเหตุถึงผล      ความจริงมันพียงแตชวยปกปดรางกายเพื่อไมใหเกิด
ความละอาย    ไมใหมีเลือดลิ้นเหลอืบยุงมารบกวน      เมื่อไดความสุขสบายดีแลวควรที่จะรีบเรง
ทําความเพียรภาวนา     ใหสมคุณคาที่เขาทําใหเราแลว 

หยูกยา   ก็อีกนั่นแหละ   ที่เรารับประทานเขาไปทุกวันเวลาเจ็บปวยไมสบาย    เราจะตอง
อาศัยยามาบําบัดรักษาโรคใหคอยสางไปหายไป     ถาหากไมมียารักษาแลว    เราจะตานทาน
อาพาธบําบัดรางกายของตน     ดวยธรรมโอสถอยางไรได     เรายังออนแอยังไมสามารถที่จะผจญ
ได     เหตุนัน้ยาจึงเปนเครื่องไดอาศัยชิ้นหนึ่ง    ซึง่จะนําความสุขใหแกตน 

รางกายของเรามี     ๓-๔   อยางนี่แหละ     ที่ทะนุถนอมบํารุงอยูตลอดเวลา   เพราะฉะนั้น
เมื่อเปนตัวอยูไดวันหนึ่งๆ    ใหคิดถึงความตายอยูเสมอ    เรารกัษาความตายไมใหมันตายงาย     คน
แกคนเฒาก็ไมใหมันตายงาย   ทะนุถนอมบํารุงเอาไวดวยประการทั้ง ๔ อยางนี้     แตวายากที่สุดอัน
ที่เรารักษามันใหอยูกับเรา     มันอยูไดยากแสนยาก      เราจึงคอยทะนุถนอมเลี้ยงดูดวยประการ
ตางๆ    ธรรมชาติของมนุษยเราเกิดขึ้นมามันเปนอยางนี้   ทุกขอยางนี้   มันเดือดรอนอยูอยางนี้ 

แตละอยางๆ   สี่อยางที่อธิบายมานั้น    ใหพิจารณาเขาถึงตัวเขาถึงจิตใจมันก็รวมลงไปได
เหมือนกัน     แตละอยางถาเขาถึงจิตถึงใจแลว     จิตรวมลงไปได    นั่นแหละ    พนจากหนี้      ถา
รวมถึงจิตถึงใจไดพนจากเปนหนี้เปนสิน      ถารวมจิตรวมใจไมลงถึงที่นั้นยังไมเขาถึงที่นั้น    ยัง
เปนหนี้เปนสินอยู    ก็ตองพยายามตอไป 



 ถาหากวาไมพิจารณาถึงเรื่องเลานี้    วันหนึ่งๆ   ขามไปเปลาเสียดาย   นอกจากขามไป
เปลาๆ   ยังเสียดายหมดอายุไปแลวดวย      ยังเปนเครื่องรําคาญอีก     ไมทราบทําอะไรอยูวันหนึ่งๆ   
ตั้ง  ๒๔  ชั่วโมง    ไมมอีะไรเปนเครื่องอยู     วันเลยหมดไปๆ  นานหนักเขาก็รําคาญอยูยาก     ไม
ทราบจะไปอยูไหน     อยูเปนพระเปนเจาก็รําคาญ    เปนฆราวาสก็รําคาญ    ไปอยูไหนก็รําคาญ   
แตฆราวาสยังดีอยู  เขามีเครื่องหวังมีความหวังคือหวังสิ่งที่เขาตองการ    นั่นก็คอยยังชั่วอยู    คอย
อยูได      แตเปนพระของเรานี่หวังธรรมะธัมโมกไ็มเห็นปรากฏขึ้น    ไมปรากฏดวยใจ   ไมปรากฏ
ดวยตา   ดวยสายตาของตน 

เหตุนั้น    ผูที่อยูในพุทธศาสนาแลวนั้น    ตองรบีเรงประกอบความเพียร    ใหมีหลกัฐาน
ประจําใจ    ใหมันเห็น   ที่ได   อยูตลอดเวลา      ทําความเพียรภาวนาเมื่อใด    ก็ใหมนัเห็นที่เกิดที่
ไดอยูเสมอ    นั่นแหละจึงจะอยูไดตลอด    ครั้นเห็นที่ไดที่เกิดนี่แลววันหนึ่งเดี๋ยวเดียวเทานั้นหมด
ไป 

 
ชีวิตของเราเกิดมา 
มีความตายเปนที่สุด 
ทานวาใหพิจารณาอยูทุกวัน 
ประเดี๋ยวมันจะประมาท 
ตองใหพิจารณาถึงความตาย 

 

๑๘.การเที่ยววิเวก 
วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

อยาไปคิดวาอดอยาก 
ลําบากอยางนั้นอยางนี้ 
ตองการฝกหัดทดลองทรมานตนเอง 
การทดลองฝกหัดตนเองนี้ 
ไมมีใครทําใหหรอก 
นอกจากเราทําเอง 



การทําความเพียรมันตองบังคับตัวเอง 
 

ออกพรรษาแลว    ฝนแลงก็มีการเที่ยววิเวกหาวามสงบสงัด   ไปหาวิเวกก็ดีเหมือนกัน    อยู
ที่เกาก็ลําบาก    เราก็หาวิเวก   หาความสงบ   เพื่อทรมานตนแลวก็สังเกตวา   มันสงบไหม?   เห็น
แกการหาอยูหากิน   เห็นแกความสนุกสบายไมได   วิเวกมันตองหาความสงบทุกสิ่งทุกประการ    
หากวาไมมีใครอยูดวยอยูคนเดียวดีที่สุด   เพื่อจะทดลองดู    เรามาบวชก็โอกาสนี้แหละ   ที่จะไดทํา
ความเพียรภาวนาหาวิเวก   ไปดวยกันหมูมากตางคนตางยุงหลายเรื่องกัน    คนนั้นพูดอยางนั้น   คน
นี้พูดอยางนี้   คนนั้นก็เปนอยางนั้น   คนนี้ก็เปนอยางนี้     สารพัดทุกอยางที่จะฟงกัน     ความ
คิดเห็นมันแตกตางกัน   อยูคนเดียวทําคนเดียวเอาเฉพาะตนเลย  

การเที่ยววิเวกใหรูจัก    กจิวัตร    กอนที่จะไปตองตั้งใจ    ตั้งอธิฐานในใจของตนวา    เราจะ
ทําความเพียรภาวนา      กิจวัตรเราอาจจะทําเปนเหมือนอยางอยูในวัดไมไดทุกขอ    แตวาเอาเทาที่
จําเปน     การทําความสะอาดปดกวาดเอาเฉพาะที่เราทําได     สําหรับที่สวมที่ถายตองทํา      ถาหาก
วาเราจะอยูหลายวันก็ใหเขาทําสวมให    ทําความสะอาดเอง 

การออกบิณฑบาต    ตองทําใหสม่ําเสมอ     การฉัน   ก็เหมือนกันใหมันสม่ําเสมอ     
ในขณะที่เราบิณฑบาตตองระมัดระวังสังวรทุกอยาง    ตองมีสติรอบคอบรอบรูตลอดเวลา     การที่
จะเดินจงกรมภาวนาเปนการจําเปนที่สุด     บางคนนั้นบวชเขามาตั้ง  ๒   พรรษา   ไมเคยเดิน
จงกรมเลยก็มี    การภาวนาไมเดินจงกรม   ไมทราบวาอยูไดอยางไร    ไมใชนิสัยของผม   ผมก็ไมรู
เรื่องพูดไมถูก 

 การทําความเพียรอยางที่อธิบายมานี้    เปนเครื่องอยูของพระกัมมัฏฐาน   หรือของพระ
ทั่วไป      ถาหากไมทําอยางที่วานี้แลว    ไมทราบจะอยูทําไมกัน    อยูไปสักหนอยก็จะคิดไปทาง
โลกคิดไปทางกามคุณ    ยุงเหยิงใหญโต     หากพิจารณาอยางที่วานี้   มันเปนวิเวกอยูในตัว    มัน
เปนคุณธรรมอยูในตัว      เราอยูในศาสนามีศีลเปนเครื่องอยู   ม ี  ศีล  เปนพื้นฐาน      กัมมัฏฐาน
ทั้งหลายเหลานั้นใหพิจารณาลงเปนผลของพื้นฐานของศีล    ครั้นมีศีลเปนหลักฐานอยูแลว     
พิจารณาสิ่งเหลานั้นก็เปนไปตามเรื่อง   แลวคราวนี้ก็พิจารณาเห็นคุณ    คุณของศีล      คุณของ
สมาธิ    คุณของปญญา 



คุณของศีล   นั้นคือ   ศีลหา   ศลีแปด   ศีลสิบ   ศลีสองรอยยี่สิบเจ็ด   เปนฆราวาสมันยาก
นักที่จะรักษา      ถึงอยางนั้นพระก็เห็นอยากสึก    ไมเห็นคุณคาของศีล     ศีลเปนของประเสริฐเลิศ
ล้ํากวาสิ่งทั้งปวงหมด     เหตุนั้นชาวบานเขาจึงเคารพนับถือพระ     เขาเคารพนับถือบูชาพระ    
เพราะพระเปนผูมีศีลมากกวาเขา    สมบูรณมากกวา   เปนพื้นฐานของมรรคผลนิพพานก็ตัวศีลนี่
แหละ    คิดพิจารณาถึงศีลอยางนี้แลวอ่ิมอกอิ่มใจจะหาที่ไหนไดสมบูรณบริบูรณอยางพระ     พระ
เทานั้นแหละที่จะสมบูรณบริบูรณดวยศีล 

นอกจากนั้นอีก    เมื่อเรารักษาศีลนี้   อานิสงสอันที่เห็นคุณคาของศีล   เปนเหตุใหศรัทธา
ญาติโยมเขาทําบุญทําทาน    ไมคิดเสียดายในการที่ทําบุญทําทาน     มีเทาไรก็ทําหมดตัว    แตถา
หากวาผูคิดพิจารณาถึง   ศีล   เห็นคุณคาของ  ศีล  แลวไมคิดโลภ     ถาคิดโลภไมใชคุณของ  ศีล    
คิดโลภอยากจะใหเขาเลื่องลือชื่อเสียงใหเขาเคารพนับถืออันนั้นไมใชคุณของศีล    อันนั้นเปนโทษ
เลย    มีศลีก็จริงแตเปนโทษ    คนที่ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลสมบูรณบริบูรณ    ม ี   ศลี   เปนวัตร     
ปราศจากความโลภ     ไมคิดถึงเรื่องลาภสักการะ   อันนั้นแหละตัวอานิสงสของศีลแท 

ศีลสมบูรณแลวเปนอยางไร?      มีศีลเปนพื้นฐานมีอานิสงสคือ     ทําสมาธิใหเกิดขึ้น 

สมาธิ   คือ   จิตแนวแนเปนอันเดียว      ธรรมดาจิตมันฟุงซานสงสายสารพัดทุกอยาง     มัน
ไมรวมอยูกับที่   มันไมรวมอยูกับใจ     การที่พิจารณาอยางเดียวแนวแนลงเรื่องศีล    จิตเห็นชัดเรื่อง
คุณคาของศีล    มันเลยไมสงสายไปในเรื่องทั้งหลาย    ตั้งมั่นเฉพาะในเรื่องเดียว    นั่นแหละเปน
สมาธิเกิดขึ้นจาก   ศีล       หากวาเราพิจารณาสิ่งอื่นก็เหมือนกัน     พิจารณาถึงเรื่องอะไรทั้งปวง
หมด    จิตมันแนวแนอยูในอารมณอันเดียว   ไมฟุงซานไปที่อ่ืน    มีอารมณอันเดียวแลวเปนสมาธิ 

สมาธิ    นี้หากวาเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมันก็ออนๆ    เรียกวา   ขณิกกะสมาธิ     อุปจาระ
สมาธิ     ไปตามเรื่อง      มันไดเปนครั้งเปนคราว    มันไมแนวแนเต็มที่     ในเมื่อมันไดเปนครั้งเปน
คราวก็ยังดีอยู    จิตมารวมอยูเปนครั้งเปนคราว    ก็เรียกวาเห็นตัวจิตนับวาเปนการดีที่สุด     เห็นจิต
ของเราสงสาย    จิตของเราวุนวาย    จิตของเราคิดอารมณตางๆ   นับวาดีที่สุดแลวนั่น     เราจะได
ปรารภความเพียร    เราจะไดพยายามตอสู    เราจะไดพยายามแกไข    ดีกวาที่ไมเห็นเลย     ผูที่ไม
เห็นเลยนั้นไมทราบวาจะแกไขตรงไหน    ถาหากวาเปนเชนนั้นแลว     เมื่อจิตมันฟุงซานไปใน
อารมณใด    ก็พิจารณาในอารมณนั้น    แลวจึงจะเห็นชัดวามันเปนเพราะเหตุใด?     มันเกิดจาก
อะไร?     มันประสงคอะไร?      ครั้นเมื่อพิจารณาถึงจิตอยางนี้แลว     จิตมันจะวางเรื่องที่คิดเลย    



ใหตามกําหนดรูเรื่องของมัน    แลวมันหายเอง    แลวมันก็จะรวมเปนเอกัคคตา     สมาธิแนวเต็มที่     
ครั้นสมาธิแนวแนเต็มที่ใหมันอยูอยางนั้นพักหนึ่ง     มันจะอยูไดนานมากนอยเทาไรก็ใหมันอยูไป 

หากวามันออกจากนั้นแลว     ถามันฟุงซานสงไปยังอารมณตางๆ    ก็ตามดูมันมันจะไปถึง
ไหน     มันจะไปไหนมันก็อยูกับเรานี้แหละ     เราเปนคนเห็นคนรูอยูเฉพาะเห็นมันไปอยูนี่    รูตัว
เฉพาะตนเอง   ใหกําหนดอยางเกา   คือเปนเหตุเปนผล    มันเปนเพราะเหตุใด?     มันพิจารณาของ
มันเอง    เหตุใดมันยังสงสาย?     เหตุใดมันยังวุนวาย   มันประสงคอะไร?   ตองการอะไร?     มัน
เกิดจากอะไร?      เมื่อเขาใจเรื่องแลวมันก็หายเอง     หายสงสายวุนวาย    ทีหลังจิตไปอีกก็ทํา
เหมือนกันนี้ 

การทําใหหายไดอยางนี้   ทําไดตลอดทุกเมื่อ    มันคอยชํานิชํานาญเขา    คราวนี้การที่มันสง
สายเลยเปนของสบาย    สงไปเถิด   ไปไหนก็ไปเถิด     ธรรมดาจิตมันตองเปนของไมใชของอัน
เดียว    มันของวุนวาย     แตเราพิจารณารูเรื่อง    ตามรูอยางที่เราเคยพิจารณา    มันก็สบาย    นี่
เรียกวา    ธมัมาอนัตตา    ธรรมะไมใชของใคร      มันใหเกิดเปนอยูของมัน     จิตอันนั้นมันเกิดอยู
อยางนั้น    ธรรมอันนั้นมนัเกิดอยูอยางนั้น    เปน    ปญญา    เกิดขึ้นในตัว     นั่นแหละปญญา   เกิด
จาก  สมาธิ  เปนอยางนั้น 

อยาไปทอถอย   ไหนๆ   เราก็ตั้งใจตอสู    สูมันจนถึงที่สุด    ทําอยางงายๆ อยางที่พูดใหฟง    
มันวุนอะไร?  มันสงสายอะไร?   มันกังวลอะไร?   เกี่ยวของกับเรื่องอะไร?   มันจะไปไหนไป   เรา
ไมไป   จะอยูที่นี่   มันจะไปไหนละ   ใหมันไปดู    ลองใหมันไปจนถึงที่สุด   มันถึงไหน   มันเลว
ทรามต่ําชาถึงอเวจีไหม?      ถามันถึงอเวจีใหมันถึงลองดูอยางนั้นแลวมันกห็ายนะซี   มันกลัวอเวจี
มันเลยหยุด   เอาอยางงายๆ   อยางนั้นแหละ    ผจญตอสูเอาอยางงาย ๆ   เทานั้นละ 

ผูเห็นคุณคาของศีลแลว 
ไมคิดโลภ 
หากคิดโลภอยากใหเขาเลื่องลือชื่อเสียง 
อันนั้นไมใชคุณของศีล 
เปนโทษเลย 
มีศีลจริงแตเปนโทษ 

 



ปาของพระโยคาวจร 

วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ออกพรรษาแลวใครก็อยากจะเที่ยว    อยากไปพํานักในปาหาวิเวกเพื่อทําความเพียรความ
สงบ    ความเปนจริงแลวนั้น    อยูที่ไหนก็เปนปาเหมือนกัน     ถาหากรูไมจักปาก็เปนบานหมด    
ในปาก็เปนบาน     ครั้นอยูปายิ่งคิดฟุงซานใหญ    มันแสเขาไปในบานเห็นผูเห็นคนสาราสิ่ง    อัน
นั้นแหละเปนบาน  

ถาหากคิดเปนปา    กป็าทั้งนั้นในตัวของเรานี้    ผมก็เปนปา    ขนก็เปนปา   เล็บ   ฟน   หนัง   
ก็เปนปา     เปนปาของพระโยคาวจรทานประกอบความเพียร    ทานประกอบในปานี้อยูในปานี้    
บําเพ็ญเพียรในปานี้    ตั้งแตผม   ขน   เล็บ  ฟน   หนัง   เต็มไปหมดเปนปาทั้งนั้น     เปนที่ซุกซอน
ของสัตวทั้งหลาย   เปนที่หลีกเรนของสัตวทั้งหลาย     อาการ  ๓๒   มีอยูในตัวของเรา  

อะไรมันจะหลีกเรนอยูในนั้น?    ของสวยของงาม    ความสกปรก    มันแอบแฝงอยูในนั้น
เราไมรูเรื่อง     เรื่องกิเลสทั้งปวงมันปลงอยูในที่นั้นหมด    อันนั้นแหละสัตวราย  เปนของนากลัว
มาก      ควรที่จะนอมเขามาหาตัวของเรานี้     มาพจิารณาตัวของเราอยางที่วานี้     เห็นเปนสัตวราย
ประจําตัว    จะไปไหนมันก็ตามไป    หลีกเลี่ยงไมพนสูอุตสาหพยายามตอสูยังดีกวา      ถาไมสูให
ชนะแลวมันหลีกเรนไปตลอดเวลา     ไปหาความสุข  ความสบาย     ไมดีหรอกไปในปาในรกได
ความสุขสบายยิ่งเพลินใหญ     ตองการวิเวกไปหาความสงบสงัด    อันที่ปราศจากผูคนมีแตสัตว
รายสัตวตางๆ   นั่นแหละไปวิเวก     สัตวรายเปน ๆ   อยูในตัวขอเรา     ความชั่วทั้งหลายกิเลส
ทั้งหลายมี    กามราคะเปนตน     ติดสอยหอยตามอยูตลอดเวลา    เราเอาชนะมันตรงนี้แหละ      ถา
หากวาเราเห็นแจงชัดในใจของตนแลว    เห็นโทษเห็นคุณของสิ่งทั้งหลายเหลานี้แลว    สนุกใหญ   
อยูที่ไหนก็เปนปา    อยูที่ไหนก็วิเวกไมเลือกที่     สถานที่ทั้งปวงหมดมันมีอยูพรอมในที่นี้      ถ้ํา
คูหาก็มีอยูในที่นี้    พระพุทธเจาทรงเทศนาวา    ทูรงฺคมํ   เอกจรํ   อสรรีํ   คุหาสยํ   เย   จิตฺตํ   สฺฺ
เมสฺสนฺติ   โมกฺขนฺต ิ   มารพนฺธนา     จิตเปนของเที่ยวไปคนเดียว    เที่ยวไปแลวก็กลบัมานอนใน
คูหาที่เกา 

จิตใจนั้นเที่ยวไกลไปคนเดียว     แลวกลับมานอนในคูหา    คอืตัวของเรา      ทานเปรียบไว
ชัดเจนเหลือเกิน     อันนี้เปนภัยอันตรายสําคัญที่สุด      ถาหากวาผูไมเห็นโทษไมมองเห็นภัย     ก็
จะมีแตเพลินสนุกร่ําไป    ครั้นมองเห็นโทษเห็นภัยแลว     พิจารณาเห็นมันคุกคามอยูตลอดเวลา     



เชนวาเราไมทําความเพียร      เราก็ไมมีความเพียร    อันนั้นแหละมันลึกลับ     เราไมตั้งสติมั่นคงลง
ไป    นั่นมันประมาทแลว     เราเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานไมมีสติระมัดระวัง    อันนั้นไดชื่อวา
มันหลงตายแลว     ภัยเหลานี้มีอยูในโลกเปนของๆ  โลก      ภัยทั้งหมดเปนของมีในตน     ไปไหน
มันก็ตามไปอยูตลอดเวลา     เวรภัยอันตรายตางๆ   ตามอยูทุกเมื่อ      ถาเราไมมีสติควบคุมจิตให
มันอยูในอํานาจของเราเมื่อไร    ไดชือ่วาภัยอันตรายลอมอยูเมื่อนั้น 

ถาหากเรามีสติควบคุมอยูระมัดระวังอยู    จนถงึขนาดนั้นมันก็ยังตามมาคุกคามอยู    แต
หากมีเวลาแกไขได    ภัยอันตรายสําคัญที่สุดมันลอมอยู    เรื่องเหลานี้จะไปหาที่ไหน?    จะหลีกไป
ที่ไหน?    มันตามไปอยูตลอดทุกเมื่อ     อยูวัดก็เหมือนกัน    อยูบานก็เหมือนกัน    อยูปาก็
เหมือนกัน    อยูที่ไหนๆ   มันตามอยูตลอดเวลา     ถาเห็นภัยตลอดเวลาเห็นทุกขณะแลว    เราเปนผู
มีสติระมัดระวังสังวรไมใหคิดชั่ว    ไมใหคิดผิด    ไมใหสงสาย    ตั้งใจระมัดระวังจิตใจของเราอยู
เปนปรกติ    อันนั้นจึงคอยพนภัยอันตราย 

เวรภัยเปนของมีอยูในโลก    ใครแกไมไดหรอก     แกไดแตการมีสติระมัดระวังเทานั้น    
เกิดขึ้นมาในโลกนี้มาสรางกรรมสรางเวรดวยกันทั้งนั้น    คือ  ตัวเรามีอยูทุกอยาง    กายกรรม   
วจีกรรม    มโนกรรม   มีหมด    ทาํอะไรทุกสิ่งทุกอยางเปนบุญและเปนบาปเปนกรรมเปนเวรได
ทั้งนั้น   มันเปนของมีอยูในโลก    ทาํไมหมดสักที    ที่จะหมดไดก็เพราะเราทําดิบทําดีแลวมันจึง
คอยพนเสียจากกรรมอันนั้น      พระพุทธเจาทรงเทศนา   ใหละบาปละบุญ   แลวจึงเขาถึงพระ
นิพพาน      เมื่อมันยังมีบาปมีบุญอยู    ยังไมถึงพระนิพพาน    จึงวาเราเกิดขึ้นมาตองทํากรรมทั้งชั่ว
และดี    ทําดีเรียกวา    กรรมด ี     ทําชั่วเรียกวา   กรรมชั่ว        กรรมด ี  นั้นเบาบางลงไปไมหนัก
หนา     กรรมชั่วนั้นเปนอันหนักที่สุด      เมื่อเรารูจัก   กรรมดี   และกรรมชั่วแลว     เราละกรรมดี
กรรมชั่ว    แลวหมดเรื่องกัน 

ถาหากความทุกขไมถึงที่สุด      คนเราไมพิจารณาเรื่องของตัวเราหรอก    เพราะมันเปน
ทุกขในตัวของเรา    มีอยูตลอดเวลา    เห็นไดบางทีละเล็กละนอย     ครั้นทกุขถึงที่สุดแลว    ไมมีที่
พ่ึงแลวคราวนี้    สมมติวาจวนจะตายเต็มทีแลวจะพึ่งอะไร?     พ่ึงที่ไหนก็ไมได    ตองพึ่งสติ
ควบคุมจิตอันเดียว   ที่เราเคยควบคุมมาแลว 



ครั้นสติควบคุมจิตไวไมใหหว่ันไหวไปตามอารมณ   ไมใหหว่ันไหวไปตามทุกขเวทนา   
ไมสงสายไปตามอารมณ    ไมสงสายไปตามเวทนา    มันก็หมดเรื่อง     นัน่แหละถึงที่สุด     ความ
ตายเปนเครื่องพิจารณาถึงที่สุดแลว    ใหพิจารณาความตายจึงจะพนจากทุกขได 

