
ความสามัคคีแทอยูที่จิต 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

นั่งหลับตาทําสมาธิมันไดอะไร ? 
มันมีประโยชนมากทีเดียว 
ใครทําไดนับวาไดกําลังใจอยางยิ่ง 
เรียกวา “พักจิต” ยิ่งพักนานยิ่งมีกําลังมาก 

เวลาออกมาพิจารณา 
มีสติรอบคอบ รอบรู 
รูทั้งอดีต,อนาคต,ปจจุบัน 

ความสามัคคีแทอยูที่จิต 

ไมใชอยูที่กาย 

จิตคิดมุงมาดปรารถนา 
ที่จะใหหมูเพื่อนเปนสุขสบาย 
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วันพรุงนี้เขาพรรษา การพรรษาอยูจําพรรษา มันเปนขนบธรรมเนียมประเพณีของพระ เวลาฟาฝน
ตกมาตองอยูเปนที่เปนฐาน เราจะตองศึกษาเลาเรียนประพฤติปฏิบัติขอวัตรตางๆ คือ เมื่ออยูคงที่ 
อยูกับที่แลว ตองมีการศึกษาเลาเรียน แลวก็ตองประพฤติปฏิบตัิไปดวย ที่เขาพูดวาเรียนปริยัติไม
ตองปฏิบัติ ไมมีปริยัติตางหากจึงคอยปฏิบัติ อันนั้นไมจริง พระพุทธเจาไมไดทรงสอนอยางนั้น 
ทรงสอนทั้งปริยัติดวยทั้งปฏิบัติดวย ศกึษาเลาเรียน เรียก ปริยัต ิเรียนไปดวยปฎิบัติไปดวย มันจึง
คอยถูกตามคําสอนของพระพุทธเจา 
             พวกเราทํามาหลายฟาหลายปแลว ทําแตไหนแตไรมา ก็ไมเห็นขัดของอะไร ผูภาวนาก็ยังดี



อยูเหมือนเกา ผูจะทําดี ผูภาวนาดีก็ยังดีเหมือนเกา อันการศึกษาเลาเรียนก็ศึกษาเลาเรียนไป ก็ยัง
ดีกวาพวกที่ตั้งใจปฏิบัติฝายเดียวนั้นอีก มันเปนความขี้เกียจขี้ครานของเขาเองตางหากหรอก ผูอาง
นั้นนะ วาเรียนเสียกอนเถิด ใหมันไดเสียกอน แลวจึงคอยไปปฏิบัติ เรียนไปก็เทานั้นแหละไมไดตั้ง
อกตั้งใจ ปฏิบัติก็ไมไดปฏิบัติ มันเปนแตความอางเฉยๆ นี่แหละ 
             การอยูจําพรรษามันตองปรองดองสามัคคี เรามาบวชเพราะความสามัคคีแทๆ ไมใชบวชคน
เดียว บวชตั้งแตสงฆสี่หารูปขึ้นไปปรองดองสามัคคีกัน ไมเหมือนชาวบานเขาคลอดลูก มีแตสอง
ผัวเมียเขาก็คลอดได อันนี้คลอดพระออกมาเปนพระเปนสงฆ ตองพรอมดวยสงฆหาองคขึ้นไป จึง
คอยบวชได อันนี้เรียกวาบวชดวยโอษฐ บวชดวยปาก บวชดวยญัตติจตุถกรรม บวชญัตติจตุถกรรม
แลวจึงคอยเปนพระ อันนี้ละเบื้องตนที่จะเปนพระขึ้นมา 
              คราวนี้เมื่อเปนเชนนี้แลว ไปดวยกันอยูดวยกันในที่ใดที่ใดก็ด ีก็ตองพรอมเพรียงสามัคคี
ปรองดองซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความเมตตาปราณี สงสารเอ็นดูซึ่งกันและ
กัน ความคิดความอานใหไปทํานองเดียวกันมันยากอยู ตางคนตางถิ่นตางพอแมมารวมกัน มันยากที่
จะทําได แตถึงอยางไร มันยากเทาไร ก็อุตสาหทําใหมันถึงกันได มันจึงไดความสุข  
             ครั้นถาหากวาทะเลาะวิวาททุมเถียงกันไมรูแลวรูรอด มีความคิดเห็นแตกตางไปกันคนละ
ทาง อันการประพฤติปฏบิัติก็ไปคนละทาง มันเปนทุกขเดือดรอนเพงโทษซึ่งกันและกัน อันนั้น
แหละไมเปนความสามัคคี อันนั้นแหละไมเปนความสามัคคี ความสามัคคีแทตองมุงปฏิบัติ ใน
ทํานองเดียวกัน มีความคิดความเห็นอยางเดียวกัน ไปในทํานองเดียวกัน ถึงจะผิดแปลกไปบาง แต
วามุงประสงคธรรมวินัยอันเดียวกัน มันจึงคอยเปนสามัคคี 
         ความสามัคคีแทอยูที่จิต ไมใชอยูที่กาย จิตคิดมุงมาดปรารถนาที่จะใหหมูเพื่อนเปนสุขสบาย 
ใหหมูเพื่อนไดความรูความเขาใจเพื่อจะปรองดอง ทําความคิดความเห็นใหลงรอยกัน 
             หากวาเบื้องตนมันยังไมเห็นดวยก็ชางเถอะ เอาไวนั้นเสียกอน แตวาความมุงมาดปรารถนา 
ที่จะใหความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวลงรอยกันนัน้ ลงรอยในธรรมวินัยอันเดียวกันนั้นนะ มันตอง
คิดพยายาม ทั้งตัวของเราก็ดี ที่คิดวาอันของเราถูกละ แตคนอื่นไมเห็นวาถูกดวย คนอื่นก็เขาใจวา
ของเราถูกละ แตวาเราไมเห็นดวย มันก็จําเปนละจะตองไมปรองดองกันเปนธรรมดา แตวาความคิด
ความเห็นอันนั้นนะ อะไรมันถูกอะไรมันผิด อะไรมันเขาถูกธรรมถูกวินัย ก็เอาธรรมวินยัเปน
เครื่องอาง อยาไปเอาความคิดความเห็นของตนเปนเครื่องอาง 
             แลวการที่จะคิดใหมันถูกตองทํานองคลองธรรม มันตองจิตสงบเสียกอน จิตใหมันสงบ
เยือกเย็นเสียกอน จึงคอยลงรอยกันได จึงคอยเขาหากันได ถาจิตไมสงบ การลงรอยกันไมมีวันละ 
ทําอยางไรก็ไมวันที่จะปรองดองกันได เหตุนั้นใหระวังตรงนี้ ใหระวังใหดีที่สุด ทําจิตใหสม่ําเสมอ 



ใหเรียบรอยเสียกอน อยาไปเพงโทษซึ่งกันและกัน แลวจึงคอยพยายาม ตั้งจิตเมตตาปรารถนาหวัง
ดีตอกันแลวคอยพูดกัน นั่นละ ลงรอยกันแลวคราวนี้  
             อันความคิดความเห็นตางๆ นั้น ละทิ้งหมด ถึงความคิดความเห็นจะแตกตางกันมากมายสัก
เทาไรก็ดี ครั้นเมื่อต้ังจิตอยางนั้นแลว มันออนมาหากันเองหรอก อันนั้นลบลางไปหมด ถา
ไมเชนนั้นแลว ไมลบลางเลย ความเห็นก็ดิ่งอยูทาเดียวนั่นละ พูดอยางไรก็ไมลง นี่ความที่จะเปน
มงคล ที่จะใหเกิดความสามัคคี เปนมงคลไดตองทําอยางนี้ 
             อยูนอยองคก็ดี อยูมากองคก็ดี ตองเปนอยางนั้น อยาเพิ่งโทษซึ่งกันและกัน ไมดหีรอก เพง
ถึงธรรมเปนประมาณ เราปฏิบัติธรรม เพงถึงธรรมเปนของสําคัญที่สุด การปฏิบัติธรรมของเราเปน
อยางไร? เราเอาบริกรรม พุทโธหรอืเอาสัมมาอะระหังฯ อะไรตางๆ หรือวาอานาปานสติ มรณัสสติ 
เอาอันนั้นเปนหลักแนวแน หรือพิจารณากายคตาสติ เอาอันนั้นเปนหลักแนวแน ใหพิจารณาถึง
ความเกิดความดับ ใหพิจารณาถึง อสุภะ ปฏิกูล อันนั้นเปนสําคัญเปนธรรมะแท 
             อันสิ่งตางๆนั้นของภายนอกนั้น ทิ้งเสียกอน มาพิจารณาที่เปนธรรมเสียกอน แลวจึงคอยไป
พิจารณาภายนอก มันจึงลงไปได มันจึงคอยลงกันได ถาไมอยางนั้นก็ลงกันไมได เอาละ 
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จะอธิบายถึงเรื่อง กรรม ใหฟง เพื่อจะจดจําเอาไปพูดใหหมูฟง และใหญาติโยมฟงกวางขวางตอไป 
คือเรื่อง กรรม นี้นะคนไมคอยเขาใจ คนยังเขาใจผิดมากทีเดียวละ คือผมตั้งแตบวชมาก็ไดยินเรื่อง
กรรมนี้อยูเสมอ เขาเรียกทีเดียววา "เจากรรมนายเวร" แตก็ไมกลาที่จะเทศนใหคนฟง เพราะเห็นวา
คนทั้งหลายถือเปนอยางนั้นเขาใจกันเสียอยางนั้นโดยมาก คือพูดไปแลวก็คงจะไมมีใครฟง มา
ตอนนี้ผมอดไมไดแลวจะตองพูดแลว 
            กรรม คือเกิดจากการกระทํา ทุกคนตองมีการกระทํา ไมวาดีไมวาชั่วทํากันทั้งนั้น พุทธ
ศาสนาสอนความเปนจริงตามเปนจริง คนเราเกิดมาก็ตองสอนเรื่องกรรมคนจะหนีกรรมไมพน 
ใครๆทุกคนเกิดขึ้นมาแลวตองอยูในกรรม กรรมดีเรียกวา กุศลกรรม กรรมชั่ว เรียกวา อกุศลกรรม 
กรรมดีและกรรมชั่วนี่แหละมันไมใชของเกิดเองเปนเอง ที่คนเขาใจวามันเกิดเองเปนเอง ไมใช
อยางนั้น แตวาจิตใจของเรานี่แหละ มันไปเกาะเกี่ยวเนื่องเอาเรื่องกรรมนั้นมาใสใจของตนเองจึง
คอยติดอยูในใจของตนเองคอยเกี่ยวของพัวพันอยูในใจของตนเอง ทําอยางไรก็แกะมันไมพน ทํา
อยางไรก็แกะไมหลุด 
            กรรม คือ วิบากขันธ มีรูปกบันามนี่แหละเปนพื้น เกิดขึ้นมาแลวตองมีรูปกับนาม ผูทํากรรม
ก็คือรูปกับนามนี่ละ แตไมใชตัวกรรม รูปอันนี้ไมใชตัวกรรม นามเปนตัวกรรมตางหาก ตัวจิตนี่นะ
มันคอยคิดอยากจะทําราย คิดอยากจะเบียดเบียน คิดอยากจะริษยาพยาบาทคนอื่น มันปรุงแตงขึ้นมา 
แตแทที่จริงแลวมันก็ไมมีกรรมอะไรหรอกในที่นัน้ มันปรุงมนัแตงขึ้น มันเกิดขึ้นในที่นั้น มันจึง
คอยเปนเวรเปนกรรมตอไป แลวก็คิดทําขึ้นมาที่นั่นมันก็ทําไมไดเหมือนกัน คิดเฉยๆทําไมได มัน
ตองแสดงออกไปทาง กาย วาจา ทางใจ พรอมกันทั้ง ๓ อยางจึงคอยทํากรรมนั้นได กรรมดี กรรม
ชั่วเหมือนกัน แสดงออกทางอาการทั้ง ๓ อยางนี้ทั้งนั้น 
            ตัวกรรมแทไมใชตัวนั้น เปนตัวแสดงแทๆไมใชตัวกรรม แสดงออกมาใหปรากฎเฉยๆทาง 
กาย วาจา ใจครั้นเมื่อแสดงออกมาดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลวก็ประกอบกรรม นั่นแหละจึงคอยมี
กรรมเกิดขึ้นมา ทีแรกไมมีเปนของวางๆเฉยอยูนี่แหละ แตประกอบขึ้นมาเลยก็มี เลยเกิดขึ้นมา มีใน
ตัวของตนคราวนี้ เมื่อกรรมมันเกิดขึ้นมาอยางนั้นแลว ในขณะที่จิตคิดประทุษราย รายกาจ กรรม
มันตองประทุษราย รายกาจ จิตใจมันตองอํามหิต เหี้ยมโหดที่สุด มันจึงคอยเปนกรรม จึงคอย
เรียกวา กรรมดี กรรมชั่ว  
            กรรม ในที่นี้คนทั้งหลายโดยมากเขาใจวากรรมคือ ทําชั่วทั้งนั้น แตในทางพระพุทธศาสนา
สอนมี กรรมดี กรรมชั่ว กรรมชั่วนั้นมทีั้ง เวร ทั้ง กรรม กรรมดนีั้นไมมีเวร ทานเรียกวา "บารมี" 
เสีย บารมีคอืกอสรางคุณวามความดี ทานเรียกวาบารมี ไมเรียกวาเวรไมเรียกวากรรม คือการบุญ
การกุศลนั่นก็เรียกวากรรม แตไมมีเวร การทํากรรม เวรนี้เฉพาะใครเฉพาะมัน ทุกคนเห็นในใจของ



ตนเอง เมื่อทําลงไปแลวรูสึกดวยตนเอง ใครก็ไมรูสึกดวย เฉพาะตนเองแทๆ  
            แลวคําที่วา ทําบุญอุทิศให "เจากรรมนายเวร" นั่นนะ ตรงนี้แหละผมสงสัยมาก เจากรรมอยู
ไหน นายเวรอยูไหนก็ไมทราบ เจากรรมนายเวรคือผูรับกรรมนั้นไป เราทําแลวผูนั้นรับกรรมไป ให
เปนเวรเปนกรรมตอกัน หรือใหขาดเวรขาดกรรมตอกัน อันนั้นเปนผูบัญชาการ เรียกวานายเปนผู
บัญชาการนัน่ เขาคงหมายเอาตรงนั้นแหละ ตรงผูบัญชาการนัน่แหละ แลวคราวนี้ก็ทําบุญทํากุศล
อุทิศไปใหเจากรรมนายเวร ไมใชใหตัวกรรมตัวเวรนั่นนะ ใหตัวนายโนนนะ นายตัวเจากรรมนาย
เวรโนนละ มันเปนอีกตอหนึ่ง เขาประสงคอยางนั้น คําวา "เจากรรมนายเวร" ในที่นี้เขาประสงค
อยางนั้น 
            แลวผมไดยินไดฟงมาก็ดี ไดศึกษาเลาเรียนมาก็ดี ในทีใ่ดๆแตไหนแตไรมา ไมเคยเห็นเลย
เจากรรมนายเวร หรือวาดูไมทั่วถึงก็ไมทราบในธรรมะทั้งหลาย หรือฟงไมทั่วถึงก็ไมทราบ แต
เทาที่ไดฟงไดยินไดศึกษามาไมมีหรอก เจากรรมนายเวร พระพุทธเจาทรงเทศนาวา ผูใดทํากรรม ผู
นั้นยอมไดรับผลของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ทานไมไดตรัสถึงเรื่องเจากรรมนายเวร ตรงนี้
แหละผมสงสัยมาก จะไปใหอยางไรใหเจากรรมนายเวร เราก็ไมใชญาติพ่ีนองกับเจากรรมนายเวร 
เจากรรมนายเวรก็ไมทราบอยูที่ไหน ตัวเปนอยางไรก็ไมทราบ แตชื่อเสียงก็ไมรูจักเจากรรมนายเวร
นั่นวาไปเฉยๆ เรียกไปเฉยๆ อยางนั้นแหละ ความเปนจริงนั้นไมมีตัวมีตน กรรมเวรก็ไมมีตัวมีตน
จะไปใหกันอยางไร จะไปใหกันรักษาคุมครอง รักษาอยางไร ? ไมมีตนไมมีตัวทั้งสองอยาง 
            เหตุนั้นจึงวาเจากรรมนายเวรไมมี ผมเขาใจวาไมมี ตรงนี้แหละอยากจะสอนใหเขาใจ ถึง
เรื่องคนทั้งหลายทั่วไปหมด ที่ถือศาสนาพุทธแตไมเขาใจถึงเรื่องเหลานี้ เมื่อกระทําดวยใจ
ประทุษรายเห้ียมโหดจองกรรมจองเวร ครั้นเมื่อใจดีขึ้นมาแลวก็เห็นโทษ อยากใหกรรมใหเวรนั้น
หายไป ไมอยากใหมันติดพันอีกตอไป จึงทําบุญแลวอุทิศใหเจากรรมนายเวร เรื่องเจากรรมนายเวร
ไมมีหรอก ความเปนจริงไมมีอยางที่อธิบายมานั่นแหละเหตุผลอยางที่อธิบายมานี้ 
            กรรมอยางหนึ่ง เวรอีกอยางหนึ่ง กรรมคือการกระทําทุกสิ่งทุกประการ ที่เปนบุญเปนบาป
อะไรตางๆ คราวนี้พูดถึงแตเรื่องบาป ไมตองพูดอธิบายถึงเรื่องบุญ บุญนัน้พิจารณาเอาตาม
อัตโนมัติของตน เขาใจโดยตรงกันขามกับบาป บาปที่กระทําผิดเล็กๆนอยๆ เจตนาก็ดีไมเจตนาก็ดี 
ฆาสัตวตัดชีวิต ประพฤติผิดอะไรตางๆ ไมเฉพาะเจาะจงคนนั้นคนนี้ ทํามากมายหลวงหลายนั้นนะ 
อันนั้นเปนกรรม 
            สวนเวรนั่น เฉพาะเจาะจงบุคคล เราทําเวรกับผูใด เราผูกพยาบาทอาฆาตกับผูนั้นใหเปนเวร
ตอกันไป ถาหากผูนั้นไมตอบแทน หรือผูนั้นไมเอาเรื่องเอาราว หรือเอาเรื่องเอาราวตอบแทนก็ดี 
มันเปนเวรตอกันและกัน อยางเรื่องนางยักษิณี และนางกุลธิดา ในเรื่องธรรมบทนั่น เปนเวรตอกัน



ไมรูแลวรูรอดกันสักท ี
            เรื่องเดิมวามียายคนหนึ่ง มีลูกชายคนหนึ่งปฏิบัติแมดี๊ดี ครั้นตอมาแมคิดสงสารเอ็นดู
อยากจะหาเมียใหมาปฏิบัติชวยกัน ไปพูดกับลูกชาย ลูกชายพดูวาอยาเถอะทําคนเดียวได ครั้นมีเมีย
แลวมันชอบใจ มันก็ปฏบิัติ ไมชอบใจมันก็ไมปฏิบัติ เปนเรื่องยุงตางหาก ไมตองเอามาก็ไดหรอก 
แมก็เลิกแลวกันไป นานหนกัเขาก็พูดอีก ในผลทีสุ่ดก็เลยไปเอามาจนได เอามาครองไวเปนเมียแลว
คราวนี้หญิงคนนั้นก็ปฏิบัติดีหรอกทีแรกเบื้องตน ตอมาก็เลยขี้เกียจ อยากทําก็ทํา ไมอยากทําก็ไมทํา 
แตเผอิญไมมีลูก ยายแกคนนั้นก็เลยไปหาผูหญิงมาใหอีกคนหนึ่ง เอามาเปนเมียลูกเพราะตระกูลไม
มีลูก นั่นเรียกวาตระกูลฉิบหาย ไมมีคนสืบพันธุ 
            ครั้นหามาคราวนี้มันเลยมีลูกมาคนหนึ่ง เมียหลวงก็เลยคิด เอ! คนเขามีลูกเขาก็เปนใหญกวา
เรานะซี ทําอยางไรละ ? คิดพยาบาทอาฆาตไวในใจ ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบดวยประการตางๆ แตเวลา
ผลที่สุดเอายาฆาลูกใหกิน ลูกก็เลยตกไป หนที่ ๒ ก็อีกนั่นแหละ หนที่ ๓ นี ่แมตายลงอีกดวย คนที่
เปนเมียนอยมันก็คิดวา คงจะเปนผูหญิงคนนี้แนทีเดียวฆากู ไมใชคนอื่น มันก็ผูกอาฆาตพยาบาท 
เกิดชาติไหนก็ขอใหกูเปนอยางนี้เถอะ ขอใหกูไดทํามึงอยางนี้เถอะ มันก็เลยตายไป 
            เมียนอยตายไปเกิดเปนแมว เมียหลวงตายไปเกิดเปนไก ไกออกไขมาทีไร แมวก็เอาไปกิน
เสีย ๒ หน หนที่ ๓ นี้เอาแมไกไปกินซ้ําอีก มันก็เลยอาฆาตกันอีกแหละ เกิดชาติหนาขอใหกูไดเปน
อยางนี้เถอะ ทํามึงอยางนี้เถอะ ไกตายไปเกิดเปนเสอื แมวตายไปเกิดเปนกวาง กวางออกลูกมา ๒ 
หน-๓ หน เสือก็เอาไปกินเสียทั้ง ๒ หน มาหนที่ ๓ นี่เลยเอาแมไปกินดวยอีก คราวนี้กวางมันก็
พยาบาทอาฆาตกันตอไปอีก 
            ในผลที่สุด กวางตายไปเกิดเปนนางยักษิณี เสือตายไปแลวเกิดเปนนางกุลธิดา พอลูกเกิดมา
ที่ ๑ และที่ ๒ ก็ทําอยางนั้นอีก นางยักษิณีทําตัวเหมือนเปนสหายของผูหญิงคนนั้นแหละ เขากร็ูจัก
กันวาเปนสหายกันเพราะมันเหมือนกัน รูปรางหนาตาอะไรตางๆพอมาถามหาเขาก็บอกวาอยูบาน
นั้นๆ มันก็ไปหา อุมลูกเขาจูบชมจนกระทั่งพอแกใจแลว ก็เคี้ยวกินเดียวนั้นเลย ทําถึง ๒ หน หนที่
๓ นี้ไมไดเรื่องแลว ผูหญิงคนนั้นคิด โอย! ไมไหวหรอกอยูบานนี้ นางยักษิณีก็จะมาเอาลูกของเรา
ไปกินอีกละเลยไปหาตระกูลผัว  
            พอเดินทางไปพอดีนางยักษิณีก็มีธุระมาไมทัน คนนั้นเดินไป ไปอาบน้ําตามทางอยู เวลานั้น
มันรอน ไปอาบน้ํากลางทาง ใหสามีอุมลูกไวให ตัวลงไปอาบน้ํา พอข้ึนมาก็อุมลูกให ใหสามีไป
อาบน้ํา พอเห็นนางยักษิณีเทานั้นแหละวิ่งเลย มาแลวมาแลว นางยักษิณีว่ิงตามไป ผูหญิงคนนั้นก็ว่ิง
ใหญว่ิงนอย จนกระทั่งเขาไปในวัดเชตุพนของพระพุทธเจา พระองคทรงเทศนาอยู เมื่อเขาไปหา 
พระองคทรงเทศนใหฟงตรัสถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรที่พัวพันกัน ผูกกันไมรูแลวรูรอดกันสักที อันนี้



บุญเหลือหลายมาพบตถาคต พระองคเลยทรงเทศนใหพากันประนีประนอมออนนอม ยินยอมเปน
มิตรเปนสหายกัน ตอนนั้นจึงไดขาดกรรมขาดเวร 

                  เวรนั้นไมมีที่สิ้นสุด กรรมนั้นก็ไมมีทีส่ิ้นที่สุด อยางพระพุทธเจาเกิดมาก็ตองหลายกัปป
หลายกัลป กับพระเทวทัตนั่นเปนเวรตอกันไมรูแลวรูรอดสักที พระองคก็พยายามทําดีทุกอยาง แต
วาพระเทวทัตไมละไมถอน คอยที่จะทําเวรอยูตลอดเวลาจนกระทั่งมาเกิดที่ทศชาติ ก็ยงัพยาบาททํา
กรรมทําเวรมาเกิดเปนจันทกุมาร นี่แหละเรื่องกรรมเรื่องเวรมันเปนอยางนี้แหละ ยากที่สุดที่จะพน
จากกรรมจากเวรไดนะ เราไมพนจากกรรมจากเวร เราเกิดมาเพราะกรรม เพราะเวร จึงวา 
                         กมมฺโยนิ            กรรมเปนกําเนิดใหเกิดมา 
                         กมมฺพนฺธุ          มันติดพันเรามาตลอดเวลา 
                         กมมฺปฏิสรณา    เราอาศัยกรรมอยูเดี๋ยวนี้ 
           ทุกสิ่งทุกประการมันจะหมดสิน้อยางไรได ? มันจะหมดสิ้นก็ตอเมื่อสิ้นสังขารรางกายนี้ 
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี ทานบําเพ็ญเพียรถึงที่สุดแลว สังขารรางกายนี้แตกดับ กรรมตาม
ไมทันแลวคราวนี้ กรรมอันนี้เรียกวิบากขันธ วิบากนี้ตองตามทันอยูตลอดเวลา สวนจิตนั้นตามไม
ทัน จิตใจของพระองคหมดจดบริสุทธิ์ จิตใจของสาวกหมดจดบริสุทธิ์แลว คราวนี้แหละกรรมตาม
ไมทัน กรรมที่ตามไมทันเพราะจิตใจหลุดพน เพราะจิตปราศจากความกังวลเกี่ยวของ จิตที่เปนหนึ่ง 
            อยางที่เคยพูดใหฟงวา จิตที่เปนหนึ่ง ที่รูเทารูตัวอยูตลอดเวลาเปนนิจ ไมคิดถึงเรื่องอดีต 
อนาคต ไมคิดถึงเรื่องวุนวายสิ่งทั้งปวงหมด บริสุทธิ์อยูคนเดียว จิตอันอยูคนเดียวนั้นไมมีอะไร
ถูกตอง อะไรถูกตองก็รูเทารูเรื่อง อันนั้นแหละเรียกจิตบริสุทธิ์ อันนั้นแหละจึงจะหลุดพนจากกรรม
จากเวรได 
            ทุกๆคนพากันจําไว อธิบายอยางนี้แหละใหเขาฟง เพื่อประโยชนแกโลก เพื่อประโยชนแก
คนอื่น แลวก็เพื่อประโยชนพระพุทธศาสนา ถาหากเขาเขาใจก็เปนประโยชนแกเขาดวย แลวก็
ประโยชนแกพระพุทธศาสนาดวย อยางที่อธิบายมานี่แหละ 

สิ่งหลอกลวง 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 

จิตเปนหนึ่งที่รูเทารูตัวอยูตลอดเวลาเปนนิจ 
ไมคิดถึงเรื่องอดีตอนาคต 
ไมคิดถึงเรื่องวุนวายสิ่งทั้งปวงหมด 



เรียกจิตบริสุทธิ์ 
อันนั้นแหละจึงจะหลุดพนจากกรรมเวรได 

สิ่งที่ไมจริงของเขาเรียกวาของสิ่งหลอกลวง วันนี้จะเทศน สิ่งหลอกลวง ใหฟง ของโลกนี้ทั้งหมด
ไมใชของจรงิสักอยางเดียว ไมมีของจริงสักอยางเดียว 
            ทานจึงเรียก สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตาทั้งหมด คือหมายถึงเรื่องโลก
ทั้งหมดเปนอนัตตานั่นเอง สิ่งใดที่เราเขาใจวาเปนของตนของตัวสิ่งใดที่เขาใจวาอันนั้นอันนี้อะไร
ตาง ๆ เปนของเราของเขานั้น อันนั้นคือความยึดถือตางหาก ความเปนจริงแลวไมมีสักอยางเดียว ดู
เขาซิ ตัวของเราใครๆก็นับถือ ทุกคนนับถือวาเราวาเขา แตแทที่จริงแลวใหพิจารณาแยกแยะ
ออกเปนสัดเปนสวน ตกสภาพเปนธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตไุฟ เปนสภาพของธาตุทั้งหมดไมมี
อะไรเหลือหรอ 
            ธาตุนั้นๆ ใครเปนเจาของ ? ไมม ีธาตุอันนั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เกิดขึ้นแลวดับไป เปน
ธรรมดาอยูอยางนั้นตลอดเวลา จึงวาไมใชของตน ไมใชของตัว แตเรายังลุมหลงมัวเมาวาเปนของ
ตัวอยูเรื่อยไป  
            ครั้นเมื่อหลงของเราแลว คราวนี้มันก็หลงของคนอื่น ตา เห็นรูปก็ไปหลงกับรูป หู ไดยิน
เสียงก็ไปหลงตามเสียง จมูก ถูกกลิ่น ลิ้น ถูกรส กาย ถูกสัมผัส ก็เขาใจวาเปนของตนของตัว แทที่
จริงสิ่งทั้งหลายนั้นเปนแตเพียงสัมผัสกันเฉยๆ สัมผัสกันทีหนึ่งรูแลวก็หายไป สัมผัสกันรูแลวก็
หายไป เชน ตาเห็นรูป เปนตน เห็นนั่นแหละก็สักแตวาเห็น มันกระทบขึ้นมารูสึกวาเห็นเทานั้น
แหละ แลวอันผูรูสึกวาเห็นนั้นหายไป 
                     แลวทีนี้เหลอืแตสัญญาความจํา ความจําวารูปเปนอยางนั้น เสียงเปนอยางนั้น มันก็เลย
จําไว สังขารก็ปรุงแตงตอไป ไปตลอดถึงกิเลสทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นมาจากความปรุงแตงนั่นแหละ 
เพราะเหตุที่เห็นวาเราเห็น คิดวาของเรา มันไมใชของเรา ผูเห็นนั้นตางหาก ผูเห็นนั้นนะไปเห็นเขา
แลวก็เพียงแตมายึดเฉยๆ ครั้นถาไมยึดเห็นแลวมันก็หายไป 
            อันความยึดนั่นแหละ หมายมั่นตั้งใจอยู หมายมั่นปนมืออยู ความหมายมั่นปนมือนั่นแหละ
ปรุงแตงสารพัดทุกอยาง อันรูปสวยรปูงาม รูปไมสวยไมงาม รูปขี้เหรขี้ราย รูปอยางนั้นอยางนี้ พลกิ
แพลงเปลี่ยนแปลงไปดวยประการตางๆ แตวารูปอันนั้นมันก็ไมเปนไปตามมติของตน คิดนึก
เปลี่ยนแปลงไปสักเทาไร สภาพมันก็เทาเกาของมันอยูจะเปลี่ยนแปลงไป ยักยายไปอยางใดก็ตาม
เถอะ ความคิดคํานึงของเรายักยายเปลี่ยนแปลงไปตางหาก แตรูปของมันก็อยูคงที่ ก็เปนไปตาม
เรื่องของมัน อันนี้เรียกวารูปมันเปนเหตุ ตาเห็นรูปแลวมันหลอกลวงเรา มันหลอกลวงใหเราลุม



หลงมัวเมา 
            คนในโลกมันหลงอยูดวยประการอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด ทุกคนเลยใหหลงอยูอยางนั้น
ตลอดเวลา ตั้งแตเกิดมาโนนละ เมื่อตายไปก็ถือวาเปนของตนของตัวอยูเรื่อยไปแมจะชํารุดทรุด
โทรม มันเปลี่ยนแปลงไปดวยประการตาง ๆ ก็ถือวาเปนของตนของตัวเรื่อยไป ความถืออันนั้น
มั่นคงอยูตลอดเวลา โลกอันนี้จึงคอยมีอยู 
            ความถืออันนั้นแหละเปนตนเหตุใหมีโลก โลกอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากความถือ ครั้นไมถือเสีย
แลว มันก็ลบลางไปหมดทุกสิ่งทุกประการ ไมเหลือหรอในจิตในใจของตน อันนี้เราเรียกวาลบลาง
ไปไมมียึดไมมีถือ ของอันนั้นไมเปนตนไมเปนตัว จึงวาเห็นก็สักแตวาเห็น รูก็สักแตวารู ไดยินก็สัก
แตวาไดยินไดฟง ไมเปนเรื่องเปนราวตอไป 
           วิสฺสเย มารสฺส เยรตฺตํ ทานบอกวา มันเปนความหลง เปนวิสัยของมาร ทานวาอยางนั้น อัน
เรื่องเหลานี้เปนวิสัยของมารทั้งนั้น กิเลสเหลานี้เปนวิสัยของมาร เราติดสอยหอยตามไปกับเรื่อง
เหลานี้แหละ ติดตอกันไมรูแลวสักท ีเกิดในชาติใดภพใดก็ติดตออยูอยางนั้นแหละ มันหลอกลวงอยู
อยางนั้นแหละเรื่อยไป ไมมีที่สิ้นสุด 
            ถาหากผูมารูเทาเขาใจอยางที่อธิบายมานั้นแหละ เรียกวา รูเรื่อง รูถึงของมันเขาใจตามเรื่อง
ตามสภาพของมัน เราก็อยูเย็นเปนสุข หากวาเราไมรูเรื่อง หลงตามอยูอยางนี้ มันก็เปนทุกขเรื่อยไป 
แลวเมื่อไรมันจะหายจากความทุกขไดสักที? เมื่อไรจะเข็ดหลาบสักที? ครั้นหากวาหลงอันนี้ ก็อยู
อยางนี้แหละตลอดเวลา ตลอดภพตลอดชาติ หลงอยูตลอดทุกเมื่อทุกยาม 
            ครั้นหากรูเทารูเรื่องแลว มันกป็ลอยวางตามสภาพของมัน โลกก็เปนอยูตามโลก ธรรมก็เปน
อีกอยางหนึ่งตางหาก เราอยูในธรรมเราไมเปนไปตามโลก มันก็สุขสบาย 

 ธาตุนั้นๆ ใครเปนเจาของ 

ไมมี 

เกิดขึ้นแลวก็ดับไป 

เปนธรรมดาอยูอยางนั้น 

จึงวาไมใชของตน ไมใชของใคร 

แตเรายังลุมหลง มัวเมา 



วาเปนของตัวอยูเรื่อยไป 

พิจารณาความตาย 
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ตาก็เสื่อม หูก็เสื่อม  

จมูก ลิ้น กาย ใจก็เสื่อม 

เรี่ยวแรงแข็งขัน เสื่อมหมด  

เสื่อมไปโดยลําดับ 

มันเสื่อมเรียกวา ตาย  

มันคอยตายไปทีละอยางสองอยาง 

ในผลที่สุดกต็าย จริงๆ จังๆ 

 เราเกิดมาไดธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมกันเปนกอน เขาสมมติวาเปนคนแลวก็ใชงานได กอนอันนี้
ใชงานไดทุกอยางทุกประการ ใชไดทั้งในน้ํา ใชไดทั้งบนบก ใชไดทั้งในอากาศ ใชไดสารพัดทุก
อยาง ทําดีก็ไดทําชั่วก็ไดทุกประการ เปนของกายสิทธิ์เปนคลายๆกันกับวาเครื่องหุนอันหนึ่ง ซึ่ง
พระพุทธองคตรัสเทศนาวา สรีรยนฺตํ คือ กาย จตุจกฺตํ มีจักร ๔ คือ อิริยาบถ ๔ นวทวารํ มีทวาร ๙ 
พระพุทธเจาทั้งหลายและพระสงคทั้งปวงทานไมไดเรียกวาบุคคล ไมไดเรียกวาสัตววาบุคคล เปนส
รีรยนตอันหนึ่งเทานั้นแหละ ทานถามความสุขทุกขซึ่งกันและกัน ทานไมไดบอกวาสบายดีหรือ ? 
ทานบอกวา “จักร ๔ มีทวาร ๙ ยังพออดกลั้นไดหรือ?” ทานวาอยางนั้น ทานไมวาสบายดีหรือ 
            อดกลั้นเพราะเหตุใด? คนเรานั้นนะทุกคนเกิดขึ้นมาอยูไดดวยอิริยาบถทั้ง ๔ เปนเครื่องอยู 
อดทน คือวา อิริยาบถออนไปสวนใดสวนหนึ่ง รางกายวิปริตไปมันก็ทรุดโทรมไปโดยลําดับ สวน
หนึ่งทรุดโทรมแลวก็สวนที่ยังเหลือก็ใชไปอยางวา หูทรุดโทรมไปคือวาหูหนวก ยังใชตา จมูก ลิ้น 
กาย ครั้นตาทรุดโทรมไป ก็ใชตาอีกตาหนึ่ง ถาตาทั้งสองขางทรุดโทรมไปก็ไมมีอันใช อยางนี้เปน
ตน ดังนั้นทานจึงบอกวา “พออดทนอยูรึ?” ทานไมวาสุขสบาย 
            ที่จริงมันไมมีสุขสบายที่ไหนหรอก คนเราเกิดขึ้นมา อิริยาบถ ๔ แสดงถึงเรื่องความทุกข 
ยืน เดิน นั่ง นอน เปลี่ยนอิริยาบถ ๔ การเปลี่ยนอิริยาบถแตละอิริยาบถนั้น มันเปนเรื่องเปลี่ยนความ



ทุกข นั่งมากมันก็เหนื่อย ก็เปลี่ยนอิริยาบถเดิน เดินมากมันก็เหนื่อยเปลี่ยนอิริยาบถนอน นอนนาน
แลวก็เปลี่ยนเปนอิริยาบถยืนนี่เปนตน อันการเคลื่อนไหวสารพัดทุกอยางนั้น มันเปลี่ยนอิริยาบถ
แสดงถึงเรื่องความเคลื่อนไหว แสดงถึงเรื่องอาการไมสบาย มันจึงคอยเปลี่ยนอิริยาบถ คนเราทน
ทุกขเวทนาอยูอยางนี้ตลอดเวลา 
            ผูทานมาพิจารณาเห็นโทษทุกขทั้งหลายเหลานี้แลววา คนเราไมมีความสุขเลยเปนแตเพราะ
ทนอดกลั้นพออย ู เดินก็อดทนเดินไป ที่จริงนั้นไมอยากเดินหรอกมันเหนื่อย นอนมันก็อดทนนอน
ไปตามเรื่อง ตลอดถึงการกินอยู แสดงกิริยาอาการทั้งปวงหมดมันเปนเรื่องทุกข  มันเปนเรื่องเสวย
ทุกขเทานั้น หาความสุขไมได 
            คราวนี้มัน เสื่อม ไปโดยลําดับ อยางวาเรี่ยวแรงแข็งขันทุกสิ่งทุกประการเดินเหิรปงปงแข็ง
ขัน อันนั้นนะกําลังแข็งแรง แตแทที่จริงมันก็มีอยูนั่นแหละ ทําไปมากๆ มันก็เหนื่อย แตทาทาง
แข็งแรงนั้นกําลังมันพอสูได ก็ทําไปตามเรื่องมันพอสู ถาหากวามันออนเพลียลงไป มันก็ไมไหว
เหมือนกัน อันนั้นเรียกวา ความเสื่อม มันเกิดขึ้นมา ตาก็เสื่อม หูก็เสื่อม จมูก ลิ้น กาย ใจก็เสื่อม 
เสื่อมไปโดยลําดับเรี่ยวแรงแข็งขันเสื่อมหมด อันนั้นเรียกวาตาย มันเสื่อมเรียกวาตาย มันคอยตาย
ไปทีละอยางสองอยาง ในผลที่สุดนอนอยูมันก็เสื่อมคือ มันคอยตายไป ในผลที่สุดก็ตายจริงๆ จังๆ 
ไมมีลมหายใจเขา-ออก แทที่จริงคนเราอยูไดดวยลมหายใจ 
            สิ่งทั้งปวงหมดสังเกตดูเถอะ หมดธุระลงไปหมดทุกสิ่งทุกประการ คอยเสื่อมไปๆ ยังเหลือ
แตลมหายใจระรวยอยู มันก็เสื่อมไปเหมือนกัน อีกหนอยลมหายใจนั่นก็หมดไปอีก อันนั้นละหมด
เรื่อง อะไรละคราวนี้ ตาย 
            ครั้นพูดกันจริงๆ จังๆแลวไมใชตัวกายนี้แตกดับ มันเปนสภาพของมันตางหากมันเกิดขึ้นมา
เรียกธาตุ ๔ ดังอธิบายมาแลว แตความจริงไมใชธาตุ ๔ มันเปนรูปอะไรก็ไมทราบเกิดขึ้นมาเปนคน 
เราเรียกสมมติวาเปน “คน”อันแทที่จริงนั้นไมใชคนมันเปน สภาพ เกิดขึ้นมาเหมือนกันกับหุน เขา
ปนเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
            หุนนั้นก็เสื่อมไป เสื่อมไปแลวก็สลายไป เปนของตามเปนจริงของมัน คือธาตุ ดิน น้ํา ลม 
ไฟของมัน ก็หมดเรื่องไมใชใครตาย ถือวากูตายมึงตายอะไรกันก็ไมทราบ รางกายตายก็ไมใช แต
มันใหเกิด-ดับ เกิด-ดับกันอยูอยางนั้น มันเกิด-ดับไปแลว มันก็ไปตามเรื่องตามราวของมัน 
            สวนจิตเปนผูที่ไปครอง เหมือนกันกับวาหอยเสฉวน มันไปเขาเปลือกของเขานะมันเขาไป
แลวก็ไปถือเอาเปลือกของเขานั่นไป มันก็ไปตามเรื่องตามราวของมันเปนตนเปนตัวไป ถามันเบื่อ
หนายออกไปจากตัวนี้ มันก็เปนตัวของเปลาๆ มันออกจากเปลือกของเขาแลว มันก็อยูของมัน
ตางหาก อันรางกายนี้ก็เหมือนกัน จิตใจของเราเขาไปครองอันนั้นแหละ แตครองแลวก็เบื่อหนาย 



แลวก็หมดไป คือวามันหมดเสื่อมสิ้นไปนั่นเอง แลวก็ไปอีก จากไปอีก จากภพนี้แลวก็ไปอีก ไปภพ
อ่ืนตอไป 
            เหตุนั้น คนเราเกิดมานะไมใชอะไรทั้งหมด เกิดขึ้นมาเพียงแตเสวยกรรมคือการกระทํา
เปลี่ยนอิริยาบถตางๆ เรียกวากรรม คือจิต นั้นเองมาเกิดมาทํากรรมใชใหทํานั่นทํานี่ ทําดีทําชั่ว ทํา
หยาบละเอียด อิริยาบถตางๆ นั้นเรียกวา มากอกรรม ครั้นเมื่อมันเสื่อม มันตายไปสลายไป ตัวจิต
นั้นใชมันไมไดแลว คราวนี้ใชกายจะไปใชที่ไหน มีแตจิตอยูอันเดียว ไมมีอิริยาบถมันก็ใชไมไดละ
ซี จิตตัวนั้นเปนของสําคัญมาก ถาหากวายังมีอิริยาบถเคลื่อนไหวอยูตราบใดแลว คือรางกายมีอยู
ตราบใดก็ตองใชไปตราบนั้น ถารางกายดับไปหมดเสื่อมสูญสิ้นไป จิตมันก็ไมไดใชคราวนี้ใชแต
สวนจิตตัวเดียวแลว คิดสงสายปรุงแตงสารพัดทุกอยาง เปนอาการของจิตอันเดียว ไมปรากฏ
รางกาย จิตมันดิ้นรนกระเสือกกระสนไมมีขอบเขต 
            เหตุนั้น พระพุทธเจาทรงสอน ใหสอนจิต อบรมจิต ไมไดอบรมทีอ่ื่น อบรมทีจ่ิตแหงเดียว
เทานั้น ใหมนัสงบ ใหมันอยูนิ่ง ใหมันไมปรุงไมแตงไมคิดไมนึก เมื่อไมคิดไมนึกไมปรุงไมแตง มัน
ก็หมดอาการของจิต มันนิ่งเฉยยังเหลือแตใจ จิตเลยเขาไปเปนใจนิ่งเฉย  
            มันจะมีอะไรละคราวนี้? กิเลสก็ไมมี เมื่อจิตมันเฉยแลวก็ไมมีกิเลส ไมปรุงไมแตงก็หมด 
การปรุงการแตงนั่นนะเปนกิเลส เปนเหตุใหเศราใหหมองไมผองใส ก็จิตนั่นแหละ ครั้นหมดอาการ
แลวมันก็ไมมีอะไรหรอก ไดแคนั้นก็เอาเสียกอน ถึงวาไมไดวิเศษวิโสก็เอา หยุดปรุงหยุดแตงไมคิด
ไมนึกหมดแลว ก็เหลือแตใจนิ่งเฉยอยูเทานั้น ใหกิเลสหมดเทานั้นเสียกอน ไมตองเอามากมายอะไร
หรอก เอาละ 

จิตมันดิ้นรนกระเสือกกระสน 

ไมมีขอบเขต 

พระพุทธเจาจึงทรงสอนให 

สอนจิต อบรมจิตของตน 

ใหมันสงบ ใหมันอยูนิ่ง 

 



อาหารมีทั้งคุณและโทษ 
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

อาหารการกินเปนปจจัยสวนหนึ่งซึ่งนับในจําพวกปจจัย ๔ เปนของสําคัญอยางยิ่ง ยิ่งกวาปจจัยทั้ง
ปวงหมด ถาไมไดฉันอาหาร ไมมีอาหารเปนเครื่องอยูในทอง เราก็ตองตาย ไมวาใคร ๆ ทั้งหมด 
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิตกิา สัตวทั้งหลายอยูดวยอาหาร อาหารนี่แหละเปนเหตุเปนปจจัยใหมนุษย
ทรงตัวอยูได ใหมีชีวิตยืนนาน 
            แตอาหารนั้นก็เปนโทษสําหรบัผูปฏิบัติ ถาหากวาฉันอาหารโดยไมพิจารณาไมมีแยบคาย
อุบาย ก็เปนเหตุใหเกิดราคะ ใหเกิดความกําหนัด ใหเกิดความฟุงเฟอเปนเหตุใหจิตใจวุนวายแสสาย
ไปในที่ตาง ๆ เหตุนั้นจึงวาฉันอาหารควรที่จะมีระวังสังวร ความระวังสังวรนี้เปนของสําคัญมาก เรา
หัดระวังสังวรในอาหารแลวในการทีนุ่งหมผาผอน เครื่องนุงหมก็ดี ปจจัยชาติที่วามี เสนาสนะ ที่อยู
อาศัย หยูกยาสําหรับแกไขตาง ๆ หลายอยางหลายประการ เมื่อหัดพิจารณาอาหารใหเปนใหชํานิ
ชํานาญแลว ของเหลานั้นตองเปนไปตามกัน 
            อาหารเปนของสําคัญมีอยูทุกวัน วันหนึ่งเราฉันมันตองมักหลงมักลมืในรสชาติ 
พระพุทธเจาทรงเทศนาวา ฉันอาหารพอเปนยาปนมัต คือวา เปนยาสําหรับหลอเลี้ยงรางกายให
อัตภาพชีวิตพอเปนไปเทานั้น ไมไดฉันเพื่อใหอวนดีพีราม ไมไดฉันเพื่อสุขภาพอนามัยสมบูรณ
บริบูรณ กอนฉันบิณฑบาต ก็ใหพิจารณาเปนธาตุ คือวา สักแตวา ธาตุมตฺตโก แปลวาธาตุ นิสฺสตฺโต 
นิชฺชีโว ไมใชสัตวไมใชบุคคล สฺุโญ เปนของวางเปลา 
            ของเหลานี้เปนของมีอยูอยางนั้น เราฉันลงไปก็เปนธาตุแทๆ ฉันอาหารอะไรก็เอาเถอะ ที่
มันมีอยู ที่เราฉันลงไปนั้น เปนขาว น้ํา อาหารการกินทุกสิ่งทุกประการลวนแลวแตประกอบไปดวย
ธาตุทั้งสี่ มีธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม เปนตน มันหากเกิดขึ้นมา ปรุงขึ้นมาผสมขึ้นมา เราฉันมันก็ผสม ธาตุ 
อันนั้นแหละ มาปรุงแตงธาตุนี้ใหมันทรงอยูได หมายความวา ธาตุบํารุงธาตุ สวนปจจัยธาตุทั้งสี่ ก็
บํารุง ธาตุสี่อันนี้ ธาตุสี่อันนี้จึงทรงอยูได เหมือนกับเรากออิฐ เราเอาปูนมาโปะ เอาดินมาโปะเขา ก็
พอกปูนขึ้นมาเปนธาตุเปนเจดียอยูได  
            แลวความเปนจริงนั้น ของอันนั้นมันไมใชของใครทั้งหมด ธาตุก็ไมใชของตัวของเรา สักแต
วาธาตุ ทานจึงวาอยางนั้น ไมใชตัวตนของเรา สักแตวาธาตุไมใชของมีชีวิตชีวาอะไร ธาตุ สฺสตฺโต 
นิชฺชีโว เปนของไมมีชีวติ สฺุโญ เปนของวางเปลา สูญเปลาลองดูคนที่จะพิจารณาใหมันเปนของ
วางเปลา สูญเปลานั้น ไมใชของงายๆ เปนของละเอียดลึกซึ้งทีเดียว ที่เราเห็นเปนธาตุ 
            ครั้นเราไมพิจารณาอยางนั้น ก็เห็นเปนของมีรสมีชาติ ของเอร็จอรอย แลวก็ติดในอาหาร พอ