เราเปนผูมีสติระมัดระวังสังวร 
ไมใหคิดชั่ว    ไมใหคิดผิด  ไมใหสงสาย 
ตั้งใจระมัดระวังจิตใจของเรา 
อยูเปนปรกติ 
อันนั้นจึงคอยพนภัยอันตราย 

 
ที่เราเปนภิกษุ   สามเณร 
ใหรักษาฐานะของเราใหเต็มที่บริบูรณ 
คือ   รักษา   กิจวัตร   ขอวัตร   สกิขาบท 
วินัยขอนอยใหญทั้งปวงหมด 
ใหเต็มเปยมบริบูรณเสียกอน 

เปนของเล็กนอยหรอก 
หากมันสมบูรณบริบูรณทุกสิ่ง 
เต็มเปยมทุกประการแลว 
มันเปนผลใหเกิดประโยชน 
ทําความบริบูรณใหดีขึ้นมา 

 

รักษาฐานะของเราใหเต็มที่บริบูรณ 

วันที่  ๖  ม.ค.  ๒๕๒๘ 

นักปฏิบัติอยาเพิ่งมุงหมายใหมันสูงเกินไป     เรามุงหมายแตเพียงวาในธรรมวินัยที่เรา
จะตองปฏิบัติ    จะตองประพฤติ   จะตองใหอยูในขอบเขตในธรรมวินัยนี้เทานั้นก็เพียงพอกอน    
คือวา     ที่เราเปนภิกษุ   สามเณร   ใหรักษาฐานะของเราใหเต็มเปยมบริบูรณเสียกอน    อยาไปมุง



เกินไป      เมื่ออันนี้เต็มเปยมแลว     ใหเกิดศรัทธาพอใจเลื่อมใส    ยินดียิง่ในขอวัตรปฏิบัติ     ใน
ความประพฤติของตนนั้น    อยูในขอบเขตของธรรมวินัยนั้น    เอาเทานั้นเสียกอน 

อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันนั่นแหละ     ครั้นหากวาเขาปฏิบัติอยูในขอบเขตของอุบาสก
อุบาสิกา    ไมเกินขอบเขต    ไมลวงเลยขอบเขต    และไมลดหยอนต่ํากวาอุบาสกอุบาสิกา     
สมบูรณในขอวัตรปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกา  นั่นก็เรียกวาสมบูรณแลว 

ธรรมวินัยอนันี้    อุบาสกอุบาสิกา     ภิกษุสามเณร     ตางคนก็พากันรักษาหนาที่ของตนให
สมบูรณบรบิูรณทุกประการ     นี้ก็เรียกวาบํารุงพระพุทธศาสนา    เชิดชูพระพุทธศาสนาใหเจริญ
งอกงามเพียงพอแลว     อยาไปมุงหมายเกินไป       โดยเฉพาะภิกษุสามเณรเห็นวา    เปนผูปฏิบัติ
เครงครัดหรือสูงกวาอุบาสกอุบาสิกา  จะใหดียิ่งขึ้นไป    อันนัน้เปนความเขาใจผิด     บางทีอุบาสก
อุบาสิกาปฏิบัติสมบูรณบริบูรณในหนาที่ของตน    มีความเชื่อมั่น    อาจจะถึงความบริสุทธิ์หรือถึง
มรรคผลนิพพานกอนพระก็ได     ถาพระเรายังยอหยอนก็อาจจะไมถึงเขาก็ได 

เหตุนั้นจึงวา     ถาหากวามุงหมายปรารถนาเกินขอบเขต    แตวาเราไมรักษาความดีความ
งาม     ไมรกัษาศรัทธาความเชื่อมั่นของตนใหเต็มสมบูรณบรบิูรณ     เมื่อปรารถนาเชนนั้น    มัน
เกินขอบเขตไป    มันจึงไดชื่อวา     รักษาฐานะของตนไวไมได    เมื่อรักษาฐานะของตนไวไมได
แลว        คราวนี้พิจารณาไป    ทําไปก็เลยยอหยอนทอถอย     ไมเห็นคุณงามความดีของตน     ก็เลย
ทอถอยยอหยอน    ก็เลยเสื่อมศรัทธา    เลยไมเปนผลเปนประโยชน  

ถาหากวารักษาศรัทธาของตนใหแนวแนเต็มที่   เต็มเปยมอยูเมื่อใดแลว    อันของเล็กๆ  
นอยๆ    ที่วาเราปฏิบัตินั่นแหละ     เปนของเล็กๆ  นอยๆ  หรอก       หากมันสมบูรณบริบูรณทุกสิง่
ทุกประการ     เต็มเปยมทุกประการแลว   มันเปนผลใหเกิดประโยชน     ทําความบริบูรณใหดี
ขึ้นมา 

อยางสมมติวา    เราทํากิจวัตรเล็กๆ  นอยๆ    เราปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ  นี้  ไมเชื่อ  ไมเลื่อมใส  
ไมพอใจ  ไมยินดีมันก็เลยไรประโยชน     ครั้นพอใจเลื่อมใสยินดีแลว     เต็มเปยมบริบูรณในใจ
ของตน    กิจวัตรอันที่ตนทําเห็นวาเปนกิจของตนในพุทธศาสนา   เห็นวาเราบวชในพุทธศาสนา
เปนหนาที่ของตนที่จะตองทํา    พอใจอิ่มใจ     เลื่อมใสเต็มใจอยางยิ่ง    อนันั้นกลายเปน
ผลประโยชนยิ่งใหญ   สามารถที่จะทําใจของตนใหบริสุทธิ์เต็มเปยมได 



พุทธศาสนาที่สอนกิจวัตรขอวัตรเล็ก ๆ  นอย ๆ   ลวนแลวแตเปนของมีประโยชนทัง้นั้น    
อยางวา    ฉันอาหารอยางนี้    พระพุทธเจาสอนใหพิจารณาปฏิสังขาโยฯ   ก็ดี     พิจารณายถาปจจ
ยังฯ  ก็ด ี    ใหเห็นเปนสักแตวา    ธาตุ   เปนตน    ที่คนเห็นวาสักแตวา    ธาตุ    อันนัน้ไมใชของ
งาย ๆ     ของตื้นนี่แหละ     แตมันไมเห็นเปน   ธาตุ      เราบริโภคอาหารเปนสักแตวา    ธาตุ    เพื่อ
บํารุงเลี้ยงรางกาย    ไมใชรับประทานอาหารเพื่อใหฟุงเฟอ    เพื่อบํารุงรางกายใหสมบูรณบริบูรณ       
เรารับประทานเพียงแตวารักษาธาตุใหมั่นคง    เพื่อรักษาพุทธศาสนาไว    ปฏิบัติศาสนาใหมั่นคง     
ก็เพียงพอแลว 

มันจะดีวิเศษอะไรของธาตุ ๆ?       เปนสักแตวาธาตุเทานั้น    ไมใชของตนไมใชของตัว    
ไมใชสัตว   ไมใชบุคคลอะไรหมด     เปนสักแตวาธาตุ    ทีม่ันเห็นสักแตวาธาตุทั้งหมดนั้น    มนั
เปนของดีวิเศษ   มันสามารถที่จะหลุดพนจากความมัวเมาหลงใหลในอาหารนั้นได    มันเปนของ
สูง     เทานั้นก็ดีแลว     ไมตองเอามรรคผลนิพพานอื่นไกลหรอก    นี้แหละเปนมรรคผลนิพพาน 

อันนี้แหละใหถึงมรรคผลนิพพาน   ถึงเพราะเรื่องอันนี้แหละ    พิจารณาใหมันถึงมันก็ถึงนะ
ซี    ถาพิจารณาไมถึงมันก็ไมถึงซักที     เอาอันใดมาพิจารณามันก็ไมได     ถามันถึงแลวอันใดมันก็
ถึงหมด   จึงวาไมใชของหยาบ   อันเดียวกันนั่นแหละของหยาบของละเอยีด      ถาปฏิบัติถูกแลว
มันเปนของละเอียดหมด    ปฏิบัติไมถูกเลยกลายเปนของหยาบ   เลยเสื่อมสูญหมด    ของดีๆ   ก็
เลยเสื่อมสูญหมด   ไมเปนผลประโยชนแกตนเลย      เราปฏบิัติพุทธศาสนามันตองรูจักการปฏิบัติ
อยางนี้    ใหรักษาไวอยางนี้มันจึงจะมั่นคง 

ในธรรมวินัยอันนี้ 
ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก 
ตางก็พากันรักษาหนาที่ของตน 
ใหสมบูรณ   บริบูรณทุกประการ 
นี้ก็เรียกวา   บํารุงพุทธศาสนา 
เชิดชูพระพุทธศาสนา  ใหเจริญงอกงาม 
เพียงพอแลว 
อยาเพิ่งมุงหมายเกินไป 

 



จับจุดในพุทธศาสนาใหได 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๘ 
จงจับจุดใหได 

จุดในพุทธศาสนานั้น 
คือ ตัวจิต 
คิดดี   คิดชั่ว  คิดหยาบ  คิดละเอียด 
ก็จิตตัวนี้ 
ครั้นหากไมคิด  มันก็หมดเรื่อง 

 

ตอไปนี้จงพากันตั้งใจฟงอุบาย     การที่มาบวชรวมในพุทธศาสนาดวยกัน    จงทําความ
สําเหนียกไวในใจ    ดวยประการอยางนี้    คือวา    เราจะทําความรูสกึในใจอยูเสมอวา    พุทธ
ศาสนาเปนของที่เราจะตองศึกษาอบรมใหเขาใจ      ศาสนาเปนของกวางขวาง     ถาหากจับจุด
ไมได    ก็จะเลอะเทอะเหลวไหลหมด    เพราะศาสนามีหลายแงหลายมุมที่จะตองใหถึงความเปน
จริง      ถาหากวาจับจุดไดแลวนั้น   ก็ไมมีมากมายหลายอยาง   อยางทานสอนไวในโอวาทปาฏิ
โมกขวา  : 

 
สพฺพปาปสฺส    อกรณ ํ กุสลสฺสูปสมปฺทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ   พุทฺธานสาสนํ 

การชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์ผองแผวเทานั้นก็เปนพอแลว    เปนศาสนาแลว 

ถาหากวาจับจุดไมได     ไปมัวแตงมงายอยู     จับโนนหยิบนี่    เลยไมถูกจุดสักที    กเ็ลย
เปนของกวางขวาง        เหตุนั้นจงจับจุดใหได    จุดในพุทธศาสนานั้นไมมีอะไรหรอก   คือ    ตัว
จิต    ทานวา  : 

เอตํ    พุทฺธานสาสนํ      จิตอันเดียวเทานั้นแหละเปนศาสนา      จิตเศราหมองจิตผองใส    ก็
จิตนี้    จิตมัวหมองหรือกิเลสก็จิตอันนี้     จิตผองใสหรือกิเลสก็ตัวเดียวตัวนี้     ไมตองมีหลายอยาง     
ที่หลายอยางหลายประการนั้น    คือ    ตองการอยากจะใหเห็นหลายแงหลายมุมของจิต    พูดมาก
ไปก็หลายอยางหลายเรื่อง    ความเปนจริงนั้น    หากวาจับจุดอันหนึ่งไดแลวนั้น    ไมมีมากมาย



อะไร    จิตตัวเดียวเทานั้นแหละ    คดิดี   คิดชั่ว   คิดหยาบ   คิดละเอียด   ก็จิตตัวนี้แหละ     ครัน้
หากไมคิดมันก็หมดเรื่อง       อันการที่จะไมใหคิดนั้น    กจั็บจุดตรงนั้นนะ     ที่จะไมใหคิดนั่น
แหละมันจึงหมดเรื่อง      ถาคิดมันก็หลายเรื่องหลายอยาง     ไมมีที่สิ้นสุด 

เพราะฉะนั้น      การปฏิบตัิศาสนาของพวกเราทั้งหลาย    อยาไปคนความากมายนัก   ไมมีที่
สิ้นสุดหรอก  คนไปเทาไรก็ไมมีที่สิ้นสุด   จับจุดไมถูกแลว     ก็ไมมีทีส่ิ้นสุดทั้งนั้น      อยาง
พระพุทธเจาทรงสอนสาวกทั้งหลาย    สอนมากมายก็จริง     แตทานก็ไมทรงทิ้ง   หลัก  คือ   ตัวจิต
ตัวเดียว   ตวัจิตนั้นนะของสําคัญ    ถาจิตไมคิดไมนึกก็หมดเรื่อง      จิตคิดนึกมากมายหลายอยาง     
นั่นเปนอาการของจิต     เมื่อจิตไมคิดไมนึก   จิตอยูแตที่เดียว    เห็นตัวจิตของตนแลว    ก็อยูเทานั้น    
ที่คิดนึกอันนั้นเปนอาการของจิตตางหาก      ทานพูดถึงอาการของจิตไมมีที่สิ้นสุด 

พระพุทธเจาทรงเทศนามากมายหลายอยางกวางขวาง     เพื่อใหมองเห็น   ตัวจิต    ตัวเดียว     
ที่อธิบายมากมายถาหากผูไมเขาใจจับจิตไมถูก     มันก็ไปมัวแตหลงตามโวหารคําพูด        ถาหาก
วา    จบัจิต   ตัวเดียวไดแลว      ถูกธรรมคําสอนของพระพุทธเจา    ถกูหมด    ที่จิตมีหลายอยางจิต
เปนหลายอยางนั้นเปนอาการของจิต      ไมใชตัวใจ    ตัวใจแทนั้นอันเดียว     สวนจตินั้นมีหลาย
อยาง       อธิบายกวางขวางสักเทาไรไมมีที่สิ้นสุด       ครั้นถาหากวาทานผูถึงที่สุดแลวนั้นอธิบายถึง
เรื่องจิตมากมาย        ไลตามอาการของ      จิต     แลวรวมเขามาเปน   ใจ    เขามาถึง   ใจ   อันเดียว     
ใจ  เปนของมีอันเดียว    จิตนั้นมีหลายอยาง   อาการตางๆ  ของใจ  จึงเรียกวาจิต 

แตทานก็พูดวา    จิต    กับ   ใจ     ก็อันเดียวกันนั่นแหละ     จิตอันใดใจอันนั้น     ครั้นถา
หากจับจิตไมไดจับใจไมถูกแลว      ก็หลงโลกอยูนั่นแหละ     ไมมีที่สิ้นสุด      ถาจับจิตไดแลว     
เห็นเลย   โอ!…อันนั้นมันอาการของจิต      คิดนกึปรุงแตงสารพัดทุกอยาง     รอยแปดพันประการ
ที่อธิบายมากมายนั้น    เปนเรื่องอาการของจิตทั้งหมด       ถาเขาถึงใจแลว    ไมมีอะไร   นิ่งเฉยเลย 

การนิ่งเฉยมันจะไดรูอะไร?     รูหรือไมรูก็เอาไวเสียกอน     อันความที่มันนิ่งเฉยนั่นนะ     
ใหมันรูความนิ่งเฉยเสียกอน      อาการของจิตมันมากมายหลายเรื่องหลายอยาง      แตอาการของ  
ใจ   มีอันเดียว       อาการของ  จิต    ถารวมเขามาแลว    เปนอาการของ  ใจ        ดังที่ทานพูดถึงเรื่อง    
มัคคสมังคี     ที่ผูสําเร็จมรรคผลนิพพานแลวรวมเปนหนึ่งนั่นแหละเขาถึง    ใจ   แลวนัน่ 

ถาหากอยากรูจักตัวใจมันเปนอยางไรกัน?     ใหอนุมานเอาโดยพิจารณาอยางนี้ก็แลวกัน     
เราอยูเฉย ๆ   นี่แหละ     ทดลองกําลังใจของเราลองดู     กลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง     เอาเดี๋ยวนี้ก็



ได      ไมตองเอาไกลหรอก      เอาเดี๋ยวนี้แหละ      สักพักหนึง่ลองดู     ชั่วขณะที่กลั้นลมหายใจนั้น    
มันมีอะไรอยูในที่นั้น       บอกวาไมมีเลยแตวา    รูวาไมมี    เพียงแตรูไมมีอะไรเฉย ๆ   นั่นแหละ
ตัวใจ        ตัวใจแททีเดียวนั่นเห็นตัวเดิมตัวใจแทเสียกอน      แลวจึงคอยไปพิจารณาถึงจิต         ที่
มันคิดกวางขวางมากมาย      ใหเขาถึงใจอยูเสมอ ๆ     มันจึงมีที่สิ้นสุด        พุทธศาสนานะสอนมีที่
สิ้นสุด    ไมเหมือนวิชาในทางโลก     ทางโลกเขาสอนไปเถิด    สอนไปเทาไรก็ไมมีที่สิ้นสุด 

พุทธศาสนาสอนรวมลงมาถึงใจ      มะโน    ทานเรียกวาใจ       จิตมันออกไปจากใจ          
ถาเปนอาการเรียกวาจิต      ถาเขามาเปนอาการหนึ่ง     เรียกวาใจ      มันเทียบกันไดกับวา     เขามา
รวมเปนสมังคี       แตวาตอนเปนใจนั้นไมถึงสมังคีแท       แตอาการของ   สมังคี     มนัตองเขามา
ตรงนั้น      เขามาถึงใจตรงนั้นแหละ      ที่จะรูจรงิเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการ    มันก็รูไปจาก   ใจ   
อันนี้แหละ     มันลบลางเสียกอนทุกสิ่งทุกประการนั้น    คืออาการของจิตลบหมด     แลวเขาถึง  ใจ   
จึงคอยเห็นของจริง 

เรื่องของโลกมันเปนเรื่องของจิต       ไมมีที่สิ้นสุด    ไมเห็นใจสักที     มันกป็ลอยหลงระเริง
ไปทั่วทุกสิ่ง     เพลิดเพลินไปทุกประการ     เหตุนั้นมรรคก็ดี    ผลก็ดี    นิพพานก็ดี     มันคอยรวม
ลงมาเปนหนึ่ง     มัคคสมังคีคือ     รวมมาเปนหนึ่ง     เอกายโน   อยํ   มคฺโค      ทานบอกวา    มรรค
มีอันเดียว    ไมหลายอยาง    มันรวมเขามาเปนอันเดียว    ไมคดินึกสงสายไปหาสิ่งภายนอก    รวม
ลงเปนอันเดียว    จึงเรียกวา   มัคคสมังคี    ที่จะสําเร็จมรรคผลนิพพาน    ตองลงถึง   มัคคสมังคี        
มัคคสมังคี   นี้แตละมรรคเปนหนเดียวแลวไมไดเปนอีก   นั่นแหละจึงถึงที่สุด 

การเขามาปฏิบัติศาสนาใหเขาถึงตรงนั้นแหละ     ถาเขาไมถึงก็อนุโลมเอาเสียกอน    ทําให
มันถึง   ใจ   คือ   ใหเห็นใจ      อาการของจิตอยาไปตามมัน    ตามมันไปไมมีประโยชนอะไรหรอก     
อาการของจิตคิดนึกสงสายสารพัดทุกอยางทุกประการ     เมื่อรูใจแลวนั้น     หากวามันคิดนึกสง
สายไป     อาการของจิตมันก็ไปตามเรื่องของจิต   แตใจนั้นอยูคงที่    รวมจติเขามาถึงใจได    จึงมีที่
สิ้นสุด 

พุทธศาสนานั้นไมเหมือนคําสอนของนักปราชญทั้งหลาย     พุทธศาสนาสอนถึงที่สุด    คือ
เขาถึงใจ      ศาสนาอื่นก็ดี    หรือวิชาอื่นก็ดี    สอนไปไมมีที่สิ้นสุด    หาหลักฐานไมได    เอาละ   
เทานี้ละ 

รวมจิตเขามาถึงใจได 



จึงมีที่สิ้นสุด 
 

ปรารภตน 

วันที่  ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๒๘ 

นักปฏิบัติตองปรารภตนเปนใหญ 
ใหพิจารณาเรื่องของตนเอง 
จะเห็นสิ่งแวดลอมทั้งหมด 
ที่มันออกจากตน 
ทุกสิ่งทุกอยางมันออกจากตนทั้งนั้น 

 

นักปฏิบัติตองปรารภตนเปนใหญ    หากเราปรารภตนแลว    จะเห็นสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่
มันออกจากตน    ทุกสิ่งทุกอยางมันออกจากตนทั้งนั้น         ทางกาย   เรยีกวา  ตน     ทั้งภายนอก
ภายใน     ทานจึงใหพิจารณา   เกสา   โลมา   นขา   ทนัตา   ตโจ   เปนอาทิ    ปญจกกัมมัฏฐานเปน
ที่ตั้งของกัมมัฏฐานทั้งปวงหมด    เปนมูลกัมมัฏฐาน 

แตเบื้องตนบวชมาก็เอา    กัมมัฏฐานหา    นี่แหละเปนตนเหตุเสียกอน   ใหพิจารณาหมูนี้
แหละ    ไมตองเอาอื่นไกล     พิจารณาในตัวเรา    สิ่งแวดลอมที่ออกจากตัวของเรา    ถาหากเรา
ปกหลักตั้งมั่นอยูในที่นี้แลวเห็นชัดเลย    อยางเราพิจารณา  ขน   ผม   เลบ็   ฟน   หนัง   เนื้อ   เอ็น   
กระดูก   อยางนี้    ครัน้เห็นกายของเราชัดเจนแจมแจงลงแลว     กายของคนอื่นก็มีเชนเดียวกัน    
เห็นดวย   อสุภะ    ปฏกิลูก็ด ี    เห็นดวย   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตาก็ดี     จะเห็นดวยวิธีไหน ๆ   ก็
เอาเถอะ    เห็นตัวของเราแลวคนอื่นก็เห็นเหมือนกันหมด 

เห็นในที่นี้ไมไดเห็นดวยทัศนะ   คือ  ความเห็น    เห็นดวยใจจริง ๆ    ทัศนะ   คือ   
ความเห็นนั้นเห็นดวยตา    เห็นดวยใจนั้นเห็นดวยความรูความเขาใจ    เห็นดวย  ญาณ   เหน็
ภายนอกแลวก็เห็นภายในใจจึงวา      ญาณทัศนะ    ทั้งรูทั้งเห็น    เห็นเชนไรรูก็เปนเชนนั้น    
ความรูเชนนั้นเปนจริงทุกอยาง      อยางที่ทานใหพิจารณา    อสภุะ    กายคตาสติ   อยางนี้   ก็อสุภะ
นั่นแหละไมใชอ่ืนไกล    อยางเห็น   ผม    เห็นเปนอสุภะปฏิกูล       จริง ๆ  จัง ๆ   เกิดจากของ
โสโครก   บพุโพ   โลหิต    เปนที่ตั้งของเสนผมเสนขน     ใหพิจารณาเห็นอสุภะของไมงาม    หรือ



พิจารณาหนังอยางนี้เปนตน    เปนของปฏิกูลจริง ๆ  จัง ๆ   ประกอบดวยความเปอยเนา   ไมใชเห็น
ดวยปฏิภาค 

เห็นดวย  ปฏิภาค   นั้นอกีอยางหนึ่ง     อยางพิจารณากายเปนของเปอยเนา    เกิดเห็นวูบวาบ
ขึ้นมาเปนของปฏิกูลโสโครกทั้งหมด    นั้นเหน็เปนชั่วครั้งชั่วคราว    เห็นอสุภะอันนั้นเรียกวา   
ปฏิภาค   เกดิเปนครั้งคราว 

สวนเห็นจริง ๆ  จัง ๆ   นัน้    เห็นดวยใจของตนจริงๆ   เปนของเปอยเนา   ปฏิกูล   โสโครก
จริงๆ     ตองอาบน้ําชําระทุกวี่ทุกวัน     เปอยเนาปฏิกูลเห็นชัดดวยตนเอง    อยางนี้เปนตน     สิ่งอื่น
ทั้งปวงหมดก็เห็นเชนเดียวกัน  ตลอดถึง   น้ําดี   น้ําเสลด   น้ําเลือด   น้ําหนอง   ไปอันเดียวกันหมด    
คนเราตองการอยากจะเห็น    แตใหมันเห็นเปนอสุภะจึงจะชัดเจน    เห็นเปนอสุภะที่
เปน  ปฏิภาค  นั้นมันเกินไป    เพงใหเปนอสุภะมันก็เปนอสุภะนะสิ    เพงใหเปอยเนามันก็เปอย
เนานะสิ 

สวนอันนี้ไมไดเพงใหเปอยเนาอยางนั้น     ใหเห็นชัดตามเปนจริง    เมื่อเห็นตามเปนจริง
อยางนี้แลว    เห็นทุกวี่ทุกวัน    เห็นทุกเมื่อทุกยาม    เหน็คนอื่นก็เหมือนกับเห็นเรา    ปฏิกลู
โสโครกเชนเดียวกับเรา    ชัดเจนแจมแจง    จึงเปนเหตุใหเบื่อหนายสลดสังเวชทุกวี่ทุกวัน     เห็น
อยางนี้เรียกวาเห็นชัดตามเปนจริง     ไมใชเห็นอสุภะอยางที่เกิด   ปฏิภาค  ที่วานั้น 

มันเขากับหลักที่วา   ยถาภูตํ    ญาณทสฺสนํ     มันเปนจริงอยางไร    เห็นตามเปนจริงอยาง
นั้น    อันนี้เรยีกวาเห็นตามเปนจริง 

พระพุทธเจาทานทรงเทศนา   ยถาภูตํ    ญาณทสฺสนํ   เห็นตามเปนจริง    จึงเรียกวาเห็นแจง
เห็นจริง    เห็น  ปฏิภาค   นั้น    เห็นจริงหรอกเห็นแจงเห็นจริง ๆ    แตมันเปนเกินเลยไป    มันเลย
เถิดไป     บางทีจนเปนเหตุใหสลดสังเวชเบื่อหนายเกลียดชัง    เกิดวิปริตเกิดวิปลาสไปก็ได    อัน
เห็นอยางที่วานี้    เห็นชดัตามเปนจริงไมเกิดเบื่อหนายจนเกินขอบเขต    เพราะเหตุที่มันมีอยูในตัว
ของเรา   จะไปไหนก็ไมพน    เราตองชําระสะสางมันทุกวี่ทุกวัน   อันนี้แหละ   พิจารณาตัวของเรา
อยางนี้แหละ     ไมมีที่สิ้นสุด    พิจารณาอยูทุกเมื่อทุกยาม    ยังมีชีวิตอยูตราบใด    ก็ตองพิจารณา
อยูร่ําไป   เบือ่หนาย   ก็เบื่อหนาย    สลดสังเวชก็สลดสังเวช    แตไมทราบจะไปทิ้งใหใคร     เรา
พิจารณาอยูอยางนี้ไมมีที่สิ้นที่สุด    ตลอดชีวิตก็ยังพิจารณาอยูอยางนั้นร่ําไป     นี่พิจารณาถึงเรื่อง
กายของเราใหเห็นเปนอยางนี้แหละ 



มาพิจารณาถึงเรื่องจิตคราวนี้    ก็พิจารณากายนี้แหละ    จึงคอยเห็นจิต     เราเห็นเชนนั้น
แลว     จิตเราเปนอยางไรคราวนี้    เราจะเกลียดไหม?    เราเบื่อหนายไหม?     เราพอใจยินดีหรือไม
พอใจยินดีกับมันไหม?     เห็นจิตของตนชัดแลวคราวนี้     ถาพิจารณากายแลวเห็นจิตเลย    คือ  ผู
พิจารณากาย      ก็จิตนั้นแหละเปนผูพิจารณาไมไดเอาอันอื่นมาพิจารณา        จิต  เรายนิดีหรือยิน
ราย    เราชอบใจหรือไมชอบใจ    เห็นดวยจิตจริง ๆ   เห็นดวย  ใจ  ของตนจริง ๆ        ครั้นเห็นจิต
แลว     คราวนี้ยินดีก็ดี   ยนิรายก็ดี    พอใจไมพอใจก็ดี    ของคนอื่นก็เชนเดียวกันกับเรา     พอเห็น
ของเราแลว   เห็นคนอื่นชัดทีเดียวคราวนี้ 

ครั้นหากวายินดีพอใจแลว       มนัแสดงอาการแลวคราวนี้    ยินดีกพ็อใจ    แลวก็
เพลิดเพลินพอใจเพลิดเพลินยินดี    มันเกิดความยินดี   ยินรายก็ไมพอใจ     อาการที่ยินดียินราย
พอใจไมพอใจนี่แหละ    มันแสดงออกมาภายนก    สอแสดงถึงกิเลสกองใหญทีเดียวนั่น      อยางที่
เราเห็นรูปอยางนี้    ครั้นถาหากวาจิตมัน   เพงเห็นรูปมันชัด    มันไมเกิดอสุภะปฏิกูล   มันพอใจละ
คราวนี้    อยากเห็น    อยากดู    อยากชม    จิตพอใจแลว   นั่นแหละมันจะแสดงอาการกิริยาตาง ๆ     
ภายนอกใหเห็นชัดเลย    คนอื่นเห็นชัดทีเดียว   ตัวของเราไมเห็นตัวของเราหรอก 

การแสดงใหคนอื่นเห็นชัด   เปนของนาเกลียดทีเดียว    แสดงความเพลิดเพลินยินดีพอใจ    
มันใหมีอาการกิริยา   ปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาเลย    เปนเหตุใหคนอื่นเขาดูไดชัดเจน    เขามองเห็นเลย    
ถาไมพอใจ   เบื่อหนายหรือเกลียดชงัอันนั้นก็แสดงชัดขึ้นมาภายนอกอีกนั่นแหละ    จึงวาใหระวัง
ตอนนี้ใหมาก    อยาใหคนอื่นมองเห็นได 

อันที่จะรักษากิริยาอาการที่พอใจไมพอใจ    รักษาอาการอันนี้ใหอยูสภาพคงที่นั้นยากที่สุด     
ถารักษาไดตอนนี้ก็นับวาวิเศษทีเดียวละ   วิเศษของพระ   วิเศษของคนทีเดียว     รักษากริยิามารยาท
ใหมันสม่ําเสมอ   เปนของวิเศษมาก    อยางทางภาคอีสานทานพูดวา   “เหมือนกับขวานถากไม”    
ธรรมดาขวานถากไมนั้น    ถากไมใหเกลี้ยง    ใหเรียบรอยไปไดสม่ําเสมอดีงามมาก   แตวาขวาน
ไมไดถากตัวขวานเองหรอกนะ   มันถากแตคนอื่นหรอก    “สับไมเหลียวหลาก   ขวานถาก  บมี
หอน”    ถากแตคนอื่น   ตัวเองไมถาก   นั่นแหละมันแสดงกิริยาอาการอยางนั้น     กจ็ะเห็นมิใช
หรือขวานถากไม    มันถากไมแตขวานไมถากตัวขวานเอง 

เราแสดงอาการใหมันสม่ําเสมอ   ดีมากตรงนี้     ถึงวามันมียินดียินรายพอใจไมพอใจ    ก็
ชางมันเสียกอน    มันยังไมทันหมดกิเลส   ตรงนัน้เอาไวเสียกอน    แตวารักษามารยาทอันนั้นให



มันสม่ําเสมอ     ปองกนัไวเสียกอน    อยาใหมนัแสดงออกมาภายนอก     กิเลสนั้นดูไมยากหรอก    
ดูไดงาย ๆ     ครั้นเราพิจารณากายของเรา   ดูไดงายเห็นตัวของเราทีเดียว     ครั้นถาไมพิจารณาเห็น
ตัวของเราแลว    หลุดออกไปปรากฏใหคนอื่นเห็นได    แตตัวของเราไมเห็น    โดยเฉพาะหมูเพื่อน
และคนใกลชิด   อยูกับพวกเปนหมูคณะกันอยางนี้    แสดงกิรยิาอาการอะไรเห็นกันโตง ๆ เลย 

แตวาคนที่เห็นนั้นนะ   ก็ใหระวังอีกทีหนึ่ง     ครั้นเห็นแลวก็ใหระวังตัวของเรา    อยาได
แสดงอาการกิริยาใหปรากฏขึ้นมา   อันเรื่องของคนนั้นก็เปนเรื่องของคนนั้น    เรื่องของเราก็อีก
เรื่องหนึ่งตางหาก    ใหพิจารณาเรื่องของตนเอง 

ผูพิจารณาตนเองอยูมัธยัสถอยางนี้    สงบเรียบรอยดีมาก    อยูกับหมูเพื่อนก็สบาย    หมู
เพื่อนอยูดวยก็สบาย    สบายทั้งตนเองและคนอื่น        เราหาความสบายในธรรมวนิัย    ตอง
พิจารณาตรงนี้จึงไดความสบาย        ครั้นพิจารณาตรงนี้ไมเห็นแลว    มันมีอยูนั่นแหละ    เรื่อง
เสี้ยนหนามมันปรากฏขึ้นมาในใจ    ดวยประการตาง ๆ   อยางที่วามานี้ 

อันที่จะรักษากิริยาอาการ 
ที่พอใจ ไมพอใจ 
ใหอยูสภาพคงที่นั้น  ยากที่สุด 
ถารักษาไดก็นับวาวิเศษทีเดียว 

 
 

กายกับใจ 

วันที่  ๑๙  กมุภาพันธ  ๒๕๒๘ 

เราเกิดมาเปนคน 
ก็พิจารณาถึงเรื่องคน 
“ธาตุรู” มันอยูในตัวคนนั่นแหละ 
ครั้นลงถึง  “ธาตุรู” แลว 
มีที่สุดเพียงแคนั้น 

 



พุทธศาสนาคือ     คําสอนของพระพุทธเจา     ถาวาถึงเรื่องใกล ๆ     ก็เปนของใกล      ถาวา
ถึงเรื่องไกลก็เปนของไกล     วาถึงเรื่องใกล ๆ    ก็คือของที่มีในตัว     พระพุทธเจาทรงบัญญัติลงใน
ที่นี้     มีคนมีมนุษยจึงคอยทรงตั้งพุทธศาสนาลง       พวกไมมีตัวไมมีตน    มีแตจิต     พระองคไม
ทรงตั้งศาสนา     อยางพวกเทพกายตางๆ      พวกอินทรพวกพรหม    ทานก็ไมไดทรงตั้งศาสนาลง
ไว     หรือพวกอทิสมานกาย    อยางพวกเปรตพวกผี     ทานก็ไมไดทรงตั้งศาสนาไว     พระองค
ทรงตั้งศาสนาบัญญัติลงเฉพาะบุคคลแตละคน ๆ  นี้    เรียกวาตนตอของพระพุทธศาสนาอยูที่นี้
ทีเดียว    ไมไดมีที่อ่ืน 

ถาหากคนใดปฏิบัติศาสนาในที่นี้    ศาสนาก็เจริญขึ้นในตัวของตน    ถาไมปฏิบัติมันก็ไม
เจริญขึ้นในตัว     พระพุทธเจาทรงเทศนเฉพาะตัวของคน   ไมไดเทศนมาก    ที่มากมายหลวง
หลาย     ทุกสวนนั้นก็ลวนแลวแตปรุงแตงไปจากนี้ทั้งนั้นแหละ   มาปรุงแตงกาย    มาปรุงแตงขันธ
หา    คือ   รปู   เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณในตัวของเรานี้แหละ   ใหกวางขวางตอไป     ถามี
ขันธหาแลวมันก็ตองกวางขวางเปนธรรมดา    กวางหรือไมกวางก็ครอบหมดทั้งโลกละ    ขันธหา
ไมใชของนอย ๆ  ที่ทานบัญญัติลงในขันธหานั้นก็กวางไปอยางนั้นแหละ    ขันธหากวางไปทั้งโลก    
ถาหากวาโดยเฉพาะแลว   เอาแตใจอันเดียวแลว    ก็เลยไมกวาง 

การพิจารณาถึงเรื่องขันธหา   อยาไปพิจารณามากมาย    พิจารณาธรรมทั้งหลาย   ก็อยาไป
พิจารณากวางขวาง    พิจารณาลงเฉพาะอันเดียวนี้แหละ     มันหากกวางขวางเองหรอก    เรา
พิจารณา   กาย  เวทนา  จิต   ลงในที่นี้    พิจารณา  จิต   อยางเดียว    แลวก็แคบเขามา    พิจารณา  
กาย   ก็กวางออกไป    พิจารณาจิตนั่นแหละมันจะแคบลงมา   คือ ละสวนภายนอก   ไดแก กาย  
พิจารณาเฉพาะจิตเขาไปภายใน   อยูภายในแลว   มันรวมลงมาภายใน    เขาถึงธรรมเลย    พิจารณา
จิตอันเดียว    เขาถึง  ธรรม เลย 

แตวาเมื่อเขาถึงธรรมแลวนั้น    เราจะเอาจิตมาพูดมันก็ยากอยู   ยากที่คนจะเขาใจ    เหตุนั้น
จึงตองพิจารณาใหรูภายนอกภายใน    เมื่อจะพูดใหคนฟง    เมื่อจะอธิบายใหคนเขาใจ    จึงตองตั้ง
กายนี้ลง  แลวพิจารณา   กาย  กับ  ใจ   นี ้  ใหไปพรอมๆ กัน    คนฟงจึงเขาใจงาย   ครั้นพิจารณาแต
ใจอยางเดียว   ลงถึงใจอันเดียวแลว    เมื่อมันเกี่ยวของถึงของภายนอกเลยไมรูเรื่อง    เหตุนั้นจึงวา
เราจะพิจารณาแตใจอันเดียวไมได    ตองพิจารณากายกับใจใหควบคูกันไป   เพราะเหตุที่วากายกับ
ใจมันอยูดวยกัน    คนพิจารณาถึงเรื่องใจ   พูดถึงเรื่องใจแลว    คนทั้งหลายที่ไมใชนักปฏิบัติแลวไม
เขาใจ 



เหตุนั้นวันนี้จะอธิบายถึงเรื่อง   กาย  กับ  ใจ  คือ   เราพิจารณากายกับใจที่ตัวของเรานี่แหละ   
พิจารณาใหเขาไปถึงกายกับใจจริงๆ    อยาใหออกมาภายนอก   พิจารณาถึงเรื่อง  เกสา   โลมา  นขา  
ทันตา  ตโจ   อยางนี้เปนตน    เกสา  คือ  ผม   เรารูเฉพาะที่ใจของเรา    พิจารณาผมจนเขาใจเฉพาะ
ในใจของเราจริงๆ   โลมา  คือ   ขนก็พิจารณาใหเห็นเฉพาะในใจของตนจริงๆ    เล็บ  ฟน  หนัง  
เนื้อ  เอ็น    ก็พิจารณาเห็นเฉพาะที่ใจนั้นแหงเดียว    พิจารณาอยางนี้ตลอดหมด   พิจารณาอาการ  
๓๒   ก็ดี   ใหเห็นเฉพาะในใจ   หรือจะพิจารณาสวนใดสวนหนึ่งก็ได    ถาหากวามันชัดในใจของ
ตนแลว    ไมตองพิจารณามาก   พิจารณาอันเดียว   ก็ลงไดเหมือนกัน 

เมื่อพิจารณาอันเดียว    เอาแตใจอันเดียวคราวนี้ลงถึงใจแลวก็ทิ้งกายหมด   พิจารณาเฉพาะ
ใจอันเดียว    เมื่อใจมันอยูแลว    คราวนี้เห็น  ใจ  กับ  จิต  มันคนละอันกัน    อาการที่พิจารณานั้น
เปนเรื่องของจิต    ครั้นลงถึงใจแลวไมมีอาการ   ลงเปนอันเดียวหมด   คอื   ความรู   ความรูหรือ
ธาตุก็วาได   ธาตุรูนี้   กนิความกวางขวางถึงสิ่งทั้งปวงหมดในโลกอันนี ้

ธาตุรู   ตัวเดียวไมเกี่ยวของถึงเรื่องภายนอก   ธาตุรูตัวนั้นเปน  ผูรู  เทานั้นละพอ    ถึงพระ
นิพพานนั้นก็เรียกวาธาตุรู   ถึงพระนพิพานก็เรียกนิพพานธาตุ    มรรคผลนพิพานทั้งปวงหมดลงใน
ธาตุรูอันเดียว   นั่นถึงวาศาสนามีที่สุด    พิจารณาไปเถิดพิจารณาไปเทาไรก็เอาเถอะ    ครั้นมันลง
ไป   มันลงถงึธาตุรูแลว    มีที่สุดสุดเพียงแคนั้นแหละ    จะปฏบิัติเพียงแคไหนก็ตามเถอะ 

จะปฏิบัติอยางไรก็เอา   อยางศีล  สมาธิ  ปญญา   หรือปฏิบัติอยางไรก็ลงธาตุรูอันเดียว      
สมาธิ  ที่เรียกวาสมาธิ   คือจิตเปนหนึ่ง    จิตเปนหนึ่งไมมีสอง    นั่นแหละเขาถึง   ธาตุรู  แลวคราว
นี้   หรือจะเรียกวา   เอกัคคตาจิต  ก็เอา   เรียก  อัปปนาจิต  ก็ตาม    เรียกอยางไรก็ได    แตธาตุอัน
นั้นไมไดเรียกตาม    เพียงแตเราเรียกสมมติบัญญตัิใหเขาใจกัน    ธาตุรูนั้นเปนอยูอยางนั้น    ครั้น
เขาถึง   ธาตุรู   ก็เขาถึงที่แลวนั่น   เขาถึงที่สุดแลว    พุทธศาสนานี้ลงที่สุดเพียงแคนั้น    ใครจะ
ปฏิบัติอยางใดก็ปฏิบัติเถอะ   ที่สุดคือ ธาตุรู  เทานั้นแหละเปนเพียงพอ 

คราวนี้อันที่พูดออกไปมากมายหลวงหลาย   ก็ขยายกวางขวางออกไป   จากธาตุรูทั้งนั้น   
เรียกวา   ขันธ,   อายตนะ,   ธาตุ,   อินทรีย   ทั้งปวงหมด     แยกออกไปจากธาตุรูทั้งนั้น    ครั้นถึง
ธาตุรูแลวก็กลับเขามาของเกา    ธรรมทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ   พอถึงธาตุรูก็รวมเขา
มาเปนอันหนึ่งเหมือนกัน 



ธาตุรู   นี่แหละ   ใหมันเขาถึงธาตุรูบอยๆ   ใหมันถึงอยูเสมอๆ     ครั้นเมื่อเรามีชีวิตอยูเราก็
ตองไปตามจิต   คือ   มันปรุงแตง    ตามสังขารตางๆ  ตามรูป   เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ   
มันปรุงแตงไปสารพัดทุกอยาง    ปรุงแตงไปแลว     คราวนี้มันรวมเขามาถึงธาตุรูหยุดอยูพักหนึ่ง
เสียกอน    ทํางานทําการตางๆ     ถาหากไมมีพักผอน   ก็ตายเทานั้นคนเรา   จิตใจก็เหมือนกันนั่น
แหละ    ถาไมมี  ธาตุรู  กไ็มมีการพักผอน    ไมถึง  ธาตุรู  ก็เปนบาคนเรา 

ตองลงถึงธาตุรูจึงจะถึงที่สุดของธรรมะ   แตวาอันที่ถึงที่สุดจริงๆ  จังๆ   มันหากมีความรู
ที่สุดของธรรมะจริงๆ จังๆ   นั้น    เปนของใครของมันตางหาก    ใครจะมารูมากรูนอยเทาใด   ก็
เปนของใครของมันเฉพาะตัว 

พิจารณาอาการออกมาภายนอกกวางๆ    ออกไปก็พิจารณาถึงกาย    เราเกิดมาเปนคน   ก็
พิจารณาถึงเรื่องคน    พิจารณาถึงเรื่องความเกิด    พิจารณาเห็นคน   ธาตุรู   มันอยูในตัวของคนนั่น
แหละ    คนเรามันเกิดขึ้นมา    มันเปนตนเปนตัว    มันจําเปนตองพิจารณาตัว   คือ   คน  ของเรา   
คุณประโยชนของตัวของเรา   คนควาพิจารณาใหเห็นคุณคาประโยชนอยางยิ่ง    มันก็เกิดจาก   ธาตุ
รู  รูไดทุกสิง่ทุกอยาง    ครั้นถาไมพิจารณาใหถึงธาตุรู     มันก็ไมเห็นตัวของคนวามีคุณประโยชน      
คนเราเกิดขึ้นมานั้นมีคุณประโยชนมากมาย   อยางเราจะไดบวชอันนี้ก็เพราะตัวคน    คนเกิดขึ้นมา
ไดชื่อวาเปนบุญเปนคุณอยางยิ่ง    มาบวชในพุทธศาสนานี้   ก็เพราะมีคนมีตัวมีตนจึงคอยไดมา
บวช   คุณคามหาศาลในตัวของเรา   ทําอะไรไดหมดทุกสิ่งทุกอยางจึงคิดถึงคุณของคนใหมันมาก    
ใหเห็นคุณคาของคน 

เราบวชในศาสนานี้    จะทรงไวซึ่งผาเหลืองก็เพราะมีตัวมีตน   จะรักษาศีล   สมาธ ิ  ภาวนา
ไดก็เพราะมีตัวมีตน    จะถึงมรรคผลนิพพาน   ก็เพราะเราพิจารณาถึงธาตุรูกับตัวของเรา   จึงจะถึง
มรรคผลนิพพานได 

เราพิจารณาถึงคุณคาของคนอยูเสมอๆ   เปนเครื่องอยูของธรรมะ  เปนเครื่องอยูอันหนึ่ง   ถา
หากวาไมพิจารณาอันนี้ก็ไมมีเครื่องอยู    คนเรามันก็เปลาเสียจากประโยชน   พิจารณาใหเปนเครื่อง
อยูอยางนี้    จึงจะอยูเปนสุข    ถาหากวาไมพิจารณาถึงคุณคาของคนแลว    อยูไปอยางไร?   คนเรา
อยูเฉยๆ   ไมมีประโยชนอะไร    ก็เลยเกิดเบื่อหนาย    เปนพระเปนเจาก็เลยเบื่อหนายจากพระจาก
สงฆ    ปฏบิัติขอวัตรตางๆ  ก็เลยลมืหมด    เลอะเลือนลืมหมด    อันเราที่ปฏิบัติอยูนั้น   ปฏิบติั
อะไรก็ไมทราบ   สักแตวาปฏิบัติ 



ครั้นหากคิดถึงคุณแลว   ที่เราทําอันหนึ่งๆ สิ่งหนึ่งๆ  ตองพิจารณาใหถี่ถวนใหละเอียดให
เรียบรอยลงไป   ใหเห็นคุณเห็นคาประโยชนของมัน    มนัจึงมีอุตสาหะวิริยะพากเพียรปฏิบัติได   
อันนั้นเปนเครื่องอยู   ครั้นปฏิบัติเปนเครื่องอยูอันนี้แลวมันหากเขาถึงใจแลวคราวนี้   มันคอยเห็น
คุณคาประโยชนอันยิ่งใหญภายในใจของเรา 

จะถึงมรรค ผล นิพพาน 
ก็เพราะเราพิจารณาถึงธาตุรู 
กับตัวของเรา 
จึงจะถึงมรรคผลนิพพานได 

 

ธาตุรู 

วันที่ ๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘

พิจารณา อสุภะ ธาตุ ขันธ อายนะตาง ๆ 
เห็นเปนของไมเที่ยง เห็นเปนทุกข เปนอนัตตา 
อันนั้นแหละตัวปญญา 
ปญญาเกิดกอนจึงคอยมีสมถะ 
สมถะเต็มที่แลวจึงคอยเกิด 
ปญญาวิปสสนา 

 

โวหารทานอาจารยดูลยทานบอกวา   จิต  คือ  พุทธะ    ทานพูดยอๆ  หมายความถึง   จิต   
คือ  พุทธะ     ไมใชพุทธะ  คือ  สัมมาสัมพุทธ    พุทธะในที่นี้หมายความถึงจิตคือพุทธะ     พุทธะ
แปลวา   ผูรู     แตไมใชสัมมาสัมพุทธะ    ไมใชสัพพัญู   พุทธะหมายความถึงจิต    เมื่อจิตเปนผู
คิดผูนึก    ผูปรุงผูแตงสารพัดทุกอยางนั่นนะ   อันนั้นนะมันจะรูขึ้นได    เพราะความคิดความนึก
ความรูสึกอะไรตางๆ    สารพัดทุกอยาง    อันนั้นแหละจิตเปนพุทธะ    ไมใชสัมมาสัมพุทธะ    
สัมมาสัมพุทธะมีอีกอยางหนึ่ง  