ฉันลงไปแลวก็คิดอยากอยูเรื่อย อาหารอะไรเปนกิเลสเปนของเอร็ดอรอย ก็ติดมั่นในอาหารนั้น 
อยากจะฉันอาหารนั้นพอกพูนเขามาในใจ นี่แหละถาไมพิจารณา มันเปนเหตุอยางนี้เลยขาดการ
ระมัดระวังสังวร ที่จะระมัดระวังสังวรในอาหารไมมี เห็นแกไดแกกิน ทานวาอยางนั้น คือวามัน
ชอบอกชอบใจ เห็นอันใดก็คิดแตอยากอันนั้นก็อยาก อันนี้ก็อยากทุกสิ่งทุกประการ กินแลวก็ไมอ่ิม
ไมพอสักที เรากินในวันนี้วันหลังยังชอบใจอีกอยากอีก ชอบใจอีกอยากอีก กินวันนี้แหละอิ่มแลว
พอแลวปากทองมันพอ แตใจมันยังอยากอยู นั่นแหละกิเลสมันยังมีอยู กิเลสตัวอยากตัวนั้นแหละ
มันจึงเปนเหตุใหเราสังวรใหระวังตอไป 
            อาหารนั้นเปนเครื่องหลอเลี้ยงยังชีวิตใหเปนอยูก็จริง แตอาหารถาไมระวัง ถาไมมีการสังวร 
มันก็เปนเหตุใหเกิดกิเลส เราบวชมาในพุทธศาสนา หวังวาจะชําระกิเลส ไมใชตองการสะสมกิเลส 
กิเลสมันเกิดตามหมูนี้แหละ คอยสะสมขึ้นมาโดยลําดับ สะสมอยูเรื่อยไปมากขึ้นไป โดยที่เราไมคิด
ไมนึกสะสม เลยเปนอารมณ เลยเปนอาลัยอาวรณ นิสัยอันนี้แหละติด อยากแตกินอยากแต
รับประทาน อยากแตฉันอยูเรื่อยไปฉันอันใดก็ไมเห็นเปนธาตุ เห็นเปนของดิบของดี เห็นเปนของ
เดนเลยเปนของไปสะสมกิเลส 
            พระพุทธเจาทรงสอน ฉันมื้อเดียว ฉันหนเดียว ทานทรงอธิบายถึงเรื่องการฉันเบื้องตนให
หนึ่งในสาม หนึ่งในอะไร? หนึ่งในสามสวน ขาวสามสวน อาหารสวนหนึ่ง อันนั้นแหละเบื้องตน 
สํารวมเบื้องตน สังวรเบื้องตน ใหอาหารสวนหนึ่งขาวสามสวนนั้นแหละเปนของพอดี อันนี้เราเอา
อาหารมากกวาขาวดวยซ้ํา มันเลยมากกวา บางทีไมไดรับประทานขาวซ้ําอีก มีแตรับประทาน
อาหาร มันเกินพระพุทธเจาไป มันเกินขอบเขต ถาหากวาไมไดสังวร ไมคิดถึงเรื่องพวกนี้แลว ทํา
ตามใจชอบ เลยเกินขอบเขตไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันไมพอดีพองาม ขาดการระมัดระวังสังวรใน
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
            เราบวชมาในศาสนาพระพุทธเจา ตองรักษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจาปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาอยูเสมอ ทําอะไรตองคิดถึงพระพุทธเจา 
คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจาเปนประมาณ พระองคทรงเปนศาสดา จึงทรงเปนผูสั่งสอนพวกเรา
โดยตรง ที่จริงแทนั้นเรามาบวชในศาสนานั้น อาหารทุกสิ่งทุกประการ ผาผอน เครื่องนุงเครื่องหม 
เสนาสนะ เครื่องใชไมสอย หยูกยาสารพัดตาง ๆ เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจาโดยแท ถาหากวา
ไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เรื่องเหลานี้ไมมีใครมาทําบุญทําทานหรอก เราทําตามคํา
สอนของพระพุทธเจาจึงคอยมีคนเลื่อมใสศรัทธาทําบุญทําทาน แตเราลืมตัวเราเลยลืมตัวไมระลึก
ถึงพระพุทธศาสนา ไมระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนเหตุใหเกิดกิเลสทับถมตัวเรามากขึ้น
ไปอีก ครั้นถาไมเชื่อพระพุทธเจามันก็ตายไปนะสิศาสนามันเลยไมเปนของจริงในพระพุทธศาสนา 



            พุทธศาสนา-พระพุทธเจาทรงสอนไวแลว ไมเอามาเปนพื้นฐาน ไมเอามาปฏิบัติมันเลยกลาย
ไปทุกสิ่งทุกประการ นั่นแหละปฏิบัติภาวนาจึงคอยไมเปนไป ถาหากจะระลึกถึงพระพุทธศาสนา 
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาได ตองระมัดระวังสังวรตัวของตน กินก็รูจักวา ออ! อันนี้เกิดจาก
คําสอนของพระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจาสอนไว เพราะเปนอยางนี้ แลวเราปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจา คนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสพอใจ แลวก็รูจักปรับปรุง การกินประมาณเทานี้ ฉัน
ประมาณเทานี้ มันพอดีไหม? ฉันมากมันเปนอยางไร? ฉันนอยเปนอยางไรรูตัวเอง ฉันมากมันอึด
อัดหรือ? ฉันนอยมันอึดอัดหรือ ? อะไรตางๆ รูจักปรับปรุงอาหารเขากับธาตุของตนใหพอดีพองาม 
ถาหากฉันมากมันภาวนาไมดี และฉันนอยมันภาวนาดี ก็ฉันนอยลงไป 
            อยาไปคิดถึงชีวิตรางกาย คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจา เอาคําสอนของพระพุทธเจาเปน
หลักฐาน เราตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เราเห็นธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา 
ก็นั่นแหละไดชื่อวาเปนของถูกตองแลวไดอบรมในศาสนา ชีวิตรางกายนี้พอเปนไปดอก ใหปฏิบัติ
ใหมั่น อยาใหรุมรวยมากมายนัก ขอใหเปนไปวันหนึ่งๆ ก็แลวกัน อันนั้นแหละจึงจะถูกตามคําสอน
ของพระพุทธเจา 

เราทําตามคําสอนของพระพุทธเจา 
จึงคอยมีคนเลื่อมใสศรัทธาทําบุญ 
แตเราลืมตัว 
ไมระลึกถึงพระพุทธศาสนา  
ไมระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา  
จึงเปนเหตุใหเกิดกิเลส 
ทับถมตัวเรามากขึ้นไปอีก 

 

อธิบายเรื่องวันปวารณา 
วันที่ ๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

หมายเหตุ : วันปวารณาปนี้ตามปฏิทินสากล ตกวนัพระขึ้น ๑๕ ค่ํา สวนวันอุโบสถตามปฏิทินปกข
คณนา ซึ่งคณะธรรมยุติใชตกวันแรม ๑ ค่ํา เหตุดังกลาวนี้ไมเกิดขึ้นบอยเปนประจํา โดยมากจะตรง
วันเดียวกัน 



               วันนี้เปน วันปวารณา ตกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ํา วันอุโบสถ ตกวันแรม ๑ ค่ํา แทที่จริงทานนับ
ถี่ถวนดีแลว ปกขคณนาของทานแนนอนที่สุด ปกขคณนานี้ไมเปนแบบสากลโดยสวนมากพวกจีน
เขาถือกันแบบสากล เหตุนั้นวันปวารณาของจีนและของไทยมันไมใครตรงกัน 
               วันปวารณาถือเปนวัน ๑๕ ค่ํา วันอุโบสถ นั่นเปนค่ํา ๑ ดังวันนี้แหละ เปนตน ถาหากเปน
ดังนี้แลวถาพระสงฆในวันปวารณามีมากกวาวันอุโบสถ ตองอนุโลมตามวันที่มีพระมาก นี่วันมัน
แยกกันอยางนี้ 
               คราวนี้เกี่ยวกับ วันปวารณา พระสงฆมี ๔ องคไมครบวันปวารณา คือวาการปวารณาตอง
ปวารณาตอสงฆ โดยสงฆองคหนึ่งวา สงฺเฆปวาเรมิฯ ที่กลาววา สังเฆ หมายความวาพระองคหนึ่ง
นั้นเปนผูปวารณา สงฆนั้นมี ๔ องค จึงเรียกวาสงฆมี ๔ คณะ ๕ ปวารณา เปนคณะมีสงฆ ๕ องค 
ถาหากวาสงฆ ๔ องค มันก็ไมครบสงฆ พระสงฆ ๕ องคนั้นจะปวารณาในที่สงฆก็ได จะไป
ปวารณาในที่อ่ืนก็ได  แตในความเปนจริงนั้นสงฆในวัดเดียวกัน ก็ควรที่จะปวารณาในสงฆ คือวา
มาปวารณาตอหนาพระสงฆ จึงวา สงฺเฆปวาเรมิฯ อยางวันนี้แหละที่มาปวารณาตอสงฆในที่นี้ 
               ปวารณา ก็หมายความถึงวา ปวารณาตอสงฆแทนอุโบสถ ถาหากวาปวารณาครั้งหนึ่ง 
อุโบสถอีกครั้งหนึ่ง มันจะเปนอุโบสถ ๒ ครั้งไป พระสงฆวัดเดียวกันมานั่งทําอุโบสถกับหมูเพื่อน
เสียกอนปวารณา คือพระปวารณามานั่งทําอุโบสถกับหมูเพื่อนปวารณาก็ครั้งหนึ่ง อุโบสถก็เปน
ครั้งหนึ่ง เปนอุโบสถ ๒ ครั้ง แตโดยสวนมากเขาทํากัน ก็นั่งในอุโบสถนั่นแหละ นั่งในหมูเพื่อน
นั่นแหละ แลวจึงคอยปวารณาทีหลังอยางวันนี้ นั่งในหมูเพื่อนได แลวจึงคอยปวารณาทีหลัง มันจะ
ขัดแยงกันสักหนอย มันจะเปนอุโบสถ ๒ ครั้ง เหตุนั้น เพื่อความเรียบรอยดีจึงไมตองเขารวม
อุโบสถ มาปวารณาเอาเลยก็ได ปวารณาเอาเลยทีเดียวอยางวันนี้แหละ 
               มันยากที่ อุโบสถ กับ ปวารณา มันขัดแยงกัน มีแยงกันนิดเดียวใหเขาใจตามเรื่องนี้แหละ 
ทุกๆ องคใหเขาใจอยางนี้ เขาใจไหมที่อธิบายมานี่ ครั้นถาไมเขาใจใหถาม วันนี้เปนครั้งแรกในวัดนี้ 
ที่ ปวารณา กับ อุโบสถ ไมตรงกัน ตั้งแตตั้งวัดมาก็ครั้งนี้แหละ ฉะนั้นควรศึกษา ควรเขาใจกันไวจะ
ไมสับสนตอไป(แลวทานอบรมพระตอไป) 

ถึง "ใจ" หรอืไมในวันหนึ่ง ๆ 
วันที่ ๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ในพุทธศาสนาทานมีวันปวารณาปหนึ่งมีหนเดียว ความเปนจริงการปวารณานั้นในทางพุทธศาสนา
ทานสอนใหปวารณาซึ่งกันและกัน คือวาไดทําผิดพลาด ประมาทในพระสงฆดวยกันก็ดี ทั้งตอหนา



และลับหลัง ดวยกาย วาจา และใจ จงเมตตาเอ็นดูกันตักเตือนซึ่งกันและกันเปนการปวารณา แทน
อุโบสถสังฆกรรมเปนการใหญในการที่ปวารณาซึ่งกันและกัน การที่ฟงปาฏิโมกขการที่วา
สิกขาบทตาง ๆ ที่ทานสวดไปนั้น เปนภาษาบาลีไมรูจักภาษีภาษาอะไร การปวารณานี้รูสึกวายอ
ดีกวา เปนประโยชนมากทีเดียว 
               การปวารณา ปหนึ่งมีหนหนึ่ง แตวาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่นับถือพุทธศาสนาอนุโลม
ตามพระ ถึงวันนั้นเขาก็พรอมเพรียงมาทําบุญสุนทานเขาวัดเขาวารักษาศีลอุโบสถ ฟงเทศนฟง
ธรรม ที่จริงก็เปนเพียงแตเรื่องของพระหรอก แตญาติโยมอนุโลมตาม มันก็ดีเหมือนกัน มีประเพณี
หลายอยาง วันออกพรรษา วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เหลานี้แหละ
เปนระยะ ๆ ปหนึ่งมี ๔-๕ หน 
               การที่พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจพากันมาทําบุญทําทาน แลวก็ฟงเทศนฟงธรรมนั้นก็เปน
การดี ความเปนจริงนั้นการที่บัญญัติไวหลายอยางหลายเรื่องมี วันเขาพรรษา ออกพรรษา วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา เปนตนไปเปนเหตุใหเขาพิจารณาถึงเรื่องอายุของตน มันดีตรงนี้ อายุของตน
นั้นมันเปลี่ยนแปลงไป ยักยายหมดไปทุกวันทุกวัน เขาพรรษาถึงออกพรรษา นั่นก็เปน ๓ เดือนแลว 
หมดอายุชีวิตของเราไป เราก็มาพิจารณาถึงเรื่องความเปนอยูของเรา มันเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แลวก็ตอ
นั้นไปอีกไปถึงเดือน ๓ วันมาฆบูชาก็ ๓ เดือนอีกแหละ ไปถึงเดือน ๖ ถึงวันอาสาฬหบูชา 
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปปหนึ่งไดรูจักวา เราไดกําหนดพิจารณาถึงกายของตน ครบปหนึ่ง เราได
พิจารณามรณานุสติถึง ๔-๕ ครั้ง 
               แลวมาพิจารณาดูตัวของเรา มันเปลี่ยนไปอยางไรตัวของเรา? มันแกเฒาลงทุกวันหรือวา
หนุมลง การหนุมไมมีหรอกมีแตเปลี่ยนแปลงแกไปทุกวั้นทุกวัน การเปลี่ยนแปลงมันไมใชแตการ
เปลี่ยนแปลงไปเทานั้นนะ มันเสื่อมสุขภาพไปทุกอยาง คนหนุมยังไมทันรูเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ของตน มีแตเพลินสนุกสนาน แตคนแกมันรูสึกตัวตลอดเวลา คนอายุ ๖๐ ไปแลวรูสึกตวั มัน
เปลี่ยนแปลงสภาพไปอยางไร รูสึกตัวทีเดียว เรื่องเหลานี้แหละเปนเหตุเปนปจจัยใหเรานึกถึงความ
ตาย กาลเวลาที่วาเปลี่ยนแปลงนั้นแหละ ๔-๕ หนในปหนึ่ง มนัเปลี่ยนแปลงทุกวันอยางนี้ เราจะได
รีบเรงทําคุณงามความดี 
               คนที่ประมาทอยู แมมีการตักเตือนอยูปหนึ่ง ๔-๕ หนนั้น ก็ไมพิจารณาอะไรหรอก คนที่มี
สติรูตัวอยู ยอมคํานึงคิดถึงตัวของตน ก็ยอมจะเรงรีบทําคุณงามความดี แลวคราวนี้คนที่ไมประมาท 
เลยไมเอาเปนปญหา เรื่องกําหนดเวลานั้นเลยไมเปนปญหาเลย มีแตรีบเรงทําคุณงามความดีอยู
เรื่อยไป เหมือนกับบุคคลผูที่ทํางานคนขยันหมั่นเพียรแลวนั่นตั้งหนาตั้งตาทํา ไมคํานึงคิดถึงปเดือน
อะไรหรอก มีแตตั้งตาทํา ผูที่ขี้เกียจตางหากผูที่ขี้ครานตางหาก อยากใหค่ําเร็ว อยากใหหมดเดือน



หมดปงายๆ โดยที่ไมไดทําอะไร ความประมาทเปนอยูอยางนี้ 
               คนที่ไมประมาทแลว ไมคํานึงคิดถึงเลยเรื่องเหลานี้ คิดถึงคุณงามความดีวันหนึ่ง เราทํา
อะไร ความดีมีอยูในตัวของตนเทาไร เพิ่มขึ้นหรือทรงอยูหรือหยอนลงกวาเกาพิจารณาอยูอยางนี้
เรื่อยไป เปนประโยชนแกตน ไมเปนประโยชนแกกาลเวลาเปนประโยชนแกตัวโดยเฉพาะ 
               เหตุนั้นจึงวาผูที่มีอุบายปญญา ผูที่ไมมีความประมาทแลว อยาไปคิดนึกถึงเลยออกพรรษา
ก็ชางเถอะ เขาพรรษาก็ตามเถอะ ไมเปนปญหา ทําคุณงานความดีอยูเรื่อยไปตลอดเวลา วันคืนก็ไม
ตองคํานึงถึงมัน ปเดือนก็ไมคํานึงถึงเลย เอาแตคุณงามความดี นั้นเปนผลประโยชนของตน
ถายเดียว ยอมเปนประโยชนอยางยิ่ง อันนี้แหละเรียกวา รีบทาํรีบประกอบคุณงามความดีเสีย ใหมี
ขึ้นในตนของตน ยังไมพอเรายังทําคุณงามความดียังไมพอ ยังอีกมากมายอันที่เราจะตองทํา 
               พิจารณาลองดูแตเรื่องจิตของเราเถอะ พอเรานั่งสมาธิภาวนา ไมทราบอะไรวุนวี่วุนวาย
หมดทุกสิ่งทุกอยาง ของไมเคยคิดเคยพิจารณา ไมเคยรูไมเคยเห็น ก็มารุมลอม มาอยูในจิตนั้นหมด
เลย บางคนนั่งไมไหวเลยรีบออกเสีย มันกิเลสมากนั่งภาวนาเลยกิเลสมาก ความเปนจริงไมมาก
หรอก ของนอยนิดเดียว แตเวลาเรานั่งทําความสงบเทานั้นแหละ มันเห็นชัดขึ้นมาเลย ของ
เล็กๆนอยๆ ก็ปรากฏขึ้นมา ชัดขึ้นมาเลยดูมันมาก 
               แทที่จริงมันมากกวานั้นอีกของเรา ที่เราไมเห็นนั้นมันมากกวานั้นอีก พอนั่งแลวเห็นมัน
ปรากฏรุมลอมเขามา ดูเหมือนกับวามาก นั่นแหละมันใกลแลวนั่น มันใกลจะเห็นของจริงแลว มันมี
เทาไรมันก็ปรากฏขึ้นมา เรารูชัดเห็นจริงวากิเลสมันมีเทานี้มันไมมากเทาไรหรอกมันมีเทานี้แหละ 
วาอยางนั้น ปรากฏกิเลสขึ้นมาในตัวของตนใหมนัเห็นชัดขึ้นมา เราจะไดชําระสะสาง 
               ครั้นเราตั้งจิตคิดพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นจริงๆ ไมตองสงออกไปภายนอก เราจะเห็นชัด
ขึ้นมาเลย ชนะกันทันที จะวา มีเทานี้หรือ? ขอใหมาอีก ขอใหเกิดอีกเถอะมีเทาไรขอใหเกิดอีก เลย
หยุดเลย กิเลสไมเกิดอีก นี่มันมากอยางนี้แหละกิเลสมันมาก คนที่ไมคิด คนที่ประมาทเรียกวามัน
มาก คนไมประมาทแลวมันนอยลงไป 
               เหตุนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหภาวนา มีการละกิเลสดวยภาวนาอยางเดียว การทําบุญ
ทําทานนั้นเปนสวนนอก ภายนอกอีกสวนหนึ่ง ที่วามัจฉริยะ ความตระหนี่เหนียวแนนอยูในจิตใจ
ของตน มันจะไดปรากฏขึ้นมาใหสละถอนลงไป เพราะความตระหนี่เหนียวแนนทําใจใหเศรา
หมอง การสละทําบุญทําทานจิตใจผองใส นั่นหมดกิเลสตรงนั้นแหละ มันไมใชอ่ืนไกลหรอก มัน
หมดกิเลสตรงที่วา จิตใจผองใสเบิกบานนั่นแหละ  
               อยางการรักษาศีลก็เหมือนกัน เราไมไดรักษาศีล มีแตการมัวเมาทํามาหากิน มัวเมาคลุกคลี
ดวยสิ่งทั้งปวง จิตเศราหมองไมผองใส เลยไมรูจักวาใจของเราอยูตรงไหน ครั้นหากวาเรารักษาศีล



เขาไป จิตใจเบิกบานผองใสขึ้นมา ไมใชผองใสแตจิต กายก็ผองใสออกมาเสียดวย คนที่รักษาศีลมี
ใจผองใส ผองใสหมดทั้งกายและใจ เห็นชัดในใจ คนไหนถารักษาศีลแลว ยิ้มแยมแจมใส ผองใส
หมดทั้งกายและใจ มันเห็นชัดขึ้นมา กิเลสเหลานั้นมันหายไป 
               คราวนี้มาทํา ภาวนา อยางที่อธิบายมาแลว ถาหากวา ภาวนา แลวสิ่งตางๆ มันรุมลอมมา 
เราเห็นชัดเลยอันนั้น ออ! อันนี้กิเลส มันมีแคนี้หรือ ขอใหเกิดขึ้นมาอีกเถอะ มันมีอยูเทาไรขอให
มันเกิดขึ้นมาอีกเถอะ มันเลยหยุดเสีย มันเลยหยุดเพียงแคนั้น กิเลสไมเกิดอีก 
               ความกลาหาญ อาจหาญ ตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจพิจารณา ตั้งใจอบรมจติของตน ยอมเปน
ผลประโยชนใหจิตใจผองใสสะอาดบริสุทธิ์โดยลําดับ เพราะฉะนั้น การภาวนาเปนการดีที่สุด ที่จะ
ละกิเลสไดอยูที่ใจแหงเดียว 
               อธิบายถึง "ใจ" จะอธิบายใหฟงอีกทีหนึ่ง “จิต” มันเปนเครื่องเศราหมองไมผองใส “ใจ” 
เปนเครื่องผองใส ทานบอกวาจิตเปนของผองใสสะอาดอยูตลอดเวลา จิตฺตํ ปภสฺสรํ จิตเปนของผอง
ใสทุกเมื่อ อาคนฺตุเกหิ กิเลเสหิ กิเลสเปนของจรมาทานวาอยางนั้น 
               คราวนี้พูดถึงเรื่องจิตเรื่อง “ใจ” “จิต” เปนของสะสมกิเลส วุนวี่วุนวายหมดคือผูคิด ผูนึก ผู
ปรุงผูแตง สาระพัดทุกอยาง อันนั้นเรียกวา “จิต” ถาหากวาเพิกถอนอันนั้นออกเสีย เอาละไมคิดละ
คราวนี้ไมคิดไมสงสายไมปรุงไมแตงละ มันก็ยังเหลือแต “ใจ” “ใจ” มันก็ผองใสสะอาด เราตองการ
หัดตรงนั้น "ใจ" เปนของเฉยๆ วางเปนของกลางๆ อยูในทามกลางสิ่งทั้งปวงหมด นั่นแหละตัว 
"ใจ"  
               สิ่งที่เปนของกลางๆ นั้นเขาเรียกใจ ใจคนที่ชี้เขามาที่ทามกลางหนาอกนี่แหละ ใจมือก็ตรง
กลางใจมือ นั่นแหละเรียกวาใจ ใจเทา ใจอะไรตางๆ ใจไมใจไร อะไรตรงกลางเรียกวา “ใจ” ทั้งนั้น 
ไมมีบาปไมมีบุญ ไมมีสงนอกสงใน ไมรูสึกวาอะไรเลย แตวารูสึกตัวมันเอง แตไมนึกไมคิด ตัวผู
นั้นเรียกวาตัว "ใจ" ถาเขาถึงตัว “ใจ” แลว ใหเขาถึงบอยๆ มันจึงจะรู “ใจ” ครั้นถาหากไมเขาถึง 
“ใจ” แลว มแีต “จิต” คิดวุนวายเพียงแตจิตนั้นไมมีความสงบไมเปนสมาธิสักที ใหเขาถึง “ใจ” บอย 
มันจึงจะเปนสมาธิ 
               เหมือนกันกับน้ําที่มีสีตางๆ ขึ้น ที่เขาเอาสีผสม เอาสีแดงผสมมันก็เปนสีแดงไปเขาเรียกวา
น้ําแดง สีดําเขาเรียกวาน้ําดํา สีเขียวสีอะไรๆเขาก็เรียกตามนั้น เรียกตามสีนั้นแหละ เขาเรียกน้ําแดง 
น้ําดํา บางคนไมเรียกน้ําซ้ํา เรียกสีแดง สีดําไปตามเรื่องแตความเปนจริงแลว น้ํานั้นอยูคงที่ หากวา
คนไปกลั่นกรองเอาน้ํานั้นออกมาจากสีแลวจะใสตามเดิม สีเปนอยางหนึ่ง น้ําเปนอีกอยางหนึ่ง 
               จิตใจของเราก็เหมือนกัน ที่กิเลสมันสะสมนั้นตัว “จิต” ทั้งนั้นมันสะสมเรียกวา อาคันตุกะ
กิเลสมันเกิดขึ้น มันมาสะสม “ใจ” เราเลยไมรูจัก “ใจ” คราวนี้ รูจักแตสีเทานั้น รูจักแต “จิต” 



เทานั้น ครั้นหากวากลั่นกรองออกไปแลว จะใสสะอาดอยูตามเดิม ธรรมชาติของน้ําแทตองเปน
อยางนั้น ธรรมชาติของ “จิต” “ใจ” กเ็ปนอยางนั้นเหมือนกัน  
               เพราะฉะนั้น การทําภาวนาจึงมีทางเดียวเทานั้น ที่ทําใจใหผองใสสะอาดบริสุทธิ์แตวา
ครั้นผองใสบริสุทธิ์แลวคราวนี้ ตองใหรูจักรักษาอีก ถาไมทําบอยๆ รักษาไมไดไมชํานิชํานาญเดี๋ยว
ก็เสื่อมหมด เสื่อมแลวก็ควาหาไมเห็นอะไร ตัว “ใจแท” เลยหลงลืมไปหมด เลยไดแต “จิต” เหตุนั้น
เลยจึงคอยทําบอยๆ 
               วันหนึ่งๆเราตองทําใหมันรูจักวา มันหมดไปเทาไรแลว มันสงบสักเทาไรแลว มันถึง “ใจ” 
หรือไมวันหนึ่งๆ ใหพิจารณาตนเองอยางนี้ตลอดเวลา อันนั้นแหละจึงคอยเปนคนดีขึ้นมาได เอาละ
เทานั้นละ 

ขนบธรรมเนียม ระเบียบของพระธดุงค  
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ธุดงควัตร คือธรรมอันเปนเหตุให 
ไปหาความสงบ 
ไปหาความดี 
ไปหาความบริสุทธิ์ 

ผูหวังความบริสุทธิ์จริงๆ 
ตองตั้งใจทําเพื่อตนจริงๆ 
ไมไดทําเพื่อผูอ่ืน 
นั่นเรียกวา "ธุดงคแท" 

 วันนี้ตองพูดถึงเรื่อง ขนบธรรมเนียม ระเบียบ ไมใชพูดถึงเรื่องภาวนา ขนบธรรมเนียมระเบียบของ
พระธุดงค ที่เรียกวา ถือ ธุดงควัตร นั้นแปลวา ธรรมอันเปนเหตุใหไปหาความสงบ ไปหาความดี 
ไปหาความบริสุทธิ์ จึงเรียกวา ธุดงค ทูตะ แปลวา ทูต ทูตนําไปนั่นเอง 
              ทานพูดไวมีหลายขอ มี ๑๓ ขอ การถือธุดงคที่เปนผูถือธุดงคจริงๆ จังๆนั้นจะตองมีความ
มั่นใจวา การรักษาธุดงคอันนี้ จิตใจผองใสสะอาดบริสุทธิ์ เปนไปเพื่อความหมดจดจริงๆจังๆ ไม
เปนไปเพื่อความมักมาก และไมเปนไปเพื่อความมักใหญและไมเปนไปเพื่อความอิจฉาพยาบาท
และอวดดีแกคนอื่นๆ หากทําเพื่อคนอ่ืนนิยมชมชอบอยางนั้นไมใช อันนัน้เปนกิเลส ผูหวังความ
บริสุทธิ์จริงๆ ตองตั้งใจทําเพื่อตนจริงๆ ไมไดทําเพื่อผูอ่ืน นั่นเรียกวา "ธุดงคแท"  



              การเที่ยวบิณฑบาต เปนวัตรนี้ เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนไมใหมักมากไมใหโลภ มัก
โลภก็ไมใหโลภ มักมากก็ไมใหมันมักมาก ที่เอาเฉพาะในบาตรเทานั้นแหละ เราบิณฑบาตโดย
ลําดับไดเทาใดก็เอาเทานั้น และไมเสียดายถึงของภายนอกไมปรารถนาที่จะใหเขานิยมนับถือวา ถือ
ธุดงคแลวเขาจะนิยมนับถือ อยางวาถือธุดงคขอ บิณฑบาตเปนวัตร อยางนี้ ไปสั่งใหเขาเอามาตัก
บาตอยางนั้นอยางนี้ ของตักบาตรตองเปนอยางนั้นอยางนี้ อันนั้นไมใชธุดงคมักนอยเสียแลวละ อัน
นั้นมันมักมากอยู 
              ถาหากเรามักนอย เอาจริงเอาจังตามมีตามเกิด เขาจะทําก็ชางไมทําก็ตามนั่นทําเฉพาะ
จริงๆจังๆ อันนั้นเที่ยวบิณฑบาตจริงๆ ของที่เที่ยวบิณฑบาตนั้นทานจํากัดไวหลายความหลาย
จําพวก ผูถือเครงครัดเอาจริงๆนั้นเอาในบาตรลวนๆ ของมานอกบาตรไมเอา และบิณฑบาตถาหาก
กลับมาแลวไมเอา ถาหากไมไดรับเฉพาะเที่ยวแรกก็ไมเอาอีกนั่นแหละ นั่นเครงครัดจริงๆจังๆ อัน
นั้นเปนความหมายทานอธิษฐานตอนหลัง เรียกวาบิณฑบาตเปนวัตร หมดภาระธุระเราไมตองกังวล
เกี่ยวของใดๆไมเอาละเอาเทานั้นละ ไมตองเสียดาย ไดหรือไมไดก็ไมตองเสียดายทั้งหมด นั้นเปน
ธุดงควัตรในการบิณฑบาต 
              การฉันในบาตร นอกจากบาตรแลวไมเอาเด็ดขาด การไดมาในบาตรจะเอาอยางเดียว ของ
ที่เอามาใหทีหลังไมเอา เอาของที่มันมีเฉพาะในบาตร ไดในบาตรเทาใด ก็ฉันเทานั้น ฉันในบาตร 
ฉันสํารวม นอยหนึ่งก็ไมเอา จนกระทั่งสมัยหนึ่งโตเถียงกันวา เชนลูกมะตูมเปนตน เขาเอาลงใน
บาตรยังถือวาเปนภาชนะที่สองดวยซ้ําเพราะเปลือกของมัน เปลือกมันหุมหนวยเยื่อมะตูมอยู นี่
แหละเรียกวาภาชนะที่สองอันนั้นเปนเรื่องโตกันตางหาก ฉันภาชนะเดียว เอาลงเฉพาะในบาตร
ทั้งหมด คนอื่นเอามาใหก็ไมเอา 
              ฉันในที่เดียวอีก ถาลุกจากที่แลวไมตองเอาไมตองฉัน นั้นมันฉันในที่นั่งอันเดียวตกลงได
นั่งแลวนอกนั้นไมเอา ครั้นยืนยังเอาไดอยู ครั้นตกลงไดนั่งแลวหมดเทานั้นแหละ หมดภาระเพียง
เทานั้นแหละ เหตุนั้นพวกเราถาหากวาการที่ญาติโยมเขามาทําบุญทําทาน อาจจะตองลุกออกไป
แจกอาหารอยางนั้นอยางนี้ มันไมคอยเหมาะเทาไรหรอก นอกจากไมเหมาะแลวมันเกะกะ ใหคน
อ่ืนใหญาติโยมทําดีกวาในขณะที่เราฉันแลวไมตองลุกไป ถาหากวาเราฉันหนเดียว ฉันเสร็จแลวนั้น
ไมเอาอีกลุกออกไปแลวก็ไมเอาอีก นั่นฉันหนเดียว 
              ในตอนนี้ลําบากสักหนอยคือวา เวลานี้มีภาชนะหลายอยาง แลวก็มีถวยชามมอีะไรหลาย
อยาง มันรุงรงัไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันก็เลยไมทราบวาอะไรเปนอะไร ภาชนะเดียวก็ไมใช
ภาชนะเดียวเสียแลว หนเดียวก็ไมใชหนเดียวเสียแลว มันก็เลยยุงกันไปหมด 
              โดยเฉพาะสําหรับผม มันก็ไมทราบวาฉันอะไรตออะไรหรอก สองหนสามหนก็ไมทราบ



แลว แลวก็ภาชนะเดียวหรือสองภาชนะก็ไมใช มนัเลยกลายไปเสียแลวเดี๋ยวนี้ ผมก็เลยไมอยากพูด 
สําหรับผมเองเฉพาะผมเอง ขออยาใหถือวาเปนตัวอยาง ที่ผมทําอยูทุกวันนี้ อยาถือเอาของผมเปน
ตัวอยางก็แลวกัน ถาหากวาผมฉันหนเดียว ฉันในภาชนะเดียวมาเบื้องตน ถาหากวาญาติโยมเขามา 
เขาทําอาหารหลายเรื่องหลายอยางมา ผมไมไดฉันในบาตร ถาหากผมไมไดเอาของเขา มันก็เปน
การไมเหมาะไมควรก็ถาหากวาทําจริงๆ จังๆ ไมเอาเลย มันก็หมดเรื่องไป แตนี่ไมไดทํามาแลว ไม
ทราบจะทําอยางไร 
              สําหรับผมที่ฉันอยางนั้น เปนความคิดของผมเองตางหาก โดยเฉพาะการฉันอาหารแลว 
ผมละเบื่อที่สุด ไมอยากไปยุงเลย อยากอยูคนเดียว ไมอยากฉันเลยแตวาทีนี้เห็นหมูเพื่อนมีมาก จึง
คอยลงไปฉันกับหมูเพื่อน เพื่อใหหมูเพื่อนไดอุนอกอุนใจ เพื่อใหญาติโยมไดอุนอกอุนใจ อันที่ผม
ไปนั่นนะ สําหรับในใจของผมจริงๆจังแลว ไมอยากฉันเลย เดี๋ยวนี้แกมามันไมเหมือนคนหนุม แต
คนหนุมนั้นไมทราบคิดอยางไร? ไมทราบคิดอยางผมหรือไม ก็ไมทราบหรอก อันนี้การฉันใน
บาตรฉันหนเดียว ฉันภาชนะเดียว 
              แตภาชนะเดียวหนเดียวนี้มันยากสําหรับผูไมเคย อันผูที่ไมเคยนั่นของในบาตรเลยไม
อยากฉัน เห็นวาของนอกบาตรเล็กๆนอยๆ อะไรตางๆหลายเรื่องหลายอยางกระจุงกระจิ๋งนะ เห็นวา
เปนการดี ฉันในบาตรก็เลยฉันไมลง ตองดื่มน้ําจึงคอยลง นั่นแหละมันลําบากอยูตอนนั้นแหละ แต
ผมไดทํามาแลวเรื่องทั้งหลายเหลานั้นผมไดทํามาแตเบื้องตน ฉันในบาตรนัน่ ฉันจริงๆจงัๆ ฉัน
อาสนะเดียวจริงๆจังๆ ฉันหนเดียวจริงๆจังๆ มัธยัสถหมด ไมอาลัยอาวรณเรื่องอื่น หมดภาระธุระ 
แตสําหรับวัดเรามันไมได มันหลายพรรคหลายพวก หลายหมูหลายคณะ 
              แตหากจะฝกหัดลองดูก็ได ใครๆตองการจะฝกหัด ก็ลองดู มันเปนไปเพื่อความมักนอย
ไหม? มันเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ไหม? จิตใจของเราผองใส สะอาดหรือมันยังคิดเสียดายอาลัย
อาวรณ หรือมันยังเกลียดอาหารที่ผสมกัน หรือฉันไมไดกลืนไมลง มันยังมีอยูไหม? ลองดู มันจะ
เปนอยางไรตอนนั้น นี่เรื่องการขบการฉัน 
              ทีนี้ การนุงการหม ถือผา ๓ ผืน ถือจริงๆจังๆ ผูถือเครง ผาอาบน้ําก็ไมตองมี มีผา ๓ ผืน
จริงๆ ผานอกนั้นไมเอาหมด อันนั้นมันอาจจะเครงเกินไปก็ได คือวาเรามีบาตรมีอะไรจะตองลาง 
ลางบาตรก็ตองมีผาตองเช็ด อันนี้หากวาถือผา ๓ ผืน จริงๆจังๆ เวลาสรงน้ําสรงทา ไมมีผาผอนก็
ลําบากอยู หากวาเราไปในที่แจง ในที่สาธารณะ เชนที่ทาน้ํา จะไปอาบน้ําอยางไรพระไมนุงผา มัน
อาจจะเครงเกินไป อยางนี้มันอาจจะเปน อัตตกิลมถานุโยค ก็ได ถาหากถือเอาผาพอประมาณ
สมควร ผา ๓ ผืนแลวผาอาบน้ําก็ใหมี ก็เพียงนุงหมพอปกปดรางกาย ไมปฏิบัติเพื่อความมักมากลืม
ตัวหรือเพื่อโออวด ประเทืองกายอะไรนี่ เขาใจอยางนั้นละก็อาจจะดีกวา 



              แลวอยูเสนาสนะปา อันนี้ยังพอไดพวกเราอยูปากันมาแลวก็พอได ที่อยูปาก็เพื่อไมใหคลุก
คลีตีโมงกัน ไมใหวุนวายซึ่งกันและกัน ไมอึกทึก ไมใหคุยกัน ถาหากคุยเรื่องธัมมะธัมโมก็คอยยัง
ชั่วหนอย อันนี้อยูองคเดียวในเสนาสนะปาก็จริงพอกลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี หัวจุมกันคุยกันถึงเรื่อง
อะไรๆ มันไมใชเรื่องความมักนอยไมใชเรื่องขัดเกลากิเลส มันเปนเรื่องการสะสมกิเลสเขาไปอีก
อันนั้น ควรที่จะระวังการทําอะไรลงไปนะ รูสึกตัวอยูเสมอวา เราทําอะไร ทําเพื่อประโยชนอะไร
ในเวลานี้ใหคิดไดเสมอๆ อยางนี้ก็จะเปนการดี 
              หยูกยาเภสัชตางๆ ที่เราฉัน เราฉันเพื่อระงับโรคภัยไขเจ็บ ไมมีโรคภัยไขเจ็บอยางเราฉันน้ํา
รอนตามธรรมดา ในเวลาบายที่หอฉัน อันนี้ไมใชฉันระงับโรคภัยไขเจ็บอะไร ฉันเพื่อระงับบรรเทา
ความหิวโหย หรือกําจัดความหิวโหย ฉันน้ํารอนธรรมดา น้ําชาธรรมดา ไมใชฉันระงับโรคภัย ครั้น
ถาหากวาฉันเพื่อความมักมาก ความมักใหญใฝสูงหรือเพื่อความอิ่ม เพื่อความสําราญใจ อันนั้นนะ
เปนไปเพื่อกิเลส อยางเราฉันเสมออยางนี้นะ วาฉันไดก็เลยฉันหมด ตั้งเปนถวยเปนชามโนน ฉันผัก
สมลมหรือใบไมอะไรตางๆ เห็นวาอนุญาตใหฉันไดก็ฉันจนอิ่ม นั่นมันเกินควรเกินประมาณ หาก
วาเปนหวัดเปนไอ หรือฉันเพื่อระงับเล็กๆนอยๆ อันนั้นคอยยังชั่วหนอย  
              เรื่อง ธุดงควัตร ในปจจัยชาติทั้ง ๔ ควรมสีติควบคุมจิตใจของตนไว อยาใหเพลิดเพลิน
และลุมหลงเกินไป มันจะกลายเปนกองกิเลส มันจะกลายเปนเรื่องวาเมื่อถึงเวลาเขาก็คิดถึงเรื่อง
อยางนั้น คิดอยากฉันอยางนั้นอยูตลอดเวลา หรืออกจากวดัจากวาไปแลวไปสูที่อ่ืน ไปอยูในที่ใดๆก็
ดี ออกจากหมูเพื่อนไปแลว ก็ไปหาพวกอื่นไปหาคณะอื่น เลยเอาตามชอบใจหมดวันหมดคืน
ตลอดเวลา อันนั้นมันเกินไปมันไมใชมักนอย อันนั้นมันมักโลภ มันมากเกินไปเสียแลว เหตุนั้น
แหละ-การกระทําอะไรทั้งหมดขอใหมีสติระวังสังวรอยูตรงนั้นแหละ จะเปนการดีมากที่สุด 

ควรที่จะระวัง การทําอะไรลงไป 
รูสึกตัวอยูเสมอๆวา 
เราทําอะไร? 
ทําเพื่อประโยชนอะไรในเวลานี้? 
ใหคิดไดเสมอๆอยางนี้ 
ก็จะเปนการดี 

 

๔๑. ที่สุดของพระพุทธศาสนา 



วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
สุดของ ทาน  คือ  ศรัทธา  

 
ที่สุด
ของ 

ศีล  คือ  เจตนา  

 
ที่สุด
ของ 

ฌาน  คือ  อัปนา  

 
ที่สุด
ของ 

สมาธิ  คือ  อัปนา  

 
ที่สุด
ของ 

ปญญา  คือ  
พระไตร
ลักษณ 

 

จะเทศนใหฟงสักหนอยเรื่อง ที่สุดของพระพุทธศาสนา โดยสวนมากพระทั้งหมดที่เทศนา 
จะเปนนักเทศนก็ดี เทศนอะไรไมมีที่สิ้นสุด เทศนแตไหนแตไรมา เทศนตั้ง ๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ก็
ไมมีที่สุดที่จบกันสักที ไมสรุปรวมความสักที วันนี้จะสรุปรวมให 
 การ ทําทาน ก็ดี หรือการรักษา ศีล ทํา สมาธิภาวนา หรือ ปญญา ก็ดีมีที่สิ้นสุด ถาไมมีที่
สิ้นสุด พระพุทธศาสนาอันนี้ไมพนจากโลกได ที่จะพนจากโลกไดเพราะมีที่สิ้นสุด มีหลักเกณฑ
อยางนี้ 
 การทําทาน ดวย ศรัทธา ความเชื่อมั่นเปนที่สุด ถาไมมีความเชื่อมั่นแลว ทําบุญทําทาน
เทาไรก็ทําไปเถอะ ไมมีประโยชน ครั้นเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ในใจจริง  มีความเชื่อมั่นวาผลบุญมีผล
บาปมี ทําบาปไดบาปทําบุญไดบุญหมดเทานั้น ลงอันนั้นแลวก็ลงที่สุดอันนั้นละ คนหาไปเถิด 
คนหาไปอยางไรก็ตามเรื่องใหทานเรื่องใหขาวปลาอาหาร ใหทานเปนของสารพัดวัตถุทั้งปวงหมด 
มาสรุปลงความวามี ศรัทธา ความเชื่อมั่น เปนที่สุดของการทําทาน 
 ผมพิจารณาดูแลวไมมีอะไรหรอกนอกจากนี้แลว ลองดูใครจะพิจารณาอยางไรก็พิจารณาไป
เถิด เรื่องทําทานลง ศรัทธา แหงเดียว 
 การรักษาศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗  อะไรทั้งหมด มากเหลือไปกวานั้นอีก มีตั้ง
หมื่นตั้งแสนที่ทานวาไวในมหาขันธมากมายที่สุดเรื่องศีล รวมใจความแลวก็รวมลงที่เจตนา ความ
งดเวนแหงเดียว พระพุทธเจาทรงเทศนาเหมือนกัน พระภิกษุองคอยากสึก เพราะเหตุที่วา พระวินัย
มากมายเหลือเกิน “ บวชมาแลว โอย! มากมายเหลือเกิน ขาพระองคอยูไมได มากเหลือหลายพระ
วินัย ขาพระองคจะสึก ” “ มานี่ อยาพึ่งสึก มานี่เสียกอน” พระพุทธองคตรัสกับพระภิกษุ รูปนั้น “ 



ครั้นถามากอยางนั้นเอาอันเดียวขอเดียวดีกวา อยาไปรักษามากเลย รักษาเจตนางดเวน นั่นละ ” 
อยางวิรัติ งดเวน เวรมณี แปลวางดเวน 
 สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ขาสมาทาน, เวรมณ ี งดเวน งดเวนฆาสัตว, ลักทรัพย, ประพฤติผิด
มิจฉาจาร, กลาวมุสาวาท, ดื่มสุราเมรัย, บริโภคอาหารตอนเย็น, ไมดูฟอนรํา ขับรอง ดนตรี ดีดสีตี
เปา, ไมนั่งนอนเหนืออาสนะสูงเครื่องปูลาดฯ ทุกสิ่งทุกอยาง ทุกประการมันมีเจตนางดเวน ถาเปน
ศีลมีเจตนางดเวนอันเดียว 
 หากเราพลั้งเผลอหลงลืมไป ที่วาไปฆาสัตวลักทรัพยอะไรตางๆไมมีเจตนาที่จะลัก แตเผลอ
ไปจับเอาของเขาไป เขาถือโทษใสโทษไวกอน เขาโทษวา เขาจะฆาเขาจะตีอะไรตางๆก็ตามเรื่อง
ของเขาเถอะ เราไมมีเจตนาไมเปนอาบัติ โทษนั้นเปนโทษของเขาโทษของบานของเมือง เมื่อไมมี
เจตนา ครั้นถาเขาพิจารณาดีๆแลว เขาไมเอาโทษแตที่ไมเอาโทษนั้น ถาหากเขาวินิจฉัยพิพากษาดวย
เหตุแสดงความก็ดีอยางดวยความขมขู หรือดวยคิดอิจฉาและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็เปนโทษผิด
เปนโทษใหเขาไดแตเรามีศีลบริสุทธิ ์อยางนี้แหละจึงวา เจตนางดเวน เปนที่สุดของศีล 
 สวนสมาธิ ที่สุดของ สมาธิคือ จิตเปน เอกัคตา พิจารณาอะไรก็พิจารณาเถิด พิจารณากับคํา
บริกรรมอะไรก็พิจารณาไป พิจารณายุบหนอพองหนอ หรือวาสัมมาอรหัง หรือพุทโธ อานาปาน
สติ ถาจิตไมถึงหนึ่งไมเปนที่สุดของสมาธิ จิตมีวิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคตา ลงเอกัคตาของเกา 
ฌานทั้งแปดลงเอกัคตาของเกา สมาธิก็ลงเอกัคตาของเกา ทานพูดไวเรื่องฌาน อัปปนาฌานถึงที่สุด
ของฌาน สมาธิก็ถึงอัปปนาสมาธิเปนที่สุด ทําไมจึงพูดไวอยางนั้นวา อัปปนาฌาน, อัปปนาสมาธิ ม ี
๒ อยาง แตลง อัปปนาอันเดียว สมาธิก็ดี ฌานก็ดี ลงอัปปนาอันเดียว อันนั้นเปนที่สุดของสมาธิ 
 แลวคราวนี้ทานพูดถึงเรื่อง วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคตา วาถึงเรื่องเอกัคตา วิตกวิจารณ ปต ิ
สุข ลงเอกัคตาหมดทุกสิ่ง สําหรับ เอกัคตาและอุเบกขา ฌาน ๔ ลงเอกัคตาอุเบกขา เอกัคตากับ
อุเบกขาก็คลายกัน ที่สุดอรูปฌาน ๔ กเ็หมือนกันลง เอกัคตา แหละ แตวาผิดแปลกไปทีอ่ารมณของ
ตน ที่พิจารณาไป อากาสานัญจายตนะ, วิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ, เนวสัญญนา
สัญญายตนะ อันเดียวกันนั่นแหละแตมันผิดแผกกันเล็กนอย 
 สมาธิ ทานพูดถึงเรื่องสมาธิมี ขนิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อันนี้วาถึงเรื่องแนว
สมาธิ ถาวาถงึเรื่องแนวฌานก็เรียก วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคตา อยางที่พูดมาแลว 
 ถาวาถึงเรื่อง การละกิเลส ก็พูดถึงเรื่อง สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส เปนแนวละ
กิเลส 
 สักกายทิฏฐิ ก็คือความถือมั่น ถือตนถือตัววาเราวาเขามันไมวาง มันไมเหมือนอุปาทาน  
 วิจิกิจฉา ก็สงสัย สงสัยในสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอยาง 