ผมจึงตั้งสูตรใหมวา   จติ  กับ  ใจ   มันคนละอยางกัน    ถาหากวาเขาถึงใจแลว   ไมมี
ความรูสึกอื่น    มีแตความเฉยอยู    แตวารูสึกวาตัวเฉยอยู     ไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตง    อันนั้น
แหละพุทธะ    พุทธะตัวนั้น   คือ   “ความรู”  นั่นเอง    หรือเรียกวาธาตุรู     สิ่งที่รูความรูตางๆ นั้น
มันเปนสมมติบัญญัติไป     ถาหากธาตุรูแลวถึงที่สุด    ไมมีอะไรพูดตอไปอีก    ถึงเรยีกวา   ธาตุรู    
แตวาธาตุรูมันก็ยังเรียกวาสมมติอยูนั่นเอง    สมมตใิหรูเรื่องกัน    พูดใหเขาใจกัน   สิ่งทั้งปวงหมด    
ไมมีอะไร    มีแตธาตุรูเทานั้น     ถงึพระพุทธเจาทานเสด็จปรินิพพาน   ก็เรียกวา   นิพพานธาตุ      
สภาวะมันหากเกิดอยูเปนอยูอยางนั้น   เรียกวา   สภาวะ   เรียกวา   ธาตุรู    พระนพิพานก็เรียกวา  
นิพพานธาตุ 

ผมถึงเรียกสมมติอ่ืนวา   ธาตุรูนั้นอันหนึ่ง    และสิ่งที่ไปรูนั้นอีกอันหนึ่ง   ถาออกจากธาตุรู
นั้นแลว   ไปรูสิ่งอันอื่นนอกจากนั้นอีกเรียกวา   ปญญา   ปญญา  นี้เกิดจากความปรุงความแตง
ความคิดความนึกสารพัดทุกอยาง   ปญญา   เกิดจากเอา  ธาตุรู  นั้นไปเกิดปญญา    ไปเปนจิตแลว
ไปเกิดเปน   ปญญา 

ปญญา นั้นมี  ๒  อยาง   ปญญาโลกยิะอยางหนึ่ง   ปญญาโลกตุระอยางหนึ่ง 

ปญญาโลกิยะนั้นคือ   ความคิดความนึกปรุงแตงสารพัด    สัญญาอารมณทั้งปวง    รูสิ่ง
ตางๆ   หมด    แตหาไดรูวา    ตัวพุทธะไปรู  ไม    ตามความคิดนึกปรุงแตงไปไมมีที่สิ้นที่สุดไม
หยุดไมยั้งสักที    มนุษยชาวโลกจึงพากันปรุงแตง   พากันคิดพากันนึกอยูนี่    สารพัดทุกอยางวุนวี่
วุนวายรอยแปดพันประการ    อันนั้นเปนโลกิยปญญา 

โลกุตรปญญานั้น    มีเฉพาะทานผูฝกหัดอบรมจิต    ผูรูนั่นแหละ    ผูไปรูไปคิดไปนึกนั่น
แหละ    เอาสติไปควบคุมจิตตรงนั้นแหละ    ใหอยูในบังคับของสติรูสิ่งทั้งปวงหมด    ใหอยูใน
บังคับคือ    บังคับใหรูก็ได    บังคับไมใหรูก็ได    ที่มันคิดมันนึกมันปรุงแตงสารพัดทุกอยางนั้น    
รูเทารูเรื่องของมัน   ฝกฝนอบรมใหมันอยูในขอบเขตในบังคับ    การฝกหัดปฏิบัติในธรรมวินัยนี ้  
มีฝกหัดจิตอันเดียวเทานั้น    อันอื่นนอกนี้ไมมีอะไรทั้งหมด   จะเปนอยางไร   อบรมอยางไร   ก็
ตองอบรมจิต    ครั้นปรารภจิตอบรมจิต   จึงจะอบรมจิตใหอยูในสติได    เมื่ออบรมไปโดยมี
ขอบังคับจํากัดดวย   ไตรลักษณคือ   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   มันรูวาสิ่งตาง ๆ  ทั้งปวงมันมี
อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตาในตัว 



ครั้นเมื่อมี   อนิจจัง   ทุกขัง   อนตัตาแลว   ไปไมถึงไหนตองหมด    ไมปรุงไมแตงลง
อนิจจัง   ทกุขัง   อนัตตตาแลวก็กลับเขามาหา “ใจ”  คราวนี้    มันกลับเขามาเอง   พิจารณาไปหมด
เรื่องหมดราวแลว    กลับมาเองหรอก   เขามาหา “ใจ” มาหยุดนิ่ง 

เวลามันจะออก    มันออกไปตามอายตนะตางๆ   มันออกไปอยูในขอบเขตของ   อนจิจัง   
ทุกขัง  อนัตตา    พิจารณาไปมามันก็รวมลงไปอีก      ของเกา   เขามาถึงจุดเดิมคือ   ผูรู   หรือ   ธาตุ
รู    กลับไปกลับมาอยางนี้บอย ๆ     จนกระทั่ง  ชํานิชํานาญคลองแคลวในการที่พิจารณา    คราวนี้
ไมเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา    โดยอนุมานและไมเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตาโดยบังคับ    หาก
เปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตาโดยอัตโนมัติ     ทีแรกพิจารณาเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตาโดย
อนุมาน    ทหีลังเมื่อพิจารณาชํานิชํานาญแลว    มันเปนอัตโนมัติในตัว     จึงวาศาสนาพุทธถึงที่สุด
ของการคิดการนึกการปรงุการแตงการรูตางๆ   สารพัดทุกอยาง   มนัลงมาถงึของจริง   มาถึงผูรู 

หลวงปูดูลยทานจึงบอกวา  จิต   คือ  ผูรู     ทานพูดถึงเรื่องจิตอันเดียว    แทที่จริงจิตกับใจก็
อันเดียวกันนั่นแหละ   จิตอันใดใจอันนั้น   ทานก็พูดเหมือนกัน    ครั้นเขาถึงใจแลว    ก็หมดเทานั้น    
พุทธศาสนานี้ไมมีอ่ืนไกล     นอกจากจิตกับใจแลว    ก็หมดเทานั้น   ผูรู   รูแลวเขาถึงใจแลวละก็   
หมดเรื่องเทานั้น 

ลองพิจารณาใหถี่ถวนดูวา   พุทธศาสนานั้นที่ไดหัดสมาธิ      ก็เขาถึงจิตเปนหนึ่ง    ฌาณก็
เขาถึงจิตเปนหนึ่ง    มัคคสมังคี   คือ   มรรคผลนิพพานก็เปนหนึ่งเหมือนกัน    จิตเปน  เอกกัคคตา   
รวมเปนหนึ่งเหมือนกัน     แตสิ่งเหลานี้มีผิดแปลกกันตอนที่วามีปญญามากมีปญญานอย    รอบรู
มากรอบรูนอย    พระพุทธเจาของเราทานทรงรอบรูทั่วหมดทุกสิ่งทุกประการ    ทรงรูสิ่งทั้งปวง
หมด   ทรงรูเหตุรูผล   รูเรื่องราวตาง ๆ   รูความเกิด-ดับ    ทานจึงทรงอยูเหนือความคิดความอาน    
อยูเหนือความเปนไปสารพัดทุกอยาง   จึงเรียกวาเหนือโลก 

อันเรื่องของโลกทั้งหลายนั้น   มันอยูในจิตนี่แหละ   คิดนึกปรุงแตง   แตงไมรูแลวรูรอดกัน
สักที    พระพุทธเจาจึงทรงอยูเหนือ  คือ   เหนอืเรื่องเหลานั้น   คือ   ทรงรูเทารูเรื่อง  “รูเทา”  นี้
หมายความวารูเทากับความคิดนั่นแหละ    รูเทาความปรุงความแตง   มันปรุงมันแตงก็รู   รูพรอม ๆ  
กันเลย   ไมเกิน   ไมขาด   ไมเหลือ   จึงเรียกวา  “รูเทา”  ไมใชรูตาม   รูตามนั่นมันตามไป   รูแลว
คอยตาม   รูแลวคอยเห็น   รูแลวคอยรูตัว    อันนัน้มันตาม    เหมือนตามรอยวัวรอยควาย     อันนั้น
ไมเห็นตัวมันหรอก     ครั้น  “รูเทา” นั้น       รูเทาตัวมันเลย    รูในทันทวงทีมันเลย    “รูเทา”     มัน



เปนอยางนี้   มันตางกับความรูตาม     เหตุนั้นคําที่วา  “รูตาม”  นั้น     ไมมทีางที่จะทันตัวมันหรอก    
พอ “รูเทา”   เทานั้นเลยทันตัว 

พระพุทธเจาทานทรงรูเทาสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด    จึงเรียกวาทรงรูสภาวะความเปนอยูของ
มันทุกสิ่งทุกประการ   จงึหมดเรื่องหมดราว    แตพวกเราฝกหัดปฏิบัติฝกอบรมเดี๋ยวนี้    เรื่องตัว
ของเรานี้แหละ    ยังไมรูเทารูเรื่องมันหมดทุกสิ่งทุกอยาง   จึงตองฝกหัดอบรมกันตอไปอีก 

สมาธิ ก็เขาถึงจิตเปนหนึ่ง 
ฌาน  ก็เขาถึงจิตเปนหนึ่ง 
เอกัคคตา จิตก็รวมเปนหนึ่ง 
มัคคสมังคี   มรรคผล   นพิพาน 
ก็เขาถึงจิตเปนหนึ่ง 
แตสิ่งเหลานี้มีผิดแปลกกนัที่วา 
มีปญญามาก   มปีญญานอย 
รอบรูมาก   รอบรูนอย 

 
 
 

อะไรเปนเครื่องอยู,เครื่องยึด 

วันที่  ๒๐  มนีาคม   พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

ธุดงควัตร ๑๓ 
เปนเครื่องอยู  เครื่องขัดเกลากิเลส 
ทําใหบาปธรรมนอยลง 
นอยไป  หมดไป 
หมด  หรือเกือบหมดนั่นละ 
อันนั้นแหละเปนเครื่องอยู 

 



เราปฏิบัติกัมมัฏฐานมีอะไรเปนเครื่องยืนยัน?   มีอะไรเปนเครื่องวัด?    เรือ่งกัมมัฏฐานของ
เราใหสังเกตดู    ในขอธุดงควัตร  ๑๓  นั้น     ควรเอาอะไรเปนหลักยืน    ตัวอยางวา   ถือผา  ๓  ผืน   
อยางนี้     เราเวลานี้ก็ไมมี   ๓   ผืนเสียแลว    มนัมากกวา  ๓  ผืนเสียอีก    การฉันหนเดียว   นัน้ก็
พอยังมี     คอยยังชั่วหนอย    แตวาถาถือเครงครัดจริงๆ  จังๆ   ฉันหนเดียวจริงๆ    ไมตองฉันสิ่งอื่น
ตอไปอีก    เปนขาวตมขาวหนมหมากไมผลไมอะไรตางๆ   ฉันหนเดียวจริงๆ   จึงเรียกวา  ถือ
เครงครัด    ฉันในบาตร     ถาหากวามานอกบาตรแลวไมรบั     เหลานี้เปนกิจวัตรสําหรับเปน
เครื่องวัดของกัมมัฏฐาน   ลองสังเกตดูวาธุดงควัตร  ๑๓  นั้น   มีอะไรบางอันที่เหลืออยูในตัวของ
เรา?  

ถาหากพวกไมไดปฏิบัติกัมมัฏฐาน   แตวากัมมัฏฐานก็มีอยูทั่วไปนั่นแหละ   มีอยูในตัวของ
คนทุกๆ  คนนั้นละ    มีหมด   เกสา   โลมา   นขา   ทันตา   ตโจ   อาการ  ๓๒  มีครบบริบูรณทุก
ประการ    อันนั้นเปนกัมมัฏฐานแลวนั่น   เวนไวแตตัวคนเราไมปฏิบัติกัมมัฏฐาน    เมื่อปฏิบัติ
ตามนั้น   พิจารณาตามกัมมัฏฐานทั้ง   ๓๒   นั้น    ก็ไดชื่อวาปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

แตเราเปนพระนี่ละซี   เราเปนพระเปนเณรนี่    เราปฏิบัติใหมขีอวัตรเปนเครื่องอยู       พวก
เราอีกหนอยก็จะไมมีแลวเรื่องขอวัตร    ธุดงควัตร  ๑๓  หมดหายไปหมดเลย     สกัแตวาชื่อ
กัมมัฏฐานเฉย ๆ    ตัวกัมมัฏฐานจริง ๆ   ไมทราบวาหายไปไหนหมด 

พระพุทธเจาทานทรงเห็นประโยชน   ธุดงควัตร   แปลวา   วัตรอันเปนเหตุนําไปซึ่งความ
ใหพนจากทุกข    เพ่ือขจัดกิเลสใหพนจากทุกข       ครั้นเมื่อวาไมมี   ธุดงควัตร   เสียแลว     
ตรงไหนมันจะเปนเครื่องนําใหเปนไปเพื่อพนจากทุกข    สังเกตดูตัวของตนทุกคนจะเขาใจได    
ธุดงควัตร  ๑๓   นั้นขออะไรก็เอาเถอะสักอยางหนึ่งก็แลวกัน   สังเกตถาหากไมปฏิบัติจริงๆ จังๆ   
สักแตวาทําเฉยๆ  นั้น   กไ็มใหประโยชนคุมคา 

อยางพวกเราฉันทุกวันนี้   พิจารณาปฏิกูลก็ด ี    พิจารณาอาหารปฏิกูลก็ด ี    พิจารณาธาตุ
กัมมัฏฐานก็ดี   อยางที่วา   ธาตุมตฺตโก   นสิฺสตฺโต   นิชฺชีโว   สฺุโญ   อันนั้นนะ    เราพิจารณาให
เปนธาตุ    นี่พิจารณาสักแตวาพิจารณา   เห็นเขาพิจารณาก็พิจารณาตามเพื่อน    อันความเห็นของ
เราไมทราบวาเปนอยางไร?    ใหมันเห็นจริงๆ  สิ    ใหมันเห็นเปนธาตุจริงๆ สิ    ใหเห็นอสุภะ
จริงๆ จังๆ สิ       ครั้นเห็นเปน  อสุภะ   กก็ลัวจะฉันไมได     ครั้นเห็นเปนธาตุก็กลัวจะฉันไมลง    
กลัวกอนเสียแลว    อันนั้นเลยไมเปนกัมมัฏฐาน     ของเหลานี้ทั้งหมดพระพุทธเจาทานทรงเห็น
ผลประโยชนทั้งนั้น     ทานจึงทรงสอนใหพวกเราปฏิบัติ    การเห็นเปนธาตุ    เห็นเปนอสุภะ        



พิจารณาโดยอนุโลม     หากวาไมเห็นเปนธาตุ    เห็นเปนอสุภะ    ก็ด ี     แตเห็นชัดในใจดวยสัญญา
ก็ยังเปนการดีอยู   ถาเกิด  ปฏิภาค  เห็นจริงๆ  จังๆ  เกิดเห็นเปนหนอนเปนอะไรของเนาเปอยข้ึนมา
ในอาหารนั้น    ดวยเห็นเปนกอนธาตุจริง ๆ  จัง ๆ      อันนั้นเปนปฏิภาคเกิดขึ้นมา     อันนั้นละ
อยางดีที่สุด    แตวาหากมันไมเปนอยางนั้นก็ใหเห็นอนุโลม    แตใหมันชัดแจมแจงแนแนวในใจ 

การเห็นชัดแจมแจงแนวแนในใจนั้นดีกวามาก    ดกีวาเห็น   ปฏิภาค   อีก      มันเห็นทุกเมื่อ      
ครั้นพิจารณาเห็นชัดแจมแจงนี้เห็นทุกเมื่อเลย    พิจารณาเวลาใดก็เห็นทุกเมื่อ    การเห็นปฏิภาคนั้น
เห็นเปนครั้งเปนคราว    เห็นไวเพื่อมันเห็นชัดตามตรงนั้นแหละคือ    เปนเครื่องวัดความจริง    ตอง
เปนจริงอยางนั้น   ตองแนวแนอยางนั้น    อาการเห็นปฏิภาค 

ครั้นเห็นอนุโลมนั้น    การเห็นชัดแจมแจงนั้น    มันเห็นทั้งดานเปนจริงและไมเปนจริง   คือ   
เห็นดานไมเปนจริงนั้น    อสุภะ   ปฏิภาคตองเปนอยางนั้นจริง ๆ   แนวแน      แตอีกนัยหนึ่ง    
อาหารก็เปนอาหาร    ธาตุก็สักแตวาธาตุ    อสุภะก็เพียงอสุภะเทานั้น    สําหรับฉันก็เพียงแตวาผูฉัน    
มันสักแตวาเฉยๆ   ฉันมนัก็ไมเปนอะไร    ไมฉนัก็ไมเปนอะไร    มันเห็นอยางนี้    พระพุทธเจา
ทานทรงเห็นโทษ    ทานทรงสอนอยางนี้   ใหเขาใจอยางนี้      เมื่อเห็นเปนจริงอยางนั้นแลว    
เรียกวาสมมติบัญญัติ   เกดิขึ้นมาอีก 

สมมติบัญญัติ   คือวา   สมมติบัญญตัิตามเรื่อง    สมมติอยางใด    เขาบัญญัติอยางใด    ก็
ตองบัญญัติตามเรื่อง    สมมติตามเรื่อง    ตัวของเราเหมือนกันนั่นนะ      สังขารรางกายนี้เกิดจาก
สมมติบัญญตัิทั้งนั้น    ถาไมมีสมมติบัญญัติ    ก็เรียกไมถูก    ไมทราบวาจะเรียกอะไรกัน      เห็น
สมมติบัญญตัิสักแตวาสมมติบัญญัติ    แลวเรากอี็กอยางหนึ่ง     ของเราเปนอีกอยางหนึ่ง      เรา
รูเทาเรื่องสมมติบัญญัติแลว    เราไมหลง   เราไมยึดไมถือในสมมติบัญญตัิอันนั้น    กพ็นจากตัวเรา
ไป      นี่แหละเรื่องพระพุทธเจาทานทรงสอนใหเราเขาใจอยางนี้ละ 

แตวาเมื่อจะเห็นอยางนั้น   ตองมี  สมถะ   เปนเครื่องอยูเสียกอน    หัดสมถะเปนเครื่องอยู
เบื้องตนเสียกอน    ถา   สมถะ   หนักหนวงหนักแนนแนวแนเต็มที่จึงจะเห็น   สมถะไมแนวแน
เต็มที่ก็ไมเห็นได     เห็นแตสักแตวาสัญญา     ไมเปนไปเพื่อเบื่อหนาย    การพิจารณาอะไรทั้งหมด
นั้นนะ     ถาไมมี   สมถะ   เปนเครื่องอยูแลว    ยอมเตลิดเปดเปงไปใหญโต    ไมมหีลักแนวแน    
ไมมีหลักมั่นคงถาวร    เหตุนั้นพวกปฏิบัติทั้งหลายนั้นปฏิบัติเปนไปแลววาตนเกงวาตนวิเศษแลว    
นานหนักเขาก็เลยเตลิดเปดเปงไป   เลยเขาหาหลักไมได 



ตองปฏิบัติใหสมถะแนวแนเต็มที่เสียกอน    จึงคอยออกมาพิจารณา   มันพิจารณาเองหรอก
ครั้นสมถะเต็มที่แลว    จะพิจารณาปสสนาหรือพิจารณา     ปญญาอะไรก็ตามเถอะ     คนอยากได
แตปญญาวิปสสนา    วาเปนของวิเศษสูงสุดทําใหหลุดพนได    ปญญาวปิสสนาไมใชเปนทุกเมื่อ    
ไมใชเปนตลอดเวลา    ปญญาวิปสสนาจริงๆ จังๆ    ที่สําเร็จมรรคผลนิพพานจริงๆ    มันเกิดขณะ
เดียวแลวไมเกิดอีกหรอก    การพิจารณาอนุมานตามนั้นตางหาก     อยางที่พิจารณา    อนิจจัง   ทุก
ขัง   อนัตตา    เห็นชัดนัน่   เห็นชัดตามอนุมานตางหาก     ความชัดเจนแจมแจงจริง ๆ  จัง ๆ   ไม
เปนอีกหรอก    ไมเปนพอสองสามหนหรอก    อันนั้นจึงวาเอาไวตางหาก    เอาไวมันเปนเอง     มนั
ตองวางทอดธุระถอนหมด    ไมคิดนึกถึงเรื่องสิ่งตางๆ   ไมเอามาเปนอารมณทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุก
อยาง    มันจึงคอยเกิดปญญาขึ้นมาได   มันคอยเกิดปญญาวิปสสนาขึ้นมาได    เกิดปญญาวิปสสนา   
ก็โดยไมไดตั้งใจซ้ําอีก    มันหากเกิดเองเปนเองของมัน 

เหตุนั้นจึงวาหัดสมถะนี้ละ   เบื้องตนนี้    ครั้นถาหากพูดถึงเรื่องปญญาแลว  หัดสมถะก็ตอง
เกิดปญญาเสียกอนจึงคอยเกิดสมถะ    อยางพิจารณาอสุภะ    พิจารณาธาตุ    พิจารณาขันธอายตนะ
ตางๆ    เห็นเปนของไมเที่ยง    เห็นเปนทุกข     เปนอนัตตา     อันนั้นละตัวปญญา    ปญญาเกิดกอน
จึงคอยมีสมถะ     ครั้นเห็นชัดอยางนั้นแลวจิตก็รวมลงไปได     ถาไมเห็นชัดอยางนั้นจิตไมรวม     
อันเห็นชัดนั้นเรียกวา   ปญญา   อันนี้เรียกวา   ปญญาเกิดกอนสมถะ    สมถะเต็มที่แลวจึงคอยเกิด
ปญญาวิปสสนา   ปญญาวิปสสนาอันหนึ่งตางหาก    ปญญาธรรมดาสามัญ    นี้อีกอันหนึ่งตางหาก 

อยาวาตั้งแตสมถะเลย   ทาน   ศลี   ภาวนา   เบื้องตนแหละ      ทาน   นี้ตองมีปญญาจึง
สามารถทําทานได     เหน็วาทานเปนของดีวิเศษ    เปนของชวยมนุษยคนทั้งปวงหมดใหอยูไดดวย
การทําทาน    เฉลี่ยความสุขใหคนอื่น    เห็นประโยชนของการเฉลี่ยความสุขใหคนอื่น    นั้นจึงคอย
ทําทาน     การเห็นประโยชนอันนั้นนะ    นั่นแหละเรียกวา   ปญญา   เห็นคุณคาของการทําทานนั้น    
เรียกวามีปญญาจึงคอยทําทานได     นัน่ละเกิดปญญากอน 

รักษาศีล   ก็เหมือนกัน   ศีลหา   ศีลแปด   เห็นโทษของการทําชั่วบาปตางๆ   จริงจังดวยใจ
จริงๆ   ชัดเจนจริงๆ     อันนั้นละเรียกวาปญญา   จึงคอยสามารถรักษาศีลใหมั่นคงถาวรตอไปได 

ศีล   มั่นคงตอไปแลว    มันจึงคอยเปนสมาธิ    ศลีไมมั่นคงอยาไปหวังเลยสมาธิ     ถงึเปน
สมาธิเดี๋ยวเดียวแลวก็กลบัไปอีก    ไมสามารถจะรักษาไวได    ตองอาศัยปญญา   คือรักษาศีล
เสียกอนใหบริบูรณสมบูรณแลว     คราวนี้เปนสมาธิแนวแน    ไมถอนแลว    สมาธิถึงจะเปนสมาธิ



ก็อยางที่พูดมาแลว    มนัตองมีปญญา   เห็นโทษภัยตางๆ   จึงคอยละทิ้ง   ถอน    จึงคอยเปนสมาธิ     
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด   เกิดจากปญญาทั้งนั้น   ตางแตวาหยาบละเอียดตางกัน 

พระพุทธเจาทานทรงสรรเสริญชมเชยวา   ปญญาเปนของสูงสุดในมนษุย    เราผูปฏิบัติ    
อยามุงหวังแตปญญาอันสูงสุดทีเดียว    มีอะไรใหปฏิบัติอันนั้นละอยูอยางเราเปนผูศรัทธาตั้งมั่นใน
พระพุทธศาสนาแลว     อยาเขาใจวาบวชมาไมมีประโยชน    บวชเปนพระเปนสงฆนั้นดีวิเศษกวา
มนุษยธรรมดาสามัญตั้งอักโข    ศีลหาเราก็มี    ศีลแปดเราก็มี    ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็มี    เราจะเอา
อยางไรกันอีก?    บวชมา  ๒๐-๓๐  พรรษา     สึกออกไปไมเห็นมีศีลสักตัวเดียว    สืมฮอดศีล    ไม
คิดถึงศีลซ้ําอีก    มันจะดีอะไรกันอยางนั้น    พระพุทธเจาทานทรงเทศนาวา    คนสกึออกไปคือ   
คนตาย    คือ   ตายจากความดีนั่นเอง 