 สีลัพพตปรามาส ครั้นเมื่อสงสัยก็ลูบๆคลําๆอยูนัน่แหละ 
 นี่การละดวยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส วาถึงเรื่องการละ ครั้นถาหากวาไมเห็น
เรื่องจิตของตน แมเขาถึงอัปปนาแลว ก็ละของพวกนี้ไมได ถึงอัปปนาแรก ๆก็ละไมไดเชนกัน ครั้น
เมื่อวา ถึงอัปปนาเสมอๆ เห็นจิตของตนชํานิชํานาญแลวจึงคอยละคอยถอนไป เห็นคราวเดียวมันละ
ไมได ผมยังพูดเรื่อง ฌาน กับ สมาธิ มันแปลกอยางนี้ 
 ฌาน มันเขาถึงเอกัคตารมณเอกัคตาจิต แลว ไมมีการพิจารณาเรื่องราวตางๆตลอดเวลา มี
ความยินดีความสงบสุขเปนที่ตั้ง ไมอยากคิดไมอยากพิจารณา 
 สมาธิ มีความรูตัวอยู เขาถึงสมาธิแลวก็รูตัวอยู ถึงเขาถึงอัปปนาก็ตามก็รูตัวอยูนั่นแหละ ไม
หมด นั่นเปนสมาธิ 
 สมาธิและฌานในตอนอัปปนานี้ ไมมีการพิจารณาอะไรเลย เงียบสงบหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
ตอนนั้นทานจึงวาเปนที่สุดของพรหม ที่สุดของพรหมโลก ไมมี กิเลสตางๆปรากฏในที่นั้น เปน
พรหมในที่นั้น คือวาไมรูตัว แลวกิเลสตางๆไมเกิดขึ้น ไมมี วิตก วิจารณ ปติ สุขอะไรทั้งหมด ไมมี
สงสายวุนวายภายนอกหมด อยูแตภายในอันเดียว ตอนนั้นครั้นถาหากวาผูไดเคยเขาแลว จะรูเรื่อง 
พูดถึงแลวจะรูเรื่อง 
 พอเขาไปถึงนั้นแลว มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันวุนอยูภายใน โดยที่ไมคิดถึงอารมณภายนอก มันยุง
อยูภายในของมันตางหาก เราไมไดยุงหรอก แตจิตมันไปยุงอยูคนเดียวของมันเห็นชัดทีเดียวนั่นวา
มันไมหมดกิเลส เห็นตรงนั้น ครั้นเมื่อออกมาแลวก็ยุงตามเดิมนั่นแหละ มันเดินภายนอกออก
มาแลว อันนั้นมันอยูภายใน ออกมาแลวก็ยุงของเกา เหมือนของภายในนั่นแหละ ภายนอกกับ
ภายในเหมือนกัน แปลกแตวาภายนอกมันสงไปยังสิ่งตางๆ ของภายในมันไมสง อยูเฉพาะภายใน 
อันนั้นแหละฌาน จึงรูไดดีทีเดียว ไมหมดกิเลส 
 สวน สมาธิ เขาไปแลวไมยุงอยางนั้น ไมวุนอยางนั้น มันอยูเฉยๆรูตัวอยูนอกจาก ผูรูตัวแลว 
มาเห็นตัวของตน มีความสงบสุข เมื่อออกมาแลวจิตอันนั้นจะตองควบคุมอยู สติควบคุมอยู
ตลอดเวลา ไมพลั้งเผลอหลงลืมไปในที่ตางๆ จิตเขาสมาธิ เปนอยางนี้ แลวจะตองถอนออกจาก
สมาธินั่น คือมาพิจารณาภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอะไรตางๆ เห็นชัดตามเปนจริงทุก
สิ่งทุกอยางแลว มันเกิดความสลดสังเวช เบื่อหนาย จะตองกลับเขาไปเปนสมาธิอีก บางทีกลับเขา
ไปเปนฌานเปนฌานก็ไปแนวนิ่งอยูคนเดียว ไมรูของภายนอก ไปปรุงไปแตงอยูคนเดียวนั่นก็เปน
ฌาน สมาธิกลับเปนฌาน 



 คราวนี้ ฌาน นั้นนะครั้นออกมาแลวพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหนายในสิ่งสารพัดทั้งปวง
หมด เห็นโทษทุกสิ่งทุกประการ แลวจะกลับมาเปนสมาธิ เขาไปเปนสมาธินิ่งแนวถึงอัปปนา แต
รูตัวอยู สมาธิและฌานกลับไปกลับมาอยูอยางนี้ สมาธิและฌานนี้เวนไมไดตองเปนทุกคน ตองเปน
อยางนั้นอยูตลอดเวลา หัดอยูอยางนั้น ทําใหไดทั้งสองอยาง ครั้นหัดอยูอยางเดียว มันเปนฌานก็ไม
รูตัว เปนสมาธิก็ไมรูตัว ครั้นรูเรื่องทั้งสองอยางแลว มันเปนอะไรก็ตามมันเถอะ แตใหรูตัวรูเทาอยูก็
แลวกัน อันนั้นแหละวิธีหัดสมาธิ          
 ปญญา แลวคราวนี้ มันที่สุดอยางไร ? พิจารณาอะไรไปทั้งหมดทั้งโลกนี่กต็ามออกจาก อัป
นาสมาธิ มาอยู อุปจาระสมาธิ พิจารณาเปดเผยหมดทุกสิ่งทุกอยางเห็นแจงชัดทุกสิ่งทุกประการ มนั
จะไปไหนละก็ลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณนั่น 
 ลงไตรลักษณแลวจะไปไหน ? มันก็อยูคงที่ มันไมเขาสมาธิไมเปนฌานก็ตาม แตมันอยูคงที่ 
มันไมไปไมมา ไปไหนๆมันก็เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งทั้งปวงหมดในโลกเปนอยางนั้น แลว
มันจะไปไหน ? ก็หมดเทานั้นแหละ อันนั้นแหละปญญา ตรงนั้นที่สดุของปญญาคือ พระไตร
ลักษณ 
 สรุปรวมวา ที่สุดของ ปญญา คือ พระไตรลักษณ 
   ที่สุดของ สมาธิ คือ อัปปนา 
   ที่สุดของ ฌาน คือ อัปปนา 
   ที่สุดของ ศีล คือ เจตนา 
   ที่สุดของ ทาน คือ ศรัทธา 
 เพียงเทานี้แหละ ในพุทธศาสนาทั้งปวงหมด หมดเทานี้ 
 ผมจึงมาพิจารณาซ้ําอีก จิตที่มันสงสายวุนวายทุกสิ่งทุกประการ จะอยูในปญญาก็ตาม อะไร
ก็ชางเถอะมันเปนเรื่องวุน ครั้นละความวุนนั้นเสีย ละจิตตอนนั้นเสีย วางหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว 
จะเขาเปนใจอยูนิ่งเฉย รูจักวานิ่งเฉย 
 มันจะมีอะไรตอไปนั้น ? ไมมีอะไรแลว หมดเทานั้นแหละการปฏิบัติของเรา 
 จึงวาใหพิจารณาใหมันไดอยูตลอดเวลา ทั้งจิต ทั้งใจ พิจารณาจิตใหเขามาเปนใจ วางแลวก็
เปนใจ ออกไปเปนจิต รวมเขาเปนใจ ไดอยางนี้อยูเสมอๆ มันจึงไมหลง ถาหากวาเปนจิตอยางเดียว 
หลงโลก ไมมีที่สิ้นสุด ครั้นหากวาเห็นจิตแลวพิจารณา มันรวมลงเปน ไตรลักษณ เขามาถึงใจ อัน
นั้นจึงมี หลัก 



 หลักของการพิจารณา “ ใหเปน ” มีแคนี้ จิตใจแนวแน พิจารณาใหเขาถึง ใจอยูตลอดเวลา 
สวน จิต นั้นเปนผลออกไปจาก ใจ พิจารณาสิ่งทั้งปวงหมดลง ไตรลักษณ มันก็หมดเพียงแคนั้น 
ครั้นถาไมมีใจ ไมเขาถึงใจ พิจารณาเปนไตรลักษณมันก็พิจารณาไมได เปนโลกไปหมด เตลิดเปด
เปงไปทุกอยาง เอาละ 

ถาหากวารวมเปน จิตอยางเดียว 

หลงโลก ไมมีที่สิ้นสุดหลงโลก 

เมื่อเห็น จิตแลวพิจารณา 

มันรวมลงเปน ไตรลักษณ 

เขามาถึงใจ 

อันนั้นจึงมี  หลัก 

๔๒. สํารวมเขาภายใน 

วันที่ ๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
มาอยูหมูมากดวยกันใหพากันสํารวมระวังทุกคนจึงจะสงบ ไปอยูที่ไหนก็ตามครั้นถาหากวา

เราสงออกไปขางนอกแลว อยูคนเดียวก็เปนบาไมสงบ เหตุนั้นเรามาอยูที่นี่ ตองการทําความสงบ
ทุกๆองค ตองพากันทําความสงบภายในใจดวย การที่สงออกไปนอกไมรูตัว เห็นวาเปนของ
สนุกสนาน เห็นวาเปนปญญา ก็เลยสงออกไปตามเรื่องราว 
 ถาหากไมสงออกไปนอก มันมีเขตแดนอยูหรอก เราสํารวมเขามาภายในใจแลวของ
ภายนอกไมตองรูเรื่อง มันมีเขตแดนอยูในนั้นแหละ อยางวาเราคิดเรานึก เราไมคิดไมนึกสงไป
ภายนอก แตเราคิดนึกอยูภายใน เราพิจารณาอยูภายใน สงภายในดวยการพิจารณา เห็นเปนโทษทุกข 
เห็นเปนของไมเท่ียง เห็นเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด มันอยูภายใน มัน
ไมไดสงออกภายนอก แตถึงกระนั้นก็ดี จะเรียกวาสงภายในแทยังไมได ตองจิตใจใหมันเปนจริงๆ 
มันจึงเรียกวาไมสงภายนอก หากเห็นคิดนึกสงสายพิจารณาเปนอาการ เปนทุกข เปนอนิจจัง 
อนัตตา แตวามันเปนเรื่องแอบอางวา ภายในมันก็ยังเปนการสงภายนอกอยู มันสงภายนอกจริงๆ 



 ถาไมสงภายนอกจริงๆแลว จิตมันจะตั้งมั่นในสิ่งเดียว เราพิจารณาอะไร อยางพิจารณาทุกข
ก็ดี พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาสภาวธรรมเปนของไมเที่ยงก็ดี ตั้งมั่นเฉพาะอันเดียว 
อันนั้นเปนของภายในแททีเดียว ถามันสงออกไปภายนอก เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แตวามันไป
เทียบไปเคียงของภายนอกโนน มันสงออกไปหาคนอื่น สงไปหาสิ่งอื่นโนน อันนั้นมันยังเปนของ
ภายนอกอยู 
 เหตุนั้น ถาหากวาเราเขามาอยูในหมูในคณะแลว จงใหพากันตั้งใจพิจารณาอยาใหสงออก
ภายนอก จึงจะวิเวกจึงจะสงบ ถาสงภายนอกแลวไมสงบเลย ไปอยูที่ไหนก็ตาม ถาหากวาสงออก
ไปภายนอก ไมสงบทั้งนั้นแหละ ไปเที่ยววอนไปทั่วบานทั่วเมือง เที่ยวไปเถิด หาที่ไหนมันก็ไม
สงบ ไมสุขสักที เพราะจิตไมสงบ เพราะจิตไมพิจารณาเฉพาะภายในจึงไมไดความสงบ มันวิเวกอยู
ที่ใจของเรา ครั้นถาหากวาใจมันไมสงออกภายนอก มันอยูคนเดียว ถึงอยูกับหมูก็เหมือนอยูคนเดียว 
ไปอยูปาก็อยูคนเดียว มันยิ่งวิเวกใหญ 
 เพราะฉะนั้นทุกๆคน พากันปรารภความเพียร จงพากันอยาสงภายนอกใหเสียเวล่ําเวลา เรา
มาปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไป หมดไป อยาใหมันเสียเวลา อายุพรรษามากเขาทุกทีๆ นานหนัก
เขาก็เลยสงไปแตภายนอกนั่นร่ําไป เลยไมสงบสักที มันเลยเปนนิสัยของคน เหตุนั้นผูปฏิบัติไป
นานๆหาความสงบไมได ก็เลยสงไปภายนอกเลยเปนนักพูดนักคุย เลยเปนนักฟุงใหญโต มันไมสม
กับเปนพระเปนสมณะ ไมสมกับเปนพระกัมมัฏฐาน จงทําตนใหเปนกัมมัฏฐาน จงทําตนใหเปน
พระสงบ 

เราเขามาอยูในหมูในคณะแลว 
  

จงใหพากันตั้งใจพิจารณา   

  
อยาใหสงออกภายนอก  

  

  
จึงจะวิเวก จึงจะสงบ 

 

 

เขาพรรษาแลว หมายความถึงวา 
  



  
พระไมใหออกไปเที่ยวอ่ืนไกล 

  

  
นอกขอบเขตที่อยูจําพรรษา 

  

  
ทานมีกฎกติกาตั้งไว 

  

  
ใหมีการศึกษาเลาเรียน 

  

  
ปฏิบัติขอวัตรตางๆ 

  

  
ก็หมายความวาศึกษาเลาเรียน 

  

  
ปริยัติและปฏิบัติทั้งสองอยาง 

  

  
เปนคูกันไป 

 

 

๔๓. โอวาทวันเขาพรรษา 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
การคารวะ ผูมาคารวะซึ่งกันและกัน มันเปนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ 
วุฑฺฒาปจายิโน คือออนนอมเคารพนับถือซึ่งกันและกัน กราบไหวซึ่งกันและกัน พระผูหลักผูใหญ 
ผูเปนหัวหนาเปนที่เคารพนับถือของพระผูนอย ผูหลักผูใหญผูเปนหัวหนาครอบครัว เปนที่เคารพ
ของลูกของหลาน เปนการดีที่รักษาประเพณีอันนี้ไว อยาใหเสื่อมสูญไป แตทําใหทําจริงๆไมทําเลน 
เคารพจริงๆนับถือจริงๆมันจึงเปนอภิวาทนสีลิส ฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยืน
นานได เพราะเหตุที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ไมใชวาหนาไหวหลังหลอก  
 อภิวาทนสี คือเคารพกราบไหวบูชาซึ่งกันและกัน ประเดี๋ยวเถอะทะเลาะวิวาทกันแลว ไม
เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน มนัไมเปนมงคล การเปนมงคล คืออยู



เปนสุข จึงเรียกวามงคล การทะเลาะวิวาทกันไมใชสิ่งที่เปนมงคล มีความอดทนอดกลั้นในระยะ
เขาพรรษา ถึงเราไมไดมากก็ยังดี ๓ เดือนนั้นอดกลั้นอดทนไดเปนดีที่สุด ไมใชเพื่อประโยชนคน
อ่ืน เพื่อประโยชนตนเองนั่นเอง คนใดเปนคนมีความอดทน พยายามอดกลั้นไวไมใหความโลภ 
ไมใหความโกรธเกิดขึ้น ไมดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเปนการดี 
 คราวนี้เปนเรื่องของพระสงฆที่จะจําพรรษา เมื่อเขาพรรษาทานตองใหมีขอบเขตจํากัดมีกุฏิ
วิหารเปนเครื่องอยู มีเสนาสนะเปนเครื่องอาศัย แลวก็กาํหนดขอบเขตจํากัด คือวัดเรามันก็มี
ขอบเขตอยูแลว อยางที่มีรั้วมีกําแพงรอบคอบแลวนั่นนะเปนเขตแดนของเรา เมื่อมีเขตแดนจํา
พรรษาแลวไมใหออกนอกเขตนั้น คําวา “ ไมใหออกนอก ” นั้นนะ หมายความวาไมใหไปจนสวาง
นอกเขตแดน จําพรรษาที่ใดแลวใหอยูภายในถึงจะไปนอกกําแพง ไปนอกวัดก็ชาง ใหเขามาใน
ขอบเขตวัด ใหถืออรุณ อรุณหมายความถึงเรื่องแสงสวาง ตอนเชาๆเรามองแสงสวางเห็นฟา อากาศ
ปลอดโปรงดี แสงอรุณนั้นหมายความถึงแสงสวางขึ้นมา พอเปนแสงเงินแสงทองนั่นแหละจัดเปน
วันใหม ถาหากวาอากาศมันมืด สิ่งที่สังเกตงายก็คือนก มันรองทวิๆข้ึนมาแลวละก็นั่นละเปนวัน
ใหมหรือจ้ิงจกมันรอง อันนั้นเปนวันใหมแลวเปนที่สังเกตเห็นได ถาตะวันไมปรากฏแสงอรุณไม
ปรากฏ ก็สังเกตอันนั้นละ เอานกเอาจิ้งจกนั่นแหละเปนเครื่องวัด 
 อรุณคือวันใหม เปนวิธีกําหนดหลายอยาง คือวาอรุณขึ้นมาเปนวันใหมแลวนั้น ฉันอาหารก็
ไดไมเปนวิกาล รักษาผาครองก็ได ผาไตรจีวรรักษาอยาใหหางไกลจากตัวเรา ครั้นอยูปราศจากจีวร
นั้นทานปรับเปนอาบัติ ถาเราเอาออกไปดวยติดตัวไปดวยมันไมเปนไร จนอรุณขึ้นมาแลวจึงคอยอยู
ปราศจากจีวร 
 ฉันอาหารก็กําหนดเอาอรุณ อยูพรรษาก็กําหนดเอาอรุณ รักษาผาไตรจีวรก็กําหนดเอาอรุณ 
อรุณนั้นเปนของสําคัญ ตลอดถึงอยูปริวาสก็ตามก็หมายเอาอรุณเหมือนกันอันนี้เรียกวาอยูจําพรรษา 
อยูในเขตจําพรรษาไมใหหนีจากเขตนั้น ไมใหอรณุสวางลวงแลว คือเราอยูเขตจําพรรษาไมใหไป
สวางขางนอกวัด เอาอรุณเปนเกณฑเปนเขต ถาหากเราไปขางนอกโนนก็ด ีอยาใหมันอรุณสวางอยู
ขางนอกโนน ใหกลับเขามาอยูภายในมันก็ไมเปนอาบัติ นอกจากเรื่องอรุณแลวก็ไมมีเรื่องอะไรแลว
เทานั้นละ เรียกวาวิธีอยูจําพรรษา 
   นอกจากนั้นอีกเมื่อเขาพรรษาแลว หมายความถึงวา พระไมใหออกไปเที่ยวที่อ่ืนไกลนอก
ขอบเขตที่อยูจําพรรษา แลว ทานมีกฎกติกาตั้งไวใหมีการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติขอวัตรตางๆ กิจวัตร
ทั้งปวงทั้งหมดใหรีบเรงทําในกลางพรรษา เราอยูจําพรรษาไมไดออกไปเที่ยวไหน ก็หมายความวา
ใหศึกษาเลาเรียน ปรยิัติ และ ปฏิบัติ ทัง้สองอยางนั่นแหละเปนคูกันไป 



 ปริยัติ คือ การศึกษาตามตํารับตํารา ปฏิบัติ คือการปฏิบัติฝกหัดกัมมัฏฐานมันตองเปนคูกัน
ไปอยางนั้น ถาหากเรียนแลวไมปฏิบตัิ มันก็ไมเขาใจ ปฏิบัติอยางเดียว ไมมีการเรียนเลย มันไมรู
เรื่องของปริยัติ อาบัติ, โทษตางๆก็ไมรูเรื่องวาผิดหรือถูกงมๆงายๆ เหตุนั้นการศึกษาเลาเรียนแลว
ปฏิบัติไปพรอมนั่นนะ มันจึงชัดเจนชํานิชํานาญคลองแคลวเขาอีก อยางวัดเราไดมีการปฏิบัติทุกป 
ตั้งแตเปนมาตั้งแตมาอยูวัดนี้ มีการศึกษาเลาเรียนแลวการปฏบิัติไปตาม รูสึกวาการสอบนักธรรม
อะไรตางๆไดดีกวาทุกแหง เพราะเหตุการปฏิบัติและมีการปริยัติไปดวยมันคอยชํานิชํานาญ การที่
ไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ใหศึกษาใหเขาใจแลวปฏิบัติไปพรอมๆกัน จึงจะไมเสียเวล่ําเวลา 
ไมใหเสียในการที่ไดมาบวช 
 ตั้งใจบวชจริงๆอยางโบราณทานวา “ บวชเรียนเขียนอาน ” แตกอนมันไมมีโรงเรียน ครั้น
บวชมาก็มาศึกษาเลาเรียนจนอานออกเขียนได ฝกใชการไดงานไดนั่นแหละ “ บวชเรียนเขียนอาน ”
โบราณทานวาไว เดี๋ยวนี้เราเรียนมาแลวแตยังไมเขาใจในธรรมวินัยใหตั้งใจเรียนธรรมวินัยอีก 
ละเลยมานานธรรมวินัยไมคอยเอาใจใส จึงพากันเลอะเทอะหมด มาเดี๋ยวนี้รัฐบาลทานจึงคอย
เขมแข็งขึ้น ใหศึกษาเลาเรียนในธรรมวินัยใหยิ่งๆขึ้น จึงคอยลืมหูลืมตาขึ้นมาหนอย เรามาบวชเราก็
ตั้งใจเรียนในเวลาที่มาบวชอยูนี่ 
 ใหเขาใจถึงเรื่องศาสนา เรียนไปปฏิบัติไปจึงคอยเขาใจ คนนอกๆไดแตเรียนไมไดปฏิบัติจึง
เขาใจเผินๆ ไมเขาใจลึกซึ้งในศาสนา ศาสนาเปนของลึกซึ้งมาก ละเอยีดละออมาก ยิ่งเรียนยิ่ง
ปฏิบัติยิ่งลึกซึ้งเขาไป การเรียนในศาสนามันไมมีที่สิ้นสุดมันลึกซึ้งลงไปเปนลําดับ ในการที่มาบวช
จึงสอนใหศึกษาเบื้องตน ใหทําวัตรสวดมนตใหมันไดเสียกอน แลวก็ใหรูจักสิกขาบทเล็กๆนอยๆ 
สวดมนตสวดพรกราบขมาสมควรแลวคอยบวช อันนี้มันมีประโยชนมาก 
 เดี๋ยวนี้มาบวชเพราะไมไดเรียนอะไรก็เลยมาบวช แมแตคําขานนาคก็ยังไมไดดวยซ้ําบาง
องค พอบวชแลวมันมีการศึกษาตอ มีเรียนนักธรรมตอไป กไ็มมีโอกาสจะไดเรียนเสียแลว พอจบ
พอออกพรรษา ยังไมไดสอบนักธรรมดวยซ้ําบางที พอดีสึกเลยมันไมมีประโยชนอะไรหรอก การ
บวชมาเรียนนั้นรูซึ้งสุขุมมาก แตเวลาสึกไปแลวทิ้งหมด การบวชมีประโยชน ถึงไดแลวพอออกไป
มันก็ลืมหมดของพรรคนั้น มันมัวแตไปลุมหลงมัวเมาในธุระกิจการงานตางๆ มันไมมีการเลาเรียน
ไมมีการศึกษาตอของเกาก็เลยเสื่อมสูญไปหมด 
 จึงวานาเสียดายผูบวชมา แตถึงกระนั้นก็ยังดีอยู ยงัพอเปนแนวคิดแนวอานพอฝนๆได พอ
เปนความฝนได มาเลาความฝนไดก็ยังดีอยู 

ใหเขาใจถึงเรื่องศาสนา 
  



  
ศาสนาเปนของลึกซึ้งมาก 

  

  
ละเอียดลออมาก  

  

  
ยิ่งเรียน ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งลึกซึง้ 

  

  
เขาไปเปนลําดับ 

 

 

๔๔. วันปวารณา 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
คําปวารณาแทนอุโบสถสงัฆกรรม ปวารณานั้นเปนเนื้อความยอๆแตหากที่จริงกินความ

ลึกซึ้ง หมายความวาปรารถนาซึ่งกันและกัน ในเมื่ออยูตลอดไตรมาส ๓ เดือน แลวทุกๆคนที่อยู
ดวยกันปวารณาซึ่งกันและกัน ผูนอยตลอดถึงผูใหญทั่วถึงกันหมด มีเสมอภาคกัน ใหโอกาสที่
จะตองวากลาวตักเตือนซึ่งกันและกัน โดยความเอ็นดูดวยความเมตตาปรารถนาหวังดี คนที่ถูก
ตักเตือนวากลาวก็ตองยอมรับสารภาพวา เราจะตองทําตาม จึงวามีความกวางขวางยิ่งกวาปาฏิโมกข 
ที่สวดปาฏิโมกขไมไดถอยไดความฟงพอเปนประเพณีธรรมเนียม แตการปวารณานี้กินความหมด
ตลอดทุกเรื่อง 
 ความเปนจริงคนเราอยูดวยกัน มันตองมีเรื่องกระทบกระเทือนกันโดยคําพูด, วาจาที่เราเปล
งออกไปดวยเจตนาก็มี ดวยความไมเจตนาก็มี จึงวาใหอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน จะไดอยูเย็นเปน
สุข คนที่ไมไดใหอโหสิกรรมกันนี ่ ผูกพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกัน อยูไมเปนสุขเดือดรอนทั้งตน
และคนอื่น จึงวาอยูดวยกันตลอดไตรมาส ๓ เดอืน ตางคนตางมาจากจตุรทิศทั้ง ๔ และมีอาชพี
ตางกันมีนิสัยตางกัน มีความเห็นตางกัน ซึ่งจะลงรอยกันไมมีหรอก ความเห็นความคิดความอาน
มันจะเปนอยางเดียวกันหมดไมได ความอดความทน อดทนตอคําพูดวาจาที่กระทบกระทั่ง บางทีมี
เจตนาก็มีบางทีไมมีเจตนาก็มีดวยความพลาดพลั้ง ความประสงคอันเดียวกันแตวาคําพูดมันตางกัน 
 เชนวาประสงคจะแจกอาหารใหพระทุกองคนั่นแหละ ใหมนัเสมอภาคกันหมดแตบางองค
นั้นมันไมถูกใจ อาหารนั้นมันไมถูกโรคของเรา ก็เลยเห็นอาหารที่เขาเอาใหเรา ก็หาวาเขาแกลงไป



เสียอีก อยางนี้แหละเรื่องมันไมถูกกัน ที่มันจะเกิดเรื่องทะเลาะกันก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ อันนั้น
มิใชมีเจตนาหรือความพลั้งเผลอ โดยการที่พลั้งเผลอพูดเลนพูดลอกันไป อาจจะเปนเครื่อง
กระทบกระเทือนกันก็มี การที่มีเจตนา ตั้งเจตนาที่จะพูดเหยียดหยามดูถูกเสียดสีซึ่งกันและกันก็มี 
นั่นมีอีกอยางหนึ่งแตวาในเรื่องเหลานั้นใหรูจักดวยตนเอง  
 ทุกๆคนมาบวชในศาสนา ตั้งใจที่จะเห็นจิตเห็นใจของตนเอง พยายามที่จะใหเห็นจิตเห็นใจ
ของตนเอง ใจของเราใหมันตั้งมั่นแนวแนอยูคงที่วางเฉยเสียกอน คําพูดของคนอื่นพูดมา เราจะรูจัก
วาคนนั้นพูดถูก พูดผิด พูดดี พูดชั่ว พูดหยาบละเอียด รูจักเลย จิตเราจะไมกระเทือน ถาจิตไมตั้งเปน
หนึ่งเปนเอกัคตาเสียแลว คือใจไมเปนอยางที่ผมเลาใหฟง จิตจะมองในแงผิด ใครพูดอะไรก็คอยแต
จะวาเขาวาผิดหมด พูดอยางไรๆก็เห็นแตแงผิดทั้งนั้น ตรงกันขามกับคนที่มีนิสัยไมอิจฉาพยาบาท 
ไมมีใจอิจฉาเบียดเบียนใคร มีเมตตาไปหมดเสมอภาคทุกคน พูดดีพูดชั่วอะไรก็เฉยเลย เห็นเปนการ
ดีทั้งหมด มนัตรงกันขามกับภาษาของเขาที่เขาพูดตามตลาดที่เขาพูดตามบานตามเมืองวา “ รักกนั
แลวถึงจะวาชั่วก็เปนดี ถาเกลียดโกรธกันแลวถึงจะวาดีก็เปนชั่ว ” คํานั้นไมมีผิดตรงหมดทุกสิ่งทุก
อยาง 
 เราบวชเขามาเปนสมณะ พระเณร ไดชื่อวาเปนศากยวงศ เปนวงศของพระพุทธเจา เปนผู
อดทน การถือเกลียดถือโกรธกันเลก็ๆนอยๆไมมปีระโยชนอันใดเลย ตนเองก็ไมไดประโยชน คน
อ่ืนก็ไมไดประโยชน มันจะทําอะไรได ความโกรธกัน ความอิจฉากัน ความริษยากัน มแีตระแวงซึ่ง
กันและกัน ก็เลยไมมีดีสักอยางเดียว ไมเห็นประโยชนเลย ถาหากวาความหวังดี มีความปรารถนาดี
เมตตาแกกันและกัน พูดดีก็ดี พูดชั่วกด็ี  ถือเปนการดีทั้งหมด แลวยอมเปนประโยชน คนที่โกรธให
เราก็สามารถที่จะทําตัวดีได คนที่โกรธถาเราอดทนอดกลั้นคําพูดอยาไปพูดเสีย เรื่องอันเปนเหตุจะ
ใหโกรธกัน อดกลั้นยับยั้งไวหนอยมันก็หาย ครั้นถาหาถือโกรธเขาอยูตลอดเวลา ทุกหมู ทุกพวก
ทุกเหลา ทุกผูทุกคน ความโกรธความแคนอะไรตางๆก็ดีมันไมใชจะอยูจีรังถาวรอะไร เรามาบวช
เปนพระยิ่งรายกวาชาวบานเสียอีก ชาวบานเขาอยูเขาโกรธกันแตเขาก็อยูดวยกันได อยางสามี
ภรรยาทะเบาะกันวันยังค่ํา แตเขาก็อยูดวยกันได  

เรามาบวชในวินัยคําสอนของพระพุทธเจา ก็มาคิดถึงตัวของเราตั้งแตตื่นมา ตั้งแตเรามาบวช
ในศาสนา ผาก็ผิดจากฆราวาส เพศก็ผิดจากฆราวาส อะไรๆการอยู, การฉัน ผิดจากฆราวาสหมด 
แลวเขานิยมนับถือวาเปนผูดี เปนผูสงบเรียบรอย ถาภายในเรามาโกรธมาเกลียดมาพยาบาทกัน มัน
นาอายเหลือเกิน มันไมสมกับเปนสมณะสักนิดเดียว ควรระวังอยางยิ่ง 



จึงวาการปวารณาเปนเหตุตักเตือนซึ่งกันและกัน เปนเหตุใหสงบเรียบรอยถาหากวาถือตาม
คําปวารณานั้น จะอยูใกลอยูไกลอยูในสถานที่ใดทั้งหมด ทําปวารณาในที่นี้แลว ไปที่อ่ืนอยูที่อ่ืน
เห็นกันที่อ่ืน ก็วากลาวตักเตือนกันได  

การวากลาวตักเตือนกันมันตองรูจักประมาณ รูจักกาล รูจักเวลาพอประมาณ สมควรหา
โอกาสหาเวลา อยาพูดหักโหมกันมนัไมเปนประโยชน ขอใหญใจความนั้นหมายความวา สิ่งใดที่
จะเปนไปเพื่อความสามัคคีใหรักษาสิ่งนั้นไวไดเปนการดีมาก สิ่งใดที่จะเปนการทะเลาะวิวาทกัน
อยาพูดอยาทํา เรื่องนั้นจึงจะสมควรแกการเปนสมณสารูป 

คราวนี้ เรื่องตางๆมีเรื่องอะไรนิดๆหนอยๆโผลออกมา โปออกมาหมดทุกสิ่งทุกอยาง มัน
กระเทือน และไมใชกระเทือนดวยตน คนอื่นก็กระเทือน เตือนคนนั้นไมใชวามันจะดีเรื่อยไป 
ตนเองไมตรวจไมพิจารณาไมตรึกตรองเสียกอนพูดออกไป มันเปนความเสียหายในการพูดออกไป 
มันเสียมากสักเทาไรละนั่นนะ จึงควรใหระวังสังวรทุกอยาง 

ปวารณานั้นเปนเนื้อความยอๆ 
  

  
แตหากที่จริงกินความลึกซึ้ง 

  

  
ใหโอกาสที่จะวากลาว 

  

  
ตักเตือนซึ่งกันและกัน 

  

  
โดยความเอ็นดู 

  

  
ดวยความเมตตาปรารถนาหวังดี 

  

 

ออกพรรษาแลวก็มีเวลาหลายเดือนอยู 
  

    



ใหพากันตั้งใจทองสวดมนตสวดพร 

  
เรายังทองไมได 

  

  
ใหเห็นความบกพรองของตน 

  

  
ไมวาบวชเกาบวชใหม 

 

 

๔๕. เมื่อออกพรรษาแลวเที่ยวไป 

วันที่…………พ.ศ. ๒๕๒๙ 
วันนี้เปนวันสิ้นฤดูฝน ทีอ่ธิฐานผาอาบน้ําฝนสิ้นสุดวันนี้แหละ ตองวิกัปป ผาอาบน้ําฝนตองวิกัปป 
มันขาดจากผาอาบน้ําฝนแลว มันตองวิกัปปวันนี้แหละ อยาลืมทุกๆคนตองวิกัปปผาอาบน้ําฝน วิ
กัปปแลวก็ถอนวิกัปปไวเลย ใชเลยคราวนี้ 
 ออกพรรษาแลวใกลสอบนักธรรม เตรียมสอบนักธรรม ยังอีกกี่วันแลวนี่ตั้งอกตั้งใจสอบ 
เรียนมาตั้งปแลวพยายามสอบเทาที่จะสามารถทําได เปนประโยชนมากในการเรียนนักธรรม คือได
คนควาประกอบการพิจารณา ธรรมะที่เราเรียนมาแลว เปนเครื่องอยูเปนเครื่องพิจารณา เปนเครื่อง
อยูของเรา ถาไมไดเรียนไมมีการศึกษาไมมีการพิจารณา มันก็วางเปลาจากการพิจารณาธรรมะ 
ตอไปนั้นเมื่อเรียนจบสอบเปนนักธรรมแลว ก็ตั้งใจภาวนาทําความเพียรทุกคน 
 จะออกวิเวกเที่ยวปาเที่ยวดงก็ตามใจ จะไปที่ไหนก็ตองใหมีหมูมีเพื่อน อยาไปคนเดียว, ทิศ
เดียว อยาไปประพฤติเหลวไหลมันไมดี อยูกับหมูกับเพื่อนก็สังเกตดูวาเราทําดีหรือยัง ที่เราไมอยู
กับเพื่อนเราทําดีอยางนี้ไหม หรือวาเราทําเพื่อกลัวหมูวาขี้เกียจแตวากลัวหมูวา ครั้นออกไปแลวยิ่งขี้
เกียจใหญ ซ้าํอยูในวัดกับหมูคณะก็มีขอวัตรขอปฏิบัติประพฤติเรียบรอยทุกอยาง ครั้นออกไปแลว
หมูก็ไวเนื้อเชื่อใจ ไปอยูในที่วิเวกก็ทําความเพียรภาวนาอยาทิ้ง กิจวัตร ขอวัตรทุกสิ่งทุกประการ ที่
เราทําอยูในวัดนี้ฉันใด เราออกไปก็ฉันนั้น แทที่จริงอยูในหมูในเพื่อนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบก็ได
ความเจริญงอกงาม บางทีออกไปแลวอาจจะสูอยูในหมูในเพื่อนไมได ถาอยูในหมูในเพื่อน
เรียบรอยดีแลว ออกไปวิเวกก็ใหเรียบรอยเหมือนกัน ขอวัตรปฏิบัติเปนของสําคัญ เครื่องบริขาร



รักษาภายนอกเราเห็นชัดแตภายนอกทีเดียว ถาของภายนอกเรียบรอย ก็เพราะของภายในมัน
เรียบรอย มนัจึงคอยเปนไปได 

ไปอยูในที่วิเวกก็ทําความเพียร 
  

  
อยาทิ้งกิจวัตร ขอวัตรทุกสิ่งทุกประการ 

  

  
เราทําอยูในวัดนี่ฉันใด 

  

  
ออกไปก็ฉันนั้น 

 

๔๖. การทองบทสวดมนต 

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ออกพรรษาสอบนักธรรมแลว มีเวลาที่จะตองทองสวดมนตสวดพร ก็รีบทองเสีย ตักเตือนเณรนอย 
เณรที่มาอยูดวยตองอบรมตักเตือนกันดวย ในกลางพรรษาตองเรียนนักธรรม สอบนักธรรม จึงไมมี
การทองบนสวดมนต เวลาออกพรรษาแลวก็มีเวลาหลายเดือนอยู ใหพากันตั้งใจสวดมนตสวดพร 
เรายังทองไมได ใหเห็นความบกพรองของตน ไมวาบวชเกาบวชใหม การที่สวดมนตไมไดก็อับอาย
ขายขี้หนาหมูเพื่อนอายตนเองดวย เราบวชเขามาศึกษาเลาเรียน ถาหากวาไมมีการทองบนสวดมนต
มาอยูเปลาๆเฉยๆ ก็ขาดกิจวัตรขอวัตรเหมือนกัน  
 ทองสวดมนตแลวยังจะตองหัดอีก หัดทั้งมคธ หัดทั้งรอยแกว หัดทั้งสังโยค ใหมันไดทั้ง ๓ 
อยาง เพราะเราบวชมาแลวมันจะตองสังคมในทุกหมูทุกคณะ เมื่อเราอยูปาไมมีการสังคมก็ดูวาดี แต
เวลาเขาสังคมแลวจะเห็นความบกพรองของตนเองนั่นแหละเห็นความขาด ความบกพรองของตน 
ตอนนั้นแหละ เวลานั้นมันแกไขอะไรไมไดแลว 
 ผมเคยพูดเสมอ แตกอนผมหัดสวดมนตสวดพรได สวดมคธก็ใหมันได สวดรอยแกวก็ให
มันได สวดสังโยคก็ใหมันได สวดสังโยคก็ตองรูจักวรรครูจักตอนรูจักตัวอักษร ทองบนจดจําให
มันไดแนนอนในใจ แลวเราวาสวดมนตมันจึงคอยถูกเปนวรรคเปนตอนของการสวดมคธ ของการ
สวดสังโยค อันนี้การสวดมคธก็เปนรอยแกวไปเสีย บทสวดสังโยคเปนรอยแกวไปเสีย ไมทราบวา
อะไรเปนอะไร สุมสี่สุมหาไปหมด มคธก็ใหมันเปนมคธซี สังโยคก็ใหมันเปนสังโยค รอยแกวก็ให
มันเปนรอยแกว  



 ศาสนาสมัยเดี๋ยวนี้ไมเหมือนสมัยพวกผมแตกอน อยูในปาในเถื่อนไมมีการสวดมนตสวด
พร แตถึงขนาดนั้นก็ยังพยายามทองบนจดจํา สวดมนตเรียกวาไดพอสมควร มาสมัยเดี๋ยวนี้มีการ
สังคมกวางขวาง มันเขาถึงในบานใหญเมืองใหญ เขาถึงในพระราชวังนั่นซ้ําอีก นักปกครองนัก
บริหารหมูเพื่อน มันตองดูแลเรียบรอยทุกอยาง เห็นวาตนดีอยูเรื่อยไป นั่นไมใช มันไมถูก เห็น
ความบกพรองของตน มันจึงจะขยันหมั่นเพียร มันจึงจะพยายามทําคุณงามความดี พยายามที่จะ
ศึกษาในสิ่งที่ตนเองบกพรอง  
 การทําวัตรมันตองมีการสวดมนต ทุกๆปเราสวดปาฏิโมกขลงทายดวยสวดมนต เดี๋ยวนี้เรา
สวดปาฏิโมกขไดหลายทานหลายองค องคใดที่สวดปาฏิโมกขยังไมได ก็พยายามที่จะได มันก็ได
อยางที่เปนมา ถาไมพยายามสวดปาฏิโมกขสวดทายสวดมนตแลว มันก็แลวเทานั้นละ ปาฏิโมกข
มันเปนของจําเปนสวนตัว ครั้นถาหากสวดมนตไดคลองทุกบท ทุกหมวดที่ทานใชในการสวดมนต
ในตําราแบบหลวงก็ดี แบบราชการกด็ี ก็ใหไดคลองแคลวทั้งมคธและรอยแกว มันกลาหาญอาจ
หาญอยูเสมอ 
 เหมือนกับเราที่ไดปาฏิโมกข คนอื่นสวดมันก็สนใจอยูเสมอ อยากขึ้นสวดเห็นวาตนได 
เหมือนกันสวดมนตก็ดี ครั้นสวดไดมันก็ขยันหมั่นเพียร มันใชสวดอยูเสมอ อันนี้ไมเปนอยางนั้น 
เห็นเขาสวด เราก็นึกวามันจะไดหรือไมไดหนอ มันจะคาหรือจะติดหนอ มันสงสัยลังเลอยูอยางนั้น 
ใจมันไมไดกลาหาญเด็ดเดี่ยว การทําความเพียรภาวนาก็เปนไปในนั้นละ เราทองสวดมนตสวดพร 
เปนคําบริกรรมไปในตัว บางคนอางวาเราสวดมนตทองมนตแลวภาวนาไมได อันนั้นคนภาวนาไม
เปนหรอกจึงอางอยางนั้นถาภาวนาเปนตองเปนหมด เราตั้งใจตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
แนวแนในศีลในธรรม ในคําสอนของพระพุทธเจา เราทองสวดมนตสวดพร ก็ไดชื่อวาเราทําตามคํา
สอนของพระพุทธเจาอยูในใจของตน เอาคําสวดมนตนั่นแหละเปนคําบริกรรม มันกเ็ปนไปนะซี 
อันที่ผูอางนั้นนะมันไมไดสักที ภาวนาก็ไมเปน สวดมนตก็ไมได ไมไดสักอยาง 
 แตผูภาวนาไดมันไมใชอยางนั้น สวดมนตเขาก็ไดอยู เรียนนกัธรรมเขาก็เรียนอยู ภาวนาก็
เปนไปเอง ครั้นภาวนาเปนแลวมันเปนหมดนั่นแหละ มีการริเริ่มอยูเสมอ ในทางราชการก็
เหมือนกัน ในทางฆราวาสที่เขาหาอยูหากินก็เหมือนกัน มีการริเริ่ม อันนัน้ก็ยังจะตองทํา อันนี้ยัง
จะตองทํา กิจอันนั้นก็จะตองทํา ธุระอันนั้นก็ยังจะตองทํา มันริเริ่มอยูอยางนั้น มันก็เลยลืมวันลืมคืน
ไป ในการอาชีพของเขาเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งลวงๆไป มันก็เลยลมืไป 
 ในสวนภาวนาก็เหมือนกัน มกีารริเริ่มอยูเสมอในการที่เราปฏิบัติฝกหัด ตอนนี้เราปฏิบัติได
แคไหน ? ยังมีสวนที่จะตองฝกหัดอีก มีอะไรบาง? เราฝกหัดมาแลวมันรวบรวมไดหรือยัง? แลวยัง
จะตองฝกอีกตอไปนั่น จะเอาอะไรอีกตอไป? ติดตอแนบเนื่องกันไป มันตองคิดอยางนี้เสมอ อยาง



ฝกหัดคําบริกรรมไดแลว เราไดชํานาญไหม? เราฝกหัดชื่อวาเราภาวนา เราภาวนาชํานาญแลวหรือ
ยัง ถาไมชํานาญเราก็ขยันหมั่นเพียร อุบายอันใดที่เราพิจารณาอยูนั้น เราชํานิชํานาญแลวหรือยัง ? 
คลองแคลวแลวหรือยัง ? ถายังไมคลองแคลว มันยังขาดตกบกพรอง มันยังตองทําอีกอยู อันนั้น
จะตองรีบเรงกระทําใหชํานิชํานาญเสีย 
 ครั้นที่จะทําตอไป เรายังไมไดทําอะไร ? อะไรที่เรายังไมไดพิจารณา อะไรที่เรายังไม
คลองแคลว อันใดที่เรายังไมชํานิชํานาญ มันตองพยายามทําอันนั้นใหมันชํานิชํานาญ ริเริ่มปรากฏ
อยูในใจ มันก็ขยันพยายามนะซี ไมใชมาอยูเฉยๆ ใหมันนิ่งนอนใจอยูเฉยๆ ไมปรากฏอะไรเลย มัน
ก็ตื้ออยูอยางนั้นแหละ มันไมไปไหนหรอก มันตองมีการริเริม่ มันจึงจะขยันหมั่นเพียร เอาละ 

มีการริเริ่มอยูเสมอ 
  

  
ในการที่เรามาปฏิบัติฝกหัด 

  

  
เวลานี้เราปฏิบัติไดแคไหน 

  

  
ที่เราฝกหัดมาแลว 

  

  
มันรวบรวมไดหรือยัง 

  

  
สวนที่จะตองฝกหัดอีก มีอะไรบาง 

 

 

คิดนึกปรุงแตงแลวมันไดอะไร ? 
  