มันตองมีศีล   เปนพระเปนสงฆใหเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตน      มีศีลเปนเครื่องอยู    
สมาธิบางเล็ก ๆ  นอย ๆ    มีขอวัตรปฏิบัติเปนเครื่องอยู      ถาหากวาอยูกับหมูเพื่อน    หรืออยูคน
เดียวก็ตามเถอะใหมีขอวัตรกิจวัตร      อยางที่วาใหฟงไวนั้น    ธุดงควัตร  ๑๓   เปนเครื่องอยูเครื่อง
ขัดเกลากิเลส    ทําใหบาปธรรมนอยลง    หมดหรือเกือบจะหมดนั่นละ   นอยไปหมดไป    อันนัน้
ละเปนเครื่องอยู       ถาไมมีเครื่องอยูแลวอยูไมได    เปนพระนะ    ควางเลยไมรูจะเอาอะไรเปน
เครื่องอยูเครื่องยึด    ตองมีเครื่องยึด    อยางนอยที่สุด    เชื่อมั่นในพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ    
เชื่อกรรมเชือ่ผลของกรรม    แลวปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของพระวินัย   มีศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดนี้
เปนเครื่องอยู 

 
ตองมีเครื่องยึด  อยางนอยที่สุด 
เชื่อมั่นใน  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
เชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรม 
ปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของพระวินัย 
มีศีล ๒๒๗  เปนเครื่องอยู 

 

๒๖. หาวิเวกในความไมวิเวก 

  
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๒๘ 



บวชเขามาเพื่อตองการหาความสงบ 

   ตองการละ ทิ้ง ถอน สิ่งทั้งปวงหมด 

  จึงคอยเขามาบวช 
 

พอมาบวชแลวก็ยังไมสงบอยู 

   หากันอยางนั้นละตลอดเวลา 

   มั่นก็ไมถึงความสงบสักที 

   หาไมเจอ 

   ของนิดเดียวเทานั้น  หาไมเจอสักที 
 

เราพากันมาหาความวิเวกในความไมวิเวกลองดู ใครก็ไปแสวงหาแตที่ในปาในดง  เที่ยวไป
ในที่ตางๆ ตองการหาความสงบสงัด  ตางก็ตองการความวิเวก ในที่นี้เรียกวาที่ไมวิเวก ในที่นี้
เรียกวาที่ไมสงบ จึงคอยออกไปหาที่อ่ืน คราวนี้เราตองมาหาวิเวกภายในลองดูในความไมสงบ หา
วิเวกในที่ไมสงบ ไปที่ใดก็ตามเถอะตามสถานที่ตางๆ ความไมสงบตองเกิดจากภายในของเรา
ทั้งนั้น ที่ไปในที่ตางๆ ไปเพลิดไปเพลินสนุกสนาน ออกจากตัวของเราทั้งหมด ถาตัวของเรา
เพลิดเพลินตัวของเราไมสงบแลว มันก็ไมสงบอยางเกา 

 อะไรที่มันไมสงบ? อาตายนะทั้ง ๖ นี่แหละมันไมสงบ ตาก็ไมสงบ หูก็ไมสงบ จมูก ก็ไม
สงบ ลิ้น กาย ใจ ก็ไมสงบ ไปในที่ตางๆ ยิ่งเห็นสิ่งสารพัดแปลกประหลาดไป ยิ่งตื่นเตน เลยไมสงบ
สักที ไปถกูอากาศที่ไมดีมันกระทบกระเทือนเขา หรือไปถูกอากาศที่ดีมันกระทบกระเทือนเขา มัน
สงบเยือกเย็นลงไป มันก็อยูที่ตัวของเรานี่ทั้งนั้น เพราะตัวของเราไปถูก ตัวของเราไปติง เรา
พิจารณาไมถูกเรื่องกันนะ   ก็เลยไปกนัใหญ 

เสียง ก็เชนเดียวกัน เสียงดี เสียงชั่ว เสียงหยาบเสียงละเอียดมี อิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ มัน
เกิดจากตัวของเราทั้งนั้น แมอยูในปาที่ไมมีเสียงเลย เสียงมันยังปรากฏขึ้นมาใหได ภาษาใหมเขา
เรียกวา “ใตสํานึก” อันนั้นมันเกิดขึ้นมาไมรูตัว เสียงใตสํานึกมันเกิดขึ้นมาไมรูตัว เราไมสงบไม
อบรมใหมันอยูคงที่แตเบื้องตนแลวมันก็เกิดอยูนั่นแหละ 

กลิ่น ก็เหมือนกัน กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม   กลิ่นอะไรตางๆมันเกิดจากจมูกของเรา ถาหากจมูก
ของเรามันสํารวมดีแลว กลิ่นอันนั้นมันมากระทบ มันไมหลงไมเพลิน 



รสชาติ  ก็อันเดียวกัน มันเกิดจากลิ้นไปถูกอาหารที่เอร็จอรอย ไปถูกอาหารที่ไมเอร็จอรอย 
ก็เอาตัวนี่ละเอาตัวอันนี้ละไปผสมผสาน วามันอรอยก็เพลินสนุกสนาน มันไมอรอยก็หลงวามันไม
อรอย นอยใจหรือเลยไมสบายใจ 

ธรรมารมณ  สิ่งทั้งปวงเกิดจากในใจเราทั้งนั้น    จึงวามันไมสงบที่ตัวของเรา  
 เราตองมาคนควาหาสิ่งไมสงบนั่นนะ ในตัวของเราลองดู ถาหากวาไปเห็นความไมสงบใน

ตัวของเราแลว คราวนี้จะสงบ คนควาในของไมสงบกลับเกิดความสงบขึ้นมา เห็นสิ่งทั้งหลาย
เหลานั้นเกิด-ดับ เกิด-ดับ สิ่งทั้งหลายเปนของไมเที่ยงจะอยูนี่ก็ตาม ไปอยูโนนก็ชาง อยูที่ไหนอยูกับ
หมูเพื่อนก็ตาม จะอยูคนเดียวก็ชาง มันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวก็สงบ เกิดขึ้นเดี๋ยวๆ ก็หายไป อัน
สิ่งเกิดแลวหายไปนั่นนะ มันเปนของไมเที่ยง 

ครั้นเห็นเปนของไมเที่ยงแลว ใจของเราไมไปยึด ไมไปยึดหลงถือ  ของเหลานั้นมันเปนอยู
อยางนั้นแตไหนแตไรมา จิตของเราก็จะสงบในที่นั้น สิ่งทั้งปวงที่เปนอารมณในอาตายนะทั้ง ๖ 
นั่นนะหายหมด ไมมีในตัวของเรา นั่นแหละ ความสงบมันเกิดขึ้นในที่ไมสงบ ในที่นั้น 

ครั้นพิจารณาไมถึงที่เมื่อไรแลว ไปเถอะจะไปไหนก็ไปเถอะเทาเกา นอกจากนั้นอีก จะไป
ในที่ตางๆ ในที่ไมสงบ ความไมสงบมีอยูแลวนั่น ไปไหนมันก็ไมสงบเหมือนเกา ยิ่งเพิ่มความไม
สงบเขาไปอีก สมกับที่ไปเห็นสิ่งตางๆ ไดยินสิ่งตางๆ ไปสัมผัสรสสิ่งตางๆ ขึ้นมาสารพัดทุกอยาง 
เอามาจดจํามาบันทึกไวในใจเลยไมหายสักที เพิ่มพูนมากไปกวาเกา แทนที่มันจะลดนอยถอยลงไป 
เลยกลับเพิ่มพูนขึ้นมาในตัว 

เราภาวนาทําความเพียรก็เพื่อไหมันลดลงไปถอยลงไป จนไมมีอะไรเสียเลยนั่น มันจึงจะถึง
ความสงบ รูป เสียง  กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอะไรตางๆเห็นเปนเครื่องยุง เห็นเปนภัยเห็น
เปนโทษของการทําสมาธิภาวนา เราละสิ่งทั้งหลายเหลานั้นแลว   แลวจะมีอะไรอีกละคราวนี้  เมื่อ
ละสิ่งทั้งหลายเหลานั้นแลว    ก็หมดเรื่อง     เราก็อยูเปนสุขคนเดียว    หาไปหามาแลว  ความสุขอยู
ตรงนี้ ความสงบอยูตรงนี้  ไมไดอยูที่อ่ืน เหตุนั้นจึงวาไปเที่ยวในที่ตางๆ ไปลองดูเถอะ ไปไหนก็ไป
ลองดูเถอะ ถาจับตรงนี้ไดแลว สงบอยูตลอดเวลา ไปเที่ยวยิ่งสงบใหญ หาที่วิเวกยิ่งสงบ ถาเขาถึง
สงบตัวนี้แลว 

ครั้นถาตัวนี้ไมสงบเทาเกา ไมมีประโยชนอะไรเลย เราจะไปหาแตที่วิเวกมันไมไดหรอก หา
ตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง หาจนตลอดวันตายก็ไมพบสักที เพราะเราหาไมถูก  ไมรูเรื่องของความสงบ  
ครั้นเห็นโทษของความไมสงบ เบื่อหนายเห็นโทษเห็นทุกขของมันในความไมสงบ ละทิ้งอยูที่นั่น 
มันก็เปนความสงบเทานั้นเอง จะไปหาที่ไหนอีก 



บวชเขามาเพื่อตองการหาความสงบถึงคอยมาบวช ตองการละทิ้งถอนสิ่งทั้งปวงหมดจึง
คอยมาบวช พอมาบวชแลวก็ยังไมสงบอยู หากันอยางนั้นละตลอดเวลา มันก็ไมถึงความสงบสักที 
หาไมเจอ ของนิดเดียวทานั้นละหาไมเจอสักทีเห็นเปนเรื่องใหญโตมโหฬารไป นี!่ มันจะกวางขวาง
ออกไป คนเรามันจะตองกวางขวางออกไปเกิดจากตรงนี้แหละ บานปลายไปโดยเหตุที่  ความไม
สงบ   นี่แหละ ถาอยูที่ไหนมันคอยสงบลงไปคอยเบาบางลงไป นั่นเรียกวา…………… 
 

จะไปที่ใดก็ตามเถิด 

ความไมสงบตองเกิดจาก 

ภายในของเราทั้งนั้น 
 
 

๒๗. อิทธิบาท ๔ 

  
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
ทุกคนจํากันไดแลวอิทธิบาท ๔ 

    ม ีฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

    จํากันไดคลองแคลวทุกคน 

   แตยังไมทันสําเร็จอิทธิบาท 

    ที่จริงแลวควรจะไหสําเร็จประโยชน 

    ตามความเปนจริง 
 

อิทธิบาท ๔ ใครๆก็ทราบ เพราะอยากสําเร็จอิทธิบาท คือตองการจะใหไดสําเร็จตามความ
มุงมาดปรารถนาที่ทานวาไว ทุกคนพากันไดแลวในอิทธิบาท มีฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, และวิมังสา 
พากันไดคลองแคลวหมดทุกคน จําไดดีที่สุดแตยังไมทันสําเร็จอิทธิบาท ที่จริงไดแลวก็ควรจะให
สําเร็จตามความเปนจริง ตองเปนอยางนั้น แตนี้ยังไมทันสําเร็จ 

ทานกลาวไววาผูมี ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้นๆ ในกิจการนั้นๆ ในธุระนั้นๆ ในคํา
บริกรรม ในธรรมะนั้นๆ ความสําเร็จยอมเกิดขึ้นมา ความสําเร็จในที่นั้นเกิดขึ้นจากฉันทะนั่นเอง   



ที่นี้ฉันทะเปนของมีอยู คนเอามาใชไมถึง ไมถึงฉันทะ เอามาใชไมถึงทั้งนั้น ถาถึงก็ตองสําเร็จตาม
ความปรารถนาของตน จะมากหรือนอยก็ตองเปนผลทีเดียว 

ฉันทะ เปนของแนนอนที่พระพุทธเจาทรงเทศนาไว ความเปนจริงก็เปนอยางนั้น เรา
พยายามลองดู ความเชื่อมั่นในตัวของเรานั่นแหละ เรียกวาฉันทะ มีในตัวของเรา เราทําสิ่งนี้แหละ
จะเปนผลประโยชน ธรรมะอันนี้แหละจะใหผลประโยชนแกเราอยางเชนเราเชื่อมั่นในสัจธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา พระองคทรงเทศนาเปนจริงทุกประการ ที่วาขันธ ๕ เปนทุกขก็ดี ถาหาก
พิจารณาแนนอนจริงใจลงไปแลว เปนทุกขจริงๆ ไมผิดเพี้ยนไปไหน 

ขันธ ๕ เปนทุกข ทานบรรยายออกไปโดยเฉพาะ ปญจุปาธานขันธ   ขันธ ๕  เปนของมีอยู
เกิดอยู  ถาหากวาเราไปถือ ถึงถือมันก็ไมเปนตัวของเรา ครั้นถาเราไมถือก็หมดเรื่อง สิ่งสภาพมัน
เปนอยูอยางไร ก็เปนอยูอยางนั้น นี้เรียกวา เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจา เราพิจารณาเปนจริง
เห็นจริงอยางที่พระพุทธองคทรงเทศนาไว มันก็สําเร็จประโยชนทั่วถงึตามเปนจริงเทานั้นแหละ 
เห็นตามเปนจริงนั้นเรียกวาสําเร็จประโยชน เชือ่มั่นแลวก็พิจารณาเห็นตามเปนจริงนั้น เชื่อมั่น
เทานั้นแหละเห็นตามเปนจริงทุกสิ่งทุกประการ เปนจริงอยางนั้นเลยทีเดียว  ฉันทะมันเปนอยางนี้ 

วิริยะ ความพากเพียร ฉันทะมีแลวความเพียรตองมี ของมันกํากับกันมันเปนคูกันไป เรา
ขยันหมั่นเพียร เราเชื่อมัน่ในสิ่งใด ตองทําในสิ่งนั้น ตองทําใหถึงที่สุด อันนั้นเรียกวาความเพียร 
ความพอใจในสิ่งที่เราตองการและปรารถนา ไมคิดถึงความทุกขความลําบากตรากตรํา ไมคิดถึง
ความยากเหน็ดเหนื่อย มีความมุงมาดปรารถนาที่จะทําใหลุลวง ทําใหสําเร็จตามมุงมาดปรารถนา 
วิริยะมันตามมา ฉันทะมีแลวมีหมด วิรยิะเลยเกิดขึ้นมาในที่นั่น 

เหมือนกับบุคคลขุดบอน้ํา น้ํามันอยูใตดิน ธรรมดาบาดาลตองอยูใตดิน ขุดลงไป ขุดลงไป 
เพราะเห็นชุมๆ พอดินชุมๆ ก็เชื่อมั่นในการขุด  มันตองมีน้ํา  ขุดลงไปจนกระทั่งเห็นดินเหนียว ขุด
ลงไปจนกระทั่งถึงน้ํา คนที่ขุดไมถึงน้ํานั้นเพราะไมเชื่อวามีน้ํา ขุดลงไปไดนิดๆ หนอยๆ โอย! ไม
ไหวแลวลําบากตรากตรําขุดลงไปก็ไมมีน้ําหรอก ก็เลิกเสีย ไปขุดบอใหม ขุดลงไปถึงดินที่ชุม ก็
บอกวาไมไหวหรอก น้ํามันไมลึกถึงขนาดนี้หรอก ก็เลยทิ้งเสีย  เลยไมเห็นน้ํา ไมเห็นผล อยางนอย
ที่สุดขุดลงไปจนลึกที่สุด ไมถึงน้ํา ก็ไดชื่อวาเรากระทําอิทธิบาทแลว 

ตอนนั้นอิทธิบาทของเราเต็มที่แลว ถึงไมสําเร็จก็ไดชื่อวามีอิทธิบาทเพียงพอแลวตอนนั้น 
คนทั้งหลายจะยกยอสรรเสริญวาโอย! คนนี้มันเพียรพยายามจริงๆจังๆ  ขดุลึกถึงขนาดนั้นมันก็ยัง
ขุดได ถึงไมมีน้ําก็ยังอุตสาหขุดลึก ก็ยังพอจะไดความชมเชยหนอย อันนี้ลังเลสงสัยไมแลวสักที ขุด
ไปนิดๆหนอยๆ ก็เลยปลอยวาง ไมเอาธุระภาระ ขาดวิริยะความเพียร ขาดความเพียรแลวไมสําเร็จ
ประโยชนสกัอยางเดียว พระพุทธเจจาตรัสไววาผูมีความเพียรเลวทรามยอมไมสําเร็จประโยชน 



จิตตะ ละคราวนี้ เมื่อวิริยะมีแลว ตองพิจารณาตรึกรองตาม อยางขุดบอนี้แหละ ขุดลงไป
ตองเชื่อวามีน้ํา ขุดลงไปมันก็ลึกลงไปตามลําดับ เห็นดินมันชุมเห็นดินเหนียว เห็นดินเหนียวก็ตอง
มีน้ําชุมชื้นมากเขาไปทุกที ความพินิจพิจารณา ออ..ตองมีน้ําแน จิตใจของเราแนวแนเต็มที่มันก็ไม
ทอถอย จิตตะความตรึกตรองพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องราว น้ําตองมีแนเพราะมันชุม ขุดลงไป
เทาใดยิ่งลึกลงไปยิ่งชุมมาก ยิ่งชุมมากยิ่งเห็นน้ําชัดเจนขึ้นมา 

ความตรึกตรองพิจารณาอยางนี้ทางธรรมก็เหมือนกัน เราพิจารณาธรรมอันใดลงไปเห็น
ชัดเจนขึ้นมาโดยลําดับ  เราตั้งจิตอันเดียวแนวแนแลว  ไมทอถอยแลวยอมเห็นชัดขึ้นมา  อารมณ
ทั้งหลายยอมพนผานไป อารมณทั้งหลายยอมระงับดับสูญไป ยอมมองเห็นชัดขึ้นมาในทางธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น จิตตะความพิจารณาไตรตรองยิ่งแนวแน 

จิตตะกับวิมังสา มันเทียบๆกันอยูนั่นแหละ ครั้นคิดตรึกตรองพิจารณาแลวก็เรียกวาวิมังสา 
ตรึกๆตรองๆ พิจารณาถองแท   เห็นแนวชัดลงในใจ ก็ตองปรากฏขึ้นมา 

อิทธิบาททั้ง ๔ มอียูแลวในโลก พระพุทธเจาทรงชี้สอนแลววาเครื่องมือทําใหเกิด
ความสําเร็จมี ๔ อยางนี้เทานั้น ถาหากวาคนใดนํามาใช ความเปนจริงแลวไมตองพูดถึงเรื่องอิทธิ
บาท ๔ ความเชื่อมั่นนั้นไมตองพูดละ อันคนที่ไมศึกษาเลาเรียน ไมเรียนอะไรเลย ครั้นเชื่อมั่นวาสิ่ง
นี้จะตองเปนผลประโยชน    เลยทําสิง่นั้นแนวแนเต็มที่   เลยเปนฉันทะ  วิริยะไปในตัว ก็ไมตองพูด
ถึงเรื่องอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไมตองพูด  มันเปนจริงแลว ผูที่เรียนผูที่ศึกษากําเอา
แตอิทธิบาททั้ง ๔ ไว แลวไมนํามาใช ผูที่ปฏิบัติจริงๆจังๆ เอาอิทธิบาท ๔ มาใช ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา ใชหมดเต็มที่ ไมตองพูดถึงเรื่องจิตตะ มีหรือไมมีไมทราบ จะสมมติบัญญัติอะไรก็ตาม จะ
ไมสมมติบัญญัติก็ชาง เห็นผลประโยชนชดัเจนขึ้นมาในใจ ยอมสําเร็จประโยชนในสิ่งอันที่
ปรารถนา 

เหมือนกันกับคนที่เขามีอาวุธอยูในมือ บางคนนั่นเห็นวามีอาวุธสําหรับประหัตประหาร
สัตวรายอะไรตางๆ  มีปนอยูในมือกําปออยู  เสือมันเดินมาตรงนี้แหละจะฆามัน จะฆามันใหได 
แลวไปแอบลี้อยูในนั้นแหละ แอบลี้อยูขางๆทางในเมื่อเสือมาจริงๆจังๆ บอกวาจะยิงดวยปนนี่
แหละ  พอยงิโปงมันตองตายทีเดียว พอเสือมายิงโปง แตโปงแตปาก ปนเลยไมคิดกดไกขึ้นมามัน
จะสําเร็จประโยชนอะไร อันไดแตพูด ไดแตคําพูด สิ่งที่มันเปนคุณเปนประโยชนเพราะการทํา
ตางหาก เวลาเขาจะฆาเสือยิงเสือ เขาไมตองทําเสียงปนออกปากหรอก เสยีงปนมันโปงไปเอง ถูก
เสือตองตาย 

ฉันใดผูปฏิบัติ ถาหากวาเครงครัดในธรรมะทั้งสี่ประการนี้แนวแนอยูตลอดเวลา อิทธิบาท
ทั้ง ๔ กม็ีอยูทุกเมื่อ พระองคจะทรงสอนอะไร คือมันมีตามเปนจริง มันมีอยูแลวพระองคคอยทรง



สอน มันมีลักษณะ ๔ อยางนี้ อยูในตัวของคนทุกคน พระองคตองทรงเทศนตามนั้น ไมเหมือนกับ
ผูเรียน เรียนแลวไปเรียนเอาคําพูดของผูพูดเสียกอน แตวาตัวเองไมทํา มันไมสําเร็จประโยชน การ
ปฏิบัติหรือการเรียนการศึกษา มันผิดแปลกกันตรงนี้ ทําจริง กบั เรียนเฉยๆ  มันผิดกันอยางนี้ 

เพราะฉะนั้นจึงวา ธรรมะอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกสวน เปนจริงทุกสวน ครั้นถาหากทําจริง
แลว อิทธิบาท ๔ มารวมกันหมดแหงเดียว มีฉันทะตัวนั้นเปนพอ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไมตองพูด 
ฉันทะก็ไมตองพูด อันความเปนจริงแลว ความตั้งใจจริงๆจังๆ ยอมสําเร็จประโยชนของตน ตาม
สมควรแกฐานะของตน เอาละ 

ความตั้งใจจริง ๆ  จัง  ๆ 

     เอากันจรงิ  ๆ  จัง  ๆ 

     ยอมสําเรจ็ประโยชนของตน 

    ตามสมควรแกฐานะของตน 
 
 

๒๘. การทําทานโดยลําดับ 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

นักปราชญทั้งหลาย 

  ยอมสรรเสริญเรื่อง  ทาน 
  มีคนอันธพาลเทานั้น 
  ที่ไมสรรเสริญ 
  ทั้งๆที่ตนเองก็รับ  ทาน  อยู 

  แตไมรูจักคุณคาของการ  ทําทาน 
 
 จะอธิบายธรรมะใกลๆ   นี้ใหฟง     วาถึงเรื่องทาน   ถึงเรื่องศีล    ถึงเรื่องสมาธินี่ละ     ที่เรา
ทุกคนพากันอาศัยอยู  หากวาไมมีทานเสียแลว   มนุษยคนเรานั้นเกิดมาไมได  เกิดมาทุกคนตองมี
ทานตองรับทานกันทุกคน  ตั้งแตเกิดมาเบื้องตนจนกระทั่งวันตาย  ตองมีทาน    ถาไมมีทานอยู
ไมได   นักปราชญทั้งหลายทานยอมสรรเสริญถึงเรื่องทาน  มีคนอันธพาลเทานั้นที่ไมสรรเสรญิ   
ทั้งๆที่ตนเองก็รับทานอยู   แตไมรูจักคุณคาของการทําทาน 