  
มันไดที่ตัว “ใจ” นี่ตางหาก 

  

  
มันไปติดไปฝงอยูในใจนั่น 

  



  
เมื่อมันคิดนึกขึ้นมาเมื่อไร 

  

  
มันก็เกิดที่ “ใจ” นั่น 

  

  
จึงวา “ใจ” เปนคนเก็บไว 

 

 
๔๗. การปฏบิัติตองมีหลกั 

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
การปฏิบัติใหรูจักหลักจับหลักใหได การปฏิบัติกม็ีหลัก การฟงก็ใหมีหลัก การศึกษาเลาเรียนก็ใหมี
หลัก ถาไมมีหลักสิ่งเหลานี้มันหาจับหลักไมได ไมทราบจะไปทําอยางไร ? ไปจับเอาปลายมันก็ไม
ถึงหลักนะซี เบื้องตนควรที่จะหาหลักฐานตองหาตัวจริงมันเสียกอน 
 ตัวเดิมมันเกิดขึ้นจากไหน ? คนเรามันเกิดมาจากไหน ? มันเกิดมาจาก “ใจ” ถา “ใจ” ไมมี
แลวมันก็ไมมีคน ใหคิดถึงอยางนั้น  
 ธรรมทั้งหลายที่ทานเทศนาไวมากมาย มันก็ออกมาจากสิ่งอันหนึ่งเหมือนกันแลวมันจึงคอย
แตกสาขาออกไป ธรรมทีท่านเทศนาทุกสิ่งทุกประการเปรียบเสมือนกับเถาวัลย หรือเหมือนกับตน
ฟกเขียว มันเกิดจากตนเดียวเสียกอน แลวจึงคอยแตกสาขาออกไป บานเรือนของเราก็ดี ถาจะปลูก
ใหมันมั่นคงถาวรตอไป ก็ตองลงเสาเอกเสียกอน ใหมั่นคงแลวจึงคอยตอเติมออกไป ใจของคนเรา 
เราตองอาศัย “ใจ” เปนตัวต้ังตัวตี เราฝกหัด “ใจ” ไมไดฝกหัดอยางอื่น 
 ใจมันอยูที่ไหน? กอนทีจ่ะเห็นใจ มันตองพิจารณามาจากผลภายนอกอยางหนึ่ง หาผลมันได
แลวจึงคอยสาวหาเหตุคือตัว “ใจ” อีกอยางหนึ่งก็หาใจเสียกอนแลวจึงคอยไปหา ผล มี ๒ อยาง หา
ใจคือหาตัวตนของมัน หาอะไรที่มันเปนเหตุเสียกอนแลวจึงคอยมาหาผล ที่วามันเกิดที่ใจอันเดียว
ไมไดเกิดที่อ่ืนไกล เพราะใจนั้นที่ออกไปเปนตัวจิตที่มันวุนวาย อันนั้นเปนเรื่องอาการของจิต การ
แสดงอาการของจิตมันแสดงตามอาการ ๖ ประการ มันตองแตกสาขาออกไปตาม ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย มันออกไปจากใจ ธรรมชาติแตงใหดีแลวทุกอยาง เปนเรื่องของจิตที่มันใชทุกสิ่ง ใช ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ เรียกวา อายตนะภายใน   
 อายตนะภายนอกทั้ง ๖ ประการ มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ นั่นแหละมัน
แตกสาขายืดออกไป ธรรมชาติแตงมาใหเราใชทุกอยาง ตาใชเห็นรูป หูใชฟงเสียง จมูกใชดมกลิ่น 



ลิ้นใชรับรส กายรับสัมผัส ใจนั้นใชใหคิดนึก ใหปรุงใหแตง ธรรมชาติใชใหเพียงพอหมดทุกอยาง 
แลวคราวนี้เรื่องเหลานั้นครั้นถาหากวา มันเปนธรรมชาติ มันเปนอยูอยางนั้นเสียแลว หนาที่มันอยู
อยางนั้น เอาใจไวอยางหนึ่งตางหาก ไมตองเอาใจไปคิดเรื่องเหลานั้น ถาคดิพิจารณาปรุงแตงไปคิด
วาเปนเรื่องของมัน มันจะมีโทษมีภัยมาจากไหน ถาเรารูจักใจ อันนั้นเรียกวา หาเหตุ หาผล หาผลที่
มันเกิดขึ้น เหตุนั้นคือตัว “ใจ” นี่จึงวาหาเหตุเสียกอนแลวจึงคอยหาผล 
 เราละหมดทุกสิ่งทุกประการวางหมด จะใหเขาถึงใจมันก็เห็นใจนะซี พอเราวางไดแลวมันก็
ไมมีอะไร มันก็เขาถึงตัวเดิมนั่น หาผลหาเหตุคือวา ใจเปนเบื้องตน จับใจใหไดเสียกอนก็หมดเรื่อง 
สิ่งเหลานั้นไมตองไปกังวลกับมัน ครัน้ใจไมคิดไมนึก มันก็ “อยู” ครั้นใจไมคิดไมนึกแลวทําใหก็
สบาย แตทีนี้สาวหาผลมันเสียกอน ที่มันเกิดจากใจ ผลของมันคือสิ่งที่มันเกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ หมดทุกสิ่งทุกอยางมันเกิดจากใจ มันเขาถึงใจนั่น อันนั้นเรียกวาสาวจากผลหาเหตุ 
 ครั้นสาวเหตุไปหาผลนั้นคือวา เอางายๆ จับใจใหไดแลวก็นิ่งเฉย ไมตองไปเกี่ยวเนื่องถึง
เรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย หาเหตุกอนผลของมัน มันก็หมดเรื่อง ที่มันมากมายหลายอยางนั้นมันเกิด
จากอายตนะทั้งหกนี่ทั้งนั้น เราไมเกี่ยวของกับอายตนะทั้งหกนี่ มันก็หมดเรื่องหยุดเพียงแคนั้น 
ถึงแมมันจะคิด จะนึก จะปรุง จะแตงอะไรทุกอยาง มันสักแตวา อันที่จะไมใหมันเกิดมันมีไมได 
ธรรมชาติมนัตบแตงมาใหอยางนั้นแลว ตาเห็นรูปก็สักแตวาเห็น ไมเกิดความกําหนัดปฏิพัทธรกั
ใครไมเกิดความพอใจ ยินดีหรือเสียใจ เรื่องของสภาพของมันเปนอยูอยางนั้น อันเรื่องความโกรธ
ความรัก ความชัง ความชอบ ความยินดียินรายตางๆนั่นมันเกิดจากใจ จิตไปปรุงไปแตงตางหาก 
 ไปปรุงไปแตงแลวมันไดอะไร? มันก็แคนั้น มันไดที่ตัว “ใจ” นี่ตางหาก มันไปติดไปฝงอยู
ที่ใจนั่น เมื่อมันคิดนึกขึ้นมาเมื่อไรมันก็เกิดที่ใจนั่น เหตุนั้นจึงวาใจเปนคนเก็บไว สวนจิตเปนผูคิด
นึก แตแลวมันก็ไมมีอะไร ปลอยวางแลวก็ทิ้งไป ไปคิดไปนึกมันก็เปนขึ้นมาอีกมีขึ้นมาอีก มันไมมี
ประโยชนอะไรหรอก มนัคิดปรุงแตงแลวก็หายไป คิดปรุงแตงแลวก็หมดไป 
 ตัวใจตางหากเปนผูเอาไปฝงไวในใจนั่น มันไปติดแนนในใจ เวลาจะคิดจะนึกมันเปนเรื่อง
ของจิต คิดเอาไปใชหลายอยางหลายเรื่อง ความรัก ความชอบ ความโกรธ ความเกลียด พอใจไม
พอใจ ตัวจิตเปนคนคิดปรุงแตงขึ้นมา ปรุงแตงแลวหมดเรื่องไปหายไป ของนั้นอยูที่ใจนั่น แลวก็เอา
มาปรุงแตงอีก ใจนั้นเปนคนปรุงแตง ใจกับจิตอันเดียวกัน แตทําการทําหนาที่คนละอยาง ถาไมมีใจ
ก็ไมมีจิต อันที่ทําหนาที่คิดนึกปรุงแตงเรียกวาจิต ใจมันอยูเฉยๆไมมีความรูสึกอะไรเลย เฉยๆอยู 
ของทุกสิ่งทุกอยางปลอยวางหมด แตวา “ผูรูสึก” วาปลอยวางมีอยู อันนั้นมันเปนใจ 
 ถาไมรูสึกวามีผูปลอยวาง ผูเฉยๆนั้น อันนั้นเปนโมหะ เปนลักษณะของฌานตองเพง เพงเอา
สิ่งใด เพงเอาอารมณอันใด เชนอารมณจาก รูป เสียง กลิ่น รส ก็ตามเพงทั้งภายนอกภายใน เพง



ภายนอกก็ไดแก เพงดิน น้ํา ไฟ ลม เพงอันนั้นอันเดียวจิตคิดสงสายไปที่อ่ืน นั่นแหละเปนตัวฌาน
แลว ครั้นเพงดิน น้ํา ไฟ ลม ภายในนี่ก็เพงอยูอยางเดียวไมตองคิดนึก อันนั้นเปนฌานเปนลักษณะ
ของฌานแตมันไมรูสึกวาใครเปนคนเพง ใครเพงก็ไมทราบ 
 ผูที่รูสึกวา ตัวเปนผูรู ตัวเปนผูเฉย เปนผูวางเฉย ไมเกี่ยวของพัวพันปลอยวางได ครั้นปลอย
วางแลว ไดความรูสึกวาสบายนั่นพอแลว ทานจะวาอยางไรก็ชางเถิดจะวามรรค วาผล วานิพพาน 
วาฌานสมาบัติก็ตาม ใครจะวาอะไรก็ตามเถิด อันนั้นธรรมชาติมันเปนอยูอยางนั้น เขาหาอันนั้นได
แลว เรียกวาเขาถูกหลักแลว เขาถึงใจเรียกวาเขาถูกหลัก 
 เหตุนั้นจึงวาใหพยายามพิจารณาใหมันรูเรื่อง เห็นเรื่องของใจแลวก็เห็นเรื่องของจิต แยกใจ
กับจิตออกจากกันใหมันได เมื่อมันอยูดวยกันก็แยกใหมันเห็นคนละสัดละสวนกัน ใครก็อยากได
ความสุขความสบายทุกคน 

 เราตองประกอบกิจภายในใจของเรา   

  ดวยการมีสติอยูทุกเมื่อ   

  การที่มีสติอยูทุกเมื่อ ทุกวัน   

  ทุกอิริยาบถนั้น   

  มันเปนของหนักแนนไมใชนอย  

 

๔๘. การเตรยีมพรอม 
วันที่ ๒ กมุภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๑ 

การบวชมาคลายกับวาเปนคนขี้เกียจไมมีงานทํา ดูจากเรื่องราวที่เปนอยูทุกวันถาหากไมคิดใหลึกซึ้ง 
ที่เขาพูดวา ” ขี้เกียจนักก็ไปบวชเสีย” นั้น เขาพูดก็ถูกเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราทําเปนของเบาไมใช
ของหนัก เปนของเบา ๆ แตเปนของลึกซึ้ง วันหนึ่ง ๆ เราไมไดประกอบธุระหนักแนนอยางพวก
ชาวบาน ถาหากไมคิดก็จะเปนอยางที่เขาวาถาคิดลึกซึ้งเขาไปแลว เราตองประกอบกิจภายในใจของ
เรา ดวยการมีสติอยูทุกเมื่อการมีสติอยูทุกเมื่อ ทุกวัน ทุกอิรยิาบถนั้น มันเปนของหนักแนนไมใช
นอย 
 การปลอยสติใหเลอะเหลิงไปตามอารมณ คิดนึกสงสายไปนอกรีดนอกรอยนอกขอบเขต
ไมไดประโยชน เสียประโยชนไปเปลา ๆ สมกับทีเ่ขาวาจริง มาบวชแลวไมมีประโยชนอะไร ถาเรา
ไมรูจักกิจของเรา ไมรูจักความคิดนึกของเรา ที่คิดดีคิดชั่วคิดหยาบละเอียด ใหรูจักหนาที่ของพระ



ของสมณะ ไมควรคิดเหลวไหล ควรคิดในสิ่งที่ชอบ เชนการฉันอาหารอยางนี้เปนตน ทานให
พิจารณา ทานไมใหฉันเฉย ๆ ใหพิจารณาเปนธาตุ เปนของอสุภะ ปฏิกูล สิ่งที่เราฉันเขาไปเปนสัก
แตวา ธาตุเปนสักแตวา ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ประสมกันเขากับธาตุสี่เกา ที่เรามีอยูแลวคือ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ คือกายอันนี้ ใหมันทรงอยูได ดํารงอยูได เพื่อยังชีวิตใหเปนไป การพิจารณาอยางนี้พวก
ชาวบานเขาไมเคยพิจารณา เขาพิจารณาแตวา อยางไรมันจะเอร็ดอรอย อยางไรมันจึงจะดีจะงาม หา
เรื่องปรุงเรื่องแตงเพื่อใหเอร็ดอรอย เพื่อกินใหไดมากๆ เพื่อยังชีวิตใหเปนไปอยางสมบูรณบริบูรณ 
 แตพุทธศาสนาของเราไมใชสอนอยางนั้น ฉันเขาไปแลวเพื่อใหมีชีวิตอยูวันหนึ่ง ๆ จะได
ประกอบกิจภาระในทางพุทธศาสนา นั่นจึงวามันเปนประโยชนลึกซึ้ง ลกึมากกวาฆราวาสเขาอีก 
เขากินเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อใหสุขภาพสมบูรณ เมื่อตายแลวไมไดประโยชนอะไร ตายทิ้งเปลาๆ 
ในทางพุทธศาสนาสอนไมใหมัวเมา เห็นสิ่งเหลานั้นเปนแตเพียงวา เปนเครื่องบํารุงชีวิตใหเปนไป
ในวันหนึ่งๆ    ใหมชีีวิตอยูเพื่อประกอบกิจในทางพุทธศาสนา มันผิดแปลกกันกับชาวบาน 
 เหตุนั้น เราตองคิดใหมันถูก พิจารณาใหมันถูก เราบวชมา กิจหนาที่ของเราที่จะตองทํามี
อะไรบาง? ออกจากการทําความเพียรแลว มันมแีสสายไปหลายเรื่องหลายอยาง มันไมไดอยูใน
ขอบเขตอันเดียว จิตใจของคนมันฟุงซาน เมื่อมันฟุงซานก็อยาใหมันสงไปที่อ่ืน ใหคอยละวาง อยา
ใหมันไปติดในสิ่งตาง ๆ ใหมันรูเรื่องวาจิตของเรามันสงออก จิตของเราไมอยูในขอบเขต ก็รีบทํา
รีบกําหนดเขามาภายใน นี่เปนหนาที่ของเราในพุทธศาสนา บวชมาแลวตองมีสติควบคุม ที่มันคิด
สงสายออกไปภายนอก อยาใหมันสงสายออกไปไดไกล 
 เราบวชมาธรรมวินัยเราตองศึกษา เราศึกษาในธรรมวินัยสมบูรณแลวหรอืยัง?  พระวินัย
ของเราเรียบรอยแลวหรือ? กิริยามารยาทของเราเรียบรอยแลวหรือยัง? ธรรมะที่เราจะตองปฏิบัติ
ของเราเรียบรอยแลวหรือ? ปฏิบัติไป ๆเมื่อเพื่อนพรหมจรรยมาถามเราจะไดตอบใหมันถูก ใหมัน
สมกับที่เราเปนพระผูใหญ เราบวชมาไมใชเราจะสึกวันนี้พรุงนี้ บางทีอาจจะอยูไปนมนาน การอยู
ไปนมนานมันตองมีภาระธุระ ใหรอบคอบรอบรูในธรรมวินัย การทองปาฏิโมกขของเราก็ใหมันได 
ปาฏิโมกขเปนของสําคัญ ครั้นนาน ๆ ไปแลวมันขี้เกียจเสีย อยูไปเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ เลยเห็นวาคนอื่น
สวดแลวก็พอแลว เราไมตองรับภาระ อันนั้นเปนความประมาท ผิดจากพระโดยแท 
 เรื่องทั้งหมดมันตองเตรียมพรอมใหหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถา เราเตรียมพรอมเรื่องของเราได
แลว ไดสมบูรณแลว เราก็อ่ิมใจ พอใจ อยางสวดปาฏิโมกขนี้ถาเราสวดไดแลวเราก็อ่ิมใจพอใจ ถา
เราไมไดมันก็ระแวงแคลงใจอยูอยางนั้นแหละ ทําไมหนอหมูเพื่อนทําได ทําไมเราทําไมไดหนอ 
มันก็แคลงใจอยูเรื่อยไป มันของควรที่จะได ควรที่จะศึกษา แตวันหนึ่งๆเราปลอยเวลาไปเสียเปลาๆ 
เวลาที่มันฟุงซานออกไป นอกจากธรรมวินัยนั้นมันมาก ที่เราตั้งสติตั้งใจรักษาจิตควบคุมจิต นี่มัน



นอยนิดเดียว จึงใหพิจารณาถึงกิจธุระภาระหนาที่ของตน เราทําประโยชนอะไรเพื่อพุทธศาสนา? มี
กิจวัตรขอวัตรเพื่อธรรมวินัย, กิจวัตรขอวัตรเพื่อหมูคณะ, กิจวัตรภาระธุระเพื่อหมูสงฆ มันหลาย
เรื่องหลายอยาง หนาที่ของเราไมใชอยูเฉยๆ หากไมไดคิดอันนั้นแลวมันก็เปนเตา เปนเตาในหมู
คณะ เพราะเราไมไดคิดพิจารณา ไมรูสึกวาเรามีอะไรอยูในตัวของเราบาง 
 จึงวาควรพิจารณาใหมันรอบคอบรอบรูในตัวของตน กิจหนาที่เรา เราทําไดแลวหรือยัง? 
เชนวันพระวันศีลนี่แหละ เรารับภาระธุระหมูเพื่อนไดไหม? ใหรับแขกรบัคนไดไหม? อันสวนที่
เราทําไดเรียกวาเปนประโยชนแกหมูแกตน คนที่นิยมนับถือเขาก็นิยมขึ้นมาก นับถือมาก เพราะเหตุ
ที่เราสามารถทําหนาที่ได กลาหาญทําหนาที่ได เปนประโยชนแกตนและคนอื่นอีกดวย พิจารณาให
รอบคอบรอบรู อยาไปอยูนิ่งเฉยๆ นอนเฉยๆไมได เอาละ 

มันตองเตรียมพรอมทุกสิ่งทุกอยาง 
  

  
ในกิจภาระหนาที่ทั้งปวงหมด 

  

  
ถาเราเตรียมพรอมของเราไดสมบูรณแลว 

  

  
เราก็อ่ิมใจ พอใจ 

  

  
ถาเราไมไดมันก็แคลงใจอยูนั่น 

 

 

มาปฏิบัติธรรม 
  

  
ใหมันเปนธรรม 

  

  
ใหมันเห็นธรรม 

  

   



ใหรูเรื่องของธรรม 

 

๔๙. การปฏบิัติธรรมมีทีส่ิ้นสุด 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

พวกเรานักปฏิบัติ ควรปฏิบัติเขารูปเขารอย การปฏิบัติมันมีที่สิ้นสุด ปฏบิัติเลื่อนลอยไมมีขอบเขต
ไมได ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ทําไปไมมีที่สิ้นสุด นั่นเปนเรื่องของโลก  ครั้นมีที่สิ้นสุดเปนเรื่อง
ของธรรม 
 สังเกตดูที่จิตใจของเรามันเปนธรรมหรือมันเปนโลก จิตใจของเรามันคอยรวมเขามาไหม? 
มันแคบเขามาไหม? หรือมันกวางออกไป สังเกตดูใหรู ใหรูสึกตัว ไมตองพูดถึงเรื่องมรรคผล 
นิพพาน ชั้นนั้นชั้นนี้หรอก เอาแตเฉพาะตรงนี้แหละวา เห็นจิตของเราวันหนึ่งๆมันกวางออกไป
หรือมันแคบเขามา ที่กวางออกไปนั่นมันไมมีขอบเขตไมมีสติ ปลอยระเริงตามใจชอบ คิดแลวคิด
เลาเรื่องเกาไมรูแลวสักท ีลองคิดดูซิวาตั้งแตเราเกิดมาจนปานนี้  แลววนเวียนอยูในเรื่องเกา ไมรูจัก
จบจักสิ้นสักที 
 เราพิจารณาธรรมะก็พิจารณาแลว ในกัมมัฏฐานของเราเคยพิจารณาแลวใหมันรวมเขามา ให
มันยนเขามาอยูที่ กาย วาจา ใจ ยนเขามาอีกใหมันลง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไมออกนอกเขต
นอกแดน นั้นเรียกวาใจมีขอบเขต จิตใจของเราถาอยูในขอบเขต พิจารณาไปพิจารณาไปมันลง 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  มนัไมพนจาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ไปไหน นั่นเรยีกวา มันรวมเขามา มัน
ใกลเขามา 
 พิจารณา  อนิจจา ทุกขัง อนัตตา มันก็พิจารณา ขันธ อายตนะ ธาตุสี่นั่นแหละ มันไมไปไหน 
อยูในวงนี่ทั้งนั้น ครั้นพิจารณาเปนธรรมะ พิจารณาไปไหนๆมันก็ลงธาตุสี่ พิจารณาไปไหนมันก็อยู
ในขันธหา เรียกวาอยูในขอบเขตธรรมะแลวนั่น อยาปลอยใหมันเลอะเลือน ที่มันออกไปก็คือมนั
ออกไปในอายตนะทั้งหกสงไปตามตา สงไปตามหู สงไปตามไปจมูก, ลิ้น กาย ใจ มันสงออกไป
แลวไมกลับเขามา ไมทราบวาไปถึงไหน อยูที่ไหนก็ไมทราบ มันตองรวมเขามานี่ซี่ถึงจะเห็นที่
สิ้นสุด พุทธศาสนาสอนใหมีที่สิ้นสุด  
 พิจารณาอายตนะทั้งหก พิจารณาไปเถิดพิจารณาไปเทาไรก็ได เห็นก็ตาเปนผูเห็นตั้งแตเกิด
มา ไดยินก็หูนั่นแหละไดยิน สูดกลิน่ ลิ้มรส โผฏฐัพพะสัมผัสกายฯอายตนะเหลานี้ทั้งนั้น จิต
ออกไปจากเรื่องเหลานี้ไมไดออกไปจากอื่น ครั้นออกไปจากนี้แลวรวมลงใหมันได รวมใหเขามา



อยูจุดนี้ ใหเขามาอยูในจุดนี้ อยาใหมันออกนอกไปไดจากจุดนี้ ใหมันรวมเขาไปลง อนิจจา ทุกขัง 
อนัตตา แลวหมดเรื่อง การปรุง การแตงสารพัดทุกอยางแตงไปจากอายตนะทั้งหกนี้ทั้งนั้น ไมมี
ขอบเขต ไมมีที่สิ้นสุด 
 ดูซีอยางทางโลกของเรา เรื่องวิทยาศาสตรเรื่องอะไรตางๆทั้งหมด เขาออกไปจากนี้ทั้งนั้น
แหละ ออกไปจากอายตนะทั้งหกทั้งนั้นแหละ แตมันไมมีขอบเขตไมมีที่สิ้นสุด อีกรอยปพันปก็ไม
สิ้นสุด เพราะมันออกไปนอกตัว วิทยาศาสตรก็เรียนถึงของจริง แตมันไมจริงในใจ ถามันจริงในใจ
แลวมันไมไปหรอก มันลง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็รวมกันหมด มนัไมไปไหนอยูในนี้ทั้งนั้น 
เพราะมันรวมไมได มันจึงคอยฟุงซาน จิตใจไมอยู จิตใจกําเริบเฝบฝาย มันออกไปจากอายตนะทั้ง
หกนี้ 
 ใหเห็นที่จุดอันที่มันคิดมันนึก มันตองมีจุดหนึ่งใหมองเขาไปในๆนั้นอีก มันคิดมันนึกมัน
ปรุงมันแตงไป ใหรูจักวาที่มันคิดมันนึกนั้นใครเปนคนคิดคนนึก ใครเปนคนปรุงคนแตง มันมีคน
หนึ่งที่มันปรุงแตงขึ้นมานั่นนะจับเอาตัวนั้น ถาไปจับเอาแตงความปรุงความแตง มันก็ไมมีที่สิ้นสุด 
ครั้นจับเอาคนปรุงคนแตงแลวละก็มันวางหมดความปรุงความแตง ใหจับเอาตัวที่มันคิดมันปรุงมัน
แตง อยาไปจับเอาอาการที่มันปรุงมันแตง มันก็อยูเทานั้นซิ อันนั้นแหละวิธีที่พระพุทธเจาทรงสอน
ใหมีสิ้นสุด สอนตรงนั้นแหละ ครั้นจับเอาตัวปรุงตัวแตง มันมีที่สิ้นสุดลงไปได มันมีแยบคายในตัว 
มันมีอยูในนั้น รูตัวอยูในนั้น 
 มีกิเลสตัณหาทิฐิมานะเกิดขึ้น ปฏิบัติเอาอยางใกลๆนี่ละ ใหมขีอบเขตอยางนี้มันจึงคอยมีที่
สิ้นที่สุดไมอยางนั้นละปฏิบัติรอยปพันปก็ไมมีที่สิ้นสุดสักที ปฏิบัติธรรมะเลยไมเปนอะไรให ครั้น
จับที่จุดมันไดแลว มันพิจารณาไปไหนๆมันก็ลงที ่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนธรรมะทีส่ิ้นสุด 
 เรื่องทั้งปวงในโลกเขามีที่สิ้นสุดเหมือนกัน แตมันไมสุดสําหรับผูปฏิบัติอยางเขาทํานาก็มี
ที่สุด คือวาเขาเก็บเกี่ยวแลวข้ึนยุงฉางแลว กถ็ึงที่สิ้นสุด ผักผลไมทําสวนทําอะไรก็ดี ผลสุดทายเขา
เก็บเกี่ยวแลวก็หมดถึงที่สุดอันนั้น แตผูทําไมมี่ที่สิ้นสุดมันก็คิดก็ปรุงก็แตงไปนะซี มันเลยไมเปน
ธรรม มันเลยเปนโลกไป มาปฏิบัติธรรมใหมันเปนธรรม ใหมนัเห็นธรรม ใหมันรูเรื่องของธรรม 

ธรรมะ เปนของมีที่สุด 
  

  
โลก อันนี้ไมมีสุด 

  

  
พุทธศาสนา สอนใหถึงที่สุด 

  



  
สอนลงที่ “ใจ” แหงเดียว 

  

  
“ใจ” คือความเปนกลางในสิ่งทั้งปวงหมด 

 

 

โลกกวางขวางก็เพราะ “ อายตนะทั้ง ๖ ” 
  

  
ครั้นยอเขามาก็อยูใน “ ธาตุ ๖ ” 

  

  
แลวผลท่ีสุดรวมลงมา 

  

  
อยูที่ “ รู ” อันเดียว 

 

 

๕๐. อายตนะทั้งหก 
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

วันนี้จะเทศนเรื่อง “ อายตนะ ” อายตนะก็เปนของเกาเหมือนกัน มี ๖ อยาง ไดแก รูป เสยีง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณมมีาแตไหนแตไร ตั้งแตกอนพระพุทธเจาเกิดก็มีอยูอยางนั้น 
พระพุทธเจาตรัสรูแลวกม็ีอยูอยางนั้น พระองคเสด็จปรินิพพานไปแลว จนทุกวันนี้พวกเราก็ตองทํา
อยูอยางนั้น ตองมีรูป มีนาม มีอายตนะทั้ง ๖ จึงวาเปนของเกาทําไมรูจักจบจักสิ้น คือ  พิจารณาของ
เกาอันนี้ ครั้นถาหากวา รูเทารูเรื่องของสิ่งทั้งหลายเหลานี้แลว มีการจบสิ้นเปน 
 มีคนกราบทูลถามพระพุทธเจาวา โลกอนันี้เปนของกวางขวาง หาที่สุดไมไดไมมี? 
พระพุทธเจาตรัสวามี ทีสุ่ดมีคือ กวางศอก ยาววา หนาคืบ อันนี้ที่สุดอยูตรงนี้พระองครูเทารูเรื่อง
แลวจึงมีที่สุด ที่พระองคตรัสวาที่สุดนั้นคือ สุดของความคิด ความนึกสุดของการที่ตามไป โลก
ทั้งหลายกวางขวางก็เพราะอายตนะทั้ง ๖ ครั้นยอเขามาก็อยูในธาตุทั้ง ๖ แลวผลท่ีสุดรวมลงมาอยูที่ 
“ รู ” อันเดียว 



 ตา ก็ดูไปเถิด ดูเทาไรก็ดูไปเถิด ไมมีจบไมมีสิ้น มีความยินดีพอใจกับความไมยินดีไมพอใจ 
เปนอยูทั้ง ๒ อยางนั้นแหละ ไมหนีจากทั้ง ๒ อยางนั้น ที่วาไมมีที่จบสิ้นคือ มันสงไปตามรูป มัน
สงออกไปขางนอก สงไปเทาไรมันก็ไมมีที่สิ้นสุด จิตมันสงไปตามอาการอายตนะภายนอก มันจึง
หาที่จบสิ้นไมได จึงวาโลกกวาง เสียงก็เหมือนกันไมมีตนไมมีตัว ฟงเทาไรก็ไมจบไมสิ้น เสียงไมมี
ที่เก็บดวย ฟงแลวก็หายไป ไมทราบเอาไปเก็บไวที่ไหน อันนี้ก็ไมมีจบสิ้นสักที 
 ครั้นมารูเรื่องของเหลานั้นวา ออ! เสียงนี้ไมมีที่จบที่สิ้นอยางนี้ คราวนี้ผูใดเปนคนฟง เมื่อ
รูจักผูฟงแลว ก็กําหนดรูเทารูเรื่องวา ผูฟงนั้นเปนคนสงออกไปตามอายตนะ ผูฟงนั้นก็มีแตใจตัว
เดียวเทานั้น มันไปยึดสมมุติบัญญัติวา เสียงเพราะ เสียงดี เสียงพอใจไมพอใจ เกิดไปจากใจตัวเดียว 
ครั้นรูแลวมนัก็รวมลง รูจักจบรูจักสิ้นเปน กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณก็เหมือนกัน มันสงไป
ตามสิ่งเหลานี้ ความคิดความนึกทั้งหลายนั้นเรียกวาอารมณของใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ สรุปความลงแลว รวมลงมาเปน อารมณของใจ เกิดจากใจ ถารูเรื่องของมันแลวจับตัวผู
ออกไปคือใจ ที่สงไปตามอายตนะผัสสะตางๆ มันก็หมดเรื่อง พระพุทธเจาตรัสวา ที่สุดของโลก คือ
ที่ตัวใจอยางเดียว เมื่อสงไปตามอายตนะไมมีที่สิ้นสุดทั้งนั้น ถารวมเขามาจับตัวใจไดแลว มันมีที่
สิ้นสุดนั้น 
 ที่พระองคตรัสวา ที่สุดคือ กวางศอก ยาววา หนาคืบ อันนี้ พระองคทรงหมายเอาตัวกาย คือ
มันอยูในกายนี้ ที่จริงนั้นคือที่ใจนั่นเอง กวางขวางออกไปเพราะจิต รวมลงมาเพราะใจ ที่สุดก็คือใจ 
ที่ไมสุดนั่นคือจิต เคยอธิบายใหฟงแลววาปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติเพื่อใหรวม ถารวมเขามาแลว
เปนอันวาถูกตามพุทธศาสนา ถากวางออกไปแลวไมถูก คนเราเกิดมาพบอายตนะทั้งหลายเหลานี้ 
สงสายไปตามอายตนะทั้งหลาย กวางขวางหาที่สุดไมได พระพุทธเจาทรงคนควาหาที่สุด ทรง
พบวาสิ้นสุดลงที่ใจตัวเดียว 
 ทานจึงวา ธรรมะ เห็นของมีที่สุด โลกอันนี้ไมมีที่สุด พุทธศาสนาสอนใหถึงที่สุด สอนลงที่
ใจแหงเดียว เราปฏิบัติก็เพื่อใหเห็นใจ อะไรทั้งหมดเกิดที่ใจทั้งนั้น นิมิตภาพตางๆ รูป เสียง กลิ่น รูป 
โผฏฐัพพะ ทั้งหมดมันอยูที่ใจ ใจคือความเปนกลาง เปนกลางในสิ่งทั้งปวงหมด บุญไมมีบาปไมมี 
ดี-ชั่วไมมี อดีตอนาคตไมมี ลงปจจุบันเรียกวาใจ สิ่งเปนกลาง ทําใหเปนกลางๆไดอยูเสมอๆ ศาสนา
จะเจริญไดเพราะเขาถึงความเปนกลางนั่นเอง 
 จับตัวกลางใหได ใหมันรูเรื่องของตัวกลาง ถาหากมันเกิดโกรธเกลียดขึ้นมาหรือมีความรัก
ความชังเกิดขึ้นในบุคคลใด ใหเอาความรักไวอยางหนึ่ง ความชังไวอยางหนึ่งเอาความโกรธเกลียด
ไวอยางหนึ่ง ความไมโกรธไมเกลยีดไวอยางหนึ่งใหเห็นตัวกลางวางไวกลางๆนั่นแลวหมดเรื่อง 



ทดลองดูก็ได ความเจ็บปวย ความอยูไมสบายก็ดี ความอยูสบายก็ดี เอาทั้งสองอยางมาตั้งไว แลวทํา
จิตใหมันอยูตรงกลางลองดู สงบลงไปไดเลย แตวามันสงบไมไดเรียบรอย สงบไมไดทนทาน 
เพราะวาเราไมไดคนควาหาเหตุผลจริงๆ ถาคนควาหาเหตุ-ผล หาอดีต-อนาคตเสียกอน มันเขา
ใจความเปนจริงแลว อันนั้นแหละมันถึงจะอยูเปนกลางได มันอาจจะอยูไดนาน เอาละ 

ธรรมะ เปนของมีที่สุด 
  

  
โลก อันนี้ไมมีที่สุด 

  

  
พุทธศาสนา สอนใหถึงที่สุด 

  

  
สอนลงที่ “ใจ” แหงเดียว 

  

  
“ใจ” คือความเปนกลางในสิ่งทั้งปวงหมด 

 

 

๕๑. ของอัศจรรย 
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

การพิจารณากัมมัฏฐานใหมีที่ตั้ง คําวา “กรรม” คือการกระทํา คําวา “ฐานะ” คือเปนที่ตั้ง กระทําให
เปนที่ตั้ง เรียกวากัมมัฏฐาน ที่ตั้งกัมมัฏฐานมีที่ไหน? ก็ไมใชอ่ืนไกลนอกจากกายอันนี้ ทําใหเปน
หลักเปนฐาน ทําใหเปนที่ตั้งเปนที่เกิดประโยชน เราเปนกัมมัฏฐานไมหาหลักฐานเปนที่ตั้ง จึง
วุนวายวอนอยู ไมเปนประโยชน ทําไปกี่ปๆก็อยูอยางนั้น ไมเปนประโยชนอะไรเลย 
 กาย เปนที่ตั้งของกัมมัฏฐาน เปนที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงหมด เปนที่ตั้งของทรากอสุภเปนที่ตั้ง
ของปาชาผีดิบ เปนที่ตั้งของอสุภะปฏิกูล เปนที่ตั้งของกัมมัฏฐานทั้งปวง มันออกไปจากกายนี้
ทั้งนั้น ที่วาเปนที่ตั้งของทรากอสุภไดแก บรรดาสัตวนอยใหญทั้งหลาย มีเปด ไก กุง หอย เปนตน 
มารวมอยูในที่นี้ มาฝงอยูในที่นี้เรียกวาปาชาผีดิบก็ได วันหนึ่งๆเราฝงลงไปมากมายหลายตัวที่เดียว 
เราจึงควรที่จะพิจารณาเห็นโทษ วากายอันนี้เปนที่ประชุมของทรากอสุภของสัตวทั้งปวง เราไป
กลัวแตของภายนอก ไปกลัวแตผีภายนอก ผีในภายในไมกลัว เรานอนกอดทรากอสุภอยูทุกวัน เรา



เกิดมาเปนปาชาผีดิบ มาพิจารณาเห็นอยางนั้น มันนาจะสลดสังเวชในใจครั้นถาเห็นชัดเจนลงไป
แลว เกิดความสลดสังเวชจิตรวมลงไปได ครั้นเห็นสักแตวาเห็น มันก็ไมรวมเหมือนกัน เราพิจารณา
เรื่อยๆไป จิตก็ไมสลดสังเวชมันก็ไมรวม 
 กัมมัฏฐาน มีมากมายหลายอยางที่ทานแสดงไว เรื่องนั้นบาง เรื่องนี้บาง ราคะจิต โทสะจิต 
โมหะจิต พุทธจริตฯ อะไรตางๆไปหลายเรื่อง เราพิจารณาอันนั้นก็ไมดี อันนี้ก็ไมดี อันนั้นก็ไมถูก
นิสัยของเรา อันนี้ก็ไมถกู ก็เลยเลอะเทอะไปหมด ที่จริงมันถูกทุกอยาง อยางวากายของเราเปนที่
ประชุมของทรากอสุภทั้งปวงหมดรวมมาที่นี่ ถาพิจารณารวมลงไปไดจริงๆจังๆ มันก็เห็นทราก
อสุภในกายของเราแลวมันจะยึดถืออะไร? มันมีแตของนาสลดสังเวชทั้งนั้น 
 เราจะพิจารณาธรรมอะไรนอกจากกายนี้ไมมีหรอก คิดดูซิ พิจารณาอสุภก็พิจารณากายนี้ 
พิจารณามรณสติก็พิจารณาอันนี้ เห็นชัดลงไปในกายนี้  พิจารณาสติปฏฐานสี่ ขันธหา อายตนะ ๖ 
อานาปานสติฯ มันลงมาที่กายนี้ทั้งหมด แลวเราจะไปหาที่ไหนอีกนอกจากกายนี้ ไมมหีรอก มัวแต
ไปหาขางนอก มันก็ไมเห็นสักที่นะซีครั้นพิจารณาอันเดียวจริงๆจังๆ มันก็รวมลงหมดเลย ธรรม
ทั้งหลายมารวมอยูในที่นี้ทั้งหมด ที่ทานเทศนากวางขวางพิสดารออกไป เชนขันธมี ๕ อยาง แตรวม
ความแลวก็มี ๒ คือ รูปกับนาม ที่เราเรียกวา ขันธหา ที่เราแยกกระจายออกไปก็คืออายตนะ ๖ 
อายตนะ ๑๒ สัมผัสกันเขาก็เปนผัสสะ เปนผัสสะ ๖ มีเวทนาตอไปเรื่อยๆไป กวางขวางออกไป มัน
เลยลืมหลักเกาเสีย ลืมหลักท่ีวามันออกจากกาย 
 พิจารณาอะไรก็ใหมันอยูในหลักคือ กายกับใจ ไมออกไปจากนั้น พิจารณาที่ไหนก็พิจารณา
ไป แตอยาลืมหลักคือ กายกับใจ ใหมนัอยูกับหลัก อยาลืมหลักอันนั้นก็แลวกัน ครั้นลืมหลักอันนั้น
แลว พิจารณาไปพิจารณาไปก็เตลิดเปดเปงไปเรื่อยไมที่สิ้นสุด พระพุทธเจาทรงสอนใหรวมไมได
สอนใหกระจาย พิจารณาไปมากมายหลากหลายแลวก็รวมลงมาที่กายกับใจ กิเลสทั้งปวงเกิดจาก
กายกับใจถามีแตกายมันก็ไมมีกิเลส ถามีแตใจมันก็ไมปรากฏวาจะทํากิเลสอยางไร? ตองมีกายกับ
ใจประกอบกนั จึงทําใหกิเลสปรากฏ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ปรากฏขึ้น ราคะ โทสะ 
โมหะ ก็ปรากฏขึ้น ทานจึงวามันไมหนีจากกายและใจ 
 ใจเปนอยางไร? กายเปนอยางไร? ใหรูเรื่องทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน เราตองการหาใน
กายในใจ หาที่สุดที่หยุดที่ยั้งของพุทธศาสนา จึงวาศาสนาของพระพุทธเจาทรงสอนใหมีที่สุด จึง
สําเร็จมรรคผลนิพพานได ศาสนาอื่นหรือวิทยาศาสตรอยางอื่นสอนไมมีที่สิ้นสุด ไมมีทีห่ยุดยั้ง มัน
จึงไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน พระพุทธเจาทรงเทศนากวางขวางแตไมใหลืมหลัก ใหรวมลงที่กาย
กับใจธรรมะจะเกิดก็เกิดขึ้นในที่นี้ ที่กวางขวางออกไปมากมายเปนเรื่องตามสายกิเลส ไมมีสิ้นสดุ 
จึงใหรวมมาที่กายกับใจ กายกับใจก็รวมมาที่ใจแหงเดียว ใจเปนหนึ่ง ใจเปนของกลาง กลางในสิ่งทั้ง



ปวงหมด กิเลสก็ไมมี อันไมใชกิเลสก็ไมมี บุญบาปก็ไมมี วิบากก็ไมมี ดีและชั่วละทิ้งหมด มันอยู
ตรงกลางนั่น อันนั้นพูดไมถูก ของมีอยูแตมันพูดไมถูก ใหเห็นตรงนั้นแหละ ไมทราบวามันเปน
อะไร ใครๆก็พูดไมถูก แตมันเปนของมีอยู เห็นไดอยูดวยใจของตนเอง 
 พระพุทธเจาทั้งหลาย สาวกทั้งปวงหมดทานพิจารณาเห็นชัดตรงนั้น พระพุทธเจาทรง
เชื่อมั่นในพระทัยของพระองค พระสาวกทั้งหลายเชื่อมั่นในธรรมของพระองควาอันนี้เปนของ
อัศจรรย เปนอัจฉริยะพุทธรรม ธรรมไมเคยเกิดมี ก็เกิดมีมาในโลก เกิดขึน้มาในพระองค เกิดขึ้นมา
ในตัวของพระสาวก ตัวทานผูที่เปนทานก็รูสิ่งอัศจรรยในใจของทาน จึงยืนยันไดวา เราเปนผูสําเร็จ
มรรคผลนิพพานแลว ถาไมเกิดอัศจรรยอยางนั้นแลว มันจะมีอะไรในโลกอันนี้ เหมือนๆกันกับ
ความรูที่เขาวิจัยมันเกิดความรูมันจึงเกิดเปนของอัศจรรย เกิดความเขาใจขึ้นมาวา แนแลวอยางนี้
ถูกตองแลว ซึ่งไมเคยมีใครในโลกจะสั่งสอน ไมมีใครจะรูอยางนี้ จึงวาพระพุทธเจาทรงเปน 
สัมมาสัมพุทธเจา ขึ้นมาในโลก 
 พวกเรามัวแตไปมัวเมาในเรื่องอื่น เลยมัวหมดไมเห็นของจริง ใหหาตัวจริงคือใจ นั่นแหละ 
หาตัวเปนกลาง กลางในสิ่งทั้งปวงหมด ผูปฏิบัติตองเปนไปตามนิสัยของบุคคล รูนั่นรูนี่หลายเรื่อง
หลายอยางแปลกๆ ก็ลวนแลวแตใจเปนคนแตง อันนั้นไมใชของจริง ของจริงแทมันอยูคงที่ มันไม
ไปรูอยางอื่น รูอยูคงที่ ชัดเจนแจมแจง อัศจรรยขึ้นในใจ อันนั้นจึงเรียกวา ของจริง แตใครๆก็พูดไม
ถูก เอาละ 

พวกเรามัวแตมัวเมาในเรื่องอื่น 
  

  
มันเลยมัว ไมเห็นของจริง 

  

  
หาตัวจริง “ใจ” 

  

  
“ใจ” ที่เปนกลางในสิ่งทั้งปวงหมด 

 

 
๕๒. ขันธหา 

วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 



การพิจารณาขันธหาเปนกัมมัฏฐาน ขันธหา คือตัวของเราไดแกรูปกับนามขยายออกไปก็เปนธาตุ 
๔, เปนอายตนะ ๖, เปนอาการ ๓๒ ฯ แจกออกไปกวางขวางแจกออกไปจากขันธ ๕ นีท้ั้งนั้น ขันธ
หา ไดชื่อวาเปนที่รวมของธรรมทั้งหลาย การพิจารณาขันธหา จะเปนสมาธิก็ได เปนสมถะก็ได 
เปนวิปสสนาก็ได ไดทุกอยาง ศีล สมาธิปญญา รวมกันอยูในนั้นหมด ที่ทานพิจารณาเรื่องทุกขเปน
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ก็ออกไปจากขันธ ๕ นี่ทั้งนั้น 
 คนเขายังพูดกันทั้งบานทั้งเมือง ไดยินเขารองรํากันกลางบานกลางเมือง เขาพูดเปนเลน แต
มันเปนของจริง เชนเขาวา “ ทุกขในขันธหามารวมในขันธ ๔ ทุกขในโลกนี้มารวมที่ขอย (ที่ขา) ผู
เดียว ” ทุกขในขันธ๕ มารวมเปนขันธ ๔ ก็คือธาตุ ๔ นั่นเอง ในโลกนีใ้ครๆทั้งหมดก็มีแตขันธ ๕ 
ธาตุ ๔ ทั้งนั้นแหละ ที่เกิดมาในโลกนี้มันมีทุกขอยูที่ตัวแลว ขนัธ ๕ นี่มารวมกันเขาเปนรูปกับนาม 
แลวก็มีแตเสวยทุกขอยูตลอดกาลเวลา ตั้งแตปฏิสนธิอยูในครรภมารดา เปนภาระทุกขยากแกมารดา 
กระทั่งคลอดออกมาก็เปนทุกข เติบโตขึ้นมาแลวก็เปนทุกขโดยลําดับจนกระทั่งแกเฒาชรายิ่งทุกข
มากขึ้นไปอีก ตายแลวก็เปนทุกขแกคนอื่นอีก ภาระมากขันธหานี่เปนภาระมากทีเดียว เปนภาระแก
ตนดวย แกคนอื่นดวย 
 คําวา “ทุกข” นั้นคือ มันทนอยูไมได ขันธ ๕ ขันธ ๔ ขันธ ๑ กร็วมมาอยูในขันธ ๕ ขันธ ๔ 
ขันธ ๑ มันก็ออกไปจากขันธ ๕ นี่เอง ขันธ  ๔ ผูเจริญฌาน สมาธิไดเขาถึง ฌาน รูปฌาน อรูปฌาน 
ก็รวมลงในขันธ ๔ คือตายไปแลว ไปเกิดยังเหลือแตนามคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกวา
ขันธ ๔ ที่ไปเกิดในพรหมโลกเรียกวาขันธ ๑ มีแตรูปไมมีนาม ก็แปลกเหมือนกันมีแตรูปไมมีนาม 
เขาใจวามีนามแตไมปรากฏ มีแตขันธเดียวเรียกวารูป ที่ไมปรากฏนามคือวาไมมีความรูสึกนั่น
แหละเรียกวามีแตขันธ ๑  ทั้งขันธ ๔  และขันธ ๑  ก็กลับมาเกดิในขันธ ๕  อีกเหมือนกัน  มาเสวย
ทุกขอีกเหมือนกัน คือมันทนอยูไมได  มันจึงกลับมาเกิดเปนขันธ ๕  การทนอยูไมไดนั่นเรียกวา 
“ทุกข” คือมันไมอยูจีรังถาวร 
 กายของเรานี้ตั้งแตปฏิสนธิมาแลว คอยเติบโตขึ้นเปนลําดับก็เสวยทุกขมาเปนลําดับ  จน
คลอดออกมาก็เสวยทุกข   เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เสวยทุกขเรื่อยมา  ถึงแมวาตัวจะไมรูจักวาทุกข  มัน
ก็ทุกขอยูดีๆนั่นเอง  คนเราเกิดขึ้นมาแลวไมพนจากทุกขสักทีเดียว พระพุทธเจาจึงทรงเทศนาวา 
โลกอันนี้มีแตทุกขเทานั้น เกิดขึน้แลวดับไป นอกจากทุกขแลวไมมอีะไรทั้งหมด จริงอยางที่
พระองคตรัส ทุกขอันนี้เกิดขึ้นมาแลวดับไป ดูตัวอยาง ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละ เห็น
ไดงายๆนั่งนานเขาเหน็ดเหนื่อยเรียกวาทุกข จึงไดเปลี่ยนอิริยาบถเปนยืน เปนเดิน ยืนนานหนักเขา
ก็เสวยทุกขในการยืน  นานทนไมไหวก็นั่ง  เสวยทุกขในการนั่งนานๆเขาเลยเปลี่ยนเปนนอน ได
นอนหลับอยาเขาใจวาสุขเลย แทที่จริงมันทุกข แมในอิริยาบถนอนก็เปนทุกขเหมือนกัน แมไม



รูสึกตัวมันก็ทุกขอยูในนั้น คือในเมื่อหลับสนิทแลวมันยังมีอาการพลิกตัว  นั่นแสดงวาเปน
ทุกข  มันจึงแสดงอาการพลิกตัวไปมาพลิกนอนหงาย  มันเมื่อยแลวก็นอนตะแคงขางซายขางขวา 
เรียกวาทุกขเหมือนกัน 
 ลองคิดดูตัวคนเรามีอะไร เกิดขึ้นมาตองทุกขเพราะทํามาหากิน ทุกขเพราะทํางานการอาชีพ
ตางๆ ทุกขเพราะการไมอยูดีสบาย  เจ็บไขไดปวยตางๆปวดหัว ปวดทองฯไมมีสิ่งใดที่ไมเปนทุกข 
ไมมีสักอยางเดียว เกิดขึ้นมาเปนทุกขทั้งนั้น พระพุทธองคทรงพิจารณาทุกดานทุกทาง ไมมีอันไหน
ไมทุกข จึงตรัสวา นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุข ทานวา ความสงบเปนความสุขอยางยิ่ง ที่เปนความสุขอยางยิ่ง
คือ มันสงบจากความยึดถือ สงบจากการไปยึดถือวาเปนตัวเปนตน ผมจึงพูดวา อัน “ ของวาง ” คือ
อันเปนของกลาง ในสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด เปนกลาง ในสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด เปนกลางแลวไม
ยึดของกลางนั่นแหละเปนความสุข สุขจากของกลางนั้น แตพระพุทธเจาตรัสเฉพาะขณะที่จิตเปน
กลาง ครั้นเมื่อกลับไปยึดมันก็เปนทุกขอีกเหมือนกัน หากวากลับไมยึดอีกมันก็ไมทุกข แตมันก็ยังมี
ทุกขในกายอยูนั่นและ สวนในใจไมเปนทุกข ทานจึงสอนถึงเรื่องปฏิบัติ เพราะมันมีสุขอยูทางเดียว
คือ ปฏิบัติฝกหัดไมยึดไมถือ กายมันทุกขอยูเปนธรรมดา อยางที่ไดอธิบายแลว แมนอนหลับอยูไม
มีสติ ก็ยังเปนทุกขธรรมชาติของ ขันธหา   เกิดขึ้นมาตองเปนทุกขอยูอยางนั้น ไมมีสิ่งใดที่จะไม
ทุกข ทุกขอันนี้เกิดขึ้นมาแลวก็เปลี่ยนแปลงไป ทุกขอันใหมเกิดขึ้นมาอีก แลวก็เปลี่ยนแปลงไป 
ทุกขอ่ืนเกิดขึ้นมาอีกแลวก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อยๆ มันคงทนอยูไมไดตองเปลี่ยนอยูเสมอ 
 เหตุนั้นผูที่จะปฏิบัติเพื่อใหพนจากทุกขแลว ไมมีสิ่งใดนอกจากปฏิบัติทางจิตทางใจให
ปลอยวางละสิ่งทั้งปวงหมด แลวมาอยูเปนกลาง พระพุทธเจาทรงสอนละเอียดลออ ไมมีใครคนพบ
เห็นธรรมทั้งหลายเหลานี้ พระองคทรงคนหา ทรงพบวา ความสุขมันกอ็ยูในทุกขอันนั้น ถาไมมี
ทุกขมันก็ไมมีสุข ของเปนคูกัน ทุกขเหลานั้นเปนคูแสดงของสุข มันมีสุขก็ตองมีทุกข มันมีดีก็ตอง
มีชั่ว มันมีหยาบก็ตองมีละเอียดธรรมเปนคูกันอยูอยางนี้ ในโลกนี้ตองเปนอยางนั้น 
 ครั้นเมื่อเห็นสุขเห็นทุกขอยางนั้นแลว ปลอยวางเสีย เลือกเอาเปนกลางๆอันนั้นมันจึงคอย
พนจากทุกข เมื่อเมื่อไมมีสุขไมมีทุกข ไมมีหยาบไมมีละเอียดตลอดจนไมมีสมมติบัญญตัิ มันจึงพน
จากโลกได 

“ ขันธหา ” เปนที่รวมของธรรมทั้งหลาย 
  

  
การพิจารณาขันธหา 

  



  
เปนสมาธิก็ได, เปนสมถะก็ได  

  

  
เปนวิปสสนาก็ได 

  

  
ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูในนั้นหมด 

  

  
อริยสัจธรรมสี่ ก็ออกไปจากขันธหานี้ 

 

 

ผูที่จะปฏิบัติใหพนจากทุกขแลว 
  

  
ไมมีสิ่งใด 

  

  
นอกจากปฏิบัติทางจิตทางใจ 

  

  
ใหปลอยวางละสิ่งทั้งปวงหมด 

  

  
แลวมาอยูเปน “ กลาง ” 

 

 

๕๓. กามคุณหา 
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ถึงวันพระวันศีล ๑๕ ค่ํา พวกเราพากันสวดปาฏิโมกข ฟงสิกขาบทนั้นๆได ทบทวนความจํา
สิกขาบทตางๆ ที่เราฝกหัดปฏิบัติอยู เพื่อไดพิจารณาตรวจตราตัวของตนที่จริงแลวเราตรวจกายอยู
ทุกเมื่อ ไมวาเวลาใดขณะใด ตรวจที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่ ไมตองไปตรวจที่อ่ืนหรอก ไมตองรอ



ถึง ๑๕ วันจึงตรวจครั้งหนึ่งอยางที่เราฟงปาฏิโมกข ของเปนจริงแทมันอยูกับตัวของเรา กาย วาจา 
ใจ ของเรา เรารูตัวของเราดี 
 กายมันดีไหม? วาจามันดีไหม? ใจมันดีไหม? มันถูกตองไหม? เรารูตัวของเราทุกเมื่อ ไม
ตองใหคนอื่นบอก ไมตองใหคนอื่นจํา เราทําอยูตลอดเวลาเรียกวา มีสติควบคุมจิตของตน เรามา
ปฏิบัติ การปฏิบัติเราจะไปทําอะไรนอกจากอบรม กาย วาจา ใจของตน ก็ทําที่กาย วาจา ใจของ
ตนนะซี ใหมันสงบเรียบรอย อยาใหกาย วาจา ใจ คะนองดวยประการตางๆ ที่มันไมสงบก็ใหรูเรื่อง 
มันคิดดีคิดชั่ว คิดหยาบละเอียดรูเรื่องอยูทุกขณะ จึงจะไดชื่อวาพวกปฏิบัติ กําจัดกิเลสทั้งหลายที่
มันฟุงเฟอไปในที่ตางๆ ใหมันสงบรวมอยูในที่นี้  
 กิเลส มันแทรกซึมอยูในตัวของเรา ไมวาใครๆทั้งหมด มันใหอยูในตัวของเรานั่นแหละ เปน
พระก็ตาม เปนเณรก็ตาม มันใหแทรกซึมอยูในนั้น กิเลสของเราที่เคยสั่งสมมานานแลวเปนเอนก
ชาติ มันคอยสะสม คอยออกมาปรากฏที่ตัวของตนมาบวชเปนพระก็ไมใช จะเปนพระทีเดียวเลย
เมื่อไร มันยังเปนฆราวาสอยู กิเลสทั้งหลายมันอยูในนั้นแหละ ไมมีใครจะชําระใหหมดสิ้นได 
ตราบใดที่ยังปฏิบัติฝกหัดอยู ถึงแมทานผูวิเศษวิโสสิ้นกิเลสแลว ก็ยังมีอาการที่เรียกวากิริยา แตทาน
รูเทาของอาการกิริยา แตเรานั้นไมรูเทายึดเอาตัวเลยจริงๆ เอาเปนตัวการจริงๆ เหตุนั้นจึงตองระวัง 
ระวังทุกขณะ ทุกเวลา เรามาบวชเปนพระไดชื่อวาเปนนักปฏิบัติ ปฏิบัตกิ็มิใชอ่ืนไกลที่ไหนหรอก 
ปฏิบัติที่อายตนะ ๖ นี่แหละ 
 ตา เห็น รปู มันมีความรักใคร มคีวามยินดีพอใจอยู อันนั้นยังไมเปนพระ เปนฆราวาส
ธรรมดา เปนพระแตตัวสวนใจยังเปนฆราวาสอยู ถาหากมันมีความรักใครพอใจเบาบางลงไป อัน
นั้นคอยยังชั่วหนอย มันไมมีที่อ่ืนหรอกมีในที่นี้แหละ ที่ตาของเราเห็นรูป รูปอะไรก็ไปดูเถิด จะ
เปนเพศตรงกันขามก็ตาม ที่เปนรปูภายนอกสารพัดทุกอยาง ตนไมภูเขาเลากา มันไปเห็นของ
ภายนอก มันเกิดความยินดีพอใจ อยากได อยากม ีอยากเปนในรูปเหลานั้น มันก็ออกจากกามคุณนี่
ออกไปจากกามโลกนี่แหละ อันนั้นยังไมทันเปนพระ ยังเปนฆราวาสธรรมดานี่เอง เราควรที่จะ
รูสึกตัว ตื่นตัว เขาเคารพนับถือพระเอาไปบูชา เราควรเปนผูที่เขาบูชาแลวหรือยัง? หรือยังทําเทาเกา
อยู ควร ละลายตนเอง ควรรูสึกตัวอยูเสมอ 
 เสียง ที่เราฟงอยูเหมือนกัน เสียงดี เสยีงชั่ว เสียงหยาบละเอียด เสียงออนหวาน ถายังพอใจ
ยินดี มันกอ็อกไปจากกามคุณ ความรักใครพอใจยินดี มันออกไปจากกามคุณทั้งหา อันนี้เปน
ตนเหตุทั้งนั้น ใหเขาใจวายังไมเปนพระ ถาเราพิจารณาใหเห็นโทษของมัน  ควรเบื่อหนาย เห็นเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ยังนับวาดีกวาฆราวาสขึ้นมาสักหนอย อันที่เราเห็นโทษจริงๆจังๆนั้น ก็ได
ชื่อวาดีกวาฆราวาสธรรมดา 



 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ก็เหมือนกัน เปนกามคุณหาทั้งนั้น เปนเหตุใหวุนวาย เปน
เหตุใหสงสาย เปนเหตุใหจิตไมสงบ ถึงแมเราไมสงบลงไปไดแตใหระวังรักษาใหดี ถึงจิตไมสงบ ก็
รักษาเอาไวใหมันสงบ นั่นคอยยังชั่วหนอย ดีกวาจะปลอยเพลินไปตามเรื่อง ไมมีขอบเขต อันนั้น
เปนฆราวาสแท ความเปนพระเลยไมมีสักนิดเดียวอยูในตัว จึงควรระวัง ควรละอายตนเอง คนอื่น
เขาไมรูเรื่องหรอก แตก็ควรละอายตัวเอง เราเปนพระเปนนักปฏิบัติ เขาเคารพนับถือบูชาแตจิตของ
เราแทๆมันยังเลวทรามกวาพวกเขา ผูที่ปฏิบัติเขาเห็นโทษเห็นภัย เขาจึงคอยมาปฏิบัติรักษาตัวตน
ใหสงบจากอารมณทั้งหลายเหลานั้นได ก็นับวาเขาดีกวาเรา เราเปนพระไมเกิดอุบายปญญาอะไร ก็
ควรจะหาความรูความฉลาดจากหนังสือ หนังสือก็หาไวใหดูแลว บางองคขี้เกียจดูหนังสือ ไมอยาก
พิจารณา ไมเอาปญญาจากหนังสือ สมัยนี้การศึกษาเลาเรียนมันมาก ไมตองอาศัยครูบาอาจารย
เทาไรนัก มตีํารับตําราแลวก็พอดูได ถาจําเปนที่ขัดของตองศึกษากับครูบาอาจารย ก็เขาพบเขาหา
ครูบาอาจารย มันจึงสะสมควรที่เปนผูมีการศึกษาสูง 

“ กามคุณหา ” เปนเหตุใหวุนวาย 
  

  
เปนเหตุใหสงสาย 

  

  
เปนเหตุใหจิตไมสงบ 

  

  
ถึงจิตไมสงบ 

  

  
ก็รักษาเอาไวใหมันสงบ 

 

 

กาย  มันดีไหม? 
  

  
วาจา มันดีไหม?  

  

    



ใจ มันดีไหม?  

  
มันถูกตองไหม?  

  

  
เรารูตัวของเราทุกเมื่อ 

  

  
มีสติควบคุมจิตของตน 

  

  
เราทําอยูตลอดเวลา 

  

  
ไมตองใหคนอื่นบอก, คนอื่นจํา 

 

 

๕๔. พิจารณาใหถูกทาง 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

เราเกิดมาไดชื่อวาไดกัมมัฏฐานมาทุกคนแลว แตไมรูจัก เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งบวชพระบวชเณร 
อุปชฌายอาจารยทานก็สอนมูลกัมมัฏฐานเบื้องตนใหคือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจฯ แลวก็ยังไม
เขาใจ ก็ไมทราบจะไปสอนอยางไรกันอีก เรามีมาตั้งแตตนก็ไมรูเรื่อง อุปชฌายอาจารยสอนใหก็ไม
รูเรื่อง เที่ยวแสวงหากัมมัฏฐานไปทุกหนทุกแหงทุกสํานัก เขาใจวากัมมัฏฐานอยูสํานักนั้น สํานักนี้
อยูที่โนนที่นี่ เขาไปหาก็ไมเห็นกัมมัฏฐานอีกนั่นแหละ 
 ขอใหพิจารณากัมมัฏฐานในตัวของเรานี่ พิจารณาใหเห็นชัดจริง ใหเห็นเปนอุสภะก็ดี ให
เปนของปฏิกูลเปอยเนาก็ดี เห็นเปนของไมใชตนไมใชตัว ตัวของเราที่เกิดขึ้นมา ไดชื่อวามาอาศัย
เขาอยูเฉย แทที่จริงมันเปนธาตุ ๔ เปน ดิน น้ํา ลม ไฟ ตางหาก ตัวของเราพอไดเปนเครื่องอาศัย
เฉยๆ ถาไมเชื่อก็ลองดูซิ กายที่เรามาอยูนั่น เราพึ่งพาอาศัยมันอยูกับกายอันนี้ เวลามันจะเจ็บจะปวย 
เวลามันจะลมจะตายเราหามมันไมได มันก็ไมใชของเรานะซี เราควรที่จะเห็นชัดเห็นจริงอยางนั้น 
ครั้นเห็นชัดเห็นจริงก็เปนกัมมัฏฐานในตัว เปนวิปสสนาในตัว แลวจะไปหาที่ไหนอีก 
 ปฏิบัติกัมมัฏฐาน คือปฏิบัติที่ตัวของเรา ที่กาย ทีใ่จของเรานี้ เอาใจที่อยูในตัวของเรานี่ มา
ฝกหัดปฏิบัติอบรมสั่งสอนกายของเรา ใหเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมา แลวจะไปเอาอันอื่นที่ไหน 



กัมมัฏฐานเรามีครบมูลบริบูรณอยู แตเราไมรูเรื่องกัมมัฏฐานกรายกัมมัฏฐานไปเสีย มันสมจริงที่
ภาษาเขาวา กาย มันกรายไปจากตัวของเราไป มันไมพิจารณาตัวของเรา มันพนจากตัวของเราไป 
 จะพิจารณาแยก ก็แยกธาตุ แยกขันธ แยกรูปแยกนาม พิจารณาอันใดมันก็แยกอยูในตัว
นั่นเอง ธาตุ ๔ ก็แยกออกไปเปน ดิน น้ํา ลม ไฟ แยกออกไปจนกระทั่งเปอยเนาปฏิกูล จนกระทั่ง
ละลายเปนธาตุลงตามเดิม พิจารณาแยกออกไปถึงขนาดลงสภาพตามเดิมแลว หมดเรือ่ง อันผูแยกก็
ไมรูซ้ําอีก ทีอ่าจารยสอนใหแยกนั้นกไ็มรูวาแยกคืออยางไร? เมื่อพิจารณากายแลว จิตมันก็แยกออก
จากกายนะซีมันถึงจะพิจารณากายถูก ถามันไมแยกออกจากกายแลวมันจะพิจารณาไดอยางไร? 
ครั้นมันอยูในกายแลวมันไมเห็นกาย ไมรูกายหรอก กัมมฏัฐานมันอยูในตัวของเราหมดทุกสิ่งทุก
อยาง แตไมเห็นเฉยๆนี่แหละ จะหาอยางไรมันถึงจะเห็นสอนก็ไมเห็น พิจารณาก็ไมรูเรื่อง สมถะก็
ไมทราบทําอยางไร วิปสสนาก็ไมทราบทําอยางไร   
 สมถะ ก็คือความสงบ จิตยังไมสงบจะเรียกสมถะไดอยางไร? มันฟุงซานภายใน มันสงสาย
ไปมา ไมเปนสมถะสักที นานๆหนักเขา สมถะก็ไมตองเอาละ เอาแตวิปสสนาอยางเดียว วิปสนา ก็
พิจารณาไปโนน ไปภายนอกโนน ทางวิทยาศาสตรโนนไปเห็นสิ่งตางๆภายนอก ไมเอาภายในตัว
ของเรา พิจารณาสงสายไปตามเรื่อง เขาใจวาเปนวิปสนา อันที่จริงไมใชวิปสนาหรอก มันเปนวิปส
นึก นึกเอาวาเปนวิปสนาๆ แตมันไมเห็นแจงเห็นจริงนะซี จะเปนวิปสนาไดอยางไร? มันเห็นแจง
เห็นจริงจิตมันก็ “ อยู ” นะซี มันจะไปไหน เห็นแจงเห็นจริงเขามาในตัวนี่เลย อันนี้ไมมีเขาในตัว
เลย มีแตสงออกไปขางนอกโนน พิจารณาไปๆสิ่งทั้งปวงหมด คนควาสงสายไปตามปริยัติ แต
ตัวเองไมเห็นตัวของเรา ครั้นเห็นเปนจริงแลวมันไมไปไหนมันหมดทางแลว มันเขาไปอยูในสมถะ 
มันเขามาอยูในใจนี่ ทีนี้มันไมเห็นจริงนะซีมันจึงไมสิ้นสุด มันกวางขวางออกไป วิปสสนาที่ไมมีที่
สิ้นสุดมันจะเปนวิปสสนาไดอยางไร? 
 พระพุทธศาสนาสอนมทีี่สุดที่สิ้น มนัถึงคอยถูก สอนพิจารณาถึงเรื่องธาตุพิจารณาไปถึง
เรื่องธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ พิจารณา ดิน น้ํา ลม ไฟ กระจัดกระจายไปสารพัดทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
แตเปน ดิน น้ํา ลม ไฟ สิง่ทั่วประเทศมันอยูในขอบเขตดิน น้ํา ลม ไฟ เมื่อมันไมมีที่ไปแลวมันก็วาง 
จิตมันก็รวมอันนั้นมันจึงคอยถูก พระพุทธศาสนาสอนมีที่สิ้นที่สุด จึงเรียกวาถึง มรรคผล นิพพาน 
ครั้นไมมีที่สิ้นสุดจะถึง มรรค ผล นิพพาน ไดอยางไร? ขอใหเขาใจตรงนี้ 
 จะไปสํานักไหนก็ไปเถิด ไปหาอาจารยไหนก็ไปเถิด ถาไมมีที่สิ้นสุดแลวไมถูกทั้งนั้นแหละ 
ของที่สิ้นที่สุดแลวมันหมดที่ไป มันมีที่สิ้นที่สุดแลวรวมลงมา จิตรวมลงมาแลวบางคนเขาใจวาจิต
ไมมีปญญา ไมมีปญญาอยางไร? มันพิจารณาไปหมดที่สิ้นที่สุดแลว มันจึงคอยรวมลงมา ถา
พิจารณาไปแลวจิตไมรวม ก็พิจารณาเรื่อยไปไมมีขอบเขต 



 พิจารณาเรื่อง จิต พิจารณาเรื่อง ใจ นั่นแหละ ใหมันสงบอยู เมื่อมันไมสงบพิจารณาไปมันก็
เตลิดเปดเปงไป มันไมหยุดไมสิ้นสุด ถาพิจารณารวมลงไปไดนั่นมันจึงคอยถูกหนทาง 
พระพุทธเจาทานทรงสอนแตก็ไมเขาใจ พากันหลงใหลไปตามอาการ ไมเขาใจความเปนจริงที่
พระพุทธเจาทรงสอน ทรงสอนใหรวม ใหรวมลงไปได สมถะวิปสนาทานก็สอนอยู สมถะ คือ จิต
รวม วิปสนา คือ เห็นแจงรูจริง เมื่อรูแจงเห็นจริงมันก็รวมลงมาอยูสงบ มันหมดหนทางไปมันก็รวม 
อันนั้นมันจึงคอยถูกหนทาง 

พุทธศาสนาสอนมีที่สิ้นสุด 
  

  
จึงเรียกวาถึงมรรคผลนิพพาน 

  

  
ครั้นไมมีที่สิ้นสุด 

  

  
จะถึงมรรคผลนิพพานไดอยางไร 

  

  
ขอใหเขาใจตรงนี้ 

 

 

พระพุทธเจาทรงสอนใหรวม 
  

  
ใหรวมลงไปได 

  

  
สมถะ คือ จิตรวม 

  

  
วิปสสนา คือ เห็นแจงรูจริง 

  

  
เมื่อเห็นแจงรูจริง 

  



  
มันก็รวมลงมาอยูสงบ 

 

 

๕๕. อริยสัจ ๔ 
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 เกิดมาทุกคนก็เปนกัมมัฏฐานในตัวแลว มีกัมมฏัฐานอยูแลวทุกคน ทั้งภายนอกและภายใน 
ภายนอกไดแกพิจารณา “ กาย ” ภายในไดแก “ จิต ” ทุกคนถาหากไมมีกัมมัฏฐานก็ไมสามารถที่
จะทําดิบทําดี ไมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได ทุกคนมคีวามเสมอภาคกันทั้งหมดในกัมมัฏฐาน
เหลานี้ 
 ที่ทานวาศาสนาเสื่อมๆนะ คือคนไมปฏิบัติตามตางหาก ศาสนาไมไดเสื่อมไปไหนอยูคงที่ 
มรรค ผล นพิพาน ก็มีอยูอยางนั้นตลอดเวลา อริยสัจ ๔ ยังมีอยูตราบใด มรรค ผล นิพพาน ก็ยังมีอยู
ตราบนั้น เปนเพียงแตวามรรค ผล นิพพานไมปรากฏ ทานผูรูทั้งหลายทานฉลาดเฉลียว มี
พระพุทธเจาเปนตน สัจธรรมทั้ง ๔ ไมไดมาจากไหน หากมีอยูในตัวของเราทุกๆคน ถาหากคนควา
เห็นสัจธรรมอันนี้ดวยใจของตนเอง ก็สําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ธรรมเปนของมีอยู เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา ศาสนาก็มีขึ้นมา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน 
ก็ยังปรากฏอริยสัจทั้ง ๔ อยู คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พระองคทรงพระชนมอยูก็ทรงเผยแพร
พระศาสนา ทรงชี้เขามาในบุคคลที่เปนตนเปนตัวนี้ สัจธรรมทัง้ ๔ อยูตรงนั้นๆ พิจารณาอยางนั้นๆ
มันจึงเห็น ผูปฏิบัติตามยอมเห็นแจงชัดขึ้นมา พระองคปรินิพานไปแลว ก็ดบัไปแตพระองค ศาสนา
ยังคงที่อยู ศาสนาเสื่อมก็เสื่อมที่นี่ หมายถึงคนไมปฏิบัติตางหาก พระพุทธเจามาอุบัติอีกในโลก ก็
มาปฏิบัติอันนี้ ไมปฏิบัติอ่ืนไกลหรอก พิจารณาสัจธรรม ๔ นี่แหละรูแจงเห็นจริงขึ้นในโลกอันนี้
แหละ  

ทุกขทั้งหลายมีอยูทั่วไป ทุกขมีอยูตลอดเวลา ทุกขเปนของควรกําหนด คือ ไมใชของควรละ 
ละไปไหนละทุกข เอาไปทิ้งใหใครก็ไมได เพราะมีสมบูรณบริบูรณทุกผูทุกคน แตคนไมตองการ
พิจารณาทุกขหาแตสุขอยางเดียว มันก็เลยไมเห็น ครั้นพิจารณาเรื่องทุกขแลว ทุกขมันเลยระงับไป
จึงเห็นสุข ทุกขเปนเครื่องวัดสุข ธรรมทั้งหลายตองมีเปนคูกัน ถาไมมีทุกขเปนเครื่องวัด จะเอาสุขที่
ไหนมาเปนเครื่องวัด ไมมีหรอกมีแตทุกขอยางเดียวก็ไมมีสุข มีสุขอยางเดียวมันก็ไมมีทุกขมันตอง
เปนเครื่องเทียบกัน มันจึงจะรูจักวาอะไรมากอะไรนอย สุขมากกวาทุกขหรือทุกขมากกวาสุข 



 สัจธรรมทั้ง ๔ มีอยู มนุษยชาวโลกมาพิจารณาวามันเปนอยางนั้น เกิดมาก็ทุกขทั้งนั้น ขันธ
ทุกข มีอยูในตัวของเราทั้งหมด เกิดขึ้นมาก็มีแลวไมมีใครเอามาใหไมมีใครเอาไปทิ้งได ทุกวันนีม้ี
อยูประจําตัว คนผจญทุกขจึงจะเห็นทุกข คนไมพิจารณามันก็เพลินหลงมัวเมาไป เอาทุกขมาเปนสุข
เสีย มันก็แลวไปเทานั้น มันไมเห็นตันตอ ไมเห็นบอเกิดของทุกข ทุกขมีอยูตั้งแตกอนพระพุทธเจา
อุบัติ ที่ไหนๆก็มีอยูหมด ทุกคนทุกแหงทุกหน เชน เย็น รอน ออน แขง็ มีอยูในโลกอันนี้ ไมมี
หรอกในโลกอื่น เย็นก็ดี รอนก็ดี ออนแข็งตางๆมีอยูในโลกนี้ทั้งนั้น มันกระทบคนเราอยูอยางนั้น 
พอมันมากระทบเขาแลวก็เห็นเปนทุกข 
  คนไมพิจารณาทุกข อยากหนีจากทุกข ไมมีการตอสูก็เลยไมเขาใจทุกขสักที พระอริยเจา
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน เมื่อทุกขเกิดขึ้นมาแลว ทานพิจารณาทุกข เห็นเหตุแหงทุกข เหตุของ
ทุกขคือตัณหา ๓ คือ ความทะเยอทะยาน ดิ้นรนกระเสือกกระสน อยากไดอยากดี อยากเปนโนน
อยากเปนนี่ ทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็อยากไดทรัพยสินเงินทอง ภายในก็มีตัณหาเกิดขึ้นมา
ในใจ มีแตความทะเยอทะยานดิ้นรน กระเสือกกระสนรักใครพอใจ อันความรักใครพอใจความเอม
อ่ิมนั้นมันเปนตัวทุกข 
 นั่นเรียกวาเปนเหตุแหงทุกข คือตัณหาความทะเยอทะยาน ไดสิ่งใดมาไมพออยากไดมากๆ
ขึ้นไปอีก ไมมีที่สิ้นสุด ครั้นไดมากแลวมันตองสะสม ของมากๆมันตองเก็บมันตองรักษา ก็ลองดู
คนที่มีของมากๆ อะไรก็มีหมดอะไรก็มีหมด มันตองเต็มบานเต็มเมืองหาที่เก็บไมได มันจึงเกิด
ความเดือดรอน ที่นี้เลยไมอยากมีไมอยากเก็บ ไมตองอื่นไกลละ คนที่มีลูกหลายๆคน คนที่มีเมีย
มากๆตองการจะใชลูก ครั้นมีมาแลวมันเดือดรอนวุนวาย ไมอยากมีแลวคราวนี้ แตมันจําเปน ครั้น
ไมอยากมีจะเอาไปทิ้งที่ไหน มันก็เดอืดรอนนะซี เราไมอยากมี ไมอยากเปน อันของที่ไดมามากๆ
นะมันเหลือแหลมันเหลือเฟอ เกินตองการแลว มันจึงเปนทุกข มันจึงไมอยากมี 
 ทุกขทั้งหลายเกิดจากตัณหา ๓ ดวยกนัทั้งนั้น ตัณหา ๓ ไมมีทีโ่ลกอื่น มีที ่กามโลก นี่เทานั้น
แหละ คนเกิดมาจะไมมีไปได อันนี้จึงเรียกวาทุกข ทุกข เปนของมีอยู สมุทัยก็เปนของมีอยู นิโรธ 
ความดับทุกข เมื่อมีทุกขแลวก็ตองมีความดับทุกข ธรรมเปนคูกันอยางที่วามานั่นแหละ ที่จะดับ
ทุกขไดก็ตองมีมรรคปฏิปทามีความเห็นชอบ เปนตน ครั้นมคีวามเห็นชอบแลวมันชอบทั้งหมดทุก
มรรคนั่นแหละ 
 สัมมาทิฏฐ ิความเห็นชอบ มันเห็นอะไรความเห็นชอบ บอกกไ็มเขาใจ มันตองรูดวยตนเอง
วา อยางไรมันเห็นถูกเห็นชอบ ปฏิบตัิฝกหัดมาเบื้องตนตั้งแตบริกรรมทํากัมมัฏฐาน มันมีทั้งผิดทั้ง
ถูก มันมีทั้งดีทั้งชั่ว กวาที่จะลงตัวได โอโอ! มากมายเหลือเกิน ปฏิบัติมามากมาย 



 มรรค ทานจึงบอกวา มีในขณะเดียวที่เปนสัมมาทิฏฐิ คือ มัคคสมังคี นอกจากนั้นเปนอัน
อนุโลมทั้งหมด ปฏิบัตลิวงๆไมใชของจริง คําวา “ เห็นชอบ ” ตองเห็นดวยตนเอง ความ “ ดําริชอบ 
” ก็เหมือนกัน ดําริอะไรดําริชอบ? มันตองเห็นดวยตนเอง วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ 
มันชอบทั้งหมด มันตองเห็นดวยตนเองทั้งนั้น คนอื่นพูดไมถูก พูดอะไรก็เพียงแตวาอนุโลมเขามา 
ครั้นเห็นชอบแลวจึงคอยเปนสัมมาทิฏฐิจึงคอยลงเปน อริยมรรค เปนเครื่องสนับสนุนใหถึงนิโรธ 
ความดับทุกข 
 ทําอยางไรจึงจะเปนมรรคปฏิปทา? การปฏิบตัิมันมีถูกมีผิด ผูปฏิบัติผิดก็ปฏิบัติถงึฌาน
สมาธิไดเหมือนกัน พวกนี้ผิดเสียกอน เชน โกรธบานโกรธเมืองขึ้นมาก็เพงกสิณจนไฟไหมหมดทั้ง
บานทั้งเมือง โกรธคูปรปกษกันก็สาปแชงซึ่งกันและกัน ฤาษีสาปแชงขึ้นมาหัวแตกเปน ๗ เสี่ยง ก็
เปนจริงๆ ฤาษีก็มีสาปแชงเหมือนกัน เพราะมีการปฏิบัติผิด ไมถูกสัมมาทิฏฐิ 
 จึงวาทุกขก็เปนของมีอยู สมุทัย ก็เปนของมีอยู นิโรธ ก็เปนของมีอยู มรรค ก็เปนของมีอยู มี
แตไหนแตไรมา ใครจะปฏิบัติถูกทางก็ตาม ปฏิบัติไมถูกทางก็ตามมันก็มีอยูอยางนั้น ธรรมเปนของ
เกิดมีอยูอยางนั้น พระพุทธเจาทรงรูขึ้นมาวา โอ อยางนี้หรอกมันจึงคอยถูก อยางนี้หรอกมันจึงคอย
เรียกวามรรคคือ มัคคสมังคี ก็เปน ทุกขสัจจ สมุทัยสัจจ นิโรธสัจจ มรรคสัจจ 
 พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ทานทรงพิจารณาและพิจารณาเห็นชัดเห็นจริงแลว 
พระองคทรงละ ทรงทิ้ง ทานเห็นจริงแลว ทานถอนสละทิ้งไดนั่นเรียกวา ทุกขอริยสัจจ ทุกขสมุทัย
อริยสัจ ทุกขนิโรธสมุทัยอริยสจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เพราะทานรูทานเห็นตามเปนจริง 
สละทิ้งได ทานไมยึดไมถือ ขณะที่ทานพิจารณาเห็นนั่นทานทิ้งถอนเลย แตเมื่อไมพิจารณามัน
กลับมาอีก แตคราวนี้ทานไมเปนทุกข ทั้งที่ทุกขก็มีอยู 

สัจธรรมทั้ง ๔ ไมไดมาจากไหน 
  

  
หากมีอยูในตัวเราทุกๆคน 

  

  
ครั้นคนควาเห็นสัจธรรมอันนี้ 

  

  
ดวยใจของตนเอง 

  

   



ก็สําเร็จมรรคผล นิพพาน 

 
พระพุทธเจาและพระอริยะสาวก
ทั้งหลาย 

  

  เมื่อทุกขเกิดขึ้นมาแลว   

  ทานพิจารณาทุกข   

  เห็นเหตุแหงทุกข คือ ตัณหา ๓   

  ทานสละ ถอน ทิ้งได   

  ทานไมยึดไมถือ  

 
๕๖. พิจารณากิเลสของตน 

วันที่ ๒๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
วันนี้จะสอนใหพิจารณาถึงเรื่อง “กิเลส” ก็ไมมีอะไรหรอก พิจารณาคนควาหาตัว “กิเลส” นั่น
แหละ กิเลสมันไมใชอยูไกล อยูตื้นๆนี่แหละแตเราไมมองดู  ความขี้เกียจก็เปนกิเลสตัวหนึ่ง ขี้เกียจ
ไมอยากศึกษาเลาเรียน ขี้เกียจไมอยากทองบนจดจําขี้เกียจไมอยากทําความเพียร ขี้เกียจทุกสิ่งทุก
อยางนั่นแหละเรียกวา ขี้เกียจทั้งหมด 
 ดูจิตของเรา มันขี้เกียจจะทําอะไร? มันขี้เกียจทั้งหมด นั่นแหละมันเปนตัว “กิเลส” อันนั้น
แหละเปนสิ่งที่จะตองละ เราไมตองการอยากจะละนะซี ถามันขี้เกียจก็ปลอยตามมัน เลยนอนหลับ
ซึมดวยซ้ํา นั่นมันตัว “กิเลส” ใหญโตมโหฬาร ตกลงวาเราบวชไมใชมาชําระกิเลส อยูบานก็ไม
ชําระ มาอยูวัดก็ไมชําระ อยูปาก็ไมชําระ ไปวิเวกที่ไหนก็ไมชําระ ไปบานใดเมืองใดก็ไมชําระ 
กิเลสมันก็ตามไปอยูดวย มันขี่คอเจาของอยูนั่นแหละ เลยไมเห็นตัวกิเลส มนัขมเราสนุกนะซี เราจะ
ทําอยางไรคราวนี้? เรามาบวชเพื่ออะไร มันไมใชมาบวชเพื่อละกิเลส มาบวชเพื่อมานอนกินขาว
เฉยๆนี่อับอายขี้หนาชาวบานชาวเมืองเขาบางซิ เขาเห็นพระเห็นผูดีผูวิเศษ เขายกมือกราบไหวบูชา 
แตตัวของเรากิเลสทวมหัวอยู มันไมละกิเลสสักที มันละอายขายขี้หนาตนเอง อยาวาไปอายขาย
ขี้หนาชาวบานชาวเมืองเลย ใหอับอายขายชี้หนาตัวเองนั่น เราประสงควาจะมาบวชมาละกิเลส แต
มาเอากิเลสขมหัวขมคออยู ไมมีการละ ไมมีการถอนสักที 
 มันอยูในกายของเรานี่ มันไมไดอยูที่อ่ืนหรอก ไปวัดไหน บานไหน ไปอยูตําบลไหนก็ตาม 
กิเลสมันกอดคออยูนี่ มันตามไปทุกบานทุกเมือง ทุกทิศทุกทางทุกหมูทุกเหลานั่นแหละ ไปอยูใน
หมูไหนพวกไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ครั้นไมเห็นกิเลสตัวนี้แลวก็ไปเถิด ไปไหนก็ไปเถิด ไป



บวชที่ไหนก็บวชเถิด เปนอะไรก็เปนเถิด เปนพระก็แลวเปนเณรก็แลว การศึกษาเลาเรียนการทอง
บนจดจํา มันควรที่จะจดจําทองสวดมนต เราไมรูจักกิเลส เราก็มาจดจําทองบนสวดมนต ดู
ตํารับตํารา มันก็เห็นกิเลส แตมันไมเขาใจไมเห็นกิเลส ดูก็ดูไปเฉยๆทั้งก็ฟงไปเฉยๆ ครั้นเทศนาให
ฟงนี่ก็เทศนใหฟงไมรูจักจบจักสิ้นกันสักที เทศนาแตเรื่อง “กิเลส” ของเกานั่นแหละ ไมมีเวลาที่จะ
ไดพบไดเห็นตัวมันหรอก 
 ใหทองบนมนตก็ไมเอาจดจําก็ไมเอา การฟงภายนอกก็เพื่อฟงกิเลสนั่นแหละ ขอใหมาคิดดู
วาเราถูกหรือผิด ก็จดจําเอาไวซิ ไมเขาใจคําบาลีแลวก็จดจําคําที่ทานอธิบายไวในนวโกวาท เรียน
มาแลวก็จดจําไว ฟงพระทานสวดปาฏิโมกข เลยอยากจะใหแตแลวเสร็จ อยากจะใหแตจบขี้เกียจฟง 
มันเบื่อธรรมะธัมโมหมด ตาเมินมองโนน มองเพดานโนนดูโนนเพลิน แลวมันจะเปนสมาธิได
อยางไร? มนัจะเปนธรรมะไดอยางไร? ตาสําหรับรับรองกิเลส หูก็สําหรบัรับรองกิเลส จมูก ลิ้น 
กาย ก็สําหรับรับรองกิเลส ตกลงเอาไวสําหรับรับรองกิเลสทั้งหมดอวัยวะของเรา เราไมรูเทารูเรื่อง
ของมัน มันขมคออยูนั่นแหละ ตาเห็นก็เพลินไปตามรูป เพลินไปตามเสียง กลิ่น รส โนนไมเขามา
พิจารณาตัวของเรา 
 ตามองเห็นรูปตางๆสําหรับใหพิจารณาวา มันดี มันชั่ว มันหยาบ มันละเอียดอยางไร เลยไม
เอากลับเพลินตามอารมณตามมันไปเลย มันก็นบัวันแตจะเพิ่มพูนขึ้นนะซี มาบวชมาเพิ่มพูนกิเลส 
มาบวชมันไมมีการงานไมมีธุระอะไร มีแตนอนเฉยๆอยู ฉันอาหารก็เพลินตามเรื่องของมัน มัน
สนุก อยูในวดัในวาสนุกใหญโตเลย มนัไมไดประกอบกิจการงานอะไร มันมีแตฉันแลวก็เพลินตาม
รส เห็นรูปก็เพลินตามรูป ตามเสียง ตามโผฏฐัพพะ ตามธรรมารมณ มันไมมีการงานภาระอะไร 
 ฆราวาสเขามีการงานทําเพลิน ตองหาอยูหากินก็ไมมีเวลา อันนี้เราไมมีภาระการงานที่
จะตองประกอบอาชีพอยางนั้นแลว ก็หลงเพลินตามอารมณ นั่นแหละ “กิเลส” มันเพิ่มพูนทวีคูณ
ขึ้นทุกวัน มันไมหมดเปนหรอก ถึงมาบวช ๙ พรรษา ๑๐ พรรษา-๒๐ พรรษา-๓๐ พรรษา สกึ
ออกไปกิเลสยิ่งเพิ่มพูนมากกวาเกาอีกซ้ํา ไมเห็นกิเลสของตนมันก็ยิ่งสนุกเพิ่มพูน ถาเห็นกิเลสของ
ตนมันก็รูจักละอาย รูสกึวาตนเปนพระมาบวชชําระกิเลส มาประกอบธุระกิจทางศาสนาเพื่อชําระ
จิตใจ เห็นดังนั้นแลวก็ละอายตัว เกรงกลัวจะบาปมันก็ไมเพลินละซี แตนี่หูไดยินเสียงจากภายนอก
วัด ยิ่งสงออกไปนอกวัดซ้ําอีก ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ เมื่อไรกิเลสมันจะ
หมดจะสิ้นไปเสียที ไมทราบวาภพใดชาติใดมันจะหมด จะมาบวชเปนพระนานๆไปมันก็ยิ่งเพิ่มพูน
ขึ้นอีก เมื่อไรมันจะหมดไปสักที 
 ไมคิดถึงชีวิตของตน เราเกิดมาเปนคนในชาตินี้ มีชีวิตอยูถึงปานนี้ก็ดีแลว ก็คอยแคะ คอย
แกะ คอยกะเทาะกิเลสออกไป มันก็จะคอยเปนคนดีขึ้นมา อันนี้ไมมีกะเทาะออกสักที มีแตหุมหอ



เขาทุกวัน เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน มาเปนพระยิ่งเพิ่มพูนมากมายขึ้นไปกวาเกา แลวมันจะเปนประโยชน
อยางไร การบวช? บวชไมมีประโยชนจึงวายิ่งเพิ่มพูนโทษกรรมที่เราอยูในวัดในวา ใน
พระพุทธศาสนา แลวยังไมเห็นบุญคุณของพระพุทธศาสนาซ้ําอีก ยิ่งขนหนักเขาอีก เพิ่มพูนบาปขึ้น
ไปทุกวันๆอาหารที่เราฉันไปทุกวันๆหมดไปเทาไหรแลว  ลวนแตของเขาทั้งนั้น ลวนแตของเขาให
ทําบุญทําทานมา คิดเปนคาราคาตั้งมากมายในวันหนึ่งๆ คนไมสํารวมระวังไมมีการระวังทวารทั้ง ๖ 
มีแตเพิ่มพูนบาปกรรม 
 ผาผอนจีวร อาหารการฉัน บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานะเภสัช ปจจัย ๔ อาศัยของชาวบาน 
อันนั้นทานเปรียบเหมือนกับไฟ เหมือนกองไฟอันหนึ่งติดของรอนกอนแดงๆ กินกอนแดงๆนั้น
ดีกวากินอาหารของชาวบาน จริงกินกอนถานแดงๆดีกวา เพราะเรากินกอนแดงๆเขาไปในปาก 
กลืนลงไปไหมลําไสทะลุลงลําไส ตายแลวหมดเรื่องไมเปนบาปเปนกรรม ครั้นคนบริโภคอาหาร
ของชาวบานนั่นซิทุกวันๆ วันหนึ่งมันก็เพิ่มพูนกิเลสขึ้นทุกวันๆ มันจะดีมีประโยชนอะไร? มันก็ยิง่
กวากินกอนถานแดงๆนั่นอีก ครั้นแสดงวาไมไดทําโทษใหแกใครตายแลวก็แลวไป อยางนี้มันเพิ่ม
บาปบุญขึ้นทุกวันเวลา 
 ควรระลึกถึงตัวของตนบาง บวชเขามาแลวควรที่จะระลึก ไมคิดถึงความเสื่อมความสิ้น ก็
คิดถึงชีวิตรางกายที่เปนอยู โดยเฉพาะชีวิตที่เปนเรื่องของพระ โดยเฉพาะวัดนี้เปนวัดกัมมัฏฐาน 
ใครๆก็ร่ําลือชื่อเสียงวาวัดนี้เปนวัดกัมมัฏฐาน เขามาอยูในวัดแลวมาเปนกัมมัฏฐานอะไร? มี
กัมมัฏฐานอะไร? คิดถึงตรงนั้นซิ! เรามีกัมมัฏฐานอะไรประจําตัวอยูบาง ทุกวันเราพิจารณา
กัมมัฏฐานอะไร? มันนาอับอายขายหนาตนเอง เอาละ 

เราเกิดมาเปนคนในชาตินี้ 
  

  
มีชีวิตอยูถึงปานนี้ก็ดีแลว 

  

  
ก็คอยแคะ คอยแกะ คอยกะเทาะ 

  

  
กิเลสออกไป 

  

  
มันก็จะคอยเปนคนดีขึ้นมา 

 



 
๕๗. สอนตนเองเสียกอน 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ใกลเขาพรรษาแลว องคไหนซึ่งพวกหมูเพื่อนองคใดชอบนิสัยใจคอ ชักชวนไปจําพรรษาใน
ที่ตางๆก็แลวแต ผมไมไดจัดแจกในพรรษานี้ หมูเพื่อนองคใดเห็นดีเห็นชอบเขากันไดก็ไป ไปอยู
ดวยกัน คือวาถาหากนิสัยใจคอไมถูกตองกัน ไปอยูดวยกันแลวมันไมดีไมสงบ 
 ออกพรรษาก็ไดไปเที่ยวในที่ตางๆ ไดไปเที่ยวมามากมายแลวตามอําเภอใจ ชอบใจอยางใด
ก็ไป ชอบเทีย่ว ชอบสนกุ ชอบภาวนา อะไรก็ไปหมดแลว คราวนี้เขาพรรษาตองไปอยูจํากัด อยูเพื่อ
อบรมตน ฝกฝนตน สวนคนอื่นนะแลวแตเราจะสอน ความเปนจริงตองสอนตนเองเสียกอน แลวจึง
คอยสอนคนอ่ืน เราปฏิบัติอยางไร? เรารูอยางไร? เราเขาใจอยางใด? การสอนคนอื่นก็ไมใชไปตั้ง
หนาตั้งตาสอนแตคนอื่น เราปฏิบัติเห็นดีเห็นชอบ เห็นวาเปนธรรมเปนวินัย เห็นคุณพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ เปนธรรมเปนวินัย เราก็เอาอันนั้นแหละมาสอน 
 ไมยากหรอกสอนคน ถาเราสอนตนเองไดแลวมันไมยาก เวนแตเราไมสอนตนเอง ที่เราไม
สอนตนเองนั่นอยูเฉยๆไมรูเรื่องรูราว อยูเฉยๆเรื่อยไป ตนเองก็ไมรู คนอื่นก็ไมรู ก็เลยไปทราบวา
จะเอาอะไรไปสอน 
 เราเห็นตัวของเราเขาใจตัวของเราดีแลว สอนตัวของเราใหรูสึกเห็นดีเหน็ชอบเราจึงเอาอัน
นั้นแหละไปสอนคนอื่น มันก็ไดความเขาใจนะซ ีที่สอนเขาไมเขาใจก็เพราะเหตุที่เราไมเขาใจตัวเรา
เอง เราบวชในพระพุทธศาสนาชีวิตเราเนื่องดวยชาวบาน เมื่อเขาเดือดรอนวุนวายเราควรสงเคราะห
เขา เขานับถือพระพุทธศาสนาเขาเห็นคุณเห็นประโยชน เขาจะไดเลื่อมใสศรัทธายิ่งๆขึ้น 
พระพุทธศาสนานี้เปนของยากลําบากอยูเหมือนกันที่จะเขาใจ ไมตองพูดถึงเรื่องชาวบานละ พระ
เรานี้ก็เอาเถอะ ที่จะเห็นพระพุทธศาสนามีคุณคาจริงๆจังๆ เปนของมีประโยชนจริงๆจังๆสามารถ
บําบัดทุกขความเดือดรอนไดมันยากนัก ผูยังไมเขาถึงศาสนามีมากมาย ถึงพระเราก็ดีเพราะเหตุเรา
ไมไดฝกหัดปฏิบัติ ไดสัง่สอนอบรมเรื่องเหลานั้นกันมามากมายแลว ก็ยังไมเขาถึงยังไมซาบซึ้งถึง
ศาสนา 
 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนของดีอยางใด เปนของเลิศประเสริฐที่สุดในโลกอันนี้ไม
มีอะไรที่จะเหมือน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตพวกเรายังไมเห็นเปนของเลศิประเสริฐ เห็น
เปนของเลนๆเลยศึกษาไมเขาใจ 
 มูลของศาสนาเบื้องตนเกิดจากจิตจากใจ จิตใจเปนบอเกิดของพุทธศาสนาโลกอันนี้เปนของ
วุนวี่วุนวายแตไหนแตไรมา พระพุทธเจาเกิดขึ้นมาที่ใจ พุทธะเกิดที่ใจ ใจมันเขาถึงผูรูแลวก็เขาถึง



พุทธะ พุทธะ คือผูรูคือผูเห็น เห็นเหตุเห็นผลเห็นเรื่องราวตางๆ เห็นสิ่งแวดลอมเรื่องใจนั้น เชน 
เห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดจากใจนั้น เมื่อความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เกิดขึ้นมาแลว พระพุทธเจาก็เกิดขึ้นมาจากความโลภ ความโกรธ ความหลง อันนั้นละ เห็นความ
โลภ ความโกรธ ความหลง จึงคอยเปนพุทธะกิเลสมันเกิดจากนั้น ไมใชเกดิที่อ่ืน 
 เราปฏิบัติฝกหัดตามพระองค ครั้นไปเห็นเรื่องใจ คือบอเกิดแหงพุทธศาสนา คือคําสอนของ
พระพุทธเจา เราก็ละความโลภ ความโกรธ ความหลงไดไมมีอะไร กิเลสทั้งหลาย อายตนะ ขันธหา 
ทั้งปวงหมด มันออกไปจากนั่นทั้งนั้นไมมีใจแลวไมมีขันธหาที่จะตองชําระหรอก กิเลสทั้งหลาย
รอยแปดพันประการมันเกิดจากใจอันเดียว กิเลสมันเกิดที่ใจ พระพุทธเจาก็ชี้ลงที่ใจนะซี ที่พระองค
ทรงรูก็รูที่ใจ ครั้นรูใจแลวก็รูกิเลสทัง้ปวงหมด ของพรรคนั้นจะไปถืออะไรของภายนอกถือภูตผี
ปศาจ เชื่อมนตคาถาอาคมทั้งปวง ครั้นถาเกิดจากใจแลวมันจะไปถืออะไรนอกจากใจนั่น จับเอาที่
ใจนั่นใหมันแนนแฟน มันก็รูขึ้นมานะซี 
 อันนี้ใจก็ยังไมรูจัก ไมทราบวาอะไร ไปคนควาหาที่ไหนก็ไมทราบ ไมเห็นตัวใจสักที ไม
เห็นตัวใจก็ไมเห็นพุทธศาสนา เหตุนั้นศาสนาอยาเขาใจวาอยูในที่อ่ืน ตวัพระสงฆ ภิกษุสามเณร 
อุบาสกอุบาสิกา ครั้นถาไมมีใจแลวมันก็ไมมีทั้งนั้นแหละ มีใจมันจึงคอยแตงใหเปนรูป กรรม
ตกแตงขึ้นมาใหเปนรูปหญิง รูปชาย รูปพระรูปเจาตกแตงใหเปนภิกษุสามเณร กรรมมนัตกแตงให
เปนตางๆนานา ก็เพราะใจมันเขาไปครอบครองในรูปอันนั้น เมื่อกิเลสมันครอบงําแลวก็ไมเห็น
ใจนะซี จึงตองบุกเบิกเขาไปหาใจ เห็นใจแลวก็เห็นของพวกนั้น 
 แตวาศาสนาตั้งอยูที่ใด? ตั้งอยูที่ใจ ถาหากไมมีกิเลสก็ไมมีพระพุทธเจาหรอก  เมื่อมีกิเลสจึง
คอยมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา จึงควรเพิกถอนกิเลสนั้นออกจากใจพระพุทธเจาเกิดที่นั่น พุทธะ 
ความเปนจริง ไมใชพุทธะ เจาชายสิทธัตถะราชกุมาร เมื่อเกิดความรูขึ้นมาทีแรกเขาถึงเรียกวา
พุทธะ ชาวโลกเขาเรียกวาพุทธะมันมีหลายเรื่องหลายชื่อพระชนิสีห พระศากยมุนี พระโคดมบรม
ครูฯ อะไรตางๆหลายเรื่อง เรื่องพระเจาสิทธัตถะเดิมก็เลยหายไป เพราะความตรัสรูอันนั้นนั่นเอง
เบิกบานขึ้นมาจากใจแลวก็ใหนามสมัญญาไปตางๆนานา แตพระพุทธะเจาทานทรงเรียกวาเราค
ถาคตไมไดเรียกอื่นไกลตามสมมติบัญญัติที่โลกเขาเรียกพระองค 
 แทที่จริงพุทธะก็เกิดที่ใจเกิดจากใจ เพราะการปฏิบัติบําบัดเรื่องตางๆออกจากใจ ทําใหผอง
ใสสะอาด ชําระใหหมดจดจากใจ เหตุนั้น ใจจึงเปนของสําคัญที่สุด ถาปฏิบัติเขาถึงใจเมื่อไรจึงจะ
เห็นใจเมื่อนัน้ เปนพุทธะเมื่อนั้น ถาไมถึงใจแลวยังไมถึงพุทธะหรอก เอาละ 
 

๕๘. จิตเปนกลางเปนของสําคัญมาก 



วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 เขาพรรษาภิกษุทั้งหลายทานก็อนุญาตใหอยูจําพรรษาในที่ตางๆ เพื่อประกอบความ
พากเพียรเพื่อศึกษาเลาเรียน ใหไดความรูความเขาใจ ที่จริงมันไมใชแตเขาพรรษา ฤดูอ่ืนมันก็ใชได
เหมือนกัน ถาหากวาตั้งอกตั้งใจพยายามเรียนจริงๆเห็นคุณประโยชนในการศึกษาเลาเรียน เรา
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาแลวเราจึงคอยบวช บวชแลวเรายังไมเขาใจการปฏิบัติก็ไมเขาถึงศาสนา 
จึงวาเปนการลักลั่นอยูในตอนนี้แหละ ถาคิดถึงเจตนาที่เราบวชในเบื้องตนหรือหากไมเจตน
เลื่อมใสก็ตาม โดยสวนมากบวชสักแตวาบวช อาศัยขาวสุกกินเปนประมาณ ที่จะตั้งใจฝกหัดปฏิบัติ
ตนใหพนจากทุกขนั่นมีนอยคนที่สุด ตุถึงอยางไรเรามาบวชเขามาแลวใหตั้งใจอบรมศึกษา ตั้งใจเลา
เรียนก็ยังคอยเปนไป แลวคอยเห็นประโยชนในการบวชในพระพุทธศาสนา 
 ประโยชนในพุทธศาสนามากเหลือที่จะคณานับ ตั้งแตวันหนึ่งๆไปจนตลอดชีวิตบวชอยูใน
ศาสนาเรียกวาอาศัยศาสนาเปนเครื่องอยู ถาหากทําดีก็ไดดีเปนประโยชนหมดบวชในศาสนาทาน
ใหพิจารณาปฏิสังขาโยทุกๆวัน การที่พิจารณาปฏิสังขาโยฯ เห็นสักแตวาจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานเภสัช ปจจัยที่เราอาศัยนี้เปนเครื่องอาศัยบํารุงเฉยๆก็เปนประโยชน ครั้นหากอาศัยแลวเกิด
ความดิ้นรนอยากไดทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือกกระสนอันนั้นเปนโทษ เปนโทษมาก เปนโทษ
เหลือที่จะพรรณนานับ เปนคุณก็คุณมากเหลือที่จะคณานับ ทําสิ่งใดที่เราอาศัยหวังประโยชนเพื่อยัง
ความสุขเพื่อพนจากทุกขแลวเปนประโยชนทั้งนั้น ทําสิ่งใดไมคิดถึงคุณคามีแตมัวเมาประมาท ได
ชื่อวาเปนโทษเปนทุกข โทษและคุณมีอยูพรอมกันไปหมด 
 เหมือนกับตัวเรานี่แหละ เกิดมามีพรอมหมดทุกสิ่งทุกอยางที่ในตัวของเรา คือวาอายตนะทั้ง 
๖ มี ตา หู จมูกฯ เปนตน คอยรับสัมผัส เกิดความมัวเมาประมาทเกิดโทษไมเปนคุณประโยชนแก
ตนเลย แตตนนั้นเขาใจวาเปนคุณ จึงมัวเมาประมาทในอารมณตางๆ แตถาหากวาพิจารณาเรื่อง
เหลานั้นเห็นวา อายตนะเปนบอเกิดของอารมณทั้งปวง เมื่อพิจารณาอารมณทั้งปวงหมดแลว เห็น
โทษในอารมณนั้นๆก็เกิดกลายเปนคุณ มันอยูในที่เดียวนี่แหละ ไมอยูในที่อ่ืนหรอก คุณและโทษ
อยูในที่เดียวนั่นแหละ 
 เพราะมีโทษพระพุทธเจาจึงสอนธรรมะ มีปญญาเปนเครื่องปราบกิเลส ไมใหเกิดโทษ เห็น
โทษของมันแลวจึงเปนคุณ ถาไมเห็นโทษแลวมีแตมัวเมาประมาทเพลิดเพลินเฉยๆเปนโทษ
ตลอดเวลา ไมใชอยูที่อ่ืนที่ไกล กิเลสทั้งหมดอยูในนี้หมด  พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเขามาหาตัว
ของเรา เราไปเพงแตโทษคนอื่น เชนรูป มันไปเห็นแตรูปภายนอก มันไมใชเกิดจากภายนอก เรา
เห็นภายในออกไปภายนอกเห็นรูปสวยรูปงาม รูปนาเพลิดเพลินเจริญใจ มันก็ออกไปจากใจของเรา
นี้ มันไมไดออกจากภายนอก รูปก็เปนรูปธรรมดานั่นแหละ 



 ของที่เปนรูปสวย รูปงาม รูปนาเพลดิเพลินเจริญใจ มันก็เปนของธรรมดาอีก หากรูปนั้นเรา
ไมไปยึดถือเปนรูปภายใน มันก็เปนประโยชน มนัจะเปนประโยชนอะไรแกตน? รูปอันนั้นก็สักแต
วารูป เกิดจากธาตุทั้งสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ เกิดเติบโตขึ้นมาโดยลําดับเสียงก็เหมือนกัน กลิ่นก็เหมือนกัน 
รสโผฏฐัพพะก็เหมือนกัน ของภายนอกเขามาผสมภายใน จิตใจของเราเขาไปปรุงไปแตง เกิด
เพลิดเพลินมัวเมาประมาท จึงไดชื่อวาเปนกิเลสขึ้นในใจ 
 ถาหากวาเราชําระใจของเรา พิจารณาผูมัวเมาประมาท เห็นโทษของความมัวเมา ประมาท 
แลวก็สละปลอยวางเสียได จิตมันอยูกับใจ เรื่องอารมณเปนของอยูภายนอกเปนอารมณของใจ 
ไมใชใจเปนเปนอารมณเปนของภายนอก จิตใจเขาไปยึดตางหาก จิตใจเขาไปยึดจึงคอยเกิดอารมณ 
ครั้นใจไมยึดมันก็ตางคนตางอยูมันก็หมดเรื่องกันไป 
 ที่ผมพูดถึงเรื่อง “ ใจเปนกลาง ” เมื่อใจเปนกลางแลวมันเห็นความจริง ที่อารมณภายนอก
เกิดขึ้นมา เพราะวาจิตเขาไปยึดไปถือ เรียกหลายเรื่อง เรียกวาจิต, เจตสิก เรียกสังขาร, วิญญาณ 
นามธรรมทั้งหลายลวนแตออกไปจากใจทั้งนั้นเมื่อใจมันอยูเปนกลางๆ มนัไมมีอะไรทั้งหมด ถา
หากใจไมเปนกลางมันเอนไปทางซายทางขวา เปนอดีต อนาคต นั่นแหละมันจึงเกิดเรื่องใหญโต
มโหฬาร เลยลืมตัวของเรา  เมื่ออารมณทั้งหลายเขามาครอบงํา ก็ไปตามอารมณนั้น ลืมของเกาหมด 
 ลืมอยางไร? มันยั้งตัวไมอยู ใจที่เปนกลางมันก็ยึดไมอยู มันก็มัวเมาขึ้นมาถาหากจิตเปน
กลางอยูไดเมื่อไรแลว สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นที่ใจออกจากใจ ก็จะเห็นวาอันนั้นมันเปนจิต เวทนา 
สัญญา สังขาร เกิดจากจิตตางหาก จิตมันไปมุดมัดกับของพวกนั้น ถาเราละวางลงไปได มันก็เปน
กลางอยางของเกา จิตเปนกลางเปนของสําคัญมาก ทําความเพียรภาวนาจนจิตเปนกลางไดทุกครั้ง
ทุกคราวเปนดีที่สุด เพื่อจะใหรูจักวาอะไรมันเปนอยางไร กิเลสของที่จรมามันเปนอยางไร และตัว
เปนกลางมันเปนอยางไรรูเทารูเรื่องอยูตลอดเวลา ถาหากวาอะไรมันกระทบเขา เขาหาตัวกลางเลย 
 อยากเห็นตัวกลาง เราทดลองดูจิตที่เปนกลางๆนั้น โดยกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่งลองดู มัน
จะมีอะไร? มันไมมีอะไรหรอก กลั้นลองดูก็ได มันไมมีคิดมีนึกอะไร มีแตความรูสึกตัวอยูเฉยๆ อัน
นั้นแหละ “ ตัวกลาง ” แตวาอันนั้นมันไมใชไดจากการพิจารณาถี่ถวนรอบคอบ มันไดชั่วครั้งคราว 
ครั้นเมื่อพิจารณารอบคอบเขาไปแลว พิจารณาเปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ถงึเรื่องทั้งหลายจนลงเปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลว มันจะเขาเปนกลางเอง พอมันเขากลางเองแลวนั่นแหละ การพิจารณา
ธรรมะของพระพุทธเจาเขาถึงตัวกลางมันถึงหมดเรื่อง พุทธศาสนานั่นเขาถึงตัวกลางแลวหมดเรื่อง 
ไมมีอาการอะไรจะพูด หมดเทานั้น นั่นจึงวาเปนของสิ้นสุดในพุทธศาสนา 

 จิตเปนกลางเปนของสําคัญมาก   

  ทําความเพียรภาวนาจนจิตเปนกลาง   



  ไดทุกครั้งทุกคราวเปนดีที่สุด   

  
เพื่อจะใหรูจักวา อะไรมันเปน
อยางไร? 