ทาน     คือการให     เกิดมาบิดามารดาใหอุปการะทุกประการ  ใหขาวกอนน้ํานมก็ไดชื่อวา
ทานมาแลว การใหนั้นเรียกวาทานทั้งนั้น แมตั้งแตประเทศชาติเขาก็ยังใหทานแตเขาไมเรียกวาการ
ใหทาน  เขาใหการสงเคราะหซึ่งกันและกัน  คอืแจกเฉลี่ยความสุขใหกัน    หรือเขาใหความ
ชวยเหลือกัน   เขาจะไมเรียกวาทาน   บานใดเมืองใดเกิดอุปทวเหตุ    น้ําทวม     แผนดินไหว   หรือ
ไฟไหมอะไรตางๆ  เกิดอุทกภัยดวยประการตางๆ  เขาก็ชวยเหลือสงเคราะหกัน   นับเปนลานๆบาท    
อันนั้นก็เรียกวาทานเหมือนกัน 
  แตภิกษุของเราไมมีอะไรจะให    อันคนไมมีการหาอยูหากินอาศัยชาวบานเขา     เขาเปนผู
หาอยูหากินให    เขาทําทาน   สิ่งทั้งหลายเขาใหมาหมดในตัวของเรา    เปนผาผอนเครื่องนุงของ
หมอาหารการกิน  ที่อยูทีน่อนหยูกยาอะไรตางๆนั้น  เรยีกวาอาศัยชาวบานทั้งหมด   ทีจ่ะเปนอยูได
ก็เพราะชาวบานนี่แหละ   เขาใหทานควรที่จะระลึกคิดถึงทานของเขา   เราเปนผูรับ  เปนผูรับ
ถายเดียว    ก็ควรที่จะระลึกถึงอุปการะของเขา   ถาหากเขาไมใหเราก็อยูไมได  เราก็ปฏิบัติศาสนา
ไมได  ทํา ความเพียรภาวนาไดสมาธิ   ไดปญญา  ไดมรรคผล  ไดฌานสมาธิ  ก็เพราะของเขาทั้งนั้น
แหละ  สิ่งที่เราไดมานั้นมันเปนประโยชนแกตนยิ่ง 
  ครั้นถาหากเราระลึกคิดถึงบุญคุณของเขาดวยประการอยางนี้   เราแผเมตตาถึงเขา   ใหเขา
ไดความสุขความสบาย  ใหเขาปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  คุณประโยชนอันนั้นก็เกิดความปลื้มปติของ
เขา     ถึงหากเราไมแสดงอาการภายนอกแตภายในมันรูกันเอง     ความเมตตาปรารถนาหวังดี   อัน
นั้นแหละไดชื่อวาใหทานโดยแท  เขาทําทานเขาปรารถนาหวังดีแกเรา  เราแผเมตตาถึงเขา   ก็
เรียกวาใหทาน   ไดใหน้ําใจเปนทาน   ใหอภัยทาน   นัน้เปนเครื่องสนองตอบแทนซึ่งกันและกัน 

ทาน     นั้นมันมีหลายอยาง    เหลือที่จะคณานับ    แตความเปนจริงแลว     ถาหากมีเจตนา
หวังดี  ปรารถนาความสุขใหกบัคนอืน่ อันนั้นใหชื่อวาให  ทาน   โดยแท   จะใหของนอยก็ดี    จะให
ของมากก็ดี  ใหของหยาบของละเอียดไมเปนปญหา  ดวยเจตนานั้นเปนของใหญเปนของมากเอง
ทานจึงคอยมีประโยชนอยางนี้     ทานนั้นเปนเครื่องบํารุงน้ําใจใหคนใกลชิดสนิท 

ในพุทธศาสนาตนทําทานยอมพอใจเลื่อมใสอยางยิ่งในการทําทาน ทานที่ไหนนอกจากทาน
ในพุทธศาสนาก็ไมมี    ใกลชิดสนทิเขาเปนเหตุใหคุนเคยกับพระเจาพระสงฆ  สนิทสนมกับพระ
เจาพระสงฆ  เราเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  เขาทําทานก็เปนบุญเปนกุศลอันยิง่ใหญ  เขาก็เขาใกลชิด
สนิทสนมศึกษาธรรมะธัมโม    เรากม็ีโอกาสที่จะแนะนําตักเตือน    สั่งสอนเขา    อันนี้มีประโยชน
อันยิ่งใหญ   แลวคอยกาวถึง  ศีล  ละคราวนี้   ผูที่ทําทานอยูเสมอๆ   หัดนสิัยใหใจของเราเยือกเย็น     
อบรมนิสัยจิตใจของเราใหดีขึ้นโดยลาํดับ   ทานนั้นไดชื่อวาเปนบารมีอันหนึ่ง   ซึ่งเปนเครื่องขาม
พนโอฆะสงสาร 



  ไมเหมือนทําความชั่ว    ทาํความชั่วนั้นไมมีดีขึ้นเลย  มีแตจะเลวลงทั้งนั้น   ทานการกุศลนั้น
เรียกวาบารมี   พระพุทธองคทรงบําเพ็ญมาแลว  คนทุกวันนี้ก็บําเพ็ญเพื่อใหถึงที่สุดเรียกวาบารมี  
เมื่อทานหนักๆ   เขา   ก็คิดถึงเรื่องการทําทานอยูเสมอ  ทําบุญทําทานตลอดเวลา   นั้นแหละเปน
เหตุใกลชิดพุทธศาสนา 
  การรักษาศีล   ละคราวนี้ งดเวนจากบาปกรรมนั้นๆ  โทษ๕   โทษ๘  ประการ    ก็งดเวนได
เราทําทานคือ  การสละสิ่งของ  เรารักษาศีล   คนรักษาศีลก็สละโทษบาปกรรมตางๆได     อยางเรา
ฆาสัตว  ลักทรัพยประพฤติผิดมิฉาจาร  กลาโกหกมุสาวาท   ดื่มสุราเมรัย   เมื่อทําทาน    ละความ
ชั่วได  บําเพ็ญความดี  เห็นแตความดี  เห็นความดีตลอดเรื่อยไปในการละเวนความชั่ว   เชน เห็น
การฆาสัตว  ลักทรัพยฯ   เปนของไมดี   จิตใจก็ผองใสสะอาดละไดงาย   ทําทานนําไปซึ่งการรักษา
ศีล  
  การรักษาศีล  คือ  เจตนางดเวนจากความชั่ว   อันเดียวเปนพอ  ไมตองพูดมาก   สิ่งใดชัว่ราย
แลวละเสีย  งดเวนเสีย  เรียกวาการรกัษาศีล  ทั้งกายและวาจาหรือใจดวย  ทานพูดถึงเรื่องกายและ
วาจาเปนการรักษาศีล  ผมก็วา  ถาหากไมมีใจก็รักษาไมได   ทานบอกวา   เจตนาเปนของงดเวนเปน
การรักษาศีลทานวาอยางนั้น   ทานหมายถึงพูดถึงเรื่องของใจ   พูดถึงเรื่องกายและวาจา   ถาไมมีใจ
ใหงดเวนจะรักษาศีลไดอยางไร  มันตองมีใจดวยสิ  จึงจะรักษาศีลได   อันนี้ละเวนเขามาภายใน
สวนการทําทานนั้นเปนของภายนอก   จิตใจจดจอตอเฉพาะทําทานเรื่องสละอยางเดียว   เรื่องให
ทานอยางเดียว  แตศีลนี่เปนของละภายใน   เราไมตองขวนขวายหาในที่อ่ืน    อยูในทีเ่ดียวทําทาน
ได   ไมมีอะไรก็ทําทานได   คือ   เจตนาตัวเดียวเปนของรักษาศีล 
  เจตนางดเวนนั้นเปนการสละการทําทาน การสละทําทานนี้แหละมันเขากับ สมาธ ิ เขากับ
ภาวนา   ภาวนาคือการงดเวนจากสิ่งทั้งปวงหมด   สละทุกสิ่งทุกประการไมมีเหลือหลอ    อารมณ
ทั้งปวงหมด  จะเปนอารมณมาทางอายตนะทั้งหกกระทบเรา   เราก็ปลอยไป  ละไป   ทิ้งไป   ทาน
ไป  นิวรณทั้งหา  เรากส็ละไปทานไปเรื่องฌานสมาธิ  วิตก   วิจารณ  ปติ  สุข   เราก็สละทิ้งไป  
ถอนไป    อันนี้เปนการทําทานเรื่องสมาธิ 

ทานเบื้องตน  เรียกวา  ทานบารมี  ใหอภัยทานคือการรักษาศีล  เรียกวา   อุปบารม ี  ทาน
จําพวกการหัดภาวนา  ทําสมาธิ  เรียกวา  ปรมัตถบารมี  เปนบารมีอยางยิ่ง  ทําทานอยางนี้เปนของ
ทํางาย   มันอยูเฉพาะในตัวของเราทั้งนั้น  เราเปนพระภิกษุไมมีการขวนขวาย    แสวงหาวัตถุ
ภายนอก   เราทําทานดวยการรักษาศลี    คืออภัยทาน    ดวยการหัดทําสมาธิภาวนา    ละความชั่ว
ทั้งปวงหมดเปนการทําทาน    เปนปรมัตถบารมีอยางยิ่ง   เปนเหตุใหขามพนจากวัฎฏสงสาร 



จาคะ  กับ  ทําทาน  มันตางกัน   ทานนั้นทานทั่วไปหมดทุกสิ่งทุกประการอยางที่อธิบาย
มาแลว  จาคะ   เปนการสละภายใน เปนทานอันพระอริยะเจาทานทานไมใชปุถชุนคนหนาอยางเรา
ทาน  เปนทาน  ปรมัตถบารมีอยางยิ่ง   อยางทานพูดวา  จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค   มุตฺติ  อนาลโย   เปน
คนสละไมอาลัยเกี่ยวของ   พนจากวัฎฏสงสารไดแทจริง   ทําไมถึงไมวา ทานํ  เทติ  ทานํ  ทานไม
พูด    ทานวา    จาโคปฏินิสฺสคฺโค  เลย  เปนผูสละหมดทุกสิ่งทุกประการ   ไมเกี่ยวของพัวพัน   ใน
สิ่งทั้งปวงหมด   อันนั้นแหละทานวา  ปฏินิสฺสคฺโค   มุตฺติ   อนาลโย   พนเสียจาก   วัฎฏสงสาร 
  การทําทาน   ที่ทานมาโดยลําดับดวยประการอยางนี้   พึงเขาใจเถิดวา  จาคะ  กับ  ทําทาน 
มันตางกัน   เอาละ  
ความเมตตาปรารถนาหวังดี 
อันนั้นไดชื่อวาให   ทาน โดยแท 

เขาทํา  ทาน   ปรารถนาหวังดีแกเรา 

เราแผเมตตาถึงเขา 

ก็เรียกวาให   ทาน 

ไดใหน้ําใจเปน   ทาน   ให   อภัยทาน 
นั้นเปนเครื่องสนองตอบแทนซึ่งกันและกัน 
 
 

๒๙. การชําระกิเลส 

  
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ใหรูเรื่องของตน 

     เรามาทําอะไรเวลานี้ ? 

     เราตองการอะไร  จึงคอยทาํภาวนา 

     ตรงไหน  เราจะตองชําระ 

     ตรงไหนเรา   จะตองละ   ตองทิ้ง 

     ตองปลอย   ทั้งนอกและใน 
 



จะพูดถึงเรื่องภาวนา  ผูที่ทําความเพียรภาวนาทุกคน  ปรารถนาเพื่อจะไหจิตของเราหมดจด บริสุทธิ์
สะอาดทุกคนนั่นแหละ ทําทั้งกลางวันกลางคืนทําตลอดเวล่ําเวลา ผูทําไมถูกก็เลยงมงายไปในเรื่อง
สะสมกิเลสเขาไปอีก บางคนนั้นคิดไปคิดมาปรารภความเพียร มันเลยเอาอันนั้นมาเปนอารมณ เลย
สะสมแตกิเลสกองมูลกองพูนอยูในนั้น ไมใชชําระกิเลส การชําระกิเลสมันตองถอนตองเพิก
ออกไปมันจึงเรียกวาภาวนา 
          พระพุทธเจาทรงเทศนาวา การภาวนา  คือวา การละ การทิ้ง การถอน จึงเรียกวาภาวนา ครั้น
ไมทิ้ง ไมถอน ไมเลิก ไมละ มันเปนการสะสม ก็อยูอยางนั้นแหละ ทําไปสัก  เทาใด   กเ็ปนอยูอยาง
นั้นแหละ ไมมีละไมมีถอนเปนใหรูเรื่องของตน เรามาทําความเพียรภาวนานี้ เรามาทําอะไรเวลานี้ 
เรามาตองการอะไรเราจึงคอยทําภาวนา ตรงไหนเราจะตองชําระ ตรงไหนจะตองละ ตองทิ้ง ตอง
ปลอยทั้งนอกและทั้งใน 
          ทางนอก คือ สิ่งที่แวดลอมตัวของเรา การนุงการหม อาหารการกิน ที่อยูที่นอน ยาแกไขทุก
สิ่งทุกประการ อันนี้มันเปนเครื่องแวดลอมในตัวของเรา เราจะตองชําระใหเห็นอยูตลอดเวลา 
ในขณะที่จิตของเรานั้นไปมัวเมาในของเหลานั้น เปนผาเปนผอน ถาหากวาเปนการจําเปนเราไม
ตองสะสม จําเปนตองนุงตองหม จําเปนตองปกปดรางกาย อันนั้นเปนเพียงแตสักวาปกปดรางกาย 
ไมหลงไมมัวเมาประมาทที่เราไดของดิบของดี  หรือไมไดของดีก็ไมพอใจ  อันนี้มันเปนเหตุใหเรา
เศราหมอง กิเสลมันรอบอยูในตัวของเรานี่ละ ทุกสิ่งทุกประการ 
          อาหารการกิน ที่เรารับประทานเขาไป มันเลือกไหม? เลือกวาอาหารดีไมดี มันเลือกไหม? 
สังเกตดูใจของเรา ถาหากวายังเลือกมองนั่นมองนี่ อันนั้นดีอันนี้ไมดี นั้นถูกปากนี้ไมถูกปาก  อัน
นั้นอรอยอันนี้ไมอรอย  มนัยังสายหาอยู  มันจะเปนเหตุใหใจเราเศราหมอง เปนเหตุใหใจไมผองใส 
อันนี้ก็เปนเรื่องจําเปนที่สุด  เราจะตองรับประทานอาหารอยูทุกวัน  ตองดูแลรักษาใหมนัรอบคอบ 
          เสนาสนะ  ที่อยูที่นอน  เสื่อหมอน เราใชเราสอยเรารูจักรักษา รูจักเก็บไมใชวาใชแลวก็เลยทิ้ง 
ใหหมดกิเละเกนัง ไมรูจักระมัดระวังรักษาของ อันนี้เปนเครื่องแสดงออกมาแตภายใน จิตใจเรา
หมกมุน จิตใจเรารกมันก็รกตาม จิตใจเราผองใสมันก็ผองใสตามกัน ของภายนอกมันแสดงถึงของ
ภายใน เราใชสอยแลวไดอยูอาศัยเราพอใจหรือไมพอใจ  ยินดีหรือไมยินดีในการที่เราอยู  การอยูปา
รุกขมูลอันนัน้ดีนัก มองที่ไหน ก็ไมใชของเราสักอยางเดียว มีแตกลดมีแตมุง  แลวก็เก็บเลิกไปเลย 
ที่ปูนอนก็เปนแตเพียงวาเปนหญา เปนใบตองเฉยๆ ไมถือวาเปนของเรา ไดอยางนั้นแหละดีมาก 
          อยูกุฏกิ็เชนเดียวกัน  แตวากุฏแิละเสนาสนะอันนั้นไมใชปารุกขมูล  ไมใชทําอยางนั้น  อัน
นั้นเปนของไมมีใครหวงแหน   อันนี้เราหนีแลวยังมีคนรักษาอยูมีคนอื่นรักษาหวงแหนอยู หวง



แหนก็ไมใชหวงแหนอะไรหรอก สาํหรับใหเรามาอาศัยนั่นละ แตคนอื่นมาอาศัยก็ได เราตองเก็บ
ตองรักษา ตองรูจักใชสอยมันใหเปน 
          เรื่องไฟก็ดูใหมันพอ ใหใชพอประมาณสมควร บางทีดูหนังสือเพลินไปเลยหลับไป จวนจะ
รุงขึ้นไปจึงจะรูสึก แตกอนผมเดินอยูตามลานวัด พระเณรไมคอยมีสติระวังรักษาสักหนอย แต
เดี๋ยวนี้ผมไมไดเที่ยวแลว ไมไดออกจากกุฏิ ไมทราบวากุฏิไหนนอนเปดไฟทิ้งไว  กุฏไิหนเปดกุฏิ
ไหนไมเปด มันก็ไมรูเรื่อง สนุกใหญเลย  ไมมีการระวังไมมีการรักษา ไมมีการตักเตือนซึ่งกันและ
กัน เลยเปดไวตลอดเวลา สนุกเลย 
          หยูกยา ที่เราฉันเพื่อบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ไมใชวาเราฉันเพื่ออ่ิมเพื่อสนุกสนาน เราฉันก็สักแต
วาแกโรคภัยไขเจ็บ ไมใชวาอมยาใหเปนนิจ จนติดยานั้น อยางอมหมากเยาวราชอยางนี้เปนตน หรือ
ยายินตัน ยาโบตั๋น อยางนี้เปนตน 
          เหตุนั้น เรืองกิเลสทั้งหลายมันลอมอยูในตัวของเรา ถาจะชําระกิเลสของตนตองชําระของหมู
นี้ เห็นของหมูนี้เสียกอน แลวจึงชําระตรงนั้น ครั้นเมื่อชําระลงไปแลว ไมมีอะไรเปนเครื่องติด
เครื่องของ จิตมันก็ผองใสสะอาด นั่นแหละเรียกวา ชําระจิตสะอาดแท  จิตสะอาดไมมีกิเลสพัวพัน 
จิตใจผองใสอยูตลอดเวลา อันนั้นแหละเรียกวา ชาํระกิเลสแท จิตใจผองใสสะอาดไมมีเครื่องกังวล
เกี่ยวของ นั่นเปนจิตอันบริสุทธิ ์อันนั้นเรียกวาเปน   สมาธ ิแลวนั่นนะ สมาธิตรงนี้ไมใชอยูไกลคอื 
ชําระทั้งหมด จิตใจเราชําระทั้งหมดแลวมันก็ผองใส สะอาดอันนี้วาถึงการชําระแตปจจัยชาติทั้ง ๔ 
เฉพาะกิเลสปจจัยชาติทั้ง ๔ ผองใสสะอาด 
          การชําระกิเลสอื่นๆ ก็เหมือนกัน ที่มันของอยูกับจิตใจของตน ไมพัวพันเกี่ยวของ จิตมันก็
ผองใสสะอาด  จิตมันก็เปนสมาธิ  จิตเปนสมาธิอันนี้นั้น  เกิดจากเราชําระอยางที่วามานี้ ใจสะอาด
บริสุทธิ์แลว ก็ปราศจากกังวลพัวพันทั้งหมด จิตใสสะอาด อันนั้นเรียกวาชําระโดยลําดับ การชําระ
จิตบางทีนั้นเราชําระอะไรหรืออารมณอะไรก็ตามเถอะ เมื่อชําระเด็ดเดี่ยวกลาหาญเฉพาะสิ่งนั้นๆ 
อารมณนั้นๆ จิตมันรวมลงไป มนัขาดเสียจากสิ่งที่กังวลเกี่ยวของทั้งหลายเหลานั้นแลวขาดหมด 
มันรวมไปไมรูตัว อันนั้น”จิต”อยางหนึ่ง 
          “จิต” ที่ไมมีกังวลเกี่ยงของผมอธิบายวา เปน “ใจ” คือตัวกลาง ตัวไมคิดไมนึก คือไมมีอารมณ 
มันเปนกลางๆ อยูเฉยๆ นั่นเขาถึงใจแท อันนั้นทานเรียก “จิตเดิม”  หรือเรียกวา “จริมกจิต” ก็เรียก 
จิตนั้นเปนของเดิม จิตเดิมมันผองใสเปนปกติธรรมดา มีบางคนนั้นสงสัยวา จิตมันผองใสแลวทําไม
จึงตองมาชําระกิเลสอีก เราชําระอันตัวเศราหมองนั้นตางหาก ตัวจิตจะไปชําระอะไรมัน ตัวใจแท
ไมตองชําระ ชําระตัวจิตตางหาก เหมือนกับเมฆ เหมือนกับฟา อันที่มาปกปดพระอาทิตยและ
พระจันทรใหมัวหมองไป เราชําระตัวนั้นตางหาก ไปชําระมันทําไมพระอาทิตยพระจันทรไมได



เศราหมอง ชําระตัวนั้นอันที่ปกปด มันก็ถึงพระอาทิตยพระจันทรนะซี คือถึงใจนั่นซี ใหผองใส
สะอาดอยูตลอดเวลา  
          ถาหากวาจิตอันนั้นเศราหมองแลว ไมมีใครสามารถชาํระจิตได ไมมีใครสามารถทําใหจิต
ผองใสได เหมือนกับเหล็ก เหมือนกับแรตะกั่วอะไรตางๆ เราจะไลขี้มันสักเทาไรก็ไมใสสะอาด
เหมือนเกา  ถาหากเปนแกวนั้นไลของสกปรกแลวใสสะอาดอยูตลอดเวลา จิตก็ฉันเดียวกัน  เหตุนั้น
จึงวาจิตที่เปนของผองใสสะอาดนั้นเปนจิตของเดิม อันนั้นจึงวาไมมีการเศราหมอง 
          แตอีกอยางหนึ่งที่มันจะใหเกิดอุบายปญญา มันยังอีกตอนหนึ่ง มันเกิดอุบายของตนอิกตอน
หนึ่งตางหาก ใหมันถึงตรงนั้นเสียกอน มันจะเกิดอุบายอะไรตางๆ ความแยบคาย มีความชํานิ
ชํานาญเกิดขึ้นมา มันจึงคอยเกิดอุบายแยบคายตอไปอีก อันนั้นแลวแตของใครของมัน แลวแตของ
ตนเอง ไมมีคําพูด พูดกันไมได พูดกันไดแตการชําระจิต เรื่องชําระจิตอยางอธิบายมานี้ สวน “ใจ”    
นั้นนะเปนของเดิม อธิบายไมได แตวามีผูอุบายปญญาตองชําระดวยตนเอง 
 
การภาวนาคือ 

    การละ การท้ิง การถอน 

    การอยูปารุกขมูลอันนัน้ดี 

   มองที่ไหนก็ไมใชของเรา 

   สักอยางเดียว 
 

๓๐. กรรม  -  เวร 
  

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ถึงอยางไร  เราทําบุญนั่น 

     เพื่อบํารุงจิตใจของเราใหดีขึ้น 

    อันนั้นแหละ   มันจะพนจากกรรมได 

    มันคอยเบาบางลงไป 
 
 โดยมากเขาเขาใจวาเจากรรมนายเวรเปนของมีอยู เราจะไดยินทั่วไปวาทําบุญอุทิศใหเจา
กรรมนายเวร  เพื่อใหอดโทษนั้นให  ไมใหเปนเวรเปนกรรมกันตอไป ความขอนั้นไมทราบวาเปน



จริงอยางไร  ผมเองก็สงสัยมานานแสนนาน  ตั้งแตบวชมาทีแรกโนนละ  จนปานนี้แหละ นาน
หรือไมนานก็จนปานนี้แหละ และไมทราบวาจะแกไขเขาอยางไร แกไขก็เปนเรืองยืดยาว เขาคงไม
เชื่อ เพราะเขาถือมานมนานแลว ถาหากวาพวกเราไมแกไข เรื่องเหลานี้ก็ยังจะนานไปอีกแสนนาน 
ที่เขาใจวาเจากรรมนายเวรมี 
  คําวา “เจากรรมนายเวร” นั้น หมายถึงผูปกครองกรรมเวร กอ็ยางพวกขาราชการ เจานาย
ปกครองประชาชน เมื่อวาเจากรรมนายเวรบอกใหทําอะไรก็ตองทํา บอกใหเลิกละก็ตองเลิกละ 
อยางนี้จึงเรียกวาเจากรรมนายเวร 