  

  กิเลสของที่จรมามันเปนอยางไร?   

  ตัวเปนกลางมันเปนอยางไร?   

  รูเทารูเรื่องตลอดเวลา   

 

 ใจเปนกลางๆเฉยๆ   

  มันก็ผองใสสะอาดอยูทุกเมื่อ   

  
พระพุทธเจาทรงมีจิตอยูอยาง
นั้น 

  

  จึงทรงพนจากมาร  

 
๕๙. มารหา 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
รางกายของคนเราเปนปฏิปกษแกภายในใจ ทุกผูทุกคนมีหมดเปนเครื่องปฏิปกษ

พระพุทธเจาทรงเทศนาวา “ มาร” มันเปนอุปสรรคขัดของในการทําคุณงามความดี คําวา “ มาร ” 
ในที่นี้ พระองคเทศนไวมี ๕ อยาง คือ ขันธมาร ๑ กิเลสมาร ๑ อภิสังขารมาร ๑  เทวบุตรมาร ๑ มัจจุ
มาร ๑ มี ๕ อยาง ทุกคนมีอยูในตัวของตนแลว 

 ขันธมาร ไดแกตัวของเรา มันมีอุปสรรคขัดของทุกอยางในการจะทําดิบทําดีนับเปนเครื่อง
ขัดของ เชน เจ็บๆปวยๆไมอยูดีสบาย โดยเฉพาะภายในใจขี้เกียจขี้ครานเมื่อจะทําคุณงามความดี มัก
งายเห็นแตประโยชนสวนตัว เขาใจวาเราทําประโยชนเพื่อตัวอันเปนความงามความดี แตที่แทจรงิ
มันเปนกิเลส  เปนตัวมารอยางสมมติวาเราจะทําความเพียรภาวนา ก็เหน็ดเหนื่อยพักผอนนอน
เสียกอนรอตื่นเสียกอน เขาใจวาดี แทที่จริงมารหัวเราะเลย ครั้นเมื่อเราทําตามใจมารนั่น มาร
หัวเราะเลยทีเดียว จึงวา “ มาร ” การทํากิจวัตรขอวัตรตางก็ขี้เกียจขี้ครานเห็นเปนของนิดหนอย
หรอกเลยไมทํา ปลอยละเลยเสีย มันเปนอุปสรรคสําคัญตอการที่จะทําคุณงามความดี 



 การเจ็บการปวยไมอยูดีสบายก็เหมือนกัน ถาหากผูมีความเพียรประกอบความเพียรเด็ดเดี่ยว
กลาหาญ เจ็บปวยเทาใดยิ่งกลาหาญ หลีกไปอยูคนเดียวยิ่งสบายกลาหาญตอสูเอาจนชนะมันได อัน
นั้นเรียกวา ชนะมาร 
 กิเลสมาร ขันธมารนั่นเปนกิเลสสวนหนึ่ง ซึ่งมันเกิดจากภายในใจ ทําอะไรทุกสิ่งทุกอยาง
ใหเกิดความขี้เกียจขี้ครานไปหมดนั่นเรียกวา “ กิเลสมาร ” เราทําดิบทําดีประพฤติพรหมจรรยใน
พุทธศาสนา เปนไปเพื่อมรรค ผล นพิพาน เปนไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด แตกิเลสเขามากั้นมา
ขัดขวางเสีย ใหเกิดความรัก ใหเกดิความโกรธ ใหเกิดความเกลียด เกดิความชัง เปนเหตุใหมี
อุปสรรคขัดของไมสามารถจะทําใหลุลวงไปได กิเลสมันเกิดขึ้นมาภายใน ทําสิ่งใดกม็ีแตกิเลสมา
กีดกัน ทานจึงเรียกวา “ มาร ” 
 อภิสังขารมาร คือความอยากใหญ ความอยากเปนใหญเปนโต มีแตความอยากไดดิบไดดี 
ทําอันนี้แลวก็ยังไมพอใจ อยากใหมันไดยิ่งๆขึ้นไป ที่ตนทําไดที่ตนมีอยูไมพอใจ ทําใหยิ่งๆขึ้นไป
กวานั้นอีก ทําไมทานถึงเรียกอภิสังขารมาร? เพราะ มันไมพอใจในสิ่งที่เปนอยู การพอใจในความมี
อยูเปนอยูตามมีตามได ในฐานะมีปานใดก็อยูเพียงนั้น เรียกวามันพอแลว 
 มัจจุมาร คือความตาย ความตายมาผลาญเสีย เราทําดิบทําดีความตายมาผลาญเสีย ไมถึง
กาลเวลามันตัดรอนความดีของเรา อะไรที่เราทําเพื่อประโยชนความสุขสบายของตน ความตายมา
ตัดรอนเสีย เรียกวา มัจจุมาร 
  เทวบุตรมาร นั้นทานกลาวถึงเรื่องขอบเขตของพระเจาอยูในชั้นสวรรค เปนตัวมารมาผจญ
พระพุทธเจา เปนตน นั่นเรียกวาเทวบุตรมาร อันนั้นสวนหนึ่ง 
 คราวนี้พูดถึง ขันธมาร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณแตละอยางๆนี้เปนขันธฯ แตละ
อยางๆนี้เปนมาร ฉะนั้นตัวของเราก็ไดชื่อวาอยูในเรื่องของมารทั้งหมด ถาหากวาเปนมารทั้ง
หมดแลว ตัวของเราก็เปนลูกศิษยของมาร เปนหลานของมาร 
 ทําอยางไรมันจึงจะพน “ มาร ” ได? พระพุทธเจาทานทรงพนจาก “ มาร ” จึงไดสําเร็จ
มรรค ผล นิพพาน พระพุทธเจาทรงชนะ “ มารทั้งหา ” จึงไดพระสัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเปน
พระพุทธเจา 
 มารเรามีแลว ทําอยางไรจึงจะพนจากมารนี้ได? ทําอยางไรจะพนจากรูปทําอยางไรจากพน
จากนามได? ที่จะพนไดนั้น ไมใชพนดวยการไป ไมใชพนดวยการรบราฆาฟน พนดวยการเห็น
โทษของมัน รูเทารูเรื่องเขาใจเรื่องของมาร วาขันธมันเปนอยูอยางนั้น ถึงมันเจ็บปวยก็รูสึกวาขันธ
มันเจ็บปวย รูสึกวามันไมสบาย จิตใจไมทอแทออนแอ ผจญตอสูดวยความรูเทาเขาใจ ไปเห็นความ



จริงของมัน ขันธก็เปนเรื่องของขันธ  ขันธหาก็เปนเรื่องของขันธหา เรื่องภาวนาของเราก็เปนเรื่อง
ภาวนาของเรา  เรื่องจิตใจก็เปนเรื่องจิตใจของเรา 
 ขันธหาเปนเรื่องนามก็จริงอยู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเปนเรื่องนามเปนขันธ แต
วาถาหากวาพูดถึงเรื่องความจริงแลว ขันธเปนอีกอันหนึ่ง ใจเปนอีกอันหนึ่ง อยางที่ผมพูดวา “ ใจ ” 
มันไมใชขันธ “ จิต ” มันเปนขันธตางหาก เมื่อใจเปนหนึ่งอยูแลว เปนกลางๆอยูแลวไมมีอะไร
กระทบกระเทือน เวทนา สัญญา สังขาร มันไมกระทบหรอก ทีก่ระทบมันเปนเรื่องจิต ที่เปนกลางๆ
นั้นเรียกวาใจ อะไรจะมากระทบของกลางๆนั้นมันไมมีหรอก พระพุทธเจาทรงพนดวยอาการอยาง
นี้ไมไดทรงพนดวยรบราฆาฟนอะไรตางๆ นั่นแหละพระองคทรงชนะมารได 
 แตวายังอยูในแวดวงของมารนั่น พระองคยังไมเสด็จปรินิพพาน ยังทรงอยูในแวดวงของ
มาร จึงทรงมีสติครอบงําอยูตลอดเวลาคุมครองทุกเมื่อ ทรงทําใจของพระองคใหเปนกลางอยู
ตลอดเวลา อันนั้นพระองคทรงชนะไปอยางหนึ่งแลวนั่น 
 กิเลสมาร ก็เหมือนกัน กเิลสเปนเครื่องทําใจใหเศราหมองไมผองใส ที่ทําอะไรทั้งปวงหมด 
ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความชอบ ความชัง อาสวะทั้งปวงหมด มันเปนเรื่องจิต ที่มันรักก็
เปนพิษ ที่มันเกลียดก็เปนพิษ ที่มันโกรธก็เปนพิษ ที่ชอบนั้นไมชอบนี้ก็เปนพิษ “ ใจ ” มันไมรูจัก
ชอบ ไมรูจักโกรธ ไมรูจักเกลียดไมรูจักมีทิฐิมานะอะไร อันนั้นมันเปนเรื่องของ “ จิต ” มันมัว
หมองเพราะเหตุที่ไปรัก ไปชอบ ไปโกรธ ไปเกลยีด มีทิฐิมานะ นั่นมันจึงคอยมัวหมอง ครั้นจิตมัน
พนจากนั้นแลว คือมันรูเทารูเรื่องของมันแลววา แตไหนแตไรมาสิ่งเหลานั้นมันเปนอยางนั้น เราจะ
พนจากมันคือ ทําใจใหเปนกลาง ทําใจใหเปนกลางๆอยูเฉยๆมันก็ผองใสสะอาดอยูทุกเมื่อ นั่น
พระองคทรงอยูอยางนั้น พระองคทรงมีจิตอยางนั้น จึงทรงพนจากมาร ทรงพนไปไดจากกิเลสมาร 
 อภิสังขารมาร ก็เหมือนกัน เราทําสมาธิภาวนา อยากไดดิบไดดี อยากใหเปนอยางนั้น อยาง
นี้ อยากใหรูอยางนั้นรูอยางนี้ อยากใหมันรวม อยากใหมันสงบสวางแจมใส เลยเปนอุปสรรค
ขัดของตอการภาวนา เรียกวา อภิสังขารมาร อยากทําใหยิ่งๆกวานั้น แทที่จริงการทําสมาธิ ทําใจให
เปนกลางวางเฉยๆลงไป ไมตองอยาก ไมตองเดือดรอน ไมตองวุนวาย ครั้นทําใจเปนกลางๆเฉยๆ
ลงไปแลว มนัก็วางมันก็เปนสมาธิภาวนา มันก็พนจากอภิสังขารมารได 
 มัจจุมาร คือความตาย ตายไปซิถามันจะตาย พิจารณามันใหชัดเห็นแจง ตายเปนอะไร? ตาย
ไปก็เปนดิน น้ํา ลม ไฟ ไมประกอบดวยรูปไมประกอบดวยนาม รูปมันเกิดมาจาก ดิน น้ํา ลม ไฟ 
มันก็แตกดับสลาย เปนดิน น้ํา ลม ไฟ เราไปยึดเอามาเปนตนเปนตัว เปนของเราของเขา ปลอยวาง
เฉยลงไป เปนกลางๆจิตมันก็สงบอยูได ถึงมันจะเดือดรอนกระทบกระทั่งดวยประการตางๆ ก็รูเทา



รูเรื่องของมันอีกซึ่งจะใหมันไมกระทบกระเทือน ไมมีหรอก ความอดความกลั้นของพระพุทธองค
เปนความอดความกลั้น ความเห็นตามเปนจริง แลวก็ปลอยวางอยูตลอดเวลา 
 เทวบุตรมาร นั้นเปนของพูดยาก แตพระพุทธเจาทรงชนะมารทั้ง ๕ ดวย ประการอยางนี้
แหละ 
 พระพุทธองคจึงทรงสอนใหทําดิบทําดี มีปญญาเฉลียวฉลาด เฉียบแหลม รูเทารูรอบถงึเรื่อง
มารทั้งหา ถึงมารมันจะโกรธจะเกลียดก็เอาเถอะ มันไมทําอะไรใหเราหรอก นรกของมารไมมี
หรอก มีแตนรกที่พระพุทธเจาทรงเทศนาไวเทานั้นแหละ ชนะมารตรงนั้นแหละ เมื่อเราพิจารณา
เห็น รูแจง เขาใจ เห็นจริงอยางนี้แลวมารนอยใจ ไมสามารถที่จะทําอะไรเราได เรียกวาปราชัยแลว 
ในที่ทุกสถาน เอาละ 

 “ มาร ” เรามีอยูแลวทุกคน   

  ทําอยางไรจึงจะพนจากมารได   

  พนดวยการเห็นโทษจากมันได   

  
รูเทา รูเรื่อง เขาใจเรื่องของ “ มาร 
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๖๐. เห็นของเลวเปนของดี 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
เพราะเหตุที่ไมเห็นความรอนนั่นเอง มันยังอยูในความรอนทั้งนั้น เขาใจวาเปนของเย็น 

เขาใจกิเลสเปนของตรงขามวาเปนของสบาย เปนของดี “ ความรอน ” ในที่นี่นั้นรอนดวยราคะ 
ดวยโทสะ ดวยโมหะ รอนตั้งแตเบื้องตนจนอวสานที่สุดเรียกวา ความรอน 
 ตาเห็นรูปสดสวยงดงาม เกิดความรักใครยินดี มันรอนอยางไร? เกิดความรักใครยินดีเกิด
ความพอใจ มันรอนอยางไร? ใหพิจารณาดูทําไมจึงวามันรอน?  
 เพราะเหตุที่วาความรัก ความใคร ความกําหนัด ความยินดี ความพอใจ ความเพลิดเพลิน 
เหลานั้นมันไมอยูปกติธรรมดา จิตใจของคนเราถาอยูปกติธรรมดาแลว มันก็เฉยไมมีรอนไมมีเย็น 
อันนั้นมันอยูปกติ อันนี้มนัวุนวายดวยความรักดวยความโกรธ ดวยความหลง ดวยความยินดี รกัใคร
อันนั้นนะ นั่นจึงวาเปนของรอน แตคนเราไมเห็นความรอนอันนั้น เห็นวาเปนของดีซ้ําอีก อยากจะ
ไดรูปสวยๆ อยากไดเสียงเพราะๆ กลิ่นรสชาติดีๆชอบใจ โผฏฐัพพะสิ่งที่นิ่มนวล  ธรรมารมณ



อารมณที่มันเพลิดเพลิน นั่นแหละเขาใจวาเปนของดี รูปสวยๆเขาใจวาเปนดีเขาใจวาเปนของเย็น 
เขาใจวาเปนของชอบใจ มันชอบใจจึงวาเปนของเย็น 
 เพราะเหตุคนไมเห็นกิเลสของตน อันวาความยินดียินราย พอใจไมพอใจนั้นปนตัวกิเลส
ทั้งหมด พระองคจึงทรงคนควาพิจารณาเห็นวา ออ! อันนี้เองมันทําใหมนุษยสัตวโลกพากันหลงงม
งายไปในที่ตางๆ เห็นของเลวเปนของดี เห็นกิเลสเปนของชอบใจมันก็ยากนักที่จะพนจากโลกนี้ได 
เห็นวามนุษยทั้งหลายวิ่งเลาะอยูในขอบเขตอันนั้นแหละ ไมมีการไปพนได เพราะวนเวียนอยูไม
กลาขามพนได 
 เรื่องกิเลสทั้งหลายเหลานี้ คนเราทั้งหลายอยูดวยความรอนเหลานี้เรียกวานรก นรก ทาํไม
สัตวนรกจึงยังอยูได? มันก็อยางนี้แหละ มันอยูไดเพราะเหตุมันชอบใจนั่นเอง ก็เมื่อใดมันรอน
เต็มที่แลว ถงึจะอยูไมไดนั่น เรียกวารอนเต็มที่ เชน การเห็นรปูอยางนี้เปนตน ชอบอกชอบใจ อยูที่
ไหนก็อยากไปไดยินขาวก็อยากไปชมอยากไปดู เสียงก็เหมือนกัน ไดยินขาววาเสียงเพราะอยูที่ไหน
ก็อยากฟง อยูใกลอยูไกลสักเทาไรก็อุตสาหพยายามไป เพื่อใหจิตใจมันจมลงในนั้น ไมใหมันพน
ขึ้นมาจากนั้นไดนั่นแหละจึงวา สัตวนรกมันอยูไดดวยอาการอยางนี้ 
 เอาใครไปสอนสัตวนรกมันก็ไมรูเรื่อง สอนวาเปนของรอน มันก็ไมรูเรื่อง ถาหากวามนุษย
ของเรา ทานสอนวาเปนโทษก็ไมรูเรื่อง มันก็เหมือนกันกับสัตวนรกนั่นซี สอนเทาไรก็ไมรูเรื่อง 
สอนเทาไรก็ไมเขาใจวามันเปนของรอนนะ มันเปนของไมดีนะแตก็เขาใจวาเปนของดีนะเรื่อยเขา
ไป ถลําเขาลึกเขาไปทุกที จึงเรียกวา มนุษยนรก มนุษยนี่แหละเปนสัตวนรก “ นรก ” มาจาก นะ-
ระ-กะ แปลวาคน เราเลยอานสะกดเปนนรกเลย อันแทที่จริงคนเรานี่แหละ เราลืมเสีย 
 สิ่งใดๆทั้งปวงหมดพูดไมเขาใจ พูดไมรูเรื่อง สิ่งที่ผิดแสดงใหรูจักวาผิด เห็นวาไมถูกไมตอง
ก็ไมเขาใจ กลับเห็นเปนของดีของชอบ เลยกลบัฟงไมเขาใจซ้ําอีก นั่นแหละเปนนรกอยูในตัว ใน
ตัวของเรานี่ทั้งหมดสิ่งแวดลอมเหลานี้ อยาพึ่งเขาใจวาพนจากนรกแลวเลย ตอเมื่อใดทําใจใหหลุด
พนจากนรก ทําใจใหเปนกลางๆอยูเสมอ มันไมเอยีงไปขางหนา ขางหลัง ขางซาย ขางขวา ในอดีต
ในอนาคต มาเปนกลางแลวมันจะมีอะไรที่นั่น? มันก็พนจากนรกได ถึงแมวาพนไมไดนาน ชั่วครู
หนึ่งขณะหนึ่งก็ดีแลวที่พนจากนรก จะไดจําอันนั้นไว 
 แตบางคนนั่นพนจากนรกแลวก็ไมรูอีกวาพนจากนรก เพราะเหตุที่ไมเขาใจไมมีปญญา
ฉลาด อยากจะวิ่งเขาไปหานรกนั่นอีกจึงคอยสบายใจ อยางบางคนภาวนาแลวอยูนิ่งเฉยๆแลววาตน
ไมมีปญญาโง ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปหาคิดหาพูดวุนวายนั่นจึงสบายใจ นิสัยคนมนัเปนอยาง
นั้นแตไหนแตไรมา อันความสงบความเฉยๆเปนกลางๆมีความรูเทารูตัวอยูนั่น มันไมเคยมี ไมเคย



เปน ไมเคยได ครั้นเมื่อถึงตอนนั้นแลวไมทราบจะไปไหน? ก็เลยหาเรื่องยุงอีก มันก็เลยไปใหญไป
โต 
 อันทางไมเคยไป สถานทีไ่มเคยพบ คนที่ไปพบเขาแลวมันก็เปนอยางนั้นแหละตองสังเกตดู
วามันเปนความสุขสบายเทาไร อันที่ไมวุนวายกังวล เราฝกหัดปฏิบัติมาในเบื้องตนแตไหนแตไรมา 
ชําระสะสางมา ละชั่วทาํดีมาโดยลําดับเพื่อใหเขาถึงความเปนกลาง เมื่อเขาไปถึงความเปนกลาง
แลวก็เขาใจวาไมใชของจริง ไมใชของดี ว่ิงไปหาอาการวุนวี่วุนวายอีก มันก็เลยไมจบไมสิ้นสัก
ทีนะซิ 
 ทําทุกสิ่งทุกอยางลองดูไมวาจะภายนอกภายใน ทางธรรมก็ดีทางโลกก็ดี มนัมีการหยุด มัน
มีที่หยุด มันมีที่จบ เขาทําสวนทําไร ทํามาคาขายก็ตองมีที่หยุด อยางเขาทํานาก็ตองมีการเก็บเกี่ยว
แลวก็เสร็จ ทําสวนก็มีการเก็บเกี่ยวเขายุงเขาฉางแลวก็เสร็จคาขายก็เหมือนกันไปคาขายมาหมดแลว
ก็หยุดงานอันนั้นเรียกวาพอ หยุดมันก็อยู ถาใครไมหยุดมันก็ไมพอสักที การเดินทางก็เหมือนกัน 
เราเดินไปไหนก็ดีแสนไกลอยางไรก็ตองมีที่หยุด ดูแตเครื่องบินนั่นแหละไปบนอากาศโนน มันก็
ยังมีที่หยุด ครั้นไมหยุดมันก็ไมถึงที่สุดสักทีนะซี 
 ธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกัน เราพิจารณาไปทุกสิ่งทุกประการ  มันหมดที่ไปแลวมันก็ลง 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็หยุด มันหยุดเปนสมาธิ หรือหยุดเปนภวังค หรือหยุดเปนฌาน หรือลง
เปนอัปปนา มันตองหยุดมันจึงถึงที่สุด ที่สุดของสมาธิก็คือ อัปปนาสมาธิ ที่สุดของฌานก็คืออัปป
นาฌาน ที่สุดของปญญาวิปสนาก็คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไมมีที่ไปมันก็หมดแลวหมดเทานั้น
แลว หมดทีสุ่ดเทานั้นแหละ ครั้นถามันลงนะ 
 ที่สุดมันตองมีทุกสิ่งทุกอยาง ของภายนอกภายในเหมือนกัน ถาไมมีที่สุดมันก็ไมถกูทาง 
สังเกตไดวาทางที่ถูกมันตองมีที่หยุดมีที่สุด นิ่งอยูเฉยๆผมจึงเคยพูดวา อันของกลางๆนั้น มันไมเอน
เอียงไปขางหนาหรือขางหลัง ไมมีเอนเอียงไปขางซายขางขวา มันไมถูกกระทบอะไรทั้งหมด มัน
เปนกลางๆแลวมันก็หมดเรื่องกระทบ  พอรูเปนกลางๆอยู  นั่นแหละเปนอันหมดที่สิ้นสุดของการ
ภาวนา   

เพราะเหตุคนไมเห็นกิเลสของตน 
  

  
อันนี้เองทําใหมนุษยสัตวโลก 

  

  
พากันหลงงมงายไปในที่ตางๆ 

  



  
เห็นของเลว เปนของดี 

  

  
เห็นกิเลส เปนของชอบ 

  

  
มันก็ยากนักที่จะพนจากโลกนี้ได 

 

 
 

๖๑.  วิธีเทศนา 
วันที่  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

พระพุทธเจาทรงเทศนาโปรด 
ใหเกิดเลื่อมใสศรัทธาจริงๆจังๆ 
แลวจึงคอยสอนธรรมะโดยลําดับตอไป  
 
จะเทศน  "วิธีเทศน"  ใหโยมฟง,  จะเทศใหพระฟงดวย  ญาติโยมฆราวาสที่เปนอุบาสกอุบาสิกา  
หรือไมเปนอุบาสกอุบาสิกาก็แลวแตเถอะ  โดยสวนมากเขาเขาใจวาเปนพุทธศาสนิกชน  แต แทที่
จริงยังไมถึงมากมาย  เทศนใหเขาฟงสูงๆ  เขาเขาใจเบื้องตนยังไมทันดี  เบือ้งตนไมดี เบื้องปลายมัน
ก็ไมดีเหมือนกัน    เขาอยากฟงเทศนสูงๆแตเบื้องตนเขายังไมเขาใจ  แตไมอยากฟง  
 ผมเคยเทศนที่ที่วาการที่ภูเก็ต  ผมเคยเทศนใหฟงหนหนึ่ง  เขาเลยไมอยากฟงวาเทศนของ
ตื้นๆ  เราอยากจะใหเขาใจหลักฐานเบื้องตนใหมั่นคงเสียกอน  แลวจึงฟงเทศนตอไป  แตเขาเขาใจ
ไมเหมือนกับเรา  เหตุนั้นคนถือศาสนาจึงไมถึงแกนพุทธศาสนาแทที่เขาพูดกันวาชาวพุทธฯ  กถ็ูก
อยู ชาวพุทธเหมือนกับชาวบานชาวเมืองนี่ถูกอยูเขาถือพุทธศาสนาเขาถือไปตามกัน  ลกูเล็กเด็ก
แดงก็ถือไปตามกัน  เปนชาวพุทธแตพุทธศาสนาแทไมเขาใจลึกซึ้งถึงแกนพุทธศาสนา   แกนแท 
ของพุทธศาสนามันตองสมัยเมื่อครั้งพุทธกาล คนเลื่อมใสศรทัธาจริงๆจังๆ  จึงคอยเขาไปหาพุทธ
ศาสนา   พระองคทรงเทศนาใหเลื่อมใสศรัทธาจริงๆ  แลวจึงคอยสอนธรรมะโดยลําดับตอไป 
 คนพวกเราทุกวันนี้เขาเปนชาวพุทธ  เขาถือกันโดยลําดบัไมวาพระเจาพระสงฆถือไมถึง
พุทธเหมือนกัน  เราจะเห็นไดในการกราบ  ในการไหวอยางวา  การกราบเขาถือพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ  เปนทีพ่ึ่ง  สิ่งอ่ืนนอกจากพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆแลวไมมี  เรากลาวอยู 
เสมอ  ความขอนั้นเปนของจริงแตเราไมทําจริงอยางนั้น  ไมเคารพนับถือจริงๆจังๆ  กราบก็กราบ



ไปอยางนั้น  เห็นพระพุทธรูปอยูก็กราบ  บางทีกราบพระพุทธรูปก็ไมเห็นพระพุทธรูปซ้ําอีก  ไม
เปนที่พ่ึงที่ระลึกอีก  เมนิตาเมินหนาไปที่อ่ืนโนน  ไมทราบวากราบอะไร  ไมถึงพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ  สักที  กราบจนหัวเขาดานก็ไมถึง  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มันทําเปน
เลนๆ  ไมทาํจริงๆจังๆ  กลาวพุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  ก็ไมถึงพระพุทธ  ไมระลึกถึงพระพุทธ  ไม
ทราบระลึกถึงอะไร  กราบเฉยๆนี่แหละทั้งไมรูเรื่องรูราว  บางทีกราบก็พูดพึมๆพําๆอยู  บางที
กราบก็พูดเรื่องอื่นตอไป  ไมเขาใจถึงพุทธศาสนาทําเพียงสักวาทํา  เหตุนั้นจะเอาพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ  เปนที่พ่ึงจริงๆอยางไรได  ถาหากถึงคราวจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยก็พ่ึงไมได  
พ่ึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ไมได  เจ็บไขไดปวยไมสบาย  ระลึกถงึแตพระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆ  ไมระลึกถึงคุณของทาน  ระลึกถึงเฉยๆวาคอยใหพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มาชวย  
คอยใหพระมาชวย  อันนั้นแหละที่วาไมถึงนั่น 
 แทที่จริงไมใชอยางนั้น  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยูในใจของตน  แลวระลกึถึง
พิจารณาคุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มันจึงคอยซาบซึ้งเขาถึงในใจ  โรคภัยทั้งหลายอาจ
สามารถหายไปได  คนทั้งบานทั้งเมืองถือกันแตเพียงแคนั้นเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ชวย
เจ็บไขไดปวยไมสบาย  หรือออนวอนขอใหมีโชคมีลาภก็ขอพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ทาน
จะไปชวยใหโชคใหลาภอยางใดได  ครั้นเราไมถึงทานแลวมันก็ไมเปนประโยชนนะซี   หากเรา
ตั้งใจระลึกถึงทานจริงๆจังๆเหมือนกับเราระลึกถงึคนที่มีชีวิตอยูหรือตายไปแลวก็ตาม  ญาติๆวงศๆ
พ่ีนองของเราเปนพอแม  เราระลึกถึงอยูเสมอถึงอุปการะคุณของทาน  ทําใหเราไดเกิดมา  ทําใหเรา
ไดมีอาชีพ  สอนใหเรามีอาชีพไปที่ไหนๆก็ระลกึถึงอยูตลอดเวลา  ไกลแสนไกลกย็ังระลึกถึงอยู  
อันนั้นแหละจึงจะเรียกวา  "ถึงแท" 
 พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็เหมือนกัน  ที่จะใหถึงแทมันตองเปนอยางนั้นมี ศรัทธา 
ใหมันเชื่อมั่นอยางนั้นเสียกอน  ครั้นศรัทธาเชื่อมั่นปกแนนลงไปแลว  มันหากเปนไปเองหรอก  ศลี  
สมาธิ  ปญญามันเปนไปหรอก ศรทัธา  ไมดี  คือเบื้องตนไมดีแลว  ตอนปลายตอนที่สุดมันก็
เหลวไหลหมด    พระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  หากเราเชื่อมั่นแลวมีหลกัประกันในตัว 
 เชื่อมั่นที่มีหลักประกันนั้นนะเปนอยางไร?  เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม  เราทําดีไดดี  ทําชั่ว
ไดชั่ว  ตนเองทําตนเองไดรับ     อันนั้นแหละจึงวาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม  ไมใชคนอื่นหรือสิ่ง
อ่ืนมารับแทน  หรือคนอื่นให  เรานั่นแหละเปนคนใหเอง  เปนคนไดรับเอง  เรามั่นคงในใจอยางที่
อธิบายมาเบื้องตน  เชื่อมั่นในกายในใจของเรา  เชื่อกรรมเชือ่ผลของกรรมวาทําดี ไดดีทําชั่วไดชั่ว  
ศีลเขามาในตัวเลย  ความชั่วเปนการผิดศีล  ความดีเปนการมีศีล  นั่นแหละเชื่อกรรมเชื่อผลของ
กรรม  มันเนื่องมาถึงศีล  ขอใดๆของศีลทั้งปวงหมด  ไมสามารถลวงเกินไดเลย  มนัมั่นคงลงไป



แลว  จะประพฤติกาย  วาจา  ใจ  ดวยประการตางๆ  มันเชื่อมั่นอยางนั้นแลว  ไมสามารถจะลวง
ละเมิดในศีลขอนั้นๆได  ศีล  ๕  ศีล  ๘  ไมตองสมาทาน  สมาทานทุกวันๆศีลก็ไม เขาถึงใจ  ครั้น
ถาหากเขาถึงใจแลวไมตองสมาทาน  ศีลก็เขาถึง  การสมาทานนั่นเปนการดี  เปนการพรอมเพรียง
สามัคคีกัน  ถาหากเราไมสมาทานเขาหมูเขาพวกมันก็เกอเขินมันไมสมบูรณ แตวาในใจของเราให
มันถึงดวย   อยางที่วามานี่ 
 ศีล  ๑๐  ก็เหมือนกัน สามเณรเปนผูสมาทาน ถาหากมีหิริโอตตัปปะ เปนเครื่องสนับสนุนอยู
แลว นั่นละ หิริโอตตัปปะสนับสนุนศีลขอนั้นไมลวงละเมิดไปได  ศีลของพระภิกษุไมมีการ
สมาทานถาหากเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมม ี  หิรโิอตตัปปะ อยูแลว  ศลี  ๒๒๗  หรือเขาไปกวานั้น
ก็ตาม  มันงดเวนได  ศีลของพระไมเพียงแต  ๒๒๗  เทานั้น  มันเปนหมื่นๆแสนๆที่ไมไดมีมาใน
ปาฎิโมกข  จะไปปฏิบัติไดอยางไรครั้นถาหากไมเขาถึงใจ  ไมเขาถึงอยางที่วานี่  มีการเชื่อกรรมเชื่อ
ผลของกรรมอยางนี้แลวมันก็งดเวนความชั่วตางๆได  พระไมสมาทานศีลมันเกิดมาเอง  พอสวด
ญัตติแลวก็ สมมติเปนพระเลย  แลวก็สําเร็จ  มรรค  ผล  นิพพานเลย 
 แตกอนพระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  "เอหิภิกขุ"  เมื่อศรัทธาเพียงพอ  ทานก็บอกเพียงวา  ทาน
เขามาเถิดเปนภิกขุในศาสนา  ปฏบิัติตามธรรมที่เรากลาวดีแลว  มันเชื่อจริงๆจังๆในใจของทาน  
ทานเปนภิกษุจนกระทั่งสําเร็จ  มรรค  ผล  นพิพานได  นี่ศีลมันแลนเขามาเองเต็มในหัวใจของ
พระภิกษุนั้น  ไมบกพรอง  ศลีไมใชเปนตนเปนตัว   ความงดเวนนั้นตางหากตัวศีล  ครัน้ศีลเปนตัว
เปนตนมันก็เต็มไปหมดทั้งในอกในทรวงนะซิ  มันจะอยูไหวหรือคนเราเปนพระภิกษุมีศีลเต็มไป
หมดทั้งตัว  เพราะเหตุไมเปนตนเปนตัว  ศีลมันจึงคอยเบา    ผูใดมีบริบรูณสมบูรณแลวเบาตนเบา
ตัว  เบาหมดทุกอยาง  กาย  วาจา  ใจ 
 ผูที่ตั้งมั่นอยูในศีล  แนวแนอยูในศีล  พิจารณาเรื่องศีลของตนอยูเสมอเปนนิจ  จิตใจแนวแน 
เปนสมาธิภาวนา เรียกวา ศีลานุสติ มนัเปนการระลึกถึงศีลอยูตลอดเวลา  เปนคําบริกรรม  สัญญา
ทั้งหลายยอมเกิดจากการระลึก  การพิจารณาอยูนั้น  พิจารณาทั้งภายนอกภายใน  ทั้งที่ตนทําแลว
และที่ตนทําอยู   พิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเริ่มจากกรรมชั่วนั้น  มันเลยเปนปญญา  
ไมใชปญญาที่อ่ืน ปญญา เกิดจาก สมาธ ิ มันเกิดจากนี่แหละ เรื่องใดๆทั้งปวงหมด  เราพิจารณา
คนควาเห็นโทษเห็นคุณ  เห็นคุณเราเกิดความปลื้มปติ  เห็นโทษเราเกิดความเสียใจ  ยอมสละไปได
มันเปนปญญาเกิดจากสมาธิ 
 ปญญาวิปสนามันเกิดอีกตอนหนึ่ง  ปญญาวิปสนาเปนอีกอยางหนึ่งที่พิจารณาคนควาเห็น
เหตุเห็นผล  เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เห็นทุกสิ่งหมดมันเปนอยูอยางนั้น  เกิดอยูอยางนั้น   เรา
ไปยึดมั่นถือมั่นสําคัญวาตนวาตัว  มันจึงเปนตนเปนตัวขึ้นมา  ความไปยึดไปถือนั่นแหละมันเปน



ตนเปนตัวข้ึนมา  เราปลอยสละวางลงไปมันก็อยูตามเดิม  ไปยึดมั่นก็เทานั้นไมยึดมั่นก็เทานั้น  มัน
จึงเกิดปญญาวิปสนา  อันนั้นเปนปญญาเห็นตามสภาพตามความเปนจริงของมัน 
 มันเปนไปตลอดหมด  ตัง้แตพระไตรสรณาคมณไป  ตั้งแตศรัทธาไปตลอดถึง  มรรค  ผล  
นิพพาน  ดวยซ้ํา  บางทานบางองคทานแสดงวาผูใดถือยึดมั่นในพระไตรสรณาคมณ  ใหเชื่อกรรม  
เชื่อผลของกรรม  ไมทําบุญนอกพุทธศาสนา  ไมถือผีถือสางไมถือตะกุดเครื่องรางของขลัง  ถือ
พุทธศาสนาแลวพระยังถือเครื่องรางของขลังไมมีหรอก  ไมมพุีทธศาสนาอยูในตัวเลย  ครั้นผูใดยัง
ฝกใฝในเครื่องรางของขลังอยู  ผูนั้นยังไมถึงศาสนา  ทานบอกวาครั้น  เมือ่ถึงพุทธศาสนาแลวจึงจะ
เปนพระโสดาบันได  เปนไดจริงอยางที่อธิบายมานี่แหละ  เมื่อศีลมั่นคงแนนอนไมหว่ันไหวเลย  
ยอมสละชีวิตทุกอยางเห็นศีลเปนของมีคุณคายิ่งกวาสิ่งอื่นทั้งหมด  มันเปนรัตนศรัทธา เอาละ 
 
ศีลทั้งปวงหมด 
ถามี  "หิริโอตตัปปะ" 
เปนเครื่องสนับสนุนอยูแลว 
ศีลขอนั้นไมลวงละเมิดไปได  
มันก็งดเวนความชั่วตางๆได   
 

๖๒.  สติปฏฐานสี่ 
วันที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.๒๕๓๑ 

ธรรมะ  คือของจริงของแท 
ทําจนเห็นเปนของจริงของแท 
จึงจะเรียกวาปฏิบัติจนถึงธรรมะ 

ของจริงของแท   
 
สติปฏฐานสี่  ที่ทานแสดงไว  เรื่องกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  มี  ๔  อยางพิจารณากายระยะหนึ่ง  
พิจารณาเวทนาระยะหนึ่ง  พิจารณาจิตระยะหนึ่ง ธรรมระยะหนึ่ง  แตวาทานไมให พิจารณาหมด
ทุกอัน  ตามตํารับตําราทานก็บอกใชทั้ง  ๔  อยาง  แตเมื่อปฏิบัติพิจารณาอันใดอันหนึ่งใหมันได
เสียกอน 
 เชนพิจารณากาย ภายนอกภายใน  พิจารณาภายนอกคือกายของคนอื่น  ภายในคือกายของ
เรา  ตั้งสติกําหนดพิจารณากายนี่สักแตวากาย  จนกระทั่งเห็นมันเปนของธรรมดา  ธรรมชาติ  



พิจารณาไป  พิจารณาไปมันจะคอยรูเรื่องหรอก  ทีแรกก็อวัยวะแขน  ขา  มอื  เทาของเรามันเปนชิ้น
เปนสวน  แลวพิจารณาเขาไปภายในจริงๆ  ทนีี้ไมทราบวาเรื่องกายของเราหรือของคนอื่นก็ไม
ทราบ  มันเปนเนื้อเปนหนังหรือเปนอะไรก็ไมทราบ เปนเพียงสิ่งอันหนึ่งปรากฏขึ้น เปน
ปรากฏการณของในโลกมันเปนอยูอยางนั้น  อันนั้นจึงวา "กาย"  สักแตวา “กาย” พิจารณากันไป
จริงๆจังๆ  ตั้งใจลงไปจริงๆจังๆ  ไมสักแตวาพิจารณาแลวก็แลวไป  ความประมาทของคนเรา  
พิจารณาไมจริงไมจัง  พิจารณาเพียงแตลูบๆคลําๆ  พิจารณาแลวก็หายไปเฉยๆ  นั่นเรียกวา   
"ประมาท" 
 ประมาท นีม่ันลึกซึ้งที่สุด  ประมาทของผูทําความเพียรภาวนา  ถาหากวาตั้งจิตพิจารณา
เฉพาะแนวแนในสิ่งเดียวคือกายสิ่งเดียว จนกระทั่งเห็นอยางอธิบายมานั่น เรียกวาเปน "ผูไม
ประมาท"  ถาพิจารณาพลัดโผไปโนนมานี่อยู   มีอารมณอะไรมาแทรกซึมยังใชไมได    เรียกวา  
"ประมาท"  เราตั้งใจแนวแนในสิ่งเดียว  พิจารณาในเรื่องสิ่งเดียว  จนเห็น  กาย  สักแตวา  กาย  สิ่งที่ 
พิจารณาไมใชของเราของเขา  อันนั้นจึงคอยถูก 
 ครั้นยังเห็นกายเปนของเรา  ถือกายวาตนวาตัว  วาเรา  วาเขา  มันถือมานานแลว  มันยากที่
จะละได  ที่จะลงเปนหนึ่ง  เปนสภาพเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย  สิ่งที่มันเปนอยูสักแตวา  ไมใชคน  
มนุษยคนเราก็ไม ใช  หรือสิ่งทั้งปวงก็ไมใช  ทานจึงวาไมใชตัวตนบุคคลเราเขา  มันเปนอันหนึ่ง
ของมันตางหาก  อยางเราเห็นเราดูของภายนอกอยางนี้แหละ  เราดูกันจริงๆจังๆอยาไปนึกอยางอื่น  
ดูสิ่งที่เราเห็นนั่นพิจารณาแนวแนลงไปจริงๆจังๆ  เมื่อไมมอีารมณอ่ืนมาแทรกซึม   อันที่เรา
พิจารณาแนวแนอยูนั่น  ไมทราบวาอะไรเปนอะไร  จะวาไมมีปญญาก็ใช  คนที่เหน็วาเปนของ
ไมใชตัวตน  ไมใชบุคคลเราเขานั้นนั่นมันเปน  "ปญญาสูง"  ที่เห็นวาเปนตัวเปนตนนั่น  เขาเรียกวา
ปญญาแตวาปญญาตอนนี้ใครใชก็ไดทั่วไปหมด  คนใชไดทั่วไปหมด  ปญญาละเอียดขั้นสูงนั้นมัน
ปลงลง  จนกระทั่งวาไมใชบุคคล  ตวัตน  เรา  เขา  เปนของหายาก  ปญญานั่นคนไมคอยเห็น  ทาน
สอนใหพิจารณาตรงนั้นเขาเรียกวาคนโง  มันโงของเราเปนตามมนุษยของเรา  การเห็นสิ่งทั้งปวง
หมดเปนของไมใชตัวตน  บุคคล  เรา  เขา  ของพระพุทธเจาทานไมเรียกวาโง  แตมนุษยทั้งหลาย
เรียกวาโง  เขาดูใหเปนชิ้นเปนอันเปนสวนสัด  เขาใชวิทยาศาสตร  เอามาใชกันในเรื่องเหลานี้
แหละ  จิตจึงไมเปนสมาธิ  มันไมลงอันเดียว  มันก็เห็นเปนชิ้นเปนสวน  เห็นเปนหลายอัน  เขา
จัดแจงเปนเรื่องเปนราวเปนสิ่งตางๆออกไป  อันนัน้แหละเรียกวาปญญาของเขา 

สวนปญญาของพระพุทธเจา   เอาจนเห็นไมใชตัวตนบุคคลเราเขา  แนวแนลงไป  ปญญา
ของพระพุทธเจากับปญญาของชนคนเรา  คนละอันคนละเรื่อง  แตจะพิจารณาถึงปญญาของ
พระพุทธเจายากนักยากหนา  คนทั้งหลายไมคอยเห็น  จึงถือวาอันนั้นเปนของไมดี  ถาเราเชื่อคํา