คราวนี้มาพิจารณาถึงเรื่องกรรมเวร กรรมมันเกิดจากอะไร? ใหคิดถึงตอนนี้อีก อยาง
พระพุทธเจาทานทรงเทศนาวา กมฺมสสฺกา กมมฺทายาทา ผูใดทํากรรมอันใดไว ยอมไดรบักรรมอัน
นั้น มาพิจารณาตอนนี้แลว ไมทราบเจากรรมนายเวรอยูตรงไหน เจากรรมนายเวรก็คงอยูที่ตัวของ
เรานั่นเอง ที่วา เราทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มิใชวาตายไปแลวจะใหเจากรรมนายเวรนั้นบังคับ ตายไปก็
คนเดียวเรานี่แหละ ไปเกิดที่ไหนก็คนเดียวนั่นแหละ เปนกรรมเปนเวร 
  เหตุนั้นคําวา “เจากรรมนายเวร” นี่ ในพุทธศาสนาไมมี  แตความนิยมนับถือของเขาวาเปน
ของมีอยู นี่แหละเขาใจผิดตรงนี้แหละ และเมื่อเจากรรมนายเวรมีอยางนั้นแลว เขาทําบุญทําทานสิ่ง
เหลานั้นไป ก็ใหถึงเจากรรมนายเวรใหรับ และใหเจากรรมนายเวรอโหสิกรรมให คนทํากรรมทํา
เวรนั้นจิตมุงมาตรปรารถนาอาฆาตจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน แลวมันจะขาดไปไดอยางไร 
  เวร อันหนึ่ง กรรม อีกอันหนึ่ง พูดไว ๒ อยาง 
  เวร นั้นทําแลวตองผูกอาฆาตพยาบาท จองลางจองผลาญซึ่งกันและกัน เราทําใหคนนี้แหละ
เชนวา นาย ก. ทํานาย ข. นาย ก. นั้นผูกพยาบาทอาฆาตไววา เจ็บใจแสนที่สุดใหนาย ข. จึงฆานาย 
ข. หรือตีนาย ข. หรือทําใหเจ็บช้ําน้ําใจดวยประการตางๆ สมปรารถนาของตน แมจะฆาใหตายแลว
ยังอยากจะฆาอีกใหตายไมรูแลวรูรอดกันสักที อันนั้นแหละเวร  คราวนี้นาย ข. เปนคนผูกอาฆาต
อีกเหมือนกัน มึงทํากู กูก็จะตองทําอยางนั้นเหมือนกัน ครั้นถาหากวาไปพบหนาชาติหนาหรืออะไร
ก็ตามเถอะ นาย ข. นี้ตองผูกเวรนั้นอยูตลอดเวลา กลับมาทําใหนาย ก. เชนเดียวกับที่นาย ก. ทําให
นาย ข.   เมื่อนาย ข. ทําใหนาย ก.   นาย ก.ก็จะตองผูกเวรนาย ข. อีกตอไป อยางนี้ไมรูแลวไมรูรอด
กันสักที ดังเรื่องนางกุลธิดากับนางยักขิณีในกถาธรรมบท นั่นแหละเปนเรื่องเวร 

คราวนี้ เวรนี่จะหมดเวรดวยประการใด? เวรยอมไมระงับเพราะมีเวร เวรระงับเพราะไมมี
เวร ความขอนั้น เวรระงบัเพราะไมมเีวร คือ หมายความวา คนนี้ก็เลิกรางกัน เห็นโทษของตนแลว
เลิกรางไมทําเวรตอไป คือนาย ก. ไมทําเวรกับนาย ข. ตอไป   แตนาย ข. ละคราวนี้ยังไมเลิกราง มัน
ก็ตองจําเปนตองผูกเวรกับนาย ก. อีกตอไป อันนั้นยังไมทันหมดเวร ยังไมไดระงับเวรเพราะมีเวร 



หากวาทั้ง ๒ เลิกรางตอกัน นาย ก. และนาย ข. ลบรางกันแลวก็หมดเวรหมดกรรม อันนั้น ระงับ
เพราะไมมีเวร 
  แตวาอันคนตายไปแลว มันจะพูดกันรูเรื่องอยางไรได ตายไปไมทราบวาเกิดโลกไหน อยาง
วาเปนสัตวเปนสาเปนอะไรตางๆ อยางนี้ เปนวัว เปนควาย หรือเปนเปรตอสุรกาย กับมนุษยมันจะ
พูดรูเรื่องกันหรือ หากวาคนนี้ตายไปแลวก็ มันกพู็ดกันไมรูเรื่องอีกเหมือนกัน เราก็ไมอยากทําเวร
ละ  แตเวรมันเกี่ยวเนื่องกันอยู เพราะเหตุที่จิตอาฆาตพยาบาท มันยากอยูตรงนี้ ยากที่จะระงับเวร
ได เพราะตรงนี้ 

ที่ทานวา  เวรยอมระงับไดเพราะไมมีเวร  นั้นจริง  แตวามันระงับไมไดเพราะเหตุที่ไมรูเรื่อง
ของกันและกัน   มีทางเดียวซึ่งอยูในชีวิตมนุษยเปนมนุษยมีชีวิตอันนี้อยู  ตางคนตางเห็นโทษของ
กันและกัน  แลวก็พูดกันตอหนาเสียบอกวา ฉันทําผิดอยางนั้น ทําผิดอยางนี้ ถึงวาทําผิดโดยเจตนา
หรือไมเจตนา แตโดยเหตุที่อีกผูหนึ่งเขาใจผิด แลวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันครั้นหา
กวาตางคนตางเห็นโทษของเวรอยางนั้นแลว  เขาไปหากันแลว  ระงับเวรดวยการขอขมาโทษกัน  
ใหอโหสิกรรมกัน  นั้นเปนหมดเรื่องในชาตินี้เทานั้น  ไมตองไปนมนานถึงหลายภพหลายชาติ
ตอไป   อันนีร้ะงับไดเพราะไมมีเวรอยางนี้ 
        คราวนี้กรรม   กรรมไมใชอยางนั้น  คนที่ทํากรรมจะรูจักหนารูจักตา  รูจักชื่อเสียงวงศ
ตระกูลอะไรกันตางๆก็ตามเถอะ  หรือไมรูจักก็ชาง  อยางวาคนเราทํากรรมเชน  ไปฆาสัตวหรือฆา
มนุษย  โดยเหตุที่ไมรูจักหนารูจักตา   ไมรูจักวงศตระกูลของกันและกัน  อยางสงครามโลกนี้เปน
ตนไมรูจักวาคนชาติไหน  ประเทศใด  อยูตางน้ําตางแดนโนนละแลว ก็ยิงก็ฆากันตายไป   แลวไม
รูจักอาฆาตพยาบาทกัน   มุงที่จะฆาทําลายกันและกนั    ยอมเปนกรรมทั้ง ๒ ฝาย 
         ผลกรรมที่จะใหละคราวนี้  ไมใชคนที่เราทํานั้นมาให  คนอื่นทําใหก็ได  หรือสิ่งอื่นทําใหก็
ไดเชน เราตกน้ําตาย ฟาผาตาย รถคว่ําตาย เครื่องบินตกตาย น้ําทวมพายุพัดตาย  อยางนี้เปนตนอัน
นั้นเรียกวากรรม   กรรมที่เราทําไวนั้นแหละยอมสนองใหเราเปนอยางนั้น  ไมใชคนที่เราทําใหนั้น
มาทําใหเรา   อันนั้นเรียกวากรรม 
         อัน  “เจากรรม-นายเวร”  นั้นพูดทั้ง  ๒ อยาง เจากรรมก็ด ีนายเวรก็ดี   ที่อยางพูดมาเบื้องตน
วา  คนนั้นเปนคนบังคับใหทํา  แตแทที่จริงคนนั้นไมใชคนบังคับ หากตางคนตางทําดวยตนเองแลว   
กรรมนั้นบันดาลใหเกิดขึ้น   อันคําที่วา  นรกนายนริยบาลหรือนายอะไรตางๆที่บังคับใหทํานั่น  ผม
เขาใจวากรรมบันดาลตางหาก  ที่ใหเกิดคนนั้นคนนี้มาทําทัณฑกรรมอยางนั้นอยางนี้เพราะเหตุที่
กรรมบันดาลใหปรากฏเฉยๆ  ไมใชคนนั้นจะมาทําใหตาย  ครั้นถาอยางนั้น  คนนั้นก็ตองทํากรรม



ตอไปอีก นายนิรยบาลหรือนายอะไรนั่น  มันตองทํากรรมตอไปอีก   ไมมทีี่สิ้นที่สุด  ผมจึงบอกวา
เขาใจวากรรมอันนั้นบันดาลใหเกิด  ดังที่ทานพูดถึงเรื่องกรรมนิมิต  คตินิมิต   เปนตน 
        กรรมนมิิต  นั้นเราทํากรรมอันใดไวแลว  ยอมบนัดาลใหเกิดนิมิตในเมื่อจะตายเชนวาเห็น
นรก เห็นเปลวไฟนรก  เห็นขุมนรก  อะไรตางๆอยางนี้เปนตน  มีคนนําไปควบคุมไป  อันนั้นเปน
กรรมนิมิตในทางที่ชั่ว ในทางที่ดีก็มีคนพาไปใหขึ้นสุคติสวรรคชั้นฟาอะไรตางๆ วิมานเงินวิมาน
ทอง  อันนั้นเปนกรรมนิมิตในทางที่ดี  ผมเขาใจวาเปนอยางนั้น  นายนิรยบาลที่ไหนจะมาอยู
นมนานนานแสนนานก็นายนิรยบาลคนเกานั้น  กีภ่พกี่ชาตินั้นก็นายนิรยบาลคนเกานั่น  วาทํางาน
มาเสวยอยูอยางนั้น   นายนิรยบาลก็เลยไมไดเกิด  กรรมที่ตนทํานั้นมันตองไดรับดวยตนเอง  นาย
นิรยบาลก็ตองไดรับกรรมนะซิ    เพราะทรมานสัตวนรก  มันก็ตองไปเสวยกรรมอีกเหมือนกันนาย
นิรยบาลก็ด ี
          คราวนี้กรรมนิมิต เขาบอกวาแกไดดวยการทําบุญ จริง การทําบุญชวย อยางพระเทวหัต
ทําลายสงฆตกอเวจี   พระพุทธองคทรงเทศนาตกอเวจี   แตเมื่อวาแผนดินสูบเอาถึงคอนั้น  ก็ระลึก
ถึงคุณของพระพุทธเจา  จึงไมตกถึงอเวจี   เพียงแตลงมหาโรรุวนรก  อเวจีนั้นมันไมมีที่สิ้นสุด   
มหาโรรุวนรกนั้นมันคอยออนขึ้นมาหนอยนั่นแหละ    ทําบุญ   แกบาปทําบุญจริงๆ  นะแกบาป 
          พระเจาอชาตศัตรูก็เหมือนกัน  เห็นโทษแลวก็มาอุดหนุนพระพุทธศาสนา   ทําสังคายนา
แทนที่จะตกอเวจีเพียงแตตกที่มหาโรรุวนรก  นีเ้รียกวา  ทําบุญลางบาป  ไมเปนเวรคือวาไม
สามารถที่ทําเวร   มันเกินเวรไปเสียแลวทั้ง  ๒  คน   นี่เปนตน   อนันตริยกรรมทั้ง  ๕   ทําไปโดย
ใครไมมีเวรจองเวรซึ่งกันและกัน   มันเหนือเวรไปเสียแลว   อยางทํากับพระพุทธเจากับพระอริย
สงฆสาวกทั้งหลาย   หรอืกับบิดามารดาซึ่งมีแตความเมตตาเอ็นดูสงสาร   ไมสามารถที่จะทําเวรกับ
ผูนั้นตอไปได 
    ที่นี้ลางกรรมก็เหมือนกัน  กรรมที่เราทาํนั้นทําบุญลางได  ครั้นเจตนาจริงจังวา  เพื่อบุญกุศล
อันนั้นจริงๆ  จังๆ   ไมใชคนนั้นมารับแลวเราจะหาย  แตบุญที่เราทํากุศลที่เราทํานั้น     จิตคอยดีขึ้น  
คอยพนจากนรก  พนจากกรรม  อันนี้เรียกวา ทําบุญแกกรรมเหตุนั้นเราทําบุญทุกสิ่งทุกประการ  
อุทิศไปใหคนนั้นคนนี้เขาจะไดรับหรือไมไดรับก็ชางเถอะ  เขาจะรับเรียกวามันไมพยาบาทอาฆาต
แลว  เขาไดรับของเรา   คนที่ตายไปนั้นนะไมใชมันจะไดรับไปหมดทุกคน    อันที่เปนเปรต  
อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน   หรือวาเปนอะไรตางๆ  เปนเทวบุตรเทวดา  ไมสามารถยินดีรบับุญของเรา
ได   แมแตมาเปนมนุษยดวยกันแทๆ  มันยังไมเลื่อมใสศรัทธาดวยกันขอใหอนุโมทนาบุญกับเรา   
มันก็ยังไมยอมรับ  อยาไปพูดถึงเรื่องสัตวอันที่ตายไปอีกโลกหนึ่งเลย  มันยากนักยากหนา 



ถึงอยางไร  เราทําบุญนั่นเพื่อบํารุงจิตใจของเราใหดีขึ้น  อันนั้นแหละมันจะพนจากกรรมได
มันคอยเบาบางลงไป 
         เรื่อง  “นายกรรมนายเวร”นี่  ขอใหเขาใจอยางนี้  แลวจะอธิบายใหญาติโยมทั้งหลายฟงให
เขาใจ   เพื่อสงสารเอ็นดูเมตตาเขาหนอย   มันเหลือเกินที่มันฝงมานมนานแสนนานโดยไมเขาใจ
พุทธศาสนานี้มี   เชื่อเรื่องกรรม   เชื่อผลของกรรมเทานั้น   เปนหลักฐาน 
 
“เวรระงับดวยการไมมีเวร” 

       เมื่อตางคนตางเห็นโทษของเวร 

      แลวขอขมาโทษกัน 

      ใหอโหสกิรรมกัน 

      เปนหมดเรื่องในชาตินี้เทานั้น 
 
 

ตั้งหลัก-แหลงในการภาวนา 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘  

ถาหากวาไมมี หลัก ไมมี แหลง แลว 

ทําภาวนาไมถูกเลย 

ถึงทํามันก็ทําไมได 

ขาดจากหลัก จากแหลงแลว  

ทําไมไดเด็ดขาด  

หลัก คือ กาย กับ ใจ 

แหลง คือ สตืควบคุมจิต 

ใหมันหมุนเวียนอยูในกาย 



ไมใหมันไปไหน 

 จงตั้งหลักใหดี ตั้งหลักใหมั่น จบัหลกัมันใหถูก การภาวนามันถึงจะเปนไป ใหคิดดูสิ่งทั้งหลาย ที่
เขาทําการวานกันอยูภายนอก ก็ตองตั้งหลักตั้งแหลงเสียกอน การคาขายก็ตั้งโรงงาน การทําราชการ
ก็ตองมีสํานักงานทุกสิ่งทุกอยางทําอะไรตองมีสํานักงานทั้งนั้น ตองมีที่ตั้งมันจึงทําถูก คําโบราณ
ทานวาหลัก วาแหลง หลกันั้นคือ ปกหลักไว แหลงนั้นคือวาเปรียบถึงเรื่องวัวเรื่องควายตองมีหลัก
แหลง วัวควายมันตองผูกเชือกใสหลัก แลวก็ตองผูกเชือกใสคอมัน จึงเรียกวาแหลง ครั้นมีหลักมี
แหลงแลวมนัก็ไมไปไหนละคราวนี้ อยูคงที่แลว คําวาหลักแหลงมันจึงคอยถูกความหมาย ทีนี้คําพูด
วาหลักวาแหลงนั้นวาเฉยๆ แตไมรูเรื่องความหมาย 
           ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ตั้งหลักลงแลวก็ตั้งแหลงใหมันถูก หลักคือ ตัวกายกับใจ ไป
เถอะใครจะปฏิบัติอะไรที่ไหนก็ทําเถอะ คือ ศีล สมาธิ ปญญา รอยแปดพันประการ ออกจาก กาย 
ออกจาก วาจา ออกจาก ใจ ทั้งนั้นกายกับใจนี้เปนหลัก 
           แหลง นั้นคือ เอา สติ คุมไวไมใหมันหนีจากกาย สติควบคุมจิตผูมันสงสาย ใหมันวนเวียน
อยูในนั้นแหละ ไมใหไปไหน นั้นเรียกวา แหลง ถาหากวาไมมีหลักไมมีแหลงทําไมถูกเลย ครั้นทํา
มันก็ทําไมได ขาดจากหลักจากแหลงแลวทําไมไดเด็ดขาด เราตั้งหลักลงแลวก็เอาแหลงควบคุมได 
ผูกไวกับหลักนั่นแหละ 
           การพิจารณาก็เหมือนกัน ถาพิจารณาอื่นนอกจากนี้ไมได ตองพิจารณากาย พิจารณาโดยเห็น
อสุภะหรือเห็นเปนธาตุ เห็นเปนสักแตวา คือสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกวาธาตุ พิจารณาลองดูซิ นอกจากนั้นไม
มีหรอก พิจารณาหมดทั้งโลกก็ไมหนไีปจาก ธาตุส ี่ ม ีดิน น้ํา ไฟ ลม อันนี้ละเปนธรรม ไปนอก
ขอบฟาขอบจักรวาลที่ไหนก็ตองอยูในขอบเขตนี้ทั้งนั้น ที่เปนรูปธรรม มันตองมี มี ดิน น้ํา ไฟ ลม
ผสมกันทั้งนั้น ไปภายนอกเลยเตลิดเปดเปง ไมใช ไมใชนักปฏบิัติไมใชภาวนา 
           พิจารณาในตัวของเรานี้ มีธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมกันเปนกอนแยกกอนนี้ออกไปเปนสัด
เปนสวน สวนใดเปนดิน ก็เอาจิตนั่นแหละควบคุมไว สตินั้นควบคุมจิต จิตผูคิดวาดิน สิ่งแข็งๆ 
เรียกวาดิน เอาตั้งแตตัวของเรานี้ออกไป สิ่งภายนอกที่แวดลอมตัวของเราอยู มีเครื่องนุง เครื่องหม 
ผาผอน เสนาสนะ หยูกยาก็ลวนแตดินทังนั้น ดินนั้นผสมกับดิน เพื่อมาบํารุงกอนดินกอนนี้จิตนั้น
เปนผูพิจารณา เอาสตินั้นเปนแหลงไวควบคุมไมหนีจากนั้น นอกจากดินแลวไมมี อะไรเปน
รูปธรรม 
           ดินมันตองมีน้ํา ถามีแตดินลวนๆนั้นไมมี อยางของภายนอกนี้เปนตน ที่เราเห็นนั้นไมมีน้ํา 
ไมที่แข็งๆ แหงๆ มันก็ตองมีน้ํา ไมมีน้ําลองดู มันอยูไมไดหรอก เอาไฟเผาก็ตองเปนน้ําฟูดออกมา



ทีเดียว อยางกระดูกของเราอยางนี้ เปนของแข็งแหงที่สุด ถาไมมีน้ําในนั้นแลวสลายหมด เปน
อากาศไปเลย อันนี้แตมันมีดินแลวมีน้ําอยูในนั้น มันคอยทนทานอยูได 
           ครั้นมีน้ําแลวก็มีลมมีไฟอยูในนั้น ไมใชลมพัดวูๆ เหมือนของภายนอกนี้เรียกวาอากาศธาตุ
มันมีอยูในนั้น เชนธาตุลม อากาศธาตุอันหนึ่งซึ่งมันผสมอยูในของแข็งๆ อันนั้น เรียกวาลม ไฟคือ
ความอบอุนมีอยูในนั้น น้ํา ไฟ ลม มนัตองมาจากดิน ดินมันก็ตองมีน้ํา ถามีน้ําก็ตองมีลมมีไฟอยูใน
นั้น  
           พิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเถอะ ในกายของเรานี้พรอมดวยธาตุทั้งสี่นั่นแหละ พิจารณาไป
ของภายนอกออกไป ตนไม ภูเขาเหลากา หรือผูคนสัตวสาลาสิ่งภายนอกทั้งหมด เหมือนกับตัวของ
เรานี้ทั้งนั้น ครั้นมีอยูในตัวของเราเทาใด ของภายนอกก็มีอยูเทานั้น มีอยูเหมือนกัน ของในโลกอัน
นี้มันก็ตองมีเหมือนกัน 
          ถาไมพิจารณาเอาแหลงตรงนี้ คือวา ไมมีสติควบคุมจิต เรียกวาไมมีแหลง แหลง คือ สติผูกไว 
ไมเห็นชัดหรอก พิจารณากรายๆ ไปไมรูเรื่องรูราว 
           คราวนี้ประมวลลงมาลองดูละคราวนี้ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม สิ่งทั้งปวงหมดอยูในตัวของเรา 
ไมมีจิตของหมูนั้น รวมลงไปไมมีจิตไมมีใจเลย สักแตวาธาตุ อยางที่วา นิสตฺโต นิชฺชีโว สุญโญ 
ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขาอะไร เปนสักแตวา ธาตุมตฺตโก เปนสักแตวาธาตุของอันนั้น มีของ
เปนอันหนึ่งออกไปละคราวนี้ ไมใชใจของเราละคราวนี้  
           ใจของเราไปอยูไหนละ ใจของเราเปนผูรู ความรูสึกเกิดขึ้นมาจากของเหลานั้นละ จาก
อายตนะ ผัสสะ มันเกิดจากธาตุทั้งนั้นแหละ ธาตุภายนอกธาตุภายใน ภายในคือตัวของเรา ธาตุ
ภายนอกคือของภายนอก มากระทบธาตุภายในแลวก็รูสึก ผูรูไมมีตัวมีตน ครั้นพิจารณาเห็นเปน
ธาตุแลวหมดเรื่องไมมีตัวละคราวนี้ อันผูรูนั้นมีตางหากเขาหาผูรูอีกทีหนึ่ง คือตัวใจกลาง อันนี้
เรียกวาพิจารณาใหเห็นเปนธาตุ เรียกวาเห็นเปนธรรม สิ่งทั้งปวงหมดครั้นพิจารณาอยางนี้ ลงเปน
ธรรมหมด มันจะไปที่ไหนละคราวนี้มันก็อยูนะซี 
           การเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงหมด มันออกไปจากนี้ทั้งนั้น ตัวธาตุสี่นั่น
แหละ พิจารณาไปปรุงไปแตง มันไมเปนธาตุสี่ มันเลยเปนตัวตนบุคคลเราเขาเปนสมมติบัญญัติไป
เสีย ครั้นลงเปนธาตุแลวไมมีอะไรหรอก มนุษยบคุคลสัตวทั้งหลายนั้น มีสักแตวาธาตุ จิตมันรวม
มันก็ลงเลย ครั้นมันปรุงแตงไปมีสัญญาอารมณปรุงแตงไป วานั่นวานี่วาบุคคลตัวตนเราเขาอะไร
ตางๆ วาหญิงวาชายวาสัตวสาลาสิ่ง มันก็เลยติดสมมติบัญญตัิ เลยออกไปไกลนัก มนัก็ไมเปนธรรม 
อันที่เปนธรรมนั้นตองเปนธาตุ มันตองรวมเขามา พิจารณาอยางที่อธิบายมานี้มันจึงหมดเรื่อง 
           พุทธศาสนาสอนถึงที่สุด คือมันถึงที่สุดเทานั้นแหละ ลงที่ธาตุแลวก็หมดถึงที่สุด พิจารณา



ไปอะไรก็เอาเถอะ พิจารณาไปไหนๆ ก็ลงถึงธาตุ แลวก็เลยเปนธรรม ครั้นเห็นเปนธาตุก็เลยเปน
ธรรม จึงวาทานเทศนาวา สัพเพธัมมา สิ่งทั้งปวงเลยเปนธรรม ธรรมะทั้งนัน้แหละ กุสลาก็ธรรม อกุ
สลาก็ธรรม อัพยากตาก็ธรรม อะไรเปนธรรมไปหมด ครั้นมันถึงตรงนั้นแลวเปนธรรมหมด ไมใช
ตัวตนบุคคลเราเขา ครั้นไปสมมติบัญญัติ มันออกจากธรรมไปแลวนั่น 
           อันนั้นเราจะเห็นวาตัวของเราพิจารณามีธรรมะเปเครื่องอยูหรือไม ตรงนั้นแหละ เห็นไดชัด
เลยทีเดียว ถาไมมีการพิจารณาธรรมะเปนเครื่องอยูอยางที่อธิบายมานี้ มันเปนเรื่องโลก สมมติ
บัญญัติไปสารพัดตางๆ หลายอยางหลายเรื่องไมมีที่จบสิ้น ถาพิจารณาเปนธรรมแลวลงถึงธาตุแลว 
ก็ลงถึงธรรม มันหมดเพียงแคนั้น ไมมีอะไรมากมาย ธรรมมะคําสอนของพระพุทธเจา รวมลงเปน
ธรรมหมดแลวก็แลวกัน 
 

ที่สุดของศีล สมาธิ ปญญา 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

พิจารณาในตัวของเรานี้ 
มีธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม 
ผสมกันเปนกอน 