สอนของพระพุทธเจา  ดีหรือไมดีก็ชางเถิด  เปนอยางนั้นก็นับวาถูกธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
แลว  ก็ อยางที่ทานเทศนา  ยถา  ปจจยังฯ  จีวรที่เรานุงหมนี่ไมใชสัตวบุคคลตัวเราตัวเขา  เปนแต
สักวาธาตุอันหนึ่ง  ลงเปนธาต ุ  มนษุยชาวโลกเห็นเปนสีสันวรรณะ  เหน็เปนของสวยสดงดงาม  
เห็นเปนของนาชมนาสนุกสนานอันนั้นจึงคอยเปนปญญาของเขา 
 สวนปญญาของพระพุทธเจาที่ทานทรงเห็นสักแตวาเปนธาตุ   ถาไมเรียกวาธาตุก็ไมทราบ
จะเรียกอะไร  สักแตวาธาตุ  ธาตุนั้นเปนของเปนจริงอยูอยางนั้น  ธาตุคือสิ่งที่เปนอยู  มันเปน
อยางไรก็เปนอยูอยางนั้น  เรียกวาธาตุ  พิจารณาจนถึงเห็นเปนธาตุ  มันเปนปญญาของพระพุทธเจา  
มนุษยชาวโลกของเรานั่น  มันยากที่จะละสมมติบัญญัติได  ละสมมติบัญญัติก็ไดดิ้นรนมาหาสมมติ
บัญญัติอีก  ถามันละสมมติบัญญัติไปละกอไมเขาใจอะไรหนอนี่?  เลยงงหมด  ไมรูเรือ่งอะไรเปน
อะไรของไมเคยเห็นเคยรู  ก็กลับมาดิน้รนหาสมมติบัญญัติอีก  จิตมันถอนก็เลยไมถึงสมาธิ  มันก็
ไมถึงความแนวแน 
 เราภาวนา  อยาไปฝกหัดภาวนาอยางเผินๆ  อยาทําเลนอยางที่วาตะกี้นี้แหละ  ทําอะไรสักแต
วาทํา  มันไมถึงธรรมะ  ธรรมะคือของจริง  ธรรมะคือของแท  ทําจนเห็นเปนของจริงของแท  ถึง
เรียกวาปฏิบัติจนถึงธรรมะของจริงของแท  ทําเปนของเลนหมดมันไมมีประโยชน  ศาสนาพุทธ
ของเรามันจึงคอยเลื่อนเลอะไปหมด  ทําอะไรก็สักแตวาเปนเรื่องเลนๆ  ทีแรกทานทําดิบทําดี  อยาง
ไหวพระสวดมนตอยางนี้  ทานตั้งใจไหวพระ  ระลึกถึงคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ตั้งใจ
เคารพนับถือจริงๆ      ฟงเทศนก็ตั้งใจฟงถึงขออรรถขอธรรม     ถึงขอละเอียดของธรรมะจริงๆ   
นั่นเบื้องตน 
 ครั้นตอมาสักแตวาฟง  เขาฟงก็ฟงตามเขาไปอยางนั้นแหละ  ไมทราบวาฟงรูเรื่องอะไรครั้น
สิ่งสนุกเพลิดเพลินแลว  นั่นแหละชอบใจ  อยางเทศนพระเวสสันดร  อยางนี้ละเทศนสนุกสนาน
เฮฮา  เทศนแหลเทศนเลนเสียง  สนุกแลวมันก็ชอบใจ  มันไมถูกธรรมมนัไมถึงธรรม   เอาแตตื้นๆ
เผินๆนี่แหละ  อันของละเอียดละออไมเอา  ทําอะไรอยาไปทําเลน  เปนของเลนไปหมดอยางนั้น
ไมได   บวชพระบวชเจานี่ก็เหมือนกันเขาบวชกันในศาสนาแตกอนนี้ทานทําดี๊ดี  ทานบอกวา  
ขาพเจาจะบวชจะบรรพชาเพื่ออิสระพนจากทุกขขอใหทานจงเอาผาใหแกขาพเจา เอาผาสงให  ๓  
หนกลับไปกลับมาจึงใหผาไปครอง  ปฏิญาณตนจนถึงขนาดนั้นคนสมัยกอนๆ  แตสมเด็จมหาสมณ
เจานั่นทานบอกวา  เดี๋ยวนี้บวชไมถึงขนาดนั้นหรอก  บวชไมสําเร็จมรรค  ผล  นิพพานหรอก  สกั
แตวาบวช  เลยเอาออกเสีย  ไมเอามาใช  แลวคนก็เลยไมรูเรื่อง  ก็เลยบวชพนๆกันไปก็เปนสักแตวา
ทําเปนประเพณี  ถึงฤดูแลวถึงฤดูหยดุเทอมก็บวชเฮฮากันหมด  บวชเณรอกึทึกครึกโครม  โอย!  วัด



ไหนบวชมากก็มีชื่อเสียง  บวชไปแลวต้ังเปนหมูบังคับกัน  องคหนึ่งบังคับ  ๔-๕  องค  องคหนึ่ง
บังคับ  ๙-๑๐  องค  บังคับเปนหมูเหมือนกับทหารนี่  ปานนั้นกย็ังคุมไมอยู  
 บวชสัก  ๑๕  วันก็สกึ  พอสักแตวาเลนๆนะซี  มนัไมเปนของจริงของจัง  คําวาบวชเพื่อเอา
บุญเอากุศล  มันก็ไมไดบุญอะไร  ยิ่งเปนบาปเขาไปอีก  เอาผากาสาวพัตรไปครอง  ของดิบๆดีๆเอา
ไปหุมหัวตอ  มันไมใชปฏิบัติดีอะไร  ศลี  ๕  ศีล  ๘  กไ็มรูจักซ้ํามันบวชเลนๆ  นี่แหละมัน
กลายเปนของเลนอยางนี้มันไมจริงไมจัง  ครั้นเรามาบวชในศาสนามาปฏิบัติอยางนี้  นักปฏิบัติมนั
ตองเอากันจริงๆจังๆจึงคอยเห็น  แตขนาดนั้นมันก็ยังไมถึงของจริงซ้ําอีก  เอาละ 
 
สติปฏฐานสี่   ทานแสดงไววา 
พิจารณา กาย   ระยะหนึ่ง 
พิจารณา  เวทนา  ระยะหนึ่ง 
พิจารณา จิต   ระยะหนึ่ง 
พิจารณา  ธรรม   ระยะหนึ่ง 
แตเมื่อปฏิบัติใหพิจารณา 
อันใดอันหนึ่ง  ใหมันไดเสียกอน 
 

๖๓.  การเตรียมพรอม 
วันที่ ๑๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

*********************** 
อันที่คิดนึกมากมาย 
พูดมากมาย  ทํามากมายนั้น 
หมดที่ความตาย 
สิ้นสุดที่ความตาย 
ครั้นพิจารณาเห็นอยางนี้แลว 
มันก็วาง  จิตรวมลงไปได  
 
วันนี้จะเทศน  "สิ่งที่รวม"  สิ่งทั้งปวงหมดมันตองมีการรวม  ธรรมะก็เหมือนกัน  ทางโลกก็
เหมือนกัน  ทางโลกครัน้รวมไดก็กลายเปนธรรม  ครั้นรวมไมไดก็ไมกลายเปนธรรมอยางคนเรา
เกิดขึ้นมาตองมีการกระทํา  ทางกายก็ดี  ทางวาจาก็ดี  ทางใจก็ดี  ตองมีการกระทํา  ทางกายนั้น



มากมายหลวงหลาย  เรียกวากายกรรม  ประกอบการงานอาชีพทุกสิ่งทุกสวน  นั่นกระทําทางกาย  
ทางวาจานั่นก็พูดไปไมหยุดไมหยอนวันหนึ่งๆไมทราบกี่รอยกีพั่นคํา  เราไมไดจดจําสักที  วามัน
มากนอยสักเทาไร  เรียกวจีกรรม  สวนใจคิดนึกยิ่งไปใหญ  มันไมมีที่สิ้นที่สุด  แมแตนอนอยูก็ฝน  
ฝนไปตามความคิด  ความนึก  ความสงสาย  นัง่อยูก็สงสาย  ยืนเดินสงสายทั้งนั้น  นอนสงสาย
มากกวาเพื่อน  เรียกวามโนกรรม  ไมมีหยุดรวมลงไปได  นัน่เปนเรื่องโลกทั้งหมด  ที่มันรวมลง
ไมได 
 ครั้นหากรวมลงไปได  ที่เราเคยทําทางกายดวยการกระทําประการตางๆ  ทําดี  ทําชั่ว  ทํา
หยาบ  ทําละเอียด  รูจักเลอืกกลั่นกรองสิ่งที่เราทําลงไป  มันเปนไปเพื่อประโยชนตนเพื่อประโยชน
คนอื่น  มันเปนไปเพื่อความสุขความสบาย  หรือมันเปนไปเพื่อโทษทุกข  สิ่งตางๆทั้งปวงหมดมา
รวมลงไปไดวา  ออ!  อันนั้นเปนทุกข  อันนั้นเปนไปเพื่อประโยชนตนเพื่อประโยชนคนอื่น  อันนี้
เปนประโยชนทั้งชาตินี้และชาติหนารวมลงไปไดก็หมดเรื่อง  ก็หยุดเทานั้นแหละ  ไมตองคิดนึก
มาก  พิจารณาแตสิ่งที่เปนประโยชนตนและประโยชนคนอื่น 
 เพราะเราเกิดขึ้นมาก็หวังความสุขทุกคน  ที่เราทําดวยกายก็หวังความสุขประโยชนตน
ทั้งนั้น  ที่หวังประโยชนคนอื่นไมจริง  พิจารณาใหถี่ถวนเถิดประโยชนตนทั้งนั้นแหละ  อยางเขารัก
ลูกรักหลานก็รักเพื่อตนนั่นแหละ  เพื่อใหความสุขแกตนถูกตองตามความประสงคของตน  อันนั้น
แหละเรียกวาประโยชนตน  การทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อคนอ่ืนก็ประโยชนตนอีก  คนอื่นมีความสุข
สบาย  เจาของก็สบายใจนั่นแหละเพื่อประโยชนตนนั่นรวบรวมลงไปไดวาเพื่อความสุขของตนฝาย
เดียวอันนั้นจึงวารวมลงไปได  ครั้นรวบรวมลงไปไดแลวมันกันหมดเรื่อง 
 ครั้นถาประกอบดวยวาจา  เราพูดอยูตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง  ไมซ้ําคําเกาบางทีก็ช้ําคําเกาแต
วาลืมเสีย  ไมทราบวาพูดอะไรตออะไร  วกไปกลบัมา  พูดเพื่ออะไร?  เพื่อเขาหาประโยชนสวนตวั
เหมือนกัน พูดไปรอยแปดพันประการ  เพื่อประโยชนความสุข  เพ่ือประโยชนความตองการของ
เรา  พูดเปนประโยชนแกตน  พูดใหความสุขความสบายแกตนพูดกระทบกระแทก  พูดเหยียด
หยาม  พูดดูถูกคนอื่นเพื่อใหเขาไมสบายใจ  ก็เพื่อความสบายใจของตน  เพื่อถูกใจของตน  อันนั้น
แหละพูดอยูวันยังค่ําคืนยังรุง ถารวบรวมลงไปแลว  ก ็ เพื่อประโยชนตนทั้งนั้น 
 ความคิดภายในใจก็เหมือนกัน  รอยแปดพันประการ  คิดไป  คิดไปเมื่อไมรูจักตนคิดเพลิน
ไปหลงลืมไป  ไมเขาตนสักที  อันนั้นก็เพื่อประโยชนตนเหมือนกัน  เพือ่ถูกตองตามประสงคของ
ตน 
 กาย  วาจา  ใจ  ถาหากไมมีการรวม  มันเพลิดเพลินลุมหลงมวัเมาไปดวยประการตางๆรอย
แปดพันประการ  อันนั้นเรื่องโลก  ครั้นยอนกลับคืนมาพิจารณาอยางที่วานี้  รวมลงไปแลวก็ เปน



ธรรม  พิจารณาโลกก็เปนธรรม  ไมใชอ่ืนไกลคือวารวมไดนั่นเอง  รวมไดก็เปนธรรม  แลวมันหยุด  
ไมคิดนึกสิ่งอื่นตอไป  นิ่งแนวอยูกับที่ 
 คนเราเกิดมาตองมีที่สิ้นสุด คือตองมีความตาย ทุกๆคนนั้นเกิดมาไมตายไมมี  พิจารณาไป  
พิจารณาไป  ความแก  ความชรา  ความทรุดโทรม  เปลี่ยนสภาพไปโดยลําดับ  บางที แกเฒาจึงคอย
ตาย  บางทียังไมแกไมเฒา  กเ็จ็บปวยไมสบายตายระหวางครึ่งกลางก็มี  ตายแลวของพรรคนั้นทิ้ง
หมด  อันทีค่ิดนึกมากมาย  พูดมากมายแลวก็ทํามากมายหลายอยางหลายเรื่อง  หมดที่ความตาย  
สิ้นสุดที่ความตาย  ครั้นวาพิจารณาเห็นอยางนี้แลว  มันก็วาง  จิตมันก็รวมลงไปได  เราพยายามที่จะ
รวมลงใหมันถึงธรรมะ  สิ่งที่เราพูด  สิ่งที่เราทํา  สิ่งที่เราคิด  มันรวมลงมาถึงความตายทั้งหมด 
 เรารักษาจิตที่เปนกลาง  จิตที่เปนหนึ่ง  รักษาตัวของตนไมใหวุนวายสงสาย  เมื่อเราสงบใน
ชาตินี้ในเมื่อมีชีวิตอยู  เมื่อตายไปแลวก็ตองสงบ  ใหรูจักรักษาตน  รักษาความสุขของตน  แสวงหา
ความสุข  ใหรูจักความสุขของตน  อยูโดยอยางนี้  จึงจะไดชื่อวา  เปนผูปฏิบัติเอาตนรอด  เปนผู
ปฏิบัติหาความสุขสงบ  ไมวุนวายสงสาย  เห็นสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเปนของ  อนิจจัง  ทุกขัง  
อนัตตา  จิตรวมเปนหนึง่ลงไปได เอาละเทานั้นละ 
 
การกระทําทางกาย  วาจา  ใจ 
ถาหากไมมีการรวม 
มันเพลิดเพลินลุมหลงมัวเมาไปไมจบ 
อันนั้นเปน "โลก"  
ครั้นพิจารณายอนกลับคืนมา 
รวมลงไปแลวก็เปน "ธรรม"  
พิจารณา "โลก" ก็เปน "ธรรม"  
 

๖๔.  โลกธรรม  ๘ 
วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

****************************** 
มีลาภ  เสื่อมลาภ  มียศเสื่อมยศ  
สรรเสริญ  แลวก็นินทา 
มีสุข  ก็มีทุกข  เปนคูกันไป 
แตละคูนี้ปฏิบัติเขาถึงใจ 



ใหเห็นชัดเจนดวยตนเอง 
ไดชื่อวาปฏิบัติได ปฏิบตัิถูก 
ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา  
 
โลกธรรมทั้ง  ๘  เปนของมีอยูประจําโลก  โลกคูไปกับธรรม  ทานสอนไมใหถือโลกธรรม  ให
ปฏิบัติโลกธรรม  ใหละโลกธรรม  ไมไดสอนใหเอา  มีลาภ  เสื่อมลาภ  ทานสอนวามีลาภนั่นเปน
โลก  เสื่อมลาภนั่นเปนธรรม  มันแยกกันเปน  ๒  อยาง  ทางโลก  ทางธรรม 
 คราวนี้ถาหากวาทางโลกเกิดขึ้น  ก็เอาธรรมมาแยกระงับคือเสื่อมลาภ  ธรรมะเปนของละ  
ของทิ้ง ของเสื่อมหมด  ไมยึดถือไวในตัวของเรา    เราปฏิบัติเขามาในตัวของเราชัดเจนในตัวของ
เรา  เราละได  นั่นไดชื่อวาเราปฏิบัติโลกธรรมถกู  ถาเรียนแลวจดจําไปปฏิบัติ  ใหรูแจงเห็นจริงใน
ตัวเอง  อยางที่วานี้ก็เปนอันวาถูก  โลกธรรมทั้ง  ๘  นี ้ ปฏิบัตขิอนี้เทานั้นแหละ  ครั้นไดแลวมันได
หมดเลยทั้ง  ๘  ขอ  เปนอันวาเราปฏิบัติถูก  มลีาภ  เสื่อมลาภ  มียศ  เสื่อมยศ  สรรเสริญแลวก็
นินทา  มีสุขก็มีทุกข  เปนคูๆกันไป  แตละคูๆนี้ปฏิบัติเขาถึงใจ  ใหมันเหน็ชัดเจนดวยตนเอง  ไดชื่อ
วาเราปฏิบัติไดปฏิบัติถูก  ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาลองดูพวกเราที่มาอยูนี่ทุกๆคนนั้น  เอา
ธรรมะทั้งแปดขอนี้ไปปฏิบัติทุกคน  ใหมันชดัเจนแจมแจงภายใน  เห็นชัดดวยตนเองมันจะได
ความสุขแกตนเองและคนอื่นสักเทาไร  เรียนไปมากๆแลวไมเอาไปปฏิบัตินะซีมันจะเหลวไหล 
เลอะเทอะ พุทธศาสนา จึงไมเจริญงอกงาม 
 ทานสอนใหรูจักแยกแยะ  ที่จริงโลกกับธรรมมันอยูอันเดียวกัน  โลกมันเปนเครื่องวัดของ
ธรรม  ถาไมมีโลกแลวจะเอาอะไรเปนเครื่องวัด  มลีาภเกิดขึ้นนั่นแหละเปนโลกเปนเครื่องวัด  มี
ลาภเสื่อมลาภ  เสื่อมนะมันเสื่อมไปดวยอาการอยางไร?  มันเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนตัตา  สภาวะ
เหลานี้  เกิด-ดับ  เกิด-ดับ  มันเปนอยูอยางนี้  นัน่แหละเปนธรรมเครื่องวัด  ความจริงนั้นโลกก็ดี
ธรรมก็ดี  หากเปนอยูอยางนั้น  ไมเสื่อมไมคลายไปไหน  แตไหนแตไรมาเปนของมีอยู  ลาภก็มีอยู
อยางนั้น  เสื่อมลาภก็มีอยูอยางนั้น  พระพุทธเจามาเกิดขึ้นก็ดีไมไดเอามาดวย  พระพุทธเจาทาน
ปรินิพพานก็ไมไดเอาไปดวย  แตพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแลวมาเห็น  มารูมาเขาใจของทั้งหลาย
เหลานี้  เมื่อพระองคปรินิพพานก็ไมไดทรงเอาไปดวย  ทิ้งไวอยางนั้นแหละ 
 ตั้งสองพันกวาปแลว  พวกเราทั้งหลายเกิดมาทีหลัง  มาปฏิบัติใหเห็นจริงเห็นแจงในธรรม
ที่วา  มีลาภเกิดขึ้นแลว  ลาภเสื่อมสูญไป  ใหรูจักรูแจงใหเห็นของจริงเมื่อเราเห็นแลวธรรมก็ไมได
สิ้นสูญไปไหน  หากมีอยูอยางนั้นตลอดเวลา  แตวาเราเห็นแลวชัดเจนดวยใจของเรา  ถึงแมมา
ปฏิบัติทีหลัง  พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวหลายพันปก็ชาง  หลายหมืน่ปก็ตาม  มันหากมีอยู



อยางนั้นตั้งแตไหนแตไรมา  พระพุทธเจาเกิดขึ้นมากี่รอยกี่พันองคก็ไมไดเอามาดวย  แตพระองคมา
พิจารณาเห็นอันนี้  จึงวา  ธรรมะเปนของกวางขวางหาที่สุดไมได  เปนของลึกซึ้งสุขุมเห็นไดดวยใจ
ของตนเอง  คนอื่นจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม  เราปฏิบตัิก็เห็นไดดวยตัวของตนในตัวของตน
นี่แหละ  อยางความโลภ  มันไมไดเปนตนเปนตัวอะไร  ความอยากไดมันคิดนึกปรุงแตง  พยายาม
อยากใหไดสมมาตรปรารถนาของตน  ไมมีใครเห็น  มันเห็นดวยตัวตนเองครั้นเราละวางไดก็
เหมือนกัน  เราไมไดบอกใครใหทราบ  ถึงบอกกไ็มรูดวย  อันความอยากนั้นมันเปนเครื่องของอยู
ในใจ  เปนเครื่องปกปดไมใหนึกคิดรูสึกสิ่งอื่นได  มีแตความมุงมาดปรารถนาอันเดียว  ใจจดจออยู
เฉพาะสิ่งนั้น  มืดมิดตันอยูแคนั้น 
 ครั้นหากวาละความโลภแลวจึงวาเปนธรรม  แลวยอมเห็นความที่ตนโลภ  เห็นชัดวาเปน
เครื่องปกปด  เมื่อละแลว  เห็นจิตใจใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง  เห็นชัดดวยตนเอง  อันนั้น
จึงวาเปนธรรม     อันนัน้ก็ไมไดแฟบลงไปไมไดฟูขึ้น  เราเห็นแลวก็อยูอยางนั้น  แตเราเปนคนเห็น
แลวก็พอ  ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาเปนอยางนี้  แตไหนแตไรมาเปนอมตะ  ธรรมของ
พระพุทธเจาไมตาย  ไมเกิด  ไมดับ  ที่วาธรรมะเกิดเพราะพระองคไปรูเห็นธรรมะไมไดเกิด  มัน
หากใหมีอยูในที่นั้น  ไมไดเกิดขึ้นเหมือนตนไม  ไมไดเกิดขึ้นเหมือนภูเขาเลากา  แตวาพระองครูก็
เรียกวาเกิด  ครั้นพระองคดับไปไมมีใครรูธรรมะนั้น  ก็เรียกวาดับ  แตที่จริงพระองคดับตางหาก  
ใครเกิดขึ้นมารูก็รูเฉพาะคนนั้น  ถาคนนั้นดับไปก็คนนั้นดับตางหาก  ธรรมะไมไดดับ 
 
ธรรมะเปนของกวางขวาง  
หาที่สุดมิได 
เปนของลึกซึ้ง 
เห็นไดดวยใจของตนเอง 
เราปฏิบัติก็เห็นในตัวของตน  
 

๖๕. มหีวัง - หมดหวัง 
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ 

*************************** 
การทําความเพียรมันตองมีหวัง  
เราจะตองทําใหดียิ่งๆขึ้นไป 
ไมใชบวชมาแลวหมดหวังเทานั้น 



ถาบวชมาแลวหมดหวัง 
ก็ไมมีประโยชนอะไร  
 
 จะใหมีหมดทุกอยาง มันก็หมดหวัง หมดหวังมันก็หมดเรื่อง    คนเรามันตองมีหวังทุกคน  
คนหมดหวังนั้นมี ๒ ประเภทคือ เปนพระราชกุมารไดราชาภิเษกแลวเรียกวาหมดหวัง ผูสําเร็จเปน
พระอรหันตแลว สิ้นกิเลสแลว เปนผูหมดหวัง เรายังไมหมดหวัง หมดหวัง คือมันหยุดทําการแลว
มันหมดเรื่องแลว ก็หมดที่ไป คนเรามันตองมีหวังทุกคน การสวดมนตสวดพรมันก็ตองมีหวัง อัน
ใดยังไมได การทําความพากเพียรมันก็ตองมีหวัง การปฏิบัติภาวนามีเรื่องยืดยาวมากมายหลวง
หลายเราตองทําใหมันยิ่งๆขึ้นไป ไมใชบวชมาแลวหมดหวังเทานั้น บวชมาแลวหมดหวัง มันก็ไมมี
ประโยชนอะไร 
 เรารูตัวอยูเสมอวาเราตองการอะไรอีกเวลานี้ มันตองดูแลตนเองอยูเสมอ เราไมใชเปนผู
หมดหวัง เรายังมีหวังอย ู  เชน กอนจะออกไปเที่ยวไปวิเวก เราหาที่ตามความประสงคที่นั่นมันตอง
สําคัญอยางนั้น สําคัญอยางนี้ ใครก็วาดีวิเศษวิโส ครั้นเราไปแลวก็หมดหวังเหมือนกัน เราไป
ทดลองทดสอบทุกสิ่งทุกอยาง เกี่ยวกับสถานที่ดินฟาอากาศ ทุกสิ่งทุกประการ ทําความเพียรภาวนา 
หากวาเราไมดีที่ตาง ๆ นัน้มันก็ไมดีหรอก ที่อันทีด่ีก็ไมดี เราจะตองรูเรื่องไมใชไปเที่ยว นั่นไมใช
วิเวกครั้นไปเที่ยววิเวกแลวก็หมดหวังเหมือนกัน ไปหาที่นั่นก็เปนอยางนั้น ไปหาที่นี่ก็เปนอยางนี้
แตในตนเองนั้นไมมีดีอะไร มันก็หมดหวังเหมือนกัน 
 มันตองมีหวังภายในใจของเรา ทานผูมีหวังแลวอยูที่ไหน ๆ ก็เปนผูมหีวังอยูตลอดเวลา
สถานที่ไมสําคัญ สําคัญที่ตัวของเรา ผูที่ทานภาวนาเปนไปถึงอยูมันก็เปนไป ไปเที่ยวมันก็เปนไป 
ครั้นถามันจะเปนแลว ถามันไมเปนไปที่ไหนก็ไปเถิด มีแตไปเรื่อยไป ไมมีที่หยุดที่ยั้ง  ในผลที่สุด
เครื่องบริขารที่เตรียมไวนั้น  ไมเอาออกจากบาตรซ้ํามันกลัวจะไมไดเดินทางตอไปอีก ไปนอนคืน
เดียว รุงขึ้นเชาแลวข้ีเกียจ ของในบาตรเลยไมเอาออก แบบนั้นมันไมมีหวัง    
 ถาเราอยูในสถานที่ดี เรามีจุดประสงคที่จะตองทํา ทําที่ตัวของเรานี้ใหมันจริงใจลงไป ยอม
สละชีวิตในศาสนานี้ เพื่อทําความเพียร ใหตั้งใจอยางนั้น ตั้งใจที่จะทําความเพียรเด็ดเดี่ยวกลาหาญ  
มันหมดเทานี้หรือการปฏิบัติ  เราทําไมเพียงพอ เรายังทําไมถึงขีด มันจึงไมเห็นความจริง ทุกสิ่งทุก
อยางนั้น ถาไมยอมสละ  มันไมเปนไปหรอก ไมเห็นความจริงหรอก ครั้นเรายอมสละแลวหมดทุก
สิ่งทุกอยาง มันจึงเห็นความจริง จึงวาพุทธศาสนาสอนที่สละ วางหมดทั้งภายนอกภายใน ที่อยูใกล
อยูไกลวางหมด เอาปจจุบันถาไมเอาหมดเทานั้น ตัวใจของเรามัน"อยู"  มันหมดที่ไปจะวาหมดหวัง
ก็ใช ไมหมดหวังก็ตามใจเถิด แลวแตใครจะพูด เอาละเทานั้นละพอ 



 
ยอมสละชีวิตในศาสนานี้  
เพื่อทําความเพียร 
ใหตั้งใจอยางนั้น 
ตั้งใจทําความเพียรเด็ดเดี่ยวกลาหาญ 
ยอมสละหมดทุกอยาง 
มันจึงเห็นความจริง  
 

๖๖. กัลยาณมิตร 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

*************************** 
พวกนักปฏิบตัิดวยกันมันตองเปดเผย  
ความรู ความคิด ความเห็นแกกันและกัน 
แลวตางคนตางไดอุบายปญญาดวยกัน 
จากการแลกเปลี่ยน 
ความรู ความเห็น ความเขาใจนั้นๆ  
 

ตองเปลี่ยนวิธีใหมลองดู หัดภาวนาโดยเปลี่ยนอุบายหลายอยางลองดู คําวา "เปลี่ยน" ในที่นี้
ก็ไมได เปลีย่นอุบายอะไรหรอก  เปลี่ยนวิธีฝกหัด  อยูกับหมูกับคณะใหรูจักคบคาสมาคมกับหมู
เพื่อน  คุณงามความดีสิ่งไหนที่จะตองเปดเผยใหหมูเพื่อนฟง  สนทนาปราศัยกันใหมันถึงอกถึงใจ  
ตางคนตางอยูตางมีความรูความเห็น  ตางคนตางปฏิบัติ  ไมฝกฝนอบรมถึงจิตถึงใจ  ไมพูดถึงเรื่อง
ความจริง  เราปฏิบัติเปนอยางไร มันตองเผยแพร ความรูอันนั้นเปนเลหเหลี่ยมเปนมารยาไมเปน
ผลดี  ไมเปนผลประโยชนแกตนเลย  ไมเปนผลประโยชนแกคนอื่นอีกดวย 
 การที่จะปกปดความที่เปนจริงของตนนั้น  อันสิ่งใดมันผิดหรือถูกมันกอ็ยูแคนั้น  เราไม
สามารถที่จะแกไขตัวเองได  แลวคนอ่ืนก็ไมสามารถที่จะชวยแกได  บางคนเขาใจวาตนดีกวาคน
อื่นแลว  อันนั้นมันปดหมด ความดีของเรามีอยูเทาไหร  ก็มีอยูแคนั้นแหละ  ไมสามารถที่จะเจริญ
งอกงามได  บางคนต่ําชาเลวทราม ปญญาไมมี อุบายไมมี  ไมเคยมาเปดเผยใหหมูเพื่อนฟง  ก็เลย
ไมไดความรูยิ่งๆไปกวานั้นอีก     พวกนักปฏิบัติดวยกันมันตองเปดเผยความรู   ความคดิ   
ความเห็นแกกันและกัน  แลวก็ตางคนตางไดอุบายไดปญญาซึ่งกันและกัน  จากการแลกเปลี่ยน



ความรูความเห็นความเขาใจนั้นๆ  จะไดเปดเผยแกหมูแกคณะ   ธรรมดาความรูมันไมเหมือนกัน
หรอกรูอะไรละเอียดหยาบมันก็ไมเหมือนกัน  ทุกผูทุกคนมันมีผิดแปลกกัน 
 กัลยาณมิตร พระพุทธเจาทรงเทศนาวา  กัลยาณมิตรเปนศาสนาพรหมจรรยทั้งหมด  พระ
อานนททูลวา  ขาพระองคพิจารณาแลว  กลัยาณมิตรเปนกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย  โอย!  ทําไม เรา
พูดอยางนั้นหนอ  กัลยาณมิตรนะ  มนัเปนศาสนาพรหมจรรยทั้งหมด  ทานวาอยางนั้น  ลองคิดดูถา
ไมพูด  ไมคุย ไมสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันอยางที่วานั่น  อํ้าอึ้งอยูเลยไมรูเรื่องรูราว  ปกปด
มิดชิดเลย  ความเลวความชั่วของตนก็ปกปดมิดชดิไว  มันก็กระเถิบตอไป  ครั้นหากเปดความคิด
ความรูความเห็นอันนั้นเผยแพรแกคนอื่นก็ไดชื่อวาเผยแพรพุทธศาสนา  ความรูของตนรูเทาใดก็ได
ชื่อวาเผยแพรศาสนา  ความรูของตนนอยก็ไดชื่อวาเผยแพรนอย  ความรูมากก็ไดชื่อวาเผยแพรมาก  
อันนั้นเปนศาสนาพรหมจรรยโดยแท  
 บวชเขามาไดชื่อวา  บวชเขามาเปนเพื่อนพรหมจรรยดวยกัน  อยางหลวงพอ...ไมอายใคร
หรอก  เรียกวาเปดเผยหมด  มีเทาไรรูอะไรเทาไรแกเปดเผยหมด  นั่นละถานักปฏิบัติแทมันตองเปน
อยางนั้น  มนัเขาถึงจิตใจซึ่งกันและกัน  ตางคนตางคนละแบบไปตางๆกัน  ไมวาทางธรรมะหรือวา
ทางโลก  ครั้นเปดเผยซึ่งกันและกันแลว  ความคิดความเห็นอันนั้นไดชื่อวา  ไมระแวงแคลงใจซึ่ง
กันและกัน  อันนี้ตางคนตางอ้ําอึ้ง  ตางคนตึงๆอยูนั่น  มันเลยบวชไมสนุก  บวชแลวไมมีการสนกุ  
ถาหากวาเปนการสนุกกส็นุกเฉพาะบุคคลเราแตละคน  อันที่สนุกเพลิดเพลินอันนั้น  มันไมมี
ธรรมะคบคาสมาคมกันก็พูดคุยกันสนุกสนานถึงเรื่องในบานในเมือง  เรื่องผูหญิงยิงเรือตางๆมัน
หลายเรื่อง  มันเพลิดเพลินไปนั่น  มันไมเปนเรื่องเปนไปเพื่อความสงบมันเปนไปเพื่อความหายนะ 
 เรามาปฏิบัติฝกหัดมันตองคิดถึงความบริสุทธิ์ของเรานั่นซี  มันตองมีความเด็ดเดี่ยวกลา
หาญ  อยูในทามกลางหมูเพื่อนก็ตองมีความเด็ดเดี่ยวกลาหาญ  ในทีวิ่เวกก็เด็ดเดี่ยวกลาหาญ  
เรียกวาผจญตอสู  เราอดทนตอสูทุกดานทุกทาง  บวชเขามาแลวไมวาอะไรทั้งหมด  เยน็รอน  ออน
แข็ง  อดทนตอสูทั้งนั้น  อาหารการกินทุกสิ่งทุกอยาง  อารมณตางๆตองตอสู  กัมมัฏฐานมีโวหาร
อันหนึ่งวา  "เหนือตาย"  ปฏิบัติจนกระทั่ง  "เหนือตาย"  เอาตายไวขางหลัง  ยอมสละชีวิตกันอยาง
เด็ดเดี่ยวจนเหนือตายมันอดมันหิวมันไมถึงความตายหรอก  มันตายแลวก็ไมไดกินอะไรอีก  มนั
ตองอดทนถึงปานนั้น  ตอสูความกลัว  ความขลาดตางๆมันไมถึงตายหรอก  บอกตนเองอยางนั้น
มันจึงหาย  ความกลัวทุกสิ่งทุกอยางมันตองเหนือความตาย  เอาความตายไวขางหลังมันจึงคอย
เปนไปได  อยาไปหวงอยาไปรักมันเลยชีวิตอยางนี้  เอาไวขางหลังความตายอะไรนิดๆหนอยๆก็
กลัวจะตาย  กลัวจะไมไดตายหลายหน  กลัวจะไมไดตายหลายครั้งมันไมเด็ดเดี่ยวกลาหาญ มันไม
ชําระ  มันไมถึงที่สุดของธรรมะ  มนัตองเกิดๆตายๆนับครั้งนับหนไมถวน  นับภพนบัชาติไมถวน  



นั่นจึงวาตายหลายครั้ง  ครั้นหวงความตายรักความตายเอาไวตายหลายคราว  สละความตายแลวเอา
ตายวันนี้  ถามันเห็นตายวันนี้มันไมตายแลว  ครั้นเอาจริงๆจังๆมันไดความรูขึ้นมา  ทานวา  มันเลย
ไมตายแลวก็เห็นความจริง  แลวก็ไมมชีาติอีก  มันหมดภพหมดชาติ  มันหายจากความตาย 
 ที่พากันไปเที่ยววิเวกก็เพ่ือความตองการความเด็ดเดี่ยว  ตองการทดลองใจของเรานั่นซ ี  ไป
แลวก็ไปหาสนุกสนานเพลิดเพลินเสีย  หาที่วิเวกสงบมันตองหาที่ไปตอสูอันตรายตางๆ  ไมเคยเห็น
นักกัมมัฏฐานภาวนาตาย  เกิดมาไมเคยรูไมเคยเห็นไมเคยไดยินวาตายเพราะภาวนา  ยอมสละเด็ด
เด่ียวแลวไมตาย  แลวไดความรูซ้ําอีก  ทีนี้มันไมถึงนะซี  พวกเราพากันทําไมถึง  ทํายอๆหยอนๆ  
ความรูยอหยอนมันเปนเหตุใหทับถมขึ้นทุกที  ออนแอหมดทุกอยาง  กิเลสเขาครอบงําไมสามารถ
จะตอสูได  ทานวาความเพียรยอหยอน 
 
เรามาปฏิบัติฝกหัด  
มันตองคิดถึงความบริสุทธิ์ของเรา 
มันตองมีความเด็ดเดี่ยวกลาหาญ 
ผจญตอสู 
เราอดทนตอสูทุกดานทุกทาง  
 

๖๗. ปฏิบัติใหเขาถึงภายใน 
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ 
*********************** 

จิตใจของคนเรา  
มันยังมี "ในเมล็ด" เปนเครื่องอยู 
หากเขาไปทําลาย "ในเมล็ด" เมื่อไร 
มันก็ไมสลายไมแตกงอกอีก  
 
ปฏิบัติกัมมัฏฐานใหเขาใจ ใหมันถกูตอง ถาปฏิบัติไมถูกก็ไมเขาถึงใจสักที ปฏิบัติไป ๆ ก็ เลยเตลิด
เปดเปงไป ปฏิบัติกัมมฏัฐาน คือ การพิจารณาภายในกาย มันอยูภายในกายของเรานี้ ถาหากจิตใจ
เขาสมาธิแลว ก็เขาถึงธรรมะ คําวา  "ใน"  มีหลายใน ในลกูกม็ี ในเมล็ดกม็ี เชน อยางขนุนที่วาใน
ลูกมันนั่นมนัอยูที่ไหน? ในเมล็ดนัน้มันยังมีอีกในหนึ่งอีก ที่เราพิจารณากาย พิจารณาภายในกาย 
แตไมเขาถึงในจริง ๆ จัง ๆพิจารณากาย พิจารณาลมหายใจเขา-ออก มันเปนของภายใน แตไมใช



ของ "ใน" จริง ๆ ครั้น "ใน" จริง ๆแลวมันจะวางของภายนอกหมด มันอยูเฉพาะ "ภายใน" ของมัน 
มันพิจารณาเฉพาะ"ภายใน" ของมัน อารมณทั้งปวงหมดความคิดความนึกสงสายมันหายไปหมด 
มันไปคิดอยู "ภายใน" มันไปสงสายอยู "ภายใน" อันนี้เรียกวาในเมล็ด 
 ในเมล็ดนั่นแหละ  มันจะเปนเหตุใหเกิดกออีก  ไมใชอันอื่นอันไกล  อันในเมล็ดนั่นนะมัน
จะไปเกิดงอกอีก  จิตใจของคนเรามันยังมี  "ในเมล็ด"  เปนเครื่องอยู  หากเขาไปทําลาย  "ในเมล็ด"  
มันเมื่อไร  มนัก็สลายไปไมแตกงอกอีก 
 การพิจารณาเฉพาะภายใน  ครั้นยังไมเขาถึง  "ภายใน"  เมื่อไร  ยังไมเปนสมาธิเมื่อนั้น  ทํา
ไปเถิด  ทําไปสักเทาไรก็ทําไปเถิด  มันไมเขาถึงสมาธิ  ไมเปนสมาธิ  เลยหัดสมาธิไมเปน  ที่จริง
ภายในของเราทุกผูทุกคนมันมีอยูแลว  ธรรมะมอียูหมดทุกคนแลว  แตเราไมเขาถึงธรรมะ  ก็เลย
เปนเหตุใหเบื่อหนาย  เปนเหตุใหขี้เกียจขี้คราน  ครั้นเขาถึงสมาธิแลวมันสนุกสนาน  มัน
เพลิดเพลินอิ่มอกอิ่มใจ   พิจารณาอะไรมันละเอียดถี่ถวนชัดเจนทุกสิ่งทุกประการ  เราอยูที่ไหนมัน
ก็เปนสมาธิอยูภายใน  ถาถึง  "ภายใน" มันถึงใจแลว  ถึงในเมลด็นั่นแหละมันอยูภายใน  จะยืน  เดิน  
นั่ง  นอน  อิริยาบถใดๆ  มันสงบอยูตลอดเวลา  อยูในหมูคณะก็ดี   ปลีกจากหมูคณะก็ดี  มันก็สงบ
เยือกเย็นพิจารณาของตนอยูตลอดเวลา  ไมตองไปเที่ยวในปาในรก  ครั้นเราเขาถึงภายในใจของมัน  
มันไมวุนวายภายนอก  มันก็สงบอยูตลอดเวลา  ครั้นมันไมสงบภายนอกแลว  มันไมเขาถึงใจไม
เขาถึง  "ของใน"  ของมัน  เราไปวิเวกอยูคนเดียวยิ่งไปใหญไปโต  มันไมมีใครเกรงกลัว  ไมมีใคร
ระมัดระวังชวยเหลือ  ยากที่จะแกไขไดในขนาดนั้น 
 กัมมัฏฐาน  คือพิจารณาภายในกาย  มันอยูภายในกายของเรานี้  สงบอยูนี่แลวเปน
กัมมัฏฐานไปในตัว  คําวา  "พระกัมมัฏฐาน"  มันตองมีอะไรในตัวซิ  ไมมีมันจะใชไดหรือ?  เรา
ตั้งใจฝกหัดปฏิบัติละทุกสิ่งทุกอยางมาแลว  ยังมากังวลเกี่ยวของ  อยูในสิง่ทั้งปวงหมด  มันก็ใช
ไมไดนะซี  เอาละ 
 

๖๘. ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา 
ไมไดอยูที่อื่น 

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
**************************** 

ธรรมะ  มีอยูหมดทุกคนแลว  
แตเราไมเขาถึงธรรมะ 
ก็เลยเปนเหตุใหเบื่อหนาย 



ถาถึงภายใน  ถึงใจแลว 
จะยืน  เดิน  นั่ง  นอน  อิริยาบถใดๆ 
มันสงบอยูตลอดเวลา  
 
 ตอไปนี้พากันตั้งใจฟงธรรมเทศนาเรื่อง "ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาไมไดอยูที่อ่ืน" 
ไมไดมีที่อ่ืน ไมไดเกิดที่อ่ืน เกิดในอายตนะทั้งหกทั้งภายนอกและภายใน กระทบกันนี่แหละ เกิดที่
ตัวของเรานี่ กิเลสก็เกิดที่ตัวของเรา มันจะตัดกิเลสได ก็เพราะปญญาพิจารณารูแจงเห็นจริง แลวมัน
ละถอนได นั่นแหละมันหมดกิเลส  อันถายังมีกระทบกระเทือน ยังเกิดกิเลสในที่นี้แลว อยาไปหวัง
เลยวาเปนผูไมยึดได ยังเทาเกานั่นแหละ การเที่ยวเรรอนไปในที่ตางๆเขาใจวากิเลสมันจะหมด อัน
นั้นกิเลสมันยิ่งมากขึ้นกวาเกา ไดยินขาววาที่นั่นดี ที่นี่ดีก็อยากไป แตตัวของเราไมเห็นตัวของเรา 
อันนั้นมันยิ่งสะสมกิเลสขึ้นมาอีก ไมไดไปเพื่อละเพื่อถอน ไมไดไปเพื่ออบรม 
 การปฏิบัติมันตองอบรมเต็มที่ มันจึงจะไดเห็นความดีของเรา ตองอดทน อดทนถึงที่สุด
โนน ตองอด อดกลั้น เห็นโทษของความที่เราเปนอยู เราเปนผูเห็นโทษในตัวของเรา อยาไปเห็น
โทษคนอื่น  เขาใจวาเขาไมมีศรัทธา ไมพิจารณาในตัวของเรา เราอยากแตจะได อยากแตจะกิน 
อยากแตจะรุมจะรวย ไมคิดถึงโทษของตน ไมคิดถึงสภาพของตน  การทําความเพียรภาวนาของเรา
มันพอเพียงหรือไม? ที่จะรับไทยทานของเขา สมควรแลวหรือยัง?  ผมไดยินเขาพูดนั่น โอย! นา
สงสาร ทุกวันเดี๋ยวนี้มังคุดกิโลกรัมละ ๓๐ บาท มะมวงลูกละ ๖๐ บาท โธ! โธ! มันกินเงินกินทอง
แท ๆ 
 เราพอเพียงแลวหรือยังที่จะรับไทยทานของเขา  ที่จะฉันของเขาไดแลวหรือ?  เราฉันเขาไป
เพียงชั่วครูชั่วคราววันหนึ่งนิดเดียว เพียงแตรสชาติเอร็ดอรอยรสหวานๆ เปรี้ยวๆ ติดลิ้นนิดเดียว
เทานั้นแหละ อันที่เขาศรัทธานั่น โธ!  โธ!  เขาทําบุญทําทานเขาจะหาเงินไดมาซื้อมะมวงแตละลูก
นั่น  ไมใชของนอยๆ  แตเรานั่นเพียงแตฉันเฉยๆ สักแตวากินเฉยๆ  แมแตปอกเขายังปอกใหเรากิน
เสียอีก  ไมใชเราปอกเอง  นั่นแหละควรคิดถึงของพวกนี้  
 การทําความเพียรภาวนา  เพื่อทดแทนเพื่อบุญกุศลของเขา เขาหวังบุญกุศลเทานั้นแหละ  เรา
จึงควรทําความเพียรภาวนา  ทําใหมันคุมคาของเงินของเขา  ที่เราทําทุกวันนี้เราทําอันนี้เพื่อ
ประโยชนอะไร?  ทานทุกวันนี้เราไดอะไร? มันพอคุมคาของเขาแลวหรือยัง?  ในวันหนึ่งๆมัน
คุมคาของเขาแลวหรือยัง?   ตอนนี้ควรคิดมากๆที เดียว เราบวชมาแลว  มนัดีแสนดี  สนุกสุขสบาย
แลวเลยลืมตัว  ไมตั้งใจภาวนา 



 จิตมันสงบไดไหม? จิตมันเปนสมาธิไดไหม? ที่ทําความเพียรภาวนาแตละครั้งแตละทีนั่น  
ครั้นมันไมได มันก็ไมคุมคานั่นแหละ  ใหเห็นโทษของตนอยางนี้  อยาไปเห็นโทษของคนอื่น  วา
เขาไมมีศรัทธา เขาไมเลื่อมใส  ไมจริงหรอกของอันนั้น  เขามีศรัทธาเพียงพออยู แตตัวเรานี่ไมมี
คุณคา ไมมีคุณวิเศษที่จะตอบแทนของเขา 
 
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา  
ไมไดมีที่อ่ืน ไมไดเกิดที่อ่ืน 
เกิดที่ตัวของเรานี้ 
กิเลส  ก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรา 
มันจะตัดกิเลสได 
ก็เพราะปญญาพิจารณารูแจงเห็นจริง 
แลวมันละถอนได  
 

๖๙. จิต-ใจ-ปญญา 
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

**************************** 
"จิต" คือผูคิด ผูนึก ผูปรงุแตง  
กิเลสทั้งหมดเกิดจากจิต 
 
"ใจ" อยูนิ่ง รูอยูเห็นอยูวานิ่ง 
อยูตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมด 
ไมใชวาดีไมใชวาชั่ว 
 
ถามี "สติ" ควบคุมจิต 
มี "สัมปชญัญะ" รูตัวอยู 
มันหยุดคิด 
นั่นแหละ "ปญญา" ในทางพุทธศาสนา  
 



 วาถึงเรื่อง   "จิต"  กับ  "ใจ"    "จิต" คิดวุนวาย คิดเดือดรอน จิตกระสับกระสาย ไมอยูคงที่ 
นั่นเรื่องจิต  "ใจ"  นั้นใหเขาใจวา  ความรูสึกครั้งแรกที่อายตนะภายนอกและภายในกระทบกัน  
ความรูสึกครั้งแรกนั้นเรียกวา  "ใจ"  ไมมีตนมีตัวอะไรเปนแตความรูสึกเฉยๆ เปนสภาวะอันหนึ่ง 
เปนความรู ความเห็น ความเขาใจตามเปนจริงอันนั้นเปนสภาวธรรม  เรียกวา ธรรมธาต ุ   
 "ใจ" ก็ดี "จิต" ก็ดี  แทที่จริงมันเปนสภาวธรรม เปนสักแตวาความรูความเขาใจ    ใหแยก
อยางนี้  ความรูสึกทีแรกเมื่อเกิดการกระทบ  เมื่อตากระทบกับรูป  หูกระทบกับเสียง  เกิดความรูสึก
ขั้นทีแรกนั่นเรียกวา"ใจ" ยังไมทันขยายออกไป เพียงแตรูสึกครั้งแรก  ที่ขยายออกไปนั่นคือ  
ความคิดความอาน  ความปรุงความแตง  ปญญาทางโลกลวนแตเปน "จิต" พูดกันงายๆวา "ใจ" นั้น
เปนของกลาง  อยูตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมด  ไมใชวาดีไมใชวาชั่วอะไรทั้งนั้น 
 "จิต" นั้นคือ ผูคิดผูนึก ผูปรุงผูแตง อาการของคิดของนึก ของปรุงของแตง เรียกวาจิต
ทั้งหมด กิเลสทั้งหมดเกิดจากจิต ไมใชเกิดจากใจ ปญญาวิชาความรูตางๆ เกิดจากจิต ทั้งดีทั้งชั่วทั้ง
หยาบละเอียด ทั้งบาปทั้งบุญเกิดจากจิต เขาถึง "ใจ" แลวไมมีอะไร ไมคิด ไมปรุงแตง ขอใหเขาใจ
กันอยางนี้ คําวา "จิต" วา "ใจ"  
 ครั้นถาเขาถึงใจแลว ไมคิดไมนึกมันก็ "อยู" แลว เห็นอยูรูอยูวามัน "อยู" แตวาไมคิดไมนึก   
"จิต"นั้นมันไมอยู มันไปรอยแปดพันประการ รอบดาน คิดนึกตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ไมมีหยุด
หยอน แมแตนอนหลับก็ยังฝน นั่นเรื่องของจิตไมมีความสุข มีแตความเดือดรอนวุนวายตลอดเวลา 
ถาหากไมมี "สติ" ก็คิดตลอดวัน  ตลอดวันตายไมสงบได ครั้นถามี "สติ" ระมัดระวัง สังเกต
พิจารณาวามันคิดอยางไร?  คิดชั่วคิดดี  คิดหยาบคิดละเอียด คิดบาปคิดบุญใหรูตัวอยูเสมอ รูวามัน
คิดอยูเสมอ อันนั้นตามไปรูไปเห็นมันคิดใหตามไปเสียกอน ครั้นถาหากมันเขามาถึงที่แลวคราวนี้
ตามไปเห็นไปรูเทา  โอ!  มันคิดอยางนี้หนอ มันคิดอยากฆาคน มันคิดอยากตีหัวคน ตัวคิดอยากตี 
คิดอยากฆามันอยูตรงนี้ ไปรูเทาๆกับความคิดนั่น  มันก็เลยหยุด ครั้นรูเทาแลวมันหยุด ถารูตามไม
หยุด   รูเทาแลวมันหยุด มาเปนใจ คราวนี้จิตมันกลับมาเปนใจ ก็อยูสงบสบาย 
 เรื่อง  "จิต"  เรื่อง  "ใจ"  พิจารณาใหมาก  สนใจใหมาก  ครั้นเมื่อเห็นใจแลวคราวนี้ 
ตองการอยากจะใหมันสงบอยู ก็เขาไปหา "ใจ" เลย อาการของใจทีนี้เรา เห็นแลววามันไมคิดไมนึก 
เปนแตความรูสึกครั้งแรก  เอา  "สติ"  เขาไปควบคุมใหอยูนิ่ง อยูไดนานๆเปนชั่วโมง  ๒  ชั่วโมงก็
อยูได  
 จิตนั้นมันคิดนึกปรุงแตง สัญญาอารมณทั้งปวงหมด ตามเขาไปใหรูเรื่องของมันไปรอยแปด
พันประการรอบดานรอบทิศ  ก็ใหรูเรื่องของ "จิต" ครั้นรูเรือ่งของจิตแลวมันถอน กลับเขามาเปน 
"ใจ" อยูไดสบาย การหัดแบบนี้พิจารณาตั้งหลายชั่วโมง มันจึงคอยมาเปน "ใจ" ที่จิตมันคิดนึกไมใช



มันไมมีปญญา  ปญญามันเกิดจากนั้นแหละ ตองการจะใหเกิดปญญาก็เกิดจากนั้น แตวาการเกิด
ปญญามันตองมี "สติ" ควบคุม จนกระทั่งรูเทามันคิด ไมใหมนัมาก ไมใหมันนอยกวา ใหรูเทาๆกัน 
มันก็หยุดเทานั้น นั่นเราได  ปญญา 
 ปญญา ในทางพุทธศาสนาทานบอกวา  เมื่อคิดนึกปรุงแตงสารพัดทุกอยางมีความรูรอบ 
เขาใจทุกสิ่งทุกประการตามความเปนจริงหมดแลว มันหยุด  อันนั้นเรียกวาปญญา   อันที่จะใหมัน
หยุดนั้นมีปญญามากทีเดียว จะทางธรรมหรือทางโลกก็ตาม ที่มันนึกคิดมันปรุงแตงไปนั้น ไป
รอบคอบรอบทาง   ถามี ”สติ” ควบคุม มี “สัมปชญัญะ”   รูตัวอยู  มันหยุดคิด นั่นแหละ   "ปญญา" 
ในทางพุทธศาสนา  ปญญาทางโลกนั้นก็คิดไปเถิดไมมีที่สิ้นสุด ตั้งแตวันเกิดจนวันตายก็ไมสงบสัก
ที คิดแลวๆเลาๆกลับไปกลับมาอยูนั่นแหละ วนเวียนอยูนั่น จึงเรียกวา  วัฏฏะ 
 ใหลองคิดดูทุกๆคนพิจารณาดูวา  วันหนึ่งเรามีอะไรบาง? เราคิดอะไรบาง? รูเรื่องความคิด
ของเราไหม?  เปลา  ไมรู  เมื่อไมรูกไ็มใชปญญา ถาคิดนึกปรงุแตงสารพัดทุกอยาง ครั้นถารูตัวไมกี่
มากนอยหรอก   มัน  "รวม"  ลงมาเลย นั่นแหละจึงคอยเกิด "ปญญา"     "ปญญา" ชนิดนี้ไมตอง
กวางขวาง   เปน"ปญญา"รูตัวแลวก็แลวกันรูแลวก็หยุด ที่มันกวางขวางหมดในโลกนี้   มันมีการ
หยุดเปนธรรมดา ถาไมหยุดอยูไมไดหรอก ที่ใชรถยนตรถไฟ เครื่องบิน เรือ เรือดําน้ําก็ตาม เขาใชก็
ตองมีเวลาหยุดพักผอน มันจึงอยูได มันจึงทนทาน ครั้นไมมีเวลาพักผอนอยูไมไดหรอก  พังเลย 
 จิตใจคนเราก็เหมือนกัน ภาวนาไป ภาวนาไป ฝกหัดปฏิบัติไป อบรมไป สงัเกตพิจารณาทุก
สิ่งทุกอยาง รูเทารูรอบรูทั่วแลวหยุด   นั่นแหละ "หยุด" เรื่องของใจไมเหมือนเรื่องของรถของรา  
มันปรากฏอยูในใจของใครของมัน  สงบนิ่งแนวลงไป   เรื่องการภาวนาในพุทธศาสนาตองเปน
อยางนั้น 
ลองพิจารณาดูวา  
วันหนึ่งเราคิดอะไรบาง 
รูเรื่องความคิดของเราไหม 
ถารูตัว แลวมันหยุด มัน "รวมลง" ไหม ?  
 