จิต นั้นเปนผูพิจารณา 
เอาสติเปนแหลงไว  
ควบคุม จิต 
ไมใหหนีจากหลัก คือ กาย 

ศีล เกิดจากความประพฤติของพระสงฆ 
ทรงบัญญัติความผิดของพระนั่นแหละ 
ประพฤติผิดมาก 
ศีล ก็มีมากเทานั้น 
 

วันนี้จะอธิบายเรื่องศีล สมาธิ ปญญา นี้แหละ ไมตองอธิบายอื่นไกลหรอก แตวาจะอธิบายถึงที่สุด
ของศีล ของสมาธิ ของปญญา เพราะศาสนานั้นพระพุทธเจาทรงสอนใหมีที่สุดเปน ถาไมมีสิ้นสุด



เปนแลว จะไปจบตรงไหนศาสนาพระพุทธเจาทานทรงเทศนาวา จบศาสนา มันจบตรงไหนกันก็ไม
ทราบ ไมเห็นที่จบสักที ศีล ก็รักษากันมาแตไหนแตไร สองรอยยี่สิบเจ็ดยิ่งมากเขาไปกวานั้นอีก
เหลือหลาย ปกิณกะที่มานอกนั้นก็มากมาย สมาธิ  ิก็หลายเรื่องหลายอยาง ยิ่งสมัยนี้ยิ่งแปรปรวนไป 
มีคนประดิษฐคิดตางๆ ขึ้นมาหลายอยางหลายเรื่อง เอาตามความคิดความเห็นชอบใจของตน 
ปญญา ก็ยุงมากยิ่งกวาอะไรอีก ไมมทีี่สิ้นสุด 
            ในทางพุทธศาสนาพระองคทรงสอนวา มีที่สุดของศาสนา อยูจบพรหมจรรย อยูจบศาสนา 
ทรงวาอยางนั้น มันจบตรงไหนกัน ? เราลองคิดดูซิ ศีลหา ศีลสิบ ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เอาเถอะ
มากมายหลวงหลาย ศีลนะไมใชพระองคทรงเอามาดวย และพระองคทรงดับขันธไปแลวก็ไมไดเอา
ไปดวย ศีล หากเกิดจากความประพฤติของพระของเจา ประพฤติผิดมาก ศีล ก็มีมากเทานี้แหละ ถา
พระองคทรงมีชีวิตอยูจนปานนี้ ไมทราบวาจะมีศีลกี่หมื่นกี่แสน เมื่อประพฤติลวงเกิน พระพุทธ
องคก็ทรงบัญญัติตามความผิดของพระนั่นแหละ 
            พระองคทรงสอนวา ศีล มีขอเดียว มันอันเดียวคือ เจตนางดเวน นั่นเปนขอสําคัญที่สุด 
            เราสมาทานศีลจะเปนศีลหา ศีลแปด ศีลสบิอะไรก็ตามเถอะ ครั้นถาไมมีเจตนาสักแตวาพูด
ไปเฉยๆ วา สมาธิยามิ ไปทุกขอ แตเจตนาที่จะงดเวนในขอนั้นๆ ไมมีมันก็สักแตวาพูดไปเฉยๆ ไม
รูจักศีล วาที่จบที่สุดอยูตรงไหนกัน สวนศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด ก็เหมือนกัน ที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติขอๆนั้น ก็เพราะเหตุที่พระภิกษุองคนั้นทําผิด เหตุนั้นจึงวาตัว เจตนา นั้นเปนขอสําคัญ ถา
หากวาเรามีเจตนาแลว มันก็หยุดเพียงแคนั้นไมตองทําผิดตอไปอีก องคนั้นๆ ที่ทําผิดก็หมดเพียงแค
นั้น เจตนาตัวเดียว ของดเวนมีเจตนาตัวเดียวเทานั้น  

            อยางพระคณาจารยหรือนักเทศนทั้งหลายทานสอน ศีล เปนเครื่องระงับดับกิเลสเบื้องตน 
คือ รักษากาย รักษาวาจา ระงับกิเลสบรรเทากิเลสเบื้องตน มีแตกาย วาจาไมพูดถึงใจ มันก็ผิดนะสิ 
ผิดจากคําสอนของพระพุทธเจาที่วาเจตนาเปนตัวศีล ลองคิดดูวา คนตายรักษาศีลไดไหม ? ครั้นไม
มีใจแลวจะรักษาศีลไดไหม? ถาไมมีใจจะงดเวนอะไร คนตายไมเคยรักษาศีล ไมเคยสมาทานศีล ถงึ
เมื่อพระใหศีลในเวลาปลงศพปลงอะไรตางๆ ไมใชคนตายรักษาศีล คนเปนตางหาก คนเปน
อาราธนาศีล เปนคนสมาทานศีล จึงคอยเปนศลี ถาหากไมมีเจตนาแลว เปนศีลไมได 
            ครั้งพุทธกาลไมเคยสมาทานศีลกอนจึงคอยฟงเทศน พระองคจะไมทรงเทศนถึงเรื่องศีล 
ทรงเทศนใหพระเจาพระสงฆฟง ไมเทศนถึงเรื่องศีล ทรงเทศนถึงเรื่องสมาธิอันเดียว เมื่อจิตเขาถึงที่
แลว จิตบริสุทธิ์แลว ศีลเลยเกิดขึ้นมาเอง ศีลพรอมขึ้นมาเอง ไมตองสมาทานศีลไมตองรักษาศีล 
อยางพระองคคุลีมาล พระองคทรงเทศนใหละที่จิตอันเดียวเทานั้นแหละ เลยสําเร็จมรรคผลนิพพาน 



อันพวกเรานี้มันงมงายแตรักษาศีล มันงมงายแตศีลเบื้องตน เบื้องปลายที่สุดอะไรตางๆหลายเรื่อง
หลายอยาง กเ็ลยยุงไปกันใหญ 
            ถาฟงธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามุงหมายจะทําความบริสุทธอันเดียวแลว จิตที่
บริสุทธิ์นั่นแหละ เปน ศีล เปน สมาธิ เปน ปญญาไปในตัว ศีลจึงคอยมีที่สุดคือ เจตนา เปนที่สุด
ของศีล 
            ที่สุดของสมาธ ิ คือ ภวังค หรือ อัปปนาสมาธิ เรียกอัปนาฌานก็เรียก วิตก วิจารณ ปติ สุข 
เอกัคคตา หรือเอกัคตาอุเบกขา อุเบกขาแลวก็หมดเรื่อง ถึงหากวารูปฌาน อรูปฌานตอไป ก็ลงตัว
จิต อัปปนา นั้นแหละ จิตที่เปน อัปปนา นั้นนะถึงที่สุดของสมาธิ ฌานก็อันนั้นแหละ อปัปนาฌาน 
อัปปนาสมาธ ิ นั้นแหละ ผูที่เขานิโรธสมาบัติ ดับสัญญา เวทนา หมด ปญญา ก็เลยไมใช ไมตองใช
กันหรอกดับหมดเลย ก็เพียงแคอันเดียวกันนั้น ตัวจิตอันเดียวนั้นแหละ ดับจิตตัวเดียวเทานั้น 
เรียกวาที่สุดของสมาธิ 
            ใครจะทําอะไรก็ทําไปเถิด ฝกหัดอะไรก็ทําไปเถิด อยางสมัยเดี๋ยวนี้แหละ มีคณาจารยหลาย
ทานหลายองค อยางเขาทํากันยุบหนอพองหนอก็ดี หรือสัมมาอะระหังก็ดี พุทโธก็ดี อานาปานสติก็
ดี มรณัสสติก็ดี สารพัดทกุอยางนั่นแหละ ทําเพื่อใหจิตถึงที่สุดถึงสมาธิ คือ อัปปนาอันเดียว อัปป
นานี้ไมใชเกิดอุบายปญญาอะไรหรอก พักจิตเฉยๆ นี่แหละ วิธีหัดจิตอบรมจิตตั้งแตเบื้องตนไป 
อยางที่เรียกวาวิตก วิจารณ หมูนี้เปนเรื่องหัดจิตทั้งนั้น ภวังค หรือ สมาธิอะไรตางๆ  เปนวิธีหัด
ทั้งนั้นแหละ ครั้นถึงที่สุดแลวไมมีอะไรหรอก ถึงที่สุดของสมาธิก็คืออัปปนา เมื่อถึงที่สุดแลวมัน
หยุดแลวคราวนี้ ไมมีอะไรหมดทุกสิ่งทุกอยาง หยุดเพียงแคนั้น 
           ปญญามันเกิดตรงไหน มันเกิดตรงมาจากอัปปนา แลวมาถึงอุปจาระนั้นตางหาก มันจึงคอย
เกิดขึ้น อุปจาระที่ออกมาจากอัปปนา มันไมใชอุปจาระเขา “อุปจาระเขา” นี้มันตองระงับดับสวน
เบื้องตนความวุนวายตางๆ มันเขาไปถึงอุปจาระตอนนั้น มันสงสายอยูภายใน แตวามันไมสงสาย
ภายนอก มันสงสายภายใน คนควาอยูภายใน เรียกวา อุปจาระเขา 
            "อุปจาระออก" นั้นมันออกมาจากอัปปนาแลว มันแนวแนในอารมณอันเดียว พิจารณาใน
อารมณอันเดียว พิจารณาอะไรก็พิจารณาแตอันนั้น อันนั้นเรียกวา อุปจาระออก อุปจาระออก 
จากอัปปนา ก็ไดประโยชนเหมือนกัน อุปจาระเขาก็ไดประโยชน อุปจาระออก ก็ไดประโยชน ก็แต
วาอุปจาระออก นั้นมันละเอียดกวาคือ มันได อัปปนา เบื้องตน ไดอัปปนา เปนพื้นฐาน แลวจึงคอย
มาอยูในอุปจาระ ตัวนี้ตางหากเกิด ปญญา 
            บางคนนั้นวานั่งหลับตาทําสมาธิมันจะไดอะไร ? โอย….มันไมเคย พวกไมเคยไดทั้งนั้น



แหละ มันมปีระโยชนมาก นั่งหลับตาทําสมาธิไดประโยชนมากทีเดียวละ จนกระทั่งไมรูตัวโนน
แหละ มีประโยชนมากทีเดียวใครทําไดนับวาไดกําลังใจอยางยิ่ง เรียกวาพักจิต ในขณะนั้นพักนาน
เทาใดยิ่งมีกําลังมาก เวลาออกมาพิจารณาตอนออกจากอัปปนานั้น มีสติรอบคอบรอบรู รูทั้งนั้น
อดีต อนาคต ปจจุบัน พิจารณาชัดเจนแจมแจง ถาไมมีสมาธิเปนหลักฐาน จะพิจารณาอะไรก็
พิจารณาไปเถิด หยุดยั้งไมได เตลิดเปดเปงจนกระทั่งไมมีขอบเขต 
            ครั้นมีหลักฐาน มีอัปปนาเปนพื้นฐานอยูนั้น มีสมาธิเปนพื้นฐานอยูนั้น พิจารณาไปเถิด
พิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเถิด มันจะตองหมด ลงสิ้นสุด ลงถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวกลับมา
หาที่เกาคือ สงบลงที่ใจ นิ่งแนวอยูเฉยๆ ใหพิจารณาก็ได ไมพิจารณาก็ได อันนี้เรียกวา จิตอยูใน
บังคับ คือ เนื่องจากมีสมาธ ิเปนหลักฐาน ชํานิชํานาญเรื่องสมาธิ อันนี้เรียกสมาธิมีที่สุด คืออัปปนา 
สมาธิมีที่สุดตรงนั้นละ ทําไปเถอะใครจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ ไมนอกเหนือไปจากนั้นหรอก 
            คราวนี้ ปญญา มีหลักฐานอยางไร ? มีที่สุดอยางไร ? ก็ดวยอํานาจที่ฝกหัดสมาธิมาแต
เบื้องตน เรื่องศีล เรื่องสมาธิมาแตเบื้องตน พิจารณาทุกสิ่งทุกประการ มันจะตองหมดที่สุดคือ ไตร
ลักษณ  เรียกวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวมันจะไปที่ไหนละ ลงถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวจะ
ไปที่ไหนกัน ไมมีหรอก นอกจากนี้ ไมมีหรอกในโลกอันนี้ มนัลงอันนั้นแหละเขามารวมลงอัน
เดียวกันหมดลง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็วาง ลงสภาวะ เปนสภาวะ ลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แลวเปนสภาวะ อันนั้นแหละที่สุดของ ปญญา 
            ใหเขาใจถึงที่สุดอยางนี้ ธรรมมะทั้งหลายนั้น ถาไมมีที่สุดไมใชธรรมะเปนโลก พิจารณา
เรื่องโลกเพลิดเพลินไมอ่ิมไมพอสักที ถาเปนธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา ถูกตามคําสอนของ
พระองคแลว มันตองรวมลงมา พิจารณาออกไปแลว หมดเรื่องแลวตองรวมลงมาของเกา มาหาใจ ที่
พูดงายๆ เรียกวาใจ มันไมคิดไมนึก ไมสงสายอะไรทั้งหมด จะใหพิจารณาก็ได ไมใหพิจารณาก็ได 
ใชมันไดเลย ใชใจไดใจอยูในบังคับของตน มันก็หมดเรื่องนะซี จะไปทําอยางไรกันอีก จิตมัน
บังคับตน ใหตนคิดคนพิจารณาไปไมมีขอบเขต ไมรูจักสิ้นสุด มันจะสิ้นสุดไดอยางไรตรงนั้น จึงวา
ศาสนามีที่สุดอยางนี้ ทางโลกไมมีที่สิน้สุด เอาละ  
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	การเห็นชัดแจ่มแจ้งแน่วแน่ในใจนั้นดีกว่ามาก    ดีกว่าเห็น   ปฏิภาค   อีก      มันเห็นทุกเมื่อ      ครั้นพิจารณาเห็นชัดแจ่มแจ้งนี้เห็นทุกเมื่อเลย    พิจารณาเวลาใดก็เห็นทุกเมื่อ    การเห็นปฏิภาคนั้นเห็นเป็นครั้งเป็นคราว    เห็นไว้เพื่อมันเห็นชัดตามตรงนั้นแหละคือ    เป็นเครื่องวัดความจริง    ต้องเป็นจริงอย่างนั้น   ต้องแน่วแน่อย่างนั้น    อาการเห็นปฏิภาค 
	ครั้นเห็นอนุโลมนั้น    การเห็นชัดแจ่มแจ้งนั้น    มันเห็นทั้งด้านเป็นจริงและไม่เป็นจริง   คือ   เห็นด้านไม่เป็นจริงนั้น    อสุภะ   ปฏิภาคต้องเป็นอย่างนั้นจริง ๆ   แน่วแน่      แต่อีกนัยหนึ่ง    อาหารก็เป็นอาหาร    ธาตุก็สักแต่ว่าธาตุ    อสุภะก็เพียงอสุภะเท่านั้น    สำหรับฉันก็เพียงแต่ว่าผู้ฉัน    มันสักแต่ว่าเฉยๆ   ฉันมันก็ไม่เป็นอะไร    ไม่ฉันก็ไม่เป็นอะไร    มันเห็นอย่างนี้    พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นโทษ    ท่านทรงสอนอย่างนี้   ให้เข้าใจอย่างนี้      เมื่อเห็นเป็นจริงอย่างนั้นแล้ว    เรียกว่าสมมติบัญญัติ   เกิดขึ้นมาอีก 
	สมมติบัญญัติ   คือว่า   สมมติบัญญัติตามเรื่อง    สมมติอย่างใด    เขาบัญญัติอย่างใด    ก็ต้องบัญญัติตามเรื่อง    สมมติตามเรื่อง    ตัวของเราเหมือนกันนั่นน่ะ      สังขารร่างกายนี้เกิดจากสมมติบัญญัติทั้งนั้น    ถ้าไม่มีสมมติบัญญัติ    ก็เรียกไม่ถูก    ไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรกัน      เห็นสมมติบัญญัติสักแต่ว่าสมมติบัญญัติ    แล้วเราก็อีกอย่างหนึ่ง     ของเราเป็นอีกอย่างหนึ่ง      เรารู้เท่าเรื่องสมมติบัญญัติแล้ว    เราไม่หลง   เราไม่ยึดไม่ถือในสมมติบัญญัติอันนั้น    ก็พ้นจากตัวเราไป      นี่แหละเรื่องพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราเข้าใจอย่างนี้ล่ะ 
	แต่ว่าเมื่อจะเห็นอย่างนั้น   ต้องมี  สมถะ   เป็นเครื่องอยู่เสียก่อน    หัดสมถะเป็นเครื่องอยู่เบื้องต้นเสียก่อน    ถ้า   สมถะ   หนักหน่วงหนักแน่นแน่วแน่เต็มที่จึงจะเห็น   สมถะไม่แน่วแน่เต็มที่ก็ไม่เห็นได้     เห็นแต่สักแต่ว่าสัญญา     ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย    การพิจารณาอะไรทั้งหมดนั้นน่ะ     ถ้าไม่มี   สมถะ   เป็นเครื่องอยู่แล้ว    ย่อมเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่โต    ไม่มีหลักแน่วแน่    ไม่มีหลักมั่นคงถาวร    เหตุนั้นพวกปฏิบัติทั้งหลายนั้นปฏิบัติเป็นไปแล้วว่าตนเก่งว่าตนวิเศษแล้ว    นานหนักเข้าก็เลยเตลิดเปิดเปิงไป   เลยเข้าหาหลักไม่ได้ 
	ต้องปฏิบัติให้สมถะแน่วแน่เต็มที่เสียก่อน    จึงค่อยออกมาพิจารณา   มันพิจารณาเองหรอกครั้นสมถะเต็มที่แล้ว    จะพิจารณาปัสสนาหรือพิจารณา     ปัญญาอะไรก็ตามเถอะ     คนอยากได้แต่ปัญญาวิปัสสนา    ว่าเป็นของวิเศษสูงสุดทำให้หลุดพ้นได้    ปัญญาวิปัสสนาไม่ใช่เป็นทุกเมื่อ    ไม่ใช่เป็นตลอดเวลา    ปัญญาวิปัสสนาจริงๆ จังๆ    ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานจริงๆ    มันเกิดขณะเดียวแล้วไม่เกิดอีกหรอก    การพิจารณาอนุมานตามนั้นต่างหาก     อย่างที่พิจารณา    อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา    เห็นชัดนั่น   เห็นชัดตามอนุมานต่างหาก     ความชัดเจนแจ่มแจ้งจริง ๆ  จัง ๆ   ไม่เป็นอีกหรอก    ไม่เป็นพอสองสามหนหรอก    อันนั้นจึงว่าเอาไว้ต่างหาก    เอาไว้มันเป็นเอง     มันต้องวางทอดธุระถอนหมด    ไม่คิดนึกถึงเรื่องสิ่งต่างๆ   ไม่เอามาเป็นอารมณ์ทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่าง    มันจึงค่อยเกิดปัญญาขึ้นมาได้   มันค่อยเกิดปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาได้    เกิดปัญญาวิปัสสนา   ก็โดยไม่ได้ตั้งใจซ้ำอีก    มันหากเกิดเองเป็นเองของมัน 
	เหตุนั้นจึงว่าหัดสมถะนี้ละ   เบื้องต้นนี้    ครั้นถ้าหากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้ว  หัดสมถะก็ต้องเกิดปัญญาเสียก่อนจึงค่อยเกิดสมถะ    อย่างพิจารณาอสุภะ    พิจารณาธาตุ    พิจารณาขันธ์อายตนะต่างๆ    เห็นเป็นของไม่เที่ยง    เห็นเป็นทุกข์     เป็นอนัตตา     อันนั้นละตัวปัญญา    ปัญญาเกิดก่อนจึงค่อยมีสมถะ     ครั้นเห็นชัดอย่างนั้นแล้วจิตก็รวมลงไปได้     ถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นจิตไม่รวม     อันเห็นชัดนั้นเรียกว่า   ปัญญา   อันนี้เรียกว่า   ปัญญาเกิดก่อนสมถะ    สมถะเต็มที่แล้วจึงค่อยเกิดปัญญาวิปัสสนา   ปัญญาวิปัสสนาอันหนึ่งต่างหาก    ปัญญาธรรมดาสามัญ    นี้อีกอันหนึ่งต่างหาก 
	อย่าว่าตั้งแต่สมถะเลย   ทาน   ศีล   ภาวนา   เบื้องต้นแหละ      ทาน   นี้ต้องมีปัญญาจึงสามารถทำทานได้     เห็นว่าทานเป็นของดีวิเศษ    เป็นของช่วยมนุษย์คนทั้งปวงหมดให้อยู่ได้ด้วยการทำทาน    เฉลี่ยความสุขให้คนอื่น    เห็นประโยชน์ของการเฉลี่ยความสุขให้คนอื่น    นั้นจึงค่อยทำทาน     การเห็นประโยชน์อันนั้นน่ะ    นั่นแหละเรียกว่า   ปัญญา   เห็นคุณค่าของการทำทานนั้น    เรียกว่ามีปัญญาจึงค่อยทำทานได้     นั่นละเกิดปัญญาก่อน 
	รักษาศีล   ก็เหมือนกัน   ศีลห้า   ศีลแปด   เห็นโทษของการทำชั่วบาปต่างๆ   จริงจังด้วยใจจริงๆ   ชัดเจนจริงๆ     อันนั้นละเรียกว่าปัญญา   จึงค่อยสามารถรักษาศีลให้มั่นคงถาวรต่อไปได้ 
	ศีล   มั่นคงต่อไปแล้ว    มันจึงค่อยเป็นสมาธิ    ศีลไม่มั่นคงอย่าไปหวังเลยสมาธิ     ถึงเป็นสมาธิเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับไปอีก    ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้    ต้องอาศัยปัญญา   คือรักษาศีลเสียก่อนให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้ว     คราวนี้เป็นสมาธิแน่วแน่    ไม่ถอนแล้ว    สมาธิถึงจะเป็นสมาธิก็อย่างที่พูดมาแล้ว    มันต้องมีปัญญา   เห็นโทษภัยต่างๆ   จึงค่อยละทิ้ง   ถอน    จึงค่อยเป็นสมาธิ     สิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด   เกิดจากปัญญาทั้งนั้น   ต่างแต่ว่าหยาบละเอียดต่างกัน 
	พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญชมเชยว่า   ปัญญาเป็นของสูงสุดในมนุษย์    เราผู้ปฏิบัติ    อย่ามุ่งหวังแต่ปัญญาอันสูงสุดทีเดียว    มีอะไรให้ปฏิบัติอันนั้นล่ะอยู่อย่างเราเป็นผู้ศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาแล้ว     อย่าเข้าใจว่าบวชมาไม่มีประโยชน์    บวชเป็นพระเป็นสงฆ์นั้นดีวิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญตั้งอักโข    ศีลห้าเราก็มี    ศีลแปดเราก็มี    ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็มี    เราจะเอาอย่างไรกันอีก?    บวชมา  ๒๐-๓๐  พรรษา     สึกออกไปไม่เห็นมีศีลสักตัวเดียว    สืมฮอดศีล    ไม่คิดถึงศีลซ้ำอีก    มันจะดีอะไรกันอย่างนั้น    พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาว่า    คนสึกออกไปคือ   คนตาย    คือ   ตายจากความดีนั่นเอง 
	มันต้องมีศีล   เป็นพระเป็นสงฆ์ให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีของตน      มีศีลเป็นเครื่องอยู่    สมาธิบ้างเล็ก ๆ  น้อย ๆ    มีข้อวัตรปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่      ถ้าหากว่าอยู่กับหมู่เพื่อน    หรืออยู่คนเดียวก็ตามเถอะให้มีข้อวัตรกิจวัตร      อย่างที่ว่าให้ฟังไว้นั้น    ธุดงควัตร  ๑๓   เป็นเครื่องอยู่เครื่องขัดเกลากิเลส    ทำให้บาปธรรมน้อยลง    หมดหรือเกือบจะหมดนั่นละ   น้อยไปหมดไป    อันนั้นละเป็นเครื่องอยู่       ถ้าไม่มีเครื่องอยู่แล้วอยู่ไม่ได้    เป็นพระน่ะ    คว้างเลยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เครื่องยึด    ต้องมีเครื่องยึด    อย่างน้อยที่สุด    เชื่อมั่นในพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์    เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม    แล้วปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของพระวินัย   มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี้เป็นเครื่องอยู่ 
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