 

๗๐. พนจากทุกขได 
วันที่  ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

*************************** 



ผูปฏิบัติถาไมเห็นจิตเห็นใจแลว  
ไมมีทางที่จะเปนสมาธิภาวนาได 
พนจากทุกขไมได 
จิต ใจ กิเลส ทั้ง 3 อยางนี้ 
ถาเห็นอยูตลอดเวลาแลว 
นั่นแหละจะพนทุกขได   
 
นักปฏิบัติ   นักฝกหัด   นักอบรม   ที่วา "นัก" คือ ถือเปนผูเกงในการฝกหัดปฏิบัติในการอบรมใจจึง
คอยเรียกวา "นัก" การฝกหัดอบรมจิตนั้น  มันมหีลายเรื่องหลายอยางที่เรียกวากัมมัฏฐาน  แตวาจะ
อบรมไปประการใดก็ตาม  จะอบรมมากอบรมนอยก็ตาม  ถาหากไมมีแยบคายในตัวจะอบรมสัก
เทาใด  ก็ไมเปนไปไมสงบอยูดีๆนั่นแหละ  การฝกหัดใหชํานิชํานาญมีแตอุบาย  อุบายนั้นเทศนให
กันฟงไดสอนกันได  แตแยบคายนั่นเปนของสวนตัว  มันเปนเองของใครของมัน  ที่แยบคายเกิด
ขึ้นมาก็เกิดจากอุบายที่เราฟงมา  แตแยบคายมันเกิดขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง  ใครสอนไมไดทั้งหมด  มัน
เกิดเฉพาะตนเอง  การปฏิบัติจะชํานิชํานาญ  ฉลาดเฉียบแหลมประการใดก็ตองมีแยบคายนี่ทั้งนั้น  
อยางที่ทางโลกเขาเรียกวา  "เทคนิค"  หรืออะไรนั่นมันใหเกิดมีขึ้นเฉพาะสวนตัว  มีแวววาวตางกัน 
 เราฝกหัดอบรมปฏิบัติ  สักแตวาอบรมฝกฝน  แตไมมีแยบคายมันถึงนานเปนมันยากอยู
ตรงที่วาไมมีแยบคาย  สอนกันก็ไมได  แตถึงอยางไรก็ใชอุบายนั่นเสียกอน  ถาหากมันจะเปนมัน
เกิดขึ้นมาเองหรอกแยบคายนั่น  อยางเราพิจารณากายคตาสติ  พิจารณากายนี่แหละ  นี่เปนอุบาย
เบื้องตน  กายนี้หนีไมไดทิ้งไมได   เพราะติดตัวของเรามาตั้งแตเกิดจนวันตาย  มาถือนักถือหนากาย
นี้มันวาของเรา  ของกู  ของกู  อยูตลอดเวลา  ถายังถือวาของกูตลอดเวลา  มันก็ทิ้งของกูไมได  มันก็ 
ไมสงบสักที   แตเวลาแยบคายมันเกิดขึ้น  มันก็วา  "ทําไมจึงวาของกู ?"  นั่นมันแวบขึ้นมา  อันนั้น
เปนเหตุใหเราพิจารณาแยบคายลึกเขาไปอีก  อุบายนั่นมันไมเอาเสียแลว  มันเอาแตแยบคายที่
เกิดขึ้นแตอยางเดียว  นั่นแหละแยบคาย  มันจะเกิดขึ้นมาวิธีใดก็ตาม  แตมันก็เกิดขึ้นมาเอง 
 ในการพิจารณาธรรมะ  ทุกชิ้น  ทุกสวน  ทุกอยาง  ทกุประการมันกวางขวางเราพิจารณาไป
หมดทุกแงทุกมุม  เราใชจิต  เราไมใชใจ  ในการพิจารณาแยบคายตาง ๆ พิจารณาอุบายตางๆ เราใช
จิต  ทั้งดีและชั่ว  ทั้งหยาบและละเอียด อยางที่พิจารณากายดวยวิธีตางๆ   โดยพิจารณาเปนอสุภะ
ปฏิกูล   พิจารณามรณสติเห็นความตาย  พิจารณาลมหายใจเขา-ออก  ลวนแตพิจารณาเพื่อใหมันเกิด
แยบคาย  เพ่ือใหมันเกิดรวมตัวเขาไปนั่นเอง  เพื่อใหมันรวมจิต  เปนใจเขาไป  จิตนั้นถาหาก
พิจารณาเทาใดๆ  มันก็ฟุงไปตลอดเวลา  ถาไมรวมเปนใจเมื่อไรแลว  ไมสงบ  ผมยังบอกวา  จิตนั้น



ลวนแตพิจารณาเรื่องโลก  ไมใชเรือ่งธรรม  เปนโลกทั้งหมดไมมีที่สิ้นสุด  พิจารณาตลอดเวลา
ตลอดชีวิตก็พิจารณาไปเถิด  จิตมันไมหยุดยั้ง  มนัฟุงซานรําคาญสารพัดทุกสิ่ง  ไมมีที่สิ้นที่สุด   อัน
ที่สุดของโลก  ที่สุดของกิเลส  ที่สดุของบาปธรรม  ทั้งหมดนั่นมันอยูที่จิตรวม  จิตไมรวมสักที  
ตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย  เพราะจิตฟุงซานเพราะจิตคิดนึก  เพราะจิตสงสาย 
 ครั้นจิตรวมลงแลวมันเปนหนึ่งลงไป  มันสงบลงไป  นั่นแหละที่สุดของโลก  ที่สุดของวัฏฏ
สงสาร  รวมลงมาเปนหนึ่ง  เปนกลาง  รวมลงเปนกลางๆแลวเปนที่สุด  ธรรมะจึงวามีที่สุด  เปน
เรื่องโลกไมมีที่สุด  พิจารณาไปเถิดพิจารณาเทาใดก็พิจารณาไป  หาที่สุดไมได  พอมันรวมลงมา
เปนหนึ่ง  มันรวมลงมาถึงความสงบก็หมดเรื่องไมมีที่ไป  นั่นจึงเรียกวาที่สุดของโลก  
 อะไรเปนเครื่องตัดสิน? อนิจจัง  ทกุขัง  อนัตตา  หรือไตรลกัษณ  ทั้ง  ๓  อยางนี้เปน
เครื่องวัด  ถาลงไตรลักษณแลวไมมีที่ไป  แตกอนเกานั้นพระพุทธเจาก็ดี  สาวกของพระพุทธเจาก็ดี  
ทานพิจารณาเดินตามแบบนี้แนวนี้ทั้งนั้น  แตถึงอยางนั้นก็ดี  ทานถึงที่สุดแลว  เวลาสงบอยูตาม
ธรรมดา  มนัก็ตองไปตามเรื่องอีก  มันไปตามโลก  ตามวัฏฏสงสาร  จิตมันเคยชินมานมนานตั้งแต
หลายภพหลายชาติ   มันติดมานานนักหนา  มันจงึคอยไปตามเรื่องของมัน  แตคราวนี้จิตของทาน
ไป  ทานไมไดผลเรอ  จิตมีสติระมัดระวัง  ตั้งมั่นอยูในสมาธิ  พิจารณาเห็นโทษทุกขของมัน  แลว
จิตมันก็รวมเขามาอีก  รวมเขามาไดพักหนึ่งแลวมันก็ออกไปอีก  ก็พิจารณาตามเรื่องของเกานั่น
แหละ  มันกไ็ปตามของเกานั่นแหละ  ครั้นไปๆมาๆหมดเรื่อง  มันก็ลง  อนจิจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เขา
มาเปนใจก็หมดเทานี้ 
 การที่จิตเขาๆออกๆ  พิจารณาแลวรวมเขามา  เปนเหตุใหเกิด "ปญญา"  มีสติรูเรื่องรูราวของ
พวกนี้อยูตลอดเวลา  นั่นแหละเรียกวา  ประมวลเรื่องโลกทัง้หมดเขามาเปนอันเดียว  ธรรมะที ่
พระพุทธเจาทรงสอนมีที่สิ้นสุดอยางนี้  ทางโลกไมมีใครสอนไดสิ้นสุด  ไปดูเถิดตําราแบบอยางที่
ไหนก็ไปดู   ไมมีที่สิ้นสดุเรื่องโลก  วิทยาศาสตรสารพัดทุกอยาง  เกิดใหมๆข้ึนมาเรื่อย  มันก็ของ
เกานั่นแหละ  แตเกิดใหมเปนความรูขึ้นมาปลีกยอยออกไปสารพัดสาขา  หาที่สิ้นสุดไมได  ธรรมะ
ของพระพุทธเจาสาขาเดียวเทานั้นที่มีที่สิ้นสุด 
 สมถะ คือ  ความสงบเขาถึงสมาธิ เขาถึง "ใจ"  เมื่อเขาถึง "ใจ"  แลวก็สงบเยือกเย็น  ไมมี
เครื่องเดือดรอน  แตวา  "ปญญา   วิปสสนา"  ที่มันจะเกิดนั้น  มันอีกเรือ่งหนึ่งตางหาก  มากมาย
เหมือนกัน  แตมันไมพนจากไตรลักษณ  ตองเขามารวมเปนหนึ่งเสียกอน  
 "จิต"  กับ "ใจ"  มันอันเดียวกันนั่นแหละ  วิญญาณก็เรียก  จิตก็เรียก  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ  สารพัดทุกอยางก็เรียกไป   ลวนแลวแตออกจากใจ    "ใจ" คือ ผูนิ่งผูสงบ   ไมคิดไมนึก  
แตรูสึกตนอยู  นั่นแหละเรียกวาใจ  ผูคิดผูนึก  ผูรูสึกอารมณตางๆทั้งดีและชั่ว  อันนั้นเรยีกวา  "จิต"    



ผูปฏิบัติฝกหัดถาไมเห็นจิตเห็นใจเสียแลว  ไมมีทางที่จะเปนสมาธิภาวนาได  พนจากทุกขไมได  ที่
จะพนจากทุกขไดก็เพราะเห็น  "จิต"  กับ  "ใจ"  แลวเห็น  "กิเลส"  จิตคือผูคิดผูนึกนั้นละ  ผูสะสม
กิเลสถาวาเขามารวมเปนใจแลวละกิเลส  พนจากกิเลสแลวมาเปนใจ 
 จิต  ใจ  กิเลส  ทั้ง  ๓ อยางนี้ถาเห็นอยูตลอดเวลาแลว  นั่นแหละจะพนทุกขได   การปฏิบัติ
ศาสนาสิ้นสุดลงแคนี้  ไมตองมากมาย  เอาละ 
 

๗๑. สติ - สมาธิ - ปญญาตั้งมั่น 
จึงเห็นของจริง 

วันที่  ๒๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
****************************** 

สติ  สมาธิ  ปญญา  
ทั้ง  3  อยางนี้แยกกันไมได 
ครั้นไมมีสติ  ก็ไมมีสมาธิ 
ไมมีสมาธิ  ก็ไมมีปญญา  
 
พวกเรานักปฏิบัติใหตั้งสติพิจารณาใหแนนอน  สต ิ อันหนึ่ง  สัมปชัญญะอันหนึ่ง  สมาธิ อันหนึ่ง  
ปญญาอันหนึ่ง  ๓  อยางนี้พิจารณาใหดี  
 สติ  คือความระลึกได  ความแนวแนระมัดระวัง  เราจะพิจารณาอันนี้  ก็พิจารณาจดจอง
เฉพาะอันเดียว  เรียกวาสติ  สัมปชัญญะ  อยูในนัน้แลว  มีสตสิัมปชัญญะพรอม  ถาไมมีสติมันก็ไม
มีสัมปชัญญะ  สติกับสัมปชัญญะมันอยูดวยกัน 
 สมาธิ  คือแนวแนในสิ่งเดียว  อารมณอันเดียว  เมื่อมีสมาธิ  ปญญามันก็เกิด  การพิจารณา
นั้นเรียกวาปญญา  สมาธมิันแนวแน  พิจารณาอะไรก็แนวแนอยูในสิ่งเดียวนั่นแหละปญญา  มันอัน
เดียวกันนั่นแหละ 
 สติ - สมาธิ - ปญญา  ทั้ง  ๓  อยางนี้มันแยกกันไมได  ครั้นไมมีสติก็ไมมีสมาธิ  ไมมีสมาธิก็
ไมมี ปญญา  มันตองอยูในนั้นแหละ  พิจารณาใหถี่ถวน  พิจารณาแนวแนลงในเฉพาะสิ่งเดียวแลว  
อารมณอ่ืนไมมาแทรกซึม  มันก็เกิดปญญาความรูความฉลาดขึ้นมา  ไมใชวาปญญาจะเปนกลุมเปน
กอน  เปนหมูเปนพวกอยางนั้น  มันใหรูในนั้นเอง  มันใหแนวแนในนั้นเอง  ความรูจริงเห็นจริงอัน
นั้นเรียกวาปญญา 



 อยางเชนพิจารณาทุกขสัจจ  คือใหเห็นทุกขนั่น  เราพิจารณาทุกขสิ่งเดียว  มันพิจารณาเห็น
กองทุกข  ครั้นเห็นทุกขอันนั้นก็เห็นตัวสมุทัย  คือพิจารณาทุกขอันนั้นอะไรมาเกิดทุกข  มันเกิด
ความรู  ความรูอันนั้นแหละมันเกิดสมุทัยในตัว  ทานจึงเทศนาวา  ทุกขอันใด  สมุทัยอันนั้น  นิโรธ
อันใด  มรรคอันนั้น   พิจารณาทุกขเทานั้น  สมุทัยเกิดขึ้นมาในตัว  พิจารณาอารมณอันเดียวอยาง
ที่วา  มีสต ิ มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญา  มนัเกิดขึ้นมาพรอมกัน  เวลาพูดจะเปนระยะหางกันไว  
แตความจริงเวลาพิจารณา  มันลงอันเดียวกัน  เห็นชัดขึ้นมาในอันนั้นเลย  เราไปมัวเมาแตปริยัติ  มวั
เมาแตสมมุติ  ที่ทานเทศนาไวที่ทานอธิบายไว    สติเปนอันหนึ่ง  สัมปชญัญะเปนอันหนึ่ง    สมาธ ิ
เปนอันหนึ่ง   ปญญาเปนอันหนึ่ง  อธิบายไวแลวไปหลงสมมุติบัญญัติ   ความเปนจริงมันเกิดขึ้นมา
เปนอันเดียวกัน    ในขณะเดียวกันนั่นเอง     อยาไปเอาสมมุติบัญญัติอันนั้นมาพาปะปนกัน     เวลา
พิจารณาธรรมะ  ครั้นพิจารณาลงมันชัดลงไปอยางนั้นเลย    
 สติ  มีแลวรูตัวอยูตลอดเวลา  ตั้งมั่นอยูตลอดเวลา  รูตัววาเราตั้งมั่น  รูตัววาเรามีสติ      รูตัว
รอบคอบในสิ่งทั้งปวง    วาเปนปญญา  วาเปนสมาธิ     แลวสิ่งอ่ืนๆมันจะมาจากไหน?     อารมณ
อ่ืนมันจะมาจากไหน?  ครั้นมีสติมีสมาธิอยูแลว   ไมมีสิ่งอื่นมารบกวนมันกแ็นวแนอยูในอันเดียว
นะซี   ครั้นมนัเปนอารมณอันเดียวแลว  มีสติมีสมาธิแลว  มนัแนวแนลงอันเดียวเกิดปญญา  ไมตอง
ชําระกิเลส  ไมตองชําระอารมณมันไมตองไปรบที่อ่ืนหรอก  กิเลสมันรอบๆอยูนั่นละ  ไมตองไป
รบกวน  มันอยูในที่เดียว  ชัดเจนในที่เดียว  มันแนวแนในที่เดียวแลว  นั่นละเปนสมาธิมีปญญา   
 ปริยัติอธิบายกวางขวางออกไปเรื่องกิเลสทั้งหลาย  มีกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  
กวางขวางออกไป  มันไมเอาเรื่องเหมือนเราพิจารณาหรอก  ครั้นลงเฉพาะปจจุบันเฉพาะจิตอัน
เดียว  เปนหนึ่งลงไปแลว  มันใหอยูในนั้นหมด  พิจารณาเห็นอยูในนั้นหมด  พิจารณาเทาไรยิ่งเห็น
จิตเห็นใจชัด  พิจารณาอะไรก็ลึกซึ้งลงไป  เห็นอยูตรงที่เดียว    จึงวาปญญาเกิดจากสมาธิ    มัน
ไมใชจินตมยปญญา       ความคิดความอานอันนั้นไมใชสตุมยปญญา  ฟงตามเขาเลามา  อาจารย
ทานบอกเลา  มันไปโนนออกไปนอกโนน ครั้นมันลง ภาวนามยปญญาแลว    มันเห็นเกิดขึ้นมาที่
นั่นเลย  ไมตองไปหาในที่อ่ืนจึงวาจิตอันเดียวแนวแนลงไปเทานั่นแหละ  ในอารมณอันเดียวแลว
นั่นแหละ  เปนสมาธิเปนปญญาไปในตัว 
 เรื่องทั้งปวงหมดมันเกิดจากใจ  ผมเคยเลาใหฟงแลว  ใจตั้งมั่นแลว   มนัเห็นใจตั้งมั่นเปน
อันหนึ่งเสียกอน  แลวมันไมมีอะไรหมด  มันวางหมดไมมีอะไร  มนัไมคิดไมนึก   มันก็ไมมี
อารมณ  เลยวาไมมีปญญา  ไมคิดไมนึกก็ไมมีปญญา  นั่นเอาไวเสียกอน    ขอใหมันเห็น  "ตัวหนึ่ง"  
เสียกอน  ขอใหมันเปนกลางๆนั่นเสียกอน  จิตเปนกลาง  จิตไมเอนเอียง  ไมมีอดีตไมมีอนาคต  นั่น
แหละมันแนนอน  ธรรมะเปนของกลาง  มันกลางในสิ่งทั้งปวงหมด  ไมมีบาปไมมีบุญ  แลวทีนี้



เมื่อมันไมมีอดีตไมมีอนาคต  ไมมีบาปไมมีบุญ  ไมมีดีไมมีชั่ว  นั่นจึงเห็นของจริง  เห็นตัวบาปตัว
บุญขึ้นมาละคราวน ี้  ถาหากวามีกิเลส  มีบุญมีบาปมีคุณมีโทษมีความดีความชั่วอยู    มนัปกปดหมด  
ไมรูตัว   ไมรูวาอะไรเปนอะไร?    มันปกปดหมด 
 เปรียบเหมือนกับของภายนอก  น้ําที่มันใสแจวอยู  มันนิ่งมองดูแลวเห็นเงาตัวไมไดแตง  แต
มันเกิดขึ้นมาเห็นเงาอยูในตัว  ถาหากมันกระเพื่อมแลวใสเทาไรก็ตามเถิดไมเห็นเงาหรอก  น้ําที่
ใสๆนั่นกระเพื่อมอยูไมเห็นเงา  ครั้นวาจิตมันแนวเปนหนึ่ง  มีอารมณเปนอันเดียว  เปนกลางๆอยู  
เห็นกิเลสมันปรากฎขึ้นมาในที่นั้น    เรื่องเหลานี้ถาคนพิจารณาไมเปนสมาธิ  ไมเปนกลางเมื่อไร  
ไมเห็นหรอก  พูดเทาไรก็ไมเขาใจไมรูเรื่องอะไร  ตอเมื่อจิตมันเปนกลางวางเฉยๆลงไปแลว  จึง
คอยเห็นวา  ออ!  มันเปนอยางนี้เองหนอ 
 คําที่วา  "มันเปนอยางนี้เองหนอ"  มันเห็นชัดดวยใจของตนเองวามันเปนอยางนี้เองจึงจะ
รูตัว  คราวนี้ชอบใจแลวการปฏิบัติธรรม  ครั้นไมถึง  "ตรงกลาง"  เมื่อไรยังไมชอบยังไมยินดีพอใจ  
ยังมัวเมาหาโนนหานี่อยู  ไมเห็นสักที  หาเทาไรยิ่งวุนใหญยิ่งกระเพื่อมใหญเพราะจิตไมตั้งมั่นไม
เปนกลาง  ครั้นจิตเปนกลางวางเฉยแลว  เห็นเงามันในตัว  คือปญญาเกิดขึ้นแลว 
 อยาไปคนหาในที่อ่ืน  กิเลสก็อยาไปหาคนในที่อ่ืน  คนในตัวของเงาอันที่ปรากฏเปน
ตัวกลางๆนั่นละ  ที่มันออกไปนั้นมันไมใชกลาง  ไมใชใจมนัเปนจิต  มันคิดมันนึกตางหาก    ถา
หากมันปรากฏขึ้นในความเปนกลางๆนั่น  อันนัน้แหละจึงเปนปญญา  อันนั้นแหละจึงเรียกวาเปน
แสงสวางเกิดขึ้นมา  คือความรูเกิดขึ้นมา  เปนของจริง  เราควรจับอันนั้นไวเปนที่ตั้งมั่น  ในการ
ปฏิบัติตอไป  เอาละ 
 

๗๒. ความเคารพตน 
วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
*************************** 

การกระทําดวยความเคารพความคารวะ  
ไมใชเคารพคนอื่น  เคารพเราเอง 
กิริยาที่เราทํานั้นเปนการเคารพตนเอง 
คนอื่นเขาจะวาอยางไรก็ตาม 
แตความเคารพมันมีอยูในตัวของตน  
 



บวชเขามาอยูดวยกัน  มโีอกาสจะตองตักเตือนซึ่งกันและกัน  ใหมันถูกตอง  ปรองดองซึ่งกันและ
กัน  ความประพฤติปฏบิัติของเราที่ตางคนตางอยูตางปฏิบัติ  ตางคนประพฤติยอมแตกตางกันไป  
หางกันยิ่งไกลกันออกไป  เมื่อไดสมาคมกันแลวเปนการดีมาก  พระพทุธเจาทรงเทศนาสอนวา  
สมาคมกันนั้นเปนการดีที่สุด  ตองใหมองเห็นในกันและกนั  คนเราเปนพระมาแลวที่จะให
ปรองดองสามัคคีตอกัน  ตองมี หิริ  ความละอายแกใจ  โอตตัปปะ  ความกลัวบาป  ความเกรงบาป
ในใจ    ๒  ขอนี้เปนการสําคัญที่สุดอยูในหมูคณะอยาเขาใจวาไมมีใครดูเรา   แทที่จริงนั้นมันใหอยู
ในสายตาของคนทั้งหมด 
 พระเราตองมี  หิริ  ความละอายแกใจ  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวบาปในใจ  ใหคิดวาเราทุก
คนที่มาอยูรวมกัน  มนัตองมีคนมอง  โดยสวนมากคนเรามองแตความชั่วความดีไมคอยจะมอง  
ความชั่วมันเห็นงาย  ความดีมันเห็นไดยาก  อาการกิริยาใดๆที่มันผิดแปลกจาก  "ธรรมวินัย"  ผิด
แปลกจากหมูจากคณะ  ผิด  "ขนบธรรมเนียม"  ของหมูเพื่อน  ควรระวังอันนั้น  ควรจะคิดนึกวา  
คนอื่นจะมองเห็นเราอยูเสมอ  อยาไปเขาใจวา  คนอื่นไมมองเห็น  แตตรงกันขามบางคนถาหากวา
ไดทําอาการกิริยาใดๆลงไปผิดแปลกจากธรรมวินัย  หรือผิดแปลกจากหมูจากคณะ  อากัปกิริยา
นั้นๆเขาใจวาเปนของโก  อยากอวดเพื่อน  อยากทําตัวใหเดน  เปนของปรากฏแกหมูคณะ  นั่น
เรียกวาไมสมควรกระทําโดยแท  เปนการอวดความชั่วของตน  มันไมงามนาละอาย 
 ถาหากคิดวาเขามองตัวอยูเสมอ  ก็ตองมีการระมัดระวังการกระทําตัว  กิริยามารยาททุก
ประการ  ทําดีทุกเมื่อ  ทําดีแลวอยากจะทําดีใหยิ่งๆขึ้นไป  ไมใชทําดีเพื่ออวดเพื่อน  ทําดีเพื่อตัวเอง  
รักษาความดีเพื่อตัวเอง  อันนั้นเรียกวาคนปฏิบัติ  เรียกวาคนระมัดระวังตนโดยเฉพาะ  เหตุนั้นอยู
กับหมูกับเพื่อนเปนการดีที่สุดถาหากวา  มีสติระวังตัวทุกเมื่อ  กิริยามารยาทอาการใดๆ  เรารูจักดวย
ใจของตนเอง  รูจักภายในของตนเอง  เราพิจารณาเฉพาะตนเอง  ครั้นหากวามันผิดแปลก  มันตอง
รูตัว  ควรระมัดระวัง  ควรละอายหมูเพื่อน  อันนั้นเปนการดีมาก  การเขาหมูเขาคณะตรงนี้แหละ
เปนการสําคัญที่สุด  ที่เราจะดีไดก็เพราะตรงเหตุนี้แหละ  ครั้นหากวามีสติทุกเมื่อ  มีจิตใจเปนสมาธิ
ภาวนาตั้งมั่น  เห็นกิริยามารยาทของตนตลอดเวลา  นั้นไดชื่อวา  เรารักษาตนด ี   
 จะพูดใหฟงสักหนอยเรื่องแจกอาหาร  การแจกอาหารนั้นเปนมารยาทอันหนึ่งซึ่งเราแสดง
ตอหมูตอคณะ  แตแทที่จริงแลวมันแสดงตอตนเอง  ไมใชแสดงตอคนอื่น  กระทําดวยความเคารพ
คารวะ  อยาไปแจกอาหารอยางธรรมดา  ที่เห็นวาการแจกอาหารเปนเรื่องธรรมดา  ไมใช  มนัเปน
กิจวัตรอันหนึ่งเหมือนกัน  เปนขอวัตรอันหนึ่ง  แจกดวยความเคารพ  แจกดวยความคารวะ  ทาน
ดวยความเคารพ  ทานดวยความคารวะ     ไมใชเคารพคนอื่นเคารพเราเอง  กิริยาที่เราทํานั้นเปนการ



เคารพตนเอง  คนอื่นเขาจะวาอยางไรก็ตาม  แตความเคารพมันมีอยูในตัวของตน  ไมใชแจกอยาง
ประมาทเลินเลอ  เราแสดงความออนนอมเคารพ 
 ธรรมวินัยอยูใกลๆนี่  อยูไมไกลเราหรอก  เราอยูใกลๆเห็นใกลๆนี่  ความประมาทจะเกิดขึ้นก็
ตรงนี้แหละ  จะเกิดความเคารพคารวะก็ตรงนี้แหละ  แตละคนใหมีความเคารพเฉพาะตน   อยางนี้ 
แหละเปนตน  คอยระมดัระวัง   
 
ทําดีเพื่อตัวเอง  
รักษาความดีเพื่อตัวเอง 
อันนั้นเรียกวา   คนปฏิบัติ 
เรียกวาคนระมัดระวังตนโดยเฉพาะ  
 

๗๓. การพิจารณากัมมัฏฐาน 
วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

******************************** 
   
เกิดความสลดสังเวชในตัวของตน  
ที่ไดของไมดี 
ที่ไดของไมเที่ยง 
ที่ไดกอนทุกข  
 
พวกเราไดชื่อวากัมมัฏฐาน  ใหมาปฏบิัติในแนวนี้  ปฏิบัติในทาํนองเดียวกันเรียกวาพวกกัมมัฏฐาน  
มันมีอะไรเปนเครื่องวัดกัมมัฏฐาน?  ฉันมื้อเดียว  ฉันในบาตร  อยูปาเปนวัตรฯ  นั่นเปนเครื่องวัด  
เครื่องแสดงของภายนอก 
 กัมมัฏฐาน  แปลวา  ที่ตัง้มั่นคง  ถาไมมั่นคงไมมีที่ตั้ง  การงานอะไรตางๆสิ่งภายนอกที่เขา
ทํา  ที่เขาตั้งใจจริงๆนั่นแหละมาจากอันนั้น  แตเราไมไดทําการภายนอกเหมือนอยางของฆราวาส  
เราทํากิจทางศาสนา  ทางศีลก็ดี  ทางสมาธิก็ดี  ทางปญญาก็ดี  ทําใหหนักแนนใหมั่งคง  จึงเรียกวา
กัมมัฎฐาน  เราสังเกตดูวา  ที่เราทําเวลานี้มีอะไรเปนเครื่องวัด?  เปนกัมมัฏฐานแลวหรือยัง?  มี
อะไรเปนเครื่องบกพรอง?  ใหรูสึกตื่นตัวอยูเสมอ  ถาไมคิดไมพิจารณาไมคนควาก็ไมรูเรื่อง  



 การพิจารณา  "กัมมัฏฐาน"  นี้ใชอะไรก็ได  ขอใหตั้งมั่นคงก็แลวกัน  จะเอาพุทโธหรืออานา
ปานสติ  กายคตาสติ  อันเดียวกันหมดนั่นแหละ  หรืออยางเขาวายุบหนอพองหนอ  หรือสัมมา
อรหัง  ก็เพ่ือต้ังใหมั่นทําใหมั่นคงใหหนักแนน  เมื่อจิตมั่นคงหนักแนนไดแลว  ก็เปนกัมมัฏฐาน
ทั้งหมด  เมือ่จิตไมหนักแนนก็คลอนแคลน  เห็นใครวาอันไหนดีก็ตามไปเรื่อย  ควานั่นควานี่ก็เลย
ไมไดรับประทานสักอยาง  ผลที่สุดก็เหลวแหลกหมด  กัมมัฎฐานแตก  กัมมัฏฐานอยูอันเดียว  เมื่อ
เราพิจารณาสิ่งใด  ใหตั้งมั่นพิจารณาลงในสิ่งเดียวกอน 
 สมถะ  คือความสงบ  ใหทําความสงบจริงๆเสียกอน  มันจะรูเรื่องหรอกวาสมถะเปน
อยางไร?  วิปสนาเปนอยางไร?  แตความสงบเราก็ยังไมได  จะไปโทษวาความสงบไมเกิดปญญา  
ไมได    จึงวาความสงบนั้นทําใหมันมาก  อบรมใหมันมาก  เปนแลวก็ใหมันเปนอยูตลอดเวลา  ทัง้
กลางคืนกลางวัน  ถึงไมไดกลางวันก็ใหไดกลางคืน  ถึงไมไดวันหนึ่ง  อยางนอยในวันหนึ่งใหได
สักทีหนึ่งก็ยังดีอยู  อันนี้ไมเคยไดเลยต้ังแตบวชมา  บางองคก็ไมเคยเปนสมาธิสักที  แลวมันจะเปน
กัมมัฏฐานไดอยางไร?  กัมมัฏฐานทําความไมมั่นคงก็ไมใชของตน  ตั้งใจพิจารณาของของตน  อยา
ไปหาดูที่อ่ืน  ครั้นพิจารณาลงในนี้แลว  มันเห็นตัวของตนแลวมันตองมีความรู  พิจารณาสิ่งเดียว
มันตองเกิดความรูขึ้นในที่นั้น 
 พิจารณาสิ่งเดียวพิจารณาอะไร?  จะพิจารณากาย   หรือพิจารณาความเกิด  ความดับ  เรา
พิจารณาในสิ่งเดียวมันตองเกิดความรู   สิ่งทั้งปวงหมดถาเอามากมันก็พราไปหมดเลย  จับอะไร
ไมได  ถาของอันเดียวแลวมันตองรู  พิจารณาของอันเดียวมันตองรู  พิจารณาตัวธาต ุนั่นเอง  ตัวอสุ
ภะ  ตัวของปฏิกูล  ก็ของอันเดียวกันไมถูกที่ใดก็ตองถูกที่หนึ่งแนนอนทีเดียว  เห็นชัดขึ้นมาเลย  
เนื่องจากสมาธิไมมีมันจึงไมเห็น  การพิจารณาเลยเบื่อๆไป  มันไมมีหลักไมมีฐานอยูแลว  จึงวา
พวกกัมมัฏฐานนี่ตองเปนกัมมัฏฐานจริงๆจังๆ  มันตองพิจารณาใหลงอันเดียว  มันจะสงบมันจะ
เปนสมถะหรือเปนสมาธิก็ตามเถิด  พิจารณาคนควา  พิจารณาเหตุ – ผลเรื่องราวนั่น  ที่อันเดียวนี่
แหละ  ความเกิด – ความดับ  ความสิ้นความเสื่อมของสังขารรางกาย  มันก็ปรากฎขึ้นมา  เกิดความ
สลดสังเวชในตัวของตน  ที่ไดของไมดี  ที่ไดของไมเที่ยง  ที่ไดกอนทุกข 
 บางคนบอกวาไมเห็นทุกข  อยูกับทกุขทุกวันทุกคืนไมเห็นอยางไร?  ทําไมจึงไมพิจารณา  
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เปลีย่นอิริยาบถ  ก็ลวนแตเปลี่ยนเพื่อระงับทุกข  การอยู  การกนิ  การนอน  ก็
ลวนแลวแตเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อระงับทุกขเทานั้น  การเจ็บการปวยเล็กๆนอยๆ  เรียกวา เวทนา  มัน
มีอยูประจํา  ปวดหัว  ตัวรอน  เปนไข  เปนหนาว  ดวยอาการตางๆ  กล็วนแตเรื่องทุกขทั้งนั้น  ครั้น
พิจารณาลงอันเดียวมันเห็น  เห็นในตวัของเรานี่แหละ  ไมตองไปพิจารณาที่อ่ืน  อยางนั้นจึงเปน



กัมมัฏฐานแท  นี่สกัแตวากัมมัฏฐานเฉยๆ  ตรงไหนเปนกัมมัฏฐานก็ไมทราบ  เมื่ออยากเปน
กัมมัฏฐานก็ใหพิจารณาลงอันเดียว  อยางที่พูดมานี้   
 
อยูกับทุกข  ทุกวันทุกคืน  
แลวไมเห็นทุกข 
ทําไมจึงไมพิจารณา 
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน เปลี่ยนอิริยาบถ 
ก็ลวนแตเปลี่ยนเพื่อระงับทุกข 
การอยู  การกิน  การนอน  ก็ลวนแต 
เปลี่ยนเพื่อระงับทุกข   
 

๗๔. การละทิฏฐิมานะ 
วันที่  ๑๘ มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

********************************* 
ศาสนานี้สอน  
เพื่อความปรองดอง  สามัคคีเปนพื้น 
คนตองมีทิฏฐิดวยกันทั้งหมด 
เรามาปฏิบัติ  มาละทิฏฐ ิ  
 
ใกลเขาพรรษาแลว  ทกุคนพากันเตรียมตัว  จะตองยายไปอยูตามสถานที่ตางๆ  พระที่บวชใหม
จะตองอยูในที่นี้  มีคนควบคุม  พระที่มีอายุพรรษาใหแยกกันไปอยูในสถานที่ตางๆ  ใหแยกยาย
กันลองไปดูวาจะพึ่งตนเองไดหรือยัง  สมควรจะแยกยายกันออกไปลองดู  อยาหาผูที่ถูกนิสัยกัน  
ถูกตองปรองดองกัน  จึงจะไปอยูได  อันนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมได  นิสัยของคนมันตองคนละอยาง
ละทางกัน  เมื่อมีนิสัยคนละอยางคนละทางกัน  การที่อยูดวยกัน  มันตองมีการกระทบกระเทือนกัน
บาง  ตองมีความอดทนจึงจะอยูกันได   
 ในศาสนานี้แสดงอานิสงฆของความอดทนเปนอยางยิ่ง  ความอดทนเปนตะปะอันยิ่งใหญ  
เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีตางกัน  ทานจึงสอนใหมีความอดทน  แตอยูดวยกันแลวจงหา
ความดีตอกัน  ไมอิจฉาพยาบาทไมจองลางจองผลาญ  ไมโกรธเกลียดกัน  ไมมีทิฏฐิมานะ  มีอะไรก็
ควรที่จะปรึกษาหารือเขาหากันได  การมุงหนาเขาหากันไดเปนการดีมาก  คนในโลกอันนี้มันมีรอย



แปดพันประการดูแตคอมมูนิสตกับรัฐบาล  ก็เคยฆาฟนกันตาย  ฆาพระเจาพระสงฆ  ถึงขนาดนั้น
เขาก็ยังหันหนาเขาหากันได  สิ่งใดที่ควรจะปรึกษาหารือกันก็ทํา  มันเปนประโยชน  คอมมูนิสตก็
เหมือนกันนั่นแหละ  สิ่งที่ดีเปนคุณเปนประโยชน  คอมมูนิสตเขาก็เห็นดีดวย  เขาก็ยังออนนอม
ยอมเขาเปนพลเมืองดี  อันนี้เราเปนพระเปนสงฆแทๆก็ควรจะปรึกษาหารือกัน  หวังดีดวยเจตนาอัน
ดี   
 แตวาการปรึกษาหารือกันอยาเอาทิฏฐิมานะไปพูดกัน  หวังความสงบเยือกเย็น  หวังความดี
ความงาม  ตั้งจิตเมตตาปรารถนาหวังดีแลวจึงเขาหากัน  จึงคอยพูดกันได  ผูนอยผูใหญก็พูดกันได  
อยาเปนการเอาฐานะขมขี่และเหยียดหยามกัน  ผูใหญพูดกับผูนอยก็อยาเปนการเหยียดหยามดูถูก    
คนตองมีทิฏฐิดวยกันทั้งหมดนั่นแหละ  เรามาปฏิบัติมาละทิฏฐิ  แตวามันไมละหรอก  ทิฏฐิมันกม็ี
อยูทุกคนๆนั่นแหละ  ลวนแตมากมาย  การเอาทิฏฐิใสกันแลวมันไมมีที่สิ้นสุด  มันตองละดวยกัน  
ครั้นหากเรามีทิฏฐิแข็งกระดาง  คนอื่นเขาก็แข็งกระดางเทากัน  แข็งตอแข็งใสกันก็แตกหักนะซี  
ครั้นยอมลดยอมละทิฏฐิมานะคนหนึ่งเสีย  ยอมดานหนึ่งเสีย  อีกดานหนึ่งมันก็อาจจะลดละลงไป
ได 

จึงวาศาสนานี้สอนเพื่อความปรองดองสามัคคีเปนพื้น  เรามาอยูในศาสนาของพระพุทธเจา  
แลวไมปฏิบตัิตามคําสอนของพระพุทธเจามันก็ใชไมได   
 
ทานสอนใหมีความอดความทน  
อยูดวยกันแลว  จงหาความดีตอกัน 
ไมโกรธเกลยีดกัน  ไมมีทิฏฐิมานะ 
การมุงหนาเขาหากันได  เปนการดีมาก  
 

๗๕. ตักเตือนการอยูรวมกัน 
วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

******************************** 
วันพรุงนี้เปนวันเขาพรรษา  พระที่วัดไปจําพรรษาในที่ตางๆนั้น  บางทีอาจจะไมถูกนิสัยไมพอใจก็
มี  บางทีอาจถูกนิสัยพอใจก็มี  มันเปนธรรมดาของโลกอันนี้  จะใหมันถูกนิสัยทั้งหมด  มันไมถกู
หรอก  มันตางคนตางมีทิฏฐิมานะ  ตางคนตางมีกิเลส  เพราะฉะนั้นอยูทางโลกก็เหมือนกัน  มา
ในทางธรรมนี่ก็เหมือนกัน    มันตองอดตองทน  พระพุทธเจาทานถึงทรงสอนใหอดใหทน  การ
อดทนนั่นเปนตะปะอยางยิ่ง  เปนการบชูาพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  ถาอดทนเปนนะ  ถา



อดไมเปนมันเดือดรอน  ถาอดเปนมันเปนเรื่องบูชา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆไปในตัว  นั่น
แหละการทําตามคําสอนของพระพุทธเจานะมันถูกแลว  สิ่งทัง้ปวงหมดจะใหมันถูกใจ  มันไมถกู
หรอกตางคนตางมีทิฏฐิ  ตางคนตางมีมานะ  ตางคนตางมีกิเลส  ทุกคนไมเหมือนกัน  เราทําอยางนี้
คนอื่นไมชอบ  คนอื่นทําอยางนั้นเราไมชอบ  คนอื่นชอบทําอยางนั้นคนอ่ืนก็ไมชอบ  เขาไมชอบ
เรา  เราก็ไมชอบเขา  เอากองกิเลสมากองกันพะเนินเทินทึก  มากมายเหลือเกิน  จะทําอยางไรจึงจะ
หมดกิเลสอันนี้  ใหอดใหกลั้นมันถูกธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา 
 การที่ตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันเปนการดี  ทางธรรมมันถูกตองรูจักอลุมอลวย  รูจัก
สามัคคีปรองดองเมตตากัน  มีการเมตตาปราณีสงสารซึ่งกันและกันนั้นมันถูก  เขาทําผิด  เราทําผิด  
คนอื่นทําผิด  ก็คิดวาบางทีมันพลั้งเผลอ  บางทีมันหลงลืม  อาจจะหลงลืมก็ได  ฉะนั้นการจะเตือน
คนอื่นใหระมัดระวัง  อยาไปเอาแตใจตนเอง  พูดโพเพไปแมเราพูดดวยเจตนาดี  พูดออกไปมันไม
เปนกิเลส  แตบางทีมันเปนกิเลสได  ถาหากวาพูดโพเพออกไปทีเดียว  จึงใหพิจารณาใหมัน
รอบคอบดานเสียกอน  มันสมควรกาลเวลาอยางไร  จึงควรพูดจึงควรสอน  อยางวาเราพูดกับผูหลัก
ผูใหญวาสิ่งนั้นควรไหม?  สิ่งนี้ควรไหม?  คําวา  “ควร”  นั่นเปนคําออนนอมยอม  ยอมสารภาพไป
ในตัว  คําพูดมันมีหลายอยาง  บังคับก็มี  บังคับโดยอนุมานก็มี  โดยขอรองก็มี  โดยราํพึงก็มี  มันมี
หลายอยาง  บังคับนั่นมันบังคับโดยตรง  จงทําอยางนั้น  จงทําอยางนี้…นั่นเรียกวาบังคับโดยตรง  
รําพึงนั่น…ควรทําอยางนั้นดีไหม?  นั่นเปนการรําพึง  มันหลายเรื่องหลายอยางเราตองพิจารณาใหถี่
ถวน  เอาเทานี้ละ   
 

๗๖. การอบรมในโบสถครัง้สุดทาย 
วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

**************************** 
 ภิกษุพูดคําแทนชื่อบางทีก็ยังไมทันถูก  ตามภาษาบานเมืองแถวนี้เขานิยมเรียกวา  “ครูบา”  
คําวา  “ครู บา”   นี้เปนคําแทนชื่อ  เปนคําแสดงความเคารพ  ชาวบานชาวเมืองเขาเรียกพระวา  “ครู
บา”  สําหรับพระเจาพระสงฆเรียกกันใชเรียกผูมีอายุพรรษากวาจึงเรียก  “ครูบา” ทานที่มี
พรรษาออนกวาแลวไปเรียก  “ครูบา”  เปนอาบัติ  เหตุนั้นไมควรเรียก  “ครูบา”  ครั้นมีความเคารพ
แทเรียก  “ครูบาอาจารย”  เปนการเคารพแทเปนคําแทนชื่อผูที่เปนอาจารย  คําเรียกผูมีพรรษา
มากกวาวา  “ครูบา”  ก็ดีเหมือนกัน  ดกีวาเรียกวา  “คุณ”  ถาหากเรียกผูมี พรรษานอยกวาวา  “คุณ”  
ก็สมควร  ใหรูจักเรียกกนัตามความนิยมนับถือกนัอยางนั้น 



 ตอไปนี้การศึกษาเลาเรียนฝายวิปสสนาธุระก็ดี  ฝายคันถธุระก็ดี  ใหศึกษาเลาเรียนกับพระผู
มีอายุพรรษามาก  ที่พอจะปรึกษาหารือได  ที่พอจะพูดคุยกันไดก็คุยกันไป  ถาหากวามันขัดของกัน
จริงๆจังๆจึงคอยมาหาผม  ผมพูดไดแตเล็กๆนอยๆ  มันหมดเรื่องหมดทางแลว  ตั้งแตนี้ตอไปผมพูด
ไมได  พูดไดเทาที่พูดแลวนั่นแหละ  เอาละ 
